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امللسمة
ال شم أن اصلزامح أو َّفن اصلزامح مصثسط فؼ يـؼصف ذؼأذة اذلؼواز ،وُؼو املـؼين ذخلؼس
هنحايث ختحًف امللسمحث أو اًسساايث ؾن ظصيق اذلوازٔ ،لح جيـي املشؼحُس مٌجؼشا مذحؼريا يف
األحساج وجسَسَِح ويف أذاء املمثَني أو اًشروض وحتوالهتم امليعليؼة أحيؼحو وكؼري امليعليؼة
يف آححيني أدصى ،وثأن ثغل املفحزكؼحث يف األؾؼٌلل األذذيؼة يف كؼحًسني ازيؼني ،كحًؼد هوميؼسي
يسي ٌَؼؼيا األذم مؼؼن ذؼؼالل
(املَِؼؼحت) ،وكحًؼؼد حصاجيؼؼسي (املأسؼؼحت) ،ورعل يف إظؼؼحز يسؼ ّ
املمثَني واذلصنة واًصوزت ،إ ّمح ؿىل دش سة املسؼصخ أو يف ذوز اًسيامن أو اًخَفزيؼون ،ويؼخجىل
اًـصط اصلزاٗل ذصوزت يمؽ ذني اًضحم وادلس واًواكؽ وارلوف واذلزن واًسؤش...إخل.
وميىن ًيح اًلول إن فن اصلزامح يُـس األسحش اطلي اهعَلؼت مٌؼَ ففؼة اًفٌؼون اإلوسؼحهية
كحظسة ،فمل خت ُي حضحزت أو شـد من اًشـوة أو أمؼة مؼن األٓل أو ؾصؼؼص مؼن اًـصؼوز مؼن
فن اصلزامح ،اًفن املمتثي احملخفت وأذاء األذواز ألقؼصاط اًدسؼَية واًرتفيؼَ أو اًخـَؼمي واًخثليؼف
وكري رعل ،ففن اصلزامح -زمبح-إن جحس ًيح اًؼخىِن ذؼشعلُ ،ؼو أكؼسم فؼن ؾصفؼَ اإلوسؼحن ،إن
يىن كسميح ذلسم اإلوسحن هفسَ.
وثخجىل أٛلية اإلقصيق يف ُشا اًفن أهنم جـَوٍ جزءا مؼن حيؼحهتم وفٌؼح أ ؼيال ملسسؼح
إىل حس ذـيس ،فَلس ذذي حيحهتم يف مجيؽ ِلحالهتح اصليًية والاجامتؾية واًس يحسؼ ية ،فؼ ن ؼم
اًفضي يف وضؽ أ وهل ومٌحُجَ ،وزمس دعوظَ اًـصيضة اًؼ مؼح ساًؼت إىل وكذيؼح اذلؼحر،
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ورعل ف يُـصف ذيؼصيؼة اصلزامؼح ،فلؼس حؼسذ أزسؼعو ؾيؼحب اًسيؼحء اصلزاٗل اًسؼ خة :اذلسىؼة،
اًشرصية ،اٌَلة ،اًفىصت ،امليؼص املسؼصيح ،اًليحء ،وكس زثد أزسعو ُشٍ اًـيؼحب حسؼد
أٛليهتؼؼح يف الاشؼ خلحل يف اًؼؼيا اصلزاٗل .وًلؼؼس مؼؼصث هؼصيؼؼة اصلزامؼؼح ثؼؼغل ،مٌؼؼش اإلقصيؼؼق إىل
ؾصؼصو اًصاُن مصوزا ذـصؼص اًخيويص واٍهنضة واًـصؼص اذلؼسير مبصاحؼي مؼن اًخعؼوز اًفَسؼفي
واًيؼصي واًخعسيلي.
وؿَيَ ،ويف دضم اًخعوز اًعسيـي ألي فن وؿمل ،و ذيؼصت ْلخَفة يف مؼح ُؼو واكؼؽ ومؼح
ُو مذصوز حول اصلزمح وهؼصيهتؼح ،فَلؼس جؼحء ُؼشا اٍىذؼحة يف ملسمؼة وزالزؼة ؾشؼؼص فصؼال،
ًيسَط اًضوء ؿىل مسحاي وكضحاي حصثسط ازثسحظح وزليح ومذييح اًيؼصية اصلزامية ،فؼ ن اًفصؼي
األول مسذال هؼصاي مفحُمييح ًيؼصية اصلزامح ،وجحءث اًفصول الازيح ؾشؼص ؿىل اًرتثيد اًخحيل:
هؼصية اصلزامح من ذالل أؾٌلل (موًيري) :مسؼصحية مسزسة اًزوجحث أمنورجح.
هؼصية اصلزامح واًلحية ثربز اًوس يةل :من ذالل مسؼصحية (اًيربوخ) ملخهيحفًَل أمنورجح.
هؼصية اصلزامح واًخحَيي اًيفسؼي.
هؼصية اصلزامح وؿمل هفس األذة.
هؼصية اصلزامح واجملمتؽ.
هؼصية اصلزامح وؿمل ازلحل.
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هؼصية اصلزامح واإلذساغ اًفين.
هؼصية اصلزامح ؾيس (ذيرت زصوك).
هؼصية اصلزامح و(ادليي اًلحضد) من نخحة املسؼصخ.
(جون زصيس خًل) ومسحٛلخَ يف هؼصية اصلزامح.
هؼصية اصلزامح واملسؼصخ اًخجصييب.
هؼصية اصلزامح واملسؼصخ اًصويس( :س خحهيسالفسيك) أمنورجح.
وذـؼس ،فلؼس اهعَؼؼق ُؼشا اٍىذؼحة مؼؼن هؼؼصت ايلؼة حؼؼول اًيؼصيؼة اصلزاميؼة ،ثؼؼخجىل يف
اًيؼصاث اخملخَفة املعصوحة فيَ .وُىشا ،فإن اٍىذحة كسم ذيحء مـصفيح ،وفحاست جَيةل يف كضحاي
املسؼصخ وهلسٍ واًيؼص اصلزاٗل ،ورعل اجهتحذا مٌ َّح ،يف اًسـي ًإلسِحم يف ثعويص ثغل اًيؼصيؼة
اًفصيست ،ويف فذح اة اًيلحص واًخساول مؽ اًلصاء اٍىصام ،سواء ادذَفوا مـيح أم اثفلوا.
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الفصل األول
مقدمة يف نظرية الدراما

7

8

اًفصي األول
ملسمة يف هؼصية اصلزامح
ال زيد أن نخحة أزسؼعو( )Aristotleفؼن اًشؼـص -نخؼحة ٕلؼم يف اًخأسؼيس ًيؼصيؼة
اصلزامح اًلصذية -فلس ؾَؼ َّصف و َحؼ َّسذ املصؼعَححث املسؼ خزسمة يف اًيلؼس اصلزاٗل ،وكؼسم اٍىذؼحة
إشحزاث ؿحزصت حول اإلذزاك اًعسيـي ٌَيا اصلزاٗل ،وأسس ذرضوزت اًخوجَ حنو اصلزامؼح اًؼ
ثخلري حىت اًلصن املحيض ،فلس اؾخؼرب أزسؼعو أن ظسيـؼة اًرتاجيؼساي ل ثلَيؼس م ؼحيل ٌَفـؼي
اإلوسحين ،وأن وػيفة ُشا اًفـي ُو إػِحز اًـواظف اً ثسسأ من اًشؼفلة وثًهتؼ ي ارلؼوف،
وكؼؼس حىؼؼون ُؼؼشٍ املسؼؼأة فؼ يخـَؼؼق امليفـؼؼة الاجامتؾيؼؼة اًيفسؼؼؼية -ؿؼؼىل األكؼؼي -جؼؼزءا مؼؼن
الاس خجحذة ًشىوك (أزسعو) يف أن اًفن ُو احملصك األسحيس ٌَـواظف ،وثلَيس اظين ٌَـؼح
اًؼحُصي ،واًـح اٍالكس ييك اآلدص ،أمؼح (ُؼوزاش) فلؼس أثؼص يف هؼصيؼة اصلزامؼح؛ إر احذؼوى
نخحذَ (فن اًشـص) ايحُحث ّلسذت ،وكحًسح مح حصنز ؿؼىل اًِؼسف اًثيؼحل ٌَشؼـص ،وُؼو اًليؼحء
واًخـَمي.
ويف فؼؼرتت اًـصؼؼوز اًوسؼؼع  -ؾيؼؼسمح ثالشؼؼت اًخلحًيؼؼس اًيؼصيؼؼة اٍالكسؼ يىية -و ؼؼف
(ذاه اًيلريي) اًرتاجيساي واٍىوميساي ؿىل أهنح و ف ألهواغ شـصية ْلخَفؼة ،فحًرتجيؼساي ثسؼني
هخحجئ حزيية واٍىوميساي هخحجئ سـيست ،ويف اًـحذت حىون هديجة اًصاغُ ،و ذؼني ارلؼري واً ؼ،
يف ارليحزاث األذالكية ٌَممثَني أو خشصيحث املسؼصحية.
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ُشا مؽ اًـملّ ،أن مٌؼصي اصلزامح يف ؾصؼص اٍهنضة فهوا ٕلمتؼني ازثسؼحظ اصلزامؼح األذاء،
ول فَسفة (أزسعو) اً كسٕلح (ُوزاش) وآدصون ،وأن املهنج اًيؼؼصي اًـؼحم فن مؼٌؼٌلً،
وأن اًخلحًيؼس اٍالكسؼ يىية اًرضؼوزت فهؼؼت أححذيؼؼة املـؼ ،،وطلعل فلؼؼس ظؼوز ؾصؼؼؼص اٍهنضؼؼة
اًـسيس من اًخفسرياث املخضحزذة ٌَفىص اٍالكس ييك ،وزمبح يىؼون أوسؼؽ وأكؼوى م هؼة ُؼو أن
امليفـؼؼة األذالكيؼؼة جيؼؼد أن حى ؼون األُؼؼساف اًصايسؼؼة ٌَشؼؼـص ،اًؼؼصم مؼؼن أن (ًوذفيىؼؼو
فس خَفيرتو) جـؼي األذاء مؼن أجؼي املخـؼة ،فلؼس فهؼت األهؼواغ األذذيؼة اًخلَيسيؼة -اٍىوميؼساي
واًرتاجيؼؼساي -ملصؼؼوة رشؼؼل ؿؼؼحم ،إىل جحهؼؼد أن (جيس سحجس ؼرتا جؼرياين) وآدؼؼصون يؤيؼؼسون
األهواغ األذذية ادلسيست اً فهت كصي اًرتاجيىوميساي.
إن ثأييس فىصت مزح األجٌحش األذذيؼة ( )Genresيسؼ سلِح ذامئؼح حؼوازاث زومحوسؼ ية،
مـيية ،ثيؼص أو ثخعَؽ إىل ّلخفت اذلليلة ،ذيامن يىون اًصأي األنرث اومية أن اذلليلة جيؼد أن
حىون أنرث اومية أو م حًية ،نٌل أن فىصت الاحامتًية راث ؿالكؼة وظيؼست مؼؽ فىؼصت اطلو أو
اٌَسحكة وثويح ذأهَ جيد ؿىل اًشروض اصلزامية اًخحؼسج واٍمتثيؼي حسؼد ثوكـؼحهتم ًعسلؼهتم
الاجامتؾية ،وادلًس ،وامل هة الاجامتؾية ،فلس ؿحجل ؾصؼص اٍهنضة اًوحؼساث اًثالزؼة ،اًوكؼت
(و ف ًألحساج يف يوم واحس أو أكي) ،اًفـؼي (ييؼد اذلسىؼة اًثحهويؼة( ،واملؼ ن (مٌؼؼص
واحس أو مٌحػص كَيةل مذلحزذة مؽ ذـضِح ذـضح) .وًلس فهت ُؼشٍ اًوحؼساث اًثالزؼة ،كحًسؼحً ،مؼح
ث ًُسد إىل (أزسعو) ،وٍىن يف اذلليلة ،فإن ُشٍ األش يحء وكشِح امليؼصون .
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من املـصوفّ ،أن املسحذئ اًصايسؼة –ول :الاحامتًيؼة ،واٌَسحكؼة أو اطلو  ،واألذؼال ،
واًِسف ،والاوسجحم -ػِصث يف أوادص اًلصن ارلؼحمس ؾشؼؼص يف لك مؼن إسؼ سحهيح ،فصوسؼح،
زصيعحهيح ،ومت ثعويصُح من كصي (فصاوس يىو فس ًزي) ،و(فيَؼد سؼسين)( ،وفؼحىىواين ذي ال
فصوين) ،ويف لك اًسضلان املشهوزت آهفحً ،ويف ػ ّي ثعويص مسؼصخ شـيب وحج زم يحَُِم ًِؼشٍ
املسحذئ ،كس كسموا كحؿست اَية ٌَحصنة املـخهسة ٌَيؼصية اًصومحوسؼ ية يف اًلؼصن اًخحسؼؽ ؾشؼؼص
ذـس اهخصؼحز (هيؼري هؼوهريًز) يف مسؼؼصحية ( )Le Cideؿؼحم  ،7632وكؼس ُكص ْ
َِؼت رشؼل ؿؼحم
وظؼؼوزث املسؼؼحذىء اًصايسؼؼة يف ؾصؼؼؼص اٍهنضؼؼة يف إيعحًيؼؼح ،مؼؼؽ متؼؼزي لك مؼؼن (هوزهيؼؼي)،
و(موًيري) ،و(ذوكَني) ،و(زاسني) ،وكس سحؿسث اًثوزت اًثلحفية واًس يحس ية يف فصوسح ذالل
اًلصن اًسحذؽ واًثحمن ؾشؼص ًِشٍ اًخوجهيحث اًيؼصية ،وثـزيز اًِميية األوزوذية ًِح.
وذيؼصت فححصة ،فلس اهـىست زؤيؼة اًلؼصن اًثؼحمن ؾشؼؼص حنؼو اٍىؼون م ؼي اًـلالهيؼة
وارلري يف هؼصية اصلزامح ،وفهت اصلزامح يف اًلحًد ث ُـخرب اهـ سح ٌَيؼؼحم األذؼالي ،وهؼخج ؾؼن
رعل إؿحذت ثوجيَ ًاليحُحث حنو األجٌحش اصلزامية اًخلَيسية ،واشرتظ مٌؼصو ؾصؼص اٍهنضؼة
اًفـؼؼي األذؼؼالي ٌَف ُؼؼة يف اٍىوميؼؼساي ،هسؼؼالخ ٌَسؼؼرصية مؼؼن أجؼؼي ثصؼؼحيح الاحن ؼصاف
الاجامتؾي ،أمح اًفـؼي األذؼالي يف اًرتاجيؼساي فلؼس فن أكؼي وضؼوحح ،وهؼصيؼة اٍىوميؼساي يف
اًلصن اًثحمن ؾشؼص اً هخحسج ؾهنح فِ ي ايحٍ ًصيق ِرسٌلث اًـصؼؼص اًوسؼ يط ،فحٍىوميؼساي
حصمس أو ثصف اًسـحذت اًيحية ؾن فـي ارلري ،واًرتاجيساي مـحوت وية ؾن فـي اً  ،وُشا
املشُد يسؾ اًـساة اًشـصية وُؼو مؼن ثؼأًيف (جؼحن ذهؼيس) يف زصيعحهيؼح ،وأ ؼسح ملصؼوال
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رشل واسؽ؛ إر إن مسؼصحيحث شىس سري اًصايسة كس أؾيس اًـمي هبح ًخىون اًيديجة مذيحمغة
مـِح ،وثعوزث أهواغ جسيست من اٍىوميساي ،فٍىوميساي اًـحظفية ،وذـس فؼرتت كصؼريت ثعؼوزث
أؾٌلل جحذت جسيست ،نسزامح اًعسلة اًوسع  ،ألن مـحوت املغل واًسعي يف اًرتجيساي اًخلَيسيؼة
ث ُـخرب ذـيست امليحل ًخحليق مـؼم األم ةل اًسَسية اًف ّـحة ٌَعسلة اًسوزجواسية ًِؼشٍ اًفؼرتت ،وكؼحم
اًس يس (جوزح ًيَو) يف زصيعحهيح ،ويف أملحهيح (ح .يز ًس يج ) ،ويف فصوسح (ذهيس ذيؼسزث)
ذخعويص اًيؼصية واًخعسيق ًِشا اًيوغ من اصلزامح.
ادلًل أن (جحن جحك زسؼو) سؼحٚل يف شؼىوك (أزسؼعو) هكسزسؼة ٌَؼوٚل واٍنخؼحن،
من ّ
فَلس فن ثأزريٍ يف ُشا اًفن ؾؼ  ،ورشل ؿحم ،فإن احنيؼحسٍ ٌَعسليؼة ؿؼىل حسؼحة اًثلحفؼة
واًـواظف ؿىل كمية اًـلي سحٚل يف ثلؼس مفؼحُمي زايسؼة ٌَصومحوسؼ ية مؼن اًيؼححيخني اًيؼصيؼة
واًخعسيلية ،وذسكة أنرث فإ ّن اُامتمَ املسؼصخ اًشـيب واألذاء اذلص حز من ايحُحث املسؼؼصخ
يف اًلصن اًـشؼصين ،وًلس وشأث اًـيحب اًصايسؼة ٌَيؼصيؼة اصلزاميؼة اًصومحوسؼ ية يف أملحهيؼح يف
هنحية اًلصن اًثحمن ؾشؼص ،وو َت إىل مقهتح من ذالل نخؼحاث (فؼصذزد شؼ يَص) و(أوكسؼت
شؼؼوكي) ،واًؼ و ؼؼَت إىل إيعحًيؼؼح مؼؼن ذؼؼالل نخؼؼحاث )جصمؼؼحن ذي سؼؼديي( و)شؼ يلي(،
وو ؼؼَت إىل فصوسؼؼح ؾؼؼن ظصيؼؼق )س ؼ خحهسُحل س ؼ خحل( ،وإىل زصيعحهيؼؼح مؼؼن ذؼؼالل نخؼؼحاث
)سحمويي هوًصذح(.
ث ُـصف اًيؼصية اًصومحوس ية هفسِح يف اًلحًد ؿىل أهنح هليض ٌَالكس يىية ،واًرتنزي ؿؼىل
اًصومحوس ية أنرث ًخحس من اًوحست اًخلَيسية وكصول مصسأ اًامتسح ذؼني األجٌؼحش األذذيؼة ،ويؼصى
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لك من )فىذوز ُيلو( و )هوًصذح( ذؼأن ُؼشا اًؼامتسح يف األجٌؼحش األذذيؼة ال يؼِؼص فلؼط يف
اًصوزت اذلليلة اًخجصيشية؛ وٍىن -واألنرث أٛلية– ثويح من ذالل اًخلحذم ٌَـيؼحب املخيحكضؼة
ذـمق شسيس ومغوط يف اذللحاق ،إن اًوؾي ادلسيل من ٔلزياث اًفىؼص اًصومحو ؼ اطلي وضؼؽ
مصحذاَ ذني اًوؾي اإلوسحين واملعَق ،كس اهـىس ؿىل حصية )ش يَص( وروزثَ ،وزفض أيضؼح
مٌؼصو اًصومحوس ية اًخأهيس ؿىل اًصؤية اًـحمة واٍمنورجية ٌَشـصية اًفصذية ،وأن اًـمي اًفؼين ال
يًذؼم حسد اًلواؿس اًـحمة؛ وٍىن حسد اذليوية اصلاذَية اطلي يُسؾ اًوحست اًـضوية.
ويف ضؼؼوء زفؼؼض مٌؼؼؼصي اًصومحوس ؼ ية متيؼؼزي األه ؼواغ األذذيؼؼة اًصؼؼحزمة ٌَالكس ؼ يىية
اًفصوس ية ادلسيست ،فِم اًخأهيس يصفضون فىصت اًرتاجيساي واٍىوميساي م ال .واًـىس متحمح ،فإن
امليؼ ؼصين األملؼؼحن-ؿؼؼىل وجؼؼَ ارلصؼؼوض -كؼؼسموا حتَؼؼيالث ذاذَيؼؼة ٌَرتاجيؼؼساي .واًؼؼصم مؼؼن
ملسؼمة رشؼل ؿؼحم إىل ٍلؼوؾخني ظسلؼح
الادذالفحث اًفصذيؼة ،فلؼس حىؼون ُؼشٍ اًخحَؼيالث َّ
اليحُحهتم حنو اًثيحاية اًصومحوس ية ،ويفرتط امليؼؼصون م ؼي (ُيلؼي) و(شؼ يلي) و(فؼصذزخ)
و(هخيشَ) ،ذأن اًرتجيساي كس ثـمي ًصذم اًِؼوت ذؼني اًؼوؾي اإلوسؼحين واملعَؼق ،أو ؿؼىل األكؼي
متسم ُؤالء اًلَق اإلذساؾي .ويشـص آدؼصون م ؼي (فؼصذزخ شوم ؼ) و(أزثؼص شؼوزهنواز )
ذأ ّن وػيفة اًرتاجيساي ُو اٍىشف ؾن اًضـف.
فهت األجٌحش األذذية اصلزامية ثسني هفسِح ؿىل أسحش أهنح جسًية ،طلعل فإن (ُيلؼي)
و(ُوقو) يـخربون اصلزامح أش ال حصهيشيؼة حسيثؼة هخجؼت ؾؼن اًشؼـص املوضؼوؾي ٌَمَحمؼة مؼؽ
اًشـص كري املوضوؾي ٌَلصيست اًليحايةُ .شا اًخوجَ اًخحزخيي ُو حبس راثَ زومحوس يح أنؼرث مٌؼَ
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الكس يىيح؛ ألن اٍالكس يىية ثفرتط اًـح ازلحيل ٌَلمي اًثحذخة وال ثخأثص ذأي حؼحة .ويسلؼ ُؼشا
اًخوجيؼؼَ أسحس ؼح ٌَمخرصصؼؼني يف اًفؼؼن واألذة أو ٌَحيؼؼحت اًواكـيؼؼة يف أوادؼؼص اًلؼؼصن اًخحسؼؼؽ
ؾشؼؼؼص ،فص ؼحًصم مؼؼن أهنؼؼم يف ذـؼؼض اذلؼؼحالث يـصفؼؼون أهفسؼؼِم ذيؼؼح ًء ؿؼؼىل أهنؼؼم مـحزضؼؼون
ٌَصومحوس ية ،فإن حتَيي األحساج اًخحزخيية ٌَـمي اًفين ييحسد نثريا اًصوخ اًـَمية ٌَواكـيني
أم حل (ثني) و(سوال) ،وزم أهنم كَيَو اًشِصت إال أهنم ثأثصوا نثريا مبالحؼؼحث (فزل مؼحزهس)
و(فصذزخ اجنَز) يف اصلزامح اًخحزخييؼة ،وحتوًؼت اًواكـيؼة -سؼَوك مصؼين ؿؼىل موااؼة اذللؼحاق
وإقفحل اًـواظف واألؾصاف -من اُامتمحهتح يف مح وزاء اًعسيـة ٌَصومحوس ية ،إىل اًسحؼر ؾؼن
حضوز موضوؾي ازس ٌَحليلة اًسيٌة ،فلس فن شحاـح صلى مجِؼوز اًلؼصن اًخحسؼؽ ؾشؼؼص ذؼأهنم
أ ؼؼسحوا مذؼؼأثصين اٍالكسؼؼ يىية ادلسيؼؼست أنؼؼرث مؼؼن زذت اًفـؼؼي اًصومحوسؼؼ ية اجملؼؼصذت وكؼؼري
املوضوؾية .فأول زذت فـي فهؼت اًصمزيؼة ،يؤيؼسو ُؼشا الايؼحٍ يصفضؼون الاُؼامتم اًسؼعحي
ٌَواكـيؼؼة ،وييؼؼؼصون إىل ثلحًيؼؼس اًصومحوسؼ ية األملحهيؼؼة اًسؼؼحذلة واُامتمؼؼحهتٌل يف اذلليلؼؼة اًـميلؼؼة
اخملفية ،فلس فن (زجشحزذ واقن) املصسز اًصايس يف زوحَ واُامتمحثَ اًـمي اًفين وحتَيؼي لك
املصعَححث املخـَلة ذشعل ،وجشجؽ أيضح اًصومحوس ية حسد زأي (جوزذن هصاح) أول ّلحوة
مصين ؿىل اًخـحذري اذلس يةْ ،لحًفح ذشعل اصلزامح واألذة.
ًخأسيس هؼصية املسؼصخ نفن ي
وًـي من األٛلية ْأن يشحزُ ،ح ُيح ،إىل أن أول زذت فـي ٌَواكـية يف اًلؼصن اًـشؼؼصين
فهؼؼت املس ؼ خلصَية اً ؼ أسسؼؼِح (ثومحسؼؼو مؼؼحزثيين) ،ول اذلصنؼؼة اً ؼ حصنؼؼز ؿؼؼىل اًسؼؼؼصؿة
واًخىٌوًوجيؼؼح وزفؼؼض األشؼ ل اًثحذخؼؼة واألؾؼؼٌلل اًثحذخؼؼة .ويف إظؼؼحز اًعؼؼحذؽ اًفوضؼؼوي ،ف ؼإن
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املس خلصَية كس ٕلسث اًعصيق ٌَخلحًيس املِمة ًفؼن اًلؼصن اًـشؼؼصين ،وثسؼسأ مؼن (ذاذا) إىل فؼن
اٍمتثيي املـحب ،اطلي يؤنس ؿىل ّلحوالث اإلى ز أو اًخلِلص ٌَلة امليعلية اًعسيـية.
إ ّن مـؼم مٌؼصي اصلزامح ،يف أوااي اًلصن اًـشؼصين ،كس أسِموا ذعصيلة أكؼي زاذي ًيؼة
أو ثعصفح ،ويف س يح اًخعحذق اذلمتي واًامتسح ،فلس يـرب املصء ؾن اهل ذواحس من اًثالزة أهواغ
اًخحًية :اجامتؾي ،فو اًعسيـي ،وزمسي .فحًيؼصيون هيمتؼون ارلَفيؼة اًس يحسؼ ية والاجامتؾيؼة
اٗل يفضَون ؿحذت اًواكـية ويضيفون أذعحال
أو الاكذصحذية ٌضلزامح أو ّأن املش خلَني اًـمي اصلز ّ
ٌضلزامح اًخـَميية ،م ي اٍ ثد اإلجنَزيي اًشِري (جوزح زصوزذ شو) ،وُشا اًخوجيَ يـؼوذ إىل
محزهس وثلحًيس اًيلحذ اًصوش املسهيني ،اإلضحفة إىل اإلجيحذيني ،م ؼي (ثؼني) ،اطلي يؤنؼس ؿؼىل
اًوضؽ اًخحزخيي ٌَـمي اًفين ،ويصى مٌؼصو ؿؼمل ازلؼحل وؿؼمل فؼو اًعسيـيؼة م ؼي اًصمؼزيني أن
اصلزامح ل نؼأذات ًالثصؼحل ،أجؼ َي اذلليلؼة اًعسيـيؼة اًـميلؼة ومؼح وزاء اًعسيـؼة .إن هؼؼصايث
(يوجن) وهؼصايث (س يلموهس فصويس) ثلسم إجيحذيحث جسيست ملثي ُؼشٍ اًيؼصيؼة ،وأن اًالوؾؼي
يفصط م هَ ويؼصية مشحهبة.
وًيس من ّ
شمّ ،أن اًصاغ ذؼني اًيؼصيؼة الاجامتؾيؼة واًيؼصيؼة اًفؼو ظسيـيؼة – مؼن
ؿؼؼست جواهؼؼد -أشؼؼـَت جؼؼسال واسؼؼـح يف اًيؼصيؼؼة اصلزاميؼؼة يف اًلؼؼصن اًـشؼؼؼصين ،فحًسؼؼؼصايًية
(مؼؼشُد مؼؼح فؼؼو اًواكؼؼؽ) فن وا ؼؼح أه ؼَ فؼؼو اًعسيـؼؼي يف ثواؼؼَ ،وفن مصؼؼسز إًِؼؼحم،
و(ازاتوذ) اطلي زفضَ رسشد األ ؼساء اٌَلويؼة امليعليؼة ،فن اهعالكؼح مؼن اُامتمؼَ اًصمزيؼة،
وإن ُشا اٍمتصذ يَلي وجوذ اًصمزية األملحهية.
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وال خيف ّ ،أن اًـخسرييني األملؼحن شؼـصوا ،أيضؼح ،مٌؼش اًسسايؼة ذؼأن اصلزامؼح كؼس حىشؼف
ادلحهد اخملفي ًس يىوًوجية اإلوسحن ،اًصم من أن اًخـسرييؼني أ ؼسحوا ٕلمتؼني ذـؼمل اًس يحسؼة
والاجامتغ ،واًخأهيس أثؼصوا ا اًيؼصيؼة اًخعسيليؼة ،ويُـؼ ّس ؾصؼؼص(ذربثَوث زصدؼت) مؼن أفضؼي
اًـصؼوز املـصوفؼؼة اًؼ متثؼؼي اًيؼصيؼؼة الاجامتؾيؼة .ووضؼؼؽ (زصدؼؼت) املسؼؼصخ املَحمؼؼي ملحذؼؼي
املسؼؼؼصخ اصلزاٗل أو املسؼؼؼصخ األزسؼؼعي ،اطلي زأى فيؼؼَ (زصدؼؼت) م ؼؼي (واكؼؼك) و(مؼؼحزهس)
هسضؼحؿة ختؼسم أذواث اًرتهيؼؼد الاجامتؾؼي اًؼواكـي .وذـىؼس (واكؼك) –ؿؼىل أيؼؼة حؼحل -ذؿؼؼح
(زصدت) إىل ذزامؼح حىؼون ؾيحبُؼح كؼري ْلَوظؼة ،ذؼي ّلؼسذت متثؼي اذلليلؼة األهيؼست وحىؼون
مذلريت.
واملهنج اآلدص -اًيلس املهنجي -يـؼوذ اتزخيؼَ إىل (أزسؼعو) وٍىٌؼَ ثَلؼ سدؼٌل جسيؼسا يف
هنحية اًلصن اًخحسؼؽ ؾشؼؼص ؾيؼسمح ظسؼق اًخحَيؼي اًـَمؼيً ،ؼيس فلؼط يف نخحذؼَ املسؼؼصحيحث
ذواسعة اًعسيـيني م ي (سوال)؛ وٍىن ظسق أيضح اًخحَيي املسؼصيح ذواسعة امليؼصين ،م ي
(جوس خحف فصيخحح) ،اطلي سـ الندشحف كواؿس اًسًية اصلزامية ؾن ظصيق اًخحَيي اًخجصييب
ملسؼصحيحث ؾؼمية .متغل اًيؼصايث الاجامتؾية واًسًيوية ٌضلزامح حىت وكت كصيد ورشل هسري
أيضؼؼح اًسؼ يعصت ؿؼؼىل اًيؼصيؼؼة اصلزاميؼؼة يف لك مؼؼن زصيعحهيؼؼح وأمؼصي  ،ذيؼؼامن ايِؼؼت اًرباجٌلثيؼؼة
واًخجصيشية ًدشجيؽ اًخأمي امليخحفزييلي ،وزمبح أن أٚل مسزسة هؼصية ف ّـحة يف أمصي يف مٌخصف
اًلصن اًخحسؽ ؾشؼص ل اًيؼصية اًيلسية ادلسيست.
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ؼون هلؼحذ اصلزامؼح اذلؼؼسيثني يف لك مؼن زصيعحهيؼؼح
وُىؼشا ،فإهؼَ مؼؼن كؼري املؼسُ أن يىؼ َ
وأمصيىيح كس هصسوا أهفسِم ملثي ُشا األمص اذلليلي نخحَيي األهواغ األذذية اًخلَيسيؼة ،ورشؼل
ذؼؼحض اًرتاجيؼؼساي ،ونؼؼشعل ،فؼؼإن ذـؼؼض امليؼؼؼصين األوزوذيؼني م ؼؼي (جؼؼوزح ًواسؼو و(وًؼؼرت
ذيجحمني) أهخجوا األؾٌلل اًصايسة ووكشوا ادذفحء اًرتاجيؼساي يف اًـصؼؼص اذلؼسير ،وكؼس اُمتؼوا
ؾوضح ؾن رعل اندشحف ارلَفيحث الاجامتؾية وامليخحفزييلية ًِشٍ اًؼحُصت.
وكس جنس ذـض من ُشٍ الايحُحث يف أؾٌلل (جوسف وذ هصج ) و(جؼوزح شؼ خحيك)
اطلين أؿَيوا ادذفحء ُشا اًيوغ األذم-اًرتاجيساي ،وٍىن مـؼؼم نخؼحة ملؼحالث اٌَلؼة اإلجنَزييؼة
واٍىذد يف مٌخصف اًلصن اًخحسؽ ؾشؼص اطلين ثـحمَوا مؽ اًرتاجيساي ثـحمَوا مؽ هوغ أذم أوسؽ
من املصعَح اذلليلي.
ويف وكؼؼت كصيؼؼد مت اًخـحمؼؼي مؼؼؽ هؼؼوغ أذم مؼؼحسح ذؼؼني اًرتاجيؼؼساي واٍىوميؼؼساي ومسوُؼؼح
اٍىوميؼؼساي اًرتاجيسيؼؼة ،ول ثسؼؼسو ٌَى ؼريين أذات مٌحسؼ سة أنؼؼرث ٌَخـسؼؼري ؾؼؼن اذلؼؼحة اإلوسؼحهية
اذلسيثة.
وػِص ذالل ؿحٗل  7952و 7962ذمع جسيس ٍل من ُشٍ اًخواحث اًيلسية ادلسيؼست.
حير كسم (يوجني إيووسىو) وآدصون من ذؿحت املسؼصخ اًخجصييب ادلسيس يف فصوسؼح لك مؼن
اصلزامح واًيؼصية ؿىل أسحش أهنٌل فهخؼح را ثواؼحث ميخحفزييليؼة ،إن الاضؼعصاة اًسؼ يحيس يف
ادلزء املخأدص مؼن ُؼشٍ اًفؼرتت -مؼؽ ػِؼوز وؾؼي اًسؼوذ يف اًؼوالايث املخحؼست األمصيىيؼة -أاثز
اُامتمح جسيسا يف اًيؼصية الاجامتؾية واًس يحس ية .وأذريا ،يف أوادص ؿحم  7962نخد (زوالهس
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ازث) و(إمربثو إيىو) ملحالث مذعوزت اُامت فهيؼح اًخعسيؼق واًخحَيؼي اًسؼ مييحل ؿؼىل اصلزامؼح
واملسؼصخ ،وامل وغ ذسأ يف زصاػ يف اًثالزيًيحث ،وثعوز ذـس ؾلس من اًزمن.
ومن اًالفت ًالهدصحٍّ ،أن مٌؼصي اًس مييحاية ويف أزيحء اًس سـيًيحث من اًلصن اًـشؼصين
حبثوا يف اًلوى املِمة ٌَؼيا اصلزاٗل واملسؼؼصيح ،وٍىؼن فؼ ذـؼس حتؼصك لك مؼن (مؼحزهو ذي
محزيييس) و(اهسزو ُيَسو) وآدصون من الاُامتم يف إهخحح اإلشؼحزاث إىل الاُؼامتم اسؼ خلصحًِح
وإهخحاح .ويف اًوكت هفسَ ،فإن مٌؼصي اًؼحُصاثية ()Phenomenological Theorists
وامليؼصين اطلين م ؿالكة األذاء م ي (زصث س خيت) و(زجشحزذ فوزمن) كؼس حتؼسوا اًخحَيؼي
اًسؼؼؼؼ مييحل ،واكرتحؼؼؼؼوا ذؼؼؼؼأن اًسؼؼؼؼ اية يحَُؼؼؼؼت أو أؾعؼؼؼؼت اهدصحُؼؼؼؼح كَؼؼؼؼيال إىل حليلؼؼؼؼة
اًؼِؼؼوز( )Presenceيف املسؼؼؼصخ ،وال شؼؼم ،أن مٌؼؼؼصي مؼؼح ذـؼؼس اًسًيويؼؼة ( Post
 )Structuralismم ي (ُريزص ذَو) أو (جني فصاوسيس ًويخحزذ) -كس حؼحوًوا أيضؼح ثفىيؼم
م وغ اًس مييحاية -اًسًيوية ؾن ظصيق اًخأهيس ؿىل ثيحز اإلىزايخ والاهفصحل واًشِواهية ،اًؼ
اَت ضس ثيؼمي اًيصوض ،وًلس ذ ُِمع ُشا امل وغ ذواسعة مٌؼؼصي اًفؼصوذيني ادلؼسذ م ؼي
(جحك الفن).
وؿَيَ ،فإن مٌؼصي اصلزامح ومٌش (أزسعو) يـحزضون فىصت اًشؼل املَحمؼي يف اًـمؼي
اصلزاٗل ،وٍىن أي واحس مهنم حيحول و ف ثعوز اصلزامح اذلسيثة ال يس خعيؽ اًشؼـوز اذلصيؼة
إلجصاء ُشا اًو ف ،ويف أوااي هؼصية اصلزامح ،فن من اًخوكؽ أن اًشرا املَخصق اًلواؿؼس
اًصمسية ميىن أن يؼربز فىؼصت مـييؼة مؼن اًشؼل ،فؼال يسؼ خعيؽ املؼصء الافؼرتاط أن اًشؼل
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املوجوذ سحذلح هل ٌ
موضوؾي يف اًفن اصلزاٗل من ذالل احتحذٍ مؽ موضوغ اصلزامح ٌَشؼل
شل
ّ
اطلي مت ادذيحزٍ من كصؼي املؤًؼف ،إرا فن اًشؼل املوجؼوذ سؼحذلح يُ ْفِؼم ذعصيلؼة حيحؼة،
ص أزسعو يف نخحذَ "فن اًشـص" ؿىل أهؼَ
فلحًسح مح يًُْسد ُشا ارلعأ إىل موضوغ اصلزامح ،ويُ ّ
جيد ؿىل اًشؼحؾص أن ال يىذؼد اًرتاجيؼساي ؿؼىل شؼل مَحمؼي ًألحؼساج ،وٍىؼن ؿَيؼَ أن
حيحول مسؼصحة ( )Dramatizeاألحساج ،وفهت ّلؼحوة (جوثؼَ) و(شؼ يَص) يف اٍمتيؼزي ذؼني
املَحمة وذني اًشـص اصلزاٗل هتسف إىل ييد اًوكوغ يف موضوغ ذحظئ.
ال جسمح ثغل اًيؼصية اًخلَيسية املسًية ؿىل اًفصؼي األويل ٌَشؼل يف يصيؼس اًخصؼييف
اًخحزخيي ملوضوغ اًشل ،واتزخييح فحًشل املوجوذ سؼحذلح كؼري حيؼحذي ،فحملوضؼوغ فلؼط ُؼو
املليؼؼس ،إرا حىيَّفٌؼؼح مؼؼؽ ُؼؼشا اٍ ؼمنط املـؼؼصوف يف لك اًيؼؼؼصايث اًخحزخييؼؼة ،فيسؼؼسو أن اصلزامؼؼح
مذضمية اتزخييح مؽ اًشل األذسي.
ويُفِم اًشل اصلزاٗل ؿىل أهَ موجوذ ذحزح اًخحزخ ،ويـين أيضح ذأن م ي ُؼشٍ اصلزامؼح
ميىن أن حُىذد وثسؾي اًشـصية يف مجيؽ اًـصوز.
من املـَومّ ،أن اًـالكؼة ذؼني اًشؼـصية اًخحزخييؼة واملفِؼوم ادلؼسيل ٌَشؼل واملضؼمون مت
ثأهيسٍ ؿىل أهَ اٌَحؼة اًـَيح ٌَفىص ادلسيل واًخحزخيي ،وكس كحل (ُيلؼي) يف نخحذؼَ امليعؼق :إن
اًـمي اذلليلي اًوحيس ٌَفن ُو اطلي يثشت ذأن احملخوى واًشل مذعحذلحن ،إن ُؼشا اًخعؼحذق
ُو يف حس راثَ جسيل ،وأنس )ُيلي( أيضح يف مٌحسؼ سة أدؼصى ذؼأن ُيؼحك ثعحذلؼح معَلؼح ذؼني
اًشل واملضمون ،وُيحك حتوال مذسحذال ذيهنٌل؛ طلعل فإن املضمون يُـؼ ّس ال يشء إال إرا حتؼول
19

إىل اًشؼؼل ،واًشؼؼل يُـؼؼس أيضؼؼح ال يشء إال إرا حتؼؼول إىل مضؼؼمون ،إن ثـصيؼؼف اًشؼؼل
واملضمون هبشٍ اًعصيلة يسمص اًخـؼحزط ذؼني اًسؼؼصمسي ( )Timelessواًخؼحزخيي املوجؼوذ يف
اًـالكحث املفحُميية يف اصلزامح ،فلس حتول لك من اًشـص اًليحل واًشـص املَحمي واصلزامؼح مؼن
اًيؼحمية إىل ملحالث اتزخيية.
وًؼؼيس قصيسؼؼح أن يىؼؼون اًيلؼؼحص حؼؼول اًشؼؼل واملضؼؼمون يف ؿؼؼح ؿؼؼمل ازلؼؼحل
( )Aestheticsذسال من أن ميخس إىل جشريا اذلحة اًخحزخيية ٌضلزامح ،سحؾختش جيد ثفحؼا
اًخيحكض ذني اًشل اصلزاٗل وذني مشخلك اذليحت اًـصؼصية.
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الفصل الثاني
نظرية الدراما من خالل أعمال مىليري:
مصرر ية مدرشة الزوجات أنمىذجا
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اًفصي اًثحين
هؼصية اصلزامح من ذالل أؾٌلل موًيري :مسؼصحية مسزسة اًزوجحث أمنورجح
ال ّ
شم ّأن مسؼؼصحية مسزسؼة اًزوجؼحث ث ُـؼس مؼن أٚل املسؼؼصحيحث اًؼ أًفِؼح اٍ ثؼد
املسؼصيح اًف وص

اٍىصؼري (مؼوًيري) ،وكؼسمت ؿؼىل دشؼ سة املسؼؼصخ ألول مؼصت يف اًسؼحذش

واًـشؼصين من ذيسمرب ؿحم  ،7662و ُؾ ِصضت ألول مصت ؿؼىل مسؼؼصخ (اٌَؼوفص) سؼ ية .7663
والكت ُشٍ املسؼصحية جنححح اُصا وأكصي ؿىل مشحُسهتح اًـسيس من ازلِوز اًفصو

املخؼشو

ؼحن و ؼحهني
واملخـع ٌَفن ٌَمسؼصيح ،حير ذَف ٍلوغ مصاث ؾصضؼِح أزيؼحء حيؼحت (مؼوًيري) ٍ
مصت ،وُو ؿسذ يخجؼحوسٍ مؼن املسؼؼصحيحث إال مسؼؼصحيحث (مسزسؼة األسواح) و(املزجعؼون)
و(جسحوزيي).
وثؼؼخَرا مسؼؼؼصحية (مسزسؼؼة اًزوجؼؼحث) ذؼؼأن اًس ؼ يس (أ هزوًؼؼوف) رعل اًسوزج ؼواسي
اًيشيؼي اطلي أزاذ أن يُ ِـؼس ًيفسؼَ سوجؼة ؼحذلة يضؼمن ؾفهتؼح وإذال ؼِح اصلا هل ،وًخحليؼؼق
رعل ،فلس ححول أن حىون سوجة املس خلصي ؿىل مصأى مٌؼَ مٌؼش ظفوٍهتؼح وحؼىت ذَوقِؼح سؼن
اًزواح ،وشؼحءث اًؼؼصوف أن زأى ظفؼةل ؼلريت ال يخجؼحوس سؼ هنح اًصاذـؼة ثُؼسؾ (أهيؼيس)،
وأجعد مبؼِصُح وحالوهتح ،فذوسي ألزهيح أن يـعيؼَ إايُؼح ًيضؼمن ُؼو حصذيهتؼح واإلهفؼح ؿَهيؼح،
ورسؼؼشد اًفلؼؼص املؼؼسكؽ اطلي ثـؼؼحين مٌؼؼَ أتت ُؼؼشٍ اًفذؼؼحت وافل ؼت األم ؿؼؼىل رعل ،فأذؼؼشُح
(أ هزوًوف) من فوزٍ إىل ذيص وء لري وأوىص من فيَ ذرتذيهتح ر ظ أن يـمَوا مح يف اؼسٚل
ؿىل أن حىون ذَِحء وسحرجة ،وذـس أن اؾخلس (أ هزوًؼوف) أن (أهيؼيس) أ ؼسحت ؿؼىل ذزجؼة
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ففية من اًسشاجة ،أدصاح من اصليؼص وأسؼىهنح ذيذؼح ذـيؼسا ؾؼن األهؼؼحز وأكؼحم ؿؼىل حصاسؼ هتح
ذحذمذني زيفيخؼني سؼحرجذني وُؼٌل (اآلن) و(جوزجيؼت) ،وادذؼحزٌُل سؼحرجذني حؼىت ال يـَؼٌل
(أهييس) فٌون ارلساغ واملىص واذليةل ،فِو يصيس سوجة ختَو من لك ُشٍ اًصفحث اطلممية.
فـؼؼىل اًؼؼصم مؼؼن إح ؼ م اًعؼؼو ؿؼؼىل (أهيؼؼيس) وؾزًِؼؼح ؾؼؼن اجملمتؼؼؽ ،إال أن اًشؼؼحة
(ُوزايس) اس خعحغ أن يسذي اًسيت ذيامن فن سيلَ (أ هزوًوف) كحاسؼح يف زحؼةل هل اًصيؼف،
وؾيسمح شـص أن (أهييس) زحصؼت هبؼشٍ اًؼزايزت واسؼ خلصَخَ اسؼ خلصحال حؼحزا ،هؼصز ًِؼح اًؼزايزت،
وسؼؼحزغ اًشؼؼحة (ُ ؼوازيس) وُؼؼو يف سؼؼـحذت هسؼؼريت إىل (أ هزوًؼؼوف) ،اطلي فن ؼؼسيلح ؼ
ًواصلٍ ،وال يـصف أهَ يسمي هفسَ امس آدص ،وزاخ يلا ؿَيَ ملحمصاثَ مؽ ُؼشٍ اًفذؼحت اًؼ
جسؼؼىن يف هؼؼود مٌـؼؼزل ،وؾيؼؼسمح أذزك (أ هزوًؼؼوف) أن (ُ ؼوازيس) فن يلصؼؼس (أهيؼؼيس)،
اس خأرن مٌَ فوزا وسحزغ إىل (أهييس) يس خفسؼص ؾن حة ُشا ارلرب اطلي أسجعؼَ نثؼريا .ومؼح
فن مؼؼن (أهيؼؼيس) اًسؼؼحرجة اًسَِؼؼحء إال أن أذ ثربؼؼَ  -وحبسؼؼن هيؼؼة  -مبؼؼح حؼؼسج ًِؼؼح فـؼؼال مؼؼؽ
(ُوزايس) ،طلعل كصز (أ هزوًوف) اإلتاغ يف اًزواح ،وٍىن ذـس أن يلسم ًِح ذزسح مفيسا يف
واجصحث اًزوجة حنو سواح.
ورسشد سشاجة (أهييس) اً أزاذُح ًِح (أ هزوًوف) دصجت ومتؼصذث ؿؼىل ثـحٍميؼَ مؼصت
اثهية ،فيجربُح ؿىل ظصذ (ُوازيس) ؾيسمح يـوذ ًزايزهتح ،وأن ثلؼوم ذلشفؼَ حبجؼص زليؼي حتؼت
كسميَ ٌَخـسري ؾن زفضِح هل ،وثيفش (أهييس) ُشٍ اًخـَؼ ث حبؼشافريُح ،وٍىهنؼح حؼصذط اذلجؼص
دعحا ثؼِص هل فيَ حنح اًشسيس هل ،وأذريا هتصة مـؼَ زم لك الاحذيحظؼحث واًضؼٌلوث،
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يس خـيسُح (أ هزوًوف) حبيةل مٌَ ،وٍىٌَ اضؼعص يف اٍهنحيؼة إىل إؿحذهتؼح ًواصلُؼح اطلي ؿؼحذ مؼن
ٙلصثَ إىل أمصي كصي أن يزواح ًؼؼ (ُوازيس).
وحىشف ُشٍ املسؼصحية يف أكَد األحيحن ،ؾن زقسة (موًيري) اًـحزمؼة يف اًسؼوخ ؾؼن
ححة األسواح مؽ سوجحهتم ،وال س ف يخـَق ذأسحًيد اًزوجحث يف ذساغ أسواان:
أ هزوًوف :فِي ثوجس مسيية أدصى يف اًـح يسَف فهيح األسواح من كؼوت اًخحمؼي مؼح ذَلؼوٍ
ؾيسو؟ أًس يح ىصى من ذيهنم مجيؽ األ يحف من أوًتم اطلين يخىيفون يف مٌحس م زل وضؼؽ؟
فِشا جيمؽ اًرثوت ٍيك ثلسٕلح سوجذؼَ ملؼن يؼززغ هل اًلؼصون يف زأسؼَ ،ورعل أسؼـس مٌؼَ كَؼيال
وٍىٌَ ال يلي ؾيَ يف اًيشاة ،فِو يصى اًِسااي حهنحل لك يوم ؿىل امصأثؼَ ،وال جسدشؼـص هفسؼَ
أي إحسحش اًلريت ،ألهنح ثلول :إن رعل من أجي ؾفهتح ،واآلدص يثري اٍى ري من اًضجة ذون
أن يىون هل فهيؼح هفؼؽ يؼشهص ،وكؼريٍ يؼرتك األمؼوز جسؼري ؿؼىل زأسؼِح يف ُؼسوء ،فؼإرا مؼح زأى
اًـحشق األهيق وكس ظص اة ذيذَ ثيحول كفحسٍ ومـعفَ زل أذة واحرتام".
ويسسو أن (موًيري) كس اظَؽ ؾؼن نثؼد ؾؼٌل يؼسوز ذؼني اًؼزوح وسوجذؼَ .اًزوجؼة اًؼ
ثخالؾد ذـلي اًزوح اطلي ال ميغل أي حس زويح ملـؼ ،اًصاذعؼة اًزوجيؼة ،وإرا مؼح رُؼد
ُشا اذلس أ سحت مؤسسة اًزواح مؤسسة زصقٌلثية أسحسِح اًيفؽ املخسؼحذل ارلؼحيل مؼن اًلؼمي
اًصوحية .وُشا اًوضؽ اطلي آل إًيَ األسواح ،جـؼي اًزوجؼحث يدسؼحذلن يف ذؼساغ أسوااؼن
وإهيحٕلن ذصس ُشٍ اًـالكة:
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أ هزوًوف… :وثغل ٍيك ثربز ذشدِح ثسؾي أهنح حصحب يف اٌَـد املحل اطلي ثيفلَ ،واًزوح
املـخوٍ ال يسوز خبضلٍ أي هوغ من اٌَـد حصيسٍ ،حيمس ػل ويشىصٍ ؿىل مح
حتلق من زحب" (ض.)89.
ومن ُيح ،ف أزى ،أذشث ثخعوز فىصت الازثسحظ ززوجة حذلة ثعَؽ يف حيحهتح أذؼسا
ؿىل حيي اًًسحء ومىصُن يف ذساغ أسواان.
ويسؼؼسو أن( ،م ؼوًيري) كؼؼس اس ؼ خوؾد إشؼؼحزاث اًـالكؼؼة اًس ؼحاست ذؼؼني األسواح يف ثؼؼغل
اذللصؼؼة ،فلؼؼسم مسؼؼؼصحيخَ (مسزسؼؼة اًزوجؼؼحث) ؿؼؼحم  7662مضؼؼن إحسؼؼحش اجامتؾؼؼي قزيؼؼص
وموااة هلسية وةحة ٌَواكؽ الاجامتؾي مؽ إفسحخ اجملحل واسـح أمحم أوجحغ زوحَ ارلح ؼة ،وال
س ؿالكة اًزوجة ززواح ،وًلس الكؼت مسؼؼصحيخح (مسزسؼة األسواح) و(مسزسؼة اًزوجؼحث)
اس خحسحو ايلح من كصي اًيلحذ ،حير أنسوا ؿىل أن (مؼوًيري) ذشسؼحظخَ اًـميلؼة يف اًخـسؼري
ؾؼؼن اًواكؼؼؽ الاجامتؾؼؼي ،وًلخؼؼَ اًـشذؼؼة اًصؼؼحفية ،ومبؼؼح ؼؼسز ؾيؼؼَ مؼؼن وؾؼؼي حليلؼؼي ذواكـؼؼَ
الاجامتؾي ،كس اس خعحغ أن يلؼسم ًيؼح ؼوزت ملحزذؼة ٌَمجمتؼؽ اًفصوسؼؼي ،وال سؼ فؼ خيؼا
اًـالكحث اًزوجية وأسحًيد اًًسحء يف الاحذيحل ؿىل أسواان واًواكؽ اذلليلي ٌَزوح وهؼصثؼَ
إىل سوجذَ.
ومن ذالل اذلواز اطلي ذاز ذني (أ هزوًوف) و سيلَ (هصيسؼحصل) اطلي ال يخفؼق مـؼَ يف
ظصيلة ادذيحز هصفَ اآلدص هبشٍ اًعصيلة ،كسم ًيح (موًيري) وزت قصيسؼة ٌَـالكؼحث ذؼني زلحفؼة
املصأت وسَووِح ،حير اؾخلس (موًيري) ذأن املصأت كري املثلفة واملـخوُة أفضي سؼَوهيح مؼن املؼصأت
اطلهية "هزتوح مـخوُة حىت ال ىىون حنن مـخوُني"(ض ،)97.ألهَ ػن َّأن "املصأت اطلهية فأل
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س ئي" ،وُو يـصف "محرا ح َّي ذسـض اًيحش من جصاء ادذيحزٚل سوجحث يمتخـن مبواُد فو
مح يَزم"(ض.)97.
ومن ُيح ،فلس ثأسست يصذة (موًيري) يف ُشٍ املسؼصحية ؿؼىل حؼس اجامتؾؼي أ ؼيي
وذؽ من اًسيجة اً َّ
حصّب فهيح ،ومح ثسَؼوز يف سؼ يحكِح مؼن كؼمي هشؼيةل فًشسؼحظة واًعيسؼة واًيلؼحء
واًشِحمة واألححسيس اًـحظفية املسحرشت ،طلعل ىصاٍ يشذـس ؾن ثـليساث اذليحت ،فِؼح ُؼو خيخؼحز
ًيفسَ سوجة يف كحية اًشسحظة حىت ال يلؽ مبح وكؽ ذَ كريٍ مؼن األسواح "أمؼح أو ،فِؼي ثؼيؼين
آذش ؿىل ؿحثلي أمصأت م لفة ال ثخلكم ؾؼن يشء كؼري اذلَلؼحث واًصؼحًووث ،وثؼسط اًسعحكؼحث
اًلصامية هرثا وشـصا وحزوز زجحل األذة واًفن ،ذيامن أو حتت امس سوح اًس يست".
وثخأسس هؼصت (موًيري) حول املصأت املثلفة إجٌلال ؿىل إحسؼحش ؿؼحزم اسؼ خلالل املؼصأت
ٌَـمل واًثلحفؼة يف أمؼوز كؼس ثفسؼس اًـالكؼة اًزوجيؼة زؼل ثأهيؼس ،ألن املؼصأت املثلفؼة –حبسؼد
(موًيري)– "ال ثخلكم ؾن يشء آدص كري اذلَلحث واًصحًووث" .فصؼسال مؼن اسؼ خلالل زلحفهتؼح
يف ثوظيس اًـالكة اًزوجية وثثشيهتح زاحت "ثسط اًسعحكؼحث اًلصاميؼة هؼرثا وشؼـصا " .ففؼي ُؼشا
اذلواز اطلي ذاز ذؼني (أ هزوًؼوف) و ؼسيلَ (هصيسؼحصل) حؼول موا ؼفحث رشيىؼة اذليؼحت ،زذؼط
(موًيري) ارليحهة اًزوجية واًخالؾؼد ذـواظؼف األسواح ذؼخـمل املؼصأت وزلحفهتؼح ،وحؼىت ال حىؼون
رشيىة حيحثَ م ي اي وسحء اجملمتؼؽ ،حؼحول (أ هزوًؼوف) ادذيؼحز سوجؼة ال ثـؼصف مـؼ ،مؼة
كحفية" .ورلا (أ هزوًوف) ؼفحث اًزوجؼة اًؼ يصيؼسُح" :أن حىؼون ؿؼىل ذزجؼة مؼن ادلِؼي
املعسق" ،ويؤنس ًصححصَ أهَ يصيؼس سوجؼة "يىفهيؼح أن ثـؼصف هيؼف ثـسؼس زهبؼح وحتسؼين وحتيؼم
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وثلزل" ،فريذ ؿَيَ سيلَ (هصيسحصل)" :إرن أمٌيخؼم امؼصأت قسيؼة" ،ويؤنؼس هل (أ هزوًؼوف) أهؼَ
يفضي "امصأت كصيحة اًشل شسيست اًلسحء ،ؿىل امصأت فحزُة ازلحل شسيست اطلفء".
ويَحغ املخدصؽ ذلسىة املسؼصحية أن ة إحسحسح مذيحميح حبست حنؼو ظسيـؼة املؼصأت اًؼ ال
ثلريُح املس خوايث اًثلحفية واًـَمية .ويسسو يل أن (موًيري) ُو أحس املسسؿني اطلين كسموا املصأت
ؿىل أسحش أهنح فةن يح فصيس من هوؿَ ،ال ثخؼأثص اًـوامؼي ارلحزجيؼة وأهنؼح ثخصؼف ذـحظفهتؼح
ادليحشة وال ثَلي اال ٌَمؤثصاث األدصى اً كس ثسـسُح ؾن ظسيـهتح األهثويؼة ،إرن فؼحملصأت كؼس
ال ثـصف هيف ثلوذ اًس يحزت وٍىهنح اًخأهيس ثـصف هيف ثَخلؼي ذـشؼ يلِح وثخلؼ ،زلكؼٌلث اذلؼد
واًـشق ،ويسسو أن ُشا اًـمي ال حيخحح إىل ؿمل وزلحفة ذي ُو فعصت فُ ِعص ؿَهيح اًش  ،وُؼشا
مح حصي مؽ (أهييس) اً زاُح س يسُح يف مـؼزل ؾؼن اًيؼحش ،ومؼن شؼست سؼشاجهتح فهؼت
ثـخلس "أن األظفحل يوصلون من اآلران" ،إال أهنح اختشث ًِح ؾش يلح وأذشث ثدصحذل مـَ اذلد
واًلصام ونأهنح دصريت ذَ ،ويىشف اذلواز اًخحيل -يف أكَد األحيحن -زقسة (موًيري) اًـميلؼة يف
ثلس

وزت جسيست ملفِوم ادذيحز اًزوجة واألذـحذ األسحس ية اً حتنك كصول اًواحس اآلدص:
أ هزوًوفْ" :لحظسح أهييس"…فهت سشاجذم اً ثسسو مـسومة اًيؼري ،جسأل ؾٌل إرا
فن األظفحل يوصلون من اآلران ،وأ ِ
هت ثـصفني هيف ثرضذني مواؾيس اٌَيي،
وثفصين زل سىون ٍيك ثدصـي ؾش يلم ،اي ٌَش يعحن! مك يس يي اذليحن من
هت مـَ نٌل ًو ِ
ًسحهم وأ ِ
ويت مذرصجة يف إحسى املسازش املخفوكة.
أهييس :ملحرا ثصيح يف وا ي.
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أ هزوًوف :اًواكؽ أين ْلعئ لك ارلعأ.
أهييس :أو ال أزى رشا يف لك مح فـَت.
أ هزوًوف :اًفصاز مؽ ؿحشق ًيس فـال فح ح.
أهييسُ :شا اًصجي يلول أهَ يصيسين سوجة هل .وكس اثسـت ذزوسم حني ويت ثيصحين
ذأهَ ال ذس من اًزواح من أجي ييد ارلعيتة.
أ هزوًوف :هـم ،وٍىن من ُشٍ اًيححية ويت أو اطلي أزيس أن أختشك يل سوجة.
أهييس :وٍىن إرا أزذث أن ىىون بححء ف ذيًٌح ،فإهَ من ُشٍ اًيححية أكصة مٌم
إىل روي ،اًزواح اًًس سة َ
إًيم أمص هصيَ وأًمي ،أمح ُو جيـي مٌَ شيجح مفـٌل
املسح٘ل واملسشاث حىت أهَ يثري اًصقسة صلى لك من يسمـَ.
وُىشا ،ييلَد اًسحص ؿىل اًسؼححص ،فذضؼيؽ (أهيؼيس) مؼن يسيؼَ ،وثفؼص مؼؽ ؾشؼ يلِح
(ُؼوازيس) .فؼؼإرا فن نؼؼشعل ،ومت اًخأسؼؼيس الزح ؼ س يصذؼؼة (مؼوًيري) ؿؼؼىل مفِؼؼوم اًصؼؼس
األذؼؼالي ،فؼإن رعل يسؼؼحؿس املخؼؼشو ملسؼؼؼصخ (مؼوًيري) يف اٍىشؼؼف ؾؼؼن ظسيـؼؼة إحسؼؼحش
(موًيري) ذعسيـة املصأت من ذالل اٍىشف ؾن باحة (أهييس) ايحٍ (أ هزوًوف) ،اطلي زاُح
وزؿحُح حىت حىون سوجة هل" ،إرا أزذث أن ىىون بححء ف ذيًٌح ،فإهَ مؼن ُؼشٍ اًيححيؼة
أكصة مٌم إىل روي" .
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ويَحغ املخأمي يف ظسيـة ُشا املوكف أهنح كس اهش لؼت وثيحمؼت يف فضؼحء حؼص زحؼد،
وأن (موًيري) كس أذسغ يف إذذحل ؿسسؼة اٍ مؼريا إىل زوخ املؼصأت وظسيـهتؼح ،وكؼحض يف ؿحملِؼح
اًلحاد ،فلسم ًيح وز جَية ؾن هـومة وشفحفية زوخ املصأت اً ظسـِح ارلحًق ؾز وجي فهيح.
ويف ارلخحم ،أزى أن (موًيري) وشف ًيح مواظن ْلفي ًة ؾن حليلؼة هفسؼ ية املؼصأت ،فـيؼس
املصأت جسرت هف

ملحذي اىىشحف ذيوًؼو واح ،ومؼن اًسؼِي متؼزي املؼصأت ؾؼن اًصجؼي ألهنؼح

أضؼؼـف مٌؼؼَ جسؼؼساي وأكؼؼي ،ؼؼٌل ،ويف حؼؼحة ذَوقِؼؼح يس ؼ يي ذم اصلوزت اًشؼؼِصية مـَيؼؼح ذؼؼسء
اذلسج ،واًرتهيد ادلسمي ذـس اًسَوػ يـَن ؾن هفسَ رشل واح من ذالل زصوساث وا ة
يف أمخهن ْلخَفة من ادلسم ،إرن فِيؼحك ّلؼصفث ذاذَيؼة (،)Internal Circumstances
وّلصفث ذحزجية ( )External Circumstancesثخحنك يف سَوك املصأت ،طلعل فإن فشي
(أ هزوًوف) يف إكٌحغ (أهييس) ذـسم اس خلصحل ؾش يلِح (ُوازيس) يـؼوذ إىل احملؼصفث اصلاذَيؼة
ؾيسُح ،فلس ثصفت مؽ املوكف مضن ُؼشٍ احملؼصفث اصلاذَيؼة ،حيؼامن زذعؼت دعؼحا اذلجؼص
اطلي كشفت ذَ ًـش يلِح (ُوازيس) ذيؼحء ؿؼىل ظَؼد مؼن سؼ يسُح (أ هزوًؼوف) ،فِؼ ي ذؼشعل
أزضت س يسُح (أ هزوًوف) اطلي ظَد مهنح رعل ،وأزضت نؼشعل ذاذَِؼح حيؼامن وضؼـت مؼؽ
اذلجص دعحة اذلد.
ومن ُيح ،فَلس وشف ًيح (موًيري) يف ُشٍ اإلضؼحءت ازلؼيةل واًصااـؼة ؾؼن حليلؼة كؼسزت
املصأت يف اًخـحمي مؽ لك اًؼصوف ،فِ ي جس خعيؽ إزضحء سواح وإزضحء زقسحهتح اصلاذَيؼة زؼل
سِوة ويسش ،حىت ًو ثـحزضت زقسحهتح مؽ زقسحث سواح أو أزهيح أو أدهيح.
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ومن ُيح ،فؼإن اٍ ثؼد اًـؼؼمي (مؼوًيري) يؼؤذي اَيؼة فىصيؼة ؾلَيؼة يـَؼي هبؼح اذلؼحة
الاجامتؾية اً مص هبح ٔلحزسح وم ذسا ومـحييؼح ،ومؼح شؼثت مؼن ُؼشٍ املرتاذفؼحث ،ونؼ مت ُؼشا
اًفصي مبح كحًخَ اًصوااية اًدش يَية املشِوزت (إيزاذيي اٌَييسي) ؾن اٍىذحذة اإلذساؾية" :ثفحؼا
ظويي ألؾٌلل اًيفس ،زحةل إىل أشس وِوف اًوؾي ؾمتة ،وثأمي ذعيء".
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الفصل الثالث
نظرية الدراما والغاية ثربر الىشيلة:
مصرر ية (اليترروح) ملاكيافليل أنمىذجا
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اًفصي اًثحًر
هؼصية اصلزامح واًلحية ثربز اًوس يةل :مسؼصحية (اًيصؼصوخ) ملخهيحفًَل أمنورجح
ثؼصوم ُشٍ اًلصاءت إىل اًخـصيف مبسؼصحية (اًيربوخ) اً نخنؼح اٍ ثؼد اًشؼِري (هيلوًؼو
مخهيؼؼحفًَل) ) )7527-7469( (Nicolo Machiavelliؿؼؼحم  ،7578واًواكؼؼؽ أن كؼؼةل مؼؼن
اًيحش يـصفون أن (مخهيحفًَل) كس أًّؼف ٌَمسؼصخ ،ألن مـؼم اً ُلؼصاء واصلازسني يف ش ىت أحنؼحء
املـموزت يـصفون (مخهيحفًَل) من ذالل نخحذَ اًشِري (األمري) ،ومن شست شِصت ُشا اٍىذحة،
فإن ؿسذا كري كَيي من اٍىذّؼحة يـخلؼسون أن (مخهيؼحفًَل) يىذؼد إال نخؼحة )األمؼري( ،نؼٌل
ّ
يـخلس ُكؼصاء اًـصذية أن ازن ذضلون يىذد سوى امللسّمؼة.
ويسسو من اًيؼصت األوىل ملسؼصحية (اًيربوخ) أهنح ؾسحزت ؾن مَِؼحت ضؼححىة ،وٍىهنؼح يف
اذلليلة ل أاق من رعل ،حير وك (مخهيحفًَل) فهيح ؿست كضحاي حؼول اجملمتؼؽ اطلي ؿؼحص
فيَ ،دصو حً ف يخـَّؼق رشرصية (هيدش يح) احملحٗل واٍ ُن األد (حميوثيؼو) ،وثلؼ ّسم ًيؼح ُؼشٍ
ؼحرح مؼؼن خشصؼؼيحث اجملمتؼؼؽ ،ولك خشصؼؼية حتؼؼحول حتليؼؼق زقسحهتؼؼح رشؼ ىت اًعؼؼص
املسؼؼؼصحية منؼ َ
واًوسحاي املخححة ،وًـي (مخهيؼحفًَل) أذؼسغ يف ثصؼويص اًواكؼؽ الاجامتؾؼي ومؼح يؼسوز يف ؾلؼول
اًيحش ومح حيسج ؿىل اًعسيـة ،اًصم من أن ُشٍ املسؼصحية ُن ِخشت كصي مخسمتة ؿحم ثلصيسحً،
إال أن اًلضحاي اً ثعصهحح ثصَح ٍل سمحن وم ن ،ومن ُشا امليعَق أذشث ذـؼض األؾؼٌلل
األذذية شِصهتح أنرث من كريُح.

35

وثسوز أحساج (اًيربوخ) حول كصؼة اًسؼ يس (فٍميؼخهو) ) ،(Callimacoوُؼو ؿحشؼق
(فَوزو ) ) (Florentineشحة ،يـي يف ازيس مٌش ؾشؼصت أؾوام ،ويف أحس األايم مسؽ
أحس ش سحة فَوزوسة وُو يخحسج جملموؿة من اًسحزيس يني اًش سحة ؾن امصأت كحية يف ازلحل،
ال ثضحُهيح أية امصأت يف اًـح  ،وثلعن مسيية (ثوس ين) ) ،(Tuscanyوملح مسؽ (فٍميخهو) هبشٍ
أب ؿىل زؤيهتح ذيفسَ ،طلعل كصز اًـوذت إىل ذضلٍ األ ًل إيعحًيح ًخحليق
املصأت وجٌلًِح اًفذّحن ّ
مح يصسو إًيؼَ.
وؾيؼؼسمح و ؼؼي مسييؼؼة (ثوس ؼ ين) اً ؼ ثـؼؼي فهيؼؼح ُؼؼشٍ امل ؼصأت ،رُؼؼد ؿؼؼىل اًفؼؼوز
ملشحُسهتح ،وؾيسمح شحُس جٌلًِح كصز أن ميخَىِح ًيفسَ ٕلؼٌل ذَلؼت اًخضؼحيحث ،وٍىؼن ُيؼحك
ؿؼؼست ؾلصؼؼحث فهؼؼت ثـرتيؼؼَ ٌَو ؼؼول إٍهيؼؼح ،أوًِؼؼح أن ُؼؼشٍ امل ؼصأت اً ؼ ثؼؼسؾ (ًوهصيسؼؼؼخيح)
) (Lucreziaمزتوجة من ّلح ٍم يُسؾ (هيدش يح) ) ،(Niciaواًثحهيؼة أهنؼح ؾفيفؼة مذسييؼة ومؼن
اًصـد اًو ول إٍهيح أو حىت الاكرتاة مهنؼح ًشؼست ؾفهتؼح وؿؼسم ْلحًعهتؼح ٌَلؼصاء ،فحسؼدٌجس
(فٍميخهو) ذصسيلَ (ًيلوزيو) ) (Ligurioوُو وس يط هشل ظفؼيًل ويـمؼي مسسؼحزاً ٌَؼزواح؛
وٍىٌؼؼَ ؿؼؼىل ذزجؼؼة ؿحًيؼؼة مؼؼن اطلفء ،وفن (ًيلوزيؼؼو) يخـحمؼؼي مؼؼؽ (ًوهصيسؼؼديح) وسواؼؼح
(هخيشس يح) ،ومن أجي اذلصول ؿؼىل املؼحل اٍى ؼري مؼن سؼ يّسٍ ،فلؼس دعؼط السؼ خـٌلل أشؼس
اذليي فذ ً من أجي متىني س ّيسٍ (فٍميخهو) من اًو ول إىل (ًوهصيسديح):
سؼريو :ؿالم وافق أن يلوم ذَ( ًيلوزيو) حىت اآلن؟
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فٍميخهو :وؿسين ذإكٌحغ اًس يس (هيدش يح) ًيشُد وسوجذَ إىل ّحمحث امليحٍ املـسهية يف
محيو اًلحذم.
ّ
خبععم؟
سؼصو :ومح ؿالكة رعل
فٍميخهو :محرا ثـين؟ إن دصوجحً وِشا كس ّ
يلري من ظسيـة حشمهتح اًزااست ،مبح أن اًيشء
اًوحيس اطلي يلوم ذَ اإلوسحن يف م ي رعل امل ن ُو الاس متخحغ ،وًسوف
أرُد إىل ُيحك ذيف وأزثد لك أهواغ األش يحء املمخـة من أجي أن أذسو ؿىل
أمجي مح أهون ،وزمبح أهون كحذزاً ؿىل أن أهسد ساكة لك مهنٌل ،ومن يسزي
فحًزمن وحسٍ ذري ْلرب وٍىن األش يحء ل اً ثلوذ ذـضِح اآلدص.
سؼريو :زمبح ثيجح ُشٍ ارلعة.
فٍميخهوً :لس رُد (ًيلوزيو) ُشا اًصسحخ ًيلٌؽ اًس يس (هيدش يح) ذشعل ،وًسوف
يعَـين ؿىل مح جسري ؿَيَ األموز.
طلعل ،ححول (ًيلوزيو) إكٌحغ اًس يس (هيدش يح) ذؼأن (فٍميؼخهو) ظسيؼد حؼحر يسؼ خعيؽ
مـحدلة سوجذَ من اًـلم اطلي ثـحين مٌَ مٌش مست ظويةل ،وأن اًس يس (فٍميخهو) سوف يسحؿسٍ
ذؼأن هسؼحث اًيؼربوخ (جؼشز
يف إجنحة وزيؼر رشؾؼي ) (Heirهل ،فؼأكٌؽ (فٍميؼخهو) (هيدشؼ يح) ّ
امليسزيم) ذواء ف ّـحل ٌَـلم ؾيس اًًسحء ،إال أن ُيؼحك مشؼلكة كؼس ثلؼؽ هديجؼة اسؼ خزسام ُؼشا
اًـالح ،وُو أن أول خشا ييحم مؽ املصأت ذـس أذشُح هسحث اًيربوخ ميوث فوزاً:
فٍميخهو( :خيحظد هيدش يح) :إرن ؿَيم أن ثفِم محيًل :اليشء أنرث ضٌل ًو من جـي
امصأت حصىل من إؾعحهئح رشاة مصيوغ من اًيربوخ (جشز امليسزيم) ،إن ُشا
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وِلصة اس خزسمذَ مصاث ؿست ووجسثَ وجـحً ذومحً ،وًوال ُشا
اًـلحز حليلي ّ
اًـلحز ٍ هت مَىة فصوسح ال حزال ؿحكصاً ،وُيم ؾن رهص ؿسذ هسري من س يساث
وهشيالث رعل اًسضل.
هيذيش يحُ :ي ُشا ٔلىن!.
فٍميخهو :إهنح اذلليلةً ،لس ىت آًؼِؼة اذلغ عل فلس حذف إن جَست مـي لك مح
أحذحح إًيَ من أذواث ملزح اذلصية ،وذإم هم اس خزسام ُشا اصلواء يف أي
وكت.
هيذيش يح :إرن حرض يل ادلصؿة ،وسأجـَِح ثدٌحوهل ،وًن حىون ُيحك أي مشخلك.
فٍميخهوُ :يحك مشلكة واحست س خوااِح ،ول أن أول زجي ييحم مؽ املصأت اً ثؼخيحول
ُشا اصلواء سوف ميوث ذالل حهية أايم ،وال أحس يس خعيؽ إهلحرٍ من املوث.
وكس زفض (هيدشؼ يح) رشؼست ُؼشا اصلواء ألهؼَ سؼوف يلضؼؼي ؿؼىل حيحثؼَ ،إال أن زصاؿؼة
(ًيلوزيو) يف ذساغ اًيحش وإكٌحؾِم مبح ُو كري حيح جـي األمص سؼِ ًال ،ورعل ظَسؼحً ٌَؼٌلل
من س ّيسٍ (فٍميخهو) ،وكس اكرتخ (ًيلوزيو) ؿىل (هيدش يح) أن ييحم خشؼا مؼح مؼؽ سوجذؼَ ذـؼس
أن ثأذؼؼش اصلواء؛ ًيسؼؼحد اًسؼؼم مهنؼؼح وثًهتؼ ي املشؼؼلكة ،ووافؼؼق احملؼؼحٗل (هيدشؼ يح) ؿؼؼىل ُؼؼشا
الاكرتاخ إال أن املشلكة حوكن يف هيفية إكٌحغ سوجذَ (ًوهصيسديح) هبشا األمص ،وُو أمص ؼـد
ألن (ًوهصيسؼؼديح) ام ؼصأت مذسيّيؼؼة وؾفيفؼؼة وًؼؼيس مؼؼن اًسؼؼِي إكٌحؾِؼؼح ،طلعل كؼؼصز (ًلوزيؼؼو)
و(فٍميخهو) ظَد مسحؿست اٍ ُن (حميوثيو) ) (Timoteoحىت يلٌؽ (ًوهصيسديح) ذأن ُشا أمؼص
ؿحذي ،وال حصح من فـي رعل من أجي اذلصول ؿىل وصل:
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هيدش يح :مشلكة واحست ٕلمة ثسل أمحمٌح.
فٍميخهو :محُؼؼي؟
هيدش يح :إكٌحغ سوج  ،فأو ًست مذأنساً من أهنح س خوافق ؿىل ُشا.
فٍميخهو :إهم ؿىل واة وٍىن ًن أذؾو هف
سوج .

سوجحً إرا أس خعؽ اًس يعصت ؿىل

وُيح ثربس زصاؿة (ًيلوزيو) يف حي مجيؽ املشخلك اً ثـرتيَ ٌَو ول إىل كحايثَ:
ًيلوزيوً :لس فىصث يف حي.
هيدش يح :مح ُو؟
ًيلوزيو :فُن اؿرتافِح.
فٍميخهو :وٍىن من يلٌـَ؟.
ًيلوزيو :أهت ،أو ،املحل ،اًعسيـة اإلوسحهية ومح ذزح اٍىِحن ؿَيَ.
وفن (هيدش يح) خيىش إن كسّم ُو الاكرتاخ  -وُو اطلُحة إىل اٍ ُن (حميوثيو) -
إىل سوجذَ أن ال ثوافق ؿَيؼَ ،وٍىن (ًيلوزيو) ذامئحً مـَ حي ٍل مشلكة ثوااَ:
هيدش يح :أدىش إن اكرتحت رعل أالّ ثوافق ل ؿىل اطلُحة إىل فٌُؼِح واًخحسج إًيَ.
ًيلوزيو :كي ألٕلح أن ثلٌـِح.
هيدش يح :إهنح ثثق ذإٔلح.
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ًيلوزيو :وأو أؾؼمل أن إٔلح ثفىص ذعصيلذيح هفسؼِحُ ،يح ذؾيح وسشغ فحًوكت ي ذ يسزويح
...
وُيح يثري (مخهيحفًَل) كضية اًـالكة ذني األم واذًهتح ،فحألم متغل كوت دفيؼة جسؼ خعيؽ هبؼح
إكٌحغ اذًهتح ذـمي مح حصيس ،وُشٍ األم هسحي األٕلحث حصقد أن حصى اذًهتح ول حتخضن اذيحً ًِح؛
طلعل وافلت فوزاً ؿىل مـحدلة اذًهتح من اًـلم ذأية وس يةل فهت:
سوسرتاات( :ختحظد هيدش يح) ويت أمسؽ ذومحً أن اًصجي اذلىمي خيخحز أُون اً ّ ين،
فإرا حىن ُيحك ظصيلة أدصى إلجنحة األوالذ سوى ُشٍ اًعصيلة فـَيم
هبح إن فهت ال ثخـد مضريك.
هيدش يحً( :يلوزيو) :ارُيب أهت واحبيث ؾن اذًذم ،أمح ِصك وأو فـَييح أن جنس
اٍ ُن (حميوثيو) ،فُن اؿرتافِحً ،سوف نربٍ املشلكة حبير ال يسي
ؾيحذا يف رعل ،وسوف ىصى ذـسُح مح س يلوهل عل.
ويف دضم ـوذة املوكف اًًس سة (ًوهصيسديح) ،إال أهنؼح وافلؼت ؿؼىل اًيؼوم مؼؽ خشؼا
آدص ًسحد اًسم مهنح ،وٍىن ذـس موافلة اٍ ُن (حميوثؼو) اطلي ثثؼق ذؼَ نثؼريا ،وثأهيؼس إٔلؼح
(سوسرتاو) ًِح ذأن مح ثلوم ذَ ال يلَي من ؾفهتح ولك رعل مؼن أجؼي إجنؼحة وصل ًِؼح ،واكذيؼؽ
(هيدش يح) اًليب ذأن يلوم اًس يس (فٍميخهو) ذإحضحز خشا مح من اًشحزغ حىت ييحم مؽ سوجذؼَ
ثغل اٌَيةل ،وُو -فـ ًال( -فٍميخهو) املخرفي.
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و َّمت ل
لك يشء حسد ارلعة اً وضـِح (ًيلوزيؼو) اطل اطلي يـؼصف مؼن أيؼن ثؼؤلك
اٍىذف ،فلىض س يسٍ (فٍميخهو) ًيةل سـيست مؽ حصيشذَ ازليةل (ًوهصيسؼديح) ،ولك رعل ًيصؼسح
(هيدشؼيح) أذــحً.
واذلليلة أن (هيدش يح) فن جحُ ًال وقسيحً وال يـصف ذأهنح مؤامصت ؿَيَ وؿىل سوجذَ ،فلؼس
اس خلَوا هلعة ضـفَ ،ول ؿسم اإلجنحة ،ومن ُشٍ اًيلعة هسذي إىل ؿؼح (مخهيؼحفًَل) اطلي
يصنّز ؿىل اث ّسحغ لك اًس سي اً ثؤذي إىل اًلحية املصجوت.
وامل َلَد اآلدص اطلي وكؽ ذَ (هيدش يح) أيضحً ُو أن ُشا اًسؼص كس اىىشؼف ًزوجذؼَ يف
اًصسحخ اًخحيل ،فلس كحم (فٍميخهو) ذإذالػ حصيشذَ (ًوهصيدس يح) هبشٍ ارلعة وأهنح ل املُسؼ هتسفة،
وملح مسـت ذشعل وؾصفت أهنؼح ل امللصؼوذت فصحؼت جؼساً هبؼشا اذلسيؼد ادلسيؼس ،وأ ؼسحت
رشيىة يف املؤامصت اً فن يهتح األسحيس سواح (هيدش يح).
وُيح أيضحً ث ُثحز كضية أدصى كسٕلح ًيح (مخهيحفًَل) زل باحة ،فِؼشٍ املؼصأت اًؼ فهؼت
ؾفيفة رشيفة ال ثلصي حىت اٍالكم مؽ أي خشا كري سواؼح تؿؼحن مؼح وكـؼت يف ب اذلؼد،
ّ
وكريث حصينح ذني ًيةل و حُح ،أُىشا لك اًًسحء؟ سؤال كسمَ ًيح (مخهيؼحفًَل) ؾؼن ظسيـؼة
املصأت وتؿة ثليري زأهيح ،وًـي (مخهيحفًَل) أزاذ أن يًصَ األسواح إىل ؿسم اًثلة ززوجحهتم ،وأن
ظسيـة املصأت ثفصط ؿَهيح اًخسسيي واًخليري مىت شحءث اًؼصوف.
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ُم َت ُشٍ املسؼصحية ألول مصت ؿحم 7578م ،ويـخلس مـؼم املؼؤزذني ذأهنؼح ُأًفؼت ذؼني
ؿحٗل 7524و  .7578والكت ُشٍ املسؼصحية جنحححً اُصاً يف رعل اًوكت ألهنؼح هوميؼساي زاكيؼة
كسٕلح (مخهيحفًَل) ذعصيلة زااـة ،أزؼحز فهيح ؿست كضحاي حول املؼصأت واًصجي واجملمتؽ.
وؿَيَ ،يحرا يسوز يف ُشٍ املسؼصحية ،ومح اطلي جـَِح ا ًال ؾؼ ً ).(Masterpiece
فأول ملح س ُشٍ املسؼصحية ُو اسؼ خزسام ارلسؿؼة أو اذلؼيةل )(Fraud؛ ًخحليؼق امل سؼد
اًشرصية ٌَفصذ ،فلؼس أوح (مخهيؼحفًَل) يف ُؼشا اًـمؼي األذم ذؼأن اسؼ خزسام ارلسؿؼة اؼي
فإن ففة اًشرصؼيحث ّ
وػفؼوا
ملصول مح ذام يؤذي إىل هخحجئ إجيحذية ،ففي مسؼصحية (اًيربوخ) َّ
ارلسؿة ثلصيسحً( ،فٌيدش يح) فن م ح ًال وا حً رلسؿؼة (فٍميؼخهو) و(ًيلوزيؼو) ،ففؼي ذسايؼة اًفصؼي
األول ىصى أن ارلعة ثسسأ اس خزسام ذسؿة إجنحة األوالذ ٍل مؼن (هيدشؼ يح) و(ًوهصيسؼديح)،
ومؼن أسؼ سحة جنؼحخ ُؼشٍ ارلسؿؼؼة ُؼو قسؼحء )( (Stupidityهيدشؼ يح) ،وزقسخؼَ وسوجذؼؼَ يف
اذلصول ؿىل أوالذ ،ف هت ارلعوت األوىل يف ُشٍ ارلسؿة ُؼو إكٌؼحغ (هيدشؼ يح) اًـجؼوس ذؼأن
(فٍميخهو) ظسيصحً ازؿحً ،ويلٌؽ (هيدش يح) هبشا ويصي (فٍميؼخهو) إىل قصفؼة فحثًذؼَ اًفحضؼةل ازلؼيةل،
وذـس أن يفحصِح خيرب اًزوح أن اذلؼي موجؼوذ ؾيؼسٍ ،وُؼو أن ثلؼوم اًزوجؼة ذدٌؼحول ؾشؼ سة
اًيربوخ (جشز امليسزيم) ،ول ؾش سة زصية ج ُس خزسم يف يؽ األذوية ،واكذيؽ اًزوح اًـجؼوس
ذأن ُشٍ اًـش سة س ُخـيس إىل اًزوجة دصوزهتح ،وٍىن ًِشٍ اًـش سة ثأزرياث جحهشية نٌل يُلحل يف
ؿح اًعد ،ول سوف ثلذي أول زجي ييحم مؽ ُشٍ اًزوجة اذلس يحء ،واؾخلؼس (هيدشؼ يح) أن
ُشٍ ارلعة مح ل إال هصيحة ظسيّؼة.
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وارلعوت اًثحهية ل هيفية إكٌحغ اذلس يحء (ًوهصيسديح) املوافلة ؿىل اًيوم مؽ زجؼي آدؼص،
ول املصأت اًـفيفة اًيؼيفة ،واذلي جحء مؼن ؾيؼس اطل (ًيلوزيؼو) وُؼو اطلُؼحة إىل اٍ ُؼن
(حميوثيو) ألهَ ُو اًوحيس اًلحذز ؿىل إكٌحؾِح ذـمي رعل ذون حصح ،وُشا مح حسج فـ ًال.
ويف لك مصاحي املسؼصحية جنؼس (هيدشؼ يح) يخَلؼ ارلسؿؼة وزاء ارلسؿؼة ،وحؼىت سوجذؼَ
(ًوهصيسديح) ،ثغل املصأت اًـفيفة اًعحُصت ،اس خفحذث من قسحء سواح حير اس خعحؾت اًو ول
إىل حصيد جسيس وُو (فٍميخهو) ،وحسج رعل َ هديجة قسحء سواح املسىني اطلي و َ ِ لك
يشء وثـعَت كوى اًخفىري ؾيسٍ يف سشيي اذلصول ؿىل وصل وزير هل.
وجيد أن ال هًىس أيضحً ذأن (ًوهصيسديح) أيضحً فهت ية ارلؼساغ ،ول م ؼي سواؼح،
فؼحزليؽ ثؼؼرمصوا ؿَهيؼؼح .فلؼؼس اؾخلؼؼسث حلؼحً أن ثيؼؼحول اًيؼؼربوخ ل اًعصيلؼؼة األهيؼؼست يف إجنؼؼحة
األظفحل ،ورسشد زقسهتح يف إجنحة األظفحل وافلت ؿىل ُشا اًـمي اًصم من أهَ يخـحزط مؽ
كميِح األذالكية واصليييّؼة ،ووافلت أيضؼحً ذـؼس موافلؼة إٔلؼح واٍ ُؼن (حميوثيؼو) فُؼن اؿرتافِؼح،
واًصم من زصاءت إٔلح (سوسرتاو) ) (Sostrahaمن ارلسؿة ،إال أهنح ثؼسكق يف األمؼص نثؼرياً
و هت مت مح إرا فهت ُشٍ ذسؿة أم ال ،اًسشد يف رعل أن ُسفِح األسحيس فن إكٌؼحغ اذًهتؼح
ذـمي مح ُو روزي ٌَو ول إىل أُسافِح حؼىت ًؼو اضؼعص األمؼص إىل اسؼ خزسام وسؼحاي كؼس
ثخـحزط مؽ أذالكيحهتح؛ أي حسد اًعصيلة (املخهيحفََية) ).(Machiavellian

43

ومن أٚل اًشرصيحث خسصي ًة ،وفن مشهسحً ارلسؿةُ ،و اٍ ُن (حميوثيو) ،حير اؾخلؼس
(ًيلوزيو) و(فٍميخهو) أهنٌل

ؿَيَ؛ وٍىن اٍ ُن فن ؿىل ذزجة ؿحًية مؼن اطلفء ٍىشؼف

ارلعة ،وأهَ اًخأهيس اس خفحذ من ُشٍ اًـمَية:
حميوثيو( :خيحظد هفسَ) :ال أذزي َم ْن يضحم ؿىل َم ْنً ،لس جحءين رعل اًوكس ذخغل
اًلصة األوىل املسخسؿة ٍميخحيينً ،و أهين زفضت مسحؿسثَ فهيح ملح أاخ اًلصة
األدصى ووشفت دعخَ ،إن اذلجة اً اذرتؾِح ثـيهيم ،ويف اذلليلة إهين
ذسؾت ،وٍىن ُشٍ اذليةل وفـة يل.
إن اًســيس (هخيشؼيح) و(فٍميخهو) قييؼحن ،وال ذؼس مؼن أن أفـؼي ؿؼىل حؼؼغ وافؼص ؿَؼهيٌل
ألس سحة ِؾؼست.
وُو أيضحً –أي اٍ ُن -مشحزك يف ذساغ (ًوهصيسؼديح) ،ألهؼَ يـؼصف مؼح مـؼ ،إكٌحؾِؼح
ذأن ثيحم مؽ ٍ
خشا آدص كري سواح (هيدش يح) ،واؾمتس يف رعل ؿىل زلهتح اًـحًية ذَ ،وفن جؼ ّي
ٚل اٍ ُن ُو اذلصول ؿىل املحل من أجي موا ةل ارلسؿة.
وكصة (اًيربوخ) حمتحوز حول َم ْن ٚل اًشرصيحث األنرث رف ًء؟ فل خشصية اوسؼحكت
وزاء زقسحهتح( :هيدش يح) يصيس وصلا رشؾيح ًريزًَ( ،يلوزيو) يسؼـ وزاء مؼصاحب محذيؼة مؼن ُؼشٍ
اًصفلة( ،فٍميخهو) يصٗل ٌَفوس املصأت ازليةل اً يصيؼسُح( ،سوسؼرتاو) حصقؼد ْأن ثصؼسح جؼست
وًِح حفيسً( ،وهصيسديح) ثعمح ْأن ثصسح أمحً وحتصي ؿؼىل ظفؼي ظحملؼح اهخؼصثؼَ ،أمؼح (حميوثيؼو)
دلَد امل سد املحذية ذصفذَ أرىك اًشرصيحث يف املسؼصحيؼؼة ،أي ًيثشؼت زصاؾخؼَ يف إكٌؼحغ
44

اًيحش مبح يصيس ُو .طلعل ومن أجي ثيفيش ُشٍ اًصقسؼحث فلؼس اسؼ خزسمت لك خشصؼية املىؼص
) (Cunningوارلسؿة ،اس خثٌحء خشصية (ًوهصيسديح) يف ذساية املسؼصحية ،وؾيسمح وشف ًِح
(فٍميخهو) اًيلحة ؾن دعخَ ،فلس اس خزسمت ذسؾهتح ٌَحصول ؿىل زقسحهتح يف هسد حصيؼد
جسيس شحة ًِح ).(Young Lover
أمح هنحية ُشٍ املسؼصحية ف هت هنحية سؼـيست ،ألن لك اًشؼروض حللؼوا زقسؼحهتم ذـؼس
اىهتحء ارلعة( :فٍميخهو) و ي إىل ُسفَ وحلق مح يصسو إًيًَ( ،يلوزيؼو) وجؼس مؼ و ًإلكحمؼة
واأللك فيَ( ،هيدش يح) اًخأهيس سوف حيصؼي ؿؼىل وًؼؼسً( ،وهصيسؼديح) متؼغل اآلن حصؼح جسيؼسا
) ،(New Loveو(حميوثيو) حصي ؿىل املحل ،وؾصف أهَ يفو ازليؽ ذُح ًء وحيةل.
وثأسيسح ؿىل مح ثلسم ،فإن حليلة حتول ارلسؿة يف املسؼصحية إىل هنحية سـيست وآمٌة،
ثسؼ ّؼني زؤيؼؼة ٕلمؼة ًِـؼؼحًَم (مخهيؼؼحفًَل) ،فصسؼؼحًخَ ثلؼؼول :ارلسؿؼؼة ملصؼؼوة ظحملؼؼح ثؼؼؤذي إىل هنؼؼحايث
إجيحذيؼؼة ،ومبؼؼح أن ارلسيـؼؼة جسؼؼـس اًيؼؼحش ،إرن فِؼ ي أذات جيّؼؼست ،واًصسؼؼحة األدؼؼصى اًؼ أزاذ
اًلوت ،فِي حلؼحً ارلسؿؼة أشؼس
ثخفو ؿىل ّ
(مخهيحفًَل) ثلسميِح ًيح يف ُشا اًـمي ُو أن ارلسؿة ّ
فذ ً من اًلوت؟.
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اًفصي اًصاذؽ
هؼصية اصلزامح واًخحَيي اًيفسؼي
يُـ ّس مهنج اًخحَيي اًيفسؼي ( )Psychological Approachمن أنرث املؼشاُد إاثزت
ٌَجسل ( )Controversialذني اًيلحذ ،فحًيلحذ يسيجون اس خزسامَ واًلصاء يلََون من كميخؼَ،
ويف إظحز اًصـواث اً يوااِح اًيلؼحذ ( )Criticsيف ثعسيؼق ُؼشا املؼهنج ًخفسؼري املواكؼف
اصلزامية وحتَيَِح ،فإ َّن املهنج اًيفسؼي كس يىون أنرث امليح٘ل زوؿة وجٌلال؛ ألهَ يىشف ٌَلؼحزئ
جواهد ؿسيست ثـجز املشاُد األدصى ،فملؼشُد اًخلَيؼسي ()Traditional Approach
واملشُد اًشلكي ( ،)Approach Formalisticؾن وشفِح ،واًخحَيؼي اًيفسؼؼي ثخؼساذي
فيؼؼؼَ اًـوامؼؼؼي اًـحظفيؼؼؼة ( )Emotional factorsواًـوامؼؼؼي اًـلَيؼؼؼة ( Intellectual
 ،)Factorsويسؼؼم اًـيص ؼ اًـؼؼحظفي ( )Emotional Elementؿؼؼحذت املخـؼؼة ازلحًيؼؼة،
وثخفحوث املخـة ازلحًيؼة مؼن املخوسؼط إىل اسلؼحش املؼشُي (،)Enthusiasm Rapturous
وجيد أن ال ه ُلفي أيضح الاس خجحذة اًسَسية ٌَجٌلل ،فلس حىون األؾؼٌلل اصلزاميؼة ُحذعؼة ذؼسال
من أن حىون زاكية ،وثثري هليض املخـة ،وٍىن ذسزجحث مذسحيية كس ثسؼسأ مؼن هؼصٍ دفيؼف إىل
امشزئاس معَق ( ،)Utter Disgustوثؼِص املخـة ازلحًية ؾيس مجِؼوز املسؼؼصخ يف اًصقسؼة يف
موا ةل أو حىصاز املشِس ،وُيحك م حل آدص ؿىل إذساء املخـة جنسٍ ؾيسمح يعَد ازلِؼوز مؼن
امللين إؿحذت ملعؽ من ملحظؽ األقيية اً يس متـون إٍهيح ،وييسزح رعل أيضح ؿىل هليض املخـة
ؾيسمح يعَد ازلِوز اًخوكف أو اًخزَا اًسؼصيؽ من راك املشِس.
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أمح إاثزت اًـحظفة ؾيس ازلِوز ،فذثري هبم -ذسزجحث مذفحوثة ظسـح– اذلزن (،)Sadness
واًلضؼؼؼؼد ( )Angerواذلؼؼؼؼد ( )Loveواًدسؼؼؼؼَية (…)Amusementإخل .فحًرتاجيؼؼؼؼساي
( )Tragedyثثري اًشفلة ( )Pityوارلوف ؾيؼس املشؼحُسين ،ويف رعل امللؼحم جيؼس املشؼحُس
مذـة يف مذحذـة مشحُسُح؛ طلعل فإن اًلمية امللصؼوة ٌَخؼشو اصلزاٗل جيؼد أن ثفسؼؼص الك مؼن
املخـة ازلحًية واًخجصذ ازلحيل ( )Aesthetics Detachmentمؽ ؿسم إقفحل اًـيص اًـلًل
( )Intellectual Elementيف الاس ؼ خجحذة ازلحًيؼؼة ،وذلؼؼري رعل ًؼؼيس اس ؼ خعحؾخيح أذؼؼسا
إؾعحء ّأي ثفسري ٌَحنك ازلحيل ،ويصسح ارلؼالف ازلؼحيل ()Aesthetics Disagreement
مذـشز اذلي.
هيؼؼسف ُؼؼشٍ اًفصؼؼي إىل إيضؼؼحخ سؼؼوء اًفِؼؼم ٌَيلؼؼس اًيفسؼؼؼي يف األذة رشؼؼل ؿؼؼحم،
واألذة املسؼصيح رشل ذحض ،اس خـصاط اًيؼصيؼة اًيفسؼؼية اًؼ يسؼ خزسٕلح اًيلؼحذ يف
اًخحَيؼؼؼي اًيفسؼؼؼؼي ًؼؼؼألذة ،وأذؼؼؼريا ثعسيؼؼؼق ُؼؼؼشا املؼؼؼهنج اًِؼؼؼحم ؿؼؼؼىل مسؼؼؼؼصحية وًؼؼؼمي
شىس سري(ُ )William Shakespeareحمَت ()Hamlet؛ ألن ثعسيؼق ُؼشا املؼهنج ؿؼىل
األذة املسؼصيح يسحؿس اًلصاء ؿىل بندشؼحف مىٌؼون اًـمؼي املسؼؼصيح وثشوكؼَ واٍمتخؼؽ ذفٌؼَ
اًصاي.
واملوضؼؼوغ اًؼصايس ًِؼؼشا اًفصؼؼي ُؼؼو اًخأهيؼؼس ؿؼؼىل فىؼؼصت اًلميؼؼة ازلحًيؼؼة اًؼ يسؼ خًصعِح
املشُد اًيفسؼي من اًـمي املسؼصيح ،فحًلمية ازلحًيؼة ٌَخؼشو اصلزاٗل ثخـَؼق مبفِؼوم اًخؼشو
ازلؼؼؼحيل ( ،)Appreciation Aestheticsيصؼؼؼعَح اًخؼؼؼشو ازلؼؼؼحيل ( Aesthetics
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ِ )Appreciationوجس دصيصح ٌَو ف واذلنك ؿىل األش يحء اًعسيـية واًصؼيحؾية اإلضؼحفة
إىل األؾٌلل اإلذساؾية ؾن ظصيق إذزبوِح اذلواش اشلسة.
وًيس من اًرضوزي أن وس متخؽ األش يحء اً ًِح ديؼحل يف ؾلوًيؼح ،فلؼس وسؼ متخؽ ذَؼون
اًليوم يف اٌَيي أو ذصوث املحء املدسحكط من أؿحيل ادلسحل ذون أن يىون ًِشٍ اًليوم أو ًِشٍ
األ واث متثيي يف ديحًيح ،فحزلحل (ُ )Beautyو يف ؿني املشحُس (.)Beholder
وححة اًخشو ازلحيل ؾيؼس اإلوسؼحن ثخـَؼق أيضؼح اذلؼحة اًيفسؼؼية طلعل اإلوسؼحن ،ألن
ذـض اًيحش يس متخـون مبشحُست املسؼصحيحث اًـحظفية ،وذـضِم اآلدص املسؼصحيحث اًخحزخييؼة
أو اًس يحس ية ،وُشا الادذالف مصذٍ أحيؼحو ٌَحؼحة اًيفسؼؼية اًؼ يمتخؼؽ هبؼح اًفؼصذ املشؼحُس.
وُيحك أيضح ذوز ٌَـحظفة ( )Emotionوارليحل ( )Imaginationيف اًخشو ازلحيل.
وال زيدّ ،أن اًخشو اصلزاٗل أيضح مؼصثسط ازثسحظؼح وزيلؼح اإلذؼساغ ،ألن مفِؼوم اإلذؼساغ
يخـَق ذـمل اًيفس ،فلس ححول ؿٌَلء اًيفس يف اًصذؽ األول من اًلصن اًـشؼصين ذزاسة وؾؼصط
أذـحذ اإلذساغ اً ؾصضِح لك من (جحًخون ) و(فصويس) ،حير ذزسح اًـمَيحث اًـلَية اٍ مٌة
يف اًخفىري اإلذساؾي وحضوزُح يف اًلسزت ؿىل حي املشالكث ،ويف الا عالخ فإن اإلذساغ
ُو اًيسؽ األ يي اطلي ييعَق مٌَ اًـمي اًفين ،ألهَ ّ
يـرب ذصس ؾن هفسؼ ية اًفٌؼحن وثفؼحؿهل
مؽ ذيثذَ مبفِوٕلح اًـؼصيض ،فلؼس وشؼف ًيؼح مؼن ذؼالل ُؼشٍ املـؼحوت زوؿؼة ُؼشٍ األؾؼٌلل ومؼح
ثيعوي ؿَيَ من أ حة يف ارلََق واإلذساغ.

51

ومن ُيح ،ثأن أٛليؼة اإلذؼساغ يف ثؼشو األؾؼٌلل اًفٌيؼة ،فـحمؼة اًيؼحش ثخؼشو األؾؼٌلل
اًفٌية راث اًعحذؽ اإلذساؾي ادلسيس ،اطلي فيَ ملسة جٌلًية جسيست حتلق اًلحية من اًفن ،فل
جسيس هل زوخ جٌلًية ْلخَفة ،ومن ُشٍ اًفىصت اهعَلؼت املوضؼوؿحث اًؼ ثخجؼسذ لك ؿؼحم.
إن إذساغ اًفٌحن يـرب ؾن هفسيذَ وثفحؿهل مؽ اجملمتؽ واًسيجة اً مؼن حؼوهل ،وهيؼف يؼصى اًفٌؼحن
ُشا اجملمتؽ من امليؼوز اإلذساؾي اطلي يخحلق ذاذؼي هفسؼ ية اًفٌؼحن ،طلعل اؾخلؼس (جيَفؼصذ )
إن اإلذساغ يسدٌس إىل سٌلغ مزاجيؼة ثؼسوز ؿؼىل اًخفؼحؤل أو اًثلؼة اًؼيفس أو ؿؼىل أن يىؼون
اًشؼؼرا ؾص ؼسيحً ،واٍ ؼمنط املسؼؼسغ يمتثؼؼي يف اًسؼؼَوك املسؼؼسغ ،واًسؼؼَوك املسؼؼسغ يؼؼؤذي إىل
الاذرتاغ واًخصممي واًخأين واًخرعيط.
إن اًلؼؼسزاث اًـلَيؼؼة ل جؼؼزء مؼؼن اطلفء زم أهنؼؼح ثلؼؼحش ادذسؼؼحزاث اطلفء؛ طلعل
مىؼون مؼن مجؼةل مؼن اًـوامؼي وًؼيس
فحإلذساغ ًيس يف اإلم ن فِمَ من كري اطلفء ،واطلفء ّ
من اًلسزاث اإلذساؾية ،واإلذساغ ُو اًًشحظ أو اًـمَية اً ثلؼوذ إىل إهخؼحح يخصؼف ادلؼؼسّت
واأل حة واًلمية من أجي اجملمتؽ.
وإن اإلذساغ اًفين ال يأن ذعصيلة ؾشوااية ،ذي ميص مبصاحي ْلخَفة فحملصحةل األوىل ل
اإلؿساذ أو اًخحفزي ،ول ثؼغل اًصسؼوم واصلزاسؼحث األوًيؼة اٍمتِيسيؼة واملالحؼؼة ،ول مبثحذؼة
فرتت اهخلحًيؼة ذؼني اًخحفؼزي وزؼصوس اًفىؼصت أو اذلؼسش ،وثؼأن ذـؼس ُؼشٍ ،مؼصح ُةل اٍىؼون ،ول
الامذصحض اًشؼـوزي واًالشؼـوزي ،واملؼصحةل اًثحًثؼة ل اإلرشا  ،ول ؾسؼحزت ؾؼن ذلؼؼة
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اكذيحض اًصوزت ازلحًية ،واملصحةل األذريت مؼن مصاحؼي اإلذؼساغ اًفؼين ل مؼصحةل اًخـسؼري ول
مصحةل اًخحليق؛ أي إزصاس اًصوزت إىل حزي اًوجوذ واًؼِوز ؿىل اًصم من اذلسش املوجوذ.
ويف اذلليلة ،إن املهنج اًواحس ال يىفي ٌَو ول إىل اًخفسرياث املخـسذت ٌَـمؼي األذم،
ذي ميىؼن ثعسيؼق ؿؼست مٌؼح٘ل هلسيؼة ؿؼىل اًـمؼي اًواحؼس حؼىت يسؼ خعيؽ اًلؼحزىء فِؼم اًـمؼي
املسؼصيح وثشوكَ؛ ألن لك مهنج هلسي هل ّلسذاث ذح ة ذَ ،فحملهنج اًخلَيؼسي -ؿؼىل سؼشيي
املثحل  -يصنز ؿىل اًـلست اًرتهيشية ٌَـمي األذم ،ذيامن املهنج اًشالكين ال يصنز يف اًلحًؼد ؿؼىل
احملخوى الاجامتؾي اًيفسؼي واًخحزخيي ،اطلي من املمىن حزويؼس اًلؼحزئ املـؼحين ارلفيؼة ٌَـمؼي
األذم ،واملهنج اًيفسؼي أيضح هل ّلسذاثَ ارلح ة ذَ اً حمتثي يف كؼةل اٍىفؼحايث ازلحًيؼة ،فلؼس
يلسم اًخفسري اًيفسؼي اًـسيس من املفحثيح اًـميلة ًفم ش يفصت املـؼ ،األذم ،وًؼيس خيفؼ أن
املهنج اًيفسؼي يُـ ّس أذات زااـة ٌَلصاءت ذني اًسعوز ،إال أن اًيلحذ كحًسؼح مؼح يَجتؼون إىل أذواث
هلسية أدصى م ي املهنج اًخلَيسي واًشلكي ،ورعل ًخفسري املـ ،اًؼحُصي ٌَـمي األذم.
من اًسني ّأن ( أزسعو) ( )Aristotleاس خزسم املهنج اًيفسؼي مٌؼش اًلؼصن اًصاذؼؽ كصؼي
امليالذ أزيحء ثـصيفَ ٌَرتاجيساي ( )Tragedyول ؾسحزت ؾن مزجي من ؿحظفة اًشؼفلة واًصؾؼد
(ً )Terrorخعِري ُشٍ اًـواظف ( ،)Catharsisواُ مت ل
لك وكس أذم فـَيح  -يف وكت مؼح-
ذـمل هفس اٍىذحذة أو الاس خجحذة ًألذة.
وؿىل أية ححل ،خفالل اًلصن اًـشؼؼصين ،أ ؼسح اًيلؼس اًيفسؼؼي مصثسعؼح مبسزسؼة فىصيؼة
مـيية ،م ي هؼصايث اًخحَيي اًيفسؼؼي (ًيسؼلموهس فصويؼس) ( )Sigmund Freudوأثسحؿؼَ،
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وهخج ؾن ُشا الازثسحظ سوء اس خزسام وفِم اًيؼصية اًيفسؼية وثعسيلحهتؼح ؿؼىل هصؼوض أذذيؼة
سؼواء أفهؼؼت مسؼؼؼصحية أم شؼؼـصية أم زواايؼؼة ،وأراز ُؼؼشا املؼؼهنج فهؼت هديجؼؼة اإلفؼصاظ يف
اًخـصؼؼد حنؼؼوٍ ،وفن رعل مذجَيؼؼح ذعؼؼص ؿسيؼؼست ،مهنؼؼح أن املٌلزسؼؼني ملؼؼهنج فصويؼؼس كحًسؼؼح مؼؼح
جيِسون أف زٚل اًيلسية ،ويصنزون ؿىل اًيؼصية اًيفسؼية رشست ،وًؼو فن رعل ؿؼىل حسؼحة
الاؾخسحزاث األدصى ًألذة فألُؼساف اًـحمؼة واًيؼوايح ازلحًيؼة ٌَؼيا األذم ،إن اًيلؼس
األذم ٌَصاذي ًيني يف اًخحَيي اًيفسؼي كؼس أفسؼس اًـمؼي األذم رسؼشد اسؼدٌحذٍ إىل اإلميؼحن
اًلوت ارلفية ارلح ة ،وذلموضِح وأتازُح.
وُىشا ،فإن اًـسيس من هلحذ املسزسة اًيفسؼية يفِمون مصحذئ ؿمل اًيفس ذعصيلؼة كؼري
حيحة ،فـٌَلء اًيفس احملرتفون صلهيم شـوز كَيي حنو األذة واًفن ،فِؤالء األذاء يفسسون
زؤية فصويس من ذالل اإلفصاظ يف ثشس يط اًـمي األذم ومتزيلؼَ ،أمؼح ؿَؼٌلء اًؼيفس احملرتفؼون
فإهنم خيسشون اًشـوز األذم وثشوكَ نفن زا .
ُشا اًفسحذ يف ثشو املهنج اًيفسؼي ؾيس اًيلحذ سؼواء أفهؼوا ؿَؼٌلء هفؼس أو أذاء حزيؼس
من اهدشحز ؿسم اًثلة يف املهنج اًيفسؼي نؼأذات ف ّـؼحة يف اًخحَيؼي اًيلؼسي ،وكحًسؼح مؼح ييصؼسم
األذاء واحملحفؼون ومسزسو األذة مبصؼعَححث م ؼي اإلاثزت اً ؼجية )(Anal Eroticism
واًـلؼست األوذذيؼؼة ( )Oedipal Complexويدشؼؼوص فىؼؼصٚل حؼؼول اًدشؼؼريا اًسؼؼؼصيصي
ٌَمشخلك األذذية" ،نخفسري خشصية ُحمَت وححة ُسؼ خرييّة شؼسيست" ،هأمؼي أن هلؼ ّسم واؼة
هؼص هلسية مذواسهؼة إىل اًلؼحزىء ،متىٌؼَ مؼن ثؼشو الاحؼامتالث اًسيحايؼة ٌَمؼهنج اًيفسؼؼي ،مؼؽ
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ييد املرس اً خيَلِح اًيلحذ املخعصفون ،ورعل ؾن ظصيق ثفسري ذـض مصحذئ )فصويؼس( يف
اًخحَيي اًيفسؼي اً ثع ّسق ؿىل اًخفسرياث األذذية.

هؼصية فصويس
إن أسحش مسحٛلة )فصويس( يف ؿمل اًيفس اذلسير جحء ؾن ظصيق ثأهيؼسٍ ؿؼىل مؼِؼص
اًالوؾي ( )Unconsciousيف ؾلؼي اإلوسؼحن ،فلؼس كؼسم )فصويؼس( أذة ملٌـؼة ؾؼن ظصيؼق
ححالث ذزاس ية نثريت وكؽ ؿَهيح الادذيحز ذـيحية ،ول أن مـؼم أؾٌلًيح مسفوؿة اًلوى اًـلَية
اً ال س يعصت ًيح ؿَهيح ،وكس أزشت ذأن اًـلي اإلوسحين يش سَ هصت اًثَج؛ إر يلؼؽ وسهؼَ ونخَخؼَ
حتؼؼت اًسؼؼعح (حتؼؼت مس ؼ خوى اًؼؼوؾي( ،)Unconsciousnessوكؼؼس مؼ ّؼزي )فصويؼؼس( ذؼؼني
مس خوايث اًوؾي يف اًًشحظحث اًـلَية ،وأنس أيضح ؿىل أٛلية اًالوؾي ؾيؼسمح أشؼحز إىل أهؼَ
حىت اَيحث اًوؾي ل وؾي ًفرتت وجزيت ،ويف اذلحل ثصسح فمٌة ( ،)Latentاًصم من أهنح
ثصسح وؾيح مصت اثهية ،والافرتاط األسحيس ؾيس )فصويس( ف يخـَق اًالوؾؼي ُؼو أن مـؼؼم
اًـمَيحث اًـلَية ٌَفصذ حتسج يف اًالوؾي ،والافرتاط اًثحين ُؼو أن جؼي اًسؼَوك اإلوسؼحين
مؼؼسفوغ ادلؼؼًس ( ،)Sexualityوُؼؼشا الافؼرتاط زفضؼؼَ ؿؼؼسذ كؼؼري كَيؼؼي مؼؼن ؿَؼؼٌلء اًؼؼيفس
املـؼؼصوفني م ؼؼي (فزل يؼؼوجن) ( )Carl Jungو(اًفؼؼصذ اذًؼؼص) ( ،)Alfred Adlerوذؼؼني
(فصويؼؼس) إن اًلؼؼوت اًـلَيؼؼة اًصايسؼؼة ل اًشؼؼِوت ادلًس ؼ ية ( )Libidoأو اًعحكؼؼة ادلًسؼؼ ية
( ،)Sexual Energyواًفصضؼؼية اًثحًثؼؼة ل أهؼؼَ رسؼؼشد كؼؼوت احملصمؼؼحث الاجامتؾيؼؼة املخـَلؼؼة
ذسوافؽ جًس ية مـيية ،فإن اًـسيس من زقسحثيح ورهصايثيح حىون مىصوثة (.)Repressed
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وُىؼؼشا ،فـؼؼن ظصيؼؼق ُؼؼشٍ اًفصضؼؼيحث اًؼؼثالج )ًفصويؼؼس( ،وسؼ خعيؽ حفؼؼا ؿؼؼست هخؼؼحجئ
ظسيـية يف هؼصية )فصويس( ،وأول ُشٍ األش يحء ُؼو أن )فصويؼس( كسؼم اًـمَيؼحث اًـلَيؼة إىل
زالج مٌحظق ؾلَية :اًِوا ( ( )Idوُو ادلحهد اًالشؼـوزي مؼن اًؼيفس اطلي يـخؼرب مصؼسز
اًعحكة اًلصيزية أو اذليواهية) ،واألو أو اطلاث ( ،)Egoواألو اًـَيؼح ( .)Superegoوحسؼد
فصويس فإن ادلزء األنرب مؼن ادلِؼحس اًـلؼًل ُؼو ًؼيس اًؼوؾي ( ،)Conscienceوكؼس و ؼَ
(فصويس) ؾيسمح ذزش اًـالكة ذني األو واًِوا واألو اًـَيح وؿالكهتم مجيـح اًؼوؾي .وال ذؼ َّس مؼن
مالحؼة أن اًِوا ل اًالوؾي راثَ ،وأن جزءا رس يعح من األو واألو اًـَيح وؾي.
إن اًِوا ُؼو وؿؼحء اٌَسيؼسو "ظحكؼة اهفـحًيؼة أو هفسؼ ية مسؼ متست مؼن اصلوافؼؽ اًسيوًوجيؼة
األوًية" ،ول املصسز اًصايس ٌَعحكة اًـلَيؼة ،فِؼ ي ثـمؼي ًخيفيؼش مصؼحذئ اذليؼحت األسحسؼ ية،
واً اؾخربُح )فصويس( مصسأ املخـة ،فصسون اًوؾي أو املؼِص ارلحز ٌَيؼحم اًـلًل فؼإن اًِؼوا
ؾسحزت ؾن حيوية كؼري مٌؼمؼة ،ادذصؼحز فؼإن اًِؼوا ل مصؼسز ؿؼساوثيح وزقسحثيؼح ،فِؼ ي إرن
أوهية وال أذالكية وال ختضؽ ًلحهون ّلسذ ،فوػيفة اًِوا ل املصحذكة ؿىل شِواثيح وذؼسون أي
اؾخسحز ٌَلواؿس الاجامتؾية واألذال اً ؾية أو احملسذاث األذالكية.
ويف ضوء اإلم وث ارلعريت ٌَِؼوا ،فإهؼَ مؼن اًرضؼوزي أن ثـمؼي كؼوى ؾلَيؼة أدؼصى
سلحية اًفؼصذ واجملمتؼؽ ،أول ُؼشٍ اًلؼوى امليؼمؼة اًؼ حتمؼي اًفؼصذ ل األو ،فِؼ ي كؼوت مٌؼمؼة
ؾلالهية ٌَـلي ،واًصم من أن األو ثفذلص إىل حيوية كوت اًِوا ،فِ ي روزية ًخيؼمي احملؼصفث
اًلصيزية ٌَِوا؛ ٍيك ي مت إظال ُشٍ اًعحكؼحث يف منؼحرح سؼَوهية ذيؼحءت ،واًؼصم مؼن أن ادلؼزء
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األنرب ُو اًالوؾي ،فإن األو ثخضمن اًـلي اًواؾي .وأشحز فصويس إىل أهيح هلول رشل ؿحم إن
األو حصمز إىل اًخفىري أو اًصشس ،ذيامن اًِوا حصمز إىل اًـواظف اًوحش ية.

أسعوزت أذيد
ثخَرا كصة أوذيد ذأن (اليوش زن الذسهوش) حؼزوح مؼن املَىؼة (جوهسؼ خح) ،فذَلؼ
اًـصافني ذأهَ سؼوف يُؼوصل هل ٌ
وصل يلؼذهل يف يؼوم مؼن األايم ،ؾلؼحا هل
(اليوش) حتشيصا من أحس ّ
ؿىل جٌحيخَ ؿىل (ذيَورس) اطلي اس خضؼحفَ حؼني فن مٌفيؼح مؼن ظيسؼة ،وٍىٌؼَ كؼسز مبضؼيفَ
وُصة اذيَ (هصسيد) ،نٌل وزذ يف (أوذيؼد) ،وحؼني ِوصل اًعفؼي ؼهل إىل جصؼي (هيؼرثون)
وزلد كسميٌََ ،زالض مٌَ ،وٍىن زاؾيح أذشٍ إىل (ذوًيسوش) مغل (هوزهثح) ،فذسيؼحٍ وأظَؼق
ؿَيَ امس (أوذيؼد) ألن كسميؼَ ِلصوحذؼحن ،وملؼح نؼرب أذؼربٍ ُ
أحؼس اًـؼصافني ذأهؼَ سؼ يلذي أاٍ
ويزتوح أمَ ،وألجي اًخزَا من ُشا ،هف هفسَ من (هوزهثح) حىت ال يصى أيضح (ذوًيسوش)
وسوجذَ اٌظلين اؾخلسا أهنٌل واصلاٍ اذلليليحن ،ف ن سشد ثـحس خَ.
اهعَق (أوذيد) حنو (ذويوثيح) ويف اًعصيؼق ختؼحم مؼؽ زجؼي جيِؼهل فلؼذهل ،إال أهؼَ فن
واصلٍ ،فوا ي زحَخَ وهصف اًيسوءت كس حتللت حىت اآلن ،وحني و ي إىل ظيسة فهت اًسضل
ٕلسذت مبسخ هل وجَ سز امصأت ،وجسم أسس وجٌححؼح ظؼري ،وفن (اًسؼفييىس) ،نؼٌل ُ ِمسؼي
ُشا املسخ يس يعص ؿىل اًعصيق املؤ ّذيؼة إىل ظيسؼة ،حيؼر فن يوكؼف املؼحزين ويعَؼد مؼهنم
حي ًلز من أًلحسٍ ،ومن ال يس خعيؽ يلذهل ،وطلا أؿَن (هصيؼون) اطلي حؼنك ظيسؼة ذـؼس ملذؼي
(اليوش) ذأهَ س مييح اًخحح ملن خيَا املسيية من ُشا اًسوء ويزوجَ املَىة (جوهس خح) ،فلصز
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(أوذيؼؼد) أن جيؼؼصة حؼؼؼَ ،فؼ ن سؼؤال (اًسؼؼفييىس) :مؼؼن ُؼؼو اطلي هل أزذـؼؼة أزجؼؼي يف
اًصسحخ ،وزجالن ؾيس اًؼِص وزالج ؾيس املسحء ،فأجحذَ ذأهَ :اإلوسحن اطلي حيسؼو ؿؼىل أزذؼؽ
ظفال ،فيسري ؿىل زجَني ؾيس اًسَوػ ،ويخىئ ؿىل ؾصح ؾيس اًشؼ يروذة ،وحؼني أجحذؼَ زٖل
(اًسفييىس) هفسَ يف اًسحص.
سحؾخت ٍش ،حز (أوذيد) سوجح ألمَ ذون أن يسزي ،وأجنؼد مؼن ُؼشا اًؼزواح وصليؼن:
(ايخوهس) و(ذوًيًيىس) ،واذيدني( :أهخجوو) و(امسييؼح) ،وؿؼىل اًؼصم مؼن اسذواجيؼة ادلصميؼة،
فلس ُؿس حخنٌل ْلَصح ًشـسٍَ ،ىن اًـلحة فن يًذؼصٍ.
ُؼؼزث اًؼؼسالذ أوذتؼؼة شؼؼًيـة أمحثؼؼت اًيؼؼحش وأ ؼؼحة يف اًوكؼؼت هفسؼؼَ األزط جفؼؼحف،
واهد ث اجملحؿة ،وذـس أذش مشوزت فُية (ذًفؼي) كحًؼت :إن املصؼحاد ًؼن حُصفؼؽ حؼىت يلؼوم
أُي ظيسة ذعصذ كحثي (اليوش) اجملِول من اًسالذ ،فأذش (أوذيد) اًخحصي فـؼصف ذـؼس رعل
أهَ ُو اًلحثي ،وأن (جوهس خح) ل أمَ ،فشؼ يلت هفسؼِح ٌَؼخزَا مؼن اًـؼحز ،وفلؼأ (أوذيؼد
)ؾييَ ،وهف هفسَ من اًسالذ ،حصافلَ اذًذَ اخملَصة (أهخجوو) ،اًخجأ إىل مسيية (هوًؼوو) يف
(اثي ) ،وأذريا ظِص هفسَ من ادلصا وادذف رشل كحمض من ؿىل وجَ األزط.
وأول مؼؼؼن نخؼؼؼد ؾؼؼؼن كصؼؼؼة (أوذيؼؼؼد) ُؼؼؼو اٍ ثؼؼؼد املسؼؼؼؼصيح اًيؼؼؼووين اًشؼؼؼِري
(سوفو س) ،إر نخد مسؼصحية (أوذيؼد املؼغل) ،نخنؼح مؼن ذـؼسٍ ُنخَّؼحة آدؼصون م ؼي
ثوفيق اذلىمي ؿىل سشيي اٍمتثيي.
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اؾمتس (فصويس) يف هؼصايثَ حول اًـلي اًسؼحظن واًلصيؼزت ادلًسؼ ية ؿؼىل أسؼعوزت ؾلؼست
أوذيد ،ول اًـلست اًيفسؼية األوىل اً ثخىون ؾيس اًعفي من ؿالكؼة اًعفؼي ذواصليؼَ مٌؼش
أن يوصل حىت اًس ية اًثحهية من اصٍ ،وحسد (فصويؼس) فؼإن ُؼشٍ اًـلؼست ثخؼأًف مؼن حلؼس
اًعفي ؿىل أذيَ حملسخَ ألمَ ،ويصف (فصويس) ُؼشٍ اًـالكؼة ذأهنؼح ؿالكؼة جًسؼ ية ذؼني اًعفؼي
وأمؼؼَ ،وهديجؼؼة ًِؼؼشٍ اًـالكؼؼة اًلصاميؼؼة فإهنؼؼح حتؼؼسج ِكؼريَ ت ذؼؼني اًعفؼؼي وأذيؼؼَ؛ أي أن الازيؼؼني
يدٌحفسحن ؿىل األم ،وحنن ُيح ال ىصيس أن هيحك هؼصية فصويس حول ُشا األمص ،إال أن اًيشء
اطلي أمجؽ ؿَيَ ؿٌَلء اًيفس ُو أن أذالكٌؼح وايحُخيؼح وميوًيؼح وأظٌلؾيؼح ل ؼصت مؼح سُ ِزغ يف
هفوس يح ذالل اًس يواث األزذؽ من أؾٌلزو.
وًيس (فصويس) اًوحيس اطلي ححول ثفسري ؾلست أوذيد ،ذي ححول ؿسذ كري كَيي مؼن
ؿٌَلء اًيفس ثفسريُح م ي (أوثو زاهم) ( ،)Otto Ranlو(اًفصذ أذًؼص) (،)Alfred Adler
فلس فسش (زاهم) ؾلست (أوذيد) ؿىل أن األمص يخـَق ذأ ؼي اإلوسؼحن ومصؼريٍ اطلي حيؼحول
(أوذيد) -ذعي اًلصة– اإلجحذة ؾيًَ ،يس ذعصيلة ؾلَية ذي اًـوذت إىل زمح األم اطلي يسسأ
حىوييَ فيَ ،أمح (إذًؼص فيشؼري) فأشؼحز إىل أٛليؼة ثؼسًيي اًؼوصل مؼن وحيؼة فِؼم ػؼحُصت ؾلؼست
أوذيد ،إر يـخلس أن األمص اًعسيـي ٌَوصل ُو الاُامتم املدسحوي األة واألم الس ذـؼس فؼرتت
اًعفوة املسىصت ،أمح كضية ثوجيَ اًعفي إىل أحس اًواصلين فـزاٍ (إذًص) إىل اًؼصوف ارلحزجية
ال اًسحظيية ،وامللصوذ اًؼصوف اًسحظيية ُو وجوذ فحث ذح ؼة يف خشصؼية األة ،أو كؼس
حىون األم من اًيوغ اطلي يفصظ يف اًخسًيي وُىشا.
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مسؼصحية ُحمَت أمنورجح
ث ُوجز كصؼة مسؼؼصحية ُحمَؼت ذؼأن ( وذيؼوش) ( )Claudiusاسؼ خعحغ أن يسؼ متيي
كَد املَىة (جصحصوذ) ( )Gertrudeمَىة اصلمنحزك ،وأن يصؼد اًسؼم يف أرن أديؼَ املؼغل
(ُحمَت) ،وُو زاكس يف حسيلة كصٍ ٌَصاحة ذـس اًؼِريت نٌل فهت ؿحذثؼَ ،فميؼوث مسؼمومح،
ويُ َّيصؼد ( وذيؼؼوش) مَؼ ؿؼؼىل اصلمنؼؼحزك ،ويؼؼزتوح سوجؼؼة أديؼؼَ املَىؼؼة (جصحؼؼصوذ) ذون أن
يىشف أحس ادلصمية ،وفن اًزمع اًشحاؽ ملوث املغل ُو أن زـسحو سؼحمح صلكؼَ ،كؼري أن األمؼري
(ُحمَت) ( )Hamletازن املغل اًصاحي واملَىة يلذيؽ هبشا اًسشد اطلي يفسش موث أذيَ،
و هيخ ِس إىل سشد آدص ،وذـس مصوز فرتت مؼن اًؼزمن كؼري ظؼويةل يؼأن إىل األمؼري ازيؼحن مؼن
اذلصاش خيرباهَ أهنٌل شحُسا ش سح ( )Ghostاملغل أذيؼَ أزيؼحء حصاسؼ هتٌل ًؼيال أنؼرث مؼن مؼصت،
وٍىٌَ –أي اًشؼ سح -زفؼض اًخحؼسج إٍؼهيٌل ،ويف أحؼس األايم رُؼد األمؼري مـِؼٌل إىل املؼ ن
اخملصا ذلصاس هتٌل ًيال من أجؼي مشؼحُست اًشؼ سح ذؼأم ؾييؼَ ،وفـؼال ػِؼص اًشؼ سح ًِحمَؼت
وذؿحٍ إًيَ ٍيك يخحسج مـَ ؿىل اهفصاذ ،فلس فن ُشا اًش سح ُو فـؼال شؼ سح أذيؼَ ،وأزاذ أن
يىشف هل ؾن اًعصيلة اً كذهل هبح أدوٍ ( وذيوش) ،وؾن ديحهؼة سوجذؼَ هل ،يف حؼني أهؼَ
فن يصؿحٚل ويـعف ؿَهيم نثريا أزيحء حيحثَ ،وكس ظَد اًشؼ سح مؼن (ُحمَؼت) أن يثؼأز ألذيؼَ
من اَ وٍىن ذون أن متخس يسٍ إىل أمَ ،ويرتوِؼح ًؼوادزاث اًضؼمري ،و مسؼؽ (ُحمَؼت) ُؼشا
اًسؼص وحسٍ ،وظَد من اذلحزسني أن يُ ْل ِسٌل أهنٌل ًن يخحساث مبح زأاي ومبح جصى.
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فيلسٌلن ومييش (ُحمَت) ٕلمومح ارلرب اطلي مسـَ ،واملِمة اًؼ أًليؼت ؿؼىل ؿحثلؼَ،
وحيس املغل واملَىة أن أحوال (ُحمَت) كس ثلؼريث ،وأهؼَ ًؼيس ؿؼىل مؼح يؼصام ويـخلؼسان أن
اًسشد ُو حزهَ ؿىل أذيَ وسواح أمَ من اَ ،ويزمع (يوًوهيوش) زايس اصليؼوان أهؼَ يـؼصف
اًسؼؼشد اذلليلؼؼي مؼؼوم (ُحمَؼؼت) ،وُؼؼو أن اذًذؼؼَ (أوفيَيؼؼح) ( )Opheliaأ ؼؼسحت ثصؼؼس
(ُحمَؼؼت) ذـؼؼس أن هصؼؼحِح اذلؼؼشز يف ؿالكحهتؼؼح ذؼؼَ ،وثخجيسؼؼَ مؼؼح أمىؼؼن ،رسؼؼشد اًفؼؼصو
الاجامتؾية ذيهنٌل ،و ٍِيك يُلٌؽ املغل واملَىة هبشا اًسشد جـي اذًذَ (أوفيَيح) ثخـؼصط ًِحمَؼت،
وادذف ُو واملغل واملَىة حىت يسمـح مح سوف جيصي ذيهنٌل من الكمٍ ،ىؼن مؼح ديؼد ػيؼَ
ُو أن (ُحمَت) فن جحفح وازذا مـِح ،فَؼٌل اسؼدٌىصث مٌؼَ رعل أؿَؼن ذأهؼَ ال حينؼح ،وؾيؼس
رعل فىص املغل يف أن يسـر هبحمَت إىل اجنَرتا حىت ّ
يلري ادلو ،أمؼح (ُحمَؼت) فلؼس سؼحوزٍ
اًشم يف أن يىون رعل اًش سح كس نشة ؿَيَ ،وًِشا أزاذ أن يخثصت من ؼسكَ فحسؼ خسؾ
فصكة متثيي ووضؽ ًِح كعـة حوازية ل متثيي ٌَمشؼِس اطلي ُك ِذؼي فيؼَ أذؼوٍ ،وًلؼس ذؿؼح ازليؼؽ
ٌَحفي ،وذـس أن زأى املغل مشِس ارليحهة حؼىت هنؼض مؼشؾوزا كصؼي اىهتؼحء اٍمتثيؼي ،ثأنؼس
(ُحمَت) ذأهَ ُو كحثي أذيَ ،ويعَد (ذوًوهيوش) ( )Poloniusمن املَىة أن جس خسؾي ازهنح
إىل ،صهتح وخيخسأ ُو ذَف اًس خحز حىت جسأهل ؾٌل ذَ وخيرب ذَ املؼغل ،وثؼسؾو األم ازهنؼح وفلؼح
ٌَرعؼؼة ويلَؼؼغ (ُحمَؼؼت) ألمؼؼَ يف اذلؼؼسير ،وخييؼؼي إٍهيؼؼح أهؼؼَ كؼؼس يلذَِؼؼح فذصؼؼيح ،ويعـيؼؼَ
(ُحمَت) من ذَف اًس خحز وُو يؼن أهَ املغل ،فإرا مؼح أس اًسؼ خحز اثضؼحت هل اذلليلؼة،
ويؼِص اًش سح مصت أدصى ًيشهصٍ مبِمخَ ويعَد (ُحمَت) من أمَ أال ثؼشُد إىل ْلؼسغ اؼَ
مٌش اٌَيةل ،وثخحخ هل فص ة كذي اَ وُو مبفصذٍ يصًل ،وٍىٌَ ال يًهتزُؼح ويسؼحفص إىل اجنَؼرتا،
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ويف أزيحء سفصٍ جيس اَ كس أزسي دعحا مؼؽ اذلحزسؼني يؼأمص ذلذؼي (ُحمَؼت) فؼوز و ؼوهل،
ؾيس إرن يىذد (ُحمَت) زسحة أدصى يأمص فهيح ذلذي اذلحزسؼني اطليؼن زافلِؼٌل ،ودمتِؼح خبؼ مت
أمؼؼَ ومؼؼصث هبؼؼم سؼؼفيية كص ؼؼحن َؼؼوٍ إىل اًشؼؼحظئ واذلحزسؼؼحن ًليؼؼح مصؼؼصؾٌِل ،ويف ُؼؼشٍ
اٌَحؼحث متوث (أوفيَيح ) اً أ حهبح وأذحُح ارلسي ،وؿمل شليق (أوفيَيؼح) ذؼأن ُحمَؼت ُؼو
اطلي كذي أاٍ ،فيسؾو (ُحمَت) ٌَمسحزست اًس يف حبير يـعي (ُحمَت) اًس يف اًضـيف
ويلمس س يفَ ُو اًسم ويضؽ نأش من اشلص وفيَ مس أيضح ،وؾيسمح يت املسحزست أذؼشهتح
ييعؼق (اليؼصجس)
األم اًًشوت ؾيسمح زأث ازهنح ؿىل وشم الاهخصحز َرشذؼت نؼأش اشلؼص ،و
ْ
حىت ال ييفضح أمصٍ ،ويف ُشٍ اٌَحؼؼة ُجيؼصخ (ُحمَؼت) رسؼ يفَ ،وؾيؼسمح ختؼص األم بيـؼة
ختوز ؾزمية (اليصجس) أمحم ُشا املشِس ،ويف ثؼغل اٌَحؼؼحث يخَلؼ مؼن (ُحمَؼت) رذؼة يف
اًصممي ،وٍىن كصي أن يَفغ اًيفس األذري يعَؽ (ُحمَؼت) ؿؼىل املىيؼست اًؼ ذزصُؼح املؼغل،
وجيـؼؼي ُحمَؼؼت يأذؼؼش جصؿؼؼة مؼؼن اٍىؼؼأش املسؼؼموم فيرؼؼص بيـؼؼح ،ويف رعل اًوكؼؼت ميؼؼص
(فوزثيرباش) األمري اًكوجيي فيعَـَ ؼسيق (ُحمَؼت) ،ؿؼىل مؼح جؼصى وجيؼس ُؼشا اًعصيؼق
مشًال أمحمَ الؾخالء ؾصص اصلمنحزك.

مسؼصحية ُحمَت وؾلست أوذيد
يف ضوء كيحم (فصويس) ذخعسيؼق ذـؼض هؼصايثؼَ ؿؼىل اًفؼن واألذة ،يسلؼ ؿؼح اًؼيفس
اإلجنَزيي (إزوست جوىز) (ُ )Ernest Jonesو اطلي كسم ًيح أول مـحدلؼة شؼحمةل ٌَخحَيؼي
اًيفسؼي ًصوااؽ األذة ،وكس أً َّف جوىز نخحا سٌلٍ (ُحمَت وؾلست أوذيؼد) اطلي ُؼو أ ؼال
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ٍلوؿة ملؼحالث و ُ ؼث يف اجملؼةل األمصيىيؼة ًـؼمل اًؼيفس (The American Journal of
) Psychologyؿحم  ،7972متت مصاجـهتح وثوس يـِح وو ُح يف نخحة ؿحم .7949
اؾمتس (جوىز) يف حوازاثَ ؿىل فىؼصت ثأجيؼي (ُحمَؼت) الاهخلؼحم مؼن اؼَ ( وذيؼوش)
( )Claudiuaإىل هنحية املسؼؼصحية ،إر ميىؼن ثفسؼريُح إىل ؾوامؼي ذاذَيؼة وًيسؼت ؾوامؼي
ذحزجية يف هفس (ُحمَت) ،واؾمتس جؼوىز يف ثفسؼري ُؼشٍ اًؼؼحُصت ؿؼىل أهؼَ يف اذلليلؼة أن
(ُحمَت) فن يـحين من اًِسرتاي ( )Hysteriaمصحوا ذـسم كسزثَ ؿؼىل اختؼحر اًلؼصاز ،وأن
ؿسم كسزثَ ؿىل اختحر كصاز كَذي اَ اًسؼؼصؿة امليحسؼ سة يصجؼؽ إىل اًشؼـوز األوذيؼيب أي حؼحة
(أوذيد) ،وأشحز جوىز إىل أهَ ال يوجس ّلحوزٍ ملٌـة ًفىؼصت أن يًؼذلم (ُحمَؼت) ًلذؼي واصلٍ
اًسؼصؿة املمىٌة ،فلس جـي (شىس سري) ( وذيوش) مؼشهسح وجـؼي أيضؼح واجؼد (ُحمَؼت)
وا ح وجَيؼح مٌؼش ذسايؼة املسؼؼصحية ،فؼإرا مقيؼح ذخصؼسيق مؼح كؼحهل اًشؼ سح ًِحمَؼت ،واًسصؼريت
املؼَمة ٌَسعي هفسَ ،فإن اذلليلؼة ل أن (ُحمَؼت) يلؼم ذواجصؼَ ،حؼىت ُأجؼرب ؿؼىل كيحمؼَ
اًلوت ذواسعة ػصوف ذحزجية ،وحىت ذـس وفحت أمَ )جصحصوذ( ،وكس ذني جؼوىز ىزؿؼة هصاُيؼة
اًًسحء ( )Misogynyاًلوية اً أزصسُح (ُحمَت) ذؼالل املسؼؼصحية ،والسؼ موكفؼَ ضؼس
(أوفيَيح) وحتوهل ضس ادلًس ،وُشٍ إشحزت كوية إىل اٍىصت اًـصحم يف ؾلست أوذيد.
إن الاسذواجية اً متثي ايحٍ اًعفي حنؼو واصلٍ متسؼؼصحت يف خشصؼية اًشؼ سح (األة
ادليس احملسوة اطلي ميثهل اًعفي) و( وذيوش) (األة املىصوٍ اًؼح امليحفس) ،فالكٌُل ؾسحزت
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ؾن إسلحظحث ذزامية السذواجيؼة اًؼوؾي واًالوؾؼي ٌَسعؼي هفسؼَ حنؼو خشصؼية األة ،فميثؼي
اًش سح ارليحل اًواؾي ًألذوت ،ول اًصوزت امللصوة اجامتؾيح.
أمح واة هؼصٍ حنو ( وذيوش) -يف ادلِة امللحذةل -متثي اًـساء املىصوث ؾيس (ُحمَؼت)
حنو واصلٍ امليحفس هل ؿىل أمَ ،فِشا األة املغل ادلسيس ُو زمؼز املصحىؼد ٍؼل األؾؼٌلل اًؼ
أجرب اًوصل ؿىل فـَِح هديجة ّلصفث اًالوؾي ،م ي كذي واصلٍ وقشؼ يحن احملؼحزم ( ،)Incestال
يس خعيؽ (ُحمَت) كذي اَ رسشؿة ألن ُشا يـين كذي هفسَ ،ألن َّاَ يف اذلليلة حلَّق ؾيسٍ
مح يف اًالوؾي؛ طلعل فإن ثأجيي ّلحوًخؼَ ًخحليؼق ظَؼد اًشؼ سح ،وُؼو الاهخلؼحم ظسـؼح ،كؼس
يُفسش ؼ ؿؼؼىل أهؼؼَ -نؼؼٌل فسشؼؼُح (جؼؼون) -فىؼؼصت قش ؼ يحن احملؼؼحزم وكذؼؼي واصلٍ اطلي ال يس ؼ خعيؽ
(ُحمَت) حتمهل ،فلس ححول جزء مٌَ إجنحس املِمة وادلزء األدص أ،م ؾن اًخفىري يف إجنحسٍ.
ومن أشِص اًيلحذ املـحبين اطلي رلا ًيؼح ذسكؼة سؼشد ثأجيؼي (ُحمَؼت) كذؼي اؼَ،
وؿؼؼسم ثفسؼؼري وفِؼؼم احملؼؼصفث اذلليلؼؼة ًِحمَؼؼت إال ذـؼؼس زال حاؼؼة ؿؼؼحم ُؼؼو (هوزمؼؼحن ُوًيؼؼس )
( ،)Norman Hollandفيلول (ُوًيس) محرا يـين اًيلحذ ؾيسمح يلوًؼون ذؼأن (ُحمَؼت) ال
يس خعيؽ فـي يشء رسشد ؾلست أوذيد اً يـحين مهنح؟ إن ادلسل يف ُشا املوضؼوغ رسؼ يط
وملصول ،أوال إن اًيحش وؿىل مسى ؿست كصون يس خعيـوا مـصفؼة سؼشد ثأجيؼي (ُحمَؼت)
كذي اَ اطلي كذي واصلٍ وحزوح أمؼَ ،اثهيؼح ذ َّيًؼت اًخجؼحزة اًيفسؼؼية أن لك ظفؼي يصيؼس أن
يفـي اًضسط مح فـهل (ُحمَت) ،اثًثح فلس أ َّجي (ُحمَت) كذي اؼَ ألهؼَ ال يسؼ خعيؽ مـحكصؼة
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اَ ( وذيوش) ألهَ فـي اًضسط مح يصيس أن يفـهل وُو ظفي ،ويسل أهَ يصيس أن يفـي رعل
وُو يف ححة اًالوؾي ،إرن فلذي اَ يـين مـحكصة هفسَ.
فحًيديجؼؼة اًعسيـيؼؼة ٌَمشؼؼلكة األوذذيؼؼة يف مسؼؼؼصحية (ُحمَؼؼت) ل زؼؼصوس حؼؼحة هصاُيؼؼة
اًًسحء يف خشصية (ُحمَت) ،ورسشد اًـحظفة ادلسسية ألمؼَ ايؼحٍ ازهنؼح ،فحًـحظفؼة ل اًؼ
ذملت ُحمَؼت وعفؼي يـؼحين مؼن اضؼعصاة ؾصؼيب وػيفؼي ( ،)Neurosisفلؼس فن أزيؼحء
ظصيلَ ٌَخعوز اًيفسؼي يىصت هتمة سفحخ اًلصّب ،وًلس أثَّؼص فيؼَ ذلؼوت ،إر حؼ ّسذ ُؼشا اٍىصؼت
ايحَُ حنو هصاُية اًًسحء.
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الفصل الخامض
نظرية الدراما وعلم النفض واألدب
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اًفصي ارلحمس
هؼصية اصلزامح وؿمل اًيفس واألذة
من املؤنّس ّأن اًـلي اإلوسحين ُو اًصمح اطلي ثخوصل مٌَ أهؼواغ اًـَؼوم واًفٌؼون ،طلا مؼن
األٛلية مب ن أن هي مت ؿمل اًيفس ذسزاسة مي هزيمحث اإلذساغ يف اًؼيفس اًششؼؼصية؛ ًيفسشؼ ًيؼح
هيفية جشل اًـمي اًفؼين وذزاسؼة هفسؼ ية املسؼسغ ًيـؼصف مؼىت يىؼون اإلوسؼحن فٌؼحو مصؼسؿح،
وُحاتن ٕلمخحن مٌفصَخحن يسزسٌِل ؿمل اًيفس لك مهنٌل ؿىل حست ،يِمة ؿمل اًيفس يف ذزاسؼة
اًـمي اًفين ثرتنز ؿىل هيفية جشل اًـمي اطلي يًذج ؾن وؾي وإذزاك ،ويىون من مٌخجؼح
ؾلَيح را محُية وا ة ،حبير ميىن حتسيسٍ وفِمَ وإزصاس ُويخَ.
أمح ٕلمة ؿمل اًيفس يف ذزاسة اًفٌحن فذرتنز يف حتَيؼي خشصؼية املسؼسغ املمتؼزيت اًفصيؼست،
وأن ؿالكة اًفٌحن واًـمي ذسـضٌِل مرتاذعة إىل حس هسري حبير ميىٌيح أن هفسش أحسٌُل اآلدص،
وٍىهنح كعـح ًيست ثفسؼرياث ححمسؼة أو هنحايؼة ويلَؼد ؿؼىل ُؼشا اًخفسؼري ظؼحذؽ اذلؼسش أو
اًؼن.
إن مـصفذيح ذخحزخ (قوثَ) اًشريص وؿالكذَ ذأمَ ثَلي ذـض اًضوء ؿىل خشصؼية ذعؼهل
املشِوز (فحوست) ،ونأن خشصية (فحوست) ثيـىس ؿىل خشصية مصسؾِح .وميىٌيح من وحية
أدصى أن وس خًذج اًـالكة اًـىس ية ذني اًـمؼي واًفٌؼحن ،ففؼي أوزؼصا (فؼحكك) ذؼحمت اًييصَؼوهلص
( )The Ring of the Nibelungsجنؼؼس أن ميؼؼي خشو ؼؼَ ال ثزؼؼساء املالرؼؼس اًًسؼحاية
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واًـالكحث املش سوُة ذني رهوز أذعحهل ،يـىس ًيح جحهسح من خشصية (فحكك) املصضية وميهل إىل
اًخريؼؼر ،كؼؼري ّأن ثعؼؼوز ؿؼؼمل اًؼؼيفس يصؼؼي ذـؼؼس إىل حمتيؼؼة اًـؼؼمل اًس ؼ سشية؛ إر إن اذليؼؼحت
اًيفسؼية واًـلَية أنرث ثـليسا من أن حتوكِح املعَلة ،نٌل أهَ من اًصـد أن حننك اًـمؼي اًفؼين
ذلحهون اًس سشية ،فِيحك ازثسحظ كوي ذني ؿمل اًيفس وذزاسة اًفن ،ذي أهنٌل يوان وثوأمحن.
هلول :إن ُيحك ادذالفح جوُصاي يف ذزاسة اًـمي اًفين ذني ؿح اًؼيفس واًيحكؼس اًفؼين،
يح يُـس را أٛلية كصوى ؾيس اًيحكس األذم كس يىون ُحمش يح ؾيس ؿح اًؼيفس ،فحًـمؼي األذم
اطلي يويح ذأهَ مشىوك ذَ ُو اطلي يس خحور ؿؼىل اُؼامتم ؿؼح اًؼيفس ،يؼح يسؼم اًصوايؼة
اًيفسؼية ( )Psychological Novelث ُـس ؾيسٍ زل املـحيري كعـة أذذية ؿحذية ،فِ ي ج خ
هفسؼؼِح وال حتخؼؼحح إىل ِلِؼؼوذ مضؼ ٍؼن مؼؼن كصؼؼي ؿؼؼح اًؼؼيفس ،ذؼؼي أن اًؼؼصواايث األنؼؼرث جؼؼسوى
واًصؼؼحذلة ٌَلعؼؼحف ل ثؼؼغل اًؼؼصواايث اً ؼ ثفذلؼؼص إىل اًخفس ؼرياث أو اًش ؼؼصوخ اًيفسؼؼؼية
ًشرصيحهتح ،ألهنح ثفسح امليسان أمحم اًخحَيي واًخفسري ،ومؼن األمؼ ةل اًوا ؼة ؿَهيؼح زواايث
(ذيًيوث) ) ،)Beniotويف اًصواية اإلجنَزيية جنس منط (زايسز ُؼحقص) ))Rider Haggard
وزواايث (هوون ذويي ((  ،)Conan Doyleاًسوًيس ية فِ ي زواايث ثؼؼي حيؼة مؼحزةل يف
اطلُؼن ازلؼحُريي ،نؼشعل يف األذة األمؼصييك جنؼس زوايؼة (مؼوم ذيؼم( )) Mody Dick
ٌَ ثؼؼد ( مَفؼؼي) ) )Melvilleاًؼ ث ُـؼؼس أؾؼؼؼم زوايؼؼة أمصيىيؼؼة ومنورجؼؼح ًِؼؼشا اًصؼؼيف مؼؼن
اًصواايث ،فِ ي زم أحساهثح املثريت إال أهنح ختَو من اًخحَؼيالث اًسؼ يىوًوجية ،وُؼشا مؼح هيؼ ّم
ؿؼؼح اًؼؼيفس يف األؾؼؼٌلل األذذيؼؼة ألهنؼؼح حىشؼؼف هفسؼؼِح ذون أن يشؼؼوُِح حتَيؼؼي وثؼؼس ّذي يف
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اًشرصيحث ،أمح اًصواية اًس يىوًوجية فِ ي ؿىل اًـىس من رعل ،فإن املؤًف حيحول إؿؼحذٍ
جشىيي محذثَ ًريفـِح ويخجحوس هبح املحذت ارلحم ًيجحزي األف ز ادلشاذة ،وُيحك أؾؼٌلل شؼـصاء ال
ثيسزح مضن شل فين مـني ،ويؼِص ُشا وا ح ؾيسمح هلحزن ذني ادلؼزأين األول واًثؼحين مؼن
ذزامح (فحوست).
إن مأسحت اذلد صلى (قصجشؼن) ثفسؼؼص راهتؼح ،وال يشء ُيؼحك ميىؼن ًـؼح اًؼيفس أن
يضيف إٍهيح أنرث ٔلح كحهل اًشحؾص ذأمجي اٍلكٌلث وأز اًخـحذري.
ال جؼؼصم أ ّن اًؼرثاء املؼؼشُي يف املؼؼحذت اًشؼؼحؾصية يف ذزامؼؼح (فحوسؼؼت) كؼؼس أزُلؼؼت كؼؼوى
اًشحؾص حبير يصـد إجيحذ أذيحث شـصية ثفسؼص راهتح ،ذي ؿؼىل اًـىؼس مؼن رعل ،فؼإن لك
ذيت من اًشـص ثلصيسح حبحجة إىل ثفسرياث مذـسذت.
إن الك ادلزأين من اي (فحوست) يصوز الك اًيليضني ٌَمتيزي اًسؼ يىوًو املوجؼوذ
ذني األؾٌلل األذذية ،وٍيك وس خعيؽ اًخأنس ؿىل ُشا اٍمتيزي سؼأذؾو اًعصيلؼة األوىل مؼن ارلَؼق
واإلذؼؼساغ اًفؼؼين ذؼؼؼ (اًسؼ يىوًو ) واألدؼؼصى ذؼؼ (اًصؤيؼؼوي نمؼؼن زؤيؼؼة )) )Visionary
فحألسَوة اًس يىوًو يخـحمي مؽ مواذ مٌسثلَ من اذليؼحت فًـواظؼف والاهفـؼحالث وأسمؼحث
اًلسز اإلوسحين ،ومجيـِح جشل ححالث اًؼوؾي اإلوسؼحين واملشؼحؾص اإلوسؼحهية رشؼل ذؼحض،
ويىون اًشحؾص يف م ي ُشٍ املواكف كؼس متثؼي ُؼشٍ اذلؼحالث هفسؼ يح ،ويسؼمو هبؼح مؼن أزط
اًواكؽ إىل مس خوى اًخجحزة اًشـصية.
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إن اي اًشحؾص ُو إًلحء اًضؼوء ؿؼىل اًخجؼحزة اذليحثيؼَ مؼن مشؼحؾص اًفؼصخ واذلؼزن،
وُيحك أؾٌلل أذذيَ ال ث ُـس وال حتىص مؼن ُؼشا اًلصيؼي ثخحؼسج ؾؼن اذلؼد واألتت وادلسيؼة،
وُيحك اٍى ري من اًلصحاس اًشـصية اًليحاية واصلزامح اًرتاجيسيؼَ واألؾؼٌلل اٍىوميسيؼة ،فؼحألؾٌلل
اًفٌية اًس يىوًوجية جس خلي مواذُح من وز اذليحت املخيوؿة ،ويسم ُؼشا اًيؼوغ مؼن اإلهخؼحح
اًفين اًس يىوًو  ،ألن ُشٍ األؾٌلل ثخضمن ذرباث حيحثيَ يـيشِح اإلوسحن مبؼح حتخويؼَ مؼن
أش ل جٌلًية أو م من دوف أمحم كسزت ػل ال يس خعيؽ أن يخجحوسُح.
إن ثغل الاهفـحالث واخملحوف واًصقسحث ي مت جشىيَِح ملعحًد اًفن ذح ة اً ثيش ق من
أؾٌل اًفٌحن إىل فضحء اٍىون احمليط ذَ ،ثثريُ جسحؤالث مسُشةُ ،ي ل زؤية ًـؼوا أدؼصى
يعمح إٍهيح أو ل جشىيالث منمة مٌسثلة من مغوط زوحَ؟ وُي األش يحء أسًية كصي وجوذ
اإلوسحن؟ ُي ل أذسية ألجيحل املس خلصي اً

ثوصل ذـس؟ ُي ل ثأهيس ًواحؼست مؼن ُؼشٍ

الاش يحء؟ ُي ل هفي ًِح؟ يسل اًسؤال أذساي ذال جواة ححمس.

اًدشىيي وإؿحذٍ اًدشىيي
جنؼؼس زؤي ؼة وِؼؼشٍ يف (زاؾؼؼي ُريمؼؼحش) ) ،)The Shepherd of Hermasيف
)ذاه ( ،يف ادلزء اًثحين من )فحوست( ،ويف وفصت اًشِوت من )ذيوهيسؼ يحش( )ًييدشؼَ( ويف
( هيصَوهليوهؼؼف) صلى )ذاكؼؼك( وصلى )شؼؼشذَص( يف (اًصذيؼؼؽ الاوملسيؼؼحذي (Olympics her
) ،)Fruhlingويف شـص (وًيحم ذَيم) ،ويف نخحة (الاذكوزومخهيح) ()Ipnerotomachia
(ٌَصاُد فصاوسيسىو هوًوو)  )Monk) Francesco Colonaويف نخحاث (جخهوة ذوٚل(
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) ) Jacob Boehmeمتؼؼؼامتث فَسؼؼؼفيَ وشؼؼؼـصية ( Philosophic and Poiti
، )Stammeringsويف ظصيلة مشسذت وأنرث حتسيسا ثلوم ارلربٍ اًسسااية ذزتويس املؼحذت صلى
(زايسز ُحجصذ)  ،)Rider) Haggardويف ذوزت اًصاوية اطلي يسحر هبح ؾؼن حليلؼة مؼة
(ل) ،ويفـؼؼي اًيشؼؼء هفسؼؼَ اًًس ؼ سة (ًسي ؼوات) ) ) Beniotرشؼؼل زاؼؼيس يف (الاثَيخحيؼؼس)
 ،(Atlanticalواًًسؼ سة (ٍىؼؼوذين) ( ) Kudinيف نخؼؼحة اًصؼؼفحة األدؼؼصى ،واًًسؼ سة (
ملريهيم) ) )Meyrinleيف نخحة اًوجؼَ األدرضؼ) ،) Das gruene gesichtوُؼو نخؼحة
ؿَييح أن ال هلَي من أٛليخؼَ وكميخؼَ اًسؼحزست ،واًًسؼ سة (ًلوثؼَ( يف نخؼحة (ٔلَىؼة ذون مؼ ن
( ،) Das reich ohne raumواًًس سة ( ًسحزالد) ) )Barlachيف نخحة ( اًيوم امليت)
) ،) Der Tote Tagوميىن أن متخس ُشٍ اًلحمئة إىل املزيس من اٍىذد واألسٌلء املشحهبة اً
ثـحمَت مؽ األسَوة اًس يىوًو ًـمَية ارلَق واإلذساغ اًفين ،فَس يح حبحجة ًًسأل أهفسؼ يح
ٔلّح ثخىون املحذت أو مح اطلي ثـييَ ًيح؟ وٍىن ُشا اًسؼؤال يفؼصط هفسؼَ ؿَييؼح ،ففؼي اٌَحؼؼة
اً هصي هبح إىل األسؼَوة اًصؤيؼوي ٌَزَؼق واإلذؼساغ ه ُصؼحة اصلُشؼة ،وىصجؼؽ إىل ارلَؼف
م ؼصثسىني هَؼؼشس أكٌـخيؼؼح اًواكي ؼة حبؼؼشز ،وزمبؼؼح أحيؼؼحو ذلؼؼصف ،وهعحًؼؼد مبزيؼؼس مؼؼن اًخـَيلؼؼحث
واًخفسرياث.
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يوهف وؿمل اًيفس واألذة
إهنح اٍىذحذة اً حتسزيح ؾؼن أحؼساج يوميؼة وًيسؼت ذؼشاث أٛليؼة ،فألحؼالم وْلؼحوف
اٌَيي وأؾٌل اًـمتة امليـزة يف ؾلوًيح اً حنس هبح أحيحو ،وهؼسزوِح هبؼواجس اًصيسؼة واًشؼم
أححيني أدصى.
إن مجِوز اًلصاء ال مييَون إىل ُشا اًيوغ من اٍىذحذة ،وكس سؼحؿس (ذاهؼ ) و(فؼحكك) يف
متِيس اًعصيق حنو فِم ُشٍ اٍىذحذؼة .وكؼس وػؼف (ذاهؼ ) اًصؤيؼة اًخحزخييؼة ًِؼشا اًسؼشيي ،نؼٌل
اس خفحذ (فحكك) مؼن األحؼساج األسؼعوزية ،أي أن األسؼعوزت واًخؼحزخ َّ
شؼالك مؼواذ ُؼشين
اًشحؾصين ،أمح (زايسز ُحجصذ) فِو يُـس ْلرتغ اًصواية ،حير إن اًلصة صليَ وس يةل ثـسري ؾن
مواذ راث أٛلية.
وُيح يسسو أن اًلموط يؼِؼص ؾؼن سؼ سق إباز وختعؼيط ،وثفسؼؼص ًيؼح اًسؼ يىوًوجيح
اًفصويسيَ ُؼشا الاؾخلؼحذ ،وحؼزمع أن ُيؼحك ذؼربت خشصؼية جشؼل أسؼحش ُؼشا اإلهبؼحم وثؼغل
اًومضحث اًلصيسة من اًفوىض ،وهفِم أحيحو نٌل ًو أن اًشحؾص أدف ؾيح ذربثَ األسحس ية ؾؼن
س سق إباز وختعيط .ومن  ،ثصسح صلييؼح مؼحذت ارلَؼق واإلذؼساغ مؼؽ ديؼحالث ادليؼون ،إر
ىىدشف أحيحو ثصوت من املـحين ثدشحذَ ذني هخحح اًـصحذني وهخحح اًـسحكصت ،ويوكن اًشؼحؾص مؼن
ذالل (األو) يف ضلط ُشٍ ارلربت وحصنزيُح حبير يخـشز اًخـصف ؿىل حليلهتح.
إن ج ّي اُامتمٌح يرتنز ؿىل ثفسري اًـمي اًفين من اًيححية اًس يىوًوجية ،أمح جسحؤالث
اًشحؾص ؾٌل إرا فن ُشا اًـمي مصؼسز مـؼحوت ٌَشؼحؾص أو ثـسؼريا ؾؼن كصؼس اًشؼحؾص ًخحليؼق
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مٌجزاث مـيية ،ومن أجي ُؼشا ،فإهؼَ مؼن اًرضؼوزي أن هسؼسي اؾخسؼحزاث جؼحذت مؼن ارلؼربت
األسحس ية اً جشلكَ أي زؤيؼة ،ويسؼسو األمؼص نؼٌل ًؼو أن ارلؼربت اًصؤيويؼة فهؼت شؼيجح فؼو
مس خوى اإلوسحن اًـحذي؛ ًِشا جنس ـوذة يف ثصؼسيق أهنؼح حليلؼة وزمبؼح يؼؼن أهنؼح هؼوغ مؼن
امليخحفزييليح اًلحمضة؛ أي أهنح هخحح كوى دفية ذواسعة س يعصت ر ية ،فذسؼسو ونأهنؼح هؼوغ مؼن
ارلصافحث ،وال شم أن ُيحك شـصاء خيضـون ًِشا اًخفسري ًيجـَوا مسحفة مأموهة ذيهنم وذؼني
اَِؼؼؼم م ؼؼؼي (سؼؼؼ سيذَص) ) ) Spittlerو(سؼؼؼ يحن) ،إرا فن اًشؼؼؼحؾص يلؼؼؼين اًصذيؼؼؼؽ األوملؼؼؼيب
) )Olympian Springأو أايز موجوذ ُيح ) ،) May is Herواذلليلة أن اًشـصاء هوهنم
فإن مح يلوهل اًشحؾص ؾن اهل يىؼون كحًسؼح ذـيؼسا ؾؼن اًشؼفحفية ،وال هيىؼص أهيؼح هَمؼس
ر ا ّ
أ ؼساء ذؼربت حؼد يف زوايؼة (زاؾؼي ُريمؼحش) ) ،)The Shepherd of Hermasويف
(اٍىوميساي اإلًِيؼة) ) ) Divine Comedyويف (ذزامؼح فحوسؼت) ذؼربت مىؼمتةل ،وال مؼربز
ٌَلول إن (قوثيؼَ) ) )Goetheفن إوسؼحو سؼواي ؾيؼسمح نخؼد ادلؼزء األول ،و ؼحز ؾصؼحذيح
ؾيؼؼسمح أً َّؼف ادلؼؼزء اًثؼؼحين ،وال ميىؼؼن اًلؼؼول إن اًشؼؼـصاء (ُريمؼؼحش) و(ذاهؼ ) و(قوثيؼؼَ) ٚل
يـربون زالج مصاحي مذـحكصة سمٌيح ثلعي كصاذة أًفي ؿحم من اًخعوز اإلوسحين ،وجنؼس صلى لك
مهنم كصة حد خشصية مصثسعة مؽ ذربت زؤيوية اتذـة ًِح ،وال جشم ذأن ُؼشٍ اًؼصؤاي حليليؼة
وأهنح ذربت ؾفوية ذلض اًيؼص ؾٌل يلوهل مٌؼصو اًـلي.
إن كصة اذلد ل ذربت مـحوت حليلية ،ونشعل اًصؤاي ،وال ححجة ًيح ًخلصيص مؼح إرا فن
ّلخوى اًصؤاي محذاي أو هفس يح أو را فة ميخحفزييلية ،فحًـحظفة اإلوسحهية ثلؼؽ مضؼن ِلؼحل ذؼربت
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اًوؾي واإلذزاك ،ذيامن موضوغ اًصؤاي يلؽ ذَفؼَ ،فؼٌحن نخؼرب مؼح ُؼو مؼصل مبشؼحؾصو ،وٍىؼن
حسس يح يشري إىل أش يحء ِلِوة راث ظسيـة ذح ة ثـس أتازا .وإرا مح ححوًيح إذزبوِح ذوؾييؼح
فإهنح ثخرف ؾن كصس ،وفن ييؼص ؿىل أهنؼح كحمضؼة وذحذؿؼة ذؼي أن اًفٌؼحن هفسؼَ فن خيؼ ّ
هفسَ مهنح اؾخسحزُح مٌخجح ش يعحهيح ) ،)Deisidaemoniaوحيمي هفسَ ذرتش اًـمل وسؼالخ
اًـلي ،ومن اسدٌحز اإلوسحن اًـمل هديجة ارلوف ،إن ُشٍ اًدسحؤالث اجملِوة اً ثيحصؼ
ذاذي اصلمحػ اإلوسحين رشل ؾشوال ل يف اذلليلة اً ثفذح آفح اًـوا اجملِوة أمحم ُشا
اًـلي اإلوسحين ادلسحز ،فذسسو ًيح اًصؤى أكصة إىل أفِحمٌح وأنرث أًفة .
ًلس ؿحص اإلوسحن اًسسال ُشٍ اًخجصذة يف لك سمحن ومؼ ن ،وهؼون زؤى ال حصؼ ًِؼح
ؾن ُشا اٍىون احمليط ذَ ذـجحاسَ وقصااسَ ،وؿحص ثغل اًصؤى اًلحمضة ذني وارلوف واصلُشة
َّ
وؿرب ؾهنح ذأسحًيد ؿست فًصسومحث اًصرصية يف (زوذسيسح) امليحؼسزت مؼن اًـصؼؼص اذلجؼصي
اًلس  ،وُيحك جبحىنح أيضح وز مشُةل وذضة اذليحت ذليواوث مضن أظص يصيسية مصخىصت نؼٌل
أن اًعلوش اًـشحةصية واألسؼحظري ل أثؼص واح ًإلذؼساغ اًششؼؼصي يف ثؼغل املصاحؼي املسىؼصت
ٌَخعوز اإلوسحين ،إر إهَ من املخوكؼؽ أن يَجؼأ إىل األسؼعوزت ًيـعؼي ذربثؼَ يف اًخـسؼري األنؼرث
مالمئة ،وثغل ارلربت اًسساايؼة ل مصؼسز إذساؿؼَ فمييحِؼح ديؼحال أسؼعوزاي زصؤيؼة ثسؼسو ؾفويؼة
ومصحرشت ،وُشا اًخـسري يؼِص ثصاء يف احملخوى ،وؿىل اًشحؾص أن ميخغل ْلزوو مخٌل مؼن املؼواذ
يـرب ؾن أححسيسؼَ اسلمييؼة ،فيَجؼأ إىل ارليؼحل واٌَلؼة اجملحسيؼة املـلؼست ّ
إرا أزاذ أن ّ
ًيـؼرب ؾؼن
مفحزكؼؼحث األحؼؼساج اًلسزيؼؼة واألححسؼؼيس املخيحكضؼؼة نؼؼٌل فـؼؼي (ذاه ؼ ) يف ثص ؼويص سَسؼؼةل
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األحؼساج يف ادليؼة واًيؼحز) ،) Heaven and Hellوؿؼىل قوثؼَ أن يس خحرضؼ امليؼحظق
ادلِمنية اًسفىل يف اًـصوز اإلقصيليؼة اًلسميؼة ،ونؼشا )ذاكؼك( حيخؼحح إىل اجملموؿؼحث اًششؼؼصية
اٍ مةل يف األسعوزت اًشٌلًية وادلصمحهية ويضعص )هيدشَ( إىل اسرتجحغ اًدسَي اًِصٗل ويُـيؼس
ذَق وجشىيي ثغل األسعوزت اًلسمية ،وأمح (ذًيؼم) فيزؼرتغ ًيفسؼَ أشؼ ال يصؼـد و ؼفِح
و(سشذَص) يس خـري أسٌلء كسمية خملَوكؼحث جسيؼست مؼن ؼيؽ ارليؼحل ،يف ػؼ ّي اًليؼحة اًؼواح
ٌَوسعية يف ُشٍ اًسَسةل ،فِ ي إمح أموز ٕليسة جَيةل وإمح أموز ٕليية سفَية.
إن مح يؼِص من اًصؤاي ُؼو اًالوؾؼي ازلؼحؾي ،وهـؼين ذؼَ ثؼغل اًزنؿؼة اًيفسؼؼية ارلحزكؼة
ٌَعسيـة ومهنح ثعوزث كوت اًوؾي ،وإهيح جنس يف اًسًيؼة ادلسؼمية ًإلوسؼحن أاثزا ملصاحؼي مصىؼصت
من مصاحي اًخعؼوز ،ونؼشعل يف اًؼصوخ اإلوسؼحهية فإهنؼح ثًسؼجم يف جشؼىيَِح مؼؽ كؼحهون اتزخ
اًخعوز اإلوسحين ،ويخشني ًيح ُشا أحيحو يف ححالث قيحة اًوؾي نٌل حيصؼي يف األحؼالم ،ويف
ححالث اًخزسيص وادليون ،إر ثعفو ؿىل اًسعح ححالث هفس يَ جسؼ خـيس املسؼ خوايث اًسساايؼة
ٌَخعوز اًيفسؼي ًخحزخ اإلوسحن ،نٌل ثسسو ُشٍ اًخجَيحث أحيحو يف ذـض اآلاثز األذذية نؼٌل يف
(فحوست) (ًلوثَ) ،فِ ي ث ُـخرب ثـويضح ؾن موكؼف اًؼوؾي صليؼَ ،وال شؼم َّأن اًشؼـص اًـؼؼمي
يىدسد كوثَ من حيحت ادلًس اًششؼصي .واًخؼحيل ،فإهؼَ يفلؼس مـيؼحٍ إرا ححوًيؼح اشؼ خلحكَ مؼن
ؾوامي خشصية ؾيسمح ثصسح ححة اًالوؾي ذربت حية وجسدشؼؼصف حؼحة اًالوؾؼي ازلؼحؾي يف
فإن اًفٌحن يخجحوس ؾصؼصٍ ال من اة اًخـحيل ،ذي من اة أن اذلؼحر
رعل اًـصؼص ،وهبشاّ ،
يؼي من اًصـد ّاًصُحن ؿَيَ.
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الفصل الصادس
نظرية الدراما واملججمع
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اًفصي اًسحذش
هؼصية اصلزامح واجملمتؽ
يُـ ّس املسؼصخ مؤسسة اجامتؾية ،إر جيمتؽ اًيحش ويخفحؿَون ؾن ظصيق وشحظحثَ ،وحيسج
رعل ؿىل مس خويني ْلخَفني ،ففؼي اذلؼحة األوىل جيمتؼؽ ٍلوؿؼة مؼن اًيؼحش مليحكشؼة املسؼؼصحية
وإهخحاح وإجصاء اًربوفحث واًخحضري ًخلسميِح ،ويُـس املسؼصخ يف ُشٍ اذلحة مؤسسة ملَلة ،إر
ي ُسمح فلط ٌَيحش املـييني اًـمؼي يف املسؼؼصخ املشؼحزنة ،وٚل اخملؼصح واملمثَؼون واًيجؼحزون
وامليؼفون وملسمو اصلمع املؼحيل أو امليخجؼون ،ففؼي مسؼؼصخ اطلذؼحةص(( )Repertoryمسؼؼصخ
ثلسم فيَ فصكة ذامئة ؿست مسؼصحيحث يف مومس واحس ،ذسال من مسؼؼصحية واحؼست يُـؼحذ ثلؼسميِح
ظوال املومس) من احملمتي أن يخىؼون اجملمتؼؽ املسؼؼصيح مؼن  722 -52خشؼا ،أمؼح يف اذلؼحة
فإن املسؼصخ يُـخرب مؤسسة مفذوحة ،اًصم من ظَؼد ازلِؼوز صلفؼؽ زسؼوم اصلدؼول
اًثحهيةّ ،
فإن اجملمتؽ اطلي خيسمؼَ املسؼؼصخ -يف اذلؼحة اًثحهيؼةُ -ؼو
ملشحُست اًـصط املسؼصيح .وهؼصايّ ،
ِلمتؽ واسؽ مؼ هل م ؼي اجملمتؼؽ اذلليلؼي اطلي يىؼون ذؼحزح املسؼؼصخ هفسؼَ ،وٍىؼن ؿؼىل ؼـيس
اًخعسيق واًواكؼؽ ،فؼإن رعل ًؼيس ُؼو األمؼص ،فميؼؽ املؤسسؼحث الاجامتؾيؼة ًِؼح أح ٕلؼح يف
اًـضوية وحصايث املسؤوًية وامل فؼأت ،وأن ٍؼل مؤسسؼة اجامتؾيؼة هوؿؼح مؼن أهؼواغ اًخيؼؼمي
اطلي يؤذي إىل حتليق أُسافِح ويؤذي وػحافِؼح وحيمؼي مـحيريُؼح ويضؼمن اسؼ متصازُح وثوا ؼَِح
املس خلصًل ،واملسؼصخ ال ي ُس خث ،من ُشٍ اًلحؿست ،فصـض ُؼشٍ األحؼ م وا ؼة جؼسا ؾيؼسمح
هـخرب املسؼصخ مؤسسة ملذصت ؿىل اًـؼٌلل املخجمـؼني إلهخؼحح املسؼؼصحية ،إن اًـضؼوية حىؼون
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مفذوحة ًـسذ لري من األشزحض املؤَُني ،وث ُـخرب امل فرث املَموسة وكري املَموسة ،مسأة
وسشية يف اًـمي املسؼصيح ،إن اٍى ري من ُشٍ األح م ثخـَق اسدججحز مص ،املسؼصخ وإزصام
اًـلؼؼوذ اًلحهوهيؼؼة ذؼؼني رشفث املسؼؼحزخ ومؼؼحٍيك مصؼؼحين املسؼؼحزخ ،فِؼؼشا الاثصؼؼحل ذؼؼني أحؼؼحة
رشفث املسحزخ واجملمتؽ احملؼًل يؤنؼس ؿؼىل ذوز املسؼؼصخ الاجامتؾؼي واًخجؼحزي يف آن واحؼس،
وي مت أيضح اًخـحكس مؽ املمثَني ٌَؼِوز يف لك األذواز اً يخلحضون ًلحءُح مصَلح يخفق ؿَيؼَ يف
وكت سحذق ،وي مت اًخـحكس مؽ رشفث اًخؼأجري السؼدججحز األسايء وامليؼحػص املسؼؼصحية ولك مؼح
يخـَق ذـصط املسؼصحية؛ وٍىن ال ميىن ثضمني ُشٍ املفؼحُمي يف ؾلؼوذ كحهوهيؼة ،فحملمثؼي مؼ ال
ميىن أن ييفش ؾلسٍ حصفيح ويخواجس لك يوم يف اًوكت امليحسد وحيفغ أذوازٍ ،ويؼِص يف لك
أذاءٍ ،ىٌَ ميىن أيضح أن ال يـمي اًًشؼحظ واذليويؼة والاُؼامتم اصلؤوة املعَؼوة أو املخوكؼؽ
مٌَ ،فِو كس يخصف ذأوهية ذون مصاؿحت ٌَممثَني اآلدصين ،وإن اًفصكة ول ثـمتس ؿىل املؼسيص
وموػفي اًصححفة اطلين يـمَون جبس ًخـزيز األذاء واصلؿحية هل من أجي اجذشاة ازلِوز ،و ة
كواؿس وكواهني ذح ة ثخـَق ذعصيلة اًخـحمي ذؼني املمثَؼني واًيؼحش اآلدؼصين اطليؼن يـمَؼون يف
إؿساذ املسؼؼصخ ويِؼزيٍ حسؼد األ ؼول اًفٌيؼة ،فوػيفؼة ؿحمؼي اٍىِؼصاء ال ثل ؼ أن خيؼرب
املمثي هيف ميثي ويؼؤذي ذوزٍ وًؼيس مبلؼسوز املمثؼي أن خيؼرب اٍىِؼصال أيضؼح هيؼف ي ؼء
امليؼص ألن ُشا الاوسجحم سوف خيخي إرا ححول لك مهنٌل اًخسذي يف اي األدؼص؛ طلا ميىؼن
اًلول إن اٍ ةن املسؼصيح اذلي يـمي ؿىل إظحزين أو ؼٌل اإلظؼحز اًخـحكؼسي اطلي يخـحمؼي مؼؽ
األموز هسحؿحث اًـمي واملسفوؿحث...إخل ،واًثحين ُو إظؼحز مـلؼس ،وُؼو ؾسؼحزت ؾؼن مٌؼومؼة
مدشحزىة من اًـالكحث اًشرصية وازلحؾية اً ثـمتس ؿىل فِؼم املؼ ن يف اجملمتؼؽ وؿؼىل حؼس
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املسؤوًية حنو اًـمي ،واحرتام اًزمالء وحتمَِم ،وفؼو لك رعل ٍلوؿؼة اًلؼمي املشؼرتنة واًؼ
ج ُسِم ِح يف اي ازلحؿة ،فـيسمح حهنمم اجملموؿة ؿىل أسحش يحزي حبؼت ويؼؤذي املمثَؼون
واجصحهتم من أجي اٍىسد املحذي أو اًثيؼحء اًشريصؼ ،فؼإ َّن مسؼ خوى اًلؼمي املشؼرتنة حىؼون
مذسهية جسا ،وسوف ختضؽ اًلمي املسؼصحية واإلهخحح ًزنواث املمثي واخملصح وأُواهئم.
ذأن املسؼصخ ُو شل مؼن أشؼ ل اًفؼن و األذة ،وُؼو أيضؼح مؤسسؼة
ونٌل كَيح آهفح ّ
اجامتؾيؼؼة ( ،)Social Institutionفـؼؼرب ثفضؼؼيي منؼؼط مـؼؼني مؼؼن اٍمتثيؼؼي وكواؿؼؼس أذذيؼؼة
فإن اًوضؽ املؤسسؼؼي ٌَمتثيؼي يصنؼز ؿؼىل مـؼ ،اًؼيا
( )Etiquetteمـيية من الاس خلصحلَّ ،
اصلزاٗل ويسؼؼِي اهدشؼؼحز رعل املـؼؼ ،ؾؼؼن ظصيؼؼق اًًشؼؼحظحث ازلحؾيؼؼة ٌَجمِؼؼوز ،وأ َّن اذليؼؼحت
الاجامتؾية واًس يحس ية ٌَمسؼصخ -م ن ؿحم ًالجامتغ -ل حبس راثَ ٕلمؼة ًالُامتمؼحث األذذيؼة
اذلصية ٌَيصوض وثأمالث مـحين ُشٍ اًيصوض ،ورسشد كؼسزت املسؼؼصخ ؿؼىل ذَؼق اذليؼحت
الاجامتؾية اًلوية ومسحهسهتح ،فؼإن املسؼؼصخ يُـؼس اؼال ٕلصجحهيؼح وس يحسؼ يح يف هفؼس اًوكؼت،
اإلضؼؼحفة إىل هوهؼؼَ أذذي ؼح – أي ُؼؼو م ؼ ن ًالحذفؼؼحل وهلؼؼس اذلحجؼؼحث اإلوس ؼحهية واًس يحس ؼ ية
ٌَمجمتؽ.
فحملحذت املفضةل مليحكشة موضوغ املسؼصخ واجملمتؽ ل اإلظالغ ؿؼىل األذة املسؼؼصيح يف
ؾصؼص اٍهنضة اإلجنَزيي؛ ألن املسؼصخ يف رعل اًـصؼؼص ًـؼد ذوزا ٕلؼٌل يف اذليؼحت الاجامتؾيؼة
واًس يحس ؼ ية ،ييؼؼش ػِؼؼوز املسؼؼؼصخ اذلؼؼسير حصنؼؼزث وػيفؼؼة املسؼؼؼصخ يف حتليؼؼق أُسافؼؼَ
الاجامتؾية واًس يحس ية ،وؿىل أية ححل ففي ؾصؼص اٍهنضة اًربيعحهية فن املسؼصخ يؤذي ذوزٍ
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الاجامتؾي واًس يحيس ،وهل ثأزري هسري ؿىل اجملمتؽ ،وأن األذة املسؼصيح أو اصلزاٗل اطلي أٌهؼخج
يف ُشا اًـصؼص احذفغ ذلوثَ وثأزريٍ اًفحؿي ؿىل املسؼصخ اًس يحيس ،فسوز املسؼصخ الاجامتؾي
يف ؾصؼص اٍهنضة خيخَف نثؼريا ؾؼن ذوزٍ يف اًـصؼؼص اإلًزيذيؼيث واًيـلؼوم ( ،)Jacobeanإر
فن املسؼصخ يف ُشين اًـصؼصين ملذصا ؿىل فجة ّلسذت من اًيحش واملؤسسحث.
أمح يف ؾصؼص اٍهنضة فلس أذسغ وًؼمي شىسؼ سري( )William Shakespeareيف ثلؼس
املسؼصحيحث ارلحصلت اً مح ساًت حزوذو حؼىت اآلن ذؼيؼم اًـالكؼحث الاجامتؾيؼة واًس يحسؼ ية
اً حتنك اًيحش يف رعل اًوكت واآلن ،وال وس خعيؽ يف ُشٍ امللحة اًلصؼريت اسؼ خـصاط مجيؼؽ
مسؼصحيحث شىس سري ٌضلالة ؿؼىل املسؼؼصخ الاجامتؾؼي واًسؼ يحيس وأثؼصٍ يف ؾصؼؼص اٍهنضؼة،
وٍىؼؼن ىصيؼؼس أن هدٌؼؼحول مسؼؼؼصحية (ُحمَؼؼت) هكثؼؼحل واح ؿؼؼىل ثلؼؼس ادلصميؼؼة اًس يحسؼؼ ية
والاجامتؾية ؿىل دش سة املسؼصخ ،وكس حتسج ُشٍ اًلصة – أي كصة ُحمَؼت -يف أي ِلمتؼؽ
ويف أي سمحن ،فلضية اًصاغ ؿىل اًسَعة كضية كسمية حسيثة ،ومح ساًت ث ٌُلزش حؼىت يومٌؼح
ُشا ،وٍىن جحءث مسؼصحية ُحمَت ًخيري اًعصيؼق وحؼصمس ؼوزت وا ؼة ملؼح كؼس حيؼسج يف
ارلفحء من باؿحث اجامتؾية وس يحس ية ذني األشلحء واألكؼحزة ،وؿؼحذت مؼح حُصحىؼد ادلؼصا يف
م ي ُؼشا اًصؼاغ ،ومؼن ُيؼح جؼحءث أٛليؼة املسؼؼصخ يف ثـصيؼف اًيؼحش اًلضؼحاي الاجامتؾيؼة
واًس يحس ية اً ُحصحىؼد يف اًسؼؼص .فحملسؼؼصخ إرن أذات زااـؼة يف اٍىشؼف ؾؼن املسؼ خوز يف
اًـالكحث الاجامتؾية واًس يحس ية.
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ومن ُيح ،فحًخلحًيس ازلحؾية ثـعي ذفـؼة كويؼة ًؼِؼوز األشؼ ل اصلزاميؼة اخملخَفؼة ،اًؼ
ثلسم اًيؼم الاجامتؾية واًس يحس ية ذعص هلسية زااـة ،وأول هلس سَيب أو اهخلحذ زمسؼي كؼوي،
مٌوظ اذللحاق األيسوًوجية ،واهـعحف اًيرسة حنو الاس خلالًية أذؼش ميؼز ادلؼوُص اًخلَيؼسي
اٍمنور ًألذواز الاجامتؾية وإهخحح مسؼصحيحث ؿحمة راث أذـحذ وىزؿحث مَىية.
واًـالكة ذني املسؼصخ واجملمتؽ -يف اذلليلؼة -ذؼسأث سمٌيؼح ؾيؼسمح ثسًؼت أوزوا اًصؼيحؾية
اًصأسٌلًية فَسفهتح وحصبوِح الاجامتؾي اإل ؼاليح اطلي حتلؼق ؿؼىل مصاحؼي ،وامذؼس رعل مؼن
ؿحم  7822وًلحيؼة ؿؼحم  ،7922وؾيؼسمح ػِؼصث اصلوة اًلوميؼة واشؼ خس اًصؼاغ ذؼني ظسلؼحث
اجملمتؽ ،ذسأث ثؼِص اصلميلصاظية اٌَيرباًية يف ؿسذ كري كَيؼي مؼن اصلول األوزوذيؼة ،وأزيؼحء رعل
ذسأث املؤسسحث الاجامتؾية اًؼِوز اًخسزجيي وأذشث ثؼؤثص يف حصنؼة اصلميلصاظيؼة ،وذؼسأث
ي إوشحء املسحزخ وثشين ثلس اًـصوط املسؼصحية اً ثـؼزس اٍمنؼورح األزسؼعي يف املسؼؼصخ،
وُو اًيؼحم اطلي جيـي اًيؼحم اًس يحيس واًفىصي كمية معَلة ال ختضؽ ٌَيلؼس وال حؼصثسط ذأيؼة
ػصوف أو مذلرياث اتزخيية.
وذـس ؿحم  7922ذسأث اًؼصوف ثخلري ،إر سح اًسحر ؾن اسرتاثيجية مٌحس سة ًخؼويل
اًسؼؼَعة يف اجملمتـؼؼحث األوزوذيؼؼة ،إىل حى ؼوين مؼؼٌؼٌلث مس ؼ خلةل م ؼؼي اًيلؼؼحاث واٍىٌ ؼحبس
واملسازش ،ورعل ٌَخأزري ؿىل اجملمتؽ لك ؿؼىل ظصيلذؼَ ،وُؼشا يخعَؼد مؼن لك ُؼشٍ املؼيؼٌلث
املس خلةل إؿحذت اٍىذحذة اصلزامية ظسلح أليسوًوجيَ محذية جسًية حبيؼر يـؼي مؼن املسؼؼصخ أذات
ثليري ٕلمة ٌَمجمتؽ.
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وأثص املسؼصخ ال يلذص ؿىل هوهؼَ جًسؼح أذذيؼح وحسؼد ،ذؼي ُؼو أذات فؼحؿةل يف متىؼني
اًيحش من إحساج اًخليري يف اجملمتؽ ،وػِصث يصذة مسؼصخ امللِوزين يف اًس خيٌحث من اًلصن
املحيض ؿىل يس اخملصح اًرباسيًل (أوقس خو ذول) اطلي ثأثص اًوضؽ اًس يحيس يف أمصي ادليوذية
اً ػِصث هبح اصليىذحثوزايث اًـسىصية اً فهت متحزش اًلمؽ اًسؼ يحيس واضؼعِحذ اًيؼحش،
طلا دلؼؼأ اًيؼؼحش إىل املسؼؼؼصخ ٌَخـسؼؼري ؾؼؼن آزاهئؼؼم وّلؼؼحوة ٌَخليؼؼري ،وإز ؼصاس اًؼؼوؾي اًس ؼ يحيس
وألن املسؼصخ فـال جٌلؾيح ،ة زاذؼط كؼوي ذيٌؼَ وذؼني اجملمتؼؽ ،فِؼو ثـسؼري حؼص ؾؼن
ٌَجمِوزَّ ،
اإلوسحن اذلص.
وال ميىن ملواظن اًضـف يف املسؼصخ اًـحملي أن ث ُـَ ّي سشد أفؼول اًشؼل اًرتاجيؼسي
يف املسؼصخ اذلسير واهنيحزٍ ،فلس فن رعل جَيح يف األؾٌلل األذريت ٍل من (ميَؼص)Miller
و(وٍميز  ،)Williamesوٍىن املشلكة أنرب من رعل ،إر حوكن يف اًليؼحة اذليؼوي ٌَلؼوت يف
حيؼؼحت األذعؼؼحل ،إر فن (وًيَومؼؼحن  )Wllylomanيؼؼة حصاجيسيؼؼة اإلضؼؼحفة إىل ؼؼحاي
آدصين ،أمح (س خحهًل هواسحًسيك  )Stanley Kowaslskyفِؼو يـخؼرب هفسؼَ ظحقيؼة وٍىٌؼَ
ّلؼؼد ًردؼصين ،ويُـؼؼس هفسؼؼَ مَؼ ؿؼؼىل جرياهؼؼَ احمليعؼؼني ذؼؼَ ،و (إيؼؼسي جؼؼحزذون Eddie
 )Garboneفن يؼؼة حصاجيسيؼؼة أدؼؼصى ،وإرا فن اًسعؼؼي اًربج ؼواسي مذجحوسؼؼح ومامتس ؼ
فؼإن ذعؼؼي اًعسلؼة اًـؼؼحمةل مٌفصؼي متحمؼؼح ؾؼن مصؼؼحذز اًلؼؼوى
رشؼل هسؼؼري ًيصؼسح حصاجيؼؼسايَّ ،
اًـحظفية ،إن اًلوت ّلسذت رشل هسري يف مساُحً ،خثري أي ملحزهة حليليؼة مؼؽ حصاجيؼساي ؾصؼؼص
فإن ذلؼة اًرتاجيساي اًسوًخحزية يف األذة األمؼصييك جشؼري إىل فشؼي أي هؼوغ
اٍهنضة ،واتزخييح َّ
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من اًثوزت اً حتسج ذسءا من اإلشحزت إىل ادلؼصوخ اًـميلؼة ودسؼحزت اًثؼوزاث اًـييفؼة .ويف
مٌخصف اًلصن اًـشؼصين ؾيسمح وجسث ِلمتـحث ؼيحؾية ٔلؼزيت مؼن ظسلؼة اًـؼحمَني يف حلؼي
احملحمحت ،فهت ختَو من زوخ اًثوزت .وؿَيَ ،فإن زوخ اًشـد اًسحح ؼة ؾؼن اًفؼصض اًفصذيؼة
واملصححل اًشرصية ،ويف ػي اًؼصوف اًـحملية ٌَحصة اًسحزذت فلس ثلَا اذلسير اًؼصاذي يل
ؾن ذوز املسؼصخ الاجامتؾي ،وٍىن اًلوت اًرتاجيسية طلعل اًفشي يف اصلزامح كس انفؼض ؾيؼس
زصوس املسزسة اًواكـية.
وؾيسمح ػِص رعل اذلواز اًصاذي يل يف اًسؼ خيٌيحث ،فؼإن اًعسلؼحث األمصيىيؼة اًـؼحمةل،
اس خثٌحء اًسوذ ،فهت ِلمتـحث يحؾية إىل حس هسؼري ،وٍىؼن ال ميىؼن اًخلؼحيض ؾؼن اذلؼصة
اًفيخيحمية اً أثصث ؿىل موضوؿحث اصلزامح يف املسؼصخ األمصييك ،وًلس سحؿسث ُشٍ اًعسلؼة
اًـحمةل  -مضن ظسلة املثلفني اًشحذة امليـزة -رشل رس يط ؿىل إاثزت اًثلحفؼة امللؼحذةل امليد ؼت
ول اًثوزت ؿىل اًربجواسية ،وزفض اًلوت اإلمربايًية واًـسىصية.
إن سايذت حست األسحًيد اًثلحفية كس أؾعت ذُـسا جسيسا ٌضلفحغ ؾن اذلسازة يف اًلصة،
ويف املسؼصخ حتسيسا ،وأ سحت اًواكـية اصلزامحثيىية ،فؼأت ،مؼن اًعؼصاس اًلؼس  ،وكؼس فشؼي
(وٍميز ،)Williamsو(ميَص ،)Millerو(أًؼيب )Albeeيف ثشؼين األشؼ ل اذلسيثؼة ٌَمسؼؼصخ
اًؼ اكرتهحؼح (زصدؼت ،)Brechtو(زصاهؼسًو ،)Pirandelloو(زىيؼت )Becketيف املسؼؼصخ
املَحمؼؼي اطلي يؼؼسؾو إىل ثأسؼؼيس اًفـؼؼي املسؼؼؼصيح وثوجيؼؼَ أحؼؼساج اًـؼؼصط ،وٍىؼؼن فثؼؼد
املسؼصحيحث اطلي كحم ذشعل ،واً ؿحشت أؾٌلهل مؽ اًثلحفؼة امللؼحيصت اًؼ حصؾصؾؼت هبؼحُ ،ؼو
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(سؼؼحم ش ؼ يربذ ،)Sam Shepardومؼؼؽ ثواؼؼَ حنؼؼو اًعسيـيؼؼة ( )Naturalismيف هنحيؼؼة
اًس ؼ سـيًيحث ،ف ؼإن موضؼؼوؿحث أؾؼؼٌلهل جـَخؼؼَ أنؼؼرث ُنخَّؼحة املسؼؼؼصخ األم ؼصيىيني بنؼؼامتال مٌؼؼش
(أوهيي ،)O’Neillوًلس ثش ،ش يربذ اصلزوش اصلزامحثيىية ملسسأ زصدؼت وأسؼَوذَ اًـجيؼد يف
املسؼؼؼصخ وثشؼؼ ،مؼؼهنج (جييؼؼت )Genetيف اًِويؼؼة واًصؼؼوزت ارليحًيؼؼة ،وكؼؼس ُأذذؼؼي اًشؼؼل
اًرتاجيسي اٍىوميسي (ًسيىت) إىل اًثلحفة األمصيىية الس ادليي اطلي يًمتي إًيَ.
ومن مـحبيَ اطلين اس خزسموا اًشل اًرتاجيسي اٍىوميسي ُؼٌل (هوذيؼت  )Kopitو
(محمت  ،)Mametوٍىن (سحم ش يربذ) ُو اطلي وزج رشل زايس اإلحسحش اًرتاجيسي
ألمصي يف اًلصن اًـشؼصين ،واًـالكة ذني اًرتاجيساي واذلمل األمؼصييك ،أمؼح (أوهيؼي) فإهؼَ يًمتؼي
ٌَخلَيس امليَوذزامحثييك اطلي ميخس يف املحيض إىل (ذوشوًت ،)Boucicawltوؿىل حنو مسؼح ٍو،
فلس اس خزسم (أوهيؼي) اًرتاجيؼساي زم أهنؼح ثدٌؼحكض مؼؽ اذلؼمل األمؼصييك ،ورعل اًخحؼصك ؿؼىل
دش سة مفذوحة يف مسؼصحيحثَ األوًية ٌَموكف (مؼ ن ،سمؼحن) ،وٍىؼن أؾؼٌلهل -اًؼ متخؼس مؼن
اًوسط اًلصم إىل فًيفوزهيح وادليوة اًلصم -حتحول مالحلة ثؼغل اًخوسؼـحث اٍىصؼريت ٌَزؼربت
األمصيىية ،واً كحذت ظويال ؾن املسؼصخ يف اًلصن اًـشؼصين ،وذـسذ كَيي من املسؼؼصحيحث
األوًيؼؼة يلؼؼوم (ش ؼ يربذ) اس ؼ خزسام املواكؼؼف اصلاذَيؼؼة (اًزمؼؼحن ،امل ؼ ن) ،وإن اس ؼ خزسامَ
ٌَمسححة اصلزامحثيىية يىون يف امذصحض اصلاذي ٌَزحزح واسديـحذَ ،سؼواء فن رعل يف زصيؼة
ووحشؼ ية اًشؼ خحء يف اذلصنؼة أو املصثفؼؽ اجملؼحوز ًلصفؼة اًفٌؼس يف مسؼؼصحية (قؼيب مؼن أجؼي
اذلد) ( )Fool for loveأو يف املززؿؼة يف مسؼؼصحية (ًـيؼة اًزجؼحح ادلشؼؽ) (Cussed
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 )the Starving Glassيسذي يف مسؼصحيحث أدصى ،إلؿؼحذت بندشؼحف اًصومحوسؼ ية يف
اًفضؼؼحءاث اًواسؼؼـة ألم ؼصي  ،واً ؼ ثضؼؼـَ ؿؼؼىل دؼؼط مسؼؼح ٍو مؼؼؽ لك مؼؼن )ُؼؼكي ذيفيؼؼس
زوزو )Thoreauو )أًيب( و)أوهيي( و و)إيامتن.) Whitman
ويخش( ،ش يربذ) موضوؿحث اٍىوميساي اًرتاجيسية املفذوحة ،اًؼ يـؼي مؼن اًلؼسز كؼوت
ذحزجية كري مـصوفة ٌَزح ة ،واس خعحغ ثلسيص كؼوت اًلؼسز زم أن ملحييسؼَ أسؼعوزية ،ذيثيؼة
وزلحفية رشل هسري ،ووذزا مح حىون مح وزاء اًعسيـة ،وؿىل حنو مشؼحذَ ،حىدسؼد اُامتمؼحث
ش يربذ اًثلحفية ذفـة كوية من مسؼصخ (ذيىت) ،وجيد أن ال يىون ُشا األمص مفحججؼح ،فَلؼس
اؿؼرتف (شؼ يربذ) اُامتمؼَ ذعؼص ثؼسذي اًعفؼؼوة يف حيؼحت اًسؼحًلني ،وؿؼىل حنؼو مدسؼح ٍو مؼؼن
الاس متخحغ اًعسيـة اذلصهية والاهخلحل إىل ارلربت واًخجصذة األمصيىية اً ث ُـخرب جزءا من حيحثَ،
وًـهل فن أول فثد مسؼصيح ٌَمؼزنل املخحؼصك ( ،)Mobilehomeويف ُؼشا اجملؼحل ،ثأذؼش
املسؼصحية اًوجوذية (ذيؼسجو جوجؼو  (Didigo Gogoيف مسؼؼصحية (جؼوذث )Godot
ذُـسا جسيسا ،إن فشَِم يف متيزي اًـؼح اطلي يـيشؼون فيؼَ أو ثؼشهص محضؼهيم ارلؼحض مؼحل إال
سؼؼٌلث ثـعؼؼي (شؼ يربذ) إشؼؼحزاث زلحفيؼؼة وأسؼؼعوزية ،وإن ٌَمسؼؼؼصخ املفذؼؼوخ ًسيىؼؼت ذـؼؼض
املمزياث اًوا ة يف ُشا اجملحل ،وٍىن املززؿة يف مسؼصحية (ًـية اًزجؼحح ادلشؼؽ) ًِؼح يصذؼة
ٔلزيت ذحزح هعح ضوايح فًيفوزهيح ادليوذية ،واذلَوايث اً يضـِح (ويس خون )Westonيف
اًثالجة اًفحزكة ًِح مزيت ذح ة يف أيسي (ثيضلن )Tildenمبسؼصحية (اًعفي املسفون Buried
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 ،)Childنؼؼٌل أن (ش ؼ يربذ) يـعييؼؼح ذـؼؼض اإلشؼؼحزاث ارلحزجيؼؼة ٌَفشؼؼي يف اًِويؼؼة واطلبهؼؼصت،
ووس خعيؽ أحيحو كيحش مح حصاٍ اًشرصيحث ومح ثفـهل.
ويف اٍهنحية ،يُـس املسؼصخ أذات اجامتؾية ٕلمة يف اجملمتـحث اذلسيثة ،وُو أذات زايسؼة يف
إحساج اًخليري الاجامتؾي ،وال يلذص أثصٍ ؿىل جسَية اًيحش وإمذحؾِم ،ذي يخـساٍ إىل كسزثَ
ؿىل ثعويص اًـمي ازلحؾي وهلس اجملمتؽ وإزصاس ؾيوذَ ،فحملشحُس اطلي يخحذؽ اًـؼصوط املسؼؼصحية
رشل ذا ثخوسؽ ؾيسٍ ذاةصت املـصفة اًثلحفية والاجامتؾيؼة ويسؼ خعيؽ أن يخـحمؼي مؼؽ املواكؼف
الاجامتؾية اً كس ثواَ زل زلة واكذساز ،فحملسؼصخ إرن خيخص اجملمتؽ مبسؼححة ال حزيؼس ؾؼن
مجة مرت مصذؽ ،فحملخفصح يس خعيؽ ؾن ظصيق حىوين وزت حيؼة ملؼح كؼس حيؼسج أمحمؼَ وذَفؼَ،
فحًصوز الاجامتؾية اً يلسٕلح املمثَون ؿىل دش سة املسؼصخ مح ل إال مصآت ٌَمجمتؽ ،ثـىؼس
اًـالكحث الاجامتؾية ذني أفصاذ اجملمتؽ ،وثًصؼَ اًيؼحش ٌَلضؼحاي املسؼ خوزت يف اجملمتؼؽ اإلضؼحفة إىل
ذدول املسؼصخ يف ؿمل اًيفس الاجامتؾي ٌَفصذ وازلحؿة ؿىل حس سواء.
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اًفصي اًسحذؽ
هؼصية اصلزامح وؿمل ازلحل
زم أن مصعَح ؿمل ازلحل (الاسؼديعلح  )Aestheticsػِؼص يف اًلؼصن اًثؼحمن ؾشؼؼص
ؿؼؼىل يؼؼس اًفيَسؼؼوف األملؼؼحين (جوثَؼؼد ذوِلؼؼحزحن)( )7762-7774اطلي زذؼؼط اًفٌؼؼون املـصفؼؼة
اذلس ية ،وُو من أثسحغ اًفَسفة اصلي زثية ،إال أهَ ميىن اًلول إن ُشا اًـمل كس وشأ مؽ وشؼأت
اإلوسحن األول ،وُشا مح ثؤنسٍ اًزذحزف واًصسومحث املوجوذت ؿىل اٌَل األثصية اً بندشؼفِح
ؿٌَلء اآلاثز يف مجيؽ أحنحء اًـح  ،م ي األواين ارلزفيؼة ( )Potteryواًامتزيؼي (ِلحُؼس،)7992،
وفن ُشا اًـمل أيضح معصوكح مٌش ؾِس اًيوون نأف ز مذفصكة ؾيؼس ( أفالظؼون) و( أزسؼعو)
و(نزييوكصاظ) ،ويف ؾِؼس اًصومؼحن م ؼي (شؼريون) ،وأول مؼح ػِؼصث مؼة (ِ)Aesthetics
فهؼؼت ثـؼؼين اإلذزاك اذل ؼ ٌَـؼؼح ارلؼؼحز  ،ويـؼؼوذ أ ؼؼي ُؼؼشٍ اٍلكمؼؼة إىل اًيووهيؼؼة ،ول
مشؼ خلة مؼؼن مؼؼة ( )Aisthesisاًؼ ثـؼؼين اإلحسؼؼحش ،ويفيؼؼس مـيحُؼؼح الاشؼ خلحي "هؼصيؼؼة
اإلحسحش ،وثـين اًيووهية يف آن واحس املـصفة اذلس ية (اإلذزاك اذل ) واملؼِص احملسؼوش
إلذزبويح واًصوزت األوًية ذلسحس يدٌح".
ُي ميىن ثـصيف ؿمل ازلحل؟ ي ُس خزسم مفِوم ( )Conceptؿمل ازلحل ًو ؼف ملؼساز
األح ؼ م ( )Judgmentsواًخجؼؼحزة ()Experiences؛ أي إ ّن ؿؼؼمل ازلؼؼحل يخـَؼؼق ذـمَيؼؼة
اذلنك ؿؼىل األشؼ يحء ( )Objectsسؼواء أفهؼت مجؼيةل ( )Beautifulأو كصيحؼة( ،)Uglyمؼح
اطلي جيـَيح أن هصف ُشا اًيشء ذأهَ مجيي وراك ذأهَ كصيح ،رعل ُو ؿمل ازلحل.
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ومفِوم ازلحل ال ي َلذص ؿىل األؾٌلل اًفٌية ( )Works of Artحفسؼد ،ذؼي األشؼ يحء
اًصؼيحؾية ( )Man-made objectsواًعسيـيؼة ( ،)Natureفيؼشُد نثؼري مؼن اًيؼحش يف
زحؼؼالث ذح ؼؼة ملشؼؼحُست امليؼؼحػص اًعسيـيؼؼة ( )Landscapesم ؼؼي مٌؼؼحػص ادلسؼؼحل واألهنؼؼحز
وامليحظق اًززاؾية واًصيفية ،وكس جنس ازلحل أيضح يف امصأت مجيةل أو ؾصفوز يلصذ ذليح مجيال .
وثؼؼشو ازلؼؼحل اًعسيـؼؼي ال يلؼؼف ؾيؼؼس مشؼؼحُست امليؼؼحػص اًعسيـيؼؼة ،فذؼؼشوكٌح ٌَميؼؼحػص
اًعسيـية كس يشمي أيضح الاس متخحغ خبصيص املحء اًسحكط من أؿىل ادلسحل أو ذصؼوث اًـصؼحفري
ازليةل إىل جحهد مذـة اًيؼص إىل امليحػص اًعسيـية ،وكس يس متخؽ اإلوسحن نشعل زصاحئة اًـشد
واًؼرتاة ذـؼس جسؼحكط األمعؼحز أو زاحئؼة ألؼحز اًصؼيوزص أو مالمسؼة اًـشؼد اًيؼحمع( Soft
 ،)Grassإرن فٌحن وس خزسم مجيؽ حواس يح اشلس ؾيسمح هخشو ازلحل نٌل يًل-:
ححسة اًسمؽ :املوس يل  ،وث املحء ،ثلصيس اًـصحفري…إخل.
ححسة اًيؼص :مشحُست امليحػص اًعسيـيةً ،وحة فٌية ،امصأت مجيةل…إخل.
ححسة اًشم :زاحئة اًـعوز ،اًوزوذ ،زاحئة اًـشد ذـس جسحكط األمعحز…إخل
ححسة اٌَمس :ومع ،دشن ،ظصي…إخل.
ححسة اطلو  :ثشو اًعـحم ،اً اة…إخل.
و مؼؼة مجيؼؼي( )Beautifulومصاذفحهتؼؼح ال ج ُس ؼ خزسم يف اذلؼؼنك ؿؼؼىل األش ؼ يحء اًعسيـيؼؼة
واألؾٌلل اإلذساؾية فلط ،وٍىن أيضح ٌَخـسري ؾن األش يحء اً
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يـِح اإلوسؼحن وال ثـؼس أؾؼٌلال

فٌيؼؼة ،فـؼؼىل سؼؼشيي املثؼؼحل كؼؼس هصؼؼف مالرؼؼس زجؼي ذأهنؼؼح أهيلؼؼة ومجؼؼيةل ،و مؼؼة ()Pretty
اإلجنَزيية ج ُسؼ خزسم ًو ؼف األشؼ يحء اًؼ

ؼيـِح اإلوسؼحن وال ثـؼس أؾؼٌلال فٌيؼة ،أمؼح إزسؼحث

مـحذة زايضية أو حي مسأة ـسة ،م ال ،فلؼس وسؼ خزسم مؼة زااؼؽ أو ٔلخؼحس (،)Elegant
أمؼؼح و ؼؼف اًيؼؼحش واذلؼؼصفث ( )Movementsواألواين اًفزحزيؼؼة ( )Crockeryفلؼؼس هـؼؼرب
ؾهنٌل زلكمة أهيق ( ،)Daintyوٌَخـسري ؾن اذلصنة ادليست كس هلول حصنة زش يلة.
إرن مصعَح اًخشو ازلحيل (ُ )Aesthetics appreciationوجس دصيصح ٌَو ؼف
واذلنك ؿىل األش يحء اًعسيـية واًصؼيحؾية اإلضؼحفة إىل األؾؼٌلل اإلذساؾيؼة ؾؼن ظصيؼق إذزبوِؼح
اذلواش اشلس.
وًيس من اًرضوزي أن وس متخؽ األش يحء اً ًِح ديؼحل يف ؾلوًيؼح ،فلؼس وسؼ متخؽ ذَؼون
اًليوم يف اٌَيي أو ذصوث املحء املدسحكط من أؿىل ادلسحل ذون أن يىون ًِشٍ اًليوم أو ًِؼشٍ
األ واث متثيي يف ديحًيح ،فحزلحل (ُ )Beautyو يف ؿني املشحُس (.)Beholder
ألن
وححة اًخشو ازلحيل ؾيؼس اإلوسؼحن ثخـَؼق أيضؼح اذلؼحة اًيفسؼؼية طلعل اإلوسؼحنَّ ،
ذـض اًيحش يس متخـون مبشحُست املسؼصحيحث اًـحظفية ،وذـضِم األدص املسؼصحيحث اًخحزخييؼة
أو اًس يحس ية ،وُشا الادذالف مصذٍ أحيؼحو ٌَحؼحة اًيفسؼؼية اًؼ يمتخؼؽ هبؼح اًفؼصذ املشؼحُس،
وُيؼؼحك أيضؼؼح ذوز ٌَـحظفؼؼة ( )Emotionوارليؼؼحل ( )Imaginationيف اًخؼؼشو ازلؼؼحيل
(اًـشٌلوي ،)7982،ذش م ال ذوز ارليحل يف ثؼشو أذيؼحث اًشؼحؾص اٍىصؼري إيَيؼح أذؼو مؼحيض
وُو يصوز ًيح مشِس قصوة اًشمس-:
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اًسحد حصوض يف اًفضحء اًصحد زوض ارلحافني
واًشمس ثسسو ذَفِح فصاء ؿح سة ادلسني
واًسحص سحح حمت فيَ دشوغ اًزاُسين
ٍىٌ ٌَّل ؾييحك اُخخحن يف األفق اًسـيس
سَم مبحرا ثفىصين
سَم مبحرا حتَمني.
فحرليحل يلوذو ُيح إىل ختيؼي مشؼِس املؼوث يف ُؼشٍ األذيؼحث ،فحًشؼحؾص ُيؼح ال يلصؼس
ثصويص مشِس قصوة اًشمس نٌل حيسج يف اًعسيـة ذي أزاذ أن يصف ًيح مشِس الاحذضؼحز
اطلي فيَ دوف ،و فصت يف اًوجَ ،وؾصسة ؿىل ادلسني ،وتمت ورشؼوغ اًزاُؼسين ،وأذؼريا
حتسيق اًـيون يف األفق اًسـيس ،فل ُشٍ املـحين مذـَلة حبؼحة الاحذضؼحز ٌَميؼت؛ إرن فـؼن
ظصيق ارليحل اس خعـيح أن هخشو جٌلل أذيحث اًشحؾص إيَيح أذو محيض وُو يصوز ًيح قؼصوة
اًشمس ،وكس يأن آدص خبيحل جسيس ويضيف ًيح مـَومحث جسيست ملحيصت ملشؼِس الاحذضؼحز
لحء ذحض ذني اًشحؾص وحصيشذَ م ال ،فَلؼحء اذلسيؼد حبسيشذؼَ فيؼَ دؼوف و ؼفصت يف اًوجؼَ
وحتسيق يف اًـيون ،وؾيسمح شحُس حصيشذَ هبشٍ اذلؼحة سؼأًِح" :سؼَم مبؼحرا ثفىؼصين؟ سؼَم
مبحرا حتَمني؟" ونأهَ يلول ًِح :محرا جصى اي سَم ! أذربيين ،فٌلل اًخؼشو ُيؼح يصحىؼز ؿؼىل
إظال اًـيحن رليحالثيح واًخزَا من مجوذ اًخفىري اطلي يفسس جٌلل األؾٌلل اًفٌية.
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وكصي أن هلسم ثـصيفح ملـ ،ؿمل ازلحل ال ذس من ظصخ اًسؤال اًخحيل :مح ُو ازلحل؟ ملحرا
خيخَف اًيحش يف اذلنك ؿىل جٌلًيؼة األشؼ يحء؟ فِؼشا يلؼول ؾؼن ُؼشٍ اٌَوحؼة اإلذساؾيؼة مجؼيةل
جؼؼسا ،وراك يلؼؼول كصيحؼؼة ،إن الادؼؼذالف يـؼؼوذ إىل اًخؼؼشو اطلي كؼؼس وسؼؼميَ اذلؼؼسش أو
اًسسهية( ،)Intuitionفإرا ادذَف ازيحن ؿىل جٌلل مٌؼؼص مؼح فؼإن حؼسش لك مؼهنٌل خيخَؼف
ؾن األدص.
واًخشو ازلحيل اَية شحةىة ثخساذي فهيح اًـوامي اًـحظفيؼة ()Emotional factors
واًـوامؼؼي اًـلَيؼؼة ( ،)Intellectual factorsويسؼؼم اًـيصؼ اًـؼؼحظفي ( Emotional
 )elementؿؼؼحذت املخـؼؼة ازلحًيؼؼة وثخفؼؼحوث املخـؼؼة ازلحًيؼؼة مؼؼن املخوسؼؼط إىل اسلؼؼحش املؼؼشُي
( ،)Rapturous enthusiasmومن األٛلية مبؼ ن أن ال هلفؼي أيضؼح الاسؼ خجحذة اًسؼَسية
ٌَجٌلل ،فلس حىون األؾٌلل اًفٌية اإلذساؾية واألش يحء ازلحًية األدصى رشـة ( )Uglyذسال من
أن حىون مجيةل ،وثثري هلؼيض املخـؼة وٍىؼن ذؼسزجحث مذسحييؼة ،كؼس ثسؼسأ مؼن هؼصٍ دفيؼف إىل
امشزئاس معَق ( ،)Utter disgustوثؼِص املخـة ازلحًية ؾيؼس مجِؼوز املسؼؼصخ يف اًصقسؼة يف
موا ةل أو حىصاز املشِس ،وُيحك م حل آدص ؿىل إذساء املخـة جنسٍ ؾيسمح يعَد ازلِؼوز مؼن
امللين إؿحذت ملعؽ من ملحظؽ األقيية اً يس متـون إٍهيح ،وييسزح رعل أيضح ؿىل هليض املخـة
ؾيسمح يعَد ازلِوز اًخوكف أو اًخزَا اًسؼصيؽ من راك املشِس.
أمح إاثزت اًـحظفة ؾيس ازلِوز ،فذثري هبم -ذسزجحث مذفحوثة ظسـح -اذلؼزن (،)Sadness
واًلضؼؼؼؼد ( )Angerواذلؼؼؼؼد ( )Loveواًدسؼؼؼؼَية (…)Amusementإخل .فحًرتاجيؼؼؼؼساي
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( )Tragedyثثري اًشفلة ( )Pityوارلوف ؾيس املشؼحُسين ،وزم رعل جيؼس املشؼحُس مذـؼة
فإن اًلمية امللصوة ٌَخشو ازلؼحيل جيؼد أن ثفسؼؼص ّالك مؼن املخـؼة
يف مذحذـة َمشح ُِ ِسُح ،طلعل ّ
ازلحًيؼؼة واًخجؼؼصذ ازلؼؼحيل ( )Aesthetics detachmentمؼؼؽ ؿؼؼسم إقفؼؼحل اًـيص ؼ اًـلؼؼًل
( )Intellectual elementيف الاس ؼ خجحذة ازلحًيؼؼة ،وكؼؼري رعل ال هلؼؼسز أذؼؼسا إؾعؼؼحء أي
ثفسري ٌَحنك ازلحيل ،ويصسح ارلالف ازلحيل ( )Aesthetics disagreementمذـشزا.
وهديجؼؼة ًخـؼؼسذ اآلزاء واألف ؼ ز حؼؼول محُيؼؼة ازلؼؼحل اذلليلؼؼة فلؼؼس ادذَؼؼف اًفالسؼؼفة
واملفىصون حول ثـصيف ؿمل ازلحل ذصيلة هنحاية ملصوة من مجيؽ األظؼصاف ،فؼل واحؼس مؼهنم
َّؾصفَ اسدٌحذا إىل ايحَُ اًفَسفي ومشُسَ اًفىؼصي وهؼصثؼَ ازلحًيؼة اًؼ حؼصثسط ازثسحظؼح وزيلؼح
ذَد وس يجَ اًفىصي ،يهنم من َّؾصفَ اؾامتذا ؿىل املـ ،اذلصيف ٍلكمة ( )Aestheticsوآدؼص
اؾؼؼامتذا ؿؼؼىل مفِؼؼوم ازلؼؼحل واًلؼؼمي ازلحًيؼؼة ،وٍلوؿؼؼة أدؼؼصى اؾؼؼامتذا ؿؼؼىل مفِؼؼوم اًفؼؼن وكحيخؼؼَ
(ش يري.)2223 ،
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ملحييس ؿمل ازلحل
خيضؽ اذلنك ؿىل جٌلًية األشؼ يحء الؾخسؼحزاث ؿسيؼست ومذيوؿؼة وأن كيحسؼِح ًؼيس األمؼص
اًسؼؼِي إلزضؼؼحء األظؼصاف ففؼؼة ،وٍىؼؼن ُؼؼي ميىؼؼن أن يسلؼ اذلؼؼنك ازلؼؼحيل ذؼؼسون زكيؼؼد وال
حسؼؼيد ،وهؼؼرتك األمؼؼوز ألُؼواء اًيؼؼحش وثلؼؼسيصٚل اًشريص ؼ املـمتؼؼس ؿؼؼىل اذلؼؼسش واًسسهيؼؼة
وحسد ،هـخلس أن حصك األموز ًألُواء واًخلسيصاث اًشرصية ال ثفيس اًـمَية ازلحًيؼة املمتؼثةل
األؾٌلل اًفٌية اإلذساؾية ،ذي اًـىس كس يىون حصوِؼح ذؼسون ملؼحييس ِم ْـؼوال ُؼ َّسامح ًإلذؼساغ
اًفين ؿحمة.
وًوال وجوذ مـحيري جٌلًية ؿحمة ومواسين ذح ة ثضسط اًفىص ازلحيل واًخلسيص ازلؼحيل ملؼح
ُأجصيت املسحذلحث اًفٌية اً ُسفِح األسحيس ُو ثلسيص ُؼشٍ األؾؼٌلل ًصفؼؽ مسؼ خوى األؾؼٌلل
امللسمة ،يِصجحن (فن) اًسيامنل اًس يوي أنرب م حل ؿىل رعل ،ففيَ ي مت ثليمي األؾؼٌلل ذعؼص
وملحييس مذفق ؿَهيح ختسم اًـمَية ازلحًيؼة ؾؼن ظصيؼق ثأ ؼيي كواؿؼس وإجؼصاءاث اذلؼنك ؿؼىل
األؾٌلل اًسيامناية رشل ذحض واًفٌون اإلذساؾية رشل ؿحم.
ومن أشِص اًـٌَلء اطلين اُمتوا ذوضؽ ملحييس ًـمل ازلؼحل ُؼو اًـؼح واًفٌؼحن اإلجنَؼزيي(
وًمي ُوجحزث)( )7764-7697اطلي وضؽ األسحش ًصفحث اًـمؼي اًفؼين ازليؼي ،ورهؼص ثؼغل
اًصفحث يف نخحذَ اًشِري"حتَيي ازلحل"(زصجحوي ،)7987 ،ومن أٚل ُشٍ اًصؼفحث اًؼ متؼزي
اًـمي اًفين ويـهل اال جحذا مح يًل-:
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أوال :اًخالؤم ()Fitness
يـخرب اًخالؤم أو اًخيحسد نٌل يسميَ ذـضؼِم مؼن أوىل ملؼحييس ازلؼحل ،ألهؼَ جؼس ُؼحم
وجوُصي(ً )Essentialألؾٌلل اًفٌية ففؼة ،فـؼن ظصيلؼَ ميىؼن حتسيؼس مالمؼح ازلؼحل ،ففؼي
اًسيحء – م ال – من اًرضوزي أن يىون ُيحك ثؼال ذؼني ،ؼم اًيوافؼش و،ؼم اًسيؼت ،و،ؼم
األاست مؽ الازثفحغ وُىشا ،فذال املسحفحث يضفي ؿىل اًسيت ازلحل ،واًخالؤم أيضح أسحيس
يف اًشـص واملوس يل  ،ففي اًشـص جيد أن يىؼون ثيحسؼد مؼن حيؼر اًشؼل ذؼني شؼعصي
اًسيت اًواحس ،وثالؤم األًوان ٕلم جسا يف اٌَوحة اًفٌيؼة ،ووجؼوذ اًؼخالؤم امليحسؼد ًألًؼوان
يلسم ثفسريا ٌَحنك ازلحيل ،ويف اًـمي املسؼصيح جيد أن يىون ثالؤم واوسجحم ذؼني ؾيؼحب
اًـؼؼصط ،فؼؼحًـصط ُؼؼو اًخيؼؼحم يف ؾيؼؼحب اًـؼؼصط ذصؼؼوزت مذوافلؼؼة ثؼؼويح ذوحؼؼست اًـمؼؼي
املسؼصيح.
اثهيح :اًخيوغ ()Variety
واًخيوغ أيضح يف األؾٌلل اًفٌية ؿحمال روزاي ٕل ّمح ،ألن املٌلزةل يف األؾؼٌلل اًفٌيؼة ثؼؤذي
إىل املَي واًصاتذة أحيحو ،ويف ِلحل املسؼصخ جنس اًخيوغ ػحُصا ؾيس اٍ ثد املسؼصيح اًشؼِري
(وًؼؼمي شىسؼ سري) ،حيؼؼر جنؼؼس يف لك مسؼؼؼصحية مؼؼن مسؼؼؼصحيحثَ فىؼؼصت جسيؼؼست يؼؼسذ فىؼؼص
امل ُشح ُِس وثسـس ؾيَ املَي واًصاتذة ،حىت أن مصسأ اًخيوغ موجوذ أيضح –ؾيس (شىس سري)– يف
املسؼصحية اًواحست ،فإرا هؼصو إىل مسؼصحيخَ اًشِريت (ُحمَت) هالحؼغ أهنؼح ال حصحىؼز ؿؼىل
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موضوغ واحس ( )Themeذي يخضمن ؿست مواضؼيؽ مشؼوكة يـؼي امل ُشؼح ُِس واًلؼحزئ واًيحكؼس
مصهتجح ومسشوزا ذخغل األف ز املخيوؿة فهيح.
اًخسزح ()Regularity
اثًثحّ :
واًخسزح أيضح مليحش آدص من ملحييس ازلحل ،ويلصس ذَ ؿؼسم الاهخلؼحل املفؼحىجء مؼن
ًون مح إىل هليضَ ومن شل إىل ؾىسَ ذون أن يىون ُيحك ثسزح يف اَية الاهخلحل ُشٍ،
فحًخسزح يف الاهخلحل من مشِس إىل آدص يف األؾٌلل املسؼصحية روزي جسا ًؼصذط األحؼساج
ذـضِح ذسـض ،حىت جيس امل ُشؼح ُِس املخـؼة فهيؼح ،وإُؼٌلل ُؼشا اًخؼسزح يف األؾؼٌلل اًفٌيؼة جيـؼهل
وزشا وجشؼؼمزئ مٌؼؼَ اًيفؼؼوش ،وإرا أزاذ اًفٌؼؼحن اًصوؿؼؼة واإلذؼؼساغ ؿَيؼؼَ الاُؼؼامتم هبؼؼشٍ اًصؼؼفة
ازلحًية.
زاذـح :اًشسحظة ()Simplicity
يرتنز جٌلل اًـمي اًفين ؿىل اًشسحظة وؿسم اًخـليس أحيؼحو ،طلعل ؿَؼ ّس ؿؼس ٌذ كؼري كَيؼي
من اًيلحذ ذيت املخًيب:
مح ّ
لك مح يمت ،املصء يسزنَ

يصي اًصايخ مبح ال جش هت ي اًسفن

من أمجي أذيحث اًشـص اًـؼصم ،واسؼدٌسوا يف رعل اذلؼنك ؿؼىل اًشسؼحظة وكؼوت املـؼ،؛
إرن فحًخـليس اًزااس ؾن ح ّسٍ يؤثص يف ثشو اًـمي اًفين.
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ذحمسح :اًخـليس ()Intricacy
وال يلصس اًخـليسُ ،ؼح ُيؼح ،امليؼحكض ٌَجؼٌلل ،ذؼي اطلي يـعيؼَ وحيؼة جٌلًيؼة ْلحًفؼة
ألن ذـض اًيحش مييَون إىل األش يحء املـلست وال ثـجؼنم األشؼ يحء اًشسؼ يعة ،وُؼشا
ٌَشسحظةَّ ،
ؿحاس ٌَححة اًيفسؼية ؾيس اًفٌحن وامل ُشح ُِس؛ ألن أسحش اًخـليس يف اًفن سؼ يىوًو  ،وثشوكؼَ
أيضح س يىوًو  ،ومن األؾٌلل اًفٌية اًشِريت اً زأى فهيؼح اًيلؼحذ ثـليؼسا ُؼو ثصؼممي اًفٌؼحن
سَفحذوزي ذايل ألزيىة ؿىل شل شفذني مىسوثني ذأ ص اًشفحٍ ،ومن املشاُد اًفٌية اًؼ
اختشث من اًخـليس مصسأ ًِح ٌُل اًصمزية واًسؼصايًيةٔ ،لح أوجس ذالفحث نثريت ذني اًيلؼحذ حؼول
ثفسريُح وثأويَِح ،ويـمتس ثشو األؾٌلل املسؼصحية راث اًعحذؽ املـلؼس ؿؼىل مؼسى فِؼم ازلِؼوز
ملـ ،اًخـليس واًلصط مٌَ.
سحذسح :املسحًلة ()Exaggeration
ال شؼ ّ
ؼم ّأن سؼؼشد ػِؼؼوز مليؼؼحش املسحًلؼؼة ٌَحؼؼنك ؿؼؼىل األؾؼؼٌلل اًفٌيؼؼة يـؼؼوذ إىل مَؼؼي
املخشو من حصنزي اًفٌحهني ؿىل فة واحست ألؾٌل م ،فحيَ ذـض اًفٌحهني إىل املسحًلة يف أؾٌل م
إلزصاس سٌلث ّلسذت ثثؼري فضؼول املخؼشو ويَؼد اهدصحُؼَ إىل األشؼ يحء املسؼحًف فهيؼح ،نؼٌل فـؼي
مصوزو اًصومحن اًلسمحء ؾيسمح وزوا اًس يس املس يح –ؿَيؼَ اًسؼالم-حبجؼم يزيؼس زؼالج أو
أزذؽ مصاث ؾن ثالميشٍ ،واًِسف ُو إزصاس اًضزحمة واًـؼمة هل.
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إن امللؼؼحييس اًسؼ سـة اًؼ رهؼؼصوٍ ال ثيعسؼؼق ؿؼؼىل مجيؼؼؽ أروا اًيؼؼحش ،أي ًؼؼيس لك
رسؼ يط مجيؼؼي ،ولك مصؼؼحًف فيؼؼَ أو مخؼؼم مجيؼؼي ،فؼؼصـض اًيؼؼحش جيؼؼسون ازلؼؼحل ذـىؼؼس ُؼؼشٍ
اًصفحث ،وادذالف أروا اًيحش وؿسم اثفحكِم ؿىل ملحييس ّلسذت ًـؼمل ازلؼحل إمنؼح يـؼوذ إىل
ثفحوث األروا ؾيس اًيحش ،فِيحك ثفحوث يف اًلسزت ؿؼىل الاسؼ متخحغ األؾؼٌلل اًفٌيؼة ،فٌؼؼصت
امل ُشح ُِس إىل مح أهخجَ اًفٌحن ختخَف من خشا إىل آدص ،وُؼشا يـؼوذ إىل ادؼذالف ارلؼرباث
ألن ػل -ؾز وؿال -ذَق اًيحش ذعسحاؽ وذرباث ْلخَفة ال يدسحوى هبؼح ازيؼحن،
ذني املخشوكنيَّ ،
ومن ُيح زصس ُشا اًخفحوث يف ثشو األش يحء واذلنك ؿىل جٌلًيهتح.
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الفصل الثامن
نظرية الدراما واإلةداع الفني
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اًفصي اًثحمن
هؼصية اصلزامح واإلذساغ اًفين

مفِوم اإلذؼساغ
يف اٌَلة ذسغ اًيشء :اذرتؿَ و يـَ ألؿىل م حل ،وأذؼسغ اًيشؼء أوشؼأٍ وؾؼؼسٍ ذؼسيـحً،
واإلذساغ ُو ؾيس اذلىٌلء إجيحذ يشء كري مس سو مبحذت وال سمحن (امليجؼس يف اٌَلؼة،)7969 ،
أمؼؼح يف اٌَلؼؼة اإلجنَزييؼؼة فِ ؼ ي مش ؼ خلة مؼؼن مؼؼة ) (createاملش ؼ خلة مؼؼن اٍلكمؼؼة اًالثيًيؼؼة
) (Creaveاً ثـين ِ
"يوجــس" أو يس خحسج وُو أ يي (وُسة.)7996 ،
وألن مفِوم اإلذساغ يخـَؼق ذـؼمل اًؼيفس ،فلؼس حؼحول ؿَؼٌلء اًؼيفس يف اًصذؼؽ األول مؼن
اًلصن اًـشؼصين ذزاسة وؾصط أذـؼحذ اإلذؼساغ اًؼ ؾصضؼِح لك مؼن جؼحًخون وفصويؼس ،حيؼر
ذزسؼؼوا اًـمَيؼؼحث اًـلَيؼؼة اٍ مٌؼؼة يف اًخفىؼؼري اإلذؼؼساؾي وحضؼؼوزُح يف اًلؼؼسزت ؿؼؼىل حؼؼي
املشالكث (هؼمي ،)7985 ،ويف الا عالخ فؼإن اإلذؼساغ ُؼو اًيسؼؽ األ ؼيي اطلي ييعَؼق
مٌَ اًـمي اًفين (هؼمي ،)7985 ،فيىون مـرباً ي َصس ؿىل هفسؼ ية اًفٌؼحن وثفؼحؿهل مؼؽ ذيثذؼَ
مبفِوٕلح اًـصيض ،فلس وشف ًيح من ذالل ُشٍ املـحوت ،زوؿة ُشٍ األؾٌلل ومؼح ثيعؼوي ؿَيؼَ
من أ حة يف ارلََق واإلذساغ .ومن ُيح ،ثأن أٛليؼة اإلذؼساغ يف ثؼشو األؾؼٌلل اًفٌيؼة ،فـحمؼة
اًيحش ثخشو األؾٌلل اًفٌية راث اًعحذؽ اإلذساؾي ادلسيس ،اطلي فيَ ملسة جٌلًية جسيست حتلق
اًلحية من اًفن ،فل جسيس هل زوخ جٌلًية ْلخَفة ،ومن ُشٍ اًفىصت اهعَلت املوضوؿحث اً
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ثخجسذ لك ؿحم ،إن إذساغ اًفٌحن يـرب ؾن هفسيذَ وثفحؿهل مؽ اجملمتؽ واًسيجة اًؼ مؼن حؼوهل،
وهيف يصى اًفٌحن ُشا اجملمتؽ من امليؼوز اإلذساؾي اطلي يخحلؼق ذاذؼي هفسؼ ية اًفٌؼحن؛ طلعل
اؾخلس (جيَفصذ) أن اإلذساغ (مؼؼصاذ )7996 ،يسدٌس إىل سٌلغ مزاجيؼة ثؼسوز ؿؼىل اًخفؼحؤل أو
اًثلة اًيفس أو ؿىل أن يىون اًشؼرا ؾصؼسيحً ،واٍؼمنط امل ُ ْسؼسغ يمتثؼي يف اًسؼَوك املسؼسغ،
واًسَوك املسسغ يؤ ّذي إىل الاذرتاغ واًخصممي واًخأين واًخرعيط.
واًلسزاث اًـلَية ل جزء من اطلفء زم أهنؼح ثلؼحش ادذسؼحزاث اطلفء ،طلعل فحإلذؼساغ
ًؼؼيس يف اإلمؼ ن فِمؼؼَ مؼؼن كؼؼري اطلفء ،واطلفء مىؼ َّؼون مؼؼن مجؼؼةل مؼؼن اًـوامؼؼي وًؼؼيس مؼؼن
اًلسزاث اإلذساؾية (وُصؼة.)7996 ،
واإلذساغ ُو "اًًشحظ أو اًـمَية اً ثلوذ إىل إهخؼحح يخصؼف ادلؼؼسّت واأل ؼحة واًلميؼة
من أجي اجملمتؽ" (زوشؼ .)7989 ،
وال ّ
شم ،أن اإلذساغ اًفين ال يأن ذعصيلة ؾشؼوااية ،ذؼي ميؼص مبصاحؼي ْلخَفؼة فؼحملصحةل
األوىل ل اإلؿساذ أو اًخحفزي ،فًصسوم واصلزاسحث األوًيؼة اٍمتِيسيؼة واملالحؼؼة ،ول مبثحذؼة
فرتت اهخلحًية ذني اًخحفزي وزصوس اًفىصت أو اذلسش ،وثأن ذـس ُشٍ املصحةل مصحةل اٍىون ،ول
مصحةل الامذصحض اًشـوزي واًالشـوزي ،واملصحةل اًثحًثة ل مؼصحةل اإلرشا  ،ول ؾسؼحزت
ؾن ذلؼة اكذيحض اًصؼوزت ازلحًيؼة ،واملؼصحةل األذؼريت مؼن مصاحؼي اإلذؼساغ اًفؼين ل مؼصحةل
اًخـسري ،ول مصحةل اًخحليؼق؛ ْأي إزؼصاس اًصؼوزت إىل حؼزي اًوجؼوذ واًؼِؼوز ؿؼىل اًؼصم مؼن
اذلسش املوجوذ.
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ووس خعيؽ اًلول إن اإلوسحن املسسغ ُو رعل اًشرا اًلحذز ؿىل إذزاك اًصواذط ارلفية
ذني األش يحء ،فلس يثري مٌؼص لصت ؾوامي اإلذساغ ؾيس اًفٌحن ً ُير ِصح ًيح ا ًال فٌيّؼؼحً زااـؼحً مؼن
ُشا امليؼص اطلي كس يسسو ؿحذ ًاي ًلري اًفٌحن املسسغ ،ومن ُشا امليعَق ختصح األؾٌلل اإلذساؾية
من ثصوز اًفٌحن طلعل املشِس أو اًفىصت ،وؾيسمح يخضمن اًـمؼي اًفؼين ملسؼة إذساؾيؼة ،يـؼهل
ذحصلاً ومصقو ًا يف ؾيون اًيلحذ ومذشوي اًفن.
واهعالكحً من ُشا املفِوم ًإلذساغ أزى أهَ الذس من فحث يمتخؽ هبؼح املسؼسغ حؼىت يـؼهل
كحذزاً ؿىل اإلذساغ ،ألن اإلوسحن اطلي يو َ ف اإلذساغ حصاٍ خيخَف ؾن كريٍ من اًيحش ،وأن
ُشٍ الادذالفحث حوكن يف ظصيلة اًخفىري واألححسيس وظصيلة اًيؼص إىل األموز من اًيؼوايح
اإلذساؾية ،إرن فِيحك ذوافؽ ذح ة ثسفؽ رعل اًشرا ذون سؼواٍ ؿؼىل اإلذؼساغ ويـؼهل هيؼ مت
اًًشحظ اإلذساؾي وال يخجؼَ إىل أي وشؼحظ آدؼص م ؼي اجملؼحل اًـلؼًل أو اًـمؼي الاجامتؾؼي،
طلعل ال يىؼؼون اإلذؼؼساغ إال ذؼؼسوافؽ ذح ؼؼة ،وثأذؼؼش ُؼؼشٍ اصلوافؼؼؽ أشؼ ًال ؿؼؼست صلى املسؼؼسؿني
فًعحكة اًزااست واسلحش واذلسحس ية والاهفـحل والاُامتم مبح ُو كحمض وم ؼري ،ومؼن أٚل ُؼشٍ
اصلوافؽ ُو ذافؽ الاس خلالل يف اًخفىري ،وُشا اصلافؽ يلوذ املسسغ إىل اًخفؼصذ واٍ ّ
متؼزي ،واًخحؼصز
من اًزنؿة اًخلَيسية يف اًسحر ؾؼن مصؼحذز اًصؼس واًيلؼني ،ومؼن ذؼالل ُؼشا اصلافؼؽ أيضؼحً
يسؼ خعيؽ املسؼؼسغ اسؼ خلالل إم هيحثؼؼَ اًـلَيؼة واإلذساؾيؼؼة ذون ثؼأزري مؼؼن أحؼسٔ ،لؼؼح يؼؼؤذي إىل
حىوين وز جسيست يخجىل فهيح اإلذساغ أميح يَّؼؼي ،أمؼح اصلافؼؽ اآلدؼص صلى املسؼسغ فِؼو اًزنؿؼة
ارلح ة أو امليؼي اًفعؼصي حنؼو ثلؼس أؾؼٌلل فٌيؼة جسيؼست ومصخىؼصت ،وزفؼض اًخـَؼق األؾؼٌلل
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اًخلَيسية ،وُشا ذافؽ ٕلم ،حيؼر جيـؼي اًشؼرا املسؼسغ مييؼي إىل الاذؼخ ز وثلؼس ادلسيؼس
اطلي خيؼؼحًف املؼؼأًوف ومؼؼح اؾخؼؼحذ ؿؼؼىل زؤيخؼؼَ اًيؼؼحش ،ألن ؿالمؼؼحث املسؼؼسغ اإلثيؼؼحن ادلسيؼؼس
اًالفت ٌَيؼص ،و ة ذافؽ جسيس ال يلي أٛلية ؾن اصلوافؼؽ املؼشهوزت آهفؼحً ُؼو ذافؼؽ اإلحسؼحش
املسؼؼؤوًية حنؼؼو اجملمتؼؼؽ اطلي يـؼؼي فيؼؼَ ،ويف ُؼؼشا اصلافؼؼؽ إحسؼؼحش اجامتؾؼؼي ،وال ذؼؼس مؼؼن
يىون املسخىص را كمية اجامتؾية يلصَِح أفصاذ اجملمتؽ ،وإرا
اإلحسحش الاجامتؾي ٌَـمي اًفين حىت َ
يىن اًـمي اإلذساؾي من ُشٍ اًسمة فِو ًيس إذساؿح ذي ُو يشء ْلخَف ؾن املأًوف ،طلا
ال ذ ّس ٌَـمي امل ُس ِسغ الاًخفحث اًشـوز الاجامتؾي حىت ي مت اإلذساغ ويصسح فم ًال ،واإلذؼساغ ال
يىؼؼون ادلؼؼست واًعصافؼؼة والاذؼؼخ ز فلؼؼط ،وٍىٌؼؼَ يىؼؼون أيض ؼحً ذدٌؼؼؼمي ثؼؼغل اًـيؼؼحب وفؼؼق
اإلحسحش املسؤوًية الاجامتؾية ٌَفٌحن املسسغ ،طلعل فلؼس ميّؼؼؼز (زوجؼؼصس) ذؼني هؼوؿني مؼن
اإلذساغ.
وُيحك ذافؽ ٕلم أيضحً يخصي اًخشو املـلّؼس ،وُشا اصلافؽ يخـَق ثـَلحً هسرياً مبيؼي املسؼسغ
حنو األش يحء امل ُــ َـؼلَّست واملصنَّسة واًـمي ؿىل مـحدلهتؼح ،وُؼشا امليؼي يسؼحؿس املسؼسغ ؿؼىل اذؼخ ز
أش يحء جسيست ويُ ِؼِن ؾن ازثسحظ إجيحم خبصحاا اًشرا املسسغ ،ويسؼحؿسٍ أيضؼحً ؿؼىل متيّؼؼزٍ
ؾن كريٍ من املسسؿني.
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مصاحــي اإلذؼساغ اًفٌؼي:
حؼسّذ هؼمي ( )7985ؾوامي اًًشحظ اإلذساؾي اًـوامي اآلثيؼة:
أو ًال :اًعالكة أو اًخَلحايؼة اًخـسري:
ال شم أن املسسغ جيد أن يمتخؽ اًعالكة واًخَلحاية يف اًخـسري حىت يًذج ا ًال جسيساً
ٔليّؼزاً ،ألن اًخَلحاية اًفٌية ل اً ثؤذي إىل يؽ ادلسيس املسسغ.
اثهيحً :اًخريّؼي اإلذساؾي:
واًخر ّيي اإلذساؾي زنزي ٌت أسحس ي ٌة من زفةز املسسغ ،ورعل الس خحساج ؼوز جسيؼست
كحذمة من ارليحل اطلي يمتخؽ ذَ املسسغ ،وارليحل أو اًخر ّيي سٌلء زحد يهني مٌَ املسؼسغ محذثؼَ
اإلذساؾية ادلسيست ،فلكٌل فهت كسزت املسسغ ؿىل اًخريي ؿحًيةٌ ،ل فن كحذزاً ؿىل اإلذؼساغ.
اثًثحً :املِحزت اًخىذيىيــة:
واملسسغ جيد أن يمتخؽ مبِحزت حىذيىية ؿحًية حىت يمتىن من إجنحس اؼهل اإلذؼساؾي زؼل
إثلحن ،طلعل فـَيَ أن يىون محُصاً يف يـخَ مذؼلؼيح ًِح أي ٌّل إثلحن.
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زاذـحً :ارلربت ازلحًية واذزتان املوضوؿحث:
إن ارلربت ازلحًية أسحش اإلذؼساغ اًفؼين ،ألهنؼح ثلؼوذ اًفٌؼحن السؼ خلالل ارلؼرباث اًؼ
بندس نح يف حيحثَ إلهخحح أؾٌلل فٌية ٔليّؼزت.
وارلربت ازلحًية صلى املسسغ ث ُـس اخملزون اًثلحيف اطلي يهني املسسغ مٌَ محذثَ ،و ٌل ُنرب
ُشا اخملزون ٌل ثـسذث أوجَ اإلذساغ ؾيسٍ ،ألهَ ذشعل يشذـس ؾن املأًوف واًخلَيؼس ،ويىؼون
أكصة إىل اذرتاغ جسيس.
ذحمسحً :األ حًؼة:
واأل ؼؼحة ُيؼؼح ثـؼؼين اًـمؼؼي ادلسيؼؼس اطلي ال م يؼؼي هل ،واًسـيؼؼس ؾؼؼن اًيلؼؼي واحملؼؼخفت،
واًـمي ادليّؼس اطلي حيمي فة اإلذساغ ال ذس أن يىون أ ي ًال وإال اهخفت ؾيؼَ ؼفة األ ؼحة
وادلست.
سحذسحً :اطلنؼحء:
واطلفء أيضحً ؿحمي ٕلم جساً من ؾوامي اإلذساغ اًفين ،فحًفٌؼحن اطل يصؼعحذ األفؼ ز
ادلسيست ويعسلِح يف أؾؼٌلهل ،فـحمؼي اطلفء ؾيؼس اًفٌؼحن يسؼحؿسٍ يف ثؼأًيف اًيؼؼصايث اًـَميؼة
ًيزَق مهنح اًيشء ازليي املصؼسغ.
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سحذـحً :اًخشو واًخلس ازلحيل:
اًفٌحن اطلي ميخغل اًلسزت اًفٌية ؿىل ثشو جٌلًية األش يحء كحذز ؿىل ذَق اهل اًفؼين
ذصوزت جٌلًية فحالة ،ألهؼَ دصؼري يف ؾيؼحب اًخؼشو ازلؼحيل وصليؼَ اًلؼسزت ؿؼىل ثلؼو جٌلًيؼة
األؾٌلل اًفٌية.
اثمٌحً :األاؼحل اًفٌيؼة:
والاجامتؾؼي صلى اًفٌؼؼحن مؼؼن أٚل اًـوامؼي اًؼ ثؼؼؤ ّذي إىل
يؼد أن اًـحمؼؼي اًيفسؼؼؼي
الز َ
ّ
ألن جؼ ّي
اإلذساغ ،فحًـحمي اًيفسؼي هل ٌأثص هسري ؿىل حىوين اًـمي اًفين ،ويؤثص فيَ ثأزرياً هسرياًَّ ،
األؾٌلل اًفٌية وذـة من اًخىوين اًيفسؼي ٌَفٌحن ،ومن ُشٍ اًخىوييحث ختصح اإلذساؿحث السؼ
إرا فن اًفٌحن يـحين من أسمة هفس ية سواء أفهت ؿحظفية أو كريُح.
وُشٍ اًـوامي اً رهصوُح آهفحً ميىن زذُح إىل اًصوزت ،واذلؼؼسش ،واملؼحذت ،واًخـسؼري،
ألن اًصوزت ل موضوغ اذلسش ازلحيل ،واذلسش ُو وسؼ يةل اٍىشؼف ؾؼن اًصؤيؼة ازلحًيؼة،
َّ
وأذات اًدشؼؼىيي السؼؼديـحة اًصؼؼوزت يف املؼؼحذت ،واًخـسؼؼري ُؼؼو وس ؼ يةل أو ًلؼؼة ًرتمجؼؼة اًصؼؼوزت
اذلسس ية ؿىل وزت حية ،أي ُو اصلالة ازلحًية يف اًـمي اًفين ،ألهَ يُ ِ
فصح ؾن اًـالكة ذني
اًفٌحن واملوضوغ.
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هؼصيؼة اإلذؼساغ اًفٌؼي
ُيؼؼحك هؼؼؼصايث ؿسيؼؼست سؼؼـت إىل إز ؼصاس اَيؼؼة اإلذؼؼساغ اًفؼؼين ،و ؼؼة أشؼؼزحض نؼؼرث
يسافـون –زل مح أوثوا من كوت -ؾن هؼصيخَ وسوف وس خـصط يف ُشا اًفصي أٚل اًيؼصايث
اجامتؾي:
فَسفي و ي
اً ثيحوًت اإلذساغ وثـحمَت مـَ ؿىل أسحش ي

أو ًال :اًيؼصية الاجامتؾية:
وذى أححة ُشٍ اًيؼصية ذأٛلية اجملمتؽ يف إحساج اًـسلصية ؾيس اًفٌؼحن املسؼسغ ،وكؼحًوا
إن اًفن ُو وًيس اجملمتؽ ،ومن أشِص امليحبين ًِشٍ اًيؼصية اًـح (ثيؼؼن) اطلي يـخلؼس أن اًفن
ًيس إهخحجحً فصذ ًاي ذي ُو هوغ من اًصيحؿة أو اإلهخحح ازلحؾي ،وأنس أيضحً ؿؼىل أن اًلؼمي اًفٌيؼة
ل اجامتؾية اصلزجة األوىل ،وأن اًفٌحن ًيس فايحً مٌـز ًال ؾن ِلمتـَ ،ألن املؤثصاث اذلضؼحزية
فًسيجة اًعسيـية وادلًس واًخيحزاث ازلحًية اإلضحفة إىل أسحًيد اًصيـة واًخلحًيس اًفٌيؼة م ؼي
اًرتاج اًفين واًخلحًيس ثـس من امللومحث األسحس ية ٌَيؼصية الاجامتؾيــة ،و ة ملوم آدؼص ًِؼشٍ
ألن املس خوى اًفين ٌَمجمتؽ يؤثص أي ٌّل ثأزري
اًيؼصية وُو اًوؾي ازلحيل ٌَمجمتؽ يف ؾصؼص اًفٌحنَّ ،
ؿىل املسسغ اًفٌحن؛ ألهَ سوف يـمتس اصلزجة األوىل ؿىل املـحيري ازلحًية اًسحاست يف ِلمتـَ.
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اثهيحً :هؼصية اإلًِؼحم واًـسلصية:
أححة ُشٍ اًيؼصية ال يؤمٌون ذأثص اجملمتؽ أو اًسيجة ؿىل إذساغ اًفٌحن ذي يـخلسون ذؼأن
مصسز اإلذساغ ُو اإلًِحم أو ويح من ؿح م حيل ذـيس ؾن ؿح اًواكؽ ،ومبح أهَ ذـي ٌس ؾن اًواكؼؽ
–حسد اؾخلحذٚل -فإن اًفن يُـس مؼِصا من مؼحُص اًـسلصية ،وحبسد اؾخلؼحذ أحؼحة ُؼشٍ
اًيؼصية فإن اًـسحكصت وحسٚل اطلين يس خعيـون واًلحذزون ؿىل إهخؼحح اًفؼن اًصااؼؽ اًصؼحذز ؾؼن
مصبنز اإلذساغ ؾيسٚل ،وال حيمي ُشٍ اًـسلصية إال أفؼصاذ كالاؼي مؼن اجملمتؼؽ ،ويرتافؼق مؼؽ ُؼشٍ
اًـسلصيؼؼة اإلحسؼؼحش اًشؼفّحف واملُصُؼؼف ًألشؼ يحء اًؼ مؼؼن حؼؼو م ،اإلضؼؼحفة ؿؼؼىل اًـحظفؼؼة
ادليحشة اً حزدؼصف فٌّؼِؼم.
وجحء يف اًرتاج ،أن ذـض اًيحش فهوا يـخلسون أن ٌَشحؾص ش ً
يعحو ذح ً ح ذَ ميسٍ هبشا
اٌَون من اًفن ،وأن اإلوسحن اًـحذي ؿؼحجز ؾؼن اإلثيؼحن هبؼشٍ األشؼـحز ًؼوال اإلًِؼحم واًؼويح
اطلي يس خلصهل من ُشا اًش يعحن ،وثسل ُؼشٍ هؼصيؼة ختؼحًف اًيؼصيؼة اًؼ ثـمتؼس ؿؼىل اًـلؼي
واإلذــساغ.

اثًثحً :اًيؼصيــة اًـلَيــة:
ث ُـس ُشٍ اًيؼصية هليضؼح ًيؼصيؼة اإلًِؼحم واًـسلصيؼة واذلؼسش ألهنؼح ثأسسؼت ؿؼىل اًـلؼي
وكسزثَ يف إذساغ األش يحء وذَق منحرح فٌية راث مس خوى ؿحل من اإلذساغ ،ألن اإلذساغ اًفين
ُو اس واغ حسد مح ي َـخلس أححة ُشٍ اًيؼصية.
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وإرا مح سَميح ذأٛليؼة اًـلؼي املعَلؼة يف إهخؼحح اإلذؼساغ ،فإهيؼح ذؼشعل هؼخزىل ؾؼن أٛليؼة
ارليحل يف حىوين وز إذساؾية ،وهـخلس أهَ م ٌَل أن اًـلي ٕلم يف إذساغ األش يحء ،فإن ارليؼحل
أيضحً هل ذوز فحؿي يف حىوين وإجيحذ أؾٌلل فٌية زااـة ،ألن ارليحل يُـس اإلوء اطلي ييضؼح مؼن
مـني اًالوؾي ؾيس اًفٌحن ،و ٌل اس خعحغ اًفٌحن إدصاح املزيس مؼن مىؼووث اًالوؾؼي ؾيؼسٍ،
ٌل فن اًـمي زااـحً م ّمتزياً ،والاؾامتذ ؿىل اًـلي فلط يف حىوين اإلذؼساغ وإُؼٌلل ارليؼحل يُؼؼ َـ لس
مأذشاً هسرياً ؿىل هؼصية اًـلي يف اإلذساغ.
زاذـحً :اًيؼصية الاهعسحؾية أو اًخأزريية
ثخأسس ُشٍ اًيؼصية ؿىل أن األ ي يف اَيؼة اإلذؼساغ ل اًصقسؼة يف حتليؼق األشؼ يحء
ثصؼوزاً مـَومؼحً
وبندشحفِح ثسزجييحً ذالل اَية ثيفيش اًـمؼي اإلذؼساؾي ،أي أن اًفٌؼحن ال ميؼغل ّ
ؾن اهل اًفين ،ذي يؼ مت حتليؼق اإلذؼساغ ذـؼس الاىهتؼحء مؼن اؼهل ؾؼن ظصيؼق ثؼأزريٍ ؿؼىل رو
املشحُس ،وُشٍ اًيؼصية ختحًف اًيؼصية الاجامتؾية اً ثخـحمي مؽ واكؽ األش يحء ،فلؼس وشؼأث
ُشٍ اًيؼصية أول مح وشأث ًخـحزط اًيؼصية الاجامتؾية ،ومن أٚل ذؿحت ُشٍ اًيؼصية (زاهؼواز)
و (محهيؼَ) و (ســزييل) ،فِم يـخلسون أن اًفٌحن ال يـمل ملؼسمحً اًصؼوزت املؼخ مةل ًـمؼهل اًفؼين
كصي ثيفيشٍ.
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ذحمسحً :اًيؼصية اًيفسؼية أو اًس يىوًوجية
يـخلس ؿسذ كري كَيي من املِمتني ذلضحاي اإلذساغ اًفؼين أن اًـمؼي اًفؼين اإلذؼساؾي ُؼو
من ًد ارلرباث اًشرصية ٌَفٌحن ،حير إن اًفٌحن خشؼا مٌعؼ ٍو يلؼرتة مؼن حؼحة املؼصيض
اًيفسؼؼي ،وأن أؾؼؼٌلهل مؼح ل إال وسؼحاي ٌَخيفؼيس أو إلحؼؼساج اًخؼواسن اًيفسؼؼؼي ؾؼن زقسحثؼؼَ
ادلًســية املىصوثؼة (هؼمؼي.)7985 ،
ومؼن ذؿؼحت ُؼشٍ اًيؼصيؼة اًـؼح (فصويؼس) اطلي اختؼش ًوحؼة املؼووًزيا ٌَفٌؼحن ًيؼووزذو
ذافًيش منورجحً ٌَخأهيس ؿىل هؼصيخَ ؿىل أسؼحش أن اًـمؼي اًفؼين اإلذؼساؾي مؼح ُؼو إال إؾؼؼالء
ٌَلصيزت ادلًس ية ،وحتويَِؼح ؾؼن اإلشؼ سحغ اذلليلؼي إىل املثحًيؼة واًصمزيؼة ٌَخـسؼري؛ إرن فحإلذؼساغ
يصسز ؾن اًـلي اًسحظن أو اًالشـوز ومح فيؼَ مؼن ؾلؼس مىصوثؼَ حصجؼؽ إىل اًلصيؼزت ادلًسؼــية
اً ي مت إؿالؤُح ؿىل ذافـية ملصوة اجامتؾيحً ثدسحٖل حنو ُسف ري كمية إجيحذية.
ويف اذلق ،فإرا هؼصو إىل اًـسيس من األؾٌلل اًفٌية اإلذساؾية فًشـص واًلصؼة واًصوايؼة
اإلضحفة إىل اًصمس ،جنس أن مـؼمِح ثـسؼري ؾؼن اًالشؼـوز واملىصؼوث مؼن اًلصاةؼز اإلوسؼحهية،
وًخأهيس ُشٍ اًفىصت ،أرهص أهين اس خـصث نخح ًا من املىذسة املصنزيؼة يف ادلحمـؼة اًؼ أاؼي هبؼح،
ووجسث ذيذح من اًشـص اًلزيل مىذوا ؿىل فحة اًلؼالف ،ويف هنحيؼة ذيؼت اًشؼـص وكـؼت
اٍ ثسة امس ؿحشلة اًوزذت اسلصاء ،فِشا املثي يؤنس أن اًفن اإلذساؾي مح ُو إال ثـسؼري ؼحذ
ؾن مىؼووث اًالشؼـوز اًؼ يـؼرب ؾهنؼح اًفٌؼحن ؾؼن ظصيؼق اًفؼن سؼواء أفن شؼـصاً أم زسؼٌلً
ثـسرييــحً.
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وكس يىون اًفن اإلذساؾي ثواسن ذني اًيوايح اًيفسؼؼية وادلسؼمية ،نؼٌل يـخلؼس (ُصزؼصث
زيؼص) ،حير يصى أن اًخواسن واًخ مؼي اًيفسؼؼي ُؼو مؼح هتؼسف إًيؼَ اَيؼة اإلذؼساغ اًفؼين،
وأذرياً فإن اًيؼصية اًس يىوًوجية ث ُـس من أٚل هؼصايث اإلذساغ ألهنح ثخصؼي ذـؼمل اًؼيفس اطلي
يلؽ ثأزريٍ ؿىل اًـسيس من اًلضحاي اً هتم اًششؼصية مجـحء.
و ة هؼصية أدصى يف اإلذساغ م ؼي اًيؼصيؼة اًرتاذعيؼة ،واًيؼصيؼة اٍىشؼ خحًخية ،واًيؼصيؼة
اًسَوهية.
فحًيؼصية اًرتاذعية حصى يف اإلذساغ ثيؼ ً ٌَـيحب املرتاذعة يف حصبهيؼد جسيؼست مذعحذلؼة
مؽ امللذضيحث ارلح ة ومـيحز اًخلو ًِشٍ اًرتبهيد ُو األ حة ،أمح اًيؼصية اٍىش خحًية فيـخلس
ذؿحهتح أن اإلذساغ يسسأ مؽ مشلكة مح متثي جحهسحً كري مىمتي األجزاء ،في مت حفؼا وثؼسكيق ُؼشٍ
األجزاء يف إظحز اٍل.
وأذرياً ،حصى اًيؼصية اًسَوهية أن اإلذؼساغ كح ؿىل اًًشؼحظ واًسؼَوك اإلوسؼحين اًلؼح
ؿىل اًـالكة ذني املثري والاس خجؼحذــة.
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نظرية الدراما عند ةيرت ةروك
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اًفصي اًخحسؽ
هؼصية اصلزامح ؾيس ذيرت زصوك
ُيحك اٍى ري من اخملصجني املسؼصحيني اطلين سحٛلوا نثريا يف اتزخ املسؼصخ اذلسير من
ذؼؼالل حبؼؼدلم اصلا ؾؼؼن جؼؼوُص فىؼؼصت املسؼؼؼصخ مؼؼن أم ؼؼحل (س خحجسالفيسؼؼيك) و(مريُؼؼوصل)
و(هصجي) و(آذيح).
واملسؼصخ املـحب ال يـرتف إال اخملصجني اطليؼن ؼم آاثزٚل اًوا ؼة يف املسؼؼصخ أم ؼحل
(جريسي) و(جصوثوفيسيك) اًسوًيسي ،و(ذيرت زصوك) اإلجنَزيي اطلي يول مبسؼصحَ اًخجصييب
يف ست ذول إفصيليةّ ،لحوال يف زحَخَ ثلس مسؼصخ مذفصذ ميخحس اًشسؼحظة ،وهل اًلؼسزت ؿؼىل
جشة اهدصحٍ ازلِوز ،اإلضحفة إىل حتَهل من ثلحًيس املسؼصخ األوزوم مؽ اذلفؼحع ؿؼىل جؼوُص
فىصت املسؼصخ ارلحيل من اًزذحزف.
وكس ُذوهت ُشٍ اًخجصذة املسؼصحية يف نخؼحة ( مؼؤمتص اًعيؼوز) (دلؼون ُيَؼربن) اطلي
شؼؼحزك (زؼؼصوك) وفصكذؼؼَ يؼصزهتم املسؼؼؼصحية يف أفصيليؼؼح ،إر فن ذوزٍ املصاكصؼؼة وجسؼؼجيي ُؼؼشٍ
اًخجصذة املسؼصحية ،وكصي اذلسير ؾن ُشا اٍىذحة ويصذة زؼصوك املسؼؼصحية يف إفصيليؼح ال ذؼ ّس
مسؼؼصيح كؼحم ذؼَ
من اذلسير ؾن مسريت (ذيرت زؼصوك) مؼؽ املسؼؼصخ ،إن أول اؼي إلدؼصاح ٍ
ّ
(زصوك) فن يف ؿحم  ،7942فلس أدصح مسؼصحية (مؼحزًو) املـصوفؼة (ذنخؼوز فوسؼدس) وفن
(زؼؼصوك) يف مٌخصؼؼف ؿحمؼؼَ األول جبحمـؼؼة أهسؼؼفوزذ ،وكؼؼس م ؼؼي املسؼؼؼصحية ظؼؼالة ادلحمـؼؼة،
وأدصح ؿحم  7945مسؼصحية (ذحة سـي اًـشح ) (ًشىس سري) ،وفهت ُشٍ اًخجصذة ظصيلَ
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ًإلدصاح وذَوزت ألسَوذَ يف اًخسزيد ،وػِؼص فهيؼح أسؼَوذَ املمتؼزي املـمتؼس ؿؼىل الازيؼحل أزيؼحء
اًخؼؼسزيد وؿؼؼىل متؼؼحزين ج ؼ اذل ؼواز ،ويف ؿؼؼحم  7962ذؼؼسأث يحزذؼؼَ املِمؼؼة يف اإلد ؼصاح
املسؼصيح ؾيسمح ُذؾي ًفصوسؼح إلدؼصاح مسؼؼصحية (اً ؼفة) (دلؼحن جيييؼَ) ،اًؼ م ؼي فهيؼح
ٍلوؿة من أححة اًخجحزة اًثلحفية ،يهنم من ثسزة رشؼل ثلَيؼسي ،ومؼهنم صليؼَ ذربثؼَ يف
اًسيامن أو اًسحًيَ ،ومهنم من ٚل ِلصذ ُؼوات وذؼربهتم ّلؼسوذت ،وسؼحؿس ُؼشا اًخيؼوغ يف املمثَؼني
ؿىل ثعسيق الازيحل أزيحء اًخسزيد ،وسحؿس يف ثعويص أححسيس وزذوذ فـي املمثَنئ ،لح أث َّص
ؿىل اًـصط فمال.
ويف ؿحم  7963ثعوز أسَوة الازيحل صلى (زصوك) ؾيس إدصاجَ فيمل (مؼغل اطلاة)
املأدورت من زواية (وًيؼحم جؼوصلجن) ،ورعل ألن املمثَؼني فهؼوا جٌلؿؼة مؼن اًصؼسية األحؼساج
وذؼربهتم فهؼت ضؼتيةل يف اٍمتثيؼي ،ويؼصون أن اٍمتثيؼي مؼصثسط املسحًلؼة والافذـؼحل ،وفن مؼن
اًصـد إجصحزٚل ؿىل حفغ اذلواز واذلصفث ،إر يؤذي رعل ٌَخوحص أزيحء اًـصط ،ف ن اذلي
اًوحيؼؼس اس ؼ خـٌلل أسؼؼَوة الازيؼؼحل ًيسؼؼِي ؿؼؼىل املمثؼؼي فِؼؼم اًشرصؼؼية واإلحسؼؼحش هبؼؼح،
وإؾعحاَ حصية اذلصنة والازيحل مؽ احملحفؼة ؿىل فىصت اًيا ،وأٚل هخحح ُؼشٍ اًخجصذؼة ػِؼوز
ٍلوؿة من األف ز سحؿسث (زصوك) ؿىل إؿحذت اًخفىري يف مفِؼوم املسؼؼصخ واٍمتثيؼي ،وّلؼحوة
اًخـصف ؿىل جوُص املسؼصخ ذـيسا ؾن املوزواثث ،واًصم من ُشا إال أهَ يس خعؽ ارلؼصوح
رشل فمي ؾن إظؼحز املسؼؼصخ املؼوزوج يف أوزوا؛ ألهؼَ يىدشؼف مؼح ُؼو اًسؼسيي ذـؼس،
وطلعل اسؼ خـحن ذخجصذؼؼة (أهخؼوهيني أ ثزؼؼو) اًؼ ححوًؼت ثأسؼؼيس مسؼؼؼصخ ذؼؼسيي ذـيؼؼس ؾؼؼن لك
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اًخلحًيؼؼس املـصوفؼؼة يف املسؼؼؼصخ األوزوم ،ويف ضؼؼوء رعل أوشؼؼأ (زؼؼصوك) ؿؼؼحم  7964مـمؼؼال
مسؼصحيح جيصي فيَ يحزذَ ،وسحٛلت فصكؼة (شىسؼ سري) املَىيؼة يف متويؼي يحزذؼَ ،حيؼر فن
(زصوك) مسيصا ومسحؿسا ًِشٍ اًفصكة ؿحم ُ 7962ومسؼي املـمؼي (مسؼؼصخ اًلسؼوت) وُؼو الامس
اطلي أظَلؼَ (أ ثزؼؼو) ؿؼىل مسؼؼؼصحَ املضؼحذ ،وهؼؼخج ؾؼن ُؼؼشا املـمؼي مسؼؼؼصحية (ذيؼرت فؼؼحيس)
(اضؼؼعِحذ واقخيؼؼحل جؼؼحن ذؼؼول مؼؼحزا) ،نؼؼٌل كسمذؼؼَ مصؼؼحة شؼؼحزهخون اًـلَيؼؼة حتؼؼت إرشاف
(املحزنزيذي حذ) ،وًلس ححس ُشا اًـمي ؿؼحم  7964ؿؼىل جؼحةزت اًيلؼحذ يف هيويؼوزك ألفضؼي
إدصاح مسؼصيح ؿحم .7965
نٌل أهخج املـمي فىصت مسؼصحية (حنن أو اًوالايث املخحست) ،اً نخنؼح (ذييؼيس فون)
االس خـحهة خبربت اخملصح اًسوًيسي (جصوثوفيسيك) ومت ؾصضِح ؿحم .7966
وٍىن ظصيلة (زصوك) يف الازيحل املسؼصيح حُمثصَ ،فرتكَ حصية اس خجحاث املمثؼي،
حػ املوكف اصلزاٗل من ُشٍ الاس خجحاث ذـس إؾعحهئح شالك فٌيح ،وُشا اًيشء أهؼخج اؼال
مذ مال وبذة فٌية ضس اًخسذي اًـسىصي األمصييك يف فيخيحم ،وفن ًِشٍ اًخجصذة أثصُح يف
حتوز اًفىؼصت يف رُؼن (زؼصوك) وثعوزُؼح ذؼالل سؼ يواث الحلؼة ًـؼصط (حنؼن أو اًؼوالايث
املخحست) .ويف ؿحم  7986ذحط (زصوك) يصذة مسؼصحية ( أوذيد) (ًسؼ يًي ) ،اًؼ ثـؼحون
فهيح مؽ اًشحؾص اإلجنَزيي (ثيس ُيؼوس) يف إؿؼساذ وسؼزة إجنَزييؼة مؼن املسؼؼصحية ،اًؼصم مؼن
إجٌلغ اٍى ري من زجحل املسؼصخ ؿىل اسؼ خححة متثيَِؼح ،إال أ َّن (زؼصوك) جنؼح يف ُؼشٍ اًخجصذؼة
وأنَّس ؿىل َّأن املسؼصخ أنرب من ِلصذ أهَ ها .
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وذـس جنحخ ُشٍ اًخجصذة ايَ (زصوك) ٌَـمي يف مسؼصخ (زاهؼسُحوش) (اذلَلؼة اصلاةصيؼة)
ّلؼؼحوال إزسؼؼحث َّأن املسؼؼؼصخ كؼؼحذز ؿؼؼىل إؾعؼؼحء امل ُشؼؼح ُِس اٍى ؼؼري ،ذـيؼؼسا ؾؼؼن اًؼؼيا واًخلحًيؼؼس
املخـحزفؼؼة ،وكؼؼسم يف مسؼؼؼصخ (اذلَلؼؼة اصلاةصيؼؼة) يؼؼحزة ثلؼؼوم ؿؼؼىل مشؼؼحُس كؼؼري فمؼؼةل مؼؼن
مسؼصحيحث (شىس سري) ،وكسٕلح ذال ذيىوز أو مالرس اتزخيية إلزسحث أن اًـؼصط املسؼؼصيح
ال يـمتس ؿىل ها فمي ذؼي ؿؼىل فىؼصت ؿحمؼة ،اًِؼسف مهنؼح ذَؼق أححسؼيس ذاذؼي امل ُشؼح ُِس
وذفـَ ؿىل اًخفىري.
ويف ؿحم  7972أسس (زصوك) (املصنز اصلويل ألحبحج املسؼصخ) يف ازيؼس زمتويؼي مؼن
وسازت اًثلحفؼؼة اًفصوسؼ ّية االشؼرتاك مؼؼؽ اًيووسؼؼىو ،وفن ُؼؼشا املصنؼؼز مؼ و ٌَسحؼؼر واإلهخؼؼحح
امل
سؼصيح ،واي فيَ ٔلثَون و ُنخَّحة وْلصجون من  29ذضلا ،وهيسف املصنز إىل حىوين فص ؼة
ّ
مسؼصحية ثضؼم ٔلثَؼني مؼن زلحفؼحث ْلخَفؼة ،يمتؼصن أؾضؼحؤُح ؿؼىل الازيؼحل املسؼؼصيح ،وكؼس
اُمتت اًفصكة يف ثسزيسحهتح االس خـٌلل املسؼصيح ٌَلة ،فـمَت مؽ أظفحل اًصؼ ّم واًؼ ُسنك ًخحعؼمي
اٌَلة ذون ثسمري ظحكهتح ؿىل ثو يي األححسؼيس ،واسؼ خـمَت ًلؼحث مٌؼسثصت وكسميؼة وكحمؼت
ذـمَية حتَيي مـلست صلالالث اذلصوف ووكـِح ؿىل من يـصفِح ومن ال يـصفِح.
وكس اي (ثيس ُيوس) مؽ ُؼشٍ اًفصكؼة وكؼسم ًِؼح هؼا (أوزجحسؼت ) اطلي جسؼس فيؼَ
أسعوزثَ اًربوميخيوس ية مسؼ خـمال زؼالج ًلؼحث ميخؼة ،وٍىؼن ُؼشا اًـمؼي يؼيجح ذصؼوزت
اًلوٗل ٌَصؼ ّم واًؼسنك يف ّلؼحوة مهنؼح إىل ثو ؼيي
هسريت ،نٌل واَت اًفصكة مؽ املسؼصخ األمصييك ّ
اًـمي املسؼصيح ذون اس خـٌلل اٌَلة ،وٍىن ُشا أزشت ٌَفصكة اس خححة الاس خليحء اٍ مي ؾن
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اٌَلة ،وٍىٌ ََّ سح َٚل يف اًخلَيؼي مؼن ذوز اٌَ ّلؼة ،وذـؼس رعل ذـؼست سؼ يواث كؼسمت اًفص ُكؼة أول
ؾصط مسؼؼصيح فمؼي وؾيواهؼَ (أآلك) ،وشؼحزك (زؼصوك) يف ثأًيفؼَ ،و)أآلك) كصؼيةل إفصيليؼة
ثـي ؿىل اًصيس ،ففي ؿحم  7946ؾيسمح فهت أوقيسا حتؼت الاحؼذالل اًربيعؼحين ،كؼصزث
اذلىومة ثأسيس حسيلة ومالؾد زايضؼية مؼ ن امليعلؼة اًؼ يـؼي هبؼح (أآلك) ،وأؾعؼهتم
سزاؾؼي ،وفهؼت
كعـة أزط ًززاؾهتح ًخحويَِم من كصيةل ذسااية مـمتؼست ؿؼىل اًصؼيس إىل ِلمتؼؽ
ّ
اًيديجة كيحم مـصنة ذلحء يف ُؼشٍ اًلصؼيةل ،فأَُِؼح يسؼ خعيـوا اًخّحؼول إىل ِلمتؼؽ سزاؾؼي ،و
يىوهوا كحذزين ؿىل حصك حيحت اًصيس اً اؾخحذوا ؿَهيح وحصموا مهنح ،ومؽ مصوز األايم وذلحجهتم
املَحؼة ٌَعـؼؼحم اطلي أ ؼؼسح وذزا ثلصَؼوا أن يخحوًؼوا إىل ِلمتؼؼؽ سزاؾؼي ،إر اث اًعـؼؼحم أمسؼ
كحايث ُشٍ اًلصيةل.
وكس كحم اًسححر األهرثوذوًؼو اإلجنَؼزيي (هؼوًن يرتذيؼول) زؼزايزت ُؼشٍ اًلصؼيةل (أآلك)
وؿحص ذيهنم وجسي اًخحوالث ادلشزية اً أ حزهتح يف نخحذَ (أوش ادلسي) س ية  ،7973وكؼس
أذؼؼش (زؼؼصوك) يصذخؼؼَ املسؼؼؼصحية مؼؼن ُؼؼشا اٍىذؼؼحة واسؼ خفحذ مؼؼن اَيؼ اًخوا ؼؼي واهـؼؼسام
اًخوا ي اطلي يلوم ؿَهيؼح جؼوُص اًخجصذؼة املسؼؼصحية ؾيؼسٍ ،ويسؼسث اَيؼة اًخوا ؼي مؼن
ذالل كسزت (يرتذيول) ؿىل اًخوا ي مؽ جٌلؿة (أآلك) اطلين يخلكمون ًلة ذح ة ال يـصفِح أحس
كريٚل ،أمح اَية اهـسام اًخوا ي فذجسسث يف فلسان اًخوا ي ًفِم حيؼحت وكؼمي ُؼشٍ ازلحؿؼة
ؿىل اسديـحة اًخعوز الاجامتؾي اٍ من وزاء كصاز حتويي أزضِم إىل حسيلة ،اإلضؼحفة ذلؼحة
اًخسُوز اً أ حذت (أآلك) ،فأ سح ٛلِم اذلصول ؿىل اًعـحم ،وُىشا فلسث اٌَلة إىل حس
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هسري ذوزُح يف اًخفحٚل ،وذشعل فحًـمي املسؼصيح ًؼ(أآلك) يصوز اذلؼحة اًؼ و ؼي إٍهيؼح ُؼشا
اجملمتؽ وحيحت (يرتذيوك) مـِم ذأكي اٍلكٌلث واأل واث ،و ٌلث ال مـًِ ،ح وذسون الاسؼ خـحهة
ذأسؼؼَوة اٍمتثيؼؼي اًصؼؼحمت ،وفن املسؼؼؼصخ يخصؼؼف اًشسؼؼحظة يف األذواث املسؼؼؼصحية ،وًلؼؼس
ظصحؼت ُؼؼشٍ اًخجصذؼؼة املسؼؼصحية اًليّمؼؼة ٍلوؿؼ ًة مؼن اًدسؼؼحؤالث اًِحمؼؼة ،ومهنؼح ُؼؼي حتخؼؼوي
اًخجصذة املسؼصحية ؿىل ؾيحب جوُصيؼة ذؼحزح إظؼحز اًؼيا املسؼؼصيح وهعؼح اٌَلؼة يؼة؟
وُشا اًدسحؤل هيسف إىل إؿحذت حصثيد اًخجصذة املسؼصحية ،وإىل بندشحف ت اًفص ذني كصاءت
املسؼصحية وزؤيهتح مـصوضة رشل جيس ذون اٌَجؼوء ًالهعسحؿؼحث ،نؼٌل أن ُؼشا اًسؼؤال ُؼو
ّلحوة يصيشية الس خلصحء ُشٍ اًلضية ذصوزت اَية جسيست ،ثشذـس ؾن أذـحذ اٍ ثد املسؼصيح
ؾن م ن اًصسازت يف املسؼصخ ذلسحة اخملصح أو املمثي أو مصمم املشحُس.
ًلس ححول (زصوك) من ذالل يحزذَ املسؼصحية أن جييد ؾن اًدسحؤالث اً ث ُعصخ يف
ِلحل اًخجصذة املسؼصحية ،وجؼحء ًيؤنؼس ؿؼىل أٛليؼة اًخوا ؼي اًششؼؼصي ذؼني املمثؼي وامل ُشؼح ُِس،
وفهت (أآلك) اًصم من متزيُح اصلزاٗل وجنحهحح يف ثو يي اًخجصذة املسؼصحية ذون الاسؼ خـحهة
اٌَلة ية ،إال أهنؼح ثؼي ُج مؼن اًخلحًيؼس املسؼؼصحية املـصوفؼة؛ ألهنؼح فهؼت ثـؼصط يف مسؼحزخ
ثلَيسية.
نؼؼٌل وأن (أآلك) ثخوكؼؼف ؾيؼؼس حؼؼس املسؼؼحومة امل هيؼؼة واألذاايؼؼة ،إمنؼؼح ؼؼت نؼؼشعل
ذخـليساث اًخجصذة اإلوسحهية اً ؿحش هتح جٌلؿؼة (أآلك) يف زحؼةل مـحوهتؼح ،مؼن أجؼي ثشسؼ يط
اًخجصذة املسؼصحية ،إر أ سح من اًصـد ؿىل اٍى ري فِم اًصمؼوس واصلالالث اذليويؼة يف حيؼحت
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ُشٍ اًلصيةل ،وؿىل اًصم من ثلس ُشٍ اًصموس جٌلال ذح ؼح وشؼحؾصية ٌَـؼصط املسؼؼصيح ،إال
أن اٍى ري مهنح احذحح ً خ ثفصيًلٔ ،لح أذى إىل إفلحذ اًـؼصط املسؼؼصيح امللحزهؼة اٍىذؼحة
اطلي و ف ححة جٌلؿة (أآلك).
كري أن (أآلك) ثـس يصذة وةحة ألهنح اس خعحؾت أن ثسَوز شفصت مسؼؼصحية ذح ؼة ؿؼىل
وشم أن يىون ًِح ًلهتح اًؼ ًِؼح مفصذاهتؼح وا ؼعالححهتح ارلح ؼة ،وأن جسؼ خـمي ُؼشٍ اٌَلؼة
ًخحليق ثوا ي ذني املمثي وامل ُشحُس ،وأن حىون زصُحو ِلسسا ذحزح هعح اٌَلة ،وأن ثخوجؼَ
إىل اًخصوزاث املخواجست ذساذي لك مٌح.
طلعل ،فن مؼؼن اًعسيـؼؼي إؿؼؼحذت يصذؼؼة (أآلك) ذون اٌَجؼؼوء إىل املسؼؼحومحث امل هيؼؼة
واألذااية اً وزذث يف اًخجصذة األوىل ٌَـمي املسؼصيح (أآلك) ،ومن ُيح فهت فىصت اًصحةل
إلفصيليؼؼح ٌَسحؼؼر ؾؼؼن جؼؼوُص املسؼؼؼصخ ومـصفؼؼة اًـيؼؼحب اإلذساؾيؼؼة األسحس ؼ ية يف اًخجصذؼؼة
املسؼصحية.
وكصؼؼي مـصفؼؼة ارلعؼؼوظ اًـحمؼؼة ًلصؼؼة (م ؼؤمتص اًعيؼؼوز) جيؼؼد اًخـؼؼصف ؿؼؼىل ارلَفيؼؼحث
املسؼصحية ألؾضحء ُشٍ املسؼصحية ،حير إن فصكة (زصوك) ثخىون من ٔ 73لؼثال رُؼد مؼهنم
مؽ (زصوك) إلفصيليح ٔ 72لثال وٚل-:
 -7املمثي الاول (فجسو ُريو أويسا) اياين األ ي ويف األزذـني من اصٍ ،وكس ثسزة
ؿىل مسؼصحيحث اًيوت اًيحاهية ،وثسزة ؿىل الاس خلصا اًخأمًل اطلي أؾعحٍ كسزت ؿىل
اًسىون واًخأمي ،وطلعل فِو كحذز ؿىل حتمي اًخسزيسحث اًسسهية.
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 -2املمثي اًثحين (اهسزاين فجسوالش) أمصييك من أ ي يووين اصٍ  26س ية ذزش
املسؼصخ جبحمـة أهسايو.
 -3املمثةل (واتشح ازي) إجنَزيية وأ َِح زويس ،ول سوجة (زصوك) ،وكس محزست
اٍمتثيي من اص  72س ية.
( -4زصوش محيصس) :إجنَزيي اصٍ  32س ية ُظ ِصذ من أفذميية اًفٌون املسؼصحية املَىية
ذَيسن؛ ألهَ فن ُلوزا ؾيس أذااَ ذوز وذَيون يف مسؼصحية زجي األكساز.
ُ( -5يَني مريين) 26 :س ية ،حزذة األهوزةً ،ـست أذوازا يف فصكة شىس سري املَىية.
( -6فصاوسواس محززوزيَ) :فصو

اصٍ  29س ية ،وس مي ،صليَ ىزؿة فَسفية ٔلزوجة

اًعسيـة اٍنَواهية ،أذى أذوازا يف اًخَفزيون اًفصو

وذح ة املسَسالث املأدورت ؾن

(ذيس خويفسيك).
كوي
 -7املمثةل (ميش يي هوًيسون) :أمصيىية اصُح  29س ية ،م ريت ،صلهيح حس موس يلي ّ
قيَّت يف ؿست مال ٍٍ ًيَية.
( -8س يَفني هوزاثن) :فصو

مَخح يويح مٌؼصٍ ذصوزت املمثي اًخلَيسي
يف اًثالزنيٍ ،

ذزش يف اًسوزذون اي مؽ (جحن ًوي اذو) ،أمىض اصٍ يف املسؼصخ اًخجصييب.
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 -9املمثةل (مريايم جوصل مشيسث) :أملحهية اصُح  25س ية صلهيح ديحل تاييل اَت يف
املسؼصخ األملحين اًخلَيسي يف أملحهيح وسويسشا .
(-72محعل اجو ايجو) :إفصيلي من محيل اصٍ  28س ية ،صليَ كسزت ذسهية ذحزكة ،وُو
املمثي اًوحيس يف اًفصكة اًلحذز ؿىل الاهعال من اًخجصيس ،وكس أمىض ؿست س يواث
يف ازيس وجحء مهنح إىل محيل مؽ فصيق محيل ،وثـصف ؿىل (زصوك) ؾن ظصيق
(جصوثوفيسيك).
نؼؼٌل زافلِؼؼم يف زحَؼؼهتم اًشؼؼحؾص اإلجنَؼؼزيي (ثيؼؼس ُيؼؼوس) واملوس ؼ يلية األمصيىيؼؼة (ًؼؼزي
سوذاوش) وؿسذ من اًصحفيني ،وفهت مست اًؼصحةل  73شؼِصا وهصؼف اًشؼِص ،وحلكفهتؼح 62
أًف ذوالز ،وكس اهعَلت يصزهتم من فصاػ فمي يف ّلحوة الختحر فىصت املسحزخ ارليحًيؼة ،فؼمل
يـصف املمثَون يف ذساية اًصحةل محرا س يلسمون ؾيس موااة أول مجِؼوز ،وٍىؼن فهؼت صلهيؼم
ذؼؼربت ؿؼؼحم فمؼؼي ؿؼؼىل كص ؼحاس (ثيؼؼس ُيؼؼوس) ٔلؼؼح جـَِؼؼم جيمـؼؼون ذـضؼؼِح اطلي يخحؼؼسج ؾؼؼن
اًصيحذيق ،وحصمجوا أححسيسِم هبح إىل حصنة أذااية يف ش سَ ؾصط أمسوٍ (ؾصط اًصيحذيق)،
ومجـوا اًلصحاس اً ثخحسج ؾن اًـٌلًلؼة ومسوُؼح (ؾؼصط اًـٌلًلؼة) ،ويف اًوكؼت هفسؼَ ،فن
(زصوك) يمت ،أن يشين ؾصضح كحمئح ؿىل اًصااـة اًفحزس ية (مؤمتص اًعيؼوز) ول كصؼة أسؼعوزية
ؾن اًصحةل واًسحر ،ول راث ظحذؽ زمزي وإحيؼحل ونأهنؼح ر زمؼزي ،واًؼصحةل يف جوُصُؼح
هتسف ًزايذت كؼسزت اإلوسؼحن ؿؼىل فِؼم واكـؼَ واًلؼوض يف حؼحرٍ ،وكؼس آثؼص (زؼصوك) ؿؼسم
اذلسير ؾن ُشٍ اًلصة ذـس و ول اًفصكة ٌَصؼحصاء؛ ًيىؼون يف ؾصضؼِح ثفجؼري ثَلؼحل وكؼسز
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كَيي من اًخفىري املس سق ...فحملسؼصخ املثحيل صلى (زؼصوك) ُؼو اذلؼسج اًخَلؼحل الاهفـؼحيل يف
اًفضحء ،وال يـمتس ؿؼىل اًخفىؼري املسؼ سق وجشؼشيد الاهفـؼحالث ،فحملسؼؼصخ املثؼحيل ُؼو فؼوزت
اهفـحًية مصنزت ومذوُجة فهيح رسحظة ثَلحاية ،وذشعل فححت (زصوك) فصكذَ ذفىصت ُشا اًـصط ؾيس
اًو ول إىل أول كصية يف اًصحصاء ،وثخحذـؼت اًـؼصوط يف ّلؼحوة رلَؼق ؾؼصط مؼًلء ذصؼوز
مسُشة ؾن اًعيوز وسـهيح ًلحيهتح ،ظيوز هصف آذمية اح ة ؾن راهتح ملـصفة حؼسوذ كؼسزاهتح
وظحكهتح ؿىل املـصفة والاندشحف.
وأسفصث ُشٍ اًصحةل ؾن كسزت ُشا اًـصط اًخَلحل ؿىل اًخوا ي مؼؽ امل ُشؼحُس ذصؼوزت
إجيحذية ،واس هتواء ازلِوز ٌَمشحزنة يف اًـصط ،فى ري من املشحُسين كس أذشوا ييؼسفـون يف
أحيحن نثريت ملشحزنة املمثَني يف اًعريان واًخوجَ حنو اطلاث حبثح ؾهنح واًخـصف ؿَهيح.
وحتوًت ُشٍ اًصحةل إىل زحةل حبر حوهتح ح يؼة (مؼؤمتص اًعيؼوز) خفصجؼت اًفصكؼة يف
هنحية اًصحةل أنرث إذزبف ذلليلة مح ثسحر ؾيَ ،نؼٌل أن ثفح ؼيي ثؼغل اًؼصحةل ىصاُؼح مؼن ذؼالل
اًـصط اًش يق اطلي كسمَ ًيح جون ُيَربن يف نخحذؼَ ؾؼن ُؼشٍ اًؼصحةل ،فلؼس حللؼت اًفصكؼة
مـؼم اًصؤى اً يصقد املسؼصحيون إرشاك امل ُشحُس فهيح ذسءا من يحزة (املسؼصخ اًواكـي)
و(املسؼصخ املسحرش) و(املسؼصخ اًواثالي) و(املسؼصخ اًس يحيس) و(مسؼصخ زصخيؼت املَحمؼي)،
وكريُح من اًخجحزة اً حتحول حتعمي ححاط اًؼوٚل اًصاذؼؽ ،وإكحمؼة ؿالكؼة جسًيؼة َّ
ذالكؼة ذؼني
اًـصط املسؼصيح وامل ُشحُس.
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الفصل العارش
نظرية الدراما والجيل الغاضث
من كجاب املصررح
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اًفصي اًـحرش
هؼصية اصلزامح وادليي اًلحضد من نخحة املسؼصخ
ًلس ػِص ،يف مح يسسو ،أن اًلحزئ اًـصم ال يـصف شؼيجح ؾؼن أجيؼحل فمؼةل مؼن ُنخَّؼحة
املسؼصخ اإلجنَزيي املـحب ،أو ٌل ادليي اطلي جحء مصؼحرشت دليؼي )جؼون أسذؼوزن( و)ُؼحزوصل
ذيرت( و)جون آزذن( وكريٚل.
وًلس ثسَوزث مالمح ُشا ادليي و َّ
حصخست يف ميسان املسؼصخ ؿىل يؼس ؿؼس ٍذ مؼن ُنخَّؼحة
املسؼصخ املوُوذني أم حل (ثوم سؼ خوازذ) و(إذوازذ ذوهؼس) و(ذافيؼس سؼ خوزي) و(ذافيؼس ُؼري)
وكريٚل ،واثىهيٌل ادليي اطلي ذسأث أؾٌلهل يف اًس سـيًيحث ،ومن ُنخَّحذَ اًسحزسين (ُحوزذ ازهؼص)
و(جشحزًز موزوثزي) ،ومن اًرضؼوزي اًخـصيؼف هبؼؤالء اٍ ُىذَّؼحة ،وٍىؼن يف اًسسايؼة ال ذؼ ّس مؼن
اًخـصيف ذؼؼ(جون أوسذوزن) اطلي ال يـصفَ اًلحزئ اًـؼصم نثؼريا ،وُؼشا اٍ ثؼد اطلي يُـؼصف
ذؼؼؼؼ(ذيرت شؼؼ يفص) اطلي وصل يف ًيفصذؼؼؼول ؿؼؼحم  ،7926ونخؼؼد يف ذسايؼؼؼة اشلسؼؼ يًيحث ذـؼؼؼض
اٍمتثيَيحث اًخَفزيوهية ،وأزصس مح ُؾ ِصط مهنح (أزط املَؼح) و(مؼزيان اًصؾؼد) ،ويف ؿؼحم 7958
ؾيؼؼسمح ذؼؼسأ (جؼؼون أسذؼؼوزن) يف فؼؼرتت إسذُؼؼحز املسؼؼؼصخ ادلسيؼؼس مبسؼؼؼصحيخَ (اهؼؼؼص إىل اًؼؼوزاء
ذلضد) ،طلعل ُ ّمسي جبيي اًلحضسني ،ففي هفس اًـحم نخد (شؼ يفص) أول مسؼؼصحيحثَ (متؼصين
ًأل حذؽ اشلسة) ،وٍىٌَ يـصط يف مسؼصخ حصنة اًلحضسني (مسؼصخ اًصوايل هؼوزث) ،ويف
ؿحم ُ 7962كؼ ّسم ؾؼصط مؼن مسؼؼصحيخني (األرن ارلح ؼة) ول مأسؼحت حؼسزت يف أتت مؼن
اًعسلة اًوسع  ،و(اًـني اًـحمة) ول مَِحت ُمحوكة اًسيؼحء ،ويف ؿؼحم  7964كؼسم مسؼؼصحيخَ
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(اًصيس املَيك ٌَشؼمس) ،ويف ؿؼحم  7965نخؼد مسؼؼصحية (هوميؼساي سؼوذاء) ،وؿؼحم 7968
نخد مسؼصحية (أفريد ذيضحء) من فصي واحس ،وأؿحذ نخحذة ُشٍ املسؼصحية رشل آدص مؽ
مسؼؼؼؼصحية (هومييؼؼؼساي سؼؼؼوذاء) ؿؼؼؼحم  ،7976ويف ؿؼؼؼحم  7975ؾؼؼؼصط مسؼؼؼؼصحيخَ (مـصنؼؼؼة
يىذد ذـؼسُح شؼيجح ،وٍىؼن شؼحزك مؼؽ (ذيؼرت زؼصوك) يف إؿؼساذ زوايؼة وًيؼحم
الاؿرتافحث) و
ْ
جوصلجن (مغل اطلاة) ٌَسيامن فهت آدص مسؼصحيحثَ (ادليحذ) اً ُؾ ِصضت يف ًيسن ،ومن
أٚل مسؼؼؼصحيحثَ مسؼؼؼصحية (اًصؼؼيس املَؼؼيك ٌَشؼؼمس) ،وثعؼؼصخ ُؼؼشٍ املسؼؼؼصحية كضؼؼية اإلميؼؼحن
ذأذـحذُح اًفَسفية اخملخَفة ،فِ ي ثلوم ؿىل موااة ذني خشصني وحضؼحزثني ،فحًشرصؼية األوىل
ل خشصؼؼية (ذ ؼزيازو) اًلحاؼؼس اإلس ؼ سحين اطلي كؼؼحذ ادلؼؼي األس ؼ سحين يف (األى ؼ ) أايم اًلؼؼزو
اإلس سحين ًِح ،وُو خشا ال يؤمن إال اًفـي املسحرش ويوشؼم أن يىؼون مَحؼسا ،اًؼصم مؼن
اهصيحؿَ ٌَلسيس املصافق ٌَحمةل ،أمح اًشرصؼية األدؼصى فِؼ ي خشصؼية (أوُوًيؼح) إهل ُيؼوذ
(األى ) من سالة اًشمس.
نٌل وأن ُشٍ املسؼصحية موااة ذزامية ذني إوسحن يؤمن ذشاثَ وآدص صليؼَ شؼىوك يؼحٍ
اًلضية اً حيحزة من أجَِح ،نٌل أهنح موااة ذني حضحزثني ،حضؼحزت (األىؼ ) املَيتؼة اذلؼد
واًسالم ،وحضحزت أوزوذية كحسية أؾٌلُح حد اطلُد ،فمل ثلسز كمية اإلوسؼحن ،نؼٌل وأن ُؼشٍ
فَسفي حول فىصت اًضمري ،وُشا ،ذال شمُ ،يىسؼد املسؼؼصحية
املسؼصحية ثيعوي ؿىل ذُـ ٍس ّ
كسز ًت ؿىل اًخأزري ،وجيـي اٍلكمة شسيست اًل ،اصلالالث واإلحيحءاث.
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وهل مسؼصحية (أفريد ذيضحء) اً حتؼحول ثـصيؼة زؼالج خشصؼيحث مؼن ذؼالل موكؼف
ذـصافؼة
ذزاٗل شسيس اًرتنؼزي ،وحيؼحول اس خلصؼحء اصلوز الاجامتؾؼي ٌَىؼشة ،وثسؼسأ املسؼؼصحية َّ
ث َّسؾي أهنح جغصية وأسالفِح ادذصوا ذفم اًسحص ودعوظ اٍىف ،فيأن إٍهيؼح شؼحان ؼسيلحن
خيخَفحن من يسذي إٍهيح أوال ،واًلصؿة يسذي أحسٌُل ويعَد مهنح مسؼحؿسثَ يف ًـؼد اصلوز،
اًـصافؼة أن ثلؼوم ذؼسوز إوسؼحين
وي خ ًِح حصَ ًفذحت ،واًشحة اآلدؼص يلؼصز هبؼح فيعَؼد مؼن ّ
إلهلحر اًفذحت اًربيتة من رعل اًشؼحة امل ُـلَّؼس ،رسؼشد إذمؼحن واصلٍ رشة اشلؼص ،وأثّؼص رعل يف
ًريوي ًِح سريثَ فيزربُح أن ُشا نشة ،وأهَ زواٍ
خشصية اذيَ ،ويسذي ذـسُح اًشحة اآلدص َ
ًصسيلَ ،وأن سيلَ ُو اطلي يلصز اًفذحت ويسمص حيحهتح ،ومن َّ ثيىشف اذلليلة اًخسزجي،
أ َّمح اًـصافة ال ث َ ِلي ؾن اًشحذني يف نشهبح ،فيىؼون اًشؼحة األول (فصاهؼم) كؼس اسؼرت اًسؼمؽ
اًـصافؼة ثؼخـمل مؼن ُؼشٍ
ًيـصف مح كحهل سيلَ (ثوم) ًخ مت املوااة ،واًؼصم مؼن رعل ،فؼإ َّن َّ
اًخجصذة.
وهل مسؼصحية (هوميساي سوذاء) حير ثسسأ املسؼصحية يف اًؼالم اصلامس يسذي (ميَص)
ودعيشذَ (فزول) وٌُل يف شؼلة يًذؼؼصان ساةؼصا يشؼرتي متحزيؼي يصؼيـِح (ميَؼص) ،وفؼأت يُضؼحء
املسؼصخ ويصذحن ملحرا اهعفأ اًضوء ،فحملسؼصحية جس خـمي فىصت اًيوز واًؼالم مبـ ،ؾى ،
ويف ُشٍ اًؼَمؼة ثسؼسأ األحؼساج يف اًخىشؼفً ،يـؼصف أن أاثج اًشؼلة مسؼ خـحز مؼن ادلؼحز
املسحفص ذسون ؿَمَ ،واًفذحت ازليةل اً دعنح َن َش َة ؿَهيؼح ذلصؼة حصيشذؼَ اًؼ ؿؼحص مـِؼح 4
س يواث ،ويخـلس املوكف ذو ول حصيشذَ اً يمـِح ذَ مواكف ورهصايث مييؼة ،ويـؼصف لك
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مؼؼهنٌل جسؼؼم اآلدؼؼص حؼؼىت يف اًؼؼؼالم ،ويف هفؼؼس اًوكؼؼت ثيـؼؼسم اًـالكؼؼة اسلمييؼؼة مؼؼؽ ارلعيسؼؼة
(فزول) و(ميَص) ،فال متزي يؼسٍ يف اًؼؼالم مؼن يؼس جؼحزٍ (ُؼحزوصل) ،ويخؼأسم املوكؼف ذـؼوذت
اٍىِؼؼصال ،فيؼيؼؼون أهؼؼَ ملذؼؼين اًخحؼؼف ،يضؼؼحء اًيؼؼوز (يـؼؼم اًؼؼؼالم املسؼؼؼصخ) يىدشؼؼف
(ُحزوصل) أاثزَ ،وارلعيسة ثخـصف ؿىل حصيسؼة (ميَؼري) ،ويؼأن ملذؼين اًخحؼف فؼال يسؼ خلصَوهَ
احرتام ،إن ُشٍ املسؼصحية ثلوم ؿىل فىصت اس خححة ثأسيس أي يشء حليلي ؿىل أنشوذة.
ومن آدص مسؼصحيحثَ اً وس خـصضؼِح مسؼؼصحية (ادليؼحذ) ،وأحؼساهثح ثؼسوز يف مصؼ َّح ٍة
ٌَعد اًيفسؼي ،وثوشم ُشٍ املسؼصحية أن حىون موااة ذزامية ذني خشا يـحين من فسحذ
اًيؼحم الاجامتؾي ،واملؤسسة اً حتحول حىييف ُشا اإلوسحن ٌَحيؼحت اسؼ خـٌلًِح ًصمؼز ادليؼحذ
ذسالًخَ (اًفصويسية) اً ث َـخرب اًـالكة ذني األو واآلدص م ي ؿالكة اذلصحن زصبهسَ.
ثسوز أحساج ُشٍ املسؼؼصحية يف مصؼ َّحة ؾلَيؼة ،اًعسيؼد املـؼحجل فهيؼح (مؼحزحن) يـؼحين
اًضجص ،فيسذي إًيَ (آالن) شحة يف  77مؼن اؼصٍ حيؼر فلؼأ ؾيؼون ادليؼحذ ،وذامئؼح يؼصذذ
أكؼؼحين اإلؿؼؼالوث اًخَفزيوهيؼؼة ،فذسؼؼسأ املواا ؼة ذؼؼني اًشرصؼؼني؛ ٌَخـؼؼصف ؿؼؼىل حيؼؼحت (آالن)
الاجامتؾية واًيفسؼية وؿىل حىوين اًعسيد هفسَ.
ويسسأ اًعسيؼد ذعؼصخ األسؼ تةل ر ؼظ أن جييؼد اًعسيؼد أيضؼح ؿؼىل أسؼ تةل (آالن)،
فيـصف َّأن (آالن) يـحين من ثيحكض ؿحاًل ،اًواصل ش سَ مَحس ،واألم مذسييؼة حتؼحول أن حتمؼي
ازهنح من الاحنصاف م ي واصلٍ ،فيـحين اًعفي من اٍمتز  ،فال يـصف َّأي زأي يدصؽ ،و ة وزت
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جواذ ّلفوزت يف ظفوة (آالن) حير وضـِح واصلٍ يف قصفذؼَ ،وحؼصثسط ُؼشٍ اًصؼوزت ذصؼوزت
قصيسة يف ذاذهل حول األة.
ويس ؼ متص اذلؼؼسير ًخىدشؼؼف وجؼؼوذ اًـسيؼؼس مؼؼن ؼؼوز اًدشؼؼحذَ واًخضؼؼحذ ذؼؼني (آالن)
و(محزحن)( ،يحزحن) يـي حيحت ُممةل مؽ سوجذَ ،وفَلَ َس اًثلة اًعد اًيفسؼؼي ،فؼأين يؼشُد
حبيحثَ؟ و(آالن) ُصة من ذيت أُهل ًيجس اال يف إحسي إسعسالث حصذية ديول اًسؼ سح ،
فيخـصف ؿىل سميةل هل يف اًـمي ثسؾوٍ إىل سِصت يف اًسيامن ث ُـؼ ِصط أفالمؼح ذَيـؼة ،ول املؼصت
األوىل اً يصى فهيح (آالن) وسحء ؿحزايث ،وفأت يصى أاٍ يف اًسيامن ،فيربز وجوذٍ ذأهَ جحء
ًزايزت سيلَ مسيص اًسيامن ،وٍىن ازثسحك األة يفضؼح نشذخؼَ ،فيـؼصف (آالن) َّأن ثؼسيّن األم
ُو اطلي أو َِح ًِشٍ اذلحة ،ويشُد يف اٍهنحية مؽ سميَخَ ًخلصيَ ؿىل مضؼحجـهتح يف اذلؼؼريت،
فيشـص َّأن ارليي ثيؼص إًيَ فال يسؼ خعيؽ اًيؼوم مـِؼح ،فذحؼحول جسؼَيخَ ذـؼس بندشؼحف جعؼزٍ،
وٍىن ؾيون ارليي جشـصٍ اإلذاهة ،وشِحذت ؿىل جعزٍ ،فييزتغ كضيسح ًيلصسَ يف ؾيون ادليؼحذ
يًهت ي يف املصحة.
وأٚل مح يف املسؼصحية ذيحؤُح اصلزاٗل ،وثـصية اًخفح يي ويميـِح واًخجس يس املوااة مؼؽ
(محزحن) واالؿرتافحث ،فحًسيحء ُيح جيسس املضمون ويوسؽ أفلَ ويزيس ذالًخَ.
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(هييير ثيٌحن) ومسؼصحية (اهؼص إىل اًوزاء ذلضد)
ًلس فهت مسؼصحية (اهؼص إىل اًؼوزاء ذلضؼد) (دلؼون أوسيؼوزن) مسؼؼصحية ٕلمؼة يف
املسؼصخ اإلجنَزيي ،إليؼشاهنح مبؼوصل فثؼد مسؼؼصيح كؼسيص وًثوزهتؼح ؿؼىل اًصهؼوذ املسؼؼصيح يف
األزذـيًيحث وذساية اشلس يًيحث ،و َّهوهت حسحس ّية مسؼصحيّة يف هنحية شِص متوس ًـحم .7982
وال َّ
ذوز ذؼال يف
شم َّأن دسحزثَ فهت فحذحة ؿىل املسؼصخ
ّ
اإلجنَزيي ،فلؼس فن هل ٌ
ثليري أجواء املسؼصحية وحصهيهتح ،فِو فثد مذـسذ املواُد وصليَ ذربت هؼصية وأذذية املسؼصخ
ويف اٍمتثيي واإلؿساذ املسؼصيح واإلدصاح.
و(هييير ثيٌؼحن) مؼن مواًيؼس (ذريمٌجِؼحم) ؿؼحم  ،7927ذزش يف مسزسؼة املؼغل إذوازذ
اًثحهوية واًخحق جبحمـة (أهسفوزذ) صلزاسة األذة اإلجنَزيي ،حذف وجوذٍ يف ادلحمـة يمؼؽ
ؿؼؼسذ هسؼؼري مؼؼن اًشؼ سحن اطليؼؼن ًـسؼوا الحلؼؼح ذوزا ازسا يف األذة اإلجنَؼؼزيي اذلؼؼسير ،أم ؼؼحل
(جون وين) و(ويجصيل إميس) ،وفن (ثيٌحن) مشِوزا ذيهنم رسشد ثأهلؼَ وفصؼححذَ ومواُسؼَ
اٍمتثيَية واٌَفؼية ،ويَت مواُسَ يف أمس يحث وذي احتحذ ظالة جحمـة أهسفوزذ ،وكؼس فن
حفيح وؿحمال يف ميسان املسؼصخ ادلحمـي فشحزك يف اٍمتثيؼي واإلدؼصاح ،وفن صلزاسؼة األذة
اإلجنَزيي ذوز هسريٌ يف لي مواُد (ثيٌحن) فأذش ميؼحزش اٍمتثيؼي واإلدؼصاح ،وفن املسؼؼصخ
خوؾد زؤاٍ املسؼصحية ادلسيست ،فرتك اٍمتثيؼي واإلدؼصاح
يىن كس هضج يف أايمَ ًيس َ
اًسحاس ْ
ذـس فشهل يف حتليق راثَ يف املسؼصخ واٍمتثييَّ ،
فىف ؾن ذزاسة املسؼصخ اإلجنَزيي يف أوادص
األزذـيًيحث ّلحوال مسح املشِس املسؼصيح اإلجنَزيي ذسزاسة شحمةل ،وفهت اذلصيةل يف نخحذَ
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األول (اطلي يَـؼؼد ذوز املؼؼغل) ؿؼؼحم  7952واؼؼصٍ آهؼؼشاك  23س ؼ ية ،وفن ًِؼؼشا اٍ ِىذؼؼحة
اًيلسي سى هسريٌ َّ ،زّشَ ًيصسح وكسا مسؼصحيح يف اجملةل األس سوؾية املشحُس ((Spectator
ؿحم  ،7957ويف اًـحم اًخحيل اهخلي ٌَـمؼي يف جصيؼست )  ،(Evening Standardويف اًـؼحم
يصؼسح وكؼسا مسؼؼصحيح ًصؼحيفة
اطلي يَيَ إىل ( ،(Daily Sketchويف ؿحم  7954اس خلص ً َ
(أوزززفص) ( )Observerواس متص يف اًـمي هبح ملست  8س يواث ،وفن رلربثَ ظوال اًس يواث
ذوز هسؼؼري يف متىييؼؼَ مؼؼن اًلضؼؼحء ؿؼؼىل املسؼؼؼصخ اطلي يلؼؼسم مسؼؼؼصحيحث اًصؼؼحًووث
اًامثهيؼؼة ٌ
واٍىوميسايث اًفحزكة واذلس ث اصلزامية املىصزت ،فلحم ذيلسُح ذلسوت ذلية اًلضؼحء ؿَهيؼح ،وكؼس
فن هل ذو ٌز هسري يف إوشحء املسؼصخ ادلسيس ،ف ن نٌل و فَ أحس ذازس يَ ذأهَ :كحذةل أذذيؼة وصل
ؿىل يسيَ املسؼصخ ادلسيس ،واًفضي يـوذ يف ُشا إىل اس خجحذخَ ارلالكة ٌَمسؼصخ ادلسيس اطلي
ذسأ ذـصط مسؼصحية (أوسذوزن) ؿحم . 7956
ويسز اإلشحزت إىل ّأن ذزاسحث (ثيٌحن) ،ثلذصؼص ،ؿؼىل املسؼؼصخ اإلجنَؼزيي وحسؼد
ذي امذس إىل املسؼصخ اًـحملي ،فلس أاثزثَ سايزت فصكة (زصوًت زصدت) املسٌلت (زؼصًزي إوسؼحمصي)
إىل إجنَؼرتا يف اشلسؼ يًيحث ،فىذؼؼد ؾهنؼؼح ملؼؼحالث وكؼست وحََّؼؼي أسؼؼَوهبح املَحمؼؼي فأ ؼؼسحت
ملحالثَ ظصيلح ًفِم امل ُشحُس ٌَمسؼصحيحث؛ وًِشا أزشت (ثيٌحن) أن اًيحكس املسؼؼصيح ارلؼال هل
ذوز ٕلم يف إجيحذ جسش ٌَخوا ي ذني اًـمؼي اًفؼين وامل ُشؼحُس ،فوػيفؼة اًيلؼس حصشؼس إىل فِؼم
األؾؼؼٌلل ادلسيؼؼست ؿؼؼىل املشؼؼحُس ،واًخـصيؼؼف زىٌوسُؼؼح املخوازيؼؼة ،وُؼؼشٍ اًوػيفؼؼة وا ؼؼة يف
اصلزاسحث املسؼصحية اً مجـِح (ثيٌحن) يف نخحذيَ (اًس خحةص) ؿحم  7967و(ثيٌحن ميييح ويسحزا)
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ؿحم  ،7967وىصى يف نخحذيَ فَسفذَ املسؼؼصحية وذؾوثؼَ إىل مسؼؼصخ الاحذجؼحح الاجامتؾؼي،
وحسَ املصُف االًزتام اجملمتؽ واًفن وثلصهل ًألؾؼٌلل املسؼؼصحية امليحكضؼة اليحُؼَ املسؼؼصيح،
فكى َّأن مسحَ ملسؼصخ اًـسر ؾيس (ذيىيت) و(يوهيسىو) اًؼصم مؼن جسؼمية ُؼشا املسؼؼصخ
اًعصيق املسؼصيح املسؼسوذ ،مؼن ذؼالل نخحذيؼَ ثشذؼشة (ثيٌؼحن) ذؼني حصؼَ ًألسؼٌلء اٍىصؼريت
وؾيحب اًفصحة واإلهبحز يف اًـمي املسؼصيح ،وحصَ ٌَصسمة اصلزامية حىت ًو دصكت اًخلحًيؼس
واذليحء ،ويف هفس اًوكت ىصى احرتامَ اًشسيس ٌَزنؿحث اًـلَية واملسؼؼصخ ادلؼحذ ري احملخؼوى
الاجامتؾؼؼي واًسؼؼ يحيس اًصؼؼحيح ،وػِؼؼص ُؼؼشا اًخشذؼؼشة أيضؼؼح ؿؼؼىل ؼؼفححث األززوزفؼؼص
( (Observer،وفن ًـمهل هكسيص أذم ٌَمسؼصخ اًلوٗل ؿحم  7963ذوز ٕلؼ ٌم يف حتليؼق ُؼشا
اذلمل ،واس متص يف ُشا اًـمي حىت ؿؼحم  ،7969ويف هفؼس اًـؼحم حلؼق (ثيٌؼحن) حَمؼَ فصؼمم
وشحزك يف نخحذة املسؼصحية (أوٍ ىذح) ،وفهت كحمئة ؿؼىل اً ُـؼصي ادلسؼسي ًخحعؼمي ّلصمؼحث
ادلًس ،وظصخ اًصؤى اًفىصية املؼخحَةل يف حضؼحزثيح اذلسيثؼة ،وجنحؼت املسؼؼصحية يف أمؼصي
وإجنَرتا ،وهصز اًخجصذة ذـس  5س يواث من مسؼؼصحية (فزث ذالوؼ ) وٍىهنؼح اءث اًفشؼي،
اًؼصؤوي ٔلؼح ذفـؼَ ٌَـؼي يف فًيفوزهيؼح واًليؼحة ؾؼن
ويف س يواثَ األذريت ؿحىن من الاهخفؼحد ل
املسؼؼؼصخ ،وػِؼؼص جيؼؼي جسيؼؼس يف اًسؼ سـيًيحث أم ؼؼحل (سؼ خوازذ) و(ذوهؼؼس أوا هزؼؼص وكؼؼريٚل)،
وفهت م أف زٚل ادلسيست اً حصى َّأن أفؼ ز (ثيٌؼحن) ثضؼيق هبؼم ،وطلعل ،أضؼحفوا مالمؼح
أف زٚل ادلسيست ًألؾٌلل اًفٌية.
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اًفصي اذلحذي ؾشؼص
(جون زصيس خًل) ومسحٛلخَ يف هؼصية اصلزامح
إن حىؼؼص اٍ ثؼؼد اإلجنَؼؼزيي (جؼؼون زصيسؼ خًل) وحصؼؼوهل ؿؼؼىل أزفؼؼؽ األومسؼؼة األذذيؼؼة
واإلجنَزييؼؼة جؼؼحء ِصلوزٍ اٍىصؼؼري يف اًخـسؼؼري ؾؼؼن اًشرصؼؼية اإلجنَزييؼؼة واحملحفؼؼؼة ؿؼؼىل مالّلِؼؼح
اًخلَيسية.
ُو ِصل (جؼؼون زصيس ؼ خًل) يف مسييؼؼَ (زصاذفؼؼوزذ) وذزش يف جحمـ ؼة (هكربيؼؼسح) يف يؼؼَ
اًثحًوج امللسش ،وكس اشرتك يف اذلصة اًـحملية األوىل ،وذسأ حيحثَ األذذيؼة ؿؼحم  7978ذً ؼ
شـصي هل وُو (ذعي اًلوايف) ،وكس ثيوؾت اُامتمحثَ اًفٌية ذؼني اًصوايؼة واملسؼؼصخ
أول ذيوان ّ
واًيلس األذم ،ففي ِلحل اًصواية ،و أنرث من ؾشؼص زواايث ثخحسج ؾؼن حيؼحت اًشرصؼية
اإلجنَزيية اًـحذية وميٌَِل اًفعؼصي إىل اًعصافؼة واًخـسؼري ارلؼحض ؾؼن اطلاث ،ومؼن أٚل زواايثؼَ
(األ ؼؼسكحء اًعيسؼؼون) ،و(ز ؼؼيف املالةىؼؼة) ،و(ضؼؼوء اٍهنؼؼحز) ،و(يؼؼوم اًسؼؼشت) ،و(يؼؼوم
م

) ،و(ؾيس ؿىل ادلسش اًسـيس) ،و(اإلمرباظوزايث اًسحاست) ،و(إهَ ًؼسضل كؼس ) ،وزوايؼة

(زجحل اًصوزت) ول من جزأين :األول (ذحزح املسيية) ،واًثحين (هنحية ًيسن).
ونشعل ،فلس نخد (زصيس خًل) يف ِلؼحل امللؼحة واصلزاسؼة األذذيؼة ،وأًلؼ أححذيؼر يف
اإلراؿة أزيحء اذلصة اًـحملية اًثحهية ،وكس مجؽ مـؼم أححذيثَ وملحالثؼَ يف نخؼحة ،ونخؼد ذـؼض
ؼد ،مهنؼؼح (زحؼؼهل إجنَزييؼؼة)ؿحم  7934و (األذة واإلوسؼؼحن
اصلزاسؼؼحث األذذيؼؼة ؿؼؼىل شؼؼل نخؼ ٍ
اًلصم) ؿحم  ،7962و(أمري املخـة وإمحزثَ) ؿحم .7969
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وكس فن مسحز (زصيس خًل) يف ذزاسحثَ اهعسحؾية هي مت ذخفؼصذ اًـمؼي اًفؼين ،أمؼح يف ِلؼحل
املسؼصخ فهل اٍى ؼري مؼن املسؼؼصحيحث ،إر فَشؼي يف أوًِؼح نــمسؼؼصحية (مفؼرت اًعؼص ) ؿؼحم
 ،7929ومن أزصس مسؼؼصحيحثَ (ساويؼة دعؼصت) ،و(أيىؼة الذؼوز ،)،و(هنحيؼة ؿؼسن) ،و(اًؼزمن
وأتت هوهؼؼؼواى) ،و(ويؼؼؼت ُيؼؼؼح مؼؼؼن كصؼؼؼي) ،و(موسؼؼؼ يل يف اٌَيؼؼؼي) ،و(ؾيؼؼؼسمح هؼؼؼزتوح)،
و(جووسؼؼون أٚل مؼؼن جؼؼوزذن) ،و(ًلؼؼس جؼؼحؤوا إىل املسييؼؼة) ،و(سايزت مفؼؼد ) ،و(لؼؼصت
اًزيزفؼؼؼون) ،و(مف اًخيؼؼؼني) ،و(اٍىوهخيسؼؼؼَ اًسيضؼؼؼحء) ،و(اًلفؼؼؼا اًزجؼؼؼح ) وكريُؼؼؼح مؼؼؼن
املسؼصحيحث ،وجيد اًخيشيَ إىل أن املسؼصخ اهلسم ؾيس (زصيس خًل) إىل كسمني زايسني ٌُل:
 -7مسؼصخ األمنحظ الاجامتؾية ،ومالل اًعسلة اًوسع  ،وُشا املسؼصخ حيوي ؿىل كسز
مـلول من اًيلس الاجامتؾي ،وفهت مـؼم مسؼصحيحث (زصيس خًل) من ُشا اًلسم.
 -2مسؼصخ الايحٍ اًخجصييب ،ويؼِص اًخجصيد يف ُشا الايحٍ أنرث من كريٍ ،وحيحول
ثلس ثعسيلحث ذزامية ًلضية اًزمن ،ومن ُشٍ املسؼصحيحث (ويت ُيح من كصي)،
و(اًزمن وؿحاةل هوهواي) ،و (ًلس جحؤوا إىل املسيية) ،واًصم من أٛلية مسؼصحيحث
ُشا اًلسم ٌضلزاسحث اً ثدصؽ ايحُحث اًخجصيد يف املسؼصخ اإلجنَزيي ،إال أن
مسؼصحيحث اًلسم األول ل اً حؼيت االُامتم اًشـيب اٍىصري.
ومن مسؼؼصحيحث (زصيسؼ خًل) املشؼِوزت مسؼؼصحية (سايزت املفؼد ) وثلؼوم فىصهتؼح ؿؼىل
وجوذ مواكف وثصفحث ؾصضية متص حبيحت اإلوسحن ،وٍىن ًِح ذوز مأسحوي يف حيحت اآلدصين،
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وثسوز أحساج املسؼصحية يف ذساايث اًلصن اًثحين من ُؼشا اًلؼصن يف مؼزنل ؿؼحاةل مؼن اًعسلؼة
اًوسع  ،حير إن األة (آززري ذريًيج) وسوجذَ (سؼحيسي) واذًذؼَ (شؼ يَال) واذيؼَ (إيصيؼم)
حيخفَون خبعسة (ش يَال) ؿىل (جرياصل هصوفت) ،ويف هفس اٌَحؼة يؼس جؼصش اًسؼحة؛ وإرا
ذَ مفؼد اًسؼوًيس جؼحء ًيسؼأل ؾؼن فذؼحت فهؼت ثـمؼي يف مصؼيؽ األة مٌؼش سؼ يواث ،وكؼس
اهخحؼؼصث وفهؼؼت حؼؼحمال ،وفن ؼؼححد املصؼؼيؽ كؼؼس فَ َص ؼََِح ألهنؼؼح ظَس ؼت سايذت يف األجؼؼص،
ويىشف اًخحليق ؾن مسؤوًية األتت يف ُؼشٍ ادلصميؼة( ،فشؼ يَال) ل اًسؼشد يف ظصذُؼح
من املخجص اطلي اَت فيَ ذـس اَِح يف مصيؽ أزهيح ،ألهنح فهت أمجي مهنح ،والحلح وكـت يف
ظصيق (جرياصل) فأذش ًِح ذيذح وأكحم مـِح ؿالكة حصوِح ،اَؼت ذـؼسُح يف إحؼسى املؼالل
اٌَيَية وأكحمت ؿالكة مؽ (إيصيم) و َت مٌَ ،وكس رُسؼت زلـيؼة ذرييؼة ثعَؼد ؾؼوو ذـؼس
مـصفهتح أن (إيصيؼم) يسشؼ مؼن مصؼيؽ أذيؼَ ،ول زافضؼة طلعل ،وٍىؼن ازلـيؼة حصمهتؼح مؼن
املـوهة ألهنح اذؾت أهنح ؿىل ؿالكة امس (ذريجل) وضحكت اذلحل اًفذحت ،ف ذت سٌل ومحثت يف
املسدشف .
ويلحذز املفد ذـس أذشٍ اًخحليلحث ؾن اًفذحت وثيلسم اًـؼحاةل إىل كسؼمني ،األة واألم
يدٌصؼؼالن مؼؼن املسؼؼؤوًية ،والازؼؼن والاذيؼؼة حيمؼالن أهفسؼؼٌِل مسؼؼؤوًية اهخحؼؼحز اًفذؼؼحت ،وٍىؼؼن
اًواصلين خيففؼحن األمؼص ؿؼىل األذيؼحء ذيفؼي رىؼنٌل ،ويصؼسم األذيؼحء مؼن موكؼف أذؼوهيٌل ،وثًهتؼ ي
املسؼصحية مب ملة ثؤنس وفحت اًفذحت اهخححزا ،وأن مفد اًسوًيس سزيوزٚل ًيأذش أكؼوا م ،وهبؼشا
ثفيق األتت من أوُحم اًخـَيي ذـسم مسؤوًيهتح مبح جصى.
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الفصل الثاني عشرر
نظرية الدراما واملصررح الججريتي
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اًفصي اًثحين ؾشؼص
هؼصية اصلزامح واملسؼصخ اًخجصييب
إن املسؼصخ اًخجصييب مسؼصخ م ّمتصذ ؿىل املؤسسة املسؼصحية اًلحمئؼة ؿؼىل اًخلحًيؼس اًفٌيؼة
املخـحزفة واملأًوفة ،إال َّأن املسؼصخ اًخجصييب اإلجنَؼزيي يف اًسؼ سـيًيحث فن كحمئؼح- ،إضؼحفة إىل
محس سق -ؿىل فىصت اًثوزت ؿىل اًواكؽ واملوضؼوؿحث اًسؼحاست وثليريُؼح ،وكؼس ازثسعؼت نخؼحاث
ثغل اًفرتٍ األذـحذ اًفَسفية واًفٌية ًفىصت اًثوزت ،ويًمتي ًِشا ادليي اٍى ري من ُنخَّحة املسؼصخ
أم حل (ازي أوهيف) و(جون مخوجريان) و(ُحوزذ اهص) و(حصيفوز جصيف ) وكريٚل ،واًصم
مؼؼن اهؼؼامتهئم ٌَمسؼؼؼصخ اًخجؼصييب واًثؼؼوزي ،إال َّأن زؤاٚل اًفٌيؼؼة واًفىصي ّؼة ثدٌؼؼوغ رشؼؼل هسؼؼري،
وس يأذش ؿىل سشيي املثحل اٍ ثد (ُحوزذ اهص).
ُو ِصل (ُحوزذ ازهص) يف ًيسن ؿحم  7946ونخد ؿست متثيَيحث ًإلراؿة ذـس إهنحء ذزاسؼ خَ
ادلحمـية ،اهخلي ٌَىذحذة املسؼصحية و ُؾ ِصضت أوىل مسؼصحيحثَ ( فيق) ؿىل املسؼؼصخ املَؼيك
اًخجؼصييب يف (زوايل هؼؼوزث) ،وفن ًيجؼؼحخ ُؼؼشٍ املسؼؼؼصحية ذوز هسؼريٌ ذليؼؼحم املسؼؼؼصخ املَؼؼيك
(زوايل هوث) ذـصط مسؼصحيخَ اًثحهية ( ييلش أحسا).
وكس نخد (ازهص) مسؼصحيخني كصريثني ؿحم  7977و يُمثال ؿىل املسؼصخ ،وُؼٌل (آالم
اًوجَ) و(إذوازذ ..األايم األذريت) ،وؿؼحم  7972كؼ ّسم مسؼؼصخ (املسؼححة املفذوحؼة اًلؼح ؿؼىل
حصنؼؼة اًخجصيؼؼد ذـؼؼصط مسؼؼؼصحية ا هزؼؼص (أًفح...أًفؼؼح) ،وؿؼؼحم ُ 7975ؾ ِصضؼؼت هل مسؼؼؼصحيخَ
اًعويةل (اخملَد) ؿىل هفس املسؼصخ ،وكس الكت اُامتمح هسؼريا مؼن اًيلؼحذ وازلِؼوز ،ويف هنحيؼة
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ؿحم  7975ؾصط هل (زوايل هؼوزث) يف مسؼؼصحَ اًؼصايس مسؼؼصحية (سؼرتذويي) ،و ُؾصضؼت
أيضح مسؼصحية (ِلززت ؿؼحذة) ؿؼىل هفؼس املسؼؼصخ ؿؼحم  ،7977أمؼح مسؼؼصحيخَ (رعل ارلؼري
اطلي ذيًٌح) فلس ُؾ ِصضت ؿىل دش سة مسؼصخ (اًويص ُحوش) أو(اخملزن) وُو مسؼصخ يؼصييب
افذخحخؼؼَ فصكؼؼة شىسؼ سري املَىيؼؼة ًيىؼؼون اؼؼال مسؼؼؼصحيح يف ًيؼؼسن ،وهيؼ ّ مت أسحسؼؼح املسؼؼؼصخ
اذلسير وذح ة املسؼصخ اإلجنَؼزيي اذلؼسير ،وكؼس فن ُؼشا املسؼؼصخ اًفـؼي ْلؼزو ٌَسضؼحاؽ
وحوهل أؾضؼحء اًفصكؼة إىل مسؼؼصخ مذلشؼف وٍىٌؼَ فن حيؼواي ،وكؼس ذؼسأ مومسؼَ األول ذؼأزذؽ
َّ
مسؼصحيحث ،زالج مهنح ٍ ُىذَّحة إجنَزي جسذ ،واًصاذـؼة مسؼؼصحية (شؼفحيم يف اذلؼصة اًـحمليؼة
اًثحهية) ٌَ ثد املسؼصيح اًخجصييب املـحب (ز ثصوًت زصخيت) .
وفن مسؼصخ (اًويص ُحوش) مـمال يف ًيسن ؿىل قصاز مسؼصخ (امل ن اآلدؼص) ،اطلي
فن ًفصكة شىس سري يف اسرتاثفوزذ ،وٍىٌ ََّ فن ٕلؼامت اًخجصيؼد يف ِلؼحل اًـؼصوط املسؼؼصحية
اًشىس سريية واٍالكس يىيحث رشل أسحيس.
َّإن امل ُ َّعَؽ ؿىل مسؼصحيحث (ازهص) ،نؼ(اخملَد) و(سؼرتذويي) و(ِلؼززت ؿؼحذة) ،و(رعل
ارلري اطلي ذيًٌح) يؼصى مؼن ذالًِؼح َّأن (ازهؼص) مشؼلول مبوضؼوغ أسؼحيس وُؼو ّلخهكؼة ادليؼي
اًسحذق من اًثوزيني املَزتمني ،وادليي ادلسيس من املمتصذين اًفؼصذيني ،ويـمتؼس يف ّلخهكخؼَ ؿؼىل
أسَوة ذَوزت اًصاغ وثـصية أؾؼٌل اًشرصؼيحث مؼؽ مؼزح ُؼشا األسؼَوة ذؼأذواث املسؼؼصخ
املَحمي واملسؼصخ اًس يحيس امل ُـ ِمتس ؿىل اًسؼصذ ،وهلي اًفىؼصت املسؼؼصحية حبؼسهثح ومـيحُؼح مؼن
مس خوى إىل آدص ،وهبشا املؼزح اسؼ خعحغ (ازهؼص) ذَؼوزت مؼح جؼصى ٌَفىؼصت اًثوزيؼة اإلجنَزييؼة
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ومتىن من إؾعحء اًصوزت اًفىصية ذُـسا إوسحهيح ُمجسسا ومَموسؼح ،وطلعل ىؼصى يف مسؼؼصحيحثَ
األزذـة ثيوؿح يف ّلخهكة اآلاء ًألذيحء ،وّلخهكة األذيحء ًراء مؼؽ ثـصيؼة اًـالكؼحث واًشرصؼيحث
رشل فمي.
ويف مسؼؼؼصحية (رعل ارلؼؼري اطلي ذيًٌؼؼح) ىؼؼصى ثلؼ َّؼريا وا ؼؼح يف أسؼؼَوة ثص ؼويصٍ ًِؼؼشا
اًصاغ ،ففي املسؼصحيحث اًثالج األدصى ىؼصى َّأن جيؼ َي اآلاء مشؼَو ٌل نؼٌل يف (اخملَؼد) أو
جسؼني ُمليَّؼس اذلصنؼة نؼٌل يف (ِلؼززت ؿؼحذة)؛ وُؼشا
ُم ْل َـس ؿؼىل هؼصيس نؼٌل يف (سؼرتذويي) ،أو ٌ
إلػِحز جعز ُشا ادليي ،وإػِحز حيوية وكوت ادليي ادلسيس ،وكسزثَ ؿؼىل اًفـؼي واذلصنؼة ،أ ّمؼح
اًـىس حير إن جيي اآلاء ميخحس اًسَعة واًلؼوت
يف مسؼصحية (رعل ارلري اطلي ذيًٌح) ىصى َ
املعَلة ،فحًشرصيخحن اًصايس خحن يف املسؼصحية اٌَخحن متثالن ادليي املحيض ُؼٌل (ازايل ُؼت
وسيؼؼصت اصلاذَيؼؼة يف حىومؼؼة حؼؼزة اًـمؼؼي) و( وجشؼ سول زاؼؼيس اًسؼوًيس اًسؼؼؼصي يف هفؼؼس
اًوسازت) ،وُشا مح جيـي اًخليؼري وا ؼح يف ُؼشٍ املسؼؼصحية ،إ ْر إن ادليؼي اًلؼس هل اًسؼَعة
ؿىل ادليي ادلسيس ،وؿىل اًصم من ُشا ،إال أن وزت ادليي ادلسيؼس يف ُؼشٍ املسؼؼصحية نؼٌل
يف سحذلحهتح ،فِو جي ٌي ْل ّيد ًرمحل فصؤايٍ كحبت ويلؽ ذامئح يف املصحاس اً هصؼنح ذيفسؼَ أو
هصنح هل ادليي اًسحذق ،واًعصيق ٌَزالض مذلحزة يف املسحزاث األزذـة ،فحرلالض كح ؿىل
اًـمي اًس يحيس اًثوزي ،كري أن ادليي اًلس يلف محهـح األذيحء من ُشا اًـمي اًثوزي ،فال
يسل أمحم األذيحء إال اٍمتصذ واًخرسط ذال جسوى ،وُشا مح جيـؼي مسؼؼصحيحث (ازهؼص) ٔلزوجؼة
املأسحوية واملصازت.
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ومسؼصحية (رعل ارلري اطلي ذيًٌح ) جش سَ مسؼصحية (ِلززت ؿحذة) من حير اذلؼسير
ؾن زحةل خشا مؼن ؿحمؼة اًشؼـد ذوؾيؼَ اإلوسؼحين ،فيخعؼوزً ،يصؼسح وؾيؼح زؼوزاي ،فصعؼي
املسؼصحية شحة اسىذَيسي امسَ (ذيًل مخنفي) ،هيحجص إىل ًيسن حبثح ؾن اًل ،املحذي ًيجس
أن اًفلص الحلَ إىل ًيؼسن ،وثًهتؼ ي حيحثؼَ مبحؼحوة اًسؼوًيس اًسؼؼص ّي اًؼخزَا مٌؼَ زصميؼَ يف
اًسحؼؼص ،وثسؼؼسأ املسؼؼؼصحية مؼؼن هنحيهتؼؼح ْأي مؼؼن مشؼؼِس إقؼصا (مؼؼخنفي) اًسحؼؼصً ،يسؼؼسأ ذـؼؼسُح
جسَسؼؼي األحؼؼساج رشؼؼل اسؼؼرتجحؾي تيؼؼؽ اإليلؼؼحغ ،وثدٌؼؼوغ فيؼؼَ اًشرصؼؼيحث مؼؼن وسيؼؼصت
ارلحزجية حىت اًسحح ني ؾن اًـمي ،وذشعل حىون زحةل (مخنفي) أنرث من هوهنؼح زحؼةل فصذيؼة؛
ًخىون زحةل فجة اجامتؾية يف اًخَّـصف ؿىل واكـِح وؿىل فحث اًـح من حوًِح.
وثسسأ املسؼصحية يف زحةل (مخنفي) مٌش و وهل إىل ًيسن يف فرتت ازثفحغ وس سة اًسعحة يف
إجنَرتا ذأهكَِح ،وُشا مح ذفؽ (مخنفي) إىل اًدسىؽ وإذمحن اشلص واًد ذ ،ومؽ رعل يسلؼ صليؼَ
أمؼؼي املسؼ خلصي وممتسؼ اً ؼؼف اإلوسؼؼحين ،فيلؼؼؽ ذؼؼني يؼؼسي زجؼؼحل مؼؼن اًسؼوًيس اًسؼؼؼص ّي
يسفـوهَ إىل اًـمي مـِم ،ورعل ؾؼن ظصيؼق اًخرعؼيط دلصميؼة اقخصؼحة إليلؼحغ (مؼخنفي) هبؼح
وهتسيسٍ ،حير ي َ ْسىص (مخنفي) مؽ جٌلؿة من اًصجحل يف اذلحهة ويؼشُسون إىل مٌعلؼة مـؼزوة
ًيجسوا شحا مؽ حصيشذَ ،فيأذشوهنح مٌَ ويلخصسوهنح ،وثخؼحُص اًفذحت امللحومؼة ،فيؼأن اًسؼوًيس
يف اٍهنحية ؾيسمح يىون اصلوز ؿىل (مخنفي) يف اقخصحة اًفذؼحت ،فؼرياٍ اًسؼوًيس ،وذؼشعل ُجيؼرب
(مخنفي) ؿىل أن يىون جحسوسح ؿىل أذيحء ظسلذَ حىت ال ي ُسجن ًس يواث زهتمة الاقخصحة،
ومن املؤنس َّأن وضـَ املحذي ال يخلري؛ ألهَ ذذي إىل اًسوًيس اًسؼؼص ّي ؾؼن ظصيؼق الاذؼزتاس،
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وألهَ جحسوش ؿىل اًفلصاء ين املس خحسؼن أن ال يخلؼري وضؼـًَ ،يىؼون كؼحذزا ؿؼىل اًخـحمؼي
مـِم.
وذـس موافلذَ ؿىل اًـمي ي َسىن مؽ ُم ِزرب آدص امسؼَ (جؼوذزص) ،وُؼو هلؼيض (مؼخنفي)
من لك اًيوايح ،فِو يصى َّأن اًيجحخ كحيؼة ثؼربز ّ
لك أهؼواغ اًوسؼحاي املو ؼةل إٍهيؼح ٕلؼٌل فهؼت
ذأي يشء يف سشيي الازثلؼحء الاجامتؾؼي والاكذصؼحذي ،ولك ُؼشٍ
ذهيجة ،وُو مس خـس ٌَليحم ّ
اًصفحث ثؼِص من ذالل مواكف ْلخَفة َّمص هبح (جوذذري) وذح ة ذالل اًعصيلة اً كسم هبؼح
هفسَ ًؼوسيصت اصلاذَيؼة ول ثخؼزنٍ ذلحزهبؼح مؼؽ اذًهتؼح املمتؼصذت يف حبؼريت (اًسؼؼصذيدني) يف حسيلؼة
(اًِحيسايزك) ،نٌل ىىدشف فحثَ من ذالل حوازٍ مؽ زايس اًسوًيس اًسؼ يحيس اطلي اىهتؼ
ذخوػيفَ فيَ ،ومن ذالل ّلحوة اإليلحغ اًوسيصت ،وذـس فشهل يف رعل ،ثوجَ إىل اذًهتح اًشؼحذة
فحسدسَمت هل ويؼوغ مؼن الاحذجؼحح ؿؼىل إٔلؼح ،ومؼن ذؼالل ذيـؼَ ًصؼسيلَ (مؼخنفي) ملحذؼي
ؾشؼصين كعـة فضية.
أ ّمح اًشرصية اًثحًثة اًؼ ثًمتؼي دليؼي اًشؼ سحة فِؼ ي (زوذا) اذيؼة اًؼوسيصت ،ول فذؼحت
ممتصذت ؿىل إٔلح ومح متثهل من كمي س يحس ية واجامتؾية ،نٌل أهنؼح زافضؼة ٌضلزاسؼة ادلحمـيؼة؛ ألهنؼح
حصفض سَوك اًعصيق املؤذي إىل اًعموخ ،ول مؤمٌة مبجموؿة من األفؼ ز اًثؼحةصت ،وممتؼصذت
ؿىل األفؼ ز اًسؼحاست ذون وؾؼي يف هيفيؼة ثلريُؼح ،طلعل فن مؼن اًسؼِي أن حصمتؼي ذأحضؼحن
(جوذزص) اطلي فن فحشال يف مضحجـهتح ألهَ مصحة اًـجؼز ادلً ؼ ،واًؼصم مؼن ُؼشا ،إال
أهنح وا َت مـَ اًـالكة ذسافؽ اًشفلة.
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فإن ُيحك  5خشصيحث
إضحفة ًِشٍ اًشرصيحث اًشحذة اً ل ية اًواكؽ اًربيعحينّ ،
شحذة أدصى متثي اذلصنة اصلميلصاظية اًثوزية اً ل ية اًخؼوزظ اًربيعؼحين شؼٌلل إيصًيؼسا،
وُشٍ اذلصنؼة كحمئؼة ؿؼىل اًثؼوزت اًؼ هؼمهتؼح زؤى (امليجؼص فذزؼصي) اًثوزيؼة ،وذؼشعل جشؼـص
اًسَعحث خبعص ُشٍ اذلصنة وثسفؽ (مخنفي) و(جوذزص) إىل الاهضٌلم ًصفوفِح ٌَخجسس ؿَهيح،
ًيسسأ ذـسُح احس اً ظة اًخصفية ادلسسية ًِشٍ اذلصنة ذيح ًء ؿىل حلحاق وافرتاءاث ُمحوكؼة،
فذلخحل اً ظة أحس أؾضحء ُشٍ اذلصنة ،فيلوم (جوذزص) اًشِحذت ضس اذلصنؼة أمؼحم اًؼوسيصت،
وذؼؼشعل ل ثسؼؼحزك اَيؼؼة اإلاؼؼحس ؿؼؼىل ُؼؼشٍ اذلصنؼؼة ،مؼؼؽ رعل ،ل مؼؼرتذذت رسؼؼشد إميحهنؼؼح
اصلميلصاظية واذلصية اًفصذية وحصيؼة اًـمؼي واًخيؼؼمي اًسؼ يحيس امل ؼوغ ،ذيؼامن اؼحس اً ؼظة
يصمس ارلُعط ٌَلضحء ؿىل ُشٍ اذلصنة ،ويف ػ ّي رعل يًمتي (مخنفي) إىل ُشٍ اذلصنؼة ويؼؤمن
ذأف زُؼح ،فيدسشؼة ارلؼرب ٌَسؼوًيس اًسؼؼص ّي فيلؼصز اًؼخزَا مٌؼَ رسؼشد ديحهخؼَ ،وحبيىؼؼهتم
جيـَون اًوسيصت ثوافق ؿىل ُشا اًلصاز ،فيلوم (جوذزص) مبسؼحؿست (زوذا) اإلمسؼحك ذؼؼ(مخنفي)
ويصؼؼحسَ زاؼؼيس اً ؼؼظة وحؼؼحزش اًؼؼوسيص يف كؼؼحزة ويصموهؼؼَ يف اًسحؼؼص ،وثًهت ؼ ي املسؼؼؼصحية
املشِس اطلي ذسأث ذؼَ ،وُؼو مصؼحزؿة (مؼخنفي) ًألمؼواح ًيصؼ َي ُمذـسؼح إىل اًشؼحظئ ،وُؼو
مصمم ؿىل موا ةل هضحهل ،أ َّمح (جوذزص) و(زوذا) فلس ُك ِذال يف اٍهنحية ؿىل أيسي أؾضحء اذلصنة
اًثوزي َّة رسشد ديحىهتم.
إن اؾامتذ املسؼصحية ؿىل اًخواسي اؾخسحزٍ أسَوا ذيحايؼح يُؼِؼص املفحزكؼحث يف اًشرصؼية
واذلسج َ
اًؼصؤى يف أكؼي مؼن  3سؼحؿحث،
سؼحؿس املسؼؼصحية يف ثلؼس اٍى ؼري مؼن اصلّ الالث و ّ
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وفىؼصاي ،نؼٌل ىؼصى اًخؼواسن يف
اإلضحفة إىل ذوزٍ اٍىصري يف ثوسؼ يؽ ُأفؼق املسؼؼصحيّة اجامتؾ ّيؼح
ّ
املسؼصحية ذني يييس اذلصنة اًثوزية ألهصحزُح ويييس اًسوًيس اًسؼصي ًـمالاؼَ يف اذلحهؼة ،نؼٌل
وأن ُيؼؼحك ث ؼواساي ذؼؼني أسؼؼَوة اذلصنؼؼة اًثوزيؼؼة يف اإلكٌؼؼحغ وأسؼؼَوة اًس ؼوًيس يف الاذ ؼزتاس
واس خزسام ادلؼًس وادلصميؼة ،وُيؼحك مؼواسات أدؼصى ذؼني ؿالكؼة اًؼوسيصت اذًهتؼح (زوذا) ،ول
ؿالكة كحمئة ؿىل اًصاغ يف امليح٘ل ،نٌل وجنس ثواساي ؿىل مس خ ٍو ايق ،حير ىصى ثغل املواسات
ذني أوُحم اًشرصية ؾن هفسِح وحليلة ُشٍ اًيفس يف اًواكؽ ،ويؼِص ُشا يف ّ
لك من اًوسيصت
(اززصا) واذًهتح (زوذا) ،فِشٍ الاذية ثخوٚل ذأهنح ممتصذت ؿىل إٔلح ،ثلوم ذـمي مفيس يف ملحومة مؼح
حصى أهَ دعأ ،ويف ييد موكف اًالمصؼحالت اطلي ذفـِؼح ٌَمتؼصذ ؾيؼس مشؼحزنهتح أزيؼحء ذزاسؼ هتح
ادلحمـية يف فصكة مسؼصحية يصيشية ثـصط مسؼصخ مشحزنة ازلِوز ،حير فن اًـصط مذضميح
جص أحس املشحُسين إىل دش سة املسؼصخ ،ويصيسٍ من زيحذَ وتكذَ وازلِوز حمت إساء لك
ّ
مح حيسج ،وفن ُؼشا اًصؼمت ُؼو مؼح أاثزُؼح ٌَمتؼصذ ،وٍىؼن ؾيؼسمح جشؼحُس ديحهؼة (جؼوذزص)
ًؼ(مخنفي) ثخجسس زذت فـَِح زلكٌلث الاحذجحح اًخحفِة مؽ جعزُح ؾن فِم رشحؿة مسى ثوزظِؼح
فيَ.
أ ّمح األم س يجس أهنح األدصى ثـحين من هفس مح ؿحهت مٌَ اذًهتؼح ،حيؼر إهنؼح ثخصؼوز أن
اظؼي مؼن اًخؼسُوز
جسِيَِح ٕلمة اإلاؼحس ؿؼىل اذلصنؼة اًثوزيؼة حيمؼي اًيؼؼحم اإلجنَؼزيي اصلميلص ّ
وثفيش اإلزُحة ،ذيامن ل يف اًواكؽ ثفذح اًعصيؼق أمؼحم إزُؼحة مؼن هؼوغ أدعؼص وُؼو إزُؼحة
اًسوًيس اًسؼص ّي وجسَعَ.
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ومن ذالل ُشٍ اًخواسايث ،ىصى أن املسؼصحية ل ثـَيق جؼصيء ؿؼىل ثفح ؼيي اًواكؼؽ
اًربيعحين اطلي فن ٌَمسؼصخ اًثؼوزي اًخجؼصييب ذوز يف بندشؼحف مؼواظن اصلاء فيؼَ ،وفضؼي
اًخيشيَ ؿىل دعص اًفحش ية واًزنؿة اإلزُحذيؼة يف مؤسسؼحثَ ،نؼٌل وفهؼت املسؼؼصحية ؾسؼحزت ؾؼن
سمة ذزاميؼة ٌَ ُمشؼحُس ثسفـؼَ إلؿؼحذت اًخفىؼري مبؼح يؼسوز حؼوهل ،ورعل مؼن ذؼالل ثصؼويصُح
ًضـف ارلري اطلي ذيًٌح ،وثفيش اً ّ اطلي حيوكيح.
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الفصل الثالث عشرر
نظرية الدراما واملصررح الرويس:
شجانيصالفصكي أنمىذجا
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اًفصي اًثحًر ؾشؼص
هؼصية اصلزامح واملسؼصخ اًصويس :س خحهيسالفسيك أمنورجح
ؿىل اًصم من اٍىذد اً ُأًفت حؼول ( س خحهيسالفسؼيك) ،إال أهؼَ نفؼص ٍذ فلؼس ظلؼت
ؿَيَ ؾؼمخَ يف هؼحمَ ،ويف اهل يف مسؼصخ اًفنُ ،ي س خلَي ذزاسة خشصؼيخَ مؼن ؾؼمخؼَ
أو ثلَي من بندشحفحثَ املسؼصحية؟ ذؾوو هـرتف هبشا ،فلؼس فن اًو ؼول إىل زسؼحاهل وواثالؼَ
األدصى كري املًشوزت ّلسوذت ومليست.
ذسأث األوضؼحغ ثخلؼري رشؼل جؼشزي ذـؼس (اًسرييسؼرتوي ) ،فلؼس أ ؼسح اًو ؼول إىل
اصلزاسحث اً ذازث حول خشصية (س خحهيسالفسيك) أنرث ي ُسشاً ،رسشد و ٍلوؿؼة فمؼةل
من زسحاهل يف ؿؼحم ( ،)7999ويف هنحيؼة اًلؼصن اًـشؼؼصين ْ
نخشؼت (أوًلؼح زاذيشؼ يفح) ،اًسحح ؼة
واملًسؼؼلة األوىل يف مذحؼؼف مسؼؼؼصخ موسؼؼىو ٌَفٌؼؼون ،زالزيؼؼة ؾؼؼن اتزخ (س خحهيسالفسؼؼيك)
وؿالكحثؼَ مؼؽ مسؼؼؼصخ (ىميريوفيؼد  -ذاوشؼ خيٌىو)ٔ ،لؼح جـؼ َي مسؼؼصخ اًفؼؼن يف موسؼىو أنؼؼرث
دصو ية وأاق فٌِلً ،إ ْر يلَي ادلِس اًفين واًشريص ٌَمرصجني من كميهتٌل ذي كحم ذخوضيح
اتزخ مسؼصخ اًفن.
ويف ؿحم  ،2222و ث اصلنخوزت (كحًييح زصوذس اي) من زوس يح حبدلح يف ِلضلينُ ،و
وحتؼصث ؾؼن أٛليؼة ؾشؼريت (اٍىسؼييف) يف
اًلصيست املَحمية (رس خحن اٍىصس) ،اًؼ ّ
ثلصؼت ّ
مسؼصحية (جش يروف) األذريت ،واملسحؾي اًفٌية ًؼ( س خحهيسالفسيك ).
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يلسم اٍىذحة ٌَسالفيني واًسحح ني يف املسؼصخ اًصويس ثصوت من املـَومحث كري املخوفصت
ؾن ؾشريت (س خحهيسالفسيك) ،وؾن جشوزٍ اً من ذوهنح يىن ٔلىٌحً إجنحس ُشا امللحل.
ومؼؼؽ رعل ،ػِؼؼصث مًشؼؼوزاث ًواثاؼؼق جسيؼؼست يف وكؼؼت ثيحمؼؼت فيؼؼَ كؼؼةل شؼؼـسية
(س خحهيسالفسؼؼيك) ذؼؼني ؼؼفوف اًسؼؼحح ني اًً ّسؼويني ،ونؼؼشعل ذؼؼني اًـسيؼؼس مؼؼن املسؼؼؼصحيني
املٌلزسني يف مجيؽ أحنحء اًـح  ،وفهت ُشٍ املًشوزاث كحذزت ؿىل يحوس ُؼشا الامس ،ومٌحذيؼة
اٍىف ؾن (س خحهيسالفسيك) ،واسلحظ ُشا اًصجي مصت واحست وإىل األذس.
اًًس سة ٌَمؤزذني املسؼصحيني كري امليرصظني يف باؿحث اًس يحسؼ ية ،ال حؼزال ُيؼحك
أموز كري مربزت يف اتزخ مسؼصخ موسىو ٌَفٌون ومؼحُصٍ اًوظيية ،وذـضِح يلوض إىل اؼق
أ وهل ووجوذٍ.
ملحرا (س خحهيسالفسيك)؟ ومح ل مالمح خشصيخَ اً شلكت مسؼصخ اًفن وسحؿسث
ُؼؼشا امل ؼؼوغ ؿؼؼىل اًسلؼؼحء ذيؼؼامن كحذؼؼت األدؼؼصى؟ مؼؼح اطلي جـؼؼي مؼؼن (س خحهيسالفسؼؼيك)،
مسؼصيح اًلصن اًـشؼصين اًـؼمي ححد اًصؤية؟
إن ثفحا خشصية (س خحهيسالفسؼيك) ال يؼصوي فضؼوًيح ٌَدسؼَي إىل هفسؼ ية اًـسلؼصي
حفسد ذي يصيض فضوًيح أيضحً ًييؼص من ذالهل ،نٌل ًو ويح هيؼص من ذؼالل ؿسسؼة مىؼربت،
إىل مؤسسة موسىو ٌَمسؼؼصخ اًفؼين ،وحوكؼن دصو ؼية مسؼؼصخ موسؼىو ٌَفؼن يف األسؼس
األذالكيؼؼؼة واملـيويؼؼؼة املمتؼؼؼثةل يف إوشؼؼؼحاَ هسيؼؼؼت وؿؼؼؼحاةل ،ولك رعل جؼؼؼصى وفلؼؼؼح ًخصؼؼؼوز
(س خحهيسالفسؼؼؼيك) ؾؼؼؼن اًسيؼؼؼت واألتت ،ؿؼؼؼىل ؾىؼؼؼس مـؼؼؼؼم اًفٌؼؼؼحهني يف سمحهؼؼؼَ ،أى
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(س خحهيسالفسيك) من ؿحاةل مذيحمغة مًسجمة وسـيست و ُمح ّسة ،حير فن اًسيت اًسـيس ُؼو
أول مذعَسؼؼحث رشوظ اذليؼؼحت ،ويف ُؼؼشا املؼؼزنل األذؼؼوي املىؼ َّؼون مؼؼن مذـَمؼؼني م لفؼؼني ويؼؼحز
يىن ُيحك ِلحل ًالس خرفحف واًسرصية ،وفن رشف وهصامؼة لك فؼصذ مؼن أفؼصاذ
ّلس ينيْ ،
األتت َليح من كصي اًـشؼريت ،وكؼس ُكوذؼي ُؼشا حبؼٌلش مؼن ذـضؼِم واًشؼم واٍىصاُيؼة مؼن
ذـضِم اآلدص.
أزيحء مشحزنخَ يف جشىيي مسؼؼصخ اًفؼن ،فن (س خحهيسالفسؼيك) يمتثؼي كواؿؼس ؾشؼريت
أتثَ ،وٍىٌَ أيضح فن ميغل ذـض اًـمل واملـصفة رشؼأن هيفيؼة ذيؼحء أتثؼَ ارلح ؼة واحملحفؼؼة
ؿَهيح .
ويف ؿؼؼؼحم  ،7939فن (س خحهيسالفسؼؼؼيك) و(ًيَييؼؼؼح) سؼؼؼ يحخفالن اطلهؼؼؼصى اشلسؼؼؼني
ًزوااٌلٍ ،ىٌَ ثويف يف اًسحذؽ من آة أقسعس من هفس اًـحم ،ذـؼس وفحثؼَ ،نخشؼت (مؼحزاي
ًيَييح اًيىس يفح) -وامسِح ذريوشىوفح كصي اًزواح -إهين أفذلؼسٍ رشؼست ،و ُ
بث يف اذليؼحت مؼن
ذون ذًيي ،و ُ
ذليت من ذون حٌلية ،فِو ال يزال ؿىل كيس اذليحت اًًس سة يل ،إهين ال أشـص أه َّ
ميت ،وأححول أن أحيح ذيفس اًعصيلة اً فن ؿَهيح األمص ؾيسمح فن ؿىل كيس اذليحت ،ذيفس
آمحهل ،وراالذَ وآزااَ ومعحًسَ.
ومصث حيحهتٌل مـح يف فرتت م ؼريت وكحسؼ ية مؼن اًخؼحزخ اًؼصويس -اًخليؼح يف ؾِؼس اًليصؼ
(اٍىس يسز) اًثحًر ،وشِسا ثخوجي (هيىوالش) اًثؼحين ،وؿحشؼح يف ػؼي (ًييؼني) و(سؼ خحًني)،
شِسث (ًيَييح) ،اً ثوفيت يف ؿحم  ،7943اذلصة اًـحملية اًثحهية ،اذلؼصة اًوظييؼة اٍىؼربى
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واهخصحزاث ادلي اًسوفي ؿىل اًيحسية ،حزوح (س خحهيسالفسيك) و (ًيَييح) يف ؿحم ،7889
فن صلهيٌل زالزة أظفحل –محث واحس مهنم -ؿحشح فرتت ظويةل مـح حىت فصكٌِل املوث ،يف إحسى
زسحاَِح إىل (ًوذوف جوزفيد ) ،اًيحكس املسؼصيح واًصسيق ،نخشت (ًيَييح) ؾن ش سحهبٌل:
محرا ميىٌين أن أكول عل ؾؼن ثؼغل اًفؼرتت؟ قصكؼت يف اذلؼد يف اًسسايؼة ،أ ؼسحت
سوجة و ُأ َّمح ،ووي ًة ًألتت اً ذسث قصيسة ؾين و أفٌِلُ ،
ويت زذة أتت حصيصة وحشزت جسا
ثؼؼًس أهؼؼين ججؼؼت مؼؼن ؿؼؼحاةل فلؼؼريت -واألكؼؼي مؼؼن أي يشء آدؼؼصُ ،
ويؼؼت ٔلؼؼثةل ،أمؼؼح
ال َ(س خحهيسالفسيك) اًًس سة ًؼ(هووس خحهخني سريجيفيد ) ،ذسا أهَ زااؽ ،اس خثٌحلٔ ،لثي سححص،
وأنرث اًصجحل وسحمة يف موسىو.
هيؼؼف ذؼؼسأ األمؼؼص؟ يف ؿؼؼحم  ،7888يف اؼؼص ارلحمسؼؼة واًـشؼؼؼصين ،فن (هووس ؼ خحهخني
س خحهيسالفسيك) خشصية مـخربت يف موسىو ،و واحسا مؼن أنؼرث اًشؼ سحة أٛليؼة ،هوهؼَ يًمتؼي
إىل اًعسلؼؼة اًـَيؼؼح مؼؼن اًخجؼؼحز اًيؼؼسالء ،أرشف ؿؼؼىل واحؼؼس مؼؼن فؼؼصوغ رشفث (اٍىسؼ يفزي)
اًـحاَية ،يحؿة ديوظ اطلُد واًفضة ،ويف وكت الحق انصظ يف إهخحح أسالك اًِحثف.
ذؼؼسأث ٕليخؼؼَ نخجؼؼحزت ؿحاَيؼؼة يف املىذؼؼد اًخجؼؼحزي ٌَمصؼؼيؽ ،يف رشنؼؼة مسؼؼحٛلة ج ُسؼ ّم
(فالذميري اٍىسييف) ،يف سن اًؼ  ،78فن يلضؼي فمي اًيوم يف املصيؽ ،حتت إرشاف اَ،
اطلي فن مسؤوال ؾن املوػفني اًخجحزيني وذؼسمحهتم ،ثؼويف يف وكؼت الحؼق ،فوكؼؽ حتؼت
اإلرشاف املسؼؼحرش الزؼؼن اؼؼَ (هيىؼؼوالي أٍىسؼ يسزوفيد ) ،وفن يلؼؼوم اًخجصيؼؼد ؿؼؼىل كعؼؼؽ
لريت من اًفضة واطلُد ،واً فهت ج ُسؼ خزسم يف ثصؼييؽ ارليؼوظ (اطلُسيؼة واًفضؼية) و
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يىؼؼن يـِؼؼس هبؼؼشا اإلجؼصاء إىل أي خشؼؼا آدؼؼص ،فن (هووسؼ خحهخني سؼؼريقيفي ) يَؼ ِز ُن املـؼؼسن
اًيَّفيس يف مزيان حسحش ذيسٍ اًيسشى ،ذيامن فن ي َـ ّس ؿىل ًوخ اذلحسد ذيسٍ اٍمي.،
فن (س خحهيسالفسيك) وس ً رشؼل فؼححن ،وثؼصاي يضؼم يف جوازحؼَ ِحسؼحً يؼحز ًاي مؼؽ
شلف اًفٌون ،وفن يـمل أ َّن صليَ شـسية صلى اًًسؼحء ،فـيؼسمح فن يف اًـشؼؼصين مؼن اًـمؼص
أحد امصأت واحست فلط ،وٍىٌين ،يف اًوكؼت هفسؼَ ،أسؼ خعيؽ الاهدصؼحٍ
َنخَ َد :أهين ميىٌين ْأن َ
إىل أدصايث ؿسيساث.
من اة أدصى حىن (محزاي ًيَييح) مـصوفة إال مضن ذاةصت ضيلة جسا من اًيحش ،فلس
ُوصلث يف ؿحم  7866يف موسىو ،واحنسزث من ؿؼحاةل هشؼيةل ،حىؼن ثصيؼة جؼساً ذؼي إىل حؼس
مـلولٍ ،ىهنح فهت ثـحين مشخلك محذية ؾيؼس وفؼحت واصلُؼح (ذيؼرت ذرييفوسجشؼ يىوف) (اٍهتجتؼة
األ َية المسَ يف رعل اًوكت) يف ؿحم .7884
وُىشا ،يف سن اًؼؼ  ،78أ ؼسحت (مؼحزاي) فذؼحت ذؼسون ٕلؼص ،فؼؼصوف حيؼحت (ًيَييؼح)
ؾىست ثلصيسحً سريت حيحت (أوًلح زييرب) سوجة (جش يروف) واملمثةل اًصااست يف مسؼصخ موسىو
ٌَفٌون ،من ذالل دسحزت وجوذ األة ،واًخليري اذلح ي يف وضؽ اًـحاةل ،وروزت اًـمي أو
اًزواح ،وذيحء ؿىل رعل ،ادذحزث (محزاي ذرييشىوفح) اًـمي واًسلحء ؿىل ملصذؼة مؼن ؿحاَهتؼح يف
موسىو ،اًزتمح اًخلحًيس يف راك اًوكت ،واح ًء ؿىل زؤيهتؼح "ٌَـمؼي اًيؼيؼف اًًسؼ سة ٌَمؼصأت
كري املزتوجة" ،ذأن ثصسح إ َّمح مصذية أو مـَمة.
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وؿَيَ ،يف ؿحم  ،7884أ ؼسحت م ؼفة ؼف ذزايس (الكسؼ يحاي ذازو) زصاثؼد 25
زوذي يف اًشِص ،يف مـِس فثصين هوذؼي َّ
ٌَشؼحاث يف موسؼىو ،اطلي فهؼت كؼس ختصجؼت مٌؼَ
ْ
اًخحلت (محزاي) مبـِس (فثؼصين) وعحًسؼة ،فهؼت ثَؼسْ ُزش اًفصوسؼ ية
كصي ذضؽ س يواث ،وؾيسمح
واًصكا واألذة واًصمس واملوس يل  ،فضال ؾؼن اذليخنؼة رسؼ يحزت واحؼست ،واذليخنؼة رسؼ يحزثني
وارليحظة ،إر من املفرتط أن ثصسح اًفذيحث زاث أت م حًيحث.
وًلس اس خزسمت ٕلحزاهتح ثغل اٍ مي ،ف ذـس ،يف مسؼؼصخ اًفؼن يف موسؼىو ،جبحهؼد
هوهنح ٔلثةل كحمت اإلرشاف ؿىل ْلزن األسايء وسحؿسث يف يحؾهتح ،اؾخحذث (ًيَيؼحن) جيؼساً
ؿىل اذليحت املخواضـة ،اذليحت راث اصلذي امليرفض إىل ذزجة أهنح فحجؼأث (س خحهيسالفسؼيك)
يف وكت الحق ذإ الهحح ٌَجوازة ذسال من ْأن ثعَد من ارلحذم اًليؼحم ذؼشعل ،أو ذؼسال مؼن
رشاء سوح جسيؼؼس مهنؼؼح ،فهؼؼت شؼؼلصاء حنؼؼيةل جؼؼسا وكصؼؼريت ،رشؼؼـصُح املمتؼؼوح األشؼؼلص املحاؼؼي
ٌَصمحذي ،واًـييني اًواسـخني ذَون زمحذي فٍىصيس خحل اًشفحف.
فهت مذواضـة ،ثـصف أين م هنح ،وذسث أهنَّ ح م فة اًصف املثحًية ،وذَف خشصيهتح
ارلجوة ثغل ادذسأ ديحل ِدصؼد كؼوي وؿؼني حؼحذت يف اس خلصؼحء اًخفح ؼيي ،ونؼشعل حؼد
كوي ٌَمسؼصخ.
ّ
حرضث ذـض اًـصوط يف مسؼصخ (محيل) يف مٌحس سحث وذزت ،وُشا مح زوى ػمأُؼح
الدذسحز اذليحت َاأل َم ّص اطلي فهت ثفذلسٍ رشست ،فهت ٕليؼة اٍمتثيؼي اًًسؼ سة ًفذيؼحث اًـؼحاالث
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اًيشيةل أمصا كري وازذ ؿىل اإلظال  ،فلس واات (أوًلح هيرب) هفس اًخـصد يف ؿحاَهتؼح ؾيؼسمح

َّكصزث ْأن ثصسح ٔلثةل.
فن أول ػِوز مسؼصيح اًًس سة إىل (ًيَييح) يف امل ن امليحسؼد يف مـِؼس (فحؼصين)،
فلس اَت يف اس خـصاضني مسؼصحيني كحمت ؿَيَ اإلذازت واًفذيحث مـحًُ ،ؾصضت املسؼصحيخحن
اٌَلة اًفصوس ية وجزء من ذزاسحث اٌَلة اًفصوس ية ،وكس ًَ ِـست أذوازا ٌظلهوز يف خهيٌل.
فهت اذليحت اًًس سة مل فة ف مسزيس مَيتة اًليوذ واذلسوذ ،يىن مسموححً ًِن
املواؿست أو اًزواح ،وال املشحزنة يف أي هوغ من اًًشحظ اطلي كس ُخيي رسمـة املـِس ،ومؼؽ
رعل يف ش خحء  ،7888-7887وافلت (ًيَييح) ؿىل املشحزنة يف ؾصط (هنؼوط اًخيؼني) اطلي
هؼمَ املمثَون اًِوات ذلصس مجؽ األموال ًصاذعة اًشلق امليرفضة اًخلكفة ،وفن أحس املشحزنني
يف ُشا اإلهخؼحح ُؼو (س خحهيسالفسؼيك) هفسؼَ .وفن أحؼس مؼسيصي مسؼؼصخ اًفؼن يف موسؼىو
مشحزفً أيضحً ف ذـس ،سحؿس (سحهني) (ش يًصريػ) (محزاي) ؿىل إدفؼحء امسِؼح اذلليلؼي ،واذخىؼص
ًِح امسِح املسؼصيح (ًيَييح) ،وُو امس وجسا ّين ظيحن ورو َج ْصش موس يلي ،يرتافق مؽ اًزهسؼق

واٌَيغل.
ٍىن ُشا اًخىذيم ييفؽ ،ومت بندشحف ارلسؿة ،وثَلت (محزاي) ثوذيزح من اة اَِح،
األمص اطلي جـَِح ثسزك مصت أدصى مك فهؼت حيحهتؼح دشؼ ية جحفؼة ُيؼحك! اسؼ خلحًت يف هنحيؼة
اًـحم اصلزايس ،وكحذزث موسىو إىل (سحهت ذعصس سوزػ) يف ّلحوة ًسسء حيحت جسيست.
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زمبح أزاذث أن يصة ارليحز اًثؼحين وث ُ ْلؼسم ؿؼىل اًؼزواح؟ اهخلَؼت ٌَـؼي مؼؽ اهتؼح (أو
ذحٍهتح) ٍىن حيحهتح ادلسيست ُيحك ثسسأ ذـس ،ففي أكي من زالزة أشِص ،يف ج ين األول ؿحم
 ،7888ثَلت زسحة من (س خحهيسالفسيك) يسؾوُح فهيح إىل اًليحم ذسوز ٔلثةل ُحوية يف زاذعة
اًفن واألذة اً فهت كس ُأوشثت حسيثحً.
ويف َزذُح ؿَيَ يف  26أنخوزص ؿحم  ،7888نخشت (ًيَييؼح)ً" :لؼس ثؼأثصث جؼسا ذؼسؾوثم
اٍىصمية وؾسحزاث املس امللصية رشأن مح أمسيخَ املواُد اًفٌية ،اًعسؽ ،أهن أكذيؽ ذوجوذُح،
و َذََ ُ
صت من ِلحمالثم إىل أه ّم ذشسحظة أز َّذثين ْأن أشؼحزك يف املسؼؼصحية اٍىوميسيؼة ارلح ؼة
ذم ،أو ؿىل ذزاية ٍذسوز ( وذين) اٌَلة اًفصوس ية ،وأجس أهؼَ ٔلخؼؽ حلؼح ،وٍىؼن أدىشؼ أهؼين
ذسال من متثيي اٍىصمية ( وذين) ،نٌل و فهتح أهت ،أم ُي اًِحوية اًسحبسة اًؼ ال حؼول ًِؼح وال
كوت ،ومؼؽ رعل ،أوافؼق ؿؼىل املشؼحزنة ،وثؼشهص أهَّؼم سؼ خىون مسؼؤو ًال مسؼؤوًية فمؼةل ؾؼن
فشًل؛ طلعل ال ثَمين".
جحءث ًيَييح إىل موسىو يف دصيف ؿحم  ،7888وأ َّذث ذوز ( وذين) يف  72ذيسمرب
 ،7888يف هوميساي (موًيري) (جوزح ذاهسين) يف زاذعة اًفن واألذة.
أ ؼسحت (ًيَييؼؼح) ؾضؼوا وشؼعح يف زاذعؼؼة األذة واًفؼؼن ،حيؼر فهؼؼت ثؼؼؤ ّذي أحيؼؼح ًو
ذوزين جسيسين يف األس سوغ ،وذالل ؾلؼسين مؼن اًـمؼي يف اًصاذعؼة ،أ ؼسحت ٔلؼثةل ُحويؼة
ؿحًية اًخلسيص وبن ْ
دسشت ٕلحزاث اٍمتثيي اً جـَهتح يف وكت الحؼق مؼن أفضؼي املمؼثالث يف
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مسؼصخ اًفن يف موسىو ،واندسحهبح وثعويصُح موُسة اٍمتثيي ،فهت ِلسذ ًت وذكيل ًة يف األفالم
اٍىوميسي ّة واًـصوط املسؼصحيّة.
كوي ؿىل دش سة
ػِوز ّ
اًسحرجة ؿىل اًصم من أهنح ْ
يىن ًِح ٌ
فهت أيضح وةح ًة زمتثيي ّ
املسؼؼؼصخ ك ؼطّ ،ومؼؼن أؾؼؼؼم جنحححهتؼؼح يف زاذعؼؼة اًفؼؼن واألذة ُؼؼو ذوز (ً ؼويزا) يف (امل ؼؤامصت
واذلؼؼد) ثؼؼأًيف (ش ؼ يَص)ُ ،أ ْد ِصجؼؼت يف ؿؼؼحم  ،7889حيؼؼر ًـسؼؼت ذوز فصذييحهؼؼس ملحذؼؼي
(س خحهيسالفسيك ).
مٌؼؼؼؼؼش ذؼؼؼؼؼسايهتح يف اًصاذعؼؼؼؼؼة ،أ ؼؼؼؼؼسحت (مؼؼؼؼؼحزاي ذريفوشؼؼؼؼؼ يىوف) مـجسؼؼؼؼؼ ًة جؼؼؼؼؼسا
ذؼ(س خحهيسالفسيك) وكس أَؾصذت ؿَيح ؾن مشحؾصُح ،وكس ذُون رعل الحلحً يف ذفرت مشهصاثَ:
"أذربثين (ذريفوش يىوفح) خشصيح أهين ويت وس ً جساً ذَحية ،وأهين أفضي ذسوهنح (ويؼح
يف قصفؼة ثسؼسيي املالرؼس) ،وأه ّؼَ فن مؼن املسؼ خحيي ؿؼسم اًوكؼؼوغ يف حؼيب ُ ...
ويؼت أشؼؼـص
اإلظؼصاء اًشؼؼسيس ًفىؼؼصت أن ازليؼؼؽ يلـؼؼن يف حؼؼيب ،مـجسؼؼحث مبؼِؼؼصي" .ومؼؼن ّ ،أ ؼؼسحت
(ًيَييح) هل اذلَ َنك املسحؿس ،وفهت ثـعيَ زأهيح يف لك مصت يسأًِح ؾن زأهيح.
ذـس اًـؼصوط ،فن (س خحهيسالفسؼيك) ذامئؼح يسؼأل اًيؼحش ؾؼن آزاهئؼم ويصحؼد حؼىت
اًلحسؼ ية مهنؼؼح ،يىؼؼن يؼؼصمح هفسؼؼَ ،وزؼؼل توز كَ ِصَؼؼت (ًيَييؼؼح) أن حىؼؼون َح َوكَؼح هل ،وأن
جشحزنَ اهعسحؿحهتح ،فهت حذكة مـَ ،فهت ختربٍ ذصاحة ؾيؼسمح ال يىؼون جيؼس املؼِؼص ،أو
ؾيسمح ال يصثسي ّاًزي امليحسد ًألذواز اً ميثَِح ،أو ؾيسمح ال يىون ظسيـيؼح فملـخؼحذ ،ؼحز
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(س خحهيسالفسيك) ييدصَ ًؼ(ًيَييح) أيضح ويصاكنح ،وجسُح ثخصف ذعصيلؼة حسحسؼة ،ذكيلؼة يف
اًخفح يي ،أهثوية وؾفوية ،أحصَّت أن ثخسزة -زمبح -أنرث من ْأن ث ُمثي.
فهت (ًيَييح) جس متخؽ ذـمَية اًخحول إىل راهتح ،وفن (س خحهيسالفسيك) يس خحء جسا يف
لك مصت يس خلصَِح ازلِوز ذربوذ ،وييدصَ ؾيسمح ثخَلؼ اًزُؼوز ،يف ؾلؼهل (ويف مشهصاثؼَ) ،رشخ
ًِح أهنح حىن متغل فص ة أن ثصسح مـجسة ازلحُري ،فن وهتح ضتي ًال ،وفهت كصؼريت ،و
جس خع ْؽ إًِحة مشحؾص ازلحُري اًدش يجحث املؤملة اً ثَهيح اًوفحت.
متخغل اًس يست (ًيَييؼح) يف هؼؼصي ازيدؼني مؼن أهؼسز اًسؼٌلث اًفٌيؼة اًؼ ال ثلؼسز زؼمثن،
األوىل ل حسحسيهتح ،واًثحهية ل رسحظهتح اًفٌية ،فضال ؾن قيحة اذلصفث اإلميحاية اًؼ ال
ذاؾي ًِح ،واًلسزت ؿىل اًخوكف وكت اٌَزوم ،واًشل اًعسيـي اطلي ثلول ذَ اذلوازاث األنرث
مغوضح ،فل رعل يسمع وجوذ املوُسة اًفٌية واًشسحظة اً ال يصىق ًوجوذُح ّ
شم.
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دؼؼؼؼؼحمتــة
ويف إظحز مح سَف من إضحءاث ْلخَفة ،وزؤى حسيثة ،وحتَيالث فٌية وهلسيةٌَ ،يؼص
اصلزاٗل ،فإهَ ميىن ًيح أن هلول معمتيني وازلني إن اًـمي اصلزاٗل اي إوسحين اجامتؾي ؾلؼًل
امذيحس ،وأهَ -وُو مح زأييحٍ وىصاٍ -اي ذاذي يف أؾٌل اإلوسحن وسَوفثَ وأفؼ زٍ وحتصفثؼَ
وزلحفذَ ،فِو مصثسط ذَ ازثسحظح وزليح ال ييفم ؾيَ كيس أمنهل ،فحألؾٌلل اصلزامية شثٌح أم أذيٌح متثي
هييوهدٌح و ايحث ؿحكةل وؿحظفة ،وهكجمتـحث مرتاذعة ومامتسىة ومدشـسة.
وُىشا ،نٌل ػِص ًيح ،من ثؼغل اإلضؼحءاث أن اًسحؼر يف اًيؼصيؼة اصلزاميؼة سؼواء أفن
ؿىل مس خوى اًخيؼري أم ؿىل مس خوى اًخعسيق مفذوخ ال ييضد؛ ألهَ ذشسحظة شسيست يسؼري
مؽ اإلوسحن م و وسمحو ،فحإلوسحن فصذا فن أم ِلمتـح ّ
ومذعؼوز فىؼصاي وزلحفيؼح
مذلؼري ومذحؼو ٌل
ٌ
وسَوهيح واجامتؾيح واكذصحذاي ،فإرا فن ُشا ُو حؼحل اإلوسؼحن ،وُؼو نؼشعل ذؼال شؼم ،فؼإن
ححل اًيؼصيؼة اصلزاميؼة نؼشعل أيضؼح ،مذلؼريت ومذحؼوة ومذعؼوزت ،مبؼح يخوافؼق وحيؼخ اًخعؼوز
اإلوسحين ؿرب األؾصحز واألسمحن.
وال يسؼؼحوزو شؼ ّ
ؼم أن ُؼؼشٍ اإلضؼؼحءاث اًيلسيؼؼة اخملخَفؼؼة حؼؼول هؼصيؼؼة اصلزامؼؼح واًـمؼؼي
املسؼصيح ،س خفذح اة اًسحر واًخيليد يف حفصايث املـصفة اصلزامية وححرُح ومس خلصَِح،
ًخضيف ٌَيؼصية إضحءاث وزؤى هلسية ْلخَفة وجسيست ،ثرثي اًـمي اصلزاٗل واملسؼصيح مـصفيح
وثعسيليؼؼح ،وأن ثوبهؼؼد اًخلؼؼسم اًِحاؼؼي يف اجملؼؼحل اًصمقؼؼي واًخلؼؼين وأثؼؼص ُؼؼشا اًخلؼؼسم ؿؼؼىل اًفىؼؼص
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واًسَوك وّلخفت رعل ،من وحية ،واألثص املرتثد ؿىل ادلحهؼد اًشؼلكي واألذال وازلؼحُريي،
من وحية أدصى .وُشا -زمبح -س يىون هلعة حتول ازس ًيؼصية اصلزامح ،أو -زمبح -كعيـة مـصفية
يدشل من ذالًِح ؿح جسيس من اًـمي اصلزاٗل ال ؾِس ًيح ذَ.
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املؼصاجؽ
املصاجؽ اًـصذية
زصجحوي ،ؾسس اًصؤوف ( .)7987فصول يف ؿمل ازلحل ،ذريوث ،ذاز اآلفح ادلسيست.
حيسن ،ثيسري( .)2224ؿالكة املسؼصخ اجملمتؽ املسين يف اًضفة وكعحغ قزت ،اذلواز
املمتسن ،اًـسذ .962
زوش  ،اٍىس يسز ( .)7989اإلذساغ اًـؼحم وارلؼحض ،حصمجؼة قسؼحن أذؼو خفؼؼص،
اٍىويت ،اجملَس اًوظين ٌَثلحفة واًفٌون واألذة.
ش يري ،مٌري( .)2223مسذي إىل ؿمل( ،ذ.م)( ،ذ.ن)،
ازلحل.http://www.grkund.hl.ru/munirshike.htm.
ؾسساًسؼخحز ،إزصاُمي ( .)7978آفؼح جسيــست يف ذزاسؼة اإلذؼساغ ،اٍىويؼت ،وفة
املعسوؾــحث.
اًـصيس ،إزصاُمي ( .)2224اًيربوخ ملخهيحفًَل ذني املخنزي ذي سحذ والذي ،
اذليحت .2224/2/75
اًـشٌلويَ ،لس س ( .)7982املسؼصخ :أ وهل وايحُحثَ املـحبت مؽ ذزاسحث حتَيَية
ملحزهة ،ذريوث ،ذاز اٍهنضة اًـصذية.
كحًوا .)2223( ،اًـصم ،اًـسذ  ،35 :538اٍىويت ،وسازت اإلؿالم.
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مخهيحفًَل ،هيىوًو ( .)2222اًيربوخ ،حصمجة مٌشز ؿشس ،مصاجـة سذيست
أش وين ،إذساؿحث ؿحملية ،زمق  ،337اجملَس األؿىل اًوظين ٌَثلحفة واًفٌون
واآلذاة ،اٍىويت.
ِلحُس ،ؾسس امليـم ( .)7992ذزاسحث يف ؿمل ازلحل ،اًلحُصت ،ذاز اًثلحفة.
مـَوفً ،ويس ( .)7969امليجؼس يف اٌَلة ،ظ ،2ذريوث ،ذاز اً و .،
املِسيَ ،لس ( .)2223س يىوًوجية املصأتhttp://www.elazayem.com ،
موًيري .)7977( ،من األؾٌلل اخملخحزت :موًيري ،حصمجة وثلس َلس اًلصحض ،اٍىويت،
(ذ.ن).
هؼمؼيَ ،لــس ؾؼزيز ( .)7985اإلذــساغ اًفين( ،ذ.م) ،مؤسسة شؼ سحة ادلحمـؼة
ٌَعسحؿة واًً واًخوسيؽ.
وُصؼة ،مؼؼصاذ ( .)7996فَسؼفة اإلذــساغ( ،ذ.م) ،ذاز اًـح اًثحًر.
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