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البناء الفني في مسرحيات جميل القيسي
مسرحيته (في المقبرة
مساء) أنموذجاً
ً
م .م .كويستان نجم الدين انجة
جامعة كركوك /كمية اآلداب
الممخص:
النصي الدرامي المتكامؿ في حد ذاتو ،والذي
نيض البحث عمى تعريؼ البناء الفني لممسرح وىو الجسـ
ّ
يتألؼ مف عناصر واضحة مرتبة ترتيباً خاصاً ،وذلؾ طبقاً لقواعد خاصة ،كي يحدث تأثي اًر معيناً في نفس المتفرج.
مساء) أنموذجاً،
وقد اخترت كاتبنا الكبير (جميؿ القيسي) لمبحث عف البناء الفني في مسرحيتو (في المقبرة
ً
ِ
شخصَيتَي المسرحية
وبعد ذلؾ تحدثت عف مفيوـ البناء المسرحي ،واعطاء نبذة مختصرة عف المسرحية ،ثـ حممت

(الرجؿ ،المرأة) مف الناحية الفنية والجمالية ،وتركز عنايتي في ىذه النقطة عمى الجانب االجتماعي لمشخصيتيف،

وذلؾ ألف المسرحيات الواقعية تركز عمى ىذا الجانب ،لتجسد لنا مف خالؿ شخصياتو نموذجاً لإلنساف الذي يعيش
قدره ،وحاجياتو ،ورغباتو ،وصراعو بسبب الحالة التي يمر بيا ،فضالً عف اإلحساس باالضطراب في حالتيما

النفسية لسبب معيف  ،وبما أف شخصياتو الرئيسة في مسرحيتو المثقؼ ،البد أف تكوف لياتيف الشخصيتيف لغة رفيعة
في الحوار تناسبيما ،وقد استخدـ الكاتب القيسي لغة الحوار وظواىر األسموبية منيا (السؤاؿ  /الجواب ،المنولوج،

التكرار ،صور البالغية) ،ليجسد لنا مف خالؿ ىذا كمو النواحي الفنية والجمالية في شخصيات مسرحيتو ،فضالً عف
إظيار القيسي عنايتو الفائقة بالمغة ،وتعبيره بأسموب سيؿ عف القضية أو فكرة المسرحية.

المقدمة:
َّ
إف قضية البناء الفني لممسرحية واحدة مف أىـ القضايا األساسية التي تناوليا النقاد واألدباء

والباحثوف في دراساتيـ ،لما تنطوي عميو مف تنوع جمالي مف خالؿ مكوناتو الرئيسة ،وسبب
اختياري لمسرح جميؿ القيسي كمجاؿ لمبحث في دراستو ،أردت إجالء واظيار النواحي الفنية لألدب

المسرحي ،والكشؼ عف الجماؿ فيو شكالً ومضموناً ،وأيضاً بياف مواضع القوة في بناء النص
عد القيسي مف األدباء الذيف أسيموا وكرسوا أنفسيـ لمدفاع عف بعض قضايا
األدبي ،وكذلؾ ُي ّ
المجتمع مف خالؿ مسرحياتو ،...وكذلؾ توظيفو فف المسرحية لخدمة قضايا مجتمعو...
وأما أىداؼ الدراسة؛ فيمكننا تمخيص محاورىا فيما يأتي :
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السيرة الذاتية لمكاتب المسرحي جميؿ القيسي ،والبناء المسرحي ،وبياف القضايا االجتماعية

والفكرية التي تناوليا في مسرحيتو ،والكشؼ عف طرؽ القيسي في البناء الفني المسرحي مف
مكوناتو األساسية :الشخصيات والوقوؼ عمى أنواع الشخصيات المسرحية وأبعادىا ،وبياف لغة

الحوار ،والنظر في مدى مناسبتيا لمشخصيات ،والصراع...

التمهيد
 )1السيرة الذاتية لمكاتب جميل القيسي:
ولد األديب العراقي القاص والمسرحي المبدع الراحؿ جميؿ القيسي في مدينة كركوؾ عاـ

 ٜٖٔٚـ مف أب عربي وأـ كردية ،مف أسرة متواضعة وفقيرة ،وقد ترؾ متابعة الدراسة بعد المرحمة

االبتدائية ،منخرطاً في العمؿ ،لذا لـ يكمؿ تعميمو (ٔ) ،ثـ غامر في مقتبؿ شبابو بالسفر إلى أمريكا

عاـ ٜٔ٘ٛـ ،لشغفو العارـ بالسينما لعمو يصبح ممثالً في ىوليوود ،لكنو خاب في مسعاه ،ولـ
يتحقؽ حممو ،فعاد فيما بعد قرابة عاـ إلى مدينتو كركوؾ ،وتوظؼ في شركة النفط ٘٘ ٜٔأصوؿ

عانى كثي اًر مف الفراغ والبطالة ،ومر بأياـ شديدة
اإلدارة وأتقف اإلنكميزية ،وكما نرى أف الكاتب قد َ
مف الفقر والبؤس(ٕ).
ونالحظ أف الكاتب قد تعرض بعد انقالب شباط ٖ ٜٔٙلالعتقاؿ والتعذيب الشديد والفصؿ

بناء عمى طمبو،
عف الوظيفة التي أعيد إلييا في  ،ٜٔٙٛولـ يبؽ القيسي فييا طويالً ،إذ تقاعد ً
متفرغاً لعالـ الكتابة في خموتو الكركوكية األثيرة ،كما أنو لـ ينخرط في العمؿ الصحافي ،ولـ
يمارس الترجمة األدبية التي كاف في مقدوره أف يزاوليا ،والسيما مف اإلنكميزية إلى العربية ...إذ إنو

كاف زاىداً في األضواء(ٖ).

أم ا بدايات القيسي ،فنجد أنو بنفسو يجيب عنيا عندما سألو جالؿ زنكابادي :متى كانت
البداية؟ وكيؼ؟ فأجاب القيسي :في عاـ  ٜٜٔ٘عندما عثرت بمحض الصدفة عمى رواية لمكاتب
دستونيسكي ،وىي رواية (الزواج الخالد) ،فوجد صداىا في نفسو لتتجمع لديو بذلؾ ثالثة أسباب

خمقت منو قاصاً وكاتباً مسرحياً مبدعاً أثرت في عممية الطرح الرؤيوي المتمرد القائـ عمى الخطاب

المحمؿ بالموافقة الفكرية ..وىذه األسباب ىي:

أوال :الخمفية االجتماعية واالقتصادية عمى ترسبات الفقر والقير والبؤس ،والتي أثرت في طفولتو.
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ثانياً :الواقع الستيني المحمؿ بعبء اليزيمة الحزيرانية والسمب والنيب االقتصادي إذ كاف يعيش

لحظات رىيبة مف االنكسار واالنسحاؽ المذيف كانا يسيطراف عمى الوضع العربي عموماً بعد
أف خرج الجميع مف نكسة حزيراف.)ٗ(...

ثالثاً :األثر القرآني القائـ عمى الموسوعية المرتكزة عمى النخب األجنبية ،فقد تأثر أدبو بكتابات
فرانس كافكا ،فجاءت أعمالو بالرؤى القائمة عمى المزاوجة بيف المحمية والعالمية الشديدة

التموف(٘).

عاد فتحوا األبواب) عاـ ٔ.ٜٔٚ
وأىـ أعمالو المسرحية المجاميع ىي ( جيفا ار َ
وتضمنت ىذه المجموعة ست مسرحيات ىي( :أييا المشاىد جد عنواناً ليذه المسرحية)( ،في

انتظار عودة األبناء الذيف لف يعودوا إلى الوطف ثانية) ( ،غداً يجب أف أرحؿ)( ،زفير الصحراء)،

(ىي حرب طروادة أخرى)( ،شفاه حزينة) عاـ  ،ٜٜٔٚو(وداعاً أييا الشعراء) عاـ ،ٜٔٛٛ

وتضمنت ست مسرحيات أيضاً ىي( :خريؼ مبكر)( ،فراشات ممونة) ( ،وداعاً أييا الشعراء مرحباً

أي تيا الطمأنينة)( ،إنو خادـ مطيع)( ،ربيع متأخر) ،جاءت زىرة الربيع) .و(ومضات خالؿ موشور
الذاكرة) ٓ ٜٜٔواشتممت عمى أربع مسرحيات وىي( :الميمة األخيرة لموركا في بنيرنار)( ،مدينة

مدججة بالسكاكيف)( ،انيزامية حزينة) ،و(ومضات مف خالؿ موشور الذاكرة)(.)ٙتُبرىف أعماؿ
ا لقيسي المسرحية وكتاباتو حرصو عمى التجديد واستخداـ األدوات واألساليب الحديثة مف أجؿ
التعبير عف صيغ تتماشى ،وظروؼ المجتمع ،فيو يعد أحد الكتاب الذيف واكبوا حركة التجديد
ونادوا بيا عف طريؽ أعمالو التي تضمنت التجريب ،فكاف لو األثر الكبير في غرس بذور التجريب

في المسرح العراقي ،ويبدو أف معايشة القيسي لمظمـ واالضطياد ،قد أثر في فكره وكتاباتو

المسرحية ،فيو مف المسرحييف الذيف عاصروا بموضوعاتيـ أحداث بمده كاتباً وممثالً ومؤلفاً
ومخرجاً ومتكمماً بِمُ َغ ِة شعبو وىمو ِم ِو وأحز ِ
انو ،واذ أصبح يمتزـ بقضايا اإلنساف في كؿ مكاف ،وىذا
ما نجده في شخصياتو المسرحية التي تصور واقعيـ وىموميـ وتمبي طمباتيـ وطموحاتيـ في

البحث عف الحرية واألماف واألمؿ والتفاؤؿ والتخمص مف الظمـ واالضطياد؟ ،ولعؿ ىذا ما يجعؿ
مف القيسي قامة حاضرة في العمـ والثقافة.
ونستطيع أف نقوؿ :إف القيسي ُي ُّ
عد ركناً مف أركاف المسرح العراقي في سبعينات القرف
الماضي ،وذلؾ ألسموبو المتميز بواقعيتو وجزالة ألفاظو وبساطتيا وسيولتيا ،ووضوح رؤاه ،وأيضاً
يعد مف كتاب المسرح الذيف قد شيدوا اضخـ مكتبة درامية رسخت مفيوميا الفني والفكري في
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ذاكرتنا ،كما ساىـ بشكؿ فاعؿ في توسيع قاعدة المسرح الجماىيري ،إذ اصبح الجميور يتزاحـ
عمى شبابيؾ التذاكر ويقطع مسافات طويمة ليصؿ مركز عاصمة الثقافة الدرامية بغداد.)ٚ(....

ِ
بعراب العزلة ،وقد كاف بيذه العزلة التأثير الكبير في نصوصو المسرحية،
كما لُق َ
ب القيسي ّ
إذ نجد ُّأنو كرس الجميع لمقراءة والكتابة والمتابعة والتدقيؽ معتزالً عف األشخاص واألضواء والشيرة،
لذا فيي عزلة يرى فييا عالمو بمنظار مقرب وحساس لكؿ ما يتحرؾ ويتفاعؿ ِ
فيو فيقوؿ ((:اكثر
مف ثالثيف عاماً وأنا في شرنقة العزلة ..لقد ضربتيا حولي بطريقة درامية مشوبة بالسادية ،اشؾ أف

تستطيع أي قوة أف تحررني منيا ألنيا أصبحت فردوسي ...لمعزلة قداسة غريبة ،إذا ما عرؼ
اإلنساف كيؼ يتمدد عمى صميب معاناتيا ،العزلة تيب شحنات مف القوة الديناميكية لمشعور
والالشعور اإلنساف في العزلة تسممت نداءات دافئة عف العالـ ،إف إنساف مثمي طيب إلى درجة

الضعؼ وبحاجة مجنونة إلى عوامؿ مسحورة ،ال يستطيع العيش بيدوء مع اآلخريف ،إف عزلتي
نفسية وفمسفية ألجأ إلييا ألنني فييا ازدىر ،أما الشيرة فتبدو مضحكة.)ٛ())....

توفي القيسي في كركوؾ مف أواخر تموز ٕٓٓٙـ ،إثر مرض عضاؿ عف عمر ناىز

التاسعة والستيف ،ويعد مف أبرز القامات األدبية في (جماعة كركوؾ) التي ضمت كالً مف مؤيد

الراوي ،وفاضؿ العزاوي ،وصالح فائؽ ،واألب يوسؼ سعيد واآلخريف.)ٜ(.....

)2

البناء المسرحي.
الشؾ أف لألجناس األدبية بنيتيا الخاصة ،ويعد المسرح أحد ىذه األجناس األدبية التي يتمتع

بقدرتو وبنيتو عمى الموالفة بيف عناصر فنية متعددة تميزه عف باقي األجناس األدبية ،والفف

المسرحي يعد مف الفنوف األدائية التي عرفيا اإلنساف وأنبميا جميعاً ...لذا يمكننا القوؿ  :إنو مف
أصعب الفنوف التي مارسيا حتى اآلف.)ٔٓ(....

النصي الدرامي المتكامؿ في حد ذاتو ،والذي يتألؼ مف
والبناء المسرحي ىو (( :الجسـ
ّ
عناصر بانية ،مرتبة ترتيباً خاصاً ،وطبقاً لقواعد خاصة ،ومزاج معيف ،كي يحدث تأثي اًر معيناً في

الجميور.)ٔٔ())...

ويتضح مف خالؿ التعريؼ أف البناء الدرامي شبيو بجسـ الكائف الحي الذي تتناسؽ أعضاؤه،

وال يجوز تقديـ عضو عمى عضو آخر ،وكما يعد كيفية خمؽ العالقات الحتمية بيف المواقؼ
واألحداث يربط بعضيا ببعض حتى تشكؿ في مجموعيا نمطاً واحداً متسقاً ،فالبناء ىو إضفاء
الوحدة عمى األحداث والمواقؼ المتتالية مف خالؿ إيجاد عالقة حتمية بينيما(ٕٔ) .وكما يقوـ كؿ
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منيا بعممو ودوره المحدد لو ،مما يتيح ليذا الجسـ الحيوية واالستعداد والقدرة عمى الحركة والتجدد

والنشاط ...وكذلؾ البد أف تتوافر في البناء الفني لممسرح عناصر ميمة وىي :حدث ،شخصية،
وصراع ،وحوار والتي يجب أف تقوـ في المسرحية عمى نحو متكامؿ ال ينبع مف طبيعة العمؿ

المسرحي وحده بؿ مف طبيعة األشياء نفسيا ...وبما ّأنو ليست غاية الكاتب المسرحي مف ىذه
العناصر أف يستخدميا لذاتيا ،ولكنو ييدؼ مف ورائيا إلى خمؽ بناء مسرحي كامؿ ينشئوُ ،خطوة
خطوة منذ بداية المسرحية حتى نيايتيا(ٖٔ).

وبعد أف يشعر الكاتب أف قد توفرت لديو ىذه العناصر األولية الرئيسة مف قصة إلى ىدؼ

إلى الشخصيات إلى الصراع أف يولد الحركة الدرامية القوية ،وىنا يأخذ في تركيب كؿ ىذه

العناصر بعضيا مع بعض ليبني مسرحيتو ،وىو عنصر البناء المسرحي والمبادئ التي تقوـ عمييا

المسرحية التقميدية التي تحترـ تمؾ المبادئ.
ومف ىنا يمكننا القوؿ :إف بناء المسرحية قد تطور تطو اًر كبي اًر منذ المسرحية اإلغريقية القديمة

حتى المسرحية الحديثة (المعاصرة)(ٗٔ).

وبينيا ىو أنو
وعرؼ المسرح أوؿ بناء درامي عندما استق أر أرسطو األعماؿ الدرامية في عصره ّ
يتكوف مف ثالث مراحؿ :بداية ووسط ونيايةَّ ،
وبأف ىذه المراحؿ متصمة بعضيا ببعض اتصاالً

عضوياً(٘ٔ).

ٔ -نبذة عامة عن مسرحية ( في المقبرة مساء):
مساء) لـ يحدد الكاتب العنواف الداخمي ،ولـ يقسمو عمى فصوؿ أو
في مسرحية( في المقبرة
ً
مشاىد ،ونجد أنو في ىذه المسرحية القصيرة نستطيع أف نقسمو ،وذلؾ اعتماداً عمى خطة العرض

مساء) يتضمف الموضوع الذي ستدور عميو
أو ذكاء القارئ وعنواف المسرحية (في المقبرة
ً
المسرحية ،ومف ىنا يمكننا القوؿ :قد بنيت المسرحية عمى واقع مدينة كركوؾ في المقبرة ،وىو ىنا
المكاف الذي يبعث الضيؽ والشعور المستمرة بالتشاؤـ والحزف والبكاء ،ومف جانب آخر جعؿ

القيسي مف الموتى يراقبوف األحياء ،وينتظروف منيـ أف يحققوا ما عجزوا عف تحقيقو...

فجعؿ القيسي مف المقبرة مكاناً مفتوحاً النتظار الكثير منيـ ،وأيضاً قد ذكر شيئاً ميماً ،وىو

أف اإلنساف يجب أف ال يفقد األمؿ ،وىكذا نرى في ىذه المسرحية مجموعة مف األفكار والخواطر،
وىموـ المجتمع التي تدور بيف شخصيتيف في المسرحية ىما( :الرجؿ) اسمو (سعيد العابدي)،

و(المرأة).
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وتبدأ المسرحية أحداثيا في مقبرة ،وىناؾ قبراف متقارباف ،والوقت ربيع ،وشجرة الرماف صغيرة

مثير ورائعا يغمؼ المقبرة ،ويدخؿ (الرجؿ) يحمؿ كتاباً ،ويقترب
ا
في المقبرة مورقة ،وتبعث أريجيا
مف أحد القبور ،ويبدأ بقراءة الفاتحة ،ويبدو (الرجؿ) رغـ بموغو الستيف ،إال أنو متناسؽ ،وفيو بقايا
وسامة ،وفي ضوء ىذا نتعرؼ عمى (المرأة) التي تدخؿ متموجة القامة ،وعمى وجييا رغـ تجاوزىا

الخمسيف بقميؿ عاطفة ومشاعر ساطعة مثيرة ،وىكذا نجد أف القيسي يؤنث أمكنة الموت التي

المجيضة األريج مثير يغمؽ المقبرة ،والفراشات بدورانيا السريع النزؽ في
تشيدىا لقاءات المصير ُ
مثقؼ ،يقرأ ،ويكتب الشعر أحياناً ،فالمسرح
ىذا المكاف ...فػ (الرجؿ) يأتي لزيارة قبر زوجتو ،وىو
ٌ
ؼ ،أي صار ذكياً(.)ٔٙ
عرؼ نوعاً مف األبطاؿ وىو البطؿ المثقؼ وثَقُ َ
إذف فالمثقؼ ىو ذلؾ الشخص الذي يبرز دوره" كمشرع ومعترض ،ومبشر بمشروع ،أو عمى

األقؿ صاحب رأي أو قضية" (.)ٔٚ

لذا نمحظ أف القيسي قد أسرؼ في إضفاء وجود متميز لمشخصية ،فينتيي بيا إلى أف تصبح
الشخصية التي تتحقؽ فييا صفات يفترض أف تتحقؽ عند مف يمثموف طبقة خاصة كالمثقؼ أو

العامؿ وغيرىـ مف أبناء الطبقات المختمفة.

مرات أياـ الخميس ،فتأسست
أما (المرأة) فيي تأتي بدورىا لزيارة قبر زوجيا ،وقد التقيا عدة ّ
المحبة واأللفة بينيما ،فنجد أف (الرجؿ) يبذؿ جيوداً قوية ومثابرة لجعؿ (المرأة) تنسى ىموميا،
وتبدأ حياة جديدة ،وبأف تعيش عمى األمؿ والتفاؤؿ ،وبأف تممؾ الشجاعة بتصرؼ في الحياة مع

نفسو ،وحاجياتو ،ورغبتو ،وجسده ليس بأوىاـ ،بؿ بالعقؿ والمنطؽ...
"المرأة ( :بتعجب) يبدو لديؾ آماؿ كثيرة"
" الرجؿ  :ليست كثيرة ...لكنني استطيع أف أخمقيا...
" المرأة :إنني مثالً ال امتمؾ الشجاعة عمى نسياف زوجي.

" الرجؿ :أنت إذاً ىندية مف القرف التاسع عشر ،سيدتي ىناؾ أشياء ال يجب الخوؼ منيا.
" الرجؿ :كأف تقوليف لنفسؾ بشجاعة ىادئة،إف زوجؾ لف يعود إلى الحياة أبداً ..ومف حقؾ
أف تستمري في الحياة.)ٔٛ("...

ومف خالؿ الحوار الذي يجري بينيما ،يحاوؿ (الرجؿ) أف يشجع (المرأة) عمى أف تستمر في

الحياة ،وأف تتصرؼ في الحياة مع نفسيا وحاجياتيا ورغباتيا وطمباتيا ،وجسدىا ليس بالخياؿ
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واألوىاـ ،بؿ بالعقؿ والمنطؽ ،ولكف (المرأة) ال تمتمؾ تمؾ الشجاعة وتريد أف تبيف لػ (الرجؿ) بأف
األوىاـ ىي كؿ ما تممؾ (المرأة) ،إال أف (الرجؿ) يريد أف يقنعيا ،ويستمر في قولو بأف األوىاـ مع

اآلماؿ مع الشجاعة ممكنة ...ويطمب مف (المرأة) أف تعيش عمى األمؿ ،وأف ال تفقد األمؿ

والشجاعة...

وتبقى (المرأة) عمى تعجب مف أمر (الرجؿ) عمى الرغـ مف أنو كاف يحب زوجتو بجنوف...

وبدأت تسأؿ ىؿ بعد كؿ ىذا الحب يستطيع أف تحب واحدة أخرى ،فأجابو (الرجؿ) بأف الحب

مرض ،وأنا مستعد لالستسالـ إلى جراثيمو ،إذا استطاعت امرأة أف تعيدني فعالً إلى الحياة،

وتعوضني عف الحب الذي كنت أعيشو مع زوجتي.

وىكذا نرى موقؼ البطميف في نياية المسرحية كيؼ أف (الرجؿ) كاف عمى األمؿ والتفاؤؿ،

ويحاوؿ مبذوالً عمى نسياف (المرأة) ليموميا ،وطمب منيا أف تستمر في الحياة ...وعمى الرغـ مف
كؿ ما قالو (الرجؿ) لػ ( المرأة) إال أف (المرأة) ظمت عمى رأييا رغـ أنيا كانت تمتمؾ مشاعر

وأحاسيس دافقة ،ولكف نستطيع أف نقوؿ :إف المجتمع الذي كاف تعيش فيو (المرأة)ال يسمح بأف
تعبر عما في داخميا ،وعمى العكس مف موقؼ (الرجؿ) الذي كاف يتكمـ بمطمؽ الحرية ،واستطاع

يبيف لػ (المرأة) عمى الرغـ مف
أف يعبر عف مشاعره وأحاسيسو بكؿ شجاعة وحاوؿ (الرجؿ) أف ّ
حبو الكبير لزوجتو إال أنو مستعد لمحب الجديد ،وقصد بذلؾ ألف الحياة ال تتوقؼ بؿ يجب أف
تستمر ،وىكذا ىي الحياة...

لذا يمكننا القوؿ :إف البطؿ (سعيد العابدي) يمثؿ الشخصية اإلنسانية التي يعيش بيا ،إذ
تتطور لكي توحد بيف ما ىو خاص وما ىو عاـ.
ومف خالؿ قراءتنا لممسرحية نجد أف القيسي لديو إمكانية عمى خمؽ انطباع عاـ بوجود
شخصيتيف غائبتيف وحاضريف ،واستطاع أف يمفت انتباه القراء والجميور ،أف ليذا (الرجؿ) الشجاعة

واألمؿ والتفاؤؿ.

فجاءت نياية المسرحية بصورة غير محددة ،ونجد أف القيسي قد ترؾ مجاالً لحصوؿ الشيء

الذي يريده أي اإلنساف ،فيذا نوعٌ مف النياية نستطيع أف نقوؿ :إنيا النيايات المفتوحة ،إذ تترؾ
مجاالً لمجميور ولمقارئ فرصة تأويؿ نياية العمؿ المسرحي ،فجاءت نياية المسرحية بطمب

(الرجؿ) مف (المرأة) بأف تستمر في الحياة ،ونجده يحاوؿ مجيوداً في أف ينسى (المرأة) زوجيا
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الذي قد توفي ...وىكذا نرى أف القيسي قد حافظ في بنائو لمحدث والحبكة عمى الترابط والتسمسؿ
المنطقي والعقمي لألحداث والترابط والتناسؽ فيما بينيا.

ٕ -الشخصيات:
عد الشخصية المسرحية مف الموضوعات األدبية والنقدية الميمة التي نالت اىتماماً كبي اًر
تُ ّ
قديماً وحديثاً ،إذ يقع عمييا عبء تصوير الحدث المسرحي نستطيع أف نقوؿ :إنو قد ورد ذكرىا
األوؿ عند أرسطو في حديثو عند التراجيديا اإلغريقية وتقسيمو ليا واعطائيا المرتبة الثانية بعد

الحبكة ...وبما أف قضية الشخصية المسرحية ىي واحدة مف األمور الميمة في نظرية الدراما ،ثـ

في حديثو عف الفعؿ المسرحي بوصفو يقوـ عمى الفعؿ في حدود النص المسرحي ،أي أنيا أشبو
ما تكوف بالوسيمة أو األداة الحاممة لمقصة أو موضوع معيف ،فالشخصية ىي مصدر الحبكة ،التي

يمكف مف خالليا أف تتطور األفعاؿ واألقواؿ التي تصدرىا الشخصية(.)ٜٔ

الحي الممموس الذي يراه المشاىدوف
ومف ىنا ندرؾ أف الشخصية الدرامية ىي " :الوجود
ّ
ويتابعوف مف خالؿ سموكو وانفعاالتو وحواره َّ
كؿ المعاني التي يحمميا الحدث المسرحي وبناء
المسرحية العاـ ،وأنيا بيذا – دوف انفصاؿ عف غيرىا مف العناصر بالطبع – أىـ عناصر

المسرحية وأقدارىا عمى إثارة اىتماـ المشاىد"(ٕٓ).

يؤدوف األحداث الدرامية في
ويرى إبراىيـ حمادة أف الشخصية " ىو واحد مف الذيف ّ
المسرحية المكتوبة"(ٕٔ).
كما تعرؼ الشخصيات أيضاً بأنيا وسيمة مف الوسائؿ الكاتب أو المؤلؼ المسرحي األولى

لترجمة القصة أو الموضوع إلى الحركة ..فيذه الشخصيات بما تقوؿ ،وبما تفعؿ ،بما تظير ،بما

تخفي ،وبما تستخدـ مف أشياء ،وبما يحدث داخميا مف حياة مكونة مف مشاعر واحساس وعواطؼ،
وأفكار ،وأحالـ ،وبما تشترؾ فيو مف الصراع وما تخمقو مف مشكالت تقدـ لنا المادة الحيوية التي

تقوـ عمييا المسرحية(ٕٕ).

ومف أجؿ أف تبدو الشخصية واضحة كؿ الوضوح يجب عمييا أف ترتبط بميمة قوية معينة،

ومف ثـ أف تفجر االصطداـ بيف القمب  -العاطفة والواجب(ٖٕ).

ولكي يخمؽ الكاتب أو المؤلؼ المسرحي شخصيات ُي َقنع بيا المشاىديف أو الجميور البد أف
تتسـ بالتميز واإلتقاف وأف يحاوؿ باستمرار في حرصو عمى تطابؽ الشخصية والواقع ،كما أنو مف
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الضروري جداً أف يبدأ الكاتب بتخيؿ كؿ مف شخصياتو تخيالً تاماً ،وأف يطورىا تطو اًر كامالً قبؿ
أف يكتب مسرحيتو بالفعؿ ...ومف ثـ يجب أف تصوغ فيما بعد الفعؿ ،أي أف الشخصيات التي

يتخيميا الكاتب تخيالً تاماً دقيقاً ،يمكف أف تنشأ منيا العقدة أو الفعؿ ،فالكاتب يجب أف يبدأ أوالً
بسبؾ الفكرة وأحكاميا ،ثـ الفكرة بشخصيات لتوضيح ىذه الفكرة توضيحاً حسناً أو لنقميا ...وأف

الشخصيات التي يصورىا الكاتب المسرحي تصوي اًر واضحاً محدد المعالـ لنا تحدثنا إال بما يالئـ

طبيعتيا.)ٕٗ(...

وكما نجد أف أرسطو حدد الشخصيات في أربعة أمور وىي اآلتي:
 -1أف تكوف حسنة إذا كانت األقواؿ واألفعاؿ التي تمثؿ تدؿ عمى االختيار واإلرادة ...كما أنو
مف الممكف أف تصدر األفعاؿ واألقواؿ الحسنة عف جميع طبقات الناس ،فالمرأة يمكف أف

تكوف شخصية خيرة ،بالرغـ مف أف أرسطو رآىا مخموقاً أقؿ درجة مف الرجؿ.

 -2أف تكوف مناسبة  :أي المالئمة والموافقة بيف أفعاؿ الشخصيات وصفاتيا ،فمثالً المرأة ال
يمكف أف نصورىا في خمؽ الرجؿ ،إذ إف الرجولة في الرجؿ ،وال يصح أف توصؼ بيا

المرأة.
 -3أف تكوف شبيية بالواقع.
 -4أف يكوف الخمؽ سوياً :أي أف يصور الكاتب أو المؤلؼ الشخصية المتناسقة في أفعاليا
وحركاتيا وتصرفاتيا(ٕ٘).

وعمى الكاتب عند بناء الشخصية

أف يراعي األبعاد الثالثة (النفسي ،واالجتماعي،

والجسمي) وىذه األبعاد تعد مف المقومات الرئيسة ،التي ال يتـ بناء الشخصية مف دونيا ،ولكي

يستطيع مف خالليا أف يقيـ بناءه ،وأف يخمؽ شخصية مثالية وواقعية معقولة ،وذلؾ كي تقنع
المشاىديف والجميور ،وتكسب مشاعرىـ وأحاسيسيـ وعواطفيـ ،وبالتالي يوصؿ الفكرة واألدلة لقارئ

النص.
وتعتمد المسرحيات عمى شخصية البطؿ ،والبطؿ المسرحي ىو الشخصية االرتكازية في

القطعة المسرحية ،وبأنو الممثؿ األوؿ التي تدور حوليا معظـ األحداث ،أو تتأثر بيا أكثر مف

غيرىا مف شخصيات المسرحية ،إذ تقوـ بتنمية الحدث وتأجيج الصراع ،والسير بأحداث المسرحية

إلى االتجاه الذي يريده الكاتب ،وذلؾ عف طريؽ عرض فكرة ما ،أو تبني قضية ما ،كالدفاع عف

قضية الحرية ،أو عف عاطفة ومشاعر ،أو نقد السمطة والمجتمع ،ويصؼ أيضاً بأنيا المحرؾ
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األساسي واألوؿ لألحداث المسرحية وىو الذي يبقى ويستمر في أغمب األحواؿ أطوؿ مدة عمى

خشبة المسرح ،وبالتالي يتمثؿ في سموكو وتصرفاتو وحركاتو ،ومصيره موضوع المسرحية

الرئيسي(.)ٕٙ

ويقابؿ الشخصية الرئيسة (البطؿ األوؿ) في المسرحية ،وىو الشخص الذي يتولى القيادة في
أي حركة أو قضية ،أو موضوع شخصاً آخر يعارض البطؿ األوؿ والمقاوـ لو أو خصمو ،فالخصـ
ىو ذلؾ الشخص الذي يكبح البطؿ المياجـ ،ويعد ىذه الشخصية بمثابة شخص مختمؼ يقؼ ضد

البطؿ(.)ٕٚ

ويرى د .نوري حمودي القيسي شخصية البطؿ بانيا " :شخصية البطؿ الحقيقي في كؿ
ويمجد الصفات النبيمة ،ويوحي ألبنائو عف طريؽ
المجتمع الكبير الذي ظؿ يقدس األعماؿ الخالدةُ ،
ممارسة بالتربية الحسية والعقمية واالجتماعية واألخالقية.)ٕٛ("...
وفي مسرحية جميؿ القيسي (في المقبرة مساء) امتازت الشخصيات بعدـ تنوعيا ،فنجد أنو

لزـ شكالً واتجاىاً واحداً ،إذ نرى أنو أخذ في ىذه المسرحية البطؿ المثقؼ ،كما َّ
أف عنواف المسرحية
يقدر ويحاوؿ مبذوالً أف يعطي األمؿ والتفاؤؿ لػ (المرأة).
يوحي بأف ىناؾ بطالً مثقفاً ّ

كما نجد أف الشخصيتيف الرئيسيتيف الممثمتيف لفكرة المسرحية مف جانبيف مختمفيف ىما
(الرجؿ) و(المرأة) ،وقضيتيما واحدة ،ولكف مف جنسيف مختمفيف.

* البطل المثقف:
ؼ ،أي صار فطناً وذكياً ،فالمثقؼ
عرؼ المسرح نوعاً مف األبطاؿ ،وىو البطؿ المثقؼ ،وثَقَ َ
ىو الشخص الذي يبرز دوره بأنو صاحب رأي وقضية ،وينتمي إلى الطبقة المثقفة في المجتمع،

ويظير أيضاً كمشرع ومعترض ،ومبشر بمشروع(.)ٕٜ

لذا يمكننا القوؿ :بأف المثقفيف ىـ جماعة صغيرة متكونة مف أولئؾ الذيف ييتموف بصورة

مباشرة بإنتاج األفكار واألطاريح ،ويأتي ذلؾ عف طريؽ الذكاء واإلبتكار والميارة والنقد والنقؿ ،وىـ
عادة يتشكموف مف المثقفيف العظماء ،وصاحب قضية والفنانيف المبدعيف والفالسفة والنقاد والكتّاب
والمؤلفيف وما إلى ذلؾ ...وكما نجد أف أفكارىـ تمتد إلى نطاؽ أبعد مف مجاالتيـ المينية ،إذ
ينشغموف باألوضاع العامة لممجتمع ،أي يجعموف مف التفكير في الواقع والحقيقة والسعي لممصمحة

يعد أحد ىموميا األساسية ،ومف أىـ ما يميز المثقؼ في أي مجتمع مف المجتمعات
العامة ،والذي ّ
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صفتاف أساسيتاف ىما :األولى :الوعي االجتماعي الذي يمكف الفرد مف رؤية المجتمع وقضاياه

ومشكالتو ومعاناتو بمنظور عاـ ،واألخرى األثر االجتماعي الذي يحققو بيذا الوعي.)ٖٓ(...

وبما أف مفيوـ البطؿ في المسرحية قد تغير بتغير المجتمع اإلنساني ،وتطور عالقاتو

وأوضاع الفرد بحسب المرحمة الزمنية ،فقد كانت شخصية البطؿ في المسرح القديـ مقتصرة عمى
الشخصيات مف الطبقة العميا مف األمراء والمموؾ والنبالء ورجاؿ القادة والديف ،وىـ كانوا مسيطريف
عمى شؤوف البالد ،أما في العصر الحديث ،فقد تغير مفيومو عمى طبيعة البطؿ المسرحي ،وذلؾ

بظيور طبقات جديدة ذات شأف في المجتمع مثؿ المثقفيف والعماؿ والفالحيف والمؤلفيف والشعراء

وغيرىـ مف أبناء المجتمع ،إذ بدأوا يمثموف طبقات المجتمع ومشكالتو وما يعانيو مف مشكالت

اجتماعية واقتصادية وسياسية وعاطفية ونفسية(ٖٔ).

ونمحظ أف لكؿ إنساف شخصيتو الحرة واف مستوى ثقافتو ومعرفتو ىو الذي يحدد كونيا تمتمؾ

شموالً وعمقاً ،وأف شرطو األساس لمثقافة يجب أف يكوف شرط األصالة ،وقدرتو عمى التأثير
بالمجتمع ،كما أف لكؿ شخص ىمومو ومشكالتو التي يعانييا.)ٖٕ(...

مساء)
وخير مثاؿ لمبطؿ المثقؼ في مسرح جميؿ القيسي ما نجدهُ في مسرحية ( في المقبرة
ً
فإف البطؿ يحمؿ عنوانيا ،،وىو شاعر يقرأ ،ويكتب ،فيو شاعر مف طبقة المثقفيف ،وصاحب رأي

وقضية،وكانت أشعاره بمثابة الحب والحناف في قمب (المرأة) المثقفة ،إذف فيو (الرجؿ) الواعي

ينادي بأف الحياة يجب أف يستمر ،وأف يبقى اإلنساف دائماً عمى األمؿ والتفاؤؿ الطيب أفضؿ مف

االمتالؾ السيئ.

" الرجؿ  :إنيا مف الكثرة بوسع الوجداف يسمع ىسيسة أجنحتيا...
المرأة  :إف الفراشات بدورانيا السريع النزؽ في ىذا المكاف توحي كأنيا تعاني مف التيياف
الرجؿ :أجؿ ..ىذه القصائد الممونة عمرىا شير واحد ربما أقؿ.
المرأة :وتكتب الشعر أحياناً.
الرجؿ :أحياناً ...عندما يصدع شيئاً رفيعاً مشاعري.
الرجؿ :أقرأ ...أكتب ...أغني ...أىتؼ لصديؽ يفيمني.)ٖٖ("...
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يتضح لنا مف خالؿ ىذا الحوار العديد مف الصفات التي يتمتع بيا (الرجؿ) بأنو (بطؿ)

الجماىير ،وىو يق أر ويكتب ،وصاحب األشعار التي كانت بمثابة طريؽ التفاؤؿ واألمؿ والحرية،

وتعبير عف مشاعره وعواطفو ووصولو إلى أعماؽ قمب (المرأة) أي " بنية التفاؤؿ واألمؿ"(ٖٗ).

أي كي ال تفقد (المرأة) األمؿ في حياتيا ،فنجد أف (الرجؿ) المثقؼ يتصؼ بحسف الخمؽ،
ويجعؿ مف التفكير السميـ والصحيح في السعي مصمحة عامة لممجتمع ،كما نجده يمتمؾ الشجاعة

والشيامة ،ونالحظ أف كممات (الرجؿ) تزرع في نفس (المرأة) اإلحساس العالي بالحب واالستمرار
عمى الحب كما في المثاؿ اآلتي:
" المرأة :بصوت خافت وبتعجب ،مزاج ناري وفي ىذا العمر؟
الرجؿ :لـ ال ،وأنت ! أظف قمت لي أنؾ مدرسة.
المرأة :نعـ.
الرجؿ :حتما كنت تحبيف المرحوـ كثي اًر.
المرأة :تطمؽ تنييدة حادة ،بؿ كنت أعبده.)ٖ٘("...
ويتضح مف خالؿ الحوار أف (المرأة) في المسرحية ىي أيضاً مثقفة ،وىكذا جعؿ القيسي مف

الشخصيات في مسرحيتو شخصيتيف رئيسيتيف ممثمتيف لفكرة المسرحية ،وفاعمة في العمؿ المسرحي

ومؤثرة في آف واحد ،إذ جعؿ مف الشخصيتيف الواحدة تكمؿ األخرى ،ومما جعميا تتميز وتساىـ في

دفع أحداث المسرحية إلى األماـ.

أبعاد بنية الشخصيتين في المسرحية:
وبما أف الشخصية الرئيسة ىي شخصية متفردة ،متطورة ،ليا دور كبير وفعاؿ في تأجيج
الصراع ،وتحريؾ األحداث إلى األماـ ،والشخصية المسرحية المتكاممة " ينبغي أف تقدـ لنا إنساناً
متعدد األبعاد ،لو حياتو الخارجية الظاىرة التي نراىا تضطرب أمامنا عمى المسرح ،ولو كذلؾ حياتو

الباطنة التي نرى انعكاسيا في عالـ الواقع ،فيما تقولو الشخصية أو ما تفعمو ،أو ما تمبسو أو تيممو
فال تتناولو بالعمؿ والحديث"(.)ٖٙ
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وىذه األبعاد ىي :الكياف الجسماني (الفسيولوجي) ،وكيانيا االجتماعي (السوسيولوجي)،

وكيانيا النفسي (السيكموجي) ،واننا مف دوف معرفة ىذه األبعاد ال نستطيع تقدير قيمة الكائف

البشري حؽ قدره(.)ٖٚ

 -1البعد الجسمي :يتكوف البطؿ في المسرحية مف شخصيتيف رئيسيتيف األولى :ىو ذكر ،رجؿ
أسمو (سعيد العابدي) ،يبمغ عمره الستيف ،جميؿ المظير ،متناسقة ،وفييا بقايا وسامة ،أما
اآلخر أنثى (المرأة) ،لـ يذكر اسميا ،يبمغ عمرىا الخمسيف ،متموجة القامة في مالبس

سوداء ،رزينة ،وعمى وجييا عاطفة ساطعة مثيرة.

" المرأة( :بصوت أقرب إلى اليمس) أوه ..نفس الرجؿ ..حتما سيسمعني ىذا المساء حديثاً
عذباً ....ترسؿ نظرة حارة إلى الرجؿ يطوؽ ىمس لذيذ غامض لمحظات ،أريج مثير

يغمؽ المقبرة.

الرجؿ :أنو الربيع ...الربيع أمير المواسـ سيدتي ...ىذا الموسـ الذي ال يخضع ألي منطؽ
ويشجعنا رغماً عنا أحياناً أف نيرب إلى أوىاـ يجب أف نشبع منو قدر ما

نستطيع.)ٖٛ("...

فالشخصاف ال يعانياف مف نقص أو عاىة جسدية ،إال أنيا يعانياف مف فقداف أعز الشخص

عندىما ،فػ (الرجؿ) يعاني مف فقداف زوجتو ،وعمى الرغـ مف فقدانو ،إال أنو يبقى عمى األمؿ أما
(المرأة) فإنيا تعاني مف فقداف زوجيا ،إال أنيا متأثرة جداً ،وال تستطيع نسياف زوجيا ،و(الرجؿ)
يحاوؿ أف ينسييا ،ويشجعيا عمى االستمرار بالحياة.

مساء) عمى وجو
 -2البعد االجتماعي :إف جميؿ القيسي باختياره لمسرحية ( في المقبرة
ً
الخصوص ،إنما يرتكز عمى بعدىا االجتماعي وما (الرجؿ) و(المرأة) في المسرحية إال وجو

مساء ،وحامؿ أبعادىا ،وىما مف الطبقة المثقفة و(الرجؿ)يكتب ويق أر
مف ىذا في المقبرة
ً
وشاعر ،ومتقاعد ويعيش وحيداً بعد موت زوجتو ،أما (المرأة) فيي مدرسة ،وأرممة ،وتعيش مع

أميا وأختيا بعد موت زوجيا.
" المرأة :قمت إنؾ متقاعد!؟
الرجؿ :نعـ
المرأة  :وتكتب الشعر أحياناً.
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الرجؿ :أحياناً ...أحياناً عندما يصدع شيئاً رفيعاً مشاعري.
المرأة :وأظنني قمت إنؾ تعيش وحيداً بعد رحيؿ زوجتؾ.
الرجؿ :نعـ .نعـ
الرجؿ :وتعيشيف مع أمؾ وأختؾ بعد موت زوجؾ.
المرأة  :بالضبط.
الرجؿ ...:أظف قمت لي إنؾ مدرسة.
المرأة :نعـ"(.)ٖٜ
ب عميو أف يقؼ ىذا الموقؼ وبأف يظير لػ(المرأة)
وبما أف (الرجؿ) كاف مثقفاً ،وشاع اًرَ ،و َج َ
بأنو ذات مزاج ناري ألنو شاعر ،ولديو إحساس ومشاعر عالية كي يستمر تواصؿ الحياة.
أشار إلى فكرة المسرحية بأنيا المسرحية االجتماعية التي يتعرض
وىنا نمحظ ّ
أف القيسي َ
موضوعيا لإلنساف في واقع المجتمع ،إذ ىو " :في ظروفو االجتماعية ،أو مشكالتو االجتماعية،

أو حياتو االجتماعية"(ٓٗ) ،وأيضاً يتضح في عمده إلى توظيؼ العبارات التي تمثؿ شعارات المرحمة

التي يمر بيا المجتمع ومفيوماتيا التقدمية وقضاياىا توظيفاً درامياً مسرحياً لغوياً ،يجعميا تسيـ في
(ٔٗ)

تشكيؿ حبكة المسرحية

ومف خالؿ ما تقدـ نستطيع القوؿ :بأف القيسي استطاع أف يعبر عف

موضوع المسرحية وطرح القضية والجوانب الواقعية التي احتوتيا وفكرتيا بطريقة مثيرة وجذابة

لالنتباه ،وذلؾ باستيحاء الحادثة األساسية مف العنواف الرئيس...

مساء) أنو ما يزاؿ
وخالصة ىذا الطرح المسرحي الذي تبناه القيسي في مسرحيتو (في المقبرة
ً
يطمح إلى الصورة الواقعية لإلنساف والمجتمع في أف يسود األمؿ والمحبة والتفاؤؿ والحرية في

القوؿ ،والتعبير عف مشاعر كؿ أفراد المجتمع.

ومف حؽ كؿ إنساف أف يعيش في حياتو باستمرار دوف توقؼ؛ ألف الحياة تتغير وتتجدد،

ونستطيع أف نقوؿ :إف القيسي كاف يرى أف موت الشخص ال يعني نياية العالـ ،ووجب عمى

اإلنساف أف يستمر في الحياة ،و َّ
أف اإلنساف لإلنساف ،واَّنو يعرؼ في األزمات والمواقؼ.
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 -3البعد النفسي:
عد االىتماـ بالبعد النفسي قائما عمى أف الشخصية تُ ُّ
عد أنموذجاً في كؿ مجتمع مف
ُي ّ
المجتمعات ،والبد مف التركيز عمى معرفة النفس والذات في أحاسيسيا وانفعاالتيا وشعورىا تجاه
األحداث والمواقؼ ،إال أنو البد مف اإلشارة إلى البعد الجسمي واالجتماعي؛ ألنيما يؤثراف بدرجة

كبيرة في الحالة النفسية(ٕٗ).

وكما يقوؿ ستانسالفيسكي " :حينما ينكشؼ العالـ الباطني لإلنساف ،وبالقياس لمممثؿ الذي

يرصده ،كما في أفكاره وأفعالو ،أو نوازعو ،البد لمممثؿ أف يولي كؿ اىتمامو لدراسة تمؾ

األفعاؿ"(ٖٗ).

كما أف ىذا البعد يعطينا صورة عف طبيعة الشخصية وماضييا االجتماعي...
مساء) بدايتيا تقؼ عمى ميوؿ (الرجؿ) وىو في جانب مف
تبدأ قصة المسرحية (في المقبرة
ً
المقبرة ،قبراف متقارباف ،والوقت ربيع ،إذ يدخؿ (الرجؿ) في المقبرة يحمؿ كتاباً ،ويقترب مف أحد

القبور يق أر الفاتحة ،يتنيد ويمقي نظرة طويمة إلى الشجرة فيقوؿ:

" الرجؿ( :بصوت حزيف) دنيا مف العبير واألريج تنشر في ىذا المكاف ..ضياء تتدغدغ
القمب ..آه لو كاف الموتى مرة في ىذا الربيع الناعـ الجميؿ يعودوا ولو ليوـ واحد

إلى الحياة ،كما يفعؿ اإللو تموز ،ليشموا ىذا األريج...آه ،الوحدة خمقت عندي

فتو اًر مرجعاً في اليمة.)ٗٗ("...

" المرأة( :بصوت أقرب إلى اليمس) أوه ...نفس الرجؿ حتما سيسمعني ىذا المساء حديثاً
عذباً.)ٗ٘("...

فنجد مف األسطر األولى مف المسرحية نقؼ عمى ميوؿ الشخصيتيف الرئيستيف في

المسرحية ،إذ نجد أنيما في المق برة يمتقياف ،وأف لدييما نفس المعاناة ،أي أف (الرجؿ) قد توفيت
زوجتو ،أما (المرأة) قد توفى زوجيا ،وىذا قد خمؽ في نفسيتيما شيئاً كبي اًر ،قد أث ار في نفسيتيما ،إذ
نجد أف (الرجؿ) بصوتو الحزيف ،يظير عميو األلـ والحزف عندما يقوؿ  :دنيا مف العبير واألريج

تنشر في ىذا المكاف ...ويتحسر ،ويتمنى لو كاف األموات مرة واحدة يرجعوف في فصؿ الربيع إلى
الدنيا؛ وذلؾ ألنو في ىذا الفصؿ الجميؿ تعود الحياة ،فنجده يطمب مف األموات أف يشموا ىذا

األريج ،وليقوموا بحماقات بريئة لعدة ساعات ،كي يراىـ في ىذا الفصؿ الرائع ...فنجدهُ يحس
بالوحدة ،وأف الوحدة خمقت عنده فتو اًر موجعاً في اليمة ،ونجد (المرأة) أيضاً تظير حالتيا النفسية
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منذ بداية المسرحية ،إذ نجدىا بصوتيا الحزيف أقرب إلى اليمس والتي تشعر أيضاً بالوحدة والفراغ
وتتحدث مع ذاتيا أوه نفس الرجؿ حتما سيسمعني ىذا المساء حديثاً عذباً ،إذ نجدىا ترسؿ إليو
نظرة حارة إلى (الرجؿ) ،يطوؼ ىمس لذيذ غامض لمحظات.

وحينما يجري حوار بيف (الرجؿ) و(المرأة) ،ويتحدث كؿ واحد منيما عف حالتو النفسية التي
يمر بيا ،فينا تبدأ حالتيما النفسية ،إذ يقوؿ:
" الرجؿ  :حتما كنت تحبيف المرحوـ كثي اًر.
المرأة ( :تطمؽ تنييدة حادة) ،بؿ كنت أعبده ،اهلل وحده يعمـ أية جروح سببيا لي برحيمو.
الرجؿ :حتما ..آه ،يرحموف ويرقدوف بسالـ أبدي ،حبيـ يمتص كؿ خياالتنا"(.)ٗٙ
نالحظ مع كؿ ىذا الحزف واأللـ والفراؽ والعذاب الذي يمر بو (الرجؿ) إال أنو عمى األمؿ

والتفاؤؿ الكبير ،ويطمب مف (المرأة) أف نفيـ كؿ واحد منا ىوس أممو ،إال أف (المرأة) ليست لدييا

آماؿ ؛ وذلؾ ألنيا تعتبر نفسيا أرممة ميجورة ،وتعاني بداخميا كثي اًر ،وىنا قد نجح القيسي اختياره
لشخصية (المرأة) الشرقية التي عندما يبمغ عمرىا الخمسيف ،لـ يبؽ عندىا آماؿ ؛ وذلؾ ألف

المجتمع الذي تعيش فيو (الم أرة) ال يسمح ليا أف تتمتع بحياتيا وحريتيا الكافية.
إال أف (الرجؿ) يحاوؿ جاىداً أف يقنع (المرأة) بأف ىناؾ آماال كثيرة.

إال أف (المرأة) تطمؽ ضحكة خافتة ..وتريد أف توصؿ الفكرة إلى (الرجؿ) بأنيا لـ تكف تممؾ

عدة آماؿ عندما كانت صغيرة ،وىي في العشريف مف عمرىا ،وتظؿ (المرأة) تتحسر ...إال أننا نجد
(الرجؿ) مف خالؿ حواره ما يزاؿ عمى التفاؤؿ واألمؿ.
إذ تقوؿ:
" المرأة  :وتحب الحياة إلى ىذه الدرجة وأنت في ىذا العمر!
الرجؿ :ألف الحياة ىي األخرى تحبني" (.)ٗٚ
كما نجد أف (المرأة) ال تممؾ نفس حماس (الرجؿ) ،ويبدو أف أحالميا قد ىربت منيا منذ
رحيؿ زوجيا ،وكما أنيا ال تمتمؾ الشجاعة لمواجية نفسيا كي تعيش وتستمر في الحياة ،وعمى
الرغـ مف ذلؾ ،نجد أف (الرجؿ) يحاوؿ أف يشجعيا أف تستمر في الحياة ،ويطمب منيا بأف تمتمؾ
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الشجاعة ؛ ألف الشجاع العاقؿ يجب أف يتصرؼ في الحياة مع ذاتو وحاجياتو ،ورغباتو ،وجسده

ليس بأوىاـ ،بؿ بالعقؿ والمنطؽ.

ونمحظ أف (الرجؿ) عمى الرغـ مف حبو بجنوف لزوجتو ،إال أنو مستعد أف يحب واحدة أخرى

إذا رأى في (المرأة) باستطاعتيا أف تعيده فعالً إلى سعادتو...

فنجد أف الشخصيتيف واضحتا المعالـ ومتكاممتاف مع واقع المجتمع والحياة التي يعيشوف بيا،

وكما يمكننا أف نصؼ شخصية (الرجؿ) في المسرحية ىي " :أنو اجتماعي االتجاه ،واقعي التفكير،
يميؿ إلى المرح ،ينظر إلى األشياء في محيطو كما ىي مف حيث قيمتيا المادية الواقعية ،ال

ألىميتيا وداللتيا المثالية ،وىو بذلؾ يتعامؿ مع الواقع الذي يعيشو ...ويعالج أمور حياتو بالممكف،

وينجح في أغمب األحياف في إيجاد الحموؿ التي يتوافؽ مف خالليا مع البيئة االجتماعية"(.)ٗٛ

وىذا ما يدفعنا إلى القوؿ إف ىدؼ الكاتب المسرحي والمؤلؼ الواقعي ىو " :أف يخمؽ إيياماً

بالحياة الحقيقية يجبر بو المتفرج عمى المرور خالؿ تجربة مف ذاتو ىو ...وأف يفكر ويتحدث مع

األشخاص الذيف يراىـ يفكروف ويتحدثوف ويتحركوف أمامو.)ٜٗ())...

 -4الصراع:
وىو أحد أىـ عناصر البناء الدرامي ،كونو جوىر المسرحية ،وألف المسرح قوامو الصراع،

وعمى " كاتب المسرحية أف يبرز مواقؼ مسرحياتو بوضوح وحيوية بحيث يبدو الصراع واضحاً

عمى الفور.)٘ٓ("...

وبما أف الصراع الدرامي يعد تطو اًر في قدرات الشخصيات ،ونضوجا في مواقفيا النفسية

والعقمية إزاء الوجود ،والحياة ،وىو العصب الحي...

ولذا يمكننا القوؿ :بأنو القوة الدافعة التي تسري خالؿ المسرحية لكي تظؿ حية متحركة،

فالصراع في المسرح" الركيزة األساسية في أي عمؿ درامي"

(ٔ٘)

أو ىو " كفاح الشخصيات في

الدراما وىو التضامف خالؿ الفعؿ بيف المواقؼ والشخصيات الحيوية المتعاكسة في مختمؼ

األىداؼ والمصالح"(ٕ٘).

وكما نجد أف تغير الصراع مع تغير العقؿ البشري عمى وفؽ مفاىيمو الخاصة ،ومنطمقاتو

وقناعاتو التي ترتكز عمى أسس حياتية توافؽ العصر والمجتمع الذي تعيش بو.
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ساء)
ونجد أف الصراع يتخذ في مسرحية الكاتب (جميؿ القيسي) مسرحيتو (في المقبرة م ً

صراع اإلنساف مع الذات .وبما أف الخير والشر ثنائية عمرىا البشرية جميعيا ،وىي قانوف عاـ
يكشؼ حالة اإلنساف في صراعو مع الذات ،أو مع العوامؿ الخارجية األخرى.
ونستطيع أف نقوؿ :تعمؿ حركة الصراع باتجاىات متعددة ومختمفة ،فقد يكوف التصادـ بيف
دوافعنا وميولنا ورغباتنا ،أو بيف مصالحو الخاصة ،ومصالح اآلخريف مف حولنا ،فنجد بأف ذلؾ
الصراع جزء ال يتج أز مف الحياة البشرية...

إال أننا نجد كثي اًر ما تتعارض مصالح الفرد ورغباتو وميولو في اتجاه معيف مع رغبات

اآلخريف ،ومف ىنا ينشأ الصراع الداخمي ،وأف القوى التي تستوطف اإلطار النفسي لإلنساف تجعؿ

لك ّؿ فرد صراعو الخاص ،وبما أف الصراع يختمؼ باختالؼ الموانع مف تقاليد وعادات ،وقوانيف،
وظروؼ محيطة.
فالصراع النفسي ىو" :نزاع يقوـ بيف رغبات الفرد ودوافعو وغرائزه األساسية مف ناحية ،وبيف

مقاييسو ومثمو االجتماعية والخمقية والشخصية مف ناحية أخرى"(ٖ٘).

وينشطر الوعي الشخصي أما بسبب ضغوط خارجية ،أو داخمية ،أو بسببيما معاً ،ومف ىنا

تسعى إحدى القوى المصطرعة الداخمية إلى التوافؽ مع العادات والتقاليد والقيـ المكتسبة ،ويكوف
ٍ
عندئذ الصراع الداخمي ذا ركائز اجتماعية ،أو بفضؿ تناقضات داخمية ،كما يحدث في الصراع
بيف رغبتيف تقوداف إلى جبيتيف متعارضتيف(ٗ٘).

وأف الصراع الذي ينشب داخؿ النفس اإلنسانية ،استوجب مممحاً ميماً بار ًاز لمظيور مف أجؿ

إحداث التوازف بيف االنفعاالت الداخمية ،والمؤثرات المكونة ليا ،وىنا يتحرؾ الفرد باتجاىات ٔ-

التحرؾ نحو الناس ٕ -التحرؾ ضد الناس ٖ -التحرؾ بعيداً عف الناس(٘٘).

مساء) تنيض المسرحية عمى رؤية شخصيتيف تعانياف مف
ففي مسرحية (في المقبرة
ً
صراعات نفسية حادة ،لذا نجد الكاتب اعتمد عمى المعالجة السيكولوجية لشخصيتيف ،فيناؾ حالتاف

اع ،وتدرؾ
مف الصراع الداخمي في ىذه المسرحية ،أوليما :ما يعاني منو (الرجؿ) مف صراع و ٍ

مساء في
أسبابو ذات الركائز االجتماعية والنفسية ،فيو كاف يحب زوجتو كثي اًر ،ويأتي إلى المقبرة
ً
أياـ الخميس ،وكاف يق أر ليا سورة الفاتحة ،ونجد الصراع الذاتي واضحاً منذ بداية المسرحية ،إذ

يظير (الرجؿ) ،وىو يقترب مف قبر زوجتو ،ويق أر الفاتحة ويتنيد ،ويمقي نظرة طويمة إلى الشجرة،
وىو في حالة األلـ واليموـ ،إذ يقوؿ :بصوت حزيف دنيا مف العبير التي تنتشر في ىذا المكاف،
222

مجلة األستاذ

العدد  – 912المجلد األول لسنة 9112م 1341 -هـ

ويتحسر ويتمنى لو كاف الموتى مرة واحدة يعودوف إلى الحياة ،ونراىـ في أمير المواسـ ،وىنا نجد

الصراع الداخمي بدأ عندما شعر (الرجؿ) بالوحدة وبأنو خمؽ عنده فتو اًر موجعاً في الحزف

واليموـ ...ومف ىنا كاف الصراع ناقالً إلى مستوى حديث مف المعركة بيف (الرجؿ) ونفسو ،والذي
تشكؿ مف خالؿ " تفريغ االنفعاؿ المحبوس الناتج عف الصراع حتى يصؿ إلى مستوى ال يمكف

احتمالو"(.)٘ٙ

" الرجؿ :حتماً ..آه يرحموف ويرقدوف بسالـ أبدي ،لكنيـ ال يعرفوف أي حزف أسود يتركوف لنا،
ويظؿ حبيـ يمتص كؿ خياالتنا"(.)٘ٚ

َّ
بناء مسرحياً ،إذ فقد
َوف َر لنا الكاتب (جميؿ القيسي) مف خالؿ صراع (الرجؿ) مع ذاتو ً
زوجتو ،وىذا انعكس عمى إرادتو وميولو ،ورغباتو المتصارعة ...ولكي نفيـ الفرد أصبح ضرو اًر
عمينا اكتشاؼ اليدؼ والميمة التي ترمي إلييا الحياة ،ولعؿ ىذا اليدؼ ظير في كؿ فعؿ قاـ بو

مساء.
(الرجؿ) وخمص إلى تحقيقو في ذىابو إلى مقبرة
ً

وثانييما :صراع الذات والعاطفة الذي تعاني منو (المرأة) وذلؾ بسبب وفاة زوجيا ،إذ نالحظ
أف الصراع لدييا يظير منذ بداية المسرحية باستمرار؛ ألف صوتيا أقرب إلى اليمس ،وتتمنى لو

أف (الرجؿ) تسمعو ىذا المساء حديثاً جميالً وعذباً ،وفي أثناء ذلؾ ترسؿ نظرات حارة إلى (الرجؿ).
ويتقدـ الصراع إلى األماـ نحو (المرأة) بقوليا:
ال ...ويستطيع الواحد مف مسافة امتار أف يرى العذاب يفيض مف عيوننا"(.)٘ٛ
" المرأة :فع ً

وىكذا نجد أنيا بعد موت زوجيا يستطيع الواحد مف مسافة أمتار أف يرى العذاب واليموـ
والحزف يفيض في عيونيا ..عمى الرغـ مف ذلؾ ىي تعتبر نفسيا مف المحطميف والميزوميف ،فنجد

أف (المرأة) تطفو ابتسامة حزينة ومؤلمة عمى وجييا ألنيا تعتبر نفسيا أرممة ميجورة ،وبأنيا ال

تممؾ أفكا اًر عميقة ،إال أف (الرجؿ) رغـ ما تعانيو مف الحزف واليموـ بعد وفاة زوجتو ،نجد أنو يبذؿ

جيوداً كي يعطييا آماال ،ويطمب منيا أف ال تفقد األمؿ في حياتيا ،ألف األمؿ ىو تمؾ النافذة

الصغيرة التي ميما صغر حجميا وقدرىا إال أنيا تفتح آفاقاً واسعة وكبيرة في الحياة ،إذ يقوؿ":

الرجؿ :ىناؾ دائماً آماؿ كثيرة ربما رتابة حياتؾ ،أو عدـ وجود صديؽ حقيقي ،أو صديقة ناضجة
أف تدفع ذىنؾ ليييـ في عشرات اآلماؿ...

المرأة( :تطمؽ ضحكة خافتو وخجولة) يا لروحؾ المزوح..أنت تبالغ ..أو ..،عشرات اآلماؿ ...وأنا
لـ أكف أممؾ عدة آماؿ صغيرة وأنا في العشريف مف عمري.)ٜ٘("...
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وىنا تبدأ المأساة ،فنجد أف (الرجؿ) يحب الحياة ،وذلؾ ألنو يؤمف بأف األمؿ الطيب أفضؿ

مف االمتالؾ السيئ ...إال أف (المرأة) ال تممؾ نفس حماس (الرجؿ) :وذلؾ ألنيا تحس بأف
أحالميا قد ىربت برحيؿ زوجيا ،وبأنيا ال تممؾ الشجاعة عمى نسياف زوجيا إال أف (الرجؿ) عمى

الرغـ مف عذابيا الداخمي بفقداف زوجتو إال أنو عمى اآلماؿ ،وباستطاعتو أف تحب واحدة أخرى،

أي أنو في نظرتو بإمكاف أي (المرأة) أف تعيدىا فعالً إلى الحياة ،إذا كانت فارسة حقيقية ،وأف
بارز
أثر ٌ
تحبيا فعالً ،وىنا وقع عمى عاتؽ (المرأة) بناء الفعؿ الدرامي وقيادتو ،وكاف لوفاة زوجيا ٌ
في صراعيا الداخمي وشعورىا المستمر باالنيزاـ واإلحباط ،أما (الرجؿ) فعمى الرغـ مما كاف يعاني
مف الحزف بوفاة زوجتو ،إال أنو لـ يفقد األمؿ والتفاؤؿ.
إذف نجد أف (الرجؿ)( ،المرأة) في المسرحية قد سيطرت عمى الحدث ،وأصبح المحرؾ
الرئيسي لمصراع المسرحي برمتو والمسرحية بعد ذلؾ كمو تدور حوؿ اإلنساف عندما تحيط بو أي

امات عديدة تحاوؿ خنقو،
ظرؼ مف الظروؼ االجتماعية واألعراؼ المتخمفة ،وىناؾ
إحباطات وانيز ٌ
ٌ
لكف بإرادة قوية يتمكف مف خالليا تجاوزىا ليواصؿ الحياة(ٓ.)ٙ
 -5الحوار:
يعد الحوار وسيمة الكاتب في إبراز معالمو ،والكشؼ عف صراعاتو ،وجعؿ األمور واألحداث

تسير إلى األماـ مف دوف مشقة ،والذي يعد مف أىـ عناصر التأليؼ المسرحي ،وقد تكوف الغاية

منو اإلقناع ،لذا ىي األداة الرئيسة التي يبرىف بيا الكاتب أو المؤلؼ عمى مقدمتو المنطقية فيو:
"الذي يوضح الفكرة األساسية ويقيـ برىانيا ،ويجمو الشخصيات ويفصح عنيا ويحمؿ عبء الصراع

الصاعد حتى النياية"(ٔ.)ٙ

ُّ
مساء) حوا اًر فصيحاً ،كما نجد أف المغة
ويعد الحوار في مسرحية جميؿ القيسي (في المقبرة
ً
التي يكتب بيا الكاتب واضحة ومفيومو وسمسة مف دوف أف تكوف مبتذلة ،ونجد األشخاص في
مسرحيتو يتحاورف بمغة رفيعة وفصيحة تميؽ بمقاميـ وبموضوعاتيـ ،وقد استخدـ القيسي وسيمة
حوارية وىي االستجواب (السؤاؿ والجواب) وىي ىنا تعد أكثر أىمية ألف الشخصيات في مسرحيتو

الفكرية واالجتماعية ال تولد إال في الحوار عف طريؽ السؤاؿ والجواب تنكشؼ لنا مف تكوف؟ وماذا

تريد؟ وما ىو فكرىا؟ إذف البد أف نتذكر أف وسيمة االستجواب تمثؿ مطمباً يمثؿ طبيعة الدراما التي
تأنؽ مف الكاتب ،الذي يعتمد تقديـ األفكار واآلراء والمعمومات ما عنده دفعة واحدة مف دوف

تميؿ(ٕ.)ٙ
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فالحوار ىو " :الكالـ الذي يتـ بيف شخصيتيف أو أكثر"(ٖ.)ٙ
ولنأخذ المثاؿ الذي يدور فيو الحوار االستجواب (سؤاؿ /جواب)
" المرأة  :قمت إنؾ متقاعد!
الرجؿ  :نعـ.
الرجؿ :أظف قمت لي إنؾ مدرسة.
المرأة  :نعـ.
المرأة :ىؿ كنت تحب زوجتؾ؟
الرجؿ :بجنوف– نعـ بجنوف....
المرأة( :بعد صمت طويؿ) ما اسمؾ؟
الرجؿ :سعيد العابدي"(ٗ.)ٙ
في ىذا الحوار يتضح لنا دقة (الرجؿ) في إجابتو عف أسئمة (المرأة) ،وفضالً عف صبر

(الرجؿ) معيا :وذلؾ ألنو كاف يحس بما كاف في قمبيا مف اليموـ والحزف ،وكأف شيئاً ما كاف يشده
إلييا؛ ألنيما كانا يعانياف المعاناة نفسيا واأللـ ،وذلؾ بفقداف كؿ واحد منيما...

الرجؿ

زوجتو

فقداف
المرأة

زوجيا

وبما أف (المرأة) مثقفة و(الرجؿ) مثقؼ ،إذ تبدو نواياىـ صادقة تجاه بعضيما ،وىذا دليؿ

عمى أنيما أرادا أف يتعرفا أكثر عف بعضيما ،وأف يعرفوا السر الذي يخبئو كالىما في داخمو
ويمكننا القوؿ :إف الحوار في المسرحية يعد حوا اًر واقعياً ،وبما أف الواقعية ىي األمانة في تصوير
األحداث والشخصيات واألحاديث المستعارة مف الحياة التي يعيشيا أي مجتمع بشري واقعي...
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وأف ما يحدث مسرحياً يمكف أف يظير في الحياة الحقيقية لذا يبدو ":الحوار الواقعي حوا اًر

مطابقاً لما يجري في الحياة ،مشابيا لما يقع بيف الناس ،ولكف ليس في صورة محادثة سائبة – بؿ

حوا اًر رفيعاً وكالماً منتقى ،يكشؼ عف الشخصية ويجمو الموقؼ"(٘.)ٙ

واستطاع الكاتب الفني أف يكوف بارعاً بتمثيؿ مسرحية الحياة الحقيقية الذي تمكف مف

اصطناع ىذه الوسيمة الفعالة.

* المونولوج (الحوار الذاتي)
لقد لجأ القيسي إلى استخداـ المناجاة الداخمية في إدارة حوار شخصياتو ،وقد تميزت (المرأة)
بوفرة المناجاة دوف غيرىا ،بؿ نالحظ أف أكثر حواراتيا المأساوية ىي تمؾ المنولوجات التي أراد ليا

الكاتب أف تكوف محاوالت لمتوغؿ في داخؿ شخصية (المرأة) مف الناحية الفكرية واالجتماعية،
وذلؾ لكي يكشؼ لنا أسباب ما تعانيو مف المشاكؿ في داخميا ،ويبيف موقفيا وأفكارىا وآ ارءىا في

الواقع الذي تعيشو ،واذا الحظنا ىذه المناجاة نجد أنيا تحمؿ أفكارىا وىموميا وحزنيا وآالميا...،
ومنيا:

" الرجؿ :ألنؾ ال تستطيعيف في الحقيقة مناغاة أحالمؾ ،رغباتؾ ...أنت إنسانة خاثرة القوى..
المرأة :ربما ألف أحالمي ...ىربت برحيؿ زوجي
الرجؿ :أنت تتكمميف مثؿ النساء الينديات القديمات ،اإلنساف يا سيدتي طالما يعيش يجب أف
يجري وراء أشياء تسعده ،تفرحو ،وتعطيو الشجاعة.

المرأة( :بعد التفكير) ...آه مف أيف أجيء بالشجاعة لمواجية نفسي ،مصيري ،والحياة؟ ..وانني
مثالً  :ال أمتمؾ الشجاعة عمى نسياف زوجي.

الرجؿ ...:ولما كاف الشجاع العاقؿ يجب أف يتصرؼ في الحياة مع نفسو وحاجياتو ..ليس
باألوىاـ ،بؿ بالمنطؽ.)ٙٙ(".

ومف خالؿ الحوار بيف (الرجؿ) و(المرأة) تبيف لنا جمؿ مف المونولوج الداخمي ،وما تعانيو

مف مشاكؿ عاطفية وحب كبير لفقداف زوجيا ،والتي ال تمتمؾ الشجاعة لمواجية كؿ شيء في
الحياة ،ولذا أصبح حوار شخصية (المرأة) متماسكاً وقوياً ومحكماً ومنسجماً مع الوضع التراجيدي.
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*في الحوار ظواهر أسموبية عدة منها( :التكرار) ،والتكرار ظاىرة أسموبية متطورة تؤثر في
المستوى الصوتي والداللي ،ولو عالقة قوية بالمغة الشعرية ،إذ يحاوؿ الكاتب مف خاللو الوصوؿ

إلى القضية المراد طرحيا ،أو التأكيد عمى الحالة النفسية لمشخصية ،لذا يمكننا القوؿ :بأف ىذه
الظاىرة ال تأتي اعتباطاً أو مف دوف سبب ،وانما تأتي لتظير لنا مدى اىتماـ الكاتب أو المؤلؼ
بالمفظ المكرر ،وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى ما يسعى إليو مف أجؿ التركيز عمى الفكرة ،أو عمى

القضية في المسرحية ،إذف فالتكرار وسيمة المؤلؼ لتسميط "الضوء عمى نقطة حساسة في العبارة،
ويكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا ،وىو بيذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي"(.)ٙٚ

ولتسميط الضوء عمى التكرار نقسـ ىذا القسـ عمى :التحشيد الفونيمي (التراكـ الصوتي)؛
واستخداـ القيسي في مسرحيتو التحشيد الفونيمي ليعبر عما في نفس شخصيات مسرحيتو ،أو ليعبر

عما في نفسو ىو ،اعتماداً عمى التكرار الذي ُيبرز االنفعاؿ العميؽ والنزوات التي ينفثيا المبدع في
ّ
تجربة خاضيا ،بوساطة الصوت الذي يجعؿ السامع يستشعر المعنى بصورة واقعية وقاصدة

ومباشرة ،والقيسي كأديب متمكف ،يعمد الى استعماؿ التراكـ الصوتي لتوضيح معاناة شخصياتو،
ِ
ومثاؿ ذلؾ
استخدامو (اليمزة) :وىي صوت ال مجيور وال ميموس شديد ،وىذا الصوت يمثَّؿ نتوءاً

العيانية ،لذلؾ تبدأ
في الطبيعة؛ ألف فتحة المزمار معو مغمقة اغالقاً تاماً ،ويتّصؼ بالحضور و ّ
الضمائر التي تتصؼ بالصعوبة الكبيرة التي تحتاج إلى بذؿ وجيد ،مثاؿ عمى ذلؾ:
أفض لو أحزاني ،أفراحي،
" الرجؿ :أقرأ ...أكتب ...أرقص ...أغني ..أىتؼ لصديؽ يفيمني و ُ
قصائدي ..أحياناً أىذي ،واستمع إلى موسيقى ..نعـ أف مزاجي الناري يأخذني إلى
عوالـ( ..وقفة) إلى عوالـ غريبة ،غامضة"(.)ٙٛ

جاء (الرجؿ) باليمزة خمس عشرة مرة ،ألنو كاف يعاني صعوبة نفسية كبيرة بعد وفاة زوجتو،

إذف يتبيف لنا أف تكرار اليمزة دليؿ عمى يأسو وصعوبة حالتو ونفسيتو المضطربة ،فتكرار اليمزة

بكثرة يعني العجز وعدـ المقدرة ،والدليؿ عمى ذلؾ أنو في بداية طمب العزلة ،ثـ تغير صوتو،

فيطمب صديقا يفيمو ويفض لو أحزانو وىمومو ،وأفراحو ،وفي بعض األحياف يريد االستماع إلى

الموسيقى كي تيدأ أعصابو وحالتو النفسية ،وبما أف مزاجو الناري يأخذه إلى عوالـ ،فيطمب مف
مزاجو العودة إلى عوالـ غامضة ،وىذا يعني أنو كاف يريد العودة إلى زوجتو.
" المرأة( :تطمؽ ضحكة خافتة وخجولة) ...أنت تبالغ ..أوه ،عشرات اآلماؿ ..وأنا لـ أكف أممؾ عدة
آماؿ صغيرة ،وأنا في العشريف مف عمري ..آ آ آ آ آ ..وأنت يا إليي تتكمـ عف عشرات

اآلماؿ"(.)ٜٙ
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كررت (المرأة) اليمزة خمس عشرة مرة ،وىذا دليؿ عمى حزنيا وىموميا
في ىذا النص ّ
ويأسيا ،وصعوبة حالتيا ونفسيتيا المضطربة ،وكأنيا تريد أف تخرج عما في داخميا ،وبأنيا لـ تكف
تممؾ عدة آماؿ صغيرة وىي كانت في العشريف مف عمرىا ،وىذا يعني أنيا كانت تريد لػ (الرجؿ)أف

ال تتكمـ عف عشرات اآلماؿ ،وىي لـ تمتمؾ آماال صغيرة في حياتيا.

والالـ :حرؼ مجيور متوسط الشدة ،صوت يد ّؿ عمى التماسؾ وااللتصاؽ والبمع(ٓ ،)ٚوكما
نجد تطبيؽ ذلؾ في مسرحية القيسي:
" المرأة :ال ..الالال...
الرجؿ :لماذا؟
المرأة :ألنني ال أمتمؾ نفس حماسؾ"(ٔ.)ٚ
كررت (المرأة) صوت (الالـ) ست مرات ،وىذا الحرؼ يدؿ عمى التماسؾ وااللتصاؽ(ٕ،)ٚ

وكأنيا بيذا التكرار يمتصؽ ويتماسؾ بحبيا لزوجيا ،وىذا دليؿ تمسؾ المرأة بموقفيا ،وبأنيا ال
تستطيع نسيانيا ،وليست بإمكانيا أف تمتمؾ القوة والشجاعة عمى نسياف زوجيا.
" المرأة( :بصوت خافت ،وبحناف) سأنتظرؾ ىنا غداً ...انتظرني...
الرجؿ  :حتما أنتظرؾ ..تعالي لنفكؾ مشاعرنا ..لنعمؽ أحزاننا وأفراحننا"(ٖ.)ٚ

مرات ،ليالئـ ذلؾ
اليـ واألنيف والحزف عشر ّ
َك َّر ار صوت (النوف) وىو الصوت الداؿ عمى ّ
الموقؼ الذي ىما فييمف الحزف واليأس ،كما كر ار صوت (اليمزة) خمس مرات ،وىذا يدؿ داللة
واضحة عمى حزنيما العميؽ.
ومف الظواىر األسموبية (التشبيو) ،فالتشبيو ضرب مف المجاز ،ونجده يحمؿ طابعاً شعرياً

(ٗ)ٚ
مظير مف مظاىر البراعة والفطنة والذكاء(٘ ،)ٚولقد اىتـ القدماء
ا
عد
حتى في النثر  ،وكما ُي ّ
ويعد مقدمة األلواف البالغية ذات الصبغة
بالتشبيو؛ ألنو مف أجمؿ ألواف التعبير اإلنساني،
ّ
()ٚٙ

الفنية

كما يدؿ عمى مشاركة أمر آلخر في المعنى(.)ٚٚ

وجميؿ القيسي كأي كاتب وقاص ومؤلؼ مبدع نجده تعامؿ مع الصور التشبييية ...كما في

مسرحيتو.

"المرأة :إف الفراشات بدورانيا السريع النزؽ في ىذا المكاف توحي كأنيا تعاني مف التيياف"(.)ٚٛ
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تصؼ (المرأة) تأثير كممات (الرجؿ) فييا ،كيؼ تحزنيا ،وأنيا تشبو الفراشات في دورانيا

رغـ سرعتيا في ىذا المكاف ،وكأنيا تعاني مف فقداف الشخص صمتو مع مف حولو ،أي أنو يشرد
في خيالو ،ويضطرب عقمو.
" الرجؿ" رائع إننا في وضع نحتاج أف يميب الواحد مشاعرنا بظمأ كالحمى..
المرأة( :تطمؽ ضحكة خافتو) يا إليي( ..تردد ببطء) بظمأ كالحمى ...لماذا؟"(.)ٜٚ
فالرجؿ يعبر عما يحس بو مف األلـ والحزف ،وبما يحتاجوف إلى أف يميب كؿ واحد منيما

مشاعر األخر ،وشبو وضعيما كأنيما شديدا العطش ،وبأنيما بحاجة الى أف يحمى ويدافع كؿ
واحد منيما عف مشاعر واحساس اآلخر ،وذلؾ لكي ال يحسوا بالوحدة والعزلة..
" الرجؿ" :بالضبط عذاباً مثؿ البحر"(ٓ.)ٛ
إذف (الرجؿ) مف شدة حزنو وألمو ال يدري ماذا يفعؿ ،فأصبح يشبو عذابو مثؿ البحر الذي
يكوف فيو الماء الكثير ِمْمحاً كاف أو َع ْذباً.
ومف الظواىر األسموبية (الطباؽ) وىو " :الجمع بيف معنييف متقابميف في كالـ واحد"(ٔ.)ٛ
استخداـ القيسي الطباؽ في مسرحيتو.
" الرجؿ :الحياة تقوؿ لي باستمرار أف األمؿ الطيب أفضؿ مف االمتالؾ السيئ.)ٕٛ("...
أتى (الرجؿ) بجمع بيف المتضاديف (الطيب ،السيئ) وذلؾ كي يبرىف ويبيف لػ (المرأة) بأف
الحياة تقوؿ لي باستمرار بأف األمؿ لف تغرقو سفينة الحياة في بحر مف اليأس طالما ىناؾ مجد

كبير في قمبي اسمو األمؿ الطيب ،أي ىي األمؿ نفس طيبة وراضية وىو كؿ ما خال مف األذى
والخبث ،ويكوف أفضؿ بكثير مف االمتالؾ السيئ أي قبيح وشائف ،أو ال يحسف الظف بالمقابؿ..
وىذا دليؿ عمى أنو يريد أف يعيش عمى األمؿ والتفاؤؿ في القموب الذي يفتح طريؽ االستمتاع

بالحياة ،ويحاوؿ التشاؤـ غمقو ،لذا فيو عمى األمؿ الشديد.

وكما نجد في الحوار مساعدة التمثيمية مف الناحية الفنية أثناء إخراج المسرحية ،فنالحظ أف
كممات الحوار تشير إلى المعنى المقصود وتجسده ،وتعمـ الممثؿ كيؼ يفكر في الكممات ،ويحس

بيا حتى يستطيع أف ينطقيا النطؽ السميـ ،وبما أف المسرحية تعتمد في إخراجيا عمى كممات
الحوار ،لذا فإف الصورة التي تنطبع في ذىف الكاتب أو المخرج أو المؤلؼ تتكوف في الغالب مف
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الظالؿ التي أعطتيا كممات الحوار في المواقؼ ،ومف خالؿ ذلؾ ،فإف الحوار يشرح لممخرج كيفية

ترتيب الممثميف ،ويحدد درجة الصوت والحالة النفسية لمشخصية ،والى جانب ذلؾ اإليقاعات

الحركية التي تصاحب الشخصية وىي تتحدث(ٖ.)ٛ

فميمة المؤلؼ عف طريقة الحوار ليس فقط دفع الفعؿ إلى األماـ ،ومف خالليا كشؼ عف
الشخصيات الرئيسة والثانوية ،بؿ البد مف رسـ كؿ حركة

يرصدىا كؿ صوت في النص

المسرحي ،وذلؾ كي يساعد الممثؿ في أداء دوره ،وفضالً عف السيناريو ،والموسيقى واإلضاءة
والتصميـ ،والمنتج والديكورات واالستعارات ،والميكياجات ،فالمؤلؼ الجيد ىو مف كاف ممماً بكؿ
ىذه األمور ،فعميو أف يمقى نظرة عميقة في كتابتو لمنص ،لما سيكوف عميو ىذا النص مف الناحية

التمثيمية واإلخراجية والفنية.

ومثاؿ عمى ذلؾ لبياف ىذه الوظيفة في نص القيسي.
إذ نجد (الرجؿ) في حواره يتكمـ مع (المرأة) ،وكيؼ أف (الرجؿ) باؽ عمى األمؿ ،أما (المرأة)

فإنيا تعاني مف الوحدة.

" الرجؿ ...أنظري إلى ىذه الشمس الرشقاء التي ترسؿ لنا ىذه الضياء البرتقالية ...أنيا في طريقيا
إلى الغروب ...أنظري إلى ىذه الفراشات ،وىذا األريج وأمير المواسـ ،الربيع ،ىذه

األشياء تجعمني أحس بآماؿ ...تجعمني وأنا أتكمـ معؾ ،وأنظر إلى عينيؾ الحزينتيف

أشعر باالنفعاؿ ،والتوتر (وقفة) وأنت؟ ..ىؿ تستطيعيف مثالً مثمي أف تشعري بنفس

االنفعاؿ؟؟
المرأة :ال ..ال..
الرجؿ :لماذا؟

المرأة :ألنني ال امتمؾ نفس حماسؾ ..وربما ..ألف أحالمي ىربت مني ىربت برحيؿ زوجي"(ٗ.)ٛ
ىكذا صور القيسي كيؼ يجب لمممثؿ أو الممثمة أف يجسد حركة ،وحالة (الرجؿ)( ،المرأة)،
ومف خالؿ الحوار تبيف أف (الرجؿ) عمى األمؿ ،أما (المرأة) فيي ال تمتمؾ نفس حماس (الرجؿ)،

وفي ىذه الفقرة تجعؿ المخرج يطمب مف الممثمة التي تؤدي دور (المرأة) عمى خشبة المسرح أماـ

الجميور ،أف تقوـ بتنفيذ الحوار كفعؿ ،ويجعميا تنفذ كؿ ما ىو مكتوب بتقنيات ممموسة كي تبرز

لنا الشكؿ الخارجي لممعاناة والحزف واأللـ ،كما أراد المؤلؼ أف تكوف وأف تمثؿ.
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ويمكننا القوؿ :بأف القيسي قد أبدع في ىذا المجاؿ لكونو مخرجاً وليس قاصاً وكاتباً ومؤلفاً

فقط ،لذا نجد مسرحيتو تمتاز بكونيا متماسكة مف الناحية الفنية والتقنية واإلخراجية ،فيو عف طريؽ
الحوار يساعد باستمرار األداء التمثيمي مف ناحية النبرة والصوت والحركة ورسـ المالمح التعبيرية
ِ
مسرحو.
عمى وجو الشخصيات فوؽ خشبة
كما نجد القيسي يساعد ليس فقط مف خالؿ إبراز الناحية التعبيرية عف الشخصية الرئيسة أو

الثانوية ومالمحيـ ،بؿ الديكور واإلضاءة والموسيقى ،واختيار المالبس لمممثميف.

"الرجؿ( :تبتعد المرأة بخطوات قصيرة إلى الباب المؤدي إلى خارج المقبرة ...يحؿ مساء شفيؼ)
نعـ غداً ..تعالى لنشوش أحاسيسنا ..غدا لنحس بالمزيد مف الفراغ ..غدا ..تعالي لنعاني مف
صعود وىبوط في التركيز ...لنعاني مف صعوبات في اتخاذ القرار( ...يتوقؼ .صمت .موسيقى
حزينة خافتو تسمع مف بعيد ( ...الظالـ ،يسمط ضوء بموف الفستؽ عمى المرأة وىي تنتظر في
المقبرة ...اظالـ ..تعاد عممية تسميط نفس الضوء مرات عديدة دليؿ عمى مجيء المرأة كؿ يوـ

وانتظارىا عبثاً لمرجؿ الذي لف يأتي ...الضوء األخير يسمط عمى المرأة بموف الميموف الذابؿ ،وتكوف

ىي واقفة بارتخاء يائس حزيف مستندة إلى شجرة الرماف وىي تردد :ال ال ..لف يأتي .ستار.)ٛ٘("..

سجؿ القيسي في مسرحيتو ىذه الوظيفة ،ألف أعمالو كانت نتاج عممية إبداعية لكاتب عاش

حياتيف حياة المؤلؼ أو الكاتب وحياة المخرج ،فكشؼ الحوار لنا كيؼ أف (المرأة) تبتعد بخطوات

قصيرة إلى الباب المؤدي إلى خارج المقبرة حيف يحؿ مساء ،وحدد لنا نوع الموسيقى حزينة خافتو
تسمع مف بعيد ،وكذلؾ فيو يبيف لنا طبيعة اإلضاءة ،وطبيعة األجواء ،وذلؾ حيف يسمط ضوء

بموف الفستؽ عمى (المرأة) وىي تنتظر في المقبرة ،ويعاد نفس الضوء مرات عديدة ،وىذا دليؿ عمى
مجيء (المرأة) كؿ يوـ ،والضوء األخير الذي يسمط عمى (المرأة) اختار لوف الميموف الذابؿ ،وىذا

ضوء دليؿ عمى حزف ويأس المرأة ...وأيضاً تبيف لنا طبيعة األجواء.

وبما أف القيسي ىو بارع في كتاباتو ،فيو يكتب النص ويخرجو متخيالً الحوارات عمى خشبة

المسرح ،وذلؾ كعرض بينو وبيف نفسو قبؿ أف يشاىده الجميور.

وىكذا يستمر القيسي في حواراتو مسيما كؿ اإلسياـ في عممية اإلخراج ،وبمساعدة التمثيمية

مف الناحية الفنية أثناء إخراجيا.
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الخاتمة
ٔ.

تناولت في بحثي ىذا البناء الفني في مسرحيات جميؿ القيسي ،واخترت مسرحية (في

مساء) أنموذجاً عمى ذلؾ ،ويمكف أف أوجز ما توصمت إليو مف نتائج بما يأتي:
المقبرة
ً
يعد القيسي اسماً مسرحياً ،وقد أبدع الكاتب في كتاباتو.
ٕ.

عد البناء الفني لممسرحية ،واحدا مف أىـ القضايا األساسية التي تناوليا النقاد واألدباء
ٖ.
ُي ّ
والكتاب في دراساتيـ ،وذلؾ لما ينطوي مف مكوناتو األساسية وىي :الشخصيات ،الصراع،
والحوار.

ٗ.
٘.

استخدـ القيسي في مسرحيتو وسائؿ فنية عدة.
شخصياتو يتحاوروف بمغة رفيعة تميؽ بمقاميـ ،وبموضوعاتيـ ،وتتسـ بتوافر وسائؿ

حوارية ،وظواىر أسموبية عديدة كػ (االستجواب) (السؤاؿ  /الجواب) ،التكرار ،وصور بالغية مف

التشبيو والطباؽ ،وكؿ ىذا خمؽ إيقاعاً خاصاً بحوار مسرحيتو ،مما أضفى عمى لغة الحوار سمة
الشعرية ،يظير مف خالؿ ىذا كمو عناية الكاتب والمؤلؼ والمخرج القيسي بالمغة عناية كبيرة

وواسعة ،إذ استطاع مف خالليا أف يجسد لنا الشخصيات (األبطاؿ) في مسرحية ،لمعاناة

شخصياتيـ ومشاعرىـ ،فضالً عف الفكرة التي تجمب فييا صور الواقع االجتماعي لمجتمعو وكؿ

مف يعيش ىذا العيش ،وأيضاً مف خالؿ الحوار استطاع أف يكشؼ لنا أبعاد الشخصية ،والسيما
البعد االجتماعي الذي يركز عميو الكتاب في الواقع االجتماعي ،وكذلؾ البعد النفسي الذي يركز

عميو الكتاب مأساة مشاعره وانفعاالتو ،فضالً عف صراعو ،والكشؼ عف القضية أو الفكرة في

المسرحية.
.ٙ

فالشخصية كاف البطؿ المثقؼ ،وىو شخص ييتـ مباشرة بانتاج األفكار ،وذلؾ عف طريؽ

الميارة والذكاء ،ودائماً نجده ينشغؿ باألمور العامة لممجتمع ،ويجعؿ مف التفكير في الوقائع،
والسعي وراء مصمحة عامة ،والذي يعد أحد ىمومو الرئيسة.

.ٚ

مسرحيتو تمتاز بكثير مف الصراحة التي رأيناىا الزمة لمعظـ المسرحيات التي كتبيا.

.ٜ

يخاطب الكاتب مف خالؿ شخصياتو في المسرحية األفراد والمجتمع ،والشعب خطاباُ

ٓٔ.

انعكاس ثقافتو األجنبية وقراءاتو المتكررة عمى عالمو المسرحي.

.ٛ

كتب ىذا المسرحية بأسموب واقعي بسيطة وعاطفية ،ويمتاز بفنية بغير تكمؼ.

اجتماعياً وفكرياً وعاطفياً وسياسياً.
ٔٔ.

جسدت مسرحيتو الواقع بجوانبو االجتماعية والنفسية والثقافية ،فجاءت قريبة مف نفس

المتفرج ،ألنيا تحاكي ىمومو وحزنو وألمو ومشاكمو والحالة التي يعيش فييا.
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ٕٔ.

الشخصيات في المسرحية جاءت معبرة عف البناء الدرامي ،فالشخصيات الرئيسة تمثمت في

ٖٔ.

التقنيات اإلخراجية والموسيقى والتصميـ والديكور وتسمط األضواء حاضرة في مسرح

ٗٔ.

أينما يتوجو الباحث يمؽ العواطؼ والمشاعر الحارة ،واالنفعاالت الواقعية.

٘ٔ.

وظؼ القيسي البطؿ المثقؼ في مسرحيتو فنياً توظيفاً وجمالياً ،لكي يغذي بيا صراع

.ٔٙ

اختار القيسي لمواقؼ الحزف واأللـ ،والفرح ،والسرور ،األلفاظ المالئمة لكؿ منيا.

البطؿ المثقؼ ،فجاءت شخصيات مسرح القيسي مطابقة لمواقع الدرامي.

القيسي ،وىذا ساعده في كونو ممثالً ومخرجاً.

شخصياتو وحركاتو.

الديكور واإلضاءة والموسيقى والتقنيات اإلخراجية حاضرة في مسرح القيسي ،فقد ساعده

.ٔٚ

كونو مخرجاً وممثالً عمى وضع الممسات اإلخراجية ألعمالو.

الهوامش والمصادر:
(ٔ) ينظر :ال أريد كفناً مف ىذا العالـ :رعد مطشر.ٕٚ:

(ٕ) ينظر :الكتابة ىي أف تكوف شاىداً أميناً عمى عصرؾ :يوسؼ األسدي ،جريدة الجميورية ،ع.ٜٜٕٔ ،ٕٛٚٚ
(ٖ) ينظر :جميؿ القيسي في ذمة الخمود :جالؿ زنكابادي ،مدونة جميؿ القيسي األلكترونية.

(ٗ ) ينظر :جميؿ القيسي مف كابوس االنسحاؽ والتمرد إلى أحالـ أسطرة الذات :رعد مطشر ،جريدة العرب المندنية في أيار،

.ٜٜٜٔ

(٘) ينظر :القصة القصيرة عف جميؿ القيسي (دراسة نفسية وفنية) :سناف عبد العزيز عبد الرحيـ .ٕ٘ :
( )ٙأدباء كركوؾ خالؿ نصؼ قرف :حميد الجاؼ.ٚ :

( )ٚينظر  :المقروء والمنظور  :صباح األنباري .ٔٓٔ:

( )ٛجميؿ القيسي ّعّراب العزلة  :حسيف سرمؾ حسف ،٘ ،ينظر  :ال أريد كفنا مف ىذا العالـ  :رعد مطشر .ٕٚ :
( )ٜينظر  :إبداع كركوؾ الثقافي  :محمد خضر محمود و عمار قيس صبري.ٙٗ ،
(ٓٔ) ينظر :البناء الدرامي :د .عبد العزيزة حمودة.ٜ :

(ٔٔ) معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية  :د .إبراىيـ حمادة .ٙ٘ :
(ٕٔ) ينظر :مبادئ عمـ الدراما :سمير سرحاف.ٖ٘ ،ٗٚ :
(ٖٔ)

ينظر :فف المسرحية  :د .عبد القادر القط ،ٖ٘ :والمسرحية كيؼ ندرسيا ونتذوقيا :ممتوف ماركس ،ترجمة  :فريد

مدور.ٛٔ:

(ٗٔ) ينظر :األدب وفنونو :د .محمد مندور.ٔٔٙ :

(٘ٔ) ينظر :نظرية الدراما مف أرسطو إلى اآلف :د .رشاد رشدي.ٕٙ :
()ٔٙينظر :الصحاح :مادة :ثقؼ.ٔٗٔ :

( )ٔٚينظر :المثقفوف في الحضارة العربية :د .محمد عابد الجابري.ٕٗ:
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مساء  :جميؿ القيسي.ٖٚ :
( )ٔٛفي المقبرة
ً
( )ٜٔينظر :معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية :د .إبراىيـ حمادة ،ٔ٘٘ :ودراسات في المسرح  :فؤاد عمي حارز
الصالحي ،ٜٗ :ولغة النقد األدبي  :د .فتحي بو خالفة.ٕٖ٘ :

(ٕٓ) فف المسرحية :د .عبد القادر القط.ٔ٘ :

(ٕٔ)معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية :د .إبراىيـ حمادة.ٔ٘٘ :
(ٕٕ) ينظر :فف المسرحية  :د .عمي الراعي.ٚ٘ :

(ٖٕ) ينظر :نظرية الدراما :سنيشينايا ،ترجمة  :نور الديف مارس .ٛٚ :

(ٕٗ) ينظر :فنالكاتبالمسرحيمممسرحواإلذاعةوالتمفزيونوالسينما  :روجرمبفيمد،ترجمة  :درينيخشبة .ٔٚٔ – ٔٚٓ ،ٔٙٚ :
(ٕ٘)

ينظر :فف الشعر :أرسطو طاليس ،ت  :عبد الرحمف بدوي  ،ٔ٘ٓ – ٜٔٗ :ومدخؿ إلى فف كتابة الدراما :عادؿ

النادي.٘ٙ :

( )ٕٙينظر :فف المسرحية  :د .عبد القادر القط ،ٕٓ :ومعجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية :د.إبراىيـ حمادة،ٔ٘ٙ :
واألدبي العربي الحديث :سالـ المعوش ٕٗٙ :والسيناريو :سد فيمد.ٖٛ – ٖٚ :

( )ٕٚينظر :فف كتابة المسرحية  :الجوس أجرى.ٕٕٔ :
( )ٕٛالبطؿ في التراث  :د .نوري حمودي القيسي .ٔ٘ :

( )ٕٜينظر :المثقفوف في الحضارة العربية (محنة ابف حنبؿ ونكبة ابف رشد) :د .محمد عابد الجابري.ٕٗ :

(ٖٓ) ينظر :حواريات الفكر األدبي  :د .صالح فضؿ  ،ٛ٘ :ومقاالت أمرسوف :رالؼ والد وأمرسوف.ٕٛٛ:

(ٖٔ)ينظر :مف فنوف األدب المسرحية  :د .عبد القادر القط ،ٕٚ ،ٕٗ :وفف المسرحية  :د .عبد القادر القط ،ٕٕ:والبطؿ
المعاصر في الرواية المصرية :أحمد إبراىيـ اليواري.ٖٚ :

(ٕٖ)ينظر :في النقد األدبي  :د .ميشاؿ عاصي ،ٜٔ٘ :ومسرحي والمسرح :عصاـ محفوظ .ٔٔ٘ -ٔٔٗ :
مساء :جميؿ القيسي .ٖٙ – ٖ٘ :
(ٖٖ) في المقبرة
ً
(ٖٗ) لسانيات النص نحو منيج لتحميؿ الخطاب الشعري :أحمد مدرس.ٜٔٓ :
مساء :جميؿ القيسي.ٖٙ :
(ٖ٘) في المقبرة
ً
( )ٖٙفف المسرحية :عمي الراعي.٘ٚ :

( )ٖٚينظر :فف كتابة المسرحية  :الجوس أجرى ،ٔٓٛ – ٔٓٚ :وفف االسموب ،دراسة وتطبيؽ عبر العصور األدبية  :أ.د.
حميد آدـ ثويني.ٖٔٚ :

مساء :جميؿ القيسي.ٖ٘ :
( )ٖٛفي المقبرة
ً
()ٖٜـ .ف .ٖٙ :

(ٓٗ)معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية :د .إبراىيـ حمادة.ٖٔٔ :

(ٔٗ) الكممة – والبناء الدرامي رؤية نقدية تحميمية مقارنة :د .سعد أبو رضا.ٕٕٔ :

(ٕٗ) ينظر :قراءة المسرحية  :رونالدىيمف ،ت :د .مدحي الدوري ،ٚٚ:واألدب وفنونو :محمد مندور.ٚٛ:

(ٖٗ) نظرية المسرح الحديث مدخؿ إلى المسرح والدراما :تقديـ  :اريؾ بينتمى ،ت :يوسؼ عبد المسيح ثروت .ٕٖٜ :
ٗٗ
اء :جميؿ القيسي.ٖ٘ :
( ) في المقبرة مس ً
(٘ٗ) ـ .ف.ٖ٘:

( )ٗٙـ .ف.ٖٙ:

( )ٗٚـ .ف .ٖٚ:

234

مجلة األستاذ

العدد  – 912المجلد األول لسنة 9112م 1341 -هـ

( )ٗٛعمـ النفس التربوي :د .سعاد جبر.ٕٜٔ :

( )ٜٗفف الكاتب المسرحي لممسرح واإلذاعة والتمفزيوف والسينما :روجرـ بفميد (االبف) ،ت  :دريني خشبة.ٕٖٗ :
(ٓ٘) المسرحية كيؼ ندرسيا ونتذوقيا :ممتوف ماركس ،ت  :فريد مدور.٘ٗ :
(ٔ٘) معجـ المصطمحات المسرحية :سمير عبد الرحيـ الجمبي.٘ٙ:

(ٕ٘) نظرية الدراما :سنيثينا يانوثا :ت  :نور الديف فارس  ،ٕٚ :ينظر :الموسوعة الفمسفية  :ـ :روزنتاؿ ،ب يوديف ،ت :
سمير كرـ.ٕٜٗ:

(ٖ٘)النفس انفعاالتو ا وأمراضيا وعالجاتيا :د .عمي كماؿ.ٙ٘ :

(ٗ٘)ينظر :مبادئ عمـ النفس العاـ  :يوسؼ مراد ،ٔٗٗ،وعمـ النفس المعاصر :د .حممي المميجي.ٖٔٙ – ٖٔ٘ :

(٘٘) ينظر :صراعاتنا الباطنية :د .كاريف ىورني ،ت :عبد الودود محمود العمي ،ٖٔ :و :الصراع في مسرحيات محيي الديف
زنكنة :خولة إبراىيـ أحمد.ٔٛ :

( )٘ٙعمـ النفس المعاصر :د .حممي المميجي.ٕٖٚ :
مساء :جميؿ القيسي.ٖٙ :
( )٘ٚفي المقبرة
ً
( )٘ٛـ .ف.ٖٙ ،
( )ٜ٘ـ .ف.ٖٚ ،

(ٓ )ٙينظر :لمف الزىور :عزيز خيوف.ٛ :

(ٔ )ٙفف المسرحية مف خالؿ تجاربي الشخصية :عمي أحمد باكثير ،ٛٔ:وينظر :نظرية الدراما مف أرسطو إلى اآلف  :د.
رشاد رشدي ،ٗٗ :وقضايا النقد العربي قديميا وحديثيا  :د .داود غطاشة وحسيف راضي .ٔٗٛ -ٔٗٚ :

(ٕ)ٙينظر :مسرح صالح عبد الصبور – دراسة فنية ،د .محمد محمود رحومة.ٗٙ:
(ٖ)ٙمعجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية :د .إبراىيـ حمادة.ٔٓٔ:
(ٗ )ٙفي المقبرة مساء :جميؿ القيسي.ٖٛ ،ٖٙ ،

(٘ )ٙفف الكاتب المسرحي لممسرح واإلذاعة والتمفزيوف والسينما :روجرـ بفميد (االبف) ت :دريني خشبة.ٕٗٗ :

مساء :جميؿ القيسي.ٖٚ ،
( )ٙٙفي المقبرة
ً
( )ٙٚقضايا الشعر المعاصر :نازؾ المالئكة ،ٕٚٙ :ينظر  :المغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي :محمد رضا مبارؾ:

٘ٗ – .ٗٙ

مساء :جميؿ القيسي.ٖٙ ،
( )ٙٛفي المقبرة
ً
( )ٜٙـ .ف.ٖٚ ،
(ٓ)ٚاألصوات المغوية :إبراىيـ أنيس.ٙ٘ :

مساء :جميؿ القيسي.ٖٚ ،
(ٔ )ٚفي المقبرة
ً
(ٕ)ٚينظر :األصوات المغوية  :إبراىيـ أنيس.ٙٚ :
مساء :جميؿ القيسي.ٖٛ ،
(ٖ )ٚفي المقبرة
ً
(ٗ)ٚينظر :الخطابة :أرسطو.ٕٓٗ :

(٘ )ٚينظر :الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب :جابر عصفور.ٜٔٛ :
( )ٚٙينظر :البالغة العربية في ضوء األسموبية ونظرية السياؽ :د .محمد بركات.ٜ٘:

( )ٚٚينظر :اإليضاح في عموـ البالغة والمعاني والبديع :الخطيب القزويني جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف.ٔٙٗ :
مساء :جميؿ القيسي.ٖ٘:
( )ٚٛفي المقبرة
ً
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.ٖٙ :  ف.) ـٜٚ(
.ٖٙ : ف.) ـٛٓ(

.ٖٙٙ : السيد أحمد الياشمي:) جواىر البالغة العربيةٛٔ(

.ٖٚ: جميؿ القيسي:مساء
) في المقبرةٕٛ(
ً
.ٕٗ : عادؿ النادي: مدخؿ إلى فف كتابة الدراما:)ينظرٖٛ(
.ٖٚ : جميؿ القيسي:مساء
) في المقبرةٛٗ(
ً
.ٖٛ : ف.) ـٛ٘(

Artistic Structure in Jaleel Al-Qaisi's Plays: Evening
Graveyard as a Case Study
Kwestan Najmuddin Enja
Kirkuk University- College of Arts
Abstract:
Search got up on the technical construction of the theater, which define the body
integrated text itself, which consists of clear elements a special arrangement, according
to special rules to certain influential happening in the same scenes.
I have chosen the famous author (Jalil al-Qaisi) to search for artistic construction in
the play ( In The Evening Cemetery ) a model. After the piece I talked about the concept
of the building the theater and give a brief on then analyzed characteristics theatrical
(man and woman) technically, aesthetic and focused my care at this point on the social
aspect of the tow characters, the spectrum because realistic plays focus on the realistic
side. To embody us in which a model of a human being who lives of the wishes and
needs and the struggle for all these things.In addition to all the sense in the case of the
mental disorder for each of the tow characters (man and woman). It must be the
language of these tow figures high in the dialogue may be used by the writer (al-Qaisi)
in order to reverse the culture of the tow characters. He focused on the structure of the
dialogue including (question, answer, monologue, repetition and rhetorical images) to
reflect through all of this technically and aesthetic characters in his play. In addition, the
writer shows his superiority interest in language and expression of the case and the idea
theatrical in an easy manner…
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