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 ١١٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

  خالد عبد اللطيف رمضان  ثــــــاسم الباح
  )دراسة فنية( ونوس مسرح سعد اهللا  ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )م١٩٨٤(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 

 الذين العربي،يعد سعد اهللا ونوس واحداً من أبرز كتاب المسرح 
 وأخذوا على عاتقهم مهمة ،من الستينات ابتدأالمرحلة المعاصرة  في ظهروا
 تستمد أصالتها من ، وإيجاد هوية مميزة لها، المسرحية العربيةكتابةتطوير 
  . ومن األشكال العالمية الموجودة، المتنوعالعربيالتراث 

ودراسة سعد اهللا ونوس  تعنى دراسة جانب هام من إنتاج المسرح 
 فسعد اهللا ونوس واحد من ،لستيناتابداية  بدأت مالمحه تتبلور منذ العربي،

 وال يمكن دراسة ،سوريا في  الذين ظهرواالعربيأبرز كتاب المسرح 
 ،هللا ونوسا لتراث سعد التصديسوريا دون  في  المعاصرالعربيالمسرح 

 لما تمتع به من صدق واهتمام ،تاريخ هذا المسرح في يعد عالمة بارزةالذي 
 ومحاولة تشخيص ،ارتباط وثيق بالواقع و، وهمومهالعربيبقضايا اإلنسان 

  . والدعوة إلى تغييره نحو األفضل،أزمات الواقع المعاش
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هللا ونوس تتيح الفرصة لدراسة واحد من أهم اودراسة مسرح سعد 
 ومعرفة خصائص ، المعاصرالعربيالمسرح  في الشخصيات المبدعة

دمها على يق التي  وتحديد مدى اإلضافة،مسرحه واتجاهاته  وأهم قضاياه
 وقد لقيت مسرحيات سعد هللا ونوس اهتماماً كبيراً .مستوى الموقف واألداة

 وكتبت حولها بعض مقاالت ،مختلف البالد العربية، في من النقاد العرب
بالد  في مسرحياته كما عرضت بعض ،الدوريات العربية في ودراسات
  .يرةثعربية ك

وانتهاء بآخر . .)١٩٦٢سنة (حه من البداية رومن هنا كان اختيار مس
  وقد بذل الباحث جهداً. ليكون موضوعاً لهذه الدراسة،)١٩٧٧سنة (ما كتب 

 حتى يتضح ،دراسة إنتاج ونوس من خالل نظرة تطورية لكل ما قدمفي 
  . المعاصرالعربيتكنيك المسرح  في حققهالذي مدى التجديد 

. .اقعسبيل توضيح هذا بربط األديب بالو في –وقد عنيت الدراسة 
يعكسها مسرحه بظروف المجتمع من  التي والكشف عن عالقة القضايا

 كما اهتمت الدراسة بتوضيح .وتطور رؤية الكاتب من ناحية أخرى. .ناحية
كل مرحلة من مراحل  في استخدمها الكاتب التي األدوات الفنية المختلفة

  .الفنيتطوره 
كتب حول المسرح  أثناء البحث بالكثير مما –وقد استفادت الدراسة 

 الواقعي وال سيما المذهب . وما كتب حول المذاهب األدبيةوالعالمي العربي
  .تطور سعد اهللا ونوس في يمثل الخطوة األخيرةالذي 
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ومن أجل تحقيق مزيد من الفائدة إلثراء البحث قام الدارس بمقابلة 
 وأجرى معه حواراً مطوالً حول ،)م١٩٨٤أبريل (دمشق  في الكاتب

فني مسرحه وحول القضايا الخاصة بالبناء ال في أثرت التي ثرات الثقافيةالمؤ
  .لمسرحه

  منهج الدراسة 
كل فصول الدراسة أن يتحرى الدقة العملية والسير  في حثاحاول الب

ضوء النص  في  لتكون الدراسة والتحليل.المسرحيرحاب النص  في المتأني
كما حاول الباحث أيضاً . ..لية ذاته وما يطرحه من قضايا فكرية وجمايدباأل

 ليرصد العالقة الجدلية بين الفن االجتماعي بالواقع األدبيأن يربط النص 
رح بصفة سوالمجتمع انطالقاً من رؤية تؤمن بأن األدب بصفة عامة والم

 من العربي نسعى لفهمها من أجل فهم أعمق لواقعنا ،اجتماعيةخاصة ظاهرة 
  .من المحيط إلى الخليج العربيأجل غد أفضل لإلنسان 

  استنتاجات الدراسة 
  :مقدمة وأربعة فصول في البحثيقع هذا 

  :السيرة والموقف: الفصل األول 
يدرس مكونات شخصية الكاتب ومحاولة التعرف على الواقع 

 . ويوضح أهم مكونات ثقافته العربية واألجنبية. المحيط بهاالجتماعي
 ومن ثم تحديد وظيفة المسرح .اتبقام بها الك التي عمالويرصد أهم األ

  .وماهيته كما يراه الكاتب
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  :مرحلة البداية العبثية: الثاني الفصل 
  وبياناً بالقضايا، ويقدم عرضاً لها،ويدرس مسرحياته القصيرة األولى

 ثم يدرس بناء الحدث والشخصية وتحديد المالمح .يطرحها الكاتبالتي 
مسرحيات هذه  في  وسماتهالدرامي كما يدرس بناء الحوار ،امالعامة له
  .المرحلة

  :التسجيليمرحلة المسرح : الفصل الثالث 
 في تجلت التي مسرح سعد اهللا ونوس في يدرس المرحلة التسجيلية

" يل القبانىلسهرة مع أبى خ"و "  حزيران٥حفلة سمر من أجل  "مسرحيتي
التزم  وإلى أى مدى . وبناء الحدث فيها.تطرحها التي ويعرض القضايا

 وكيف . ثم يدرس بناء الشخصيات.التسجيليبناء حدثه بالمسرح  في الكاتب
  .هذه المرحلة ويحدد خصائصه الفنية في قدمها الكاتب وطبيعة الحوار

  :الملحميمرحلة المسرح : الفصل الرابع 
الفيل "مسرحيات  في تتجلى، التي يدرس مسرحيات المرحلة الملحمية

ويوضح " الملك هو الملك"و" لوك جابرمم رأس المغامرة"و" يا ملك الزمان 
 مدى التزم أي ويدرس بعد ذلك بناء الحدث فيها وإلى ،تطرحها التي القضايا
 وتحديد المالمح العامة ، للمسرحي الملحملبناء مسرحياته بالشك في الكاتب

 وتحديد ، ثم يتناول الفصل دراسة الحوار.لبناء الحدث وتصوير الشخصية
  . ومالمحهأهم خصائصه

  
  


