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:ملخص البحث  
بعد مرور أكثر من مخسة وعشرين قرنا على مسرية املسرح الغريب، اإلغريقـي مث الرومـاين مث األورويب،           

متلمل املبدعون هناك، وسئموا من قيود النظم ورتابة اإليقاع وتكلف اللفظ وضجيج األسـلوب، وفكـروا يف   
نةٌ، أول ما ظنوه التجريب، فأدخلوا النثـر يف  اجلديد، وقد ال يكون كل جديد جيدا بالطبع، لكنها يف اإلنسان س

  .احلوار إميانا باخلالص ومازالت اآلراء النقدية تتواىل منذ زمن على أن النثر أصلح من الشعر كلغة للمسرح
وباملوازاة كان املسرح العريب يبحث عن خصوصيته اليت ال تعزله عن العامل لكنها حتتفظ له ببصمة وهوية         

الشعري هو اخلطوة الصحيحة حنو مسرح عريب له بصمته وهويته، فاإلنسان العريب شاعر بطبعه وتكوينه واملسرح 
وتارخيه وحضارته، ويظل الشعر أقرب إىل قلبه ونفسه من أي فن آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهـي  

ول الذي يواجهه املسـرح العـريب   األهم تتجلى يف قدره الشعرية العربية على التأثري بصاحبها، مما يبعده عن التح
  .اليوم

ومما ال شك فيه أن ظهور املسرحية الشعرية اجلديدة يعد تطورا طبيعيا للقصيدة الدرامية الطويلة، وذلـك          
بتحويل الشعر يف املسرح إىل حوار مركز وسريع وقريب من لغة احلديث اليومي، مؤكدين أن الشعر يف املسـرح  

وال يعطله؛ وهذا طبيعي نتيجة تداخل الفنون فيما بينها واقتباس الشاعر العـريب املعاصـر    الدرامي يعمق املوقف
آلليات املسرح والسينما وغريمها، فهو جيمع بني الشعر والدراما والرسم والنحت واحلكي يف إطار واحد وإن كان 

  .االختالف واضحا يف وسيلة التعبري واألداة
إسهاما منا يف إبراز النص " سرح الشعري العريب املعاصر بني التأصيل والتجريبامل" وقد كان هذا البحث         

املسرحي الشعري العريب املعاصر الذي اتكأ على مجلة من اآلليات والتقانات واجلماليات مـن أجـل النـهوض    
  .لية غري حمدودةبالتجربة الشعرية اجلديدة املختلفة، فكان حمال لتساؤالت عدة وضعت القارئ أمام احتماالت دال

وقد كانت بداية البحث، عبارة عن باب تأصيلي نظري للمسرح الشعري، ودليل استكشايف لـه، إذ ال          
ميكن البحث دون اإلحاطة مبصطلح املسرح الشعري، وتتبع آراء النقاد العرب والغربيني حولـه، وكـذا تتبـع    

أن استقرت عند هذه التسمية اليت جتعل الشاعر قادرا على  التطورات اليت حصلت يف الذائقة املسرحية الشعرية إىل
رسم أبعاد التجربة، مرورا بعرض العالقة بني املسرح والشعر اليت أكدت مشروعية هذا اجلنس األديب الذي أرسى 

  .قواعده يف ساحة األدب العريب
ية املعاصرة، وذلك بالوقوف عند ضبط مث كان االنتقال إىل دراسة حتوالت املمارسة املسرحية الشعرية العرب        

مصطلح التجريب أو حماولة ذلك، ألنه مصطلح هالمي يصعب اإلمساك به، ومدى فاعلية هـذا التجريـب يف   
املسرح الشعري العريب املعاصر، للكشف عن اخلصائص الفنية الذي تعطي للنص املسرحي الشعري ماهيته الفنية، 

ليت أسهمت يف إثراء النصوص الشعرية بإمكانات العمل املسرحي وتعميق من لغة وحوار وشخصيات، والتقانات ا
التجربة الشعرية وإكساا ساحة زمانية ومكانية ورؤيوية حنو تعدد األصوات واحلركة واملوضوعية والكـورس،  

 مقبـول  وأخريا مجاليات املسرح الشعري العريب املعاصر اليت جتعل الشاعر قادرا على اإلبداع وتقدمي شكل مجايل
  .ليبقى يف ذاكرة القارئ وذاكرة األمة ككل عرب العصور املختلفة، كالرموز والقناع واألساطري
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ومن مثة كان االنتقال لالشتغال على النص املسرحي الشعري العريب املعاصر عرب منـاذج ثالثـة، وذلـك           
تقانات، واقتصر البحث على صالح باخلضوع للمقاييس املعروضة يف الباب السابق من خصوصيات ومجاليات و

عبد الصبور ومعني بسيسو وخالد حمي الدين الربادعي، ألم أكدوا مشروعية املسرح الشعري العـريب املعاصـر   
وبينوا خصوصيته يف أعماهلم، كما مجعت بينهم أسباب عدة تتعلق بالنشأة والثقافة واحلقبة الزمنيـة، إضـافة إىل   

يب املعاصر، واشتراكهم يف طريقة التعامل مع القضايا العربية املصريية، وفوق هـذا  ريادم للمسرح الشعري العر
  .اهتم ثالثتهم بالكتابة حول املسرح الشعري ممارسة وتنظريا ونقدا

ويأيت هذا البحث أيضا يف سبيل تأكيد حقيقة أن التجريب قاد إىل ميالد املسرح الشعري العريب املعاصـر          
ملقام األول على اجلمع بني الدراما والشعر، وتغلب من ناحية أخرى على الصراع املوسيقي بـني  الذي تغلب يف ا

العروضيني  فكانت نقلة فنية مجالية وكان مسرحا متقدما بالنسبة لسابقه، ألنه مل يأت من فراغ تارخيي أو فـين،  
  .ل الثقافات ولت منها وتأثرت اوإمنا مت بوعي وتوجيه من رؤى شعرائه اجلمالية اخلاصة اليت تفتحت على ك

مث إن التفات الشاعر املسرحي إىل ثقافة اآلخر مل مينعه من االرتباط بأصوله وتراثه واالعتمـاد عليـه يف           
العملية املسرحية، وحماولة ملء هياكله بلغة العصر ومهومه وحاجاته، ألنه وجد يف اقتران املسرح بالتراث املنطلق 

ناع املتلقي واملربر ملشروعية احلوار الشعري، حماولة منه لالرتقاء بالذوق اجلمايل الفين لدى املتلقـي  الضروري إلق
تنفصل النصوص العربية املسـرحية الشـعرية الـيت    إىل مستوى رفيع يتناسب واستيعاب اللغة الشعرية؛ كما مل 

العريب والسري والثورات، واسـتعانت بـه    التراث العريب ممثال يف التاريخ تاعتمدت التراث عن الواقع بل سخر
  .خلدمة الواقع والتعبري عنه

 يكن املسرح الشعري العريب املعاصر مبنأى عن واقع اجلماهري العربية وعن التحوالت الكـربى الـيت   ومل        
يف طرائـق  املضـمونية و شهدا املنطقة العربية يف الوقت الراهن، فقد مسه هذا التحول وحلقه التطور يف الرؤى 

لقضـايا اإلنسـانية   فكـان ساحة للجدل السياسي ومنربا للدعوة إىل التحرر والقومية وحمرابـا ل  التشكيل معا
التنـوير  " يب ومحل على كاهله رسالته الكـربى ألن الشاعر املسرحي انغرس يف أزمات الواقع العر واالجتماعية؛

  ."والتثوير وإضاءة الوعي
ص املسرحي الشعري العريب املعاصر قد شهد تغيريا إىل حد بعيد بني معمـار الـنص   وذا فإن معمار الن        

املسرحي الشعري التقليدي، تبعا لتغري الشرط الذايت لكل مبدع من جهة، ومن جهة أخرى تغري الشرط املوضوعي 
 الشعرية لغـة وفكـرة   تبعا لتغيــر اتمعات وتفاعلها، ويظهر هذا التغيري جليا يف اختيار مادة بناء املسرحية

وشخصيات وأحداث، وتقنية موسيقية وإيقاعية، ولقد أدرك الشاعر املسرحي املعاصر بوعيه الفين أن تغيري معمار 
النص يؤدي بالضرورة إىل تغريات العرض املسرحي على منصة املسرح يف صياغة فرجوية فكرية باألداء التمثيلـي  

  .حىت يتحقق التأثري الدرامي عرب التأثري اجلمايل...يقي والسينوغرايف واالستعراضيواملوس
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Summary of the research 

After more than twenty five centuries of the western theatre progress, 
the Greek, the Roman, and then the European, the creators fidgeted there 
and became fed up of the restrictions of the systems, rhythm monotony, 
phonation artificiality, and style crash. They thought of something novel. 
Though not everything new may be good, of course, this is a human being 
tradition. The first thing came to their mind was experimentation. As a so-
lution, they used prose in the dialogue. The critical views have been suc-
cessive since a period of time for the belief that prose functions better than 
poetry as the language of theatre. 

The Arabic theatre was correspondingly looking for its privacy which 
does not isolate it from the world but maintains its trace and identity. Poe-
tic theatre is the right step towards an Arabic theatre with its own trace and 
identity. On the one hand, the Arab person is a poet by his/her nature, 
formation, history, and civilization. Poetry remains closer to his/her heart 
and soul than any other art. On the other hand and more importantly, it is 
the ability of the Arabic poetry to influence its owner, and thus; it removes 
him/her from the evolution encountered by the Arabic theatre today.  

It is obvious that the emergence of the novel poetic theatre is conside-
red as a natural growth of the long dramatic poem, and this is through 
transferring poetry in theatre into a dialogue that is central, fast, and close 
to the everyday language. It is stressed that poetry in dramatic theatre dee-
pens the attitude and does not disrupt it. This is natural due to arts over-
lapping and the contemporary Arab poet’s quoting of theatre’s and cine-
ma’s mechanisms among others. It combines poetry, drama, painting, 
sculpture, and storytelling in one frame though the difference is explicit in 
the way and tool of expression. 

This research work entitled “The Contemporary Arabic Poetic Theatre 
between Authentication and Experimentation” has been our contribution 
in highlighting the contemporary Arabic theatrical text that rested on a 
number of mechanisms and aesthetics in order to develop the different re-
cent poetic experimentation. Hence, it was a subject of several questions 
which put the reader in opposition to limitless indicative potentials. 

The present research has introduced a theoretical overview of poetic 
theatre and its manual investigation because research can not be done wi-
thout explicitly describing the term poetic theatre, tracing the views of 
Arab and western critics about it, and tracing poetic theatre’s develop-
ments until it has been officially named as such. This enables the poet to 
draw the dimensions of the experimentation. The relation between theatre 
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and poetry has been addressed to confirm the validity of this genre that has 
established its rules within Arabic literature area. 

Then, a study of the transformations in the practice of contemporary 
Arabic poetic theatre has been presented through adjusting or trying to ad-
just the term experimentation because it is a difficult term to define, and 
addressing the effectiveness of this experimentation in the contemporary 
Arabic poetic theatre to investigate the artistic essence including: the lan-
guage, the dialogue, the characters, and the techniques which have enri-
ched poetic texts. This has been achieved through theatre work materials, 
deepening the poetic experimentation, and providing it with temporal, 
spatial, and visionary area towards variety in voices, movement, objectivi-
ty, and chorus. Finally, the present research work has presented the aesthe-
tics of the contemporary Arabic poetic theatre which enable the poet to 
create and present acceptable aesthetic form that remains in the reader’s 
and nation’s memory over ages such as the symbols, the disguise, and the 
legends. 

The present study has worked on cotemporary Arabic poetic theatrical 
text across three models respecting measurements already mentioned such 
as particularities, aesthetics, and techniques. The research was restricted to 
Salah Abd Al-sabur, Moueen Bessissou, and Khaled Mohieddine El Bara-
dei because they all stressed the validity of the contemporary Arabic poetic 
theatre and showed its particularity in their works. Moreover, several other 
reasons have been shared among them namely: their growing up, culture, 
and era, their leadership in contemporary Arabic poetic theatre, and their 
common way in dealing with the crucial Arabic issues. And above all, they 
were interested in writing practically, debatably, and critically about poetic 
theatre. 

The research has also been conducted to emphasize the fact that expe-
rimentation has led to the birth of contemporary Arabic poetic theatre that, 
on the one hand, defeated the combination between drama and poetry, and 
on the other hand, defeated the musical conflict between the prosodists. 
Therefore, this was an aesthetic artistic transmission, and theatre has been 
in a better position, in comparison with its predecessor, because it did not 
come out of historical or artistic vacuum, but rather; it has been consciously 
established and directed according to its poets’ special aesthetic visions 
which were open to all cultures and influenced by them. 

Though the theatrical poet noticed the other’s culture, this does not 
eliminate his/her origin and heritage, their use in the theatre work, and the 
attempt to fill in its framework with the language of the era, its concerns 
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and needs. He/she found out that combining theatre with heritage is ne-
cessary to convince the receiver, and it justifies the validity of poetic dia-
logue. This is an attempt to improve the level of receiver’s artistic taste to 
suit the poetic language comprehension. The poetic theatrical Arabic texts, 
which are based on heritage, are not disassociated from reality. Rather, 
they used Arab heritage that is accessible in Arab history, biographies and 
revolutions, and employed it to serve and express reality. 

Contemporary Arabic poetic theatre was not apart from the Arab au-
dience’s reality and the major changes that occurred in the Arab region at 
the present moment. It has been affected by this change and has known 
progress in the substance visions and forming methods, hence; it was an 
arena for political debate, a call for freedom and nationalism, and a niche 
for humanitarian and social issues. Because the theatrical poet has been 
suck in the Arab crises, he /she has carried on his/her shoulders a major 
message: “Enlightening, Revolutionizing, and Consciousness Lighting”. 

Thus, the architecture of the contemporary Arabic poetic theatrical text 
has encountered a change to a large extent in comparison with the architec-
ture of the traditional poetic theatrical text. This is due, on the one hand, to 
the change of subjective condition for every creator, and on the other hand, 
to the change of objective condition according to change in societies and 
their interaction. This appears explicitly in the selection of the structural 
material of the poetic theatre namely: the language, the idea, the characters, 
the events, and musical and rhythmic technique. The contemporary thea-
trical poet has artistically and consciously realized that change in text struc-
ture necessarily leads to changes in theatre on the platform stage as an en-
joyable and intellectual formulation through scenical, musical, and sino-
graphic performance in order to achieve the dramatic effect through aes-
thetic effect. 

 

  

 

 

 


	مقدمة

