
  

 

 

 درامىـــــحقيق الـــالت
 رىــــرح املصــره فى املســـوأث

 

 

 قسم البالغة والنقد األدبي واألدب املقارن

 هرةكلية دار العلوم جامعة القا

 

 حتت إشراف األستاذ الدكتور

 

 مشاركمشرف 

 د/ عبد الرمحن فودة
 

 من الباحثة

 م 4153 - هـ 5341

  



  



                     

3 
 

 الفهـــــــــرس

 3 ..............................................................................................الفهـــــــــرس

 6 ..........................................................................................الشكر والتقدير

 7 ..................................................................................................اإلهداء

 9 ...................................................................................................مقـدمـة

 33 ..................................................................................................متهيـد

 54 ..........................................................................................حترير املصطلح

  الفصــــــــل األول

 التحقيق الدرامـى

 51 .................................................الروسى نشأة املصطلح وتطوره فى املسرح: املبحث األول

 39 ............................... املرحلة األوىل  )مرحلة النشأة والتكوين ىف احلقل الصحفى(: -

 42 .......................................... املرحلة الثانية )انتقال املصطلح إىل احلقل األدبى(: -

 42 .. .(Anton Pavlovich Chekhov 3661- 3912 ) أنطون بافلوفيتش تشيخوف -3

 42 ................................ .(Maxim Gorky  3666- 3936)مكسيم جوركى  -4

 47 ..................................................................مجاعة القمصان الزرقاء. -3

 49 ................................................................ ..........الُصحف احليَّة. -2

 31 .............................................................. ...........املرسح السياسى -2

 43 ......................................................التحقيق الدرامى فى املسرح املصرى: املبحث الثانى

 21 .......................................................... م(.3973 –3692حممود تيمور ) -3

 21 ........................................................م(.3969 -3931عىل أمحد باكثري ) -4

 24 .......................................................... م(.3967 -3936نعامن عاشور ) -3

 23 ...................................................... م(.3997 -3942سعد الدين وهبة ) -2



                     

4 
 

 

  الفصـــــل الثانـــــــى

 دراسة تطبيقية، السمات الفنية ملسرح التحقيق الدرامى

 34 ...............................................................السمات الفنية ملسرح التحقيق الدرامى

: استبدال الشخصيات العادية التى يصادفها الناس ىف الطريق العام بالشخصيات املستدعاة من  أوًلا

 27 .............................................................................. متحف التاريخ.

ة املأخوذة مبارشة من ظروف احلياة اليومية لعامة الناس بالعقدة ثانياا: استبدال املشكلة اًلجتامعي

 64 ............................................................................ الدرامية التقليدية.

ا –ثالثاا: الوحدة الدرامية   66 ........................................... هى وحدة املكان. -أحيانا

ا  ا أفقيًّا بني عدد كبري من الشخصيات عىل نحو متواز، وليس تصاعدا ا: تتصاعد األحداث تصاعدا رابعا

 93 ............................................ رأسيًّا بني عدد حمدود من الشخصيات كام هو معتاد.

ا: استبدال احلوار الواقعى العفوى باحل  342 ........................... وار الذهنى اخلالص.خامسا

  الفصــــــــــل الثالــــــــــث

 دراسة بينية

 535 .......واملسرح املصرى ح الروسىالسمات املشرتكة فى التحقيق الدرامى بني املسر: املبحث األول

: إفراز نموذج البطل املقهور.  323 ........................................................... أوًلا

 361 ............................................ ءاته وعوراته بغية تغيريه.ثانياا: تصوير الواقع بسو

 371 ................. ثالثاا: اًلعتامد عىل املناقشة وعرض وجهة نظر الطرفني بموضوعية وشفافية.

 541 ..........واملسرح املصرى السمات املائزة فى التحقيق الدرامى بني املسرح الروسى: املبحث الثــــانى

 171 ...................................................................... املرسح الرويس: -1

: اًلهتامم بإبراز معاناة الشعب الروسى ومشكالته ىف ظل احلكم القيرصى.  372 ............. أوًلا

 379 ............................. ثانياا:  عمل عىل تعرية الطبقة الربجوازية وفضحها أمام الشعب.



                     

5 
 

 363 ......... ثالثاا: عمل عىل إيقاظ روح الثورة ىف نفوس الشعب الروسى خاصة الطبقة الكادحة.

 181 ...................................................................... املرسح املرصي: -2

: اًلهتامم بتصوير معاناة الشعب املرصى ىف ظل امللكية.  362 ................................. أوًلا

 366 .................... ثانياا: عمل عىل إبراز الشخصيات املهمشة ىف املجتمع وركز عىل سلبياهتا.

 369 ............................................. الب الطبقة الرأساملية.ثثالثاا: العمل عىل تعرية م

السمات التى يتفرد بها بعض ُكتاب التحقيق الدرامى فى املسرح الروسى واملسرح  -4

 514 ...................................................................................................املصرى

 191 .................................................................. أوال: يف املرسح الرويس:

 393 .................................. اًلهتامم بتصوير املناظر الطبيعية والظروف اًلجتامعية. -3

 392 .......................................... الرتكيز عىل إظهار املعنى الباطن وتيار األعامق. -4

 392 ................................................... أبطاله عاجزون عن النضال واملنازلة. -3

 397 ................................................اًلهتامم باجلانب النفسى ىف الشخصيات. -2

 396 .................................................. أنه مرسح اجتامعى من الدرجة األوىل.  -3

 413 ................. أن مرسحه هو املجسد ألفكار وقضايا وشخصيات مرحلة حترير روسيا. -4

 201 .................................................................. املرسح املرصي:يف ثانًيا: 

 412 .......................................................................... حمور السياسة: -3

 417 ......................................................... حمور املجتمع املرصى ومشاكله: -4

ية ىف مرسحه هى مشكلة احلكم وأزمة العالقة والصدام بني الشعب والسلطة القضية األساس -3

 433 .................................................................................... احلاكمة.

 436 ................................................... استخدام الرمز وتوظيفه خلدمة فكره. -4



                     

6 
 

 441 ............................... مرسحة األحداث اجلارية واألخبار التى حتملها الصحف. -3

 444 .................... ملركز.تعتمد مرسحياته القصرية عىل تكنيك املشهد القصري واملوقف ا -4

 443 .................................. استخدام الرمز لريسم به صورة موازية للواقع امُلعاش. -3

 442 ...................................................... اًللتزام بالقيم واملبادئ اإلسالمية. -2

 444 ..................................بني التحقيق الدرامى واألجناس املسرحية األخرى: املبحث الثــــالث

 447 ......................................................... .................ى:املرسح السياس -3

 431 ................................................................. .........املرسح امللحمى: -4

 421 ................................................................ املرسح الوثائقى التسجيىل: -3

 467 ....................................................................اخلامتة

 473 ..........................................................................................ملخــــــــص

 477 .............................................................املصادر واملراجع

 

  



                     

7 
 

 

 

 

 الشكر والتقدير

 

  :ير للجنة املناقشة املكونة منالشكر والتقد

أستاذ البالغة والنقد األدبي واألدب املقارن، كلية دار العلوم، ستاذ الدكتور عبد املطلب زيد، األ

جامعة القاهرة. لقبوله اإلشراف على هذه الرسالة وتقدميه النصح والتوجيه وحتمله مشاق الرسالة 

 حتى وصلت هلذا الشكل.

األدبي واألدب املقارن، كلية دار العلوم، ، أستاذ البالغة والنقد واألستاذ الدكتور عبد الرمحن فودة 

 لقبوله املشاركة يف اإلشراف على هذه الرسالة. جامعة القاهرة.

أستاذ النقد األدبي بكلية الرتبية النوعية جامعة بنها، ، حممد ستاذة الدكتورة فاطمة يوسفاأل

 لتفضلها بقبول مناقشة هذه الرسالة، فلها جزيل الشكر.

لية دار العلوم ، جامعة القاهرة، ستاذ األدب العربي، كأ، بد احلميد شيحةاألستاذ الدكتور عو

 لقبوله مناقشة هذه الرسالة.

 

 جزاهم اهلل عين كل خري
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 اإلهداء

 

 

اية، ووعدنى أال أبي .. الذى حتمل معى مشاق الطريق منذ البد

 أخذله أبًدا وأال أدع شيًئايتخلى عنى مطلًقا، ووعدته أال 

 يعوق تقدمى لتحقيق أحالمى.

 

وكانت ضحكته  .. الذى صرب معى وحتملنى كثرًيا صغريى شادى

 مبثابة الوقود الذى يشعلنى للمضى ُقدمًا.

 

 كل من قدم ىل العون وأمدنى مبعلومة أفادتنى أخريًا أهدى هذا العمل إىل و   

 فى حبثى .       
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 مقـدمـة
 

  ...، أما بعد^مد  هل ر  العاملني، وبه نستعني، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني، سيدنا حممد احل

نسالخ عن مفهوم املحاكاة الكالسيكية واًل رسطيمل يعرف املرسح الغريب حترره من قيود املرسح األ

ملرسحية والفنية التي جمموعة من املدارس اوذلك من خالل  ،العرشينني التاسع عرش وإًل يف القرن

، وقد عملت هذه املدارس «فن الشعر»أرسطو يف كتابه  استهدفت الثورة عىل املرسح اليوناين كام نظَّر له

يربط املرسح  الكالسيكي الذي كان العقالنية املغلقة ومبادئ املرسح عىل التخلص من الفلسفةاملرسحية 

 ومتثل األخالق والفضيلة. حرتام قضايا وتصورات املنطقابالعقل واملحاكاة و

شكسبري، والفرنيس فيكتور هوجو، واألملاين وليم وقد بدأ التجديد املرسحي مع املرسحي اإلنجليزي 

برتولد برخيت، وبعض املدارس الفلسفية والفنية كاملدرسة الرسيالية ومدرسة التحقيق الدرامى 

 التي تسمى بمدرسة الالمعقول. )األوترشك( الروسية واملدرسة الوجودية واملدرسة التجريدية

 :وهتدف هذه الدراسة إىل

 وتطوره ىف املرسح الروسى.« كرِش وت  األُ » التحقيق الدرامىتتبع نشأة  -3

 لدرامى ىف املرسح املرصى.التحقيق ا دراسة أثر -4

 الروسى واملرصى. نيالوقوف عىل السامت الفنية ملرسح التحقيق الدرامى ىف املرسح -3

 الروسى واملرصى. نية ىف التحقيق الدرامى بني املرسحإبراز السامت املشرتك -2

 الروسى واملرصى. نيمعرفة السامت املائزة ىف التحقيق الدرامى ىف املرسح -2

 إبراز العالقة بني التحقيق الدرامى وغريه من األجناس املرسحية األخرى. -6
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 فصول:ثالثة إىل  -التحقيق الدرامى وأثره يف املرسح املرصي–قسمت هذا البحث قد و

نشأة املصطلح » :بعنوان املبحث األول؛ مبحثنيقسمته إىل و ،«التحقيق الدرامى» :بعنوان الفصل األول

ح الروسى، وقدمت عدة ، حتدثت فيه عن نشأة التحقيق الدرامى ىف املرس«ىف املرسح الروسى وتطوره

نشأة املصطلح »بعنوان:  ينواملبحث الثا أنطون تشيخوف وماكسيم جوركى. ،تعريفات له، وأرشت إىل رواده

 درامى ىف املرسح املرصىاإلرهاصات األوىل لظهور التحقيق ال ، حتدثت فيه عن«املرصىىف املرسح وتطوره 

حممود تيمور  ؛هذا املرسح وذكرت أهم ُكتا  وطدت دعائمه ىف الدراما املرسحية،وت ، وكيف نامالفصيح

ا أمحد باكثري. وعيل  ؛درامى ىف املرسح العامى، وذكرت أهم ُكتا  هذا املرسحعن التحقيق ال وحتدثت أيضا

 نعامن عاشور وسعد الدين وهبة.

حتدثت فيه عن السامت  ،«دراسة تطبيقية ،لتحقيق الدرامىالسامت الفنية ملرسح ا»فهو بعنوان:  الفصل الثاينأما 

 كتا  هذا املرسح ىف روسيا ومرص.لُ  واملالمح التى يتسم هبا مرسح التحقيق الدرامى مدللة عىل ذلك بنامذج تطبيقية

 «الشقيقات الثالث»و «النورس»؛ تشيخوف تناولت ثالث مرسحيات ألنطونففى املرسح الروسى 

 . «أعداء»، «املصطافون»، «احلضيض»؛ ثالث مرسحيات ملكسيم جوركى اوتناولت أيضا  ،«بستان الكرز»و

 ،«قنابل»، «33املخبأ رقم »؛ تيمور ثالث مرسحيات ملحمودتناولت  الفصيح وىف املرسح املرصى

، «رئيس وزارة أم سائق سيارة»؛ مرسحية قصرية لعىل أمحد باكثري ةثالث عرش تناولتو .«كذ  ىف كذ »

جلسة مع » ،«الصفقة اخلارسة» ،«راشيل ىف املخاض»، «اللهم حوالينا وًل علينا»، «السوق السوداء»

 ،«دولة تتسول» ،«ملك السودان» ،«معجزة إرسائيل» ،«مايو 32ليلة » ،«راشيل والثالثة الكبار» ،«الشيطان

 . «السكرتري األمني» ،«املقراض»

. «وابور الطحني»، و«الناس الىل حتت»عامن عاشور؛ لنوىف املرسح املرصى العامى تناولت مرسحيتني 

 .«سكة السالمة»، و«كوبرى الناموس»وتناولت مرسحيتني لسعد الدين وهبة؛ 

السامت » :بعنوان املبحث األول؛ ثالثة مباحثوقسمته إىل  «دراسة بينية»بعنوان  لثالثا الفصليأيت و

السامت » :بعنوان واملبحث الثانى ،«بني املرسح الروسى واملرسح املرصىىف التحقيق الدرامى  املشرتكة 
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بني » :هو بعنوانف أما املبحث الثالث، «بني املرسح الروسى واملرسح املرصىىف التحقيق الدرامى املائزة 

بني مرسح  واًلختالف  ، وحتدثت فيه عن أوجه الشبه«درامى واألجناس املرسحية األخرىالتحقيق ال

 والتسجيىل.وامللحمى  التحقيق الدرامى وغريه من املسارح األخرى؛ كاملرسح السياسى 

نصوص املرسحية التى ومما ًل شك فيه أنه قد واجهتنى العديد من الصعوبات منها: احلرية ىف اختيار ال

منى أهنا متثل املشكلة أو املوضوع  اتعالج موضوع البحث، وقد تم اًلختيار حسب رؤيتى اخلاصة، ظنا 

التوصل لبعض املراجع التى تشري لنشأة التحقيق الدرامى ىف املرسح الذى تتناوله، إضافة إىل صعوبة 

فت فقط باإلشارة إىل ميالد التحقيق الدرامى كتا –اخاصة املرصية منه–ن املراجع العربية إالروسى؛ حيث 

 تأو ما إذا كان ،ومل هتتم بتفصيل ذلك امليالد ،ى عند أنطون تشيخوف ومكسيم جوركىىف املرسح الروس

 ،املكان إىل املرسح نتقل التحقيق الدرامى من ذلكت ىف مكان آخر غري املرسح، وكيف اله جذور أخرى نبت

 طالع عىل املراجعفقط باًل لذلك مل أكتِف  ؛املضامر ى يفرضها املنطق ىف ذلكسئلة األخرى التوغريه من األ

فقد حرصت عىل إجراء عدة مناقشات حول املوضوع مع عدد من  ،املتاحة التى يسهل الوصول إليها

د. أمحد ، وحلسن سالما وأبد.  :مثل؛ ن سبق هلم التحدث ىف موضوع البحثاملهتمني باملرسح الروسى أو م

املخرج اإلذاعى الرشيف خاطر، والصحفى لؤى ماجد سلامن، وامللحق الثقاىف املرصى ىف ى، واخلميس

يف جاد، واملسئول عن املوقع روسيا أسامة الرسوى، ومدير النشاط الثقاىف باملركز الثقاىف الروسى رش

مد أبو بكر محيد، د. حم ،د. عبد احلكيم الزبيدى، واملسئول عن تراث باكثري ،كرتونى لعىل أمحد باكثرياإلل

وحتريت الدقة  ،املوضوعهذا حول  بام يعرف املسترشق الروسى فالديمري بلياكوف. وقد أمدنى كل   اوأخريا 

 ىل ىف النهاية كتابة هذا البحث املتواضع. يرسحتى تىف اختيار املادة العلمية ما أمكننى ذلك 

 .وأرجو أن أكون قد ُوفقت فيام قصدت إليه.

 سواء السبيل وهو اهلادي إىل
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 متهيـد
 حترير املصطلح

به مسارح  ح إىل املرسح الروسى، وقد تأثرتترجع البداية الفعلية لظهور التحقيق الدرامى يف املرس 

 .ومنها املرسح املرصى ؛لدانل والبِ عدة ىف خمتلف الدو

ك»والتحقيق الدرامي هو الرتمجة العربية )املرصية( ملا ُيسمى بالروسية  وتلك  ،(ОЧЕРК) «ُأوْتِشر

ستخدمت كلها اللفظة الروسية األوروبية األخرى لفظة تقابلها فااللفظة روسية، ومل جتد اللغات 

ك»وُتنطق  ،(OTCHERK)نجليزية ُتكتب ، ففي اللغة اإل(3)«ُأوت رِشك» بنفس ُنطقها يف اللغة  «ُأوْتِشر

حينام نقلت ذلك املصطلح إىل املرسح  -عدا مرص-أن الُبلدان العربية  اجدير بالذكر أيضا  ،(4)الروسية

ك»العربى أو إىل األد  بوجه عام، مل تقم بتعريبه واكتفت بكتابة نطقه الروسى باألبجدية العربية   ،«ُأوْتِشر

 .(3)(OTCHERK) نجليزية لهوىف املقابل استخدمت الكتابة اإل

. (2)«دراسة»، «مقالة»، «ُنبذة»، «حتقيق صحفى»وهلذا املصطلح عدة ترمجات يف القاموس الروسى؛ إذ يعنى 

وترجع تلك الرتمجات إىل املوطن األصىل الذي نشأ فيه املصطلح وهو الصحافة الروسية؛ فهي األم الرشعية 

كملصطلح التحقيق الدرامى ) لذلك فإن املصطلح عندما ُيطلق عىل  ؛ومنها انتقل إىل األد  واملرسح ،(األُوْتِشر

 . (7)«التحقيق الدرامى»أو  ،(6)«االستطالع الدرامى »أو  ،(2)«بورتاجالري»لون مرسحي يكون معناه 

                                                           

 .393ص ،: ىف املرسح املرصى املعارص، هنضة مرصحممد مندورد.  ((1

 .449م، ص3962حية، دار املعارف، املصطلحات الدرامية واملرس : معجمإبراهيم محادةد.  ((2

 .م4131 يوليو ، 61 عدد سوريا، دمشق، الثقافة، وزارة ، الشام رشفات جريدة ،«ماذا بقى من املرسح السياسى»( لؤى ماجد سلامن: مقال بعنوان (3

 .223ص م،3977غة الروسية، موسكو، عربى، دار اللخ. ك بارانوف: قاموس روسى/ ((4

 .449مية واملرسحية، ص: معجم املصطلحات الدراإبراهيم محادةد.   5))

: مقال مجيل محداوىد. ، وانظر: 342ص ، بريوت، ته املعارصة، دار النهضة العربية: املرسح أصوله واجتاهاحممد زكى العشاموىد.  ((6

 .م4117املغر ، أغسطس  ،، نرش بمجلة ندوة«مدارس التجديد املرسحى ىف العامل الغربى»بعنوان 

التسجيلية ودراما  سالم: مرسح باكثري السياسى بني أبو احلسند. ، وانظر: 393ص ىف املرسح املرصى املعارص، :حممد مندورد.  :انظر ((7

 :سني عامرسامى منري حد.  ، وانظر:467م، ص4131قصور الثقافة، القاهرة، ، اهليئة العامة ل3، ط3األوترشك، أبحاث مؤمتر باكثري، ج

 .362م، ص3979ئة العامة للكتا ، ، اهلي4املرسح املرصى بعد احلر  العاملية الثانية، ج
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ك»مصطلح و من الصحافة والدراما، فال هو صحفى بحت وًل هو  اىف جمال املرسح ُيعد مزيا  «األُوْتِشر

ك»لذا نجد أن خري مقابل ملصطلح  ؛نام هو نتاج للتزاوج بينهامإت، ودرامى بح ى هو ىف املرسح املرص «األُوْتِشر

 للرسالة ملا له من دًللة وعمق وشمولية للمصطلح الروسى.  اوهذا ما ارتضيناه عنوانا  ،«التحقيق الدرامى»

 ؛«التحقيق الدرامى»مصطلح أول من استعمل ( هو 3962 -3917) د. حممد مندورجدير بالذكر أن 

ك»املقابل العربى ملصطلح  بوصفه املصطلح ىف املجالت األجنبية الروسى، وذلك بعد قراءته عن  «األُوْتِشر

( 3912-3661) أنطون تشيخوفواطالعه عىل حتليل النقاد الروس ألعامل   -خاصة الروسية منها-

(، وكانت أول مناسبة رسمية حلديث مندور عن ذلك املصطلح بعد 3936-3666) ومكسيم جوركى

،  منتصف القرن العرشين. أى ىف3926عام  لنعامن عاشور «الناس الىل حتت»مشاهدته لعرض مرسحية 

 .(3)وتبعه النُقاد والُكتا  بعد ذلك ىف احلديث عنه

وعىل رأسهم  ،الروسيونلون جديد من املرسحيات ابتدعها الُكتا  »ومرسحية التحقيق الدرامى هى 

لظاهرة من الظواهر وآثارها ىف احلياة، أو لقطاع حمدد من  استطالعا اأو  اتقدم ريبورتاجا مكسيم جوركى، و

ويقدم نتيجة دراسته ىف صورة درامية دون تقيد باألصول التقليدية الصارمة  ،املجتمع يدرسه الكاتب

وحيقق الكاتب الرتابط بني عنارص املرسحية عن طريق الصورة الكلية التى تنشأ من العالقات  ،للدراما

   .(4) «رسحيةنسانى الذى تشتمل عليه املومن املحتوى الفكرى أو اإل ،واألحداث التى يطرحها

 ،كل عمل أدبى يدرس قضية ما عىل الطبيعة»ُيطلق عىل لالتحقيق الدرامى ُيوسع البعض مفهوم و

وهبذا فإن صة والرواية. قال منها ،واألعامل األدبية كثرية ،(3)«أدبية فنيةويعرض هذه الدراسة ىف صورة 

يمتد ليشمل كل األعامل األدبية التى نام إو ،الكتابة املرسحية عىلفقط  االتحقيق الدرامى ليس مقصورا 

                                                           

 . 449امية واملرسحية، صمعجم املصطلحات الدر :إبراهيم محادة د. :انظر (1)

م، 4116، 6هنضة مرص، ط األد  وفنونه، د. حممد مندور:، وانظر: 97رسح املرصى املعارص، مرجع سابق ص: ىف املحممد مندورد.  (2)

املرسح أصوله واجتاهاته  :حممد زكى العشاموىد. م، وانظر: 3976 م3969املوسوعة السوفيتية الكربى، موسكو،  ، وانظر:343ص

 . 342، صاملعارصة

 .97ص : ىف املرسح املرصى املعارص،حممد مندورد.  ((3
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رشيطة  ،التى يواجهها املجتمع -سية أو اًلجتامعية أو اًلقتصاديةالسيا-دراسة قضية من القضايا  تناولت

 . (3)تقديم تلك القضية بصورة درامية

أكثر  درامية؛ فالدراما وهذا هو مناط الفرق، فاألعامل األدبية التى عرفتها البرشية ليست كلها أعامًل

ختيار اكوحدة احلدث، خط الفعل املتصل، - عن أهنا تتفرد بمميزات ُتعرف هبا فضالا  ،وخصوصية اُعمقا 

وإن كان  ،(4)ويواجهها بطل املرسحية من أول العمل إىل آخره ،مشكلة أو قضية ُيركز عليها الكاتب

 نامث عن ذلك للفصل الثانى حيئ احلديوسنرج .م بكل ُمقومات الدراما التقليديةالتحقيق الدرامى ًل يلتز

 ميزات التحقيق الدرامى.ملنعرض بالتفصيل 

ألهنا بمثابة استطالع وذلك  ؛(3)«مرسحية استطالعية» وُيطلق عىل مرسحية التحقيق الدرامى اسم

ا وآثارها ونتائجها عىل لقضية ما وآثارها عىل فئة من املجتمع، فهى بمثابة مرآة عاكسة لتلك القضية وأسباهب

، وذلك من خالل نص املرسحية الذى ينتجه الكاتب، تلك املرآة تعكس كل ذلك عىل الورق أوًلا  ،ملجتمعا

 عىل ذلك فإن مرسح التحقيق الدرامى هو وبناءا  ،املرسح من خالل العرض املرسحىبة ثم تعكسه عىل خش

 .(2)«رح التوثيق الريبورتاجىـمس»

ض ملواقف أو أحداث يومية ًلفتة وذات أثر اجتامعى تعرأن »وُيشرتط ىف مرسحية التحقيق الدرامى 

اواق اقد مر عليه وقت طويل؛ بل تعرض حدثا  ابمعنى أن املرسحية ًل تعرض حدثا  .(2)«آنى التأثري  ،بالفعل عا

يطرح نفسه من خالل هذا الرشط الذى يستلزم تزامن عرض هى وثمة سؤال بد ،ويشغل الرأى العام

 ..!!احلادثة أو املوقف الذى تتضمنهع مرسحية التحقيق الدرامى م

 ؟ أحداثها دبية بالتقادم أو بمرور الزمن عىلهل تفقد مرسحية التحقيق الدرامى قيمتها األ :والسؤال هو       

                                                           

 .33: ىف املرسح العاملى، هنضة مرص، صحممد مندورد. انظر:  (1)

 .342ص املرسح أصوله واجتاهاته املعارصة، :حممد زكى العشاموىد. : انظر (2)

 .449معجم املصطلحات الدرامية واملرسحية، ص :إبراهيم محادةد. انظر:  (3)

  ى.: مدارس التجديد املرسحى ىف العامل الغربمجيل محداوىد.  ((4

 .426ص راما األوترشك،مرسح باكثري بني التسجيلية ود :أبو احلسن سالمد.  (5)


