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المسرحية ذات الفصل الواحد -رسائل جامعية في ادب محيي الدين زنكنه   

 اديب ابو نوار 
 كاتب من العراق 

سرني ان اتابع بحثا يتناول سيرة مبدع عشت معه تلميذا وصديقا وتلمست بين يديه مواصفات خيرة في 
الحياة بوصفھا ثروة كبري للكائن البشري وعليه استغ.ل تفاصيلھا بدقة من اجل قيمھا السلوك والموقف من 

المسرحية (لذا كان البحث ھو . وسرني اكثر ان اتابع باحثا يتناول جزءا محددا من ابداع ھذا الكاتب. الراقية
سالة الماجستير وھو البحث المقدم كجزء من متطلبات ر) ذات الفصل الواحد في ادب محيي الدين زنكنة

لنيل شھادة الماجستير من مجلس كلية التربية بجامعة ) غانم محمد خضر الجبوري(التي تقدم بھا الطالب 
.2005والتي جرت بعد عشرة ايام من بدء اذار ) فائق مصطفي احمد(الموصل باشراف ا9ستاذ الدكتور   

دة ستضيف كشوفات مھمة سواء الي ومبعث السرور في ا9مر او قدرة الباحث علي استشراف افاق جدي
ام للنقد والتحليل في ا9دب العربي برغم الجھد الواضح الذي قدم في ھذا المجال حيث انه ) زنكنة(ادب 

مقدمة، وتمھيد، وفصلين يقع كل واحد منھا في ث.ثة مباحث، فض. : شرح خطة بحثه بانھا توزعت بين
.علي الخاتمة والمصادر والمراجع  

. سبق وان وجدت من 9يحبذ بحثا من فصلين ويرتأي ان تكون ھناك ث.ثة فصول) الفص.ن( وھذا ا9مر

في المحور ا9ول من التمھيد تناول . ولكنه يحبذ ذلك كجزء من اسباب رصانة البحث. برغم انه ليس الزاما
يث عن سيرة طبيعتھا وخصائصھا، فيما خصص المحور الثاني للحد: الباحث، المسرحية ذات الفصل الواحد

علي مدخل وث.ثة مباحث، ) المسرحية التقليدية(الكاتب واعماله المسرحية واشتمل الفصل ا9ول المعنون بـ 
تناول المدخل المسرحية التقليدية بصورة عامة، وقام المبحث ا9ول علي دراسة الحبكة والصراع، وقام 

سة والثانوية، وكانت الشخصيات الرئيسة المبحث الثاني علي دراسة الشخصيات وتناول الشخصيات الرئي
: في محورين  

).البطل الغائب(ا9ول   

).البطل المثقف(والثاني   

: ، واشتمل ھذا المبحث علي محورين)الحوار(فقد تمت دراسة : اما في المبحث الثالث  

ھذا  - فصيحةاذ تناول فيه اللغة العامية وال. خصص ا9ول للحوار والدراما، وخصص الثاني للحوار واللغة
المسرحية (اما الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان . والحوار والصورة ايضا -ان كانت ھناك لغة عامية

اضافة للمدخل ث.ثة مباحث وقد كان مدخله مناقشاً للمسرحية التجريبية : فقد ضمنه الباحث) التجريبية
، ودرس في المبحث الثاني )ولدراما العبث وال.معق(بصورة عامة، اما المبحث ا9ول فقد درس 

ثم ختم بحثه بايجاز عن اھم النتائج التي توصل ) الدراما الملحمية(، وفي ثالث المباحث درس )المونودراما(
وبعد ان كان الباحث قد مھد في مقدمته لتعريف المسرحية ومسوغات اختيار الموضوع ذھب الي . اليھا

ية التربية الفنية قسم الفنون المسرحية، جامعة بابل، عام رسالة تقدم بھا باحث الي مجلس كل) انتقاد(
). البناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكنة(مثلما انتقد كتاب . وھو الباحث وليد مانع الجنابي) 2002(

والصادر عن دار ) صباح ا9نباري(للكاتب ) البناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكنة(مثلما انتقد كتاب 
.وصفت ھذه الدراسة بانھا لم تكن منھجية بالمستوي المطلوب. الثقافيةالشؤون   

استنتاجا كلھا مدح واطراء ودعوة ل.فادة من ) 11(فكان ھناك . ثم ذھب الي خاتمة ولد منھا ا9ستنتاجات
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مثلما اكثر تلك ا9ستنتاجات جاء تسويغھا بشكل انشائي 9يدل علي اھمية ورقي البحث ) زنكنة(ادب 
في (وھو الذي سبق وان قرأنا له ) فائق مصطفي احمد(وھذا ما يوجب علي ا9ستاذ الدكتور . حثوالبا

ان يزيد من اھتمامه وضغطه علي ط.به . كنموذج لكتاباته التي تؤكد علي اھميته) ذاكرة المسرح العربي
محبة مع تھنئة  من اجل بحث اكثر رصانة يليق بسمعتي المشرف والكاتب الذي يتناول الباحث وھذه دعوة

وقد رأس لجنة المناقشة ا9ستاذ الدكتور ابراھيم . لباحث قدم ما عنده ولنا امل ان نقابله وقد نال الدكتوراه
جنداري وكان بعضويتھا اضافة الي المشرف ا9ستاذ المساعد الدكتور ج.ل جميل والدكتور ھشام محمد 

F عبد .  

 


