
 

 
 2010أوراق كالسيكية العدد العاشر 
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 جمهور مناندروس  

 )*(بين االستقبال والتوقع
 

 د. عادل سعيد النحاس

 القاهرةجامعة  -كلية اآلداب 

 
 

 عصر جديد، كوميديا جديدة، جمهور مختلف:  

 ؛ في كل  مالا ي ال يلاة فريدة وبخصائصبسمات جديدة ق.م.  القرن الرابع اتسم

العقلود األوللم ملن  ل ا فبعد األزمة االقتصادية الطا اة التي عمت أرجاء البالد فلي 

الضروس التي اشبت بين أثياا واسبرطة في اهاية القرن الخلامس  رب لل القرن اتيجة

االاتعلللا  ،  لللدثت االاجراجلللة وت قللل  (1)البليبوايسللليةق.م. والمعروفلللة بلللال روب 

عقلللب الجتو لللات الكبيلللرة زيلللادة مطلللردة زدادت الثلللروات وا يلالقتصلللاد اليوالللاا

ولم يقتصلر  ل ا  اإلسكادر األكبر في بالد الشرق؛  ي قام بهاواالاتصارات المظجرة الت

فقط ب  واكبه ااتعا  ثقافي كان من أ لم سلماته أن  االقتصادياالاتعا  علم الجااب 

التلي تلم فت هلا، الجديلدة  األقطلارله طابعاً فردياً، و و طابع وفد إلم بالد اليواان من 

كملا كلان الشلعور  .(2)السلاين ر بعشلراتوامتد تأثيره إلم ما بعد وفاة اإلسكادر األكبل 

وكلان لهل ه الجرديلة تلأثير  ، بالجردية  و السمة الغالبة عللم األفلراد وعللم تصلرفاتهم

 وفلي األفكلاراوع ملن التغييلر فلي المجلا يم  فشملها ، الجاون واآلداب بأكملها فيكبير 

 لو م لور  فقد أصبح اإلاسلان ؛ التي يتااولواها موضوعاتالتجديد في المما أدى إلم 

تماشياً مع األفكار الجديلدة التلي كاالت سلائدة فلي  ، ا تمام الجالسجة والكتاب والشعراء

 ، تلك ال قبة والتي وضعت ك  ما يتعلل  باإلاسلان فلي بلارة ا تملام الجميلع ر أفكلاره

 .(3)عالقته باآلخرين ، وضعه االجتماعي ، مشكالته

 ، بلين عصلرين ةجرقل تب للتلالك  امجهلوم يتضلح لالا  جكلر الجديلد ل ا ال ومن خال 

والتصلدي إلصلالم ملا والمشلاعر الجماعيلة  البطلولي جكلراألقدم ال ي يعتمد عللم ال
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 -و لو ملا يظهلر فلي الترجيلديا والكوميلديا القديملة  –يعتري المجتمع ملن مشلكالت 

وم اوللة  ل  واأل دث ال ي يعتملد عللم أسللوب ال يلاة اليوميلة والمشلاعر الجرديلة 

 كملا و و ما يظهر فلي الكوميلديا ال ديثلة . –تي تواجه أفراده المشكالت الشخصية ال

إيقلاع ال يلاة أخل اً آخلر فلي ألدب تطلور ال ي طلرأ عللم االتطور السريع   ا واكب 

بدءاً بسقراط ال ي اادى بأن اإلاسان  و م ور الكون،  تلم واقعيلة أرسلطو  ، وعطاءً 

 سقراط.  اال ركة التي بدأ تلكة ل تميالاتيجة ال  يال اتية " أو   ه الجردية " تعد . و

 وبالتلالي األثياليفلي المجتملع الجلرد قلوم بله يازداد الدور الل ي  في تلك الجترة، 

ااعكلس كملا  ، مث  مجاالً خصباً للموضوعات التي تصللح للكتابلات الكوميديلةيأصبح 

مهالة وباتلت  ، كتابلات تللك الجتلرة عللم األثيالي الملداي لك الشعور الجديد بالمجتمع 

كلان و .أصلب ت تمثل  جلزءاً ملن شخصليته تلم سلوكه  فياإلاسان تاثر بقدر كبير 

تعليمله  - ااك اعتقاد شائع بإمكااية معرفة وت ديد شخصية اإلاسان من ثالث ر عمله 

ولكلن كلان ملن الصلعب عللم  ؛ من مكااتله ومازلتله فلي المجتملع وليس ، ا تماماته -

لل لك تعلد . و(4)تهوشخصلياإلاسلان ن مهالة بليالقائملة   ه العالقلة مث  الجالسجة تقب  

علن من الموضوعات تلبية لل اجة إلم ظهور شك  جديد  الكوميديا ال ديثةيات مسر 

العالقلات  المداي لتصلوير مجتمعالطري  االتجاه بعض الشمء إلم مجتمع أصغر  و 

 الشخصية بين األفراد.

 ا في الماضلي وأصلبح لقد فقدت الكوميديا اليواااية تلك الروم التي كاات تميز

و لو ملا يوضلح لالا مقوللة إريلك  ، ولم تعلد كملا كاالت ملن قبل  ، مصير ا إلم زوا 

وأن  ، بأن الكوميديا تموت دائماً ثم تبعث مرة أخرى في شلك  جديلد E. Segal (5)سيجا 

مللوت شللك  مللن أشللكا  الكوميللديا  للوميالد لشللك  آخللر؛ فقللد تغيللرت موضللوعات 

وتطلور  ؛ كما تغيرت عااصر ا أو فقد الكثير ماها وظائجه الكوميديا وتبدلت ا تماماتها

وبلللدأ الشللعراء فللي اختيلللار امللط مختللل  ملللن  ، أسلللوب معالجتهللا للموضللوعات

فأصب ت الشخصيات التي كاات تلعلب أدواراً ثااويلة فلي الماضلي  لي  ، الشخصيات

الشخصلليات  اتهللا التللي أصللب ت تسلليطر علللم مجريللات األ للداث فللي مسللر يات 

 ل ديثة، وباتت تلك الشخصيات تخطط وتدبر وت رك ك  الخيوط.الكوميديا ا
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فلم يعد ي قبلل  عللم مشلا دة  ، أما الجمهور فقد تغيرت أ واله واختلجت ا تماماته

المسر يات التلي تعلالا الموضلوعات األسلطورية التلي كاالت تبلث ال ماسلة فيله أو 

قللاد مثالللب أو مشللا دة المسللر يات التللي تهللد  إلللم اات ، ت ضلله علللم فعلل  الخيللر

الشخصيات العامة فلي المجتملع أو المثاللب التلي تظهلر فلي جاباتله بغلرض إصلالم 

بل   ؛ مما جع  مث    ه المسر يات تختجي وتادثر تماماً  ، وتقويم ما يعتريه من مساوئ

فلي م اوللة  ، أصبح الجمهوٌر ي قبل  علم الموضوعات التي تطرم مشكالته الشخصلية

جمهلوراً يهلتم بالموضلوعات التلي تصلور أ لالم  ، لهلاجادة إليجاد ال للو  المالئملة 

شباب الطبقة المتوسطة في المجتمع األثياي بما لديهم ملن رببلة فلي ال لب واللزوا  

علم الربم من الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي تواجههم، األمر الل ي  ققتله 

اط  وملن جهلة أخلرى فقلد  لاو  الشلعراء اكتسلاب تعل  ؛ لهم مسر يات مااالدروس

الجمهور مع الموضوعات التي يقدمواها وأيضاً مع الشخصيات التلي تجسلد ا، و للك 

 ، بهد  ترسيخ  لك الشلعور بال اتيلة فلي اجلوس الجمهلور، وم اوللة رسلم االبتسلامة

 .(6)علم شجا هم ، وليس الض ك

كما اختلل  أسللوب  ، لقد اختلجت اظرة الشعراء إلم الجمهور من جي  إلم جي 

الكوميلديا ال ديثلة عملا كلان عليله فلي الكوميلديا القديملة . فقلد عملد  تعاملهم معه في

إللم بعلض األسلاليب الخاصلة  ، علم سلبي  المثلا  ، أرستوفاايس في الكوميديا القديمة

كأن يقوم بعم  افتتا ية قويلة  ، من أج  ج ب ااتباه الجمهور إلم ما يقدم علم المسرم

موضوع المسر ية . وملن أجل   صاخبة للمسر ية مع عدم اإلسراع في الخوض في

فبعضللها يبللدأ  ، ت قيلل  بايتلله فقللد اتخلل ت افتتا يللات مسللر ياته امطللين أساسلليين

التلي    كما  و ال ا  فلي مسلر ية " الجرسلان "  ، باستعراض صاخب للجياد

ديموسلثيايس وايكيلاس و ملا يعلدوان ويتل مران ملن تعرضلهما  تبدأ بلدخو  العبلدين

أيضلاً   اً بصوت مرتجع؛ كملا تبلدأ مسلر ية " السلالم " ثم يبكيان مع ، لأل ى

ملن أجل   ، وي ملالن مجرفلة اللروث ، بداية مشابهة بظهور عبدين يعدوان  اا و ااك

أثالاء صلعوده إللم   إطعام الخاجساء العمالقة التي سليمتطيها تريجلايوس 

شلارات الم ليلة والاكلات السماء . والبعض اآلخر من المسر يات يبدأ بسلسلة من اإل
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مثل  مسلر ية " أ ل  أخارالاي "  ، الب يئة التي ليس لهلا عالقلة بموضلوع المسلر ية

ويبدأ في  ديث  ، بمجرده التي تبدأ بدخو  ديكايوبوليس    

ثم يبدأ في إلقاء بعض الاكات عن كليون الغوبلائي  ، مع الاجس عن باس  ياته وشقائه

و و ملا ي لدث أيضلاً  ؛ بهد  ج ب ااتباه الجمهور ، شخصيات المعاصرةوبيره من ال

التلي تبلدأ بلدخو  العبلدين كسلياثياس وسوسلياس  في مسر ية " الزاابير " 

الللل ين يت للاوران ويت للدثان عللن أ المهمللا التللي تللدور  للو  بعللض الشخصلليات 

ة ولكلن لليس لهلا و ي أ الم ال تخلو من الطرافل  ، مث  كليون وألكيبياديس ، المعاصرة

 أدام عالقة بموضوع المسر ية.  

كللان الهللد  الرئيسللي مللن  لل ه االفتتا يللات القويللة والصللاخبة إ ن  للو دفللع 

 ، الجمهور كثير ال ركة إللم اإلاصلات،  يلث إاله للم يكلن قلد اسلتقر بعلد فلي مكااله

وأيضاً م اوللة جل ب ااتبا له بغلرض التركيلز عللم ملا يلدور عللم خشلبة  ؛ وتهدئته

 وأيضاً من أج  إاشاء عالقة طيبة بين الجمهور والممثلين . ، المسرم

بقلدر ملا كاالت وسليلة  ، لم يكن من المهلم إ ن أن تكلون  ل ه الاكلات مسلموعة

فالمعلوملات الجو ريلة المتعلقلة بموضلوع المسلر ية سلتأتي  ، لج ب ااتبلاه الجمهلور

كاالت ت تلوي تباعاً بعد  لك. علم خال  بلدايات مسلر يات الكوميلديا ال ديثلة التلي 

كمللا كللان بهللا العديللد مللن اإلشللارات  ، علللم عللرض لللبعض شخصلليات المسللر ية

التللي تشللد ااتبللاه الجمهللور وتثيللر شللغجه  ، والتلمي للات الخاصللة بموضللوع المسللر ية

 .  (7)للتعر  علم أ داث المسر ية، و و ما ساورده في  ياه

صلة إللم أداء ملن كتابلة الق –لقد أدت ال رفية الشديدة في التعام  مع المسرم 

أدت إلم تاوع الغرض من العلرض المسلر ي  –الممثلين إلم الباية المسر ية اجسها 

ومع توسع اإلسكادر األكبر فلي فتو اتله إللم بلالد  ، وتقديمه لقاعدة أكبر من الجمهور

ولكلن  ، فارس ومصر تزايدت أعداد الجما ير الراببة في متابعة المسرم تزايداً كبيراً 

 اته أصبح جمهوراً مختلجاً فلي ميولله وفلي اتجا اتله وأيضلاً فلي  الجمهور في الوقت

مملا مكلن األثيايلون  ، . لقد تغيرت تركيبة الجمهور بعلد إلغلاء جزيلة الدوللة(8)ربباته

. كاالت الغالبيلة العظملم ملن جمهلور (9)األكثر فقراً من متابعلة العلروض المسلر ية



 عادل سعيد النحاس 
 

 33 

لديهم الرببة في االبتعاد علن كل   وكاات ، مااادروس من أبااء الطبقة المتوسطة العليا

سلواًء الكلوارث العاملة التللي  –ملا يتعلل  بكلوارث ال يلاة التلي ي يواهللا ومصلاعبها 

تتعللرض لهللا الللبالد مالل  البللدايات األولللم للقللرن الرابللع ق.م. أو الكللوارث الخاصللة 

كمللا كااللت لللديهم أيضللا الرببللة فللي أن  –المتعلقللة بللالموت والمللرض واالاجصللا  

مبللا ا ال يللاة مللن خللال  تقللديم صللورة مثاليللة ل يللاة األسللرة فللي الطبقللة يسللتمتعوا ب

ولل لك  ، التي تسيطر عليها المشلكالت الخاصلة بالملا  وبالرببلة الجاسلية ، المتوسطة

دائماً ملا كلان مااالدروس يصل  بهلم إللم الاهايلة السلعيدة التلي تعلزز و لدة األسلرة 

 وتقويها.      

وبسبب التباين فلي طريقلة التعامل   ، هوروبسبب  لك االختال  في طبيعة الجم

معلله، فقللد ا تمللت أ للدث الدراسللات بللبعض الم للاور الخاصللة بالكوميللديا اليوااايللة 

 ، اختلجت فيها توجهات البا ثين وتغيرت ا تماماتهم عما كلان سلائداً ملن قبل  ، ال ديثة

 - و و م ور ا تماماا فلي  ل ا الب لث -كا تمامهم بالعالقة بين مااادروس وجمهوره 

 وبير ا من الراى ال ديثة في ت لي  مسر يات مااادروس.

 في ضوء مسرحيات مناندروس: االستقبال والتوقع

علم الربم من وجود عشرات الكتب والمقاالت التي ت ل  مسر يات الكوميديا 

إال أن  الاك  ، وبخاصة مسر يات مااادروس وشل راته المتبقيلة ، ال ديثة وتعل  عليها

ملن خلال   ،  ديثة في الدراسات التي ي او  فيها الاقلاد والبلا ثونبعض االتجا ات ال

التركيز عللم بعلض األملور الثااويلة داخل   ، إعادة قراءة ما وص  إليهم من اصوص

المسر ية وت لي  بعض الجوااب المتعلقة بها للوصو  إلم راية جديدة لملا يمكلن أن 

االدروس وجمهلوره وبراعتله كاال تملام بالعالقلة بلين ما ، تكون عليه   ه المسر يات

وكيل  أاله اسلتطاع أن ي ولله إللم  ، في التعام  معه لج ب ااتبا ه واستثارة  ماسلته

فكان يبعث إلم جمهلوره بلبعض اإلشلارات  ، جمهور فاع  وليس مجرد متل  مستكين

معتمللداً علللم رببتلله وتشللوقه للتعللر  علللم مجريللات  -ويقللدم للله بعللض المعطيللات 

هللور بللدوره إلللم مجموعللة مللن التوقعللات لسلللوك تلللك فيترجمهللا الجم -األ للداث 

في كثيلر  ، وإ ا بمااادروس يقدم لهم ، الشخصيات أو للدور ال ي ستاديه في المسر ية
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 ، امو جاً جديداً لشخصيات لها سلوك مغاير وأ داث تخال  ك  توقعلاتهم ، من األ يان

فلة ملا ستسلجر مما يجعلهم في شدة االاتباه لمجريات األمور وفي تشلوق مسلتمر لمعر

 عاه أ داث المسر يات.

 ، و اا البد لاا أن ا كر أن مااادروس لم يكن مصلل اً اجتماعيلاً أو م للالً اجسلياً 

وكان لديه  س بريزي لما يمكن أن يكلون عليله  ، فااااً سابقاً لعصره ، ب  كان شاعراً 

وملا يمكلن تقديمله فيله ملن موضلوعات وشخصليات.  ، شك  المسرم في  لك الوقلت

فكان يصب ا تمامله  ، لديه راية ثاقبة وأسلوب متميز في بااء العم  المسر ي وكاات

علم تلك الموضوعات التي باتت تهدد سعادة اإلاسان داخ  م يط األسرة وفي اطلاق 

 . (10)وبخاصة أفراد الطبقة المتوسطة في المجتمع األثياي ، المجتمع

فقلد كلان  ،   خلاصأو جمهلور مااالدروس بشلك ، أما جمهور الكوميديا ال ديثلة

طبقاً لراية المهتمين بدراسة سوسليولوجيا  -للدرجة التي أصبح فيها  ، جمهوراً متميزاً 

وفلي الوقلت اجسله  ؛ مهتماً بمعرفة أدق التجاصي  المتعلقة بال بكلة الدراميلة -المسرم 

فلي بعلض  ، كان مااالدروس عللم درايلة بل لك . وملن  ل ا الماطلل  فقلد كلان يتعملد

ال قيقللة عللن جمهللوره  تللم يللزداد عاصللر اإلثللارة والتشللوي  لللدى إخجللاء  ، األ يللان

  كما  و ال ا  في مسر ية " الترس"  ، الجمهور إلم أن تتكش  ال قائ  تباعاً 

يسلتثير شلغ   ، وفي م اولة ماه إلمتاع جمهور مسلر ياته ، . وكان مااادروس أيضا

اث التلي سلتقدم عللم المشا دين لمعرفلة أدق التجاصلي  الخاصلة بشخصلياته وباأل لد

خشبة المسرم، و لك من خال  لعبة االستقبا  والتوقلع ملع الجمهلور. وتاقسلم عمليلة 

وتوقلع األ لداث المقبللة . وقلد  ، التوقع إلم اوعين ر توقلع الشخصلية وكيجيلة سللوكها

 ، كاالسلم –اعتمد مااادروس فلي  ل ه اللعبلة عللم تقلديم بعلض المعطيلات للجمهلور 

المعلوملات الملوجزة  ، الشخصليات الجديلدة ، مظهر العام للشخصيةال ، المالبس ، القااع

ومن خال  استقبا  الجمهور لتلك اإلشارات المرئية والمسموعة ومعرفته  -والمضللة 

المسبقة به ه الشخصيات، يبدأ في توقع السلوك المميز لها والدور الل ي ملن الم تمل  

صلبح للدى الجمهلور الوع ملن وفلي الوقلت اجسله ي ، ب  واأل لداث القادملة ، أن تلعبه

الجضللو  لمعرفللة المزيللد مللن التجاصللي  وكيجيللة تصللوير ماااللدروس لسلللوك  لل ه 
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الشخصيات وما ستاو  إليله أ لداث المسلر ية. فهل  كلان سللوك الشخصليات يتجل  

 (11)بالجع  مع توقعات الجمهور ؟ و   كاات األ داث تتج  مع ما يتوقعه؟

ين والمو لوبين فلي اختيلار موضلوعات لقد كان مااادروس من الشعراء البارع

ولكن مو بته وبراعتله تكمالان بوجله خلاص فيملا كلان يقدمله أو  ، مبتكرة لمسر ياته

وفي اختياره لأل لداث التلي سليتم تمثيلهلا  ، ي جبه من أخبار ومعلومات عن الجمهور

وأيضاً فلي اختيلاره للشخصليات التلي  ، علم خشبة المسرم وتلك التي سيقوم بروايتها

و ي جميعها ملن األملور التلي  ؛ ب أدواراً رئيسة وتلك التي ستلعب أدواراً ثااويةستلع

تخضع لراية الشلاعر وكيجيلة إدارتله لأل لداث و دفله ملن القصلة التلي يربلب فلي 

في م اولة ماه للسيطرة علم توقعات الجمهور المسبقة لأل داث. كما تكمن   ، تقديمها

وفلي التالعلب  ، بلرة الجمهلور وتوقعاتلهبراعة مااادروس ومهارته في اللعب عللم خ

ك   للك كلان يما له  ، وأيضاً في تغيير ماظور اآلخرين لأل داث ، بأدوار الشخصيات

وجهات اظر قيمة وراى متعددة تمكاه من إعداد ك  مسر ية من مسلر ياته بطريقلة 

 .    (12)مختلجة

أن شخصلليات   W.T. MacCary (13)وفللي  لل ا الصللدد يلل كر لاللا مللاك كللاري

ولكاهللا كااللت أيضللاً شخصلليات  ، االلدروس لللم تكللن مجللرد شخصلليات امطيللة فقللطما

وأن مااالدروس قلد قلدم شخصليات  ، متطابقة في العديد من المسر يات إلم  د كبيلر

يسه  التعلر  عليهلا فلي ال لا  وملن الممكلن توقلع سللوكها . و كل ا عالدما يخطلو 

  أقاعتهم ما يمكن أن الممثلون خطواتهم األولم علم المسرم يدرك الجمهور من خال

 ، المثالللب المصللا بة لسلللوكهم ، أسللماا م، اتجا للاتهم العاطجيللة ، يكللون عليلله سلللوكهم

وأيضاً إ ا ما كاات أدوار لم فلي المسلر ية أدواراً ثااويلة أم م وريلة. فقلد خصلص 

مااادروس أقاعة م ددة لعدد من الشخصيات التي ظهرت في مسر ياته بصلجة عاملة 

ول لك فإن معرفة  - موسخيون  ،  دمياس  ، مث  دااوس  -

اسم الشخصية وراية قااعها قد مكن عدداً ملن أفلراد الجمهلور ملن  وي الخبلرة ملن 

التابللا بالسلللوك الشخصللي العللام لتلللك الشخصللية .وعلللم الللربم مللن  لللك لللم يتقيللد 

راك تللك وكلان للدى الجمهلور القلدرة عللم إد ، مااادروس بتللك األاملاط التلي قلدمها
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الجروق الدقيقة بين الشخصيات التي اسلتطاع مااالدروس بعبقريتله أن يرسلمها ر فهلو 

بير أاه يصلور لالا مشلاعره  ، البائس كثيراً ما قدم شخصية سميكريايس 

فقلد ظهلرت  ودوافعه في ك  مرة بطريقة تختل  عن سلابقاتها؛ أملا شخصلية دااوس

الي ست عشرة مسر ية معروفة لمااالدروس، علم األق  في ثمان مسر يات من إجم

 تم أصبح من اليسلير عللم الجمهلور  ، والبد أن مظهره وشكله ال يختل  فيها جميعاً 

األثياي أن يدرك  ويته بمجلرد ظهلوره عللم خشلبة المسلرم. بل  إاله يسلتطيع بكل  

مث  بلارمياون  -سهولة ويسر أن يجرق بين مالم ه ومالمح رفاقه اآلخرين من العبيد 

بير أن تلك األقاعة والمالبس ال تستطيع أن ت دد  – وجيتاس    

ل  بلراون(14)لاا سلوكه وبخاصة مع كاتب كبيلر مثل  مااالدروس  Brown . و الا يختلل

P.G.  مع رأي ماك كاري ويتسلاء  لملا ا اعتبلر أن شخصلية دااوس شخصلية وا لدة

ختلجة السلوك ت م  االسم اجسله؟ ظهرت ثمان مرات بدال من كواها ثمان شخصيات م

فمن الواضح أن استخدام األاماط  اتها في المشا د المتشلابهة ال يسلتدعي بالضلرورة 

أو علدم التجديلد فلي مثل   ل ه المشلهد .  ، تشابه المواق  وتشلابه سللوك الشخصليات

وعلم  لك يرى براون أن األقاعة كان لها أ مية كبرى في تقديم الشخصلية للجمهلور 

لو لة األولم لظهور ا علم المسرم . ولكن قد يتم تقديم الشخصية بكلمات تلأتي ما  ا

مثلملا  للو ال للا  فللي  ، عللم لسللان شخصللية أخللرى قبل  أن يشللا د الجمهللور قااعهللا

التللي ترتكللز أ للداثها علللم شخصللية مسللر ية " الم كمللون " 

لكثيلر مملا قيل  علن و الاك ا ، وزوجتله بامجيلي  خاريسيوس 

وعلللم الللربم مللن  لللك لللم يظهللر  ، سلللوك خاريسلليوس طللوا  أ للداث المسللر ية

و تلم  للك ال لين  ، خاريسيوس أو زوجته قب  الجص  الرابلع ملن أ لداث المسلر ية

كاات الصورة التي وصلتاا عن خاريسيوس قد تكوات من خال  مال ظلات وأ اديلث 

. ولل لك فإاالا ال الدري ملا إ ا كلان وليس من خلال  القالاع ، الشخصيات األخرى عاه

ظهور خاريسيوس مرتديا قااعه قد أضا  شيئا إلم معرفة الجمهور المسبقة للسلمات 

 المميزة له ه الشخصية.  
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فقلد  ، ويصدق األمر اجسه علم شخصية دمياس في مسلر ية " فتلاة سلاموس "

بداية المسر ية  تم تقديمه إلم الجمهور بواسطة اباه بالتباي موسخيون أثااء  ديثه في

والتللي  ، . وعلماللا فللي  لل ا ال للديث أن دميللاس  للاو  أن يخجللي  بلله لجتللاة سللاموس

وكااللت رببللة دميللاس فللي إخجللاء  ؛ عللن موسللخيون ، (23أصللب ت م ظيتلله )البيللت 

مشاعره ال قيقية عن موسخيون قد ظهرت علم فترات مختلجة ملن المسلر ية عالدما 

إعلالن السلبب ال قيقلي . ولكلن الرى قرر دمياس أن يطرد م ظيته من المالز  دون 

موسخيون بعد  لك يااق  فتاة ساموس في ا تما  ثورة بضلب دميلاس، الل ي ا تل  

شطراً من المعالجة الدرامية للمسر ية. وعلم الربم من أااا ال اعلر  كل  شلن علن 

دمياس قب  ظهوره علم خشبة المسلرم إال أن تقلديم دميلاس للجمهلور كلان قلد سلب  

ثم اكتملت صورته وسماته الشخصية بعلد ظهلوره  ، للقااع ال ي يرتديهراية الجمهور 

الجعلي علم المسرم من خال  كلماته وسلوكه وليس فقط من خال  شك  القالاع الل ي 

 كان يرتديه.

و ي الشخصية الم ورية في مسلر ية     ، ومن أمثلة  لك أيضاً شخصية كايمون

هلا بسلبب مازلتله أو  رفتله ولكلن ولم تكلن صلورته الامطيلة التلي ظهلر ب ، " الجظ "

"  يلللث إاللله يمثللل  شخصلللية " كلللاره البشلللر ، بسلللبب سلللمات شخصللليته وسللللوكه

فه  كلان ملن السله  التعلر  عللم مثل  تللك الشخصلية الامطيلة  ، 

بمجرد ظهور ا علم المسرم ؟ من الماكد أاه قد تم تقديمه والتعري  به قب  ظهلوره 

وأيضاً من خال  العبلد  ، له بلان في مقدمة المسر يةالجعلي علي المسرم من خال  اإل

عللم المسلرم كلان  كايملون و ك ا عاد ظهور ؛ في المشهد التالي بيرياس 

ولكلن ملن الصلعب معرفلة إ ا ملا  ؛ لدى جمهور المشا دين صورة كاملة عن سللوكه

إ ن لسلاا  . فلا ن كان القااع ال ي كان يرتديه قلد أضلا  شليئاً جديلداً للجمهلور أم ال

كملا  ، لمعرفة اوع أو شك  القالاع الل ي ترتديله الشخصلية ، طبقاً لرأي براون ، ب اجة

أااا لساا ب اجة لمعرفة الكثير عما كان يتوقعه الجمهور عاد مشا دتهم لقااع معلين أو 

 . (15)سماعهم السم ما
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وعلللم الللربم مللن  لللك فللليس مللن اإلاصللا  إاكللار تلللك العالقللة بللين األقاعللة 

فقد كاات األقاعة لدى مااادروس تعبر إلم  د  ، يات التي تقدمها علم المسرموالشخص

ما وبطريقة ما عن السمات المميزة لك  شخصية علم  دة من خال  تعبيرات الوجه؛ 

وقد قلام  ، إ  كان مااادروس يرسم شخصياته وفي مخيلته القااع المااسب لك  شخصية

إدراكها بسهولة ويسر،  تم إاه لم يكن  بتوظي    ه األقاعة بطريقة يستطيع جمهوره

يضطر إلم تقديم العديد من التجصيالت أو التجسيرات داخ  الاص  و  طبيعلة اللدور 

مما ياكد مدى   ، فقد كان القااع ي م  ك  تلك المعااي للجمهور  ، ال ي ستاديه الشخصية

ملن أ ميته للجمهور بغرض التعر  علم سمات الشخصية وأيضاً اكتشا  ما ت ملله 

إشارات للجمهلور. ولل لك فقلد كلان ملن الماطقلي توقلع أن يلتم اسلتخدام قالاع وا لد 

للشخصية  اتها في ك  المسر يات وبخاصة تلك الشخصيات التي ت م  االسلم اجسله 

في المسر يات المختلجة مما يجعلها تشترك معاً في المالمح الشخصلية أو فلي بعلض 

وقع في الشخصية التي ت م  االسم اجسه أن السلوكيات؛ وعلم  لك فقد كان الجمهور يت

 .(16)تتصر  بالطريقة  اتها

فقللد كللان ظهللوره اللادراً فللي  (17) وإ ا بللدأاا بشخصللية الطللا ي 

بل  كلان ملن  ، ولم يكن له دور مميز ياديه علم المسرم ، مسر يات الكوميديا القديمة

   يللور " ، و للو مللا يظهللر فللي مسللر ية " الط(18)الشخصلليات الصللامتة

بعللض  ، ألريسللتوفاايس  يامللا يقللدم بطلل  المسللر ية بيسللثيتايروس 

 فيقو  ر ، التوجيهات إلم  لك الشخص الماث  علم المسرم إلعداد الموقد

 ا رص علم أن تقوم بإعداد  ساٍء شهي "  ، " أيها الطا ي     

 (1637) البيت      

,

أمللا فللي مسللر يات الكوميللديا ال ديثللة فقللد أصللبح الطللا ي مللن الشخصلليات 

و لي ر "  ، المألوفة. وقد ظهرت   ه الشخصية فلي أربلع ملن مسلر يات مااالدروس

" الم كملون  ، " فتلاة ساموس "  ،  " التلرس "  ، الجلظ " 

أصبح المشلهد الخلاص بلدخو  رجل  إللم المسلرم ؛ ول لك فقد " 
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مصط باً معه شاة يصب عليها لعااته من المشا د المألوفة في مسلر يات مااالدروس 

 وفللللللللي  لللللللللك يقللللللللو   االلللللللدلي ؛ بلللللللل  أصللللللللبح مشللللللللهداً تقليللللللللدياً 

 Handley  E.W.
ر " إن الظهور القوي علم خشبة المسرم لرج  مصط ب في يلده (19) 

 الطا ي، يجع  المشا د يتوقع بعض األمور".و و ما يعر  ب ، شاة ) يوان(

وقد يستغ  الكاتب   ه الصورة التقليدية بطريقة  كية من خال  إعادة رسم  ل ه 

الشخصية مع استخدام الامو   المتوقع  اته من الكلمات والسلوك، وربملا يسلتطيع أن 

خاصة له ه يقدم صورة مختلجة من خال  التجاصي  الدقيقة التي سيقدمها في معالجته ال

 ، الشخصية . وقد يستغ    ه الصلورة التقليديلة أيضلاً فلي اسلتثارة توقعلات الجمهلور

ثلم يقلوم  ، و لك من خال  التلميح للبعض األملور التلي أصلب ت عللم وشلك الوقلوع

و للو ملا يقلوم بلله  ، الكاتلب باسلتخدام المعطيللات  اتهلا لخلل  توقللع مختلل  لأل لداث

 ياتا عاه تلك التأثيرات الدرامية الااج ة .مما  ، مااادروس في كثير من األ يان

للملرة األوللم عللم  ، الطلا ي ، يدخ  سليكون  فجي مسر يتي " الجظ " 

فيت مر من  ظه التعس ألاه بير قلادر عللم  ، المسرم دون اإلعالن عاه عاد ظهوره

 ويقو  ر ، السيطرة علم الشاة التي أ ضر ا لتقديمها قرباااً 

 زتي صعبة المراس." تلك الشاة التي ب و

 فلت  ب إلم الج يم. فهي إ ا ما  ملتها وجعلتها معلقة في الهواء  

 ثم  ، تمسك بأساااها بصن الشجرة

 .سيطرتي  تلتهلم أوراق التين، م اولة التملص بشدة من

 وإ ا ما تركتها علم األرض، فإاها ال تسير معي طوعاً."

 (397-393)األبيات 
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 ، الشلاة فلي يلده كلان لله دالللة أخلرى والبد أن مشهد دخو  الطا ي مصلط باً 

فال دث البسيط في المسلر ية قلد يتضلمن علدداً ملن األعلرا  المسلر ية قلد يكلون 

 بعضها خجياً والبعض اآلخر بير  لك .

لال   وفي مسر ية " الترس " يات ب الطا ي ألاه فقد أو  عمل  يوكل  إليله خل

 ويقو  ر ، عشرة أيام

    الموت أ د أفراد البيت، فإما أن يال ، " إ ا ما  صلت علم عم 

 و يائ  يتعين علمَّ أن أبادر المكان دون أن أ ص  علم أجري، 

 أو أن ترزق إ دى فتيات البيت بطج  بعد أن تكون قد  ملت في الخجاء، 

 وفجأة تاتهي مراسم تقديم القرابين، وأبادر المكان

 فيا له من  ظ عثر ." ، خاوي الوفاض

 ( 220-216)األبيات 

 ي كان سيدر عليه الربح بعلد وصلو  تللك األابلاء لقد ت طمت آماله في  لك العم  ال

بير ال قيقية عن مصرع خايريستراتوس. وعادما يطلب ماه العبلد دااوس أن يغلادر 

 يجيبه الطا ي في ابرة يائسةر ، الماز 

 " وما ا ت سباي فاعالً في   ه الل ظة ؟

 أيها الصبي، ا م    ه السكاكين معك ولار   في التو ."

 (222-221)األبيات 

و ك ا يتالعب مااالدروس فلي كلتلا المسلر يتين بجمهلوره ويقلدم لهلم صلورة 

و ي الشخصلية التلي  ، مغايرة لسلوك شخصية الطا ي التقليدية التي يتوقعها الجمهور
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اظلراً  ، ن يرا ا علم خشبة المسرم متسمة بالغطرسة والمبا لاة اعتاد أ

يعلد ملن  -بجض  مهارته الجائقة فلي عملله  -لمهارته في الطهي واعتقاده الراسخ بأاه 

وال ي كان دائماً ما كلان يتبلا م بأسلرار مهاتله أملام  ، الشخصيات الهامة في المجتمع

مات باً علم  اله وعلم سلوء  ظله.  ، مت مراً  ، الااس؛ أما مااادروس فقد صوره شكاءً 

 .(20)كما لم يسبغ عليه سمات المكر والد اء المعروفة عاه أيضاً 

أما من اا ية الشك  والهيئة فقد كان من السله  عللم الجمهلور التعلر  عللم  

  ه الشخصية بمجلرد ظهور لا عللم خشلبة المسلرم، وكلان ملن الواضلح لجمهلور 

التللي ظهللرت  للي شخصللية طللا ي، والبللد أن  اللاك المسللر يتين أن الشخصللية 

فقلد  ، شيئاً خاصاً بالقااع ال ي يرتديه وبمالبسه وبالمعدات التي ي ملها تقدمه للجمهور

كان مااادروس يعتمد علم معرفة الجمهور بتلك اإلشارات المرئية، وللم يكلن ب اجلة 

للم مملا يسله  ع ، لإلعالن علن  ل ه الشخصلية عالد ظهور لا عللم خشلبة المسلرم

فعلم اللربم ملن شلهرة الطلا ي  ؛ الجمهور التعر  عليه ل ظة صعوده علم المسرم

في إعداد الطعام، وخاصة األسماك، إال أن عملية  بح القرابين تبقم دائملاً  لي عملله 

األساسي، و و ما يظهر في ك  المواق  التي يصعد فيها علم خشبة المسلرم،  يلث 

التلي يسلتخدمها فلي  اكين يصط ب معه األض ية وي مل  أيضلاًً  السلك

 رفته، و و ما يظهر في تلك العبلارة التلي يوجههلا الطلا ي لصلبيه فلي مسلر ية " 

والتي يطلب فيها ماه أن ي م  السكاكين  تم يغادروا المكلان فلي ال لا  )  ، الترس "

. ومن اإلشارات المسموعة أيضاً ملا يظهلر فلي مسلر ية " الجلظ " (21) ( 222البيت 

و لو المكلان  ، يشير فيها الطا ي إلم اجسه ويخبراا علن المكلان الل ي يوجلد فيله التي

ثم يبدأ في إلقاء إ دى اكاته التقليديلة المعروفلة عاله والتلي  ، المخصص ل بح القرابين

 فيقو  ر ، يتالعب خاللها باأللجاظ

 أثااء جر ا في الطري ." ، أاا الطا ي ، " لقد فرمتاي   ه )الشاة(

 (399-398)األبيات 
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وكلان عليله فلي  ، فقد كاات المشا د الخاصة بالطا ي تزخر بمثل   ل ه الاكلات

بسبب طبيعة عمله التي ت تلوي عللم الكثيلر  ، الوقت اجسه أيضاً أن يت و  إلم مهر 

تر؛ ول لك فما أن يدرك الجمهور أن الشخصية التي أمامله  لي شخصلية طلاه من التو

 تي ياشرم صلدره وتاجلر  أسلاريره ألاله يتوقلع أن  ل ا الطلا ي سليمتعهم بكلماتله 

. (22)الساخرة واكاته الب يئة ملن خلال  معلرفتهم المسلبقة بشخصلية الطلا ي التقليديلة

دور للا فللي آن وا للد للتعريلل   و كلل ا تلعللب مثلل   لل ه اإلشللارات المرئيللة واللجظيللة

 بالشخصية.

ومن الواضح أن مااادروس كلان يعتملد اعتملاداً كبيلراً عللم معرفلة الجمهلور 

المسبقة بصورة الطا ي التي قدمت ملن قبل  فلي التراجيلديا وفلي الكوميلديا القديملة، 

 يث كاات لله وظيجتلان أساسليتان  ملا الل بح وتقطيلع األضلا ي، ثلم إعلداد الموائلد 

أما في الكوميديا ال ديثلة فقلد تضلاءلت أ ميلة  لاتين  ؛ في اال تجاالت المختلجة للطعام

وأصللبح للله دور مختللل  و للو مسللاعدة بطلل   ، فللي كثيللر مللن األ يللان ، الللوظيجتين

لام ظهلور  ل ه الشخصلية الجرصلة  المسر ية في الوصو  إلم مبتغاه . و ك ا فقد أتل

 .(23)ه لتلك الشخصية ألو  مرةللكاتب ليادي لعبته البسيطة مع الجمهور عاد رايت

يتبادر لأل  ان  ، وإ ا ااتقلاا إلم شخصية أخرى و ي شخصية العشيقة 

  ا الساا  و ور    كان لمظهلر العشليقة الخلارجي أيضلاً داللتله بالاسلبة للجمهلور 

مثلما كان للطا ي ؟ و   كاات العشيقة التي يتسم سلوكها بالجشلع ترتلدي قااعلاً يلد  

 بياما ترتدي العشيقة  ات السلوك المغاير قااعاً مختلجاً ؟  ، لكعلم  

لرة عللم  لا الممثللون الجمهلور بدرجلة كبيل لقد ساعدت األقاعة التي كان يرتديهل

وتتضمن قائمة األقاعة الخاصة بشخصليات  ، توقع الدور ال ي ستلعبه   ه الشخصيات

وردت علن بوللوكس والتلي أعالي القائملة التلي  ، اسائية شلابة فلي الكوميلديا ال ديثلة

و لي ر قالاع  ، مجموعلة مختلجلة ملن األقاعلة ، ظهرت خلال  القلرن الثلااي المليالدي

قاللاع العشلليقة معصللوبة  ، قاللاع العشلليقة الشللابة  ، قاللاع العشلليقة الااضللجة ، الم ظيللة

ويتميز ك  قااع علن اآلخلر بتسلري ة  ؛ (24) قااع الجتاة المزيجة  ، الرأس

أدوات الزياة المستخدمة . وعلم الربم من وجلود قالاع للم ظيلة  الشعر أو باختال 
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فللي  إال أالله ال توجللد وسلليلة لمعرفللة إ ا مللا كااللت خريسلليس  

لوس"  لاة سامل قلد ارتلدت  ل ا القالاع أم القالاع اآلخلر الخلاص  مسر ية " فتل

تهلا عللم اخلتال  شخصلية بالعشيقة . وال اعلم إ ا ما كاات له ه األقاعة المختلجلة دالل

العشيقة وبالتالي اختال  الدور ال ي تاديه في المسر ية . أما ما ياكلد أو ياجلي  للك 

فهللي الكلمللات واألفعللا  التللي سيشللا د ا الجمهللور والتللي مللن خاللهللا سلليدرك أاهللا 

شخصية تتج  سلماتها السللوكية  ، شخصية جديدة أو تقليدية ، شخصية بسيطة أو مركبة

أم أاهلا شخصلية بالمعطيلات  اتهلا  ، لتي سب  أن قدمها مااادروس لهلامع المعطيات ا

مع سمات سلوكية مختلجة عللم خلال  ملا توقعله الجمهلور. وملن الممكلن أن يكلون 

الختيار قااع معين تأثيره في توجيه توقعات الجمهلور ا لو اللدور الل ي سلتاديه ملن 

اا بأي الشخصليات سلترتدي فإن عدم معرفت ، ترتدي   ا القااع . وإ ا كان األمر ك لك

أي األقاعللة يجرداللا مللن كلل  األدلللة الهامللة لمعرفللة تللأثير تلللك الشخصلليات فللي 

 . (25)الجمهور

فللي بعللض مللن  ، ولكللن مللن الماكللد أن ماااللدروس قللد قللدم شخصللية العشلليقة

بل   ، بصورة طيبلة جلديرة بلاال ترام والتقلدير ، مسر ياته وعلم خال  ك  التوقعات

أفض  من سللوك أولئلك الماتقصلين ملن قلدر ا .  ، ن األ يانفي كثير م ، كان سلوكها

فقد كن ي جظن أسرار البيت ويساعدن علم إعادة العالقات األسرية المتصدعة إلم ما 

 .ن  لك كان يهدد بقاء ن في األسرةعلم الربم من أ ، كاات عليه من تآل  ووئام

يقة دوراً وتعد مسر ية " الم كملون " ملن المسلر يات التلي لعبلت فيهلا العشل 

وعلم الربم من أن مااادروس لم يطل  علم   ه المسر ية اسم "  ابروتواون  ؛  اماً 

وكلان  ، إال أن   ه الجتاة كاات من الشخصيات القيادية في المسر ية   " 

لها الجض  في لم شم  خايريسيوس بعروسه التي كان يعتقد أاها قلد خااتله، بل  وكلان 

من الممكن أن ت ص  علم  ريتها لو أصرت علم أن   ا الطج   لو اباهلا ماله. لقلد 

أظهر مااادروس أن اظرة شخصياته ملن الرجلا  للعشليقة تتجل  ملع اظلرة اإلبريل  

شراا ن بالما ، أملا الشليخ فيلرون أاهلن يهلددن التقليدية لهن من أاهن خائاات يمكن 
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الاظام االجتماعي واستقرار األسرة، و و ما سعم مااالدروس إللم تغييلره ملن خلال  

 .   (26)تصوير ن بطريقة مختلجة

يستطيع الجمهور إ ن أن يتعر  ملن خلال  بعلض اإلشلارات عللم الشخصلية 

وقللد يتوقللع مللا  –قةكالطللا ي والجاللدي والعشللي -التللي ظهللرت أماملله علللم المسللرم

وخاصة عن كيجيلة  ، سيصدر ماها من سلوك ولكاه ال يستطيع أن يعر  أكثر من  لك

تصوير مااادروس للسمات السلوكية لهل ه الشخصليات أو اللدور الل ي سلتلعبه. وملن 

خال  تلك السمات يلعب مااادروس لعبة التوقعات ملع جمهلوره،  يلث أاهلا أصلب ت 

 شخصيات مألوفة.

ك األلجة التي تكوات بين الجمهور وبين شخصيات مااادروس علم وال تعتمد تل

فملن بلين إ لدى  ؛ تكرار أسلماء تللك الشخصليات أو ارتباطهلا باألقاعلة الخاصلة بهلا

عشرة مرة ظهرت فيها شخصية الجادي في ش رات مااالدروس ال ي مل  اثالان ماهلا 

 . (27)اجس االسم

يوااايلة بصلجة عاملة فللي وكلان أو  ظهلور لشخصلية الجالدي فلي الكوميلديا ال

متمثللة فلي شخصلية القائلد  ، ألرسلتوفاايس   مسر ية " أ   أخارالاي " 

ثم ازداد اال تمام بشخصلية الجالدي المرتلزق خلال   ،  اليواااي الماخوس

بجض  ملا يقوملون  ، فترة القرن الرابع ق.م. وخاصة في مسر يات الكوميديا الوسطم

 كم اربين م ترفين.   ، وما يدور  ولهم من قصص مشوقة به من أعما  بطولية

ومللن خللال   لل ه الشخصللية أيضللاً اسللتطاع ماااللدروس أن يسللت ث جمهللوره 

ويستثير شلغجه وتوقعاتله علن سللوك تللك الشخصلية وملدى اتجاقهلا أو اختالفهلا علن 

شخصية الجادي ال قيقية. من   ا أن شخصية الجالدي للدى مااالدروس كاالت ت مل  

)= العا (  مث  شخصية بياس  ، ماًء مثيرة تبرز ما بها من عا  وقتا دائماً أس

)=  وشخصللية سللتراتوفاايس  ،  " المتمللل  " مسللر ية فللي

ر لروم الجادية( في مسر ية " السيكيواي "  وشخصية بوليمون  ، الم ظهل

 ، عر " في مسلر ية " الجتلاة  ليقلة الشل  )= الم ارب( 

)= الجسللور( فللي مسللر ية " المكللروه "  وشخصللية ثراسللوايديس 



 عادل سعيد النحاس 
 

 45 

وعلم الربم من  لك فقد عمد مااادروس إلم تقلديم  بعلض الصلور  ؛ 

علم خال  تلك الصورة المعروفة عاه لدى الجمهور من  ، اإلاسااية لشخصية الجادي

فقدمله  ، ماً بالتجاخر والخيالء والتعالي علم اآلخلرينأاه من  الشخصيات التي تتسم دائ

تلدعو  التله للرثلاء عليله  ، ماطويلاً عللم اجسله ، كثيلر الشلك ، بيوراً  ، قلقاً  ، لاا متوتراً 

 والتعاط  معه .  

جالدي الاجح،  ، بط  المسر ية ، فجي مسر ية " المكروه " اجد أن ثراسوايديس

ن ملن سلا ة القتلا  م ملالً وقلد علاد لتلوه مل  ، تعلس فلي ال لب ، م ظوظ في ال رب

ولكاله وقلع  ، مصط باً معه فتاة أسيرة من سبايا ال رب ، بالعديد من الغاائم واألسالب

وعلم الربم من  لك فإاه ال يجبر ا علم مبادلته ال لب والغلرام . وتماشلياً  ، في  بها

اجد أن مااادروس يصلور  ، مع اظرية قلب ال قائ  وتغيير سلوك الشخصيات الامطية

 ، أن تلللك األسلليرة التللي ما هللا سلليد ا ال ريلة الكاملللة فللي التصللر  فللي الماللز لالا 

ض عاه وتصده اعتقاداً ماها أاله قتل  شلقيقها فلي ال لرب  ، وعاملها معاملة طيبة، ت عرل

وللم يكلن  ، و ص  علم سليجه التلي تعرفلت عليله ملن تللك الاقلو  المرسلومة عليله

تقب  الزوا  به فلي اهايلة المسلر ية  ول لك فإاها ، إعراضها عاه إال له ا السبب و ده

. ومال  البلديات األوللم فلي (28)بعد أن تتكش  لها ال قائ  وتدرك عدم صدق ظاواهلا

فالجالدي ثراسلوايديس  ؛ المسر ية اكتش  عدم اتجاق اسم بط  المسر ية ملع سللوكه

أي  ال ي يتكون الجزء األو  من اسمه من الصجة اليوااايلة  

مما يجع  الجمهور يتوقع أن سلوكه في المسر ية سلو  يتسلم بلالجرأة  ، جسور "" ال

اجد أن سلوكه أبعلد ملا يكلون علن الجلرأة فلي  ، واإلقدام . ولكن علم العكس من  لك

م اولته لالقتراب من تلك الجتاة التي ي بها. وتظهر تللك المجارقلة السلاخرة بشلدة فلي 

فهو ي دث اجسه عن رببتله الشلديدة فلي  ، جتاة لك الخطاب ال ي يعده لمواجهة والد ال

ويمالي اجسله أن ال يلرفض واللد الجتلاة طلبله فلي اللزوا  بهلا،  ، االرتباط بتللك الجتلاة

 وبياما  و ك لك يقو ر   ، وأخيراً يقرر الدخو  إلم الماز 

 " ما لي ارتعد بشدة وأتردد في دخولي إلم الماز !         

 الشر .إن رو ي تتوقع  دوث  ، أي جيتاس 



 جمهور مناندروس بين االستقبال والتوقع 

 46 

 إاي خائ ."

 (268 -266)األبيات 

  

وفللي مسللر ية " الجتللاة  ليقللة الشللعر " التقللي بشخصللية الجاللدي بوليمللون 

أي  و للي كلمللة مللأخو ة عللن الكلمللة اليوااايللة  -الم للارب  - 

و ي بيرة للم  ، وقد قام بقص شعر رأس م بوبته بسبب بيرته الشديدة عليها ، ال رب

بعد أن وصلته األاباء بلأن فتاتله قلد شلو دت أثالاء  لديثها ملع رجل   ، تكن في م لها

 بقوله ر ، بريب. وفي المشهد التالي يص  خادم بوليمون  ا  سيده ويرثم له

  لك الم ارب )المغوار(،  ، تو بالاسبة لاا"  لك ال ي كان كان رزيااً في ال

  لك ال ي لم يدع تلك المرأة ت تجظ بشعر ا،  

 إاه يبكي اآلن و و ممدد علم األرض . وعادما تركوه بعد أن تم تقديم

 وجبة اإلفطار لهم جميعاً، كان رفاقه يلتجون  وله لمساعدته علم ت م 

 الموق  بسهولة أكبر."

 ( 177-172)األبيات

 

السخرية الال علة فلي  ل ا ال لديث فلي تللك المجارقلة بلين اسلم الجالدي  وتبدو

بوليمون " الم ارب " وبين سلوكه المتااقض مع كواله بطلالًً  مغلواراً، و لو ملا للم 

يتوقعه الجمهور آا اك. إن س ر شخصيات مااادروس وإبداعها يكمن بشك  كبير فلي 
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أساسلية عللم معرفتله المسلبقة الل ي يعتملد بصلجة  ،  لك التباين بين توقعات الجمهور

 .(29)وبين  قيقة الشخصية التي يقدمها مااادروس لاا ، باألعرا  والتقاليد المسر ية

 ، وال يتوقل  توقلع الجمهللور عللم المعطيلات المرئيللة التلي يقلدمها ماااللدروس

ولكن  ااك توقع آخر ياتا عن السلمات السللوكية المعروفلة علن الشخصلية المقدملة. 

رق والوسائ  التي يتبعها شلاعر الكوميلديا فلي قللب  قلائ  األملور وتكمن أفض  الط

وكلان  ، وتغيير سلوك الشخصليات الامطيلة بهلد  خلداع الجمهلور ومخالجلة توقعاتله

علم دراية كافيلة بكل  تللك الطلرق والوسلائ   –من وجهة اظر البعض  -مااادروس 

 التي برع في استخدامها في مسر ياته .

 يللدخ  بطلل  المسللر ية المكللروه " فجللي افتتا يللة مسللر ية " 

 ،  ائمللاً علللم وجهلله ، فللي ليلللة ممطللرة ، المسللرم إلللم ثراسللوايديس 

 ومااجياً اللي  البهيم بقوله ر

 " أرأيت يوماً عاشقلاً أتعس ماي ؟

 فأاا اآلن أق  علم أعتاب أبواب مازلي 

 .... أ يم علم وجهي جيئة و  اباً   

 اللي  وأاتل قريبة ماي،  .... اآلن ااتص 

 وكان متا اً لي أن أستلقي بجوار م بوبتي وأضمها بين  راعي.  

 ، ويمكااي أن أفع   لك ، ألاها بداخ  الماز  وعلم مقربة ماي

 ، كما تتملكاي رببة م مومة مجاواة في أن أكون عشيقها

 ولكااي ال أفع   لك."

 (12-5)األبيات 
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فملن الواضلح أن مااالدروس قلد  ، وقد تثير   ه المقدمة المثيرة د شة الجمهور

فصورة العاش  المابو  ال ي يق  عللم أعتلاب مالز   ؛ قلب األ داث رأساً علم عقب

باللدخو   لي الصلورة  م بوبته يتوس  إليها ويستعطجها كي ترضم عاله وتسلمح لله

الطبيعيللة المتعللار  عليهللا فللي مثلل   لل ه المواقلل  . أمللا السللخرية فللتكمن فللي أن 

 ، ثراسوايديس العاش  يق  علم أعتاب مازلله  لو ويلأبم اللدخو  بإرادتله الشخصلية

.كلان  ل ا  لو االاطبلاع األو   exclusus amatorإاها صلورة  " العاشل  المابلو  " 

وتبللدو مهللارة ماااللدروس واضلل ة فللي تعقيللد أ للداث للجمهللور عللن  لل ا المشللهد . 

. كملا تل كراا (30)المسر ية ومن ثم إضلافة عاصلر التشلوي  واإلثلارة للدي الجمهلور

وأاالا اشلا د عملالً مسلر ياً  ، اال باطات المصا بة لتوقعاتاا بأااا كاات لدياا توقعلات

أدوار بيلر أما المجاجئة التي تاتا عن مشا دة شخصيات مألوفلة فلي  ؛ من اوع خاص

 .  (31)متوقعة فتوقظ بداخلاا ا تماماً  ادئاً وممتعاً في الوقت  اته باأل داث

لقد  او  مااادروس في مسر ياته تصوير أ لالم شلباب جمهلوره ملن الطبقلة 

المتوسطة ال ين يقعون في ال لب ويرببلون فلي اللزوا  مملن ي بلون ربلم صلعوبة 

 فه  كان سوستراتوس  ، مالظرو  االقتصادية واالجتماعية الم يطة به

 (32)في مسر ية " الجظ " يمث  الشبان األثيايين وما يرببون في أن يكواوا عليه ؟ 

لقد عملد مااالدروس إللم رسلم شخصلية الشلاب الثلري سوسلتراتوس بطريقلة 

فشلاب مثلله فلي الكوميلديا كلان سلي او   ، تختل  تماما عما كان يتوقعه الجمهور ماه

التي وقع في  بها . أملا  قيقلة أن سوسلتراتوس قلد تقلدم بابل  إللم واللد إبواء الجتاة 

فقد  دث اتيجة للماثرات والدوافع الدرامية . ويلرى آرالوت  ، الجتاة طالباً يد ا للزوا 

W.G. Arnott (33)  أن  لك يد  عللم مهلارة مااالدروس وبراعتله فلي مجاجلأة الجمهلور

 وأخ ه علم  ين برة.

من خال  اسلتقباله للمعطيلات واإلشلارات المرئيلة  ، يتوقعومثلما كان الجمهور 

كلان  ، والمسموعة التي يقدمها له الشاعر، ما ية الشخصية المقدمة إليه وكيجية سلوكها

و لك من خلال  اسلتقباله لملا  ، يتوقع أيضاً بعض األ داث التي قد تتضماها المسر ية
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دأ في توقع واستاتا  ملا ا فيب ، يقدمه الشاعر من شخصيات جديدة أو معلومات موجزة

 سي دث في الجزء أو الجص  التالي من المسر ية.

ويمداا مااادروس في مسر ية " الجظ " بعدد ملن المواقل  التلي يتالعلب فيهلا 

بتوقعات الجمهور؛ فجي بداية المسلر ية يمهلد مااالدروس جمهلوره السلتقبا  أ لداث 

عن رببتله فلي مكافئلة ابالة   المسر ية من خال  البرولو  ال ي ألقاه اإلله بلان

كايمون لمواظبتها علم زيارة مزاره، وعاد دخلو  سوسلتراتوس إللم المسلرم يشلير 

 إليه بقوله ر  

 " ويبدو أاي أرى  لك ال ي                        

 سيتدله في عشقها ." 

 (48 -47)األبيات 

لان واوايللاه ال سلاة تجلاه ابالة كايمللون  لي التلي مهلدت الطريلل   إن وسلاطة اإللله بل

 ، وجعلت شاباً من طبقة األثرياء يتوق شلوقاً إللم فتلاة فقيلرة ولكاهلا جلديرة بلاال ترام

إاله  للك األمل  الل ي يبثله  ؛ وما ا كان بوسعه سوى أن ياصاع ل لك التخطيط الربااي

الشباب األثياي بلالزوا  مملن ي لب بيلر علابئين بتللك الجلروق  مااادروس في اجوس

 .(34)االجتماعية الموجودة في المجتمع األثياي

 لك الشلاب الثلري الل ي وقلع  ، ( يصر سوستراتوس182 -181وفي األبيات )

علم  ضور العبلد جيتلاس ملن أجل  مسلاعدته فلي ال صلو   ، في برام اباة كايمون

 لم  لك بقوله رثم يوضح سبب إصراره ع ، عليها

   ، " إاه متوقد الجكر                                    

 وخبير بمث  تلك األمور كلها ."      

 (184-183)األبيات      
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دور العبلد المخطلط الل ي  و ي دعوة للجمهور لكي يتوقلع أن جيتلاس سليلعب

يساعد سيده العاش  علم    مشكلته مع تلك الجتاة، ولكااا ساكتش  من خال  أ لداث 

وعاللدما سلليعود  ؛ المسللر ية أن  لل ا العبللد لللم يشللارك تمامللاً فللي ال بكللة الرومااسللية

 ، ( سيخبر الجمهور بأاه لم يستطع العثور عليله259سوستراتوس إلم المسرم )البيت 

أوكلت إلم جيتاس مهمة تأجير طا ي لتقديم القلرابين وإقاملة ال جل  الل ي ألن أمه قد 

. و ك ا فمث  تلك الوسائ  التي استخدمها مااادروس  ي التلي (35)كاات قد خططت له

تسببت في خداع الجمهور وأ بطلت توقعاتله الخاصلة بسللوك مثل   ل ه الشخصليات 

 الامطية.  

من الااس يسليرون فلي خطلوات  وفي افتتا ية مسر ية " الترس " يدخ  جمع

و لو الل ي  ،  لامالً فلي يلده ترسلاً م طملاً  ، جاائزية يتبعهم العبد دااوس و و يات ب

س ميت المسر ية باسلمه . تللك البدايلة ال زيالة كاالت مجاجئلة للجمهلور . ومثل  تللك 

 الصدمات تترك مسا ة بين الجمهور وبين الشخصيات المقدمة علم المسرم.

الم كمون " فقد كان مشهد وضع الخلاتم فلي مكلان يسلتطيع أما في مسر ية " 

 ، أوايسيموس رايته فيه، من المشا د التي تالعب فيهلا مااالدروس بتوقعلات جمهلوره

مثلل  دااوس وسيريسللكوس . ثللم  ، مللن خللال  تقللديم شخصلليات تللادي أدواراً م للددة

فللي م اولللة مللاهم للجللت اظللر  ، تتللوارى  لل ه الشخصلليات عللن األاظللار بعللد  لللك

وترتكللز أ ميللة الطجلل  فللي  لل ا المشللهد علللم أ ميللة تعللر   ، كريايس للخللاتمسللمي

أمللا الجعلل   ، سللميكريايس علللم الخللاتم . و كلل ا فقللد أصللبح الموقلل  ثريللاً بشخصللياته

الم تم   اا فيجع  المشاركة الم دودة لبعض الشخصيات تسا م مسلا مة فعاللة فلي 

 بااء ال بكة الدرامية للمسر ية.

، أدت رببة مااادروس في اال تجلاظ بشخصلية كايملون وفي مسر ية " الجظ "

في خلجية األ داث كلهلا إللم ت ويل  بعلض الشخصليات الثااويلة فلي المسلر ية إللم 

شخصلية اإللله  ، شخصيات لها تأثير  ام في أ داث المسلر ية. ملن  ل ه الشخصليات

تله بلان ال ي لعب دوراً  اماً فلي تلرك مسلا ة بلين الجمهلور والممثللين . وتعلد دعو

للجمهور في بداية المسر ية إلعما  فكر م ومخيلتهم فيما سي دث في المشا د التالية 
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بمثابة تأكيد علم أاها من تلك الاوعية التي تعتمد علم التخي . وبعد أن يقدم للجمهلور 

يقلدم بعلض التلمي لات  ، وصجاً مطلوالً لشخصلية كايملون دون الشخصليات األخلرى

 . (36)التجاه أ داث المسر ية

كان أسلوب مااادروس فلي إاهلاء بعلض فصلو  مسلر ياته ملن خلال  بتقلديم 

معلومات جديدة ملن األسلاليب الشليقة التلي تضلجي جلواً ملن اإلثلارة والتشلوي  للدى 

الجمهور، و لك عن طري  قدوم شخصية أخرى إلم المسرم أو قدوم شخصية جديدة 

ي لدث فلي مسلر ية " ومثا   لك ملا  ؛ علم األ داث، لم تظهر من قب  علم المسرم

أي قبل  اهايلة الجصل  األو  بملا يقلرب  ، في البيت السادس والتسلعين ، فتاة ساموس "

 ، بياما يقوم موسخيون باإلعداد لللزوا  و لو فلي  اللة مزاجيلة سليئة ، من ثالثين بيتاً 

 يلث علادا ملن  ، ويت لدثان علن الب لر األسلود ، يدخ  ك  ملن دميلاس وايكيراتلوس

ثلم ياتهلي الجصل  األو  دون  ، ي ال ديث إلم موضوع الزوا ثم يتطرقان ف ، ر لتهما

مملا يتسلبب فلي  ، أن يتعر  الجمهور علم عالقتهما باأل لداث أو بموضلوع اللزوا 

فملن يكوالان ؟ وملا ا عسلا ما فلاعالن فلي الجصل   ، وقوع الجمهور في  يرة كبيلرة

 التالي ؟ 

عبللد  ،  وفللي مسللر ية " الم كمللون " عاللدما يللدخ  أوايسلليموس 

أي قبل  سلبع وثالثلين بيتلاً ملن اهايلة  ، (382إللم المسلرم فلي البيلت ) ، خاريسيوس

وعالدما يلرى  ؛ يبدي اازعاجه بسبب تباطا الطلا ي فلي إاجلاز مهمتله ، الجص  الثااي

وملا عليله ملن  ، عبلد خايريسلتراتوس ، فلي يلد سليروس الخاتم 

ليه ويت دث عاله  لو الخلاتم  اتله الل ي فقلده ي كر أن   ا الخاتم ال ي يتطلع إ ، اقو 

ثلم  ، ( 393فيتهمه سيروس بالجاون )البيت  ، سيده خاريسيوس ما  مدة طويلة

 وعادئ  يرد عليه أوايسيموس قائالً ر ، يتاازعان الخاتم فيطلب ماه سيروس أن يتركه

 " أأترك لك ما  و ملك لاا ؟ من أين  صلت أات عليه ؟ "

 (395)البيت 
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فكي  سيتم فض   ا الازاع بياهملا ؟ و ل   ، ثم ياتهي الجص  دون أن يتوصال إلم   

سلليخبر أوايسلليموس سلليده بهلل ا األمللر ؟ ومتللم ؟ ومللع بدايللة الجصلل  الثالللث يتللردد 

 لداث المسلر ية وت لدث العديلد ثلم تتلوالم أ ، أوايسيموس في إخبار سيده به ا األمر

 من المجارقات  تم تتكش  ال قائ  تباعاً.

فلي البيللت  يلدخ  كليوسللتراتوس  ، وفلي مسلر ية " التللرس "

 ، بعد أن اعتقلد الجميلع ، أي قب  اهاية الجص  الرابع بما يقرب من ثالثين بيتاً  ، (491)

 . (37)أاه قضم ا به ، بما فيهم الجمهور

مع اهاية الجص  الثالث من مسر ية  مة العجلوز سيميخي وتادفع الخاد

بعد أن أسقطت فلي الابلع المعلو   ، و ي في  عر شديد ، إلم خشبة المسرم ، " الجظ "

فيخر  كايمون متوعلداً إيا لا، ثلم  ، الخاص بسيد ا وك لك الجرة   

جلل  اسلتعادة أدواتلله يات لب ألاله وجللد اجسله مضلطر للاللزو  إللم داخلل  الابلع ملن أ

و ي وسيلة مبتكلرة وفعاللة يقلوم بهلا مااالدروس ملن أجل   ، (585 – 580)األبيات 

ج ب ا تمام الجمهور وتوقع ما سلي دث فلي الجصل  التلالي؛ ولليس ملن الصلعب أن 

يخمن الجمهور ما سيجابهه كايمون المسكين ملن كلوارث فلي قلاع الابلع . فمثل   ل ا 

تعزيزه بمعرفته المسلبقة أن الشلاعر يسلتخدم موضلوعاً  التوقع بالاسبة للجمهور قد تم

وبخاصة مع وجود عدد من المسر يات التي ت مل  عالوان  ، تقليدياً تم تقديمه من قب 

 ليسيبوس. ، ديجيلوس ، أااكسيبوس ، لك  من أليكسيس  ر " في الابع " 

ي افتتا يلة الجصل  ويتم التأكيد علم   ا التوقع أو تلك الظاون لدى الجمهلور فل 

 قائلة ر ، الرابع التي تبدأ بصرخة مدوية للخادمة العجوز

 ، "    من مغيث يمد لي يد المساعدة ؟ يالي من بائسة  

    من معين؟ " 

 (621 -620)األبيات 

 إ  زلت قدم سيد ا وسقط في قاع الابع.
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 ،  يلث يلدخ  كالليبيلديس  ، مثا  آخر من مسلر ية " الجلظ "

بعلد  ، أي قب  اهاية الجصل  الرابلع بتسلع أبيلات ، (775في البيت ) والد سوستراتوس، 

ويتقدم سوسلتراتوس لخطبلة اباتله . وملن المعلرو  أن  ، أن ياتهي كايمون من  ديثه

 .(38)دور كالليبيديس سو  يبدأ في الجص  التالي

كان الشعراء يبتكرون أعمالهم ويالجون مسر ياتهم لجمهور علم درايلة كافيلة  

ول لك فقد كاات   ه األعرا  وتلك التقاليلد المتعلار   ، باألعرا  والتقاليد المسر ية

فهي من اا ية ت لد ملن قلدرة الشلاعر  ، عليها في الكوميديا ال ديثة من مصادر قوتها

وملن اا يلة أخلرى تعتبلر أن معرفللة  ، عللدة سللجاً عللم الت لرر ملن األاملاط الجايلة الم

 ، الجمهور به ه التقاليد من أ م أدوات الشاعر في الخل  واإلبداع . فعلم سلبي  المثلا 

رأياا كي  كان مااادروس في كثير ملن األ يلان يبالي  بكتله الدراميلة عللم مخالجلة 

خللط األوراق  توقعات الجمهور من خال  إعادة صيابة   ه التقاليد وأيضاً من خلال 

 ، . وبقدر ما يعتمد التأثير الااتا عن  لك في المقام األو  علم الاص ال ي قلام بكتابتله

فإالله يعتمللد كلل لك علللم اسللتيعابه لكيجيللة اسللتقبا  جمهللوره للللاص عاللدما يقللدم علللم 

المسرم. فمث   ل ه اللدراما التلي تعلالا موضلوعات األسلرة ال تسلتدعي فقلط  اكلرة 

ولكاها تستدعي أيضاً خبلراتهم الشخصلية فلي  ، لتقاليد المسر يةالمشا دين ليس فقط ا

ال ياة األسرية . فإ ا كاات لدى الجمهور تلك القلدرة عللم توقلع األ لداث فقلد  ظلي 

بالمتعتين ر متعة التوقع ومتعة مشا دة ال لدث اللدرامي الل ي يقدمله الكاتلب اللدرامي 

وقعاتله، و لو ملا كلان يقلوم بله أو أن يدرك أاه قد خدع إ ا لم تصدق ت ؛ علم المسرم

 .  (39)مااادروس في كثير من األ داث

مللن كلل  مللا تقللدم يتبللين لاللا إلللم أي مللدى ا تمللت الدراسللات ال ديثللة بتطبيلل  

مما فتح المجلا  لعلدد  ، الاظريات والوسائ  الاقدية ال ديثة علم مسر يات مااادروس

ك األمور التي كاات خافيلة من الدراسات الاقدية الجديدة التي ساعدت علم فهم مث  تل

كمللا سللاعدت علللم القللراءة  ، أو التللي لللم يتطرقللوا إليهللا مللن قبلل  ، علللم فطاللة الاقللاد

 الص ي ة لمسر يات مااادروس.
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 الهوامش  :
 -  سللب  أن تعرضللت لموضللوع  لل ا الب للث بشللك  مختصللر )فللي صللج ات ثللالث(  فللي الب للث

لة فلي  المرجعي ال ي تقدمت به للترقية لدرجة أستا  لات ال ديثل مساعد، وكان بعالوان " االتجا ل
 -الدراسات  و  الكوميديلا اإلبريقيلة الوسطم وال ديثلة)خال  العقدين األخيرين("، وقد رأيلت 

لما له ا الموضوع من أ مية لدارسي المسرم اإلبريقي وتعرضه إل دى الاظريات ال ديثة فلي 
ن أتااو   ل ا الموضلوع فلي  ب لث مسلتق   أعلالا أ -و ي اظرية االستقبا  أو التلقي  -األدب 

من خالله كل  جابلات الموضلوع، ملع بيلان كيجيلة تطبيل   ل ه الاظريلة فلي ضلوء مسلر يات 
 مااادروس.
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