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الملخص

إ ّن اظتسرحیة من األجناس األدبیة العاظتیة القدمية اليت مضت علیها أدوار ؼتتلفة منذ نشأهتا إلی يومنا اضتاضرر .هرذ
األدوار الرريت ورررور یهررا هررذا الفررن ا نسررا اصتمیر  ،وخرررا خرروات واسررعة ؿتررو التقرردم ،هرري الیونانیررة ،والرومانیررة،
والقروسرریة ،والكالسرریكیة ،والرومانتیكیررة ،والواقعیرة .نررری أنررال لولرو الیرروم أدب أمررة مرن اظتسرررحیة ،واألدب العررر
مارسها يف العصر اضتديث إذ خال األدب العر القدمي من هذا الفن لعوام نیة واجتماعیة ودينیة.
إ ّن مسرررحیة بیامررالیون صتررورج برنررارد سررو مررن اظتسرررحیات الرريت ولقررت اهتمام راض خاا راض لبتعادهررا يف مضررمو ا عررن
اظتشرراك الجتماعیررة والسیاسرریة ووركیزهررا عل ری البُعررد ا نسررا  .قررام برنررارد سررو يف هررذ اظتسرررحیة بعرررض مش ركلة
ض خالعتا مشكلة الفنان يف وفكیكال بني الفن واضتیاة .كذلك من جهة أخری إ ّن
الفوارق بني طبقات اجملتمعَ ،
وعَر َ
وو ی ررل اضتكر ریم كت ررس مس رررحیة بعنر روان بیام ررالیون مت ررأ راض س رررحیة س ررو ،والقض رریة ايوري ررة يف مس رررحیة بیام ررالیون
للحكریم وتمث ر يف مشركلة الفنرران والتمررزق بررني الفررن واضتیرراة أيضراض .إ ّن هررذ اظتقالررة ولقرري ضررو اض علری وررأ ري اظتسرررح
الغر علی اظتسرح العر  ،كذلك وقوم بدراسة مقارنة بني اظتسرحیتني .ووقوم اظتقارنة هي علی أساس خصیصة مرن
خصائص اظتدرسة الرمزية وهي الصراع بني الفن واضتیاة.
إ ّن اظتنهج يف اظتقالة هو الوافي -التقار ؛ وؽتا حص علیال البحث هو أ ّن الفنّانني :هیانرز وبیامرالیون ،ومهرا مرن
يفضالن نهما ،وؾتاحهما یال ،علی حیاة امرأوني؛ ومها إلیزا وجالویرا ،وعلری
الشخصیات األالیة يف اظتسرحیتنيّ ،
مصررريمها يف اضتیرراة أيض راض .بعبررارة أخررری إ ّن ك رالض مررن هیانررز وبیامررالیون حینمررا يشرراهدان أ ّن العنايررة إل ری هرراوني
قرران ورك معاسرهتما والعودة إلی نهما ،كأ ّ ما مل
اظترأوني ،وجعلهما معشوقتني ألنفسهما يؤدي إلی زوال نهما ،يُ ّ
وكونا موجودوني يف اضتیاة.

الكلمات الرئيسة :األدب اظتقارن؛ مسرحیة بیامالیون؛ برنارد سو؛ وو یل اضتكیم.

الکاوس اظتسؤول

Hossein.jowkar@gmail.com
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 .1المقدمة
إ ّن األدب اظتقارن من حیث هرو رن ،أدب جديرد يف األدب العرر اضترديث وهرو كرالفنون األدبیرة
اضتديثررة الرريت لهررا العرررب عررن الغرررب إ ررر حرك رة الرترتررة والنبعرراث والبعرراث اظتتخصصررة كالقصررة
واظتس رررحیة والرواي ررة واظتقال ررة (ب رررويئٖٜٔ ،ش .)ٕٔٔ :وإ ّن أدب أيّررة أم ررة ليرق رری وليس ررمو إل إذا
استقی من روا د أمة أخری ،وأ اد من جترارب جديردة خارجرة عرن حردود ايلیرة وطبیعري أن ؾترد
ك أمرة وأخرذ مرن األمرة اجملراورة ،أو البعیردة مرا يناسربها ،ووتبرادل األمرم هبرذ الرريقرة اظتنرا ع علری
رتیع اظتستويات واجملالت ،واألدب منها.
من اظتعروف أ ّن األدب العرر القردمي قرد خرال مرن وجرود ّرن اظتسررح كمرا عررف عنرد الشرعوب
األخررری كرا غريل مررثالض (اظتعرروشٜٜٜٔ ،م)ٗٙٔ :؛ بعبررارة أخررری مل يعرررف األدب العربرری القرردمي ررن
اظتسررحیة ول ررن التمثیر كمررا هررو يف العصرر اضتررديث ،بر كران األدب العررر أدبراض غنائیراض خالصراض،
وقرد ههرر اضتروار يف رن اظتقامرة العربیرة ولكنرال مل يقرم أساسراض لفرن مسررحي (خفرراجئٜٜٕ ،م ،جٔ:
ٖ)ٗٙ؛ أل ّن هروف اضتیاة الجتماعیة اليت عاسها العررب مل وتروا ر یهرا الشرروط الريت وسرتدعي نشرو
اظتسرحیة ،إل يف العصر اضتديث وبعد ما اوصلت الثقا ة الشرقیة بالثقا ة الغربیة ،حیث ههر إ ر هذا
الوصرال هرذا الفرن يف األدب العرر منرذ منتصر القررن التاسرع عشرر براصتهود الريت برذعتا األدبرا
اظترترترون كمرارون النقراش وغرريهم يف هرذا اجملرال (هراللٜٜٜٔ ،م .)ٖٔٚ :وؽترا لسرك یرال هرو أن
الرترتة يف هذا اجملال كانت أسبل من التألی بدأ األدبا العرب برترتة بعض اظتسرحیات الغربیة إلی
لغرة قرومهم ودتثیلهرا يف بالدهرمّ ،إل أ ّن الرترترة كانرت يف البرد  ،ح ّررة يغ ّرري یهرا اظتررتجم أشترا
الشخصیات واألماكن وبعض األحداث حتی وصبح اظتسرحیة مالئمة للبیئة العربیة (زيردانٜٜٕٔ ،م،
جٗ .)ٕ٘ٓ :ويع رررتف أكث ررر اظتس رررحیني يف األدب الع ررر ب ررأن خص ررائص اظتس رررحیة العربی ررة وكر رون
بالضبط علری منروال اظتسررحیة األوروبیرة (ػتمردزتؤٜٜٜ ،م .)ٖٓٛ :وعلری هرذا النحرو بردأت مسررية
اظتسرحیة عند العرب متأ رة باوصال األدب العر باآلداب الغربیة ،وأابح التاريخ والقصص الشعبیة
أهم مصادر التألی اظتسرحي العر  .كما نرری أ ّن كثرريين مرن الكتّراب قرد قراموا بكتابرة اظتسررحیة
ّ
ط روال حیرراهتم األدبیررة وانتخب روا اظتسرررحیة غتررالض رضررا قرروهتم الفنیررة ،كر راورج برنررارد س رو ووو یررل
اس ر ِم "بیامررالیون" .إ ّن القضرریة ايوريررة يف مس ر ررحیيت ب ری رامر رالیون
اضتكریم اللررذين خررلقر ررا أ ريهمررا بِ ْ
ل ر رشو وبیا ر رمالیون للحكر ریم وتمث ر يف مشر ركلة الفن رران والتم ررزق ب ررني الف ررن واضتی رراة ،وه رري إح رردی
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خصررائص اظتدرسررة الرمزيررة ومررا يُعرررف بررالصــراع بــين الفــن والحيــاة؛ ب ررعبررارة أخررری إ ّن الفنرران الرمر ر رزي
يرجحرون
ي ر رغ ر رلّس ن ر ردا ال ر رف ر رن ايض ع رلر ری ن ر ردا اضتیاة أو بالعكس ،وهذا يعي أ ّن بعض الرمرزيني ّ
رس الف ررن يف روايرراهتم ونعل ررون الفن ررا َن يهررتم بفن رال أكثررر م ررن اهتمام ررال ةیرراة األس ررخاص ال ررذين
جانر َ
يعیشون معال و صريهم؛ إذ يواا الفنا ُن اضتیاةَ معهم إلی أن وتالي یهم مظاهر نال ،أو إلری مرا
يكون هؤل  ،مساعدين علی ونمیة نال.
ررا أ ّن الدراسررات اصتديرردة هتررتم برراألدب اظتقررارن اهتمام راض كث ررياض إذن ورردخ يف اآلداب العاظتیررة
اظتختلفة ووكش عن وجوِ التشابال واطتالف ومرواط ِن الترأ ري والترأ ر برني آداب األمرم ،ووُظهرر لنرا
آ رراق جديرردة مررن اآلداب األخررری .والدراسررات اظتقارنیررة وررؤدي إلرری إ ررا قا ررة الشررعوب وأدهبررم،
واظتقالرة هرذ وُعر ّد مرن هرذ الدراسرات .اعتمرد هرذا البحرث علری اظترنهج الوارفي ر التقرار  ،ويتفرل
ظتنهج الفرنسي يف األدب اظتقارن مث يهدف إلی ما يلي من األغراض:
مع ا َ
 دراسة مقارنة لنماذج من اطتصائص الرمزية يف مسرحیيت بیامالیون.
 حتديد وجو التشابال طتصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني.
البحث إلی ا جابةَ عن أسئلة هي:
كذلك يهدف
ُ
 ما مدی وأ ّر وو یل اضتكیم يف مسرحیتال سرحیة جورج برنارد سو؟
 ما هي وجو التشابال طتصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني؟
 إلی أي ٍ
حد استراع الكاوبان اظتسرحیان أن يعرضا خصیصة الصراع بني الفن واضتیاة؟
ّ
 .1-1خلفية البحث

قررام عرردد مررن البرراحثني بدراسررات عررن مسرررحیة بیامررالیون عنررد كر مررن جررورج برنررارد سررو ووو یررل
اضتكیم دراسة مقارنة أو دراسرة إحردی اظتسررحیتني ،منهرا :كتراب اإلشـتراكية والحـ عدـد برناردشـو،
لنبی ر راغررس .يشرررح اظتؤل ر يف إحرردی صررول الكترراب عررن سخصرریات بیامررالیون ل نررارد سررو
وأحدا ها تحلّ ُ ك َّ سخصیة مقارنة بشخصیات اجملتمع ال يرا ويُقارن هذ اظتسرحیةَ بأسررورة
بیامررالیون الرريت اسررتقی منهررا سررو مسرررحیتال .وكترراب الدقــد الاقــافي المقــارن لعزالرردين اظتناارررة .يشررري
اظتناارة يف الفص التاسع من كتابال إلی اظتسرحینت .يأيت يف البداية بأسررورة بیامرالیون ويشررحها
يف رالث روايرات مث يردرس اظتسررحیتني ويقررارن بینهمرا .وكتراب دراســات فـي الدقـد المســرحي وا د
06

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،46ربيع 1397

المقارن يمد زكي العشماوي؛ يقارن یال الكاوس بني اظتسرحیتني و قاض لشخصیاهتما وأ عاعتا .حيلّ
العشرماوي يف البدايرة مسررحیة لشرو مث يقروم بتحلیر مسرررحیة اضتكریم .وكتراب مقاربــات تببيقيــة فــي
ا د المقـارن ظتاج ر رردة زت ررود .وتحدث الكاوبة يف البداية عن أسرورة بیامالیون مث وشرح كالض من
اظتسرحیتني ووتكلّم عن اظتمثلني ووذكر األسالیس اليت استخدمها الكاوبان يف اظتسرحیتني.
قرد اوضرح ؽترا سربل أن الدراسرة اضتالیرة ختتلر عمررا جرا ت برال الدراسرات السرابقة ،خاارة یمرا يتعلررل
باظتقارنة بني اظتسرحیتني و قاض حدی خصائص اظتدرسة الرمزية؛ وهي الصراع بني الفن واضتیاة.
 .2جورج برنارد شو ومسرحيته بيجماليون
يُع ّد "جورج برنارد سو" بال جدال أعظمكاوس درامي يف اية القرن التاسع عشر وال رقررن العشرين؛ كما أ ّن
مس رريوال الفنیررة يف اظتسرررح ال يرررا وررُع ّد أط ررول مسر رررية (إيفررانزٜٜٜٔ ،مُ .)ٕٖٓ :ولر ر رد ب ر ررنارد سررو يف دوبلررني
عاارمة ايرلنردا سرنة ٔٛ٘ٙم ،ولكرن سركن يف لنردن وهرو يف العشررين مرن عمررر حترری وا ترال اظتنیرة (خرراكي،
ٜٔٙٚمٔٚ :؛ خلررجٖٔٚٚ ،ش ،جٔ .)ٕٖٖ :وشتررا أورابرُرال بر رر"سكسبري الثررا " (رضررايئٖٛٛ ،ش .)ٕٔ :وعلرری
ا طررالق عر راش ب ررنر رارد حیرراة طويلررة زاخرررة با نترراج ،واسررتهر بص رراحتال ولذاعررة قلمررال ولسررانال يف كتاباوررال ويف
أحاديثال وغتالسال (سوٕٓٓ٘ ،م .)ٙ :كتس سو مدی حیاوال ما يقارب ستسني مسرحیة ومات سنة ٜٓ٘ٔم
يف الرابعررة والتسررعني مررن عمررر (سرراؤٖٜٙ ،ش .)ٔٗ :اسررتقی سررو مررادة مسرررحیتال مررن أسرررورة يونانیررة باسررم
ع قصرة األسررورة وؽتثلیهرا؛ خال راض لتو یرل
بیامالیون وكتس مسرحیتال و قاض عتذ األسرورة ولكن غّیر َرر موضرو َ
ع قصرتها وؽتثلیهرا يف مسررحیتال لكنّرال أضراف بعرض اظتمثلرني يف اظتسررحیة مقارنرة
يغري موضو َ
اضتكیم الذي مل ّ
إلی أا األسرورة« .ههرت مسرحیة بیامالیون ل ناردسو عام ٕٜٔٔم وكانت من اظتسرحیات اليت ولقی
اهتماماض دائماض حتی اآلن لبتعادها يف مضمو ا عرن اظتشركالت الجتماعیرة والسیاسریة ووركیزهرا علری البعرد
ا نسرا » (إيفرانزٜٜٜٔ ،م .)ٕٓٛ :وهري قرد اسرتهرت كثررياض أل ررا أسراس اظتسررحیة اظتوسریقیة والفریلم اظتسررمی
"سرریديت اضتسررنا " ( ررورنلي وروبرروسٜٜٔٓ ،م .)ٕٖٜ :وقررد اسررتوحی برنررارد سررو كررة كتابررة هررذ اظتسرررحیة مررن
ملحوهةعابرةعنمقدرة علم الصوویات علی ح مشكلة الفوارقبنيالربقات (إيفانزٜٜٜٔ ،م.)ٕٜٓ :
أمررا مسرررحیتال تررتلخص يف أ ّن هنرراك سخصریة وُعر ّد أسررتاذاض يف علررم الصروویات اشتررال هنررري هیانررز؛ أي
يتعرف علی تاة قرية وبیع الرورود عنرد مرداخ اظتسرارح ودور السرینما؛ اشتهرا إلیرزا،
أنال عامل الصوویات .هو ّ
وه رري دت ررتهن بی ررع الزه ررور يف الشر روارع واألزق ررة .إلیر رزا و ررتكلم باللها ررة الس رروقیة وحینم ررا يس ررمع هیان ررز لغته ررا
06

حسين أبويساني ،حسين جوكار

دراسة مقارنة لمسرحيتي بيجماليون

ِ
لم
ا ؾتلیزيررة الدونیررة وعتاتهررا القبیحررة يسررخر منهررا ويقررول عت را :إنرري أسررتریع أن أُعلّ َمررك لتسررتریعي ال رتك َ
با ؾتلیزية السلیمة .بعد أيام وُنرلل إلیزا ؿتو مكتس هیانز لتعلّم الصوویات ووريد منرال أن يعلّمهرا ا ؾتلیزيرة
السلیمة ،قائلة لال :إني أريد أن أكون سیدة ػترتمة يف ػت بیع الزهور بدلض مرن بائعرة الزهرور يف الشروارع؛ إذ
ليعرتف أاحاب ايرالت مرا مل أسرترع التحردث برريقرة ارحیحة .أمرا هیانرز یقرع يف الررتدد لقبرول
ه ررذا القر ررتاح أو رد  .ي رردخ يف ه ررذ اللحظ ررة ا ررديقال اظتس ر ّرمی ببیكر ررنج وه ررو يق ررول :ي ررا هیان ررز إنرّ رك
رترعت أن جتعر مررن إلیرزا تررا ضة وررتكلم ا ؾتلیزيررة
لوسررتریع أن وُعلّررم إلیرزا الررتكلّ َم با ؾتلیزيررة السررلیمة ،رراذا اسر َ
اهنك علی أن أد ع وكالی التعلّ ِم كلهرا .هكرذا يقبر هیانرز أن نعر إلیرزا دوقرةض
السلیمة يف ستة أسه ٍر ،أُر َ
ووارریفةض لررال ،یبرردأُ بتعلیمهررا يف ؼتتر اطترراص .بعررد سررتة أسررهر حيضررر كر ّ مررن ه ریرانر رز وبریر ركرنج وإلیرزا يف
ِ
لم با ؾتلیزيررة السررلیمة بشرك
حفلررة كبرررية-حفلررة السررفري -وهنرراك وُظهررر إلیرزا مقرردرهتا ووررتمكن مررن أن ورتك َ
هیانز الرهرا َن علری بیكررنج .عنردما يعرود هرول مرن اضتفلرة إلری البیرت ونتظرر إلیرزا اصترائزَة
جید .هبذا يناح ُ
ِ
ررور إل بسرربس ؾتاح ررال يف
والتقرردير مررن قبَ ر هیان ررز ،لك رن هیانررز ليفك رر إل بنااحررال يف نررال ول رریس سر ُ
الرهررا َن علرری بیك ررنج ول ریس بسرربس ؾترراح إلی رزا يف وعلّ رم ا ؾتلیزيررة السررلیمة ،لررذلك ليهررتم بررالیزا ولةیاهتررا
بیع الورود عند مرداخ اظتسرارح أو يف ػترالت بیرع الزهرور ،هري
و صريها ومستقبلها؛ أل ا مل وُعد وستریع َ
أارربحت دوقررة عتیانررز وانتمررت إلرری الربقررة البورجوازيررة .هررذا األمررر نعر إلیرزا قلقرةض ظتسررتقب ٍ ينتظرهرا ،وهررذا
التصرف من قِب هیانز يتب ّدل إلی سبس ارة إلیزا واعتاوم علیرال .بعرد ارراع عنیر حيردث بینهمرا -إ رر
اهتمررام ه رریانز ب ررنااحال يف نررال وع ردم اهتمامررال ةیرراة إلی رزا -وقر ّررر إلی رزا أن ورررتك منررزل هیانررز ،أل ررا مل وُعررد
وسررتریع أن ونظررر إلیررال بصررفة أسررتاذها ،تلاررأ إلرری منررزل أم هیانررز ،مث هیانررز حي راول إقناعهررا بررالعودة إلرری
راب قررري اشتررال ريرردي .وهرري وعتقررد :إنررال هررو الررذي
منزلررال ،لكنّهررا ل وقب ر  ،قائلررة :إنرري أُريررد أن أوررزوج بشر ّ
يضمن عتا السعادة ألنّال حيبها ألجلها ول لفنال .تنتهي اظتسرحیة بانرالق إلیزا للزواج من ريدي الشاب.
ّ
 .3توفيق الحكيم ومسرحيته بيجماليون
يُع ّد وو یل اضتكیم من أطیس الشخصیات اليت ُعر رت يف األدب العرر اظتعاارر ،هرو الرروح الريت
خلررل لیك رون أدب راض ؽتی رزاض بررني اآلداب (الفرراخوري،
ُخلقررت لتك رون َرنّراض وغررذا ض لررورواح ،والقلررم الررذي ُ
ٜٔٛٙمُ .)ٖٜٗ :ولررد وو یررل اضتكریم با سركندرية سررنة ٜٔٛٛم يف رأي اظتررؤرخني ضتیاوررال ،ويف سررنة
ٕٜٓٔم یما يؤكد هرو نفسرال (منردور ،لورا .)ٜ :قرد أغررم باظتسررح وهرو طالرس يف اظتردارس الثانويرة،
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وإن كان قد بدأ ػتاولوال األدبیة بقرض الشعر (الدسوقي ،لوا .)ٖٗ :وقد سامهت كترس كثررية لرال يف
وولیررد وعرري وطرري وقررومي ( اضر ٕٓٓٓ ،م .)ٖٖ :حرراول وو یررل اضتك ریم ط روال عمررر يف غتررال الفررن
واألدب ومل ي رأ ُل جه ر َرداض یهم ررا ،م ررات س ررنة ٜٔٛٚم يف مستش ررفی "اظتق رراولون الع رررب" (األبی رراري،
ٜٔٛٚم .)ٜٔٔ :كتس وو یرل مسررحیة بیامرالیون عرام ٕٜٗٔم ،ويقرول« :إن أول مرا لفرت نظرر
إلی هذ األسررورة قرد كانرت لوحرة نیرة وردعی"بیامالیون وجالویرا" يف متحر اللرو ر ببراريس».
بعررد رررتة مررن الررزمن سرراهد اضتك ریم یلم راض سررینمائیاض عرررض يف القرراهرة عررن بیامررالیون مررأخوذاض مررن
مررسرحیة برنارد سو (العشماوئٜٜٗ ،مٕٜٓ :؛ زتودٕٓٓٓ ،م.)ٛ :
أمررا ملخررص اظتسرررحیة يررتلخص يف أن هنرراك يف هررذ اظتسرررحیة ؽتررثّالض بارع راض اشتررال بیامررالیون .هررو يك رر
النسررا ويقرررر أل يتررزوج لیكرّرس حیاوررال للفررن .يصررنع بیامررالیون دتثررالض مررن العرراج ميثر امررأة يف غايررة اصتمررال
واصتررالل ويرلررل علرری ذلررك التمثررال اسررم جالویررا ،لكنررال يتعلررل ةرس هررذا التمثررال الررذي وضررع یررال كر نررال
راس غتنونراض .يتارال بیامرالیون إلری ا عترة ینروس ،إعترة اضترس
ومواهبال كذلك مينحال ك اعتدايا حتی اعتر الن ُ
واصتمال يف األساطري الیونانیة ،بالقرابني والدعا راجیاض إياها أن دتنح دتثالَال اضتیا َة ومرا كران مرن ینروس إل أن
وستایس لدعائال ووصبح جالویا  -التمثال -امرأة وتكلم ودتشري ووتصررف كاألحیرا  ،یتخرذها بیامرالیون
زوجة لال ويعیش معها رتة .لكن رتة اضتس هذا لودوم طويالض إذ يشاهد بیامالیون بعد أيام أن جالویا مل
يُع ّد عتا من جالل التمثال وروعتال سي  ،ويری أن نال يسري إلی اضتضیض ووتلرال السخ ،كما يشاهد أ ّن
جالویا وذهس ؿتو اعترم والرزوال ومرا إن ختررر لرال كررة وعرضرال للفنرا سرأنال سرأن كر كرائن حري حتری نرن
وعید إلیال نال اطتالد ،ووأخ َذ من التمثال ما بثتال یال من
جنونال ،یتوجال مرة أخری إلی ا عتة ،متضرعاض إلیها أن َ
حیاةٍ یها كثري مرن الرریش واضتمرل ،ومعرضرة للرزوال والفنرا ويقرول :لإلعترة إ أطلرس دتثراا األول دون أن
ونفخ یال روح اضتیاة ،ذلك التمثال الذي كان یال ك مواهيب من عملي و ي اطتالد ،وأنا لأريد هذا اظتوجود
َ
رروح مررن كیرران جالویررا
اضترري الررذي سررابال السررخ  .وسررتایس ا عتررة لبیامررالیون هررذ اظترررة أيضراض .ووأخررذ الر َ
وجتعلها دتثالض مرة أخری ويفرح بیامالیون من هذا العم ويقول :هذا عملي اصتمی  ،هذا ي اطتالد سكراض
ربح زوجترال اضتیرة مل يفارقرال أبرداض ،ونردا اضتیراة مرا انفرك
لفینوس .لكن األمر مل يتوق عند هذا اضتد ،را ّن س َ
ينرربض يف كیانررال حرراراض قوي راض .وك ران يت رذكر األيررام الرريت مضررت علیهمررا يف بیتررال وهررذا دلی ر لتحررري وضررار .
ويتذبذب بني الفن واضتیاة ،ووتلط علیال األمر اليدري أيهما األا وأيهما الصورة ،أيهما األرتر وأيهمرا
األنب ؛ اضتیاة أم الفن .وينتهي األمر إلی حتریم التمثال بید بیامالیون.
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 .4وجوه التشابه بين المسرحيتين في صراعهما بين الفن والحياة
اطتصیصة الرمزية اعتامة اليت وشرتك بني اظتسرحیتني هي الصراع بني الفن واضتیاة .هذ اطتصیصرة وش ُرري إلری
الفن علی اضتیاة أو بالعكس ،بعبارة أخری إ ّن هذ اطتصیصة مشكلة الفنران يف التفكیرك
فض َّ
أ ّن الفنّان يُ ّ
ررجح بعرض الرمرزيني جانرس الفرن ونعلرون الفنران يهرتم بفنرال أكثرر مرن اهتمامرال باضتیراة.
بني الفن واضتیراة .وي ّ
نشري إلی مناذج منها.
استخدم سو واضتكیم يف اظتسرحیتني عبارات ودل علی الصراع بني الفن واضتیاةُ ،
 .4-1بداية الصراع بين الفن و الحياة

حتدث يف اظتسرحیتني وقائع وؤدي إلی بداية الصراع بني الفن واضتیاة؛ منهرا مرا يقصرد هیانرز مرن
وعلیم إلیزا اللغةَ ا ؾتلیزية السلیمة وهو إ بات براعتال يف علم الصوویات ولیس اعتدف مساعدة إلیزا
رات براعتررال يف غتررال النحررت
لر ررع سررأ ا الجتمرراعي ،كمررا يقصررد بیامررالیون مررن اررنع جالویررا إ بر َ
ولیس إعرا ها اضتیاة .من بداية اظتسرحیتني يتصرف ك من هیانز وبیامالیون مع إلیزا وجالویا
وصر ات وؤدي إلی بداية الصراع بني الفن واضتیاة.

أ :بيجماليون لبرنارد شو
عندما وأيت إلیزا إلی ؼتت هیانز لتعلّم ا ؾتلیزية السرلیمة ،يررتدد هیانرز برني القبرول والرر ض ،إلری
هیانز علی قبول التكالی بشرط استراعة هیانز يف وعلیم إلیزا .ومن
أن يتدخ بیكرنج ويراهن
َ

هنررا يبرردأ الصرراع بررني الفررن واضتیرراة يف اظتسرررحیة ،أل مررا مل يكونررا يفكرران يف مصررري هررذ الفترراة بر
يُفكران يف ؾتاحهما وؾتاح نهما يف هذ التاربة ،مرع أن إلیرزا مل وكرن وقصرد إلّ وعلّرم اللغرة الصرحیحة
الصراع هبذ العبارات يف اظتسرحیة:
لتمشیة حیاهتا وكسس دخلها ببیع الزهور يف اي  .يبدأُ ّ

« -بيكـ ـرنج :هیان ررز ،أن ررا مه ررتم باظتوض رروع .م رراذا ع ررن حفل ررة الس ررفري اطتارجی ررة؟
س رروف أراهن ررك عل رری كر ر وكر رالی ه ررذ التارب ررة بأن ررك ل وس ررتریع القی ررام هب ررذا
العم  .وأنا سأد ع أجور الدروس.
 إليزا :أو  ،إنك حقاض إنسان رائع .سكراض أيها النقیس. هيجدز [مغرياض ينظر إلی إلیزا] :األمر وقريباض ل يقاوم .إ ا وضیعة بشك لذيذ.قذرة إلی حد مرعس.
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 إليز [معرتضة بشدة] :آ  ،آ أنا لست قذرة .لقد نظفت يداي ووجهري قبراجملي إلی هنا ،أؤكد ذلك ()shaw, 2002: 76
 هيجدز [جتر ال العاطفة] :نعم ،سأانع دوقة مرن هرذ اظتنحررة الزقاقیرة يف سرتةأسررهر  -يف ال ررة أسررهر إن هرري أحسررنت ا اررغا ووعلمررت سالسررة اللسرران -
سآخذها إلی أي مكان وأجعلها قادرة علی انتحال أيرة ارفة .سرنبدأ هرذا الیروم
هذ اللحظة» (نفسال.)ٚٛ :
نستنبط من هذ العبارات أ ّن هیانز يتصرف مع إلیزا يف البدايرة وصرر اض سریّئاض لیُظهرر آ راق نرال
يف علم الصوویات دون أن يفكر ستقب ونتظر إلیزا بعد الرهان؛ بعبارة أخری إ ّن هیانرز يتعامر
م ررع إلیر رزا كش رري يس رراعد عل رری ونمی ررة ن ررال دون أن ينظ ررر إلیه ررا نظ رررة إنس ررانیة أو عاطفی ررة ،وه ررذ
التصر ات وسفر عن كیفیة بداية الصراع بني الفن واضتیاة.
 :بيجماليون لتوفيق الحكيم
عندما وسأل جالویا بیامالیون عن دتثالال األخري-أي عرن جالویرا نفسرها -نعر بیامرالیون ذاك التمثرال

قدر سرغفال برذاك التمثرال ،تقرول لبیامرالیون« :إ لسرت كر حیاورك
مصداقاض لقلبال وحبال ،ووفهم جالویا َ
وك ر قلبررك» (اضتك ریمٜٔٛٗ ،م .)٘ٓ :ويرررد بیامررالیون علیهررا« :ب ر أنررت ك رذلك» (نفسررال .)٘ٔ :وضررارت
جالویا من هذا اصتواب ،قالت لال ل أريد أن وشرك معي سریئاض ،تبردأ بالبكرا  .مث مينرع بیامرالیون جالویرا
مواالة بكائها لیحرص علی نال .ومن هنا يبدأ الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیة.

« -بيجمـ ــاليون :أوبكر رني؟ لوفعل رري ذلر ررك س ررتتلفني هر ررذ األه ررداب ،إنر ررك ل
وقدرين قیمة هذ األهداب
 جاالتيا( :يف دتنع وودل األطفال) ما سأنك أنت بأهدا ودموعي؟  :آ أيتها العزيزة جالویا ،أووسر إلیرك ،أووسر إلیرك أن حتراري علری كرهُدبررة مررن أهرردابك ،وكر أمنلررة مررن أناملررك ،كر سري یر ِرك ذتررني؛ ذراعررك ويرردُك
و ،...آ  ..عفواض يا جالویا ،لست أدري كی أ صح عن..
 ج( :وصفو ووشرق) عن حبك لی؟00
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  :أج أج هو ذاك يا حبیبتی ج( :يف دلل) نعم ،ادْعي حبیبتَك  :دائماض ج :ضمي إلی ادرك (بیامالیون يسرع ،ويضمها طويال)» (نفسال.)٘ٔ-ٕ٘ :ورر ببال القارئ َو قاض عما يقولال بیامالیون أن ػتا ظتال علی جالویا هبذ الشدة لونام مرن ُحبرال
إلیها ب ونام من سغ يتموج يف داخلال جتا نال؛ أي أنال ينظر إلی جالویرا كمعررض يَعررض برال نونرال
ومواهبال .وهذا النوع من التصر ات يؤدي إلی بداية الصراع بني الفن واضتیاة عند بیامالیون.
 .4-2ترجيح الفن علی الحياة

نالحرريف يف اظتسرررحیتني أن هیانررز وبیامررالیون عنرردما يقعرران يف هرو همررا اطتااررة عتمررا ،يرجحرران
الفرن علری اضتیرراة .حینمرا يرناح كر مرن هیانررز وبیامرالیون يف إ برات براعتهمررا للفرن ،يفتخرران
بأنفسرهما وليهتمران بعراملني ّأدا إلرری ر رع نهمرا ،ومهررا إلیرزا وجالویرا؛ حیررث ينفیران وجرود اظتررأوني
ويرجحان الفن وخلود علی حیاهتما ومصريمها.
ّ
أ :شو
بعد ؾتاح إلیزا يف حفلة السفري وكسس هیانز الرها َن علی بیكرنج ،يبدو هیانز يف نظر بیكررنج،

أعظم عامل الصوویات علی وجال األرض ،وبعد هذا النااح وزول سخصیة إلیزا الفقرية ،وحت ػتلها
أمرررية ونتمرري إلرری الربقررة البورجوازيررة .إن هیانررز يُ َسررر لنااح رال يف نررال ،ك رذلك إلی رزا مسرررورة
لتحوي حیاهتا من معدمة إلی أرستقراطیة ،تنتظر اصتائزة والتقدير من قِب هیانز ،أما هیانز ال
ررجح الفخررر بفنررال
يفكرر إل بنارراح نررال وليهررتم بررالیزا وحیاهترا ،ول صررريها ،ل سررتقبلها؛ أي إنرال ير ّ
والهتمام إلی كیفیة وعلیمال ،اليهتم بالیزا اليت يُظهر هبا نرال ول يبراا إلری حیاهترا ومسرتقبلها بعرد
الرهران .وهرذا التصرررف مرن قِبر هیانرز يسرربس إ رارَة إلیرزا واعتارروم علیرال؛ أل ّ ررا مل وُعر ّد وسررتریع أن
وعررود إلرری الشررارع أو ػتر البیررع أل ررا اآلن ونتمرري إلرری الربقررة البورجوازيررة ولررذلك وقلررل ظتسررتقبلها،
ومن اآلن صاعداض يصربغ ك اراع بني هیانز و إلیزا بصبغة ودل علی ورجیح الفن علی اضتیاة.
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« -هيجدز[ :مصعوقاض] :يا إعتي [يتقدم إلیها] ما األمرر؟ ا ضري [يسرحبها] هر
هناك أي سي علی غريما يرام؟
 إليزا[ :وتنفس بصعوبة] :ك سي علی مايرام ،ابتعد عي ،جعلتك وكسس رهانرك،ألیس كذلك؟ بالنسبة إلیك كان ذلك ما وبغیال .أما أنا ال يعنیك أمري ،كما أعتقد.
 هـ :أنت اليت جعلتي أكسس رها يا لك من حشرة وقحة أنا الذي حققت ذلك. إ :أيهررا اظتترروحش األنررا  .ظترراذا مل ورتك ري حیررث التقرترري يف اضتضرریض؟ أنررتوشركر اهلل بررأن كر سرري قررد انتهرری ،وأنررت اآلن وسررتریع أن وعیررد إلرری هنرراك،
ألیس كذلك؟[وضغط بأاابعها بعصبیة][ .ورلل ارخة غضس مكبوت ،وووجّال
أها رها بصورة غريزية ؿتو وجهال]
 هـ[ :ؽتسكاض معصمیها] :آ من ضلك؟ أرجعي ؼتالبك أيتها القرة .كی وتااسرينعلی إههار انفعالك بوجهي؟ اجلسي وكو هادئة [يد عها خبشونة إلی الكرسي].
 -إ [مسحوقة بتفوقال ،بقووال وضغرال] :ماذا سیح

؟ ماذا سیح

؟»

()shaw, 2002: 237-241
يعتقد هیانز يف هذ العبرارات :أنرال اوكر علری نفسرال وؾترح بقوورال الفنیرة إلری أن رب َرح الرهرا َن،
ويف اظتقاب يُهم ػتاولت إلیزا يف واولال علی النااح بأسرها .وهبذا يرجح نال علی ك ما ينتمي
إلی إلیزا من إنسانیتها وكیا ا وعاطفتها.
 :الحكيم
هناك سخصیتان يف هذ اظتسرحیة مها؛ إيسمني ونرسیس؛ إيسمني هي تاة حتس نرسیس ووتنا س مع الفتیات

األخريات حتی حتص علیال .ونرسیس هو قسم آخر من نفس بیامالیون ويكون رم ازض للنزعة الباطنیة القوية اليت
ودعو إلی إسباع سهواوال وحتاول ار ال عن الفن (اصتندئٜ٘ٛ ،م .)ٕ٘٘ :إ ّن وو یرل اضتكریم باضرا تال سخصریة
نرسیس -اظتعاس بنفسال -وإيسمني-الفتاة العاسقة اظتتواضعة  -يريد أن يعرض األزمةَ الروحیة لإلنسان.
بعبر ررارة أخر ررری لقر ررد دخلر ررت سخصر رریة نرسر رریس ،كشخصر رریة إضر ررا یة إلر رری عر ررامل بیامر ررالیون.
والشخص رریتان ،مه ررا الفن رران نفس ررال جبانبی ررال؛ نرس رریس ه ررو جان ررس اضتی رراة ال رريت ن ررس أن يأخ ررذ منه ررا
06

حسين أبويساني ،حسين جوكار

دراسة مقارنة لمسرحيتي بيجماليون

بنصرریس ،كمررا يأخررذ رتیررع البشررر ،وبیامررالیون هررو جانررس الفررن الررذي يريررد الكاوررس أن يرروّر كر
نشرراطال .ونرسرریس يف األسرراطري الیونانیررة ،هررو ذلررك الفترری الررذي ك ران يررذهس إلرری ال ك رة ك ر يرروم
لیسررتمتع جبم ررال وجهررال ،حت رری إذا م ررات ،نبتررت ب رردلض منررال زه رررة الن رررجس ،حررول ض ررفاف األ ررار
وال ر ك ،ػتنیررة ال ررأس ؿتررو اظتررا وقررد ورررورت قصررة نرسرریس يف علررم الررنفس اضتررديث ،واختررذت رم رزاض
ظترررض نسررمیال بر ر ر"النرجسرریة" ،وهرري ا عارراب الزائررد عررن ح ر ّد بررالنفس ،واألنانیررة أحیان راض ،دون أن
يكون للمر راید علي يتساوی مع ما يزعمال (اظتناارةٕٓٓ٘ ،م.)ٖ٘ٙ-ٖ٘ٚ :
إيسمني بیامالیو َن
يف اظتسرحیة هذ  ،هترب جالویا ذات يوم وجبانبها نرسیس ؿتو الغابة .حینما خت
ُ
هبرذا اعترروب حيرزن كثررياض ويفهرم أ ّن التمثررال الرذي جعلررال ذروة لفنررال ،وركرال وهرررب منرال عنرردما دخر إلرری اضتیرراة
يف خرالل اظتسررحیة أن ینروس ونفرث
يالحر ُ
هذ  .يری بیامالیون أن ینوس هي اليت سبّبَت هرذا الربال ؛ إذ َ
الروح يف التمثال وجتعلها زوجةض لبیامالیون ،وأنال يالئم ینوس علی علها قائالض« :إ ّن اآلعترة أ سردت رتراا
اطتالد» بهذا يری بیامالیون نفسال يف ار ٍاع بني الفن -أي ساد نال وعدمال؛ يعي عدم دتثالال علی قائدورال
الرخامیة -واضتیاة -أي هروب جالویا مع نرسیس وخیانتها إيّا  -إذن ُحيزنال قردا ُن نرال يف البیرت ل قردان
يرجح نَّال علی زوجتال.
زوجتال أي جالویا ،یقلل لضیاع نال ل لفقدان زوجتال .وهبذا ّ

رت
« -بيجمــاليون ( :ررائراض) هرري سرربس الرربال  ،ینرروس هرري سرربس الرربال  ،لقررد كنر ُ
سعیداض ،لقد كانت معي جالویا هنا دائماض ،جالویا األخری ،جالویا األولی ،هنرا
أمامي خل هذا الستار ،آ يا ینوس ،اُنظري ماذا ِ
علت أنت وجبالویا ،لقد
ا ِريهتا امرأة زتقا هترب مع تی أزتل
 إيسمين :حسبك يا بیامالیون ل ُهتن اآلعتة.  :دعینی أق عتم ما أريد ،دعینی أاارح هؤل اآلعتة باضتقیقة. إ :بیامالیون أخشی علیك غضس ینوس ( :يررنهض يف اظتك ران ررائراض اررائحاض منفا رراض) اس ركيت أيتهررا اضتمق ررا لس ررتأخشی ینوس أين هي ینروس؟ أود أن أری وجههرا اآلن هر ازتررّ خارالض هرذا
الوجال ،وهو يری هذ اعتزمية الشنعا ؟
 إ :ل وق ذلك يا بیامالیون؟ إ ذاهبة (خترج سريعاض).05

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،46ربيع 1397

  :آ  ..ردوا علرريّ عملرري ردوا علرريّ جالویررا كمررا كانررت ،دتثررال مررن عرراجأنتم ما علتم غري أن أ سدمت رتاا اطتالد» (اضتكیمٜٔٛٗ ،م.)ٙٓ-ٙٗ :
يتّض ررح م ررن ه ررروب جالوی ررا م ررع نرس رریس إل رری الغاب ررة ،أ ّن النزع رةَ بالش ررهوات والش ررغ باضتی رراة
موجودة يف نفس الفنان لكن النزعة الفنیة هي األقوی منها والغالبة علیها ،إذ لوسمح للفنان أن
يعیش يف راحة با ارة خلاات نفسال .كذلك نرری بیامرالیون وهرو يبكري للشري ّإل لفقردان نرال
أي للتمثال الذي يعكس ك نال وموهبتال ،وليكرتث لفقدان زوجتال اليت ورا ل نرسریس يف الغابرة.
لذلك نص إلی أن الفن عند بیامالیون وسرغفال برال يرؤدي إلری قلقرال صتالویرا ل لزوجترال أبرداض ،كمرا
نرا وهو يدعو اآلعتة إعادة نّال وعملال الفي الذي كان دتثالض.
 .4-3المداظر الحاسمة

نش رراهد يف اظتس رررحیتني أح ررداث وُس ررفر ع ررن وص ررر ات غ ررري جیّرردة ب ررني هیان ررز وإلی رزا ،ك رذلك ب ررني
بیامالیون وجالویا ،ووشري هذ التصر ات إلی ذروة الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني ،منها
منزل هیانز بعدما وشاهد عدم اهتمامال هبا وسربّها إيرا  .هرذا التصررف نعر
ما نرا عند ورك إلیزا َ
هیانز يغضس یتب ّدل األمر إلی الصراع والستباك بینهما .كذلك عندما يری بیامالیون جالویا
وهي وكنس ووبتعد من الصورة اظتثالیة ،ينفر منها ،واألمر يؤدي إلی مشاجرات عنیفة بینهما.

أ :شو
مرن األ كرار األساسرریة يف اظتسرررحیة هررو أن للسررلوك -ل للكرالم -دوراض هامراض يف ووضرریح الفررروق بررني النرراس

(الشخصیات) من حیث وعلیمهم ومكانتهم الجتماعیة وقیمتهم يف الواقع .إن بائعة الزهور ،إلیزا وعتقد أن
أهم سي يف العالقات ا نسانیة هو أن يراعي الناس بعضهم بعضاض ،بینما يری هیانزبأ ّن اظتهم هو مساعدة
النرراس بعضررهم بعضراضعلرری حتسررني وورروير أنفسررهم ( ررورنلی و روبرروسٜٜٔٓ ،م .)ٕٖٜ :حيرردث أ نررا اظتسرررحیة
ررك
اراع عنی بني هیانز وإلیزا إ ر اهتمام هیانز بنااحال يف نال وعدم اهتمامرال ةیراة إلیرزا؛ تقصرد إلیرزا و َ
منزل هیانز ،أل ا مل وعد وستریع أن ونظر الیال بصرفة األسرتاذ ،وهري وسرأل هیان َرز عرن مالبسرها ودتلكهرا
هیانز یتحسر هیانز علی زتاقتال يف وبديد
علیها ،ووثري مشاعر ووغضبال جبم غري متوقعة لال .وسس إلیزا َ
نال بتعلیم إلیزا .وهذا الصرراع يرؤدي إلری وررك إلیرزا منرزل هیانرز يف منتصر اللیر  ،اضتردث هرذا يُعر ّد اجعرةض
كبرية يف اظتسرحیة .ألن هذا الرتك يسفر عن الفص بني هیانز و إلیزا إلی األبد.
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« -إليزا :ه مالبسي هي ملكاض ا أو ملكاض لبیكرنج؟
 هيجدز [يعود إلی الغر ة كما لو كان سؤاعتا الدرجة القصوی لعدم الفهم] :مرانفعها لبیكرنج؟
 إ :ر ا يريدها للفتاة اليت ستلقاها بعدي لتاري علیها جتربة أخری. هـ[ :يصدم ويشعر جبرح يف مشاعر ] :ه هذا ما وشرعرين برال ؿتونرا؟ مرا الرذينعلك وقلقني بشأن ذلك يف منتص اللی ؟
 إ :أريررد أن أعرررف مررا هرري األسرریا الرريت أسررتریع أن آخررذها معرري حررني أغررادرهذا اظتكان .ل أريد أن أهتم بالسرقة.
 ه ـ[ :غتررروح الشررعور إلرری درجررة كبرررية ،اآلن] :السررقة لينبغرري أن وقرروا هررذا،إلیزا .هذا يظهر ود اظتشاعر.
 إ :إني آسفة ،إني غترد تاة عادية جاهلة (.)shaw, 2002: 250 ه ـ ...:اللعنرة علری زتراقيت يف وبديرد معررر يت الصرعبة اظتنرال وكنرز عنراييت ومرروديتعلی زقاقیة قاسیة القلس.
 إ[ :بأناقة] :ونظر إلی نفسها آلخر مرة يف اظترآة .مث وغادر الغر ة بعد أن ورفئالنور وخترج من بیت هیانز( » .نفسال.)253-254 :
يبدو أن هیانز ليعرتف بشخصیة إلیزا أبداض وينظرر إلیهرا كوسریلة يُعلري هبرا مكانترال ،وهرذا أمرر
ميتلئ الفنّان بالعواط ا نسانیة النبیلة.
ليُ َ
عرتف بال ،إذ من اظتتوقع أن َ
 :الحكيم
رأينا خالل اظتسرحیة أ ّن جالویا هترب وجبانبها نرسیس ترتك بیامالیون وحیداض ،لكنها لدتضي يف

هررذا اعتررروب إلرری ايتررال ،الولبررث أن ورجررع إلرری زوجه را بیامررالیون ،ووعرررتف واهبررال وعظمررة نررال
وعبقريت ررال اطتالق ررة ی ررذهس بیام ررالیون وجالوی ررا إل رری الغاب ررة ،وميض رریان یه ررا وقت راض ط ررويالض .وعن رردما
يرجعان إلی البیت يشاهدان وراكم الغبار علی الفرراش ،تبردأ جالویرا بكرنس البیرت ،و هنرا وظهرر
ذروة الص رراع بررني الفررن واضتیرراة يف اظتسرررحیة؛ ألن بیامررالیون الررذي ك ران قررد وعلررل بصررورة مثالیررة
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شمئز من زوجتال حني يراها حتم اظتكنسة ووزاول أعمال البیت .هكذا يراها وهي ونرأی
جالویا ،ي ّ
عررن الصررورة اظتثالیررة الرريت كانررت يف ذهنررال والرريت دتثّر اصتمررال اطتررالص اجملرررد ،وحيررس بفقرردان الفررن يف
حیاوال (العشماوئٜٜٗ ،م .)ٕٔٓ :وكان األمر ذريعةض ظتشاجرات عنیفة حتدث بینهما یما بعد.

« -جاالتيا( :وفحص بیدها الرياش واأل اث) ما أقذر الدار منذ غادرناها وهري
مهملة اُنظر لقد وراكم الغبار علی الفراش أين اظتكنسة؟
 بيجماليون( :يفیل ويلتفت إلیها) ماذا وقولني ؟ ج( :و هي وكنس) ليبدو علیك قط أنك يف استیاق إلی حديثي  :أوكنسني اآلن؟ ج :أوظن يف ا مكان أن نعیش هكذا بني هذا الغبار؟ ( :يتأملها ملیاض ،ويقول كاظتخاطس لنفسال) آ  ..ويف يدها مكنسة ج( :ولتفت إلیال) ماذا وقول؟  :اَالْ أيتها اظترأة (يضع رأسال بني كفیال)...همت ما وعي ،يا للكار ة
 ج:ُ

  :نعم إ ا هي الكار ة إ مل أانع امرأة يف يدها مكنسةلست عملك الفي
 -ج :ونظر إلی اظتكنسة يف يدها ووداريها يف خا وأمل) آ إني ُ

( : -يضع رأسال بني كفیال( » )...اضتكیمٜٔٛٗ ،م.)ٔٓٚ-ٔٔٚ :

يب رردو أ ّن بیام ررالیون لينظ ررر إل رری جالوی ررا كم ررن ور رؤدي ل ررال دور سر رر ٍ
يك يف حیاو ررال وحب ررال ،بر ر
َ
كعارضة األزيا اليت وعرض نونال ومواهبال وآ رار خلقرال ،یغضرس سرديداض حینمرا يرری أن آ رار الفرن
رخرضة لفنرال ولميكنرال أن يریرل
رس أن يرری الكائنرات مس ّ
زائلة يف جالویرا؛ بعبرارة أخرری إ ّن الفنران حي ّ
ض أن يبقی الفن أمراض مثالیاض إلی األبد.
زوال الفن أو كونال أمراض عادياض ،یف ّ
 .4-4القلق للفن دون االهتمام بحياة اآلخرين

الحيف يف اظتسرحیتني أ ّن سبس اهتمام هیانز وبیامالیون بالیزا وجالویرا هرو اضتررص علری نهمرا
يُ َ
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ل اضترص علی حیاة اظترأوني .حینما وريد إلیزا وجالویرا أن ونفصرال مرن هیانرز وبیامرالیون يقلرل
ك من الفنان ِ
ني ،لكن السبس لقلقهما لينام من النفصال ب إ ما يفكران بفنهما ويقلقان لال.
أ :شو

دت
اح هیانرز علری عودهترا إلری منزلرال ،يسرعی هیانرز إعادهترا قرائال :قرد وع ّرو ُ
بعدما ور ض إلیرزا إقررت َ
علی اووك وحضورك .أما إلیزا الوقبر طلبرال ،ووقرول لرال« :أنرا لأهرتم برأي سرخص ليهرتم »
( .)shaw, 2002: 315وحینما وشكو إلیزا عن كیفیة وعاملال معهرا ،وسرألالِ :ملَ ارريوي دوقرةض إن
كنت لوكرتث  -أي أنك ل هتتم ةیايت ومستقبلي؟ يعتقد هیانز ألن ذلك كان من ضمن مهنتال.

علت ذلك إن كنت ل وكرتث ؟
« -إليزا :ظتاذا َ

 -هيجدز[ :ةماسة] عاباض ،هذ هي مهنيت (نفسال.)317 :

 ه ـ[ :يررنهض ويتارول غررري قرادر علرری التحمر ] إلیرزا أنرت معتوهررة .لقرد بردّ ِدت
أ كاري اظتیلتونیة ،اليت دتث كنزاض بالنسبة إاّ ،حینما نثرهتا أمامك.
 -إ :ألج أي سي أعود؟

 هـ[ :يثس ارأة علری ركبتیرال علری اظتتكرأ العثمرا وينحري مرن وقرال ؿتوهرا] مرنأج أن نلهو .هذا هو ما جعلي أحتداك.
 إ[ :حتول وجهها عنال] :ومن ايتم أن وررد غداض إذا مل أ ع ما وريد أن أ علال؟ هـ :نعم؛ وباستراعتك وركي غداض إذا مل أ ع ك ما وريدين مي علال. إ :وأذهس ألعیش مع زوجة أ . هـ :نعم ،أو وعودين إلی بیع الزهور؟ إ :أو أدتنی لو أستریع العرودة إلری سرلة زهروري سروف أكرون مسرتقلة عنركوعررن والرردي وك ر هررذا الكرون ظترراذا سررلبتي اسررتقاللیيت؟ ظترراذا ختلیررت عنهررا؟ إنرري
عبدة اآلن ،ظتالبسي الفاخرة» (نفسال.)319 :
يبرردو ؽت را مضرری أ ّن الفنرران يعام ر مررع مررا ي ررا كمعاملتررال األسرریا أحیان راض ،وك رأ ّن الكائنررات قررد
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ُخل َقت لیعرض یها نال؛ لهذا عنردما حيراول هیانرز إعرادة إلیرزا إلری بیترال ،ورنام ػتاولترال عرن قلقرال
لفنرال ل ضتیرراة إلیرزا وظتسررتقب ينتظرهرا؛ بعبررارة أخرری حيرراول هیانرز أن يُعیررد إلیرزا كسررلعة لعررض نررال
قط؛ ألنّال يعلم إن وركتال إلیزا هو يفقد سیئاض يظهر یال براعة نّال وعتذا يسعی أن حيتفيف هبا.
 :الحكيم
عندما وشاهد جالویا إعراض بیامالیون عنها وبدأ بالبكا ومع هذا وفتخر برال ،لكنهرا وعتقرد أنرال خرري عتمرا

أن يفرتقا عن بعض ،ألن اصتمال الذي وتمتّع برال ويرُ َعر ّد جرز اض مرن رن بیامرالیون يسرري ؿترو الرزوال يومراض بعرد
يرروم ،وهررذا أمررر ليتحملررال بیامررالیون .كرذلك وعرررف جالویررا أ ّن بیامررالیون ل حيبهررا حبراض حقیقیراض ،و وعتر
موهتا ادمة لك يائال الفي ضالض عرن هرذا ،حینمرا ورتكلّم جالویرا عررن موهترا ليقلرل بیامرالیون علری روت
زوجتال ،ب يقول عتا« :عملي اصتمی يتحول إلی وراب » (اضتكیمٜٔٛٗ ،م.)ٕٔٙ :

« -جاالتيا( :الدموع يف عینیها) إ خورة بك يا بیامالیون ان خري ما يفّ هو
مر ررن ار ررنعك ..ولكر رن ..إن كر ر ير رروم ميضر رري وتّسر ررع معر ررال اعتر رروة بینر ررك وبیر رري...
بیامالیون نس أن نفرتق
 بيجماليون :نفرتق؟ ج :إ يف ك يوم أسري خروة ؿتو اعترم..  :هترمني؟ ج :أمل وفكر يف ذلك يرا بیامرالیون؟ ..ألریس سَرعري معرضراض للشریس ووجهريللتااعید ،وجسدي ..وإنك لوستریع أن وتخی ذلك
  :ل أستریعرت عمل ررك الف رري  ..ينبغ رري أن وفك رر يف س رري آخ ررر أيض ررا ..ه ررو
 ج :إ لس ر ُاحتمال مويت وبال ميحی ك أ ر لعبقريتك
 ( :كاظتخاطس لنفسال) مووك ل ..ل ميكن أن أطیل ذلك ج :أعرف هذا ..ل ألنك حتبي ..ب ألنال ادمة لك يائك الفي66
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 ( :كاظتخاطس لنفسال) عملي اصتمی يتحول إلی وراب» (نفسال.)ٕٔٗ-ٕٔٙ :إ ّن الرردا ع الررذي يررد ع بیامررالیون ؿتررو جالویررا هررو أ ّ ررا معرررض لعرررض نررال وعبقريتررال وأنررال لحيررس
جالویا بصفتها زوجة لال ،وعتذا لميكنال أن يسمع كلمات ودل علی سريها ؿتو الزوال ،قلقال هذا
لينشأ عن حبال لزوجها ب عن نال الذي يسري ؿتو اعترم ودرنیاض.
 .4-5انتهاء الصراع

نری يف اية اظتسرحیتني مناهر وسري هبا ؿتو انتها الصراع بني الفن واضتیاة .ك ّ من إلیزا وجالویرا
ودركان أ ّن هیانز وبیامالیون يواارالن اضتیراة معهمرا إلری أن يظهرر یهمرا مظراهر نو مرا أو إلری
أن وكونررا مسرراعدوني لتنمیررة نهمررا وعبقريتهمررا .إذن وص ر اظترأورران إلرری أ ّن الفنررانَني ليُعنَیرران هبمررا
بصررفتهما امررأوني عتمررا قیمتهمررا وعاطفتهمررا ،وأ مررا ليعیشرران معهمررا يف إطررار اضتیرراة الزوجیررة ،بر
ينظ رران إلیهمررا كوسرریلتني ههررار عبقريتهمررا ،لررذلك لوتمكنرران مررن أن ووااررال حیاهتمررا جبانررس
الفنانَني ،تنتهي الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني بانفصال الزوجتني عن الزوجني.
أ :شو
يف الصراع األخري بني هیانز وإلیزا ،وقول إلیزا أ ا وريد أن وتزوج بفريدي الذي سیاعلها سعیدة،

ويسأعتا هیانز قائالض :وه يستریع أن نع منك أي سري آخرر أيضراض؟ هرذا النروع مرن التصررف
ریش مرع إلیرزا
يُرينا وجهة نظر سو جتا الفن واضتیاة؛ يعي أ ّن هیانز ليفكرر برأ ّن ريردي أراد أن يع َ
ررد را يضریّع
یستمتعان ةیاهتما معها ،ومل يُِرد أن يتصرف معهرا كوسریلة لر رع سرأنال .عترذا ،حترزن إلیرزا وو ّ
نال وحيط من سأنال و نال .نراها وهي ل هتتم هبیانرز و نرال ،كمرا عاملهرا هیانرز ومل يهرتم ةیاهترا .ینتهري
الصراع بني الفن واضتیاة  -بني هیانز وإلیزا -بانفصال إلیزا عن هیانز وزواجها بفريدي.

« -إليـ ـزا :ري رردي حيب رري عر رالض وه ررو ل رریس أزت ررل ،وإذا كر ران ض ررعی الشخص رریة
ومسر ركیناض ويرير ررد  ،ر ررا سر رریاعلي س ررعیدة أكثر ررر ؽت ررن هر ررم أ ضر ر مر رري والر ررذين
يزعاوني وليرغبون .
 هيجدـ ــز :هر ر ير ررست ر ر ررریع أن نعر ر ر ر مر رنر ر ررك أي س ر ر رري آخ ر ر ررر؟ ه ر ر ررذا هر ر ررواظتهر ررم ()show: 1992: 289
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 ه ـ ـ[ :يص ررعل] :ري رردي ذل ررك الش رراب األزت ررل ذل ررك الش رریران اظتسر ركني ال ررذيليستریع أن حيص علی عم  ..أل وفهمني بأني جعلت منك زوجة وناسس ملكاض؟
 إ ::ريدي حيبي .هذا نع منال ملكاض ا یال الكفاية بالنسبة إاّ .لأريد منال أن يعم . -هـ :ها ها ها

 إ :سأنشررر إعالنرراض يف الصررح أعلررن یررال بررأن الدوقررة الرريت اررنعتها مررا هرري إلبائعررة زهررور قمررت بتعلیمهررا ...وأ ررا سرروف وعلرّرم أيررة إنسررانة لتك رون دوقررة بررنفس
الرريقة ويف ستة أسهر» (نفسال.)326-329 :
قد يقارن الفنا ُن بعض األسیا بالفنون ،إذ نستنبط عما جری بني الرزوجني ،را يعتقرد برال هیانرز:
علی ا نسان أن يبي حیاوال الزوجیة علی الفن دون الهتمام باضتس واضتیاة نفسها ،و إذا مل يكن
لفريدي ن نع بال من إلیزا سیئاض آخر ،هو غري لئل للزواج ودتشیة اضتیاة.
 :الحكيم
نررری يف مسرررحیة وو یررل اضتكریم أ ّن الفنرران  -بیامررالیون  -يثررور علرری اررورة اظتررأة الواقعیررة ،ألنررال يرررتدد يف أن

جالویا ه هي زوجتال الواقعیة أم هي نال اطتالرد؟ لكرن عنردما يراهرا وهري وكرنس ووتصررف وصررف النسرا
حيس بأ ا لیست نال اظتثاا ،یردعو اآلعترة أن وقلبهرا إلری دتثرال عراجي ،حینئرذ ورتلط علیرال األمرر اليردري
أيهما األا وأيهما الصورة ،أيهمرا األرتر وأيهمرا األنبر ؛ اضتیراة أم الفرن؟ مث يضررب بیامرالیون ضرربات
حرك غرائز وجعلال يتحرول مرن نران أُحرادي النظررة
باظتكنسة علی التمثال وحيرمال انتقاماض من التمثال الذي ّ
ائز ؿتو اضتیاة ،استهیت اظترأةَ وطلس من ینوس أن وبعث یال اضتیاة .وهبذا التحریم
إلی رج حتركت یال الغر ُ
ينتهي الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیة هذ .

« -بيجماليون( :يف اطتارج اائحاض) أيتها اآلعتة يا ینروس يرا أبولرون؛ ردوا إاّ عملري وخرذوا
عملكم ردوا عليّ ي ..أريدها دتثال من العاجكماكانت (اضتكیمٜٔٛٗ ،م.)ٕٜٔ :
 فيدــوس( :دتررد يررديها ؿتررو جالویررا اظتررقررة) إروفعرری عررن جالویررا أيتهررا اضتیرراة ..واوركیها دتثالض من عاج ( ..جالویا جتمد وق القاعدة) (نفسال .)ٖٔٓ :ـ ـ :
ل ...لأريد أن أری اورهتا جامدة متحارة ...آ  ..لقد اختلط األمر يف رأسي.
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أيهما األار وأيهمرا الصرورة؟ قر ا يرا نرسریس :أيهمرا األرتر وأيهمرا األنبر ؟
اضتیاة أم الفن؟ (نفسال.)ٖٔٗ :
(ينهض ببط ويتمشي خبرا قیلة ؿترو التمثرال ويهرز رأسرال يأسراض مث يرأيت باظتكنسرة
وينهال علی رأسال باظتقبض الصلس للمكنسة) (نفسال.)ٔ٘٘ :
علت أيهّا التعس؟
علت أيّها الشقي؟ ..ماذا َ
 نرسيس :ماذا َيت واجيب.
 : -أدّ ُ

انتهیت يا بیامالیون.
 ن :إنّكَ

  :إنّك ..أنت ..علی حل ..يف سبال حشرجة ..أحس ال د. ن :أ أغلل هذ النا ذة؟  :يف حشرجة ..نعم ..لقد آن األوان» (نفسال.)ٔ٘ٙ-ٜٔ٘ :يبدو أ ّن الفنان ينظر إلی الفن أحیانراض وكأنرال ليرزول أبرداض؛ ینظرر إلیرال نظررة مثالیرة حیرث حيرس :أنّرال
ونتهي اضتیاة بانتها الفن .عنردما حيرّرم بیامرالیون دتثالَرال الرذي يعكرس نرال وعبقريترال ،وررر ببالرال
أنَّال مل يُعد يستریع أن يواا اضتیاة أبداض.
الدتيجة
التحول من امرأة قرية إلی امرأة أرستقراطیة ومن دتثال إلی
ذتة لقا واضح بني اظتسرحیتني يف كرة ّ
ام ررأة رتیل ررة ،لكن رال م ررن الربیع رري أن ي ررؤّر الس ررابل يف الالح ررل ،الس رك يف أن وو ی ررل اضتك ریم ق ررد
استمتع بالبنا اظتسرحي لدی برناردسو ووأ ّر سرحیتال.
نشاهد بعض اطتصائص والوجو ظتسرحیة سو يف مسررحیة اضتكریم؛ منهرا الصرراع برني الفرن واضتیراة .إن
ُ
يفضر هیانرز نرال وؾتاحرال علرری
هرذا الصرراع هرو إحردی اطتصرائص الرمزيرة يف اظتسررحیتني؛ عنررد برنرارد سرو ّ
حیاة إلیزا ومصريها ،هو يهتم بالیزا قب ؾتاحال يف التاربرة لكنرال بعردما يثبرت براعترال يف علرم الصروویات عر
إلیزا ،ل يعتي هبا أبداض .إن بیامالیون يف مسررحیة وو یرل اضتكریم يعامر جالویرا معاملرة متریّم مغررم ،حینمرا
يفضر
كانت دتثالض يُظهر یال نَّال وبراعتال ،لكنها عندما اارت حیة حيرس برزوال نرال ،یُنهري َ
حیاهترا .وهبرذا ّ
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رود  ،علرری حیرراة اظت ررأوني ومص رريمها .بعبررارة أخررری ك ر مررن هیانررز وبیامررالیون حینمررا
الفنانرران نَهمررا وخلر َ
قرران ورك معاسرهتما
يشاهدان أ ّن العناية إلی اظترأوني وجعلهما معشوقتني ألنفسهما يؤدي إلی زوال نهما ،يُ ّ
كأ ّ مررا مل وكونرا علرری وجررال األرض یمكننرا القررول بررأن اظتسرررحیتني مهررا وصرروير للصرراع بررني رغبررات الفنرران
وملكاوال؛ الرغبات اليت حتُول دونال والتنسك يف اومعة الفن وملكاورال الفنیرة ،والريت لورضری بغرري الفرن هرد اض
آخر .إ ّن الكاوبني إمنا يرمزان باظتسرحیتني إلی ما يدور يف أنفسهما من أ كار ،یاعالن هیانز وبیامالیون
رمزين للفن ومكانتال ،ويعت ان إلیزا وجالویا رمزين للحیاة ووعلقاهتا اليت وعرق علی وجال الفن.
هنا نری أن الكاوبني قد استراعا أن يعرضا خصیصة الصراع بني الفن واضتیاة يف اظتسرحیتني ،حیث وُظهر
الرسام واظتمثّ والالعس والكاوس والشاعر واظتخ ِرج وغريهم -يؤُِر أحیاناض
اظتسرحیتان أ ّن الفنّان  -وهو يتمثّ يف ّ
شرتی يف السوق .إ ّن يف هذا التعام من قِبَ الفنان ،نوع
نّال علیك سي ويتعام مع اآلخرينكسلع وُباع ووُ َ
من السلبیة وكذلك ا نابیة؛ سلبیة التعام هي ضیاع ِ
القیَم ا نسانیة واليت ليهتم هبا الفنان ،و ّأما إنابیتال -إن
ليعوضال الفنان بشي آخر.
َ
ا َّح القول -هي الهتمام كانة الفن اظترموقة ،الذي ّ
المصادر
أ :العربية

األبیاري ،تحي (ٜٔٛٚم) ،عشرة آالف خبوة مع الحكيم ،مصر :مرابع اعتیئة اظتصرية العامة للكتاب.

إيفانز ،ب .إ ور (ٜٜٜٔم) ،موجز تاريخ الدراما االنجليزية ،وررتة :الشري
اعتیئة اظتصرية العامة للكتاب.

خاطر ،مراجعة :أزتد هالل يس ،مصر:

پرويي ،خلی (ٖٜٔٔه) ،ا د المقارن (دراسات نظرية و تببيقية) ،چاپ اول ،هتران :شتت.
ورنلی ،ج و روبروس ،ج (ٜٜٓٔم) ،ا د االنجليزی من البدايات في القرن السابع إلی ثمانيديات القرن العشرين،
وعريس :أزتد الشووات ،الرياض :دار اظتريخ للنشر.
اصتندي ،درويش (ٜٔ٘ٛم) ،الرمزية في ا د العربي ،الفاالة :مكتبة ضة مصر.
اضتكیم ،وو یل (ٜٗٔٛم) ،بيجماليون ،مصر :دار مصر للرباعة.
زتود ،ماجدة (ٕٓٓٓم) ،مقاربات تببيقية في ا د المقارن ،دمشل :منشورات احتاد الكتاب العرب.
خاكي ،أزتد (ٜٔٙٚم) ،برنارد شو تاريخ حياته الفكري ،طٔ ،ا سكندرية :منشأة اظتعارف.
خفاجي ،ػتمد عبد اظتنعم (ٕٜٜٔم) ،دراسات في ا د العربي الحديث و مدارسه ،طٔ ،جٔ ،بريوت :دار اصتی .
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الدسوقي ،عمر (لوا) ،المسرحية نشأتها و تاريخها و اصولها ،القاهرة :دار الفكر العر .
زيدان ،جرجي (ٕٜٜٔم) ،تاريخ آدا اللغة العربية ،جٗ ،بريوت :منشورات دار مكتبة اضتیاة.
سو ،جورج برنارد (ٕ٘ٓٓم) ،تابع الشيبان ،بريوت :دار البحار.
العشماوي ،ػتمد زكي (ٜٜٗٔم) ،دراسات في الدقد المسرحي و ا د المقارن ،طٔ ،القاهرة :دار الشروق.
الفاخوري ،حنا (ٜٔٛٙم) ،الجامع في تاريخ ا د العربي ا د الحديث ،طٔ ،بريوت – لبنان :دار اصتی .
اض  ،جهاد (ٕٓٓٓم) ،أدباء عر معاصرون ،ط ٔ ،القاهرة :دار الشروق.
ػتمدزتو ،حورية (ٜٜٜٔم) ،تأصيل المسرح العربي بين التدظير و التببيق ،دمشل :احتاد الكتاب العرب.
اظتعوش ،سامل (ٜٜٜٔم) ،ا د العربي الحديث نماذج و نصوص ،طٔ ،بريوت :دار اظتواسم للرباعة و النشر و التوزيع.
اظتناارة ،عزالدين (ٕ٘ٓٓم) ،الدقد الاقافي المقارن ،طٔ ،عمان – الردن :دار غتدلوي للنشر و التوزيع.
مندور ،ػتمد (لوا) ،مسرح توفيق الحكيم ،ط ٖ ،الفاالة -القاهرة :دار ضة مصر للربع و النشر.
هالل ،ػتمد غنیمی (ٜٜٜٔم) ،ا د المقارن ،طٖ ،بريوت :دار العودة.

 :الفارسية

خلج ،منصور (ٖٔٚٚهر) ،درام نويسان جهان ،چاپ اول ،جٔ ،هتران :برگ.
رضايی ،مهرداد (ٖٔٛٛهر) ،انديشه های زرين برنارد شاو ،چاپ اول ،هتران :بديهال -لیوسا.
ساو ،جرج برنارد (ٖٜٔٙهر) ،عمر هزار ساله (العودة إلی ماتوشالح) ،مرتجم :ػتمد حسني كرميی ،چاپ اول ،هتران :پارسا.

د :اإلنجليزية
Shaw, George Bernard )1992); Pygmaliow And Major Barbara, Introduction: Michael
Holroyd, Printed In The United States Of America, Published By Bantam Dell.

 (2002); Pygmalion, Translated: Hussam Sadek Alر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر,ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رAl-Bihar.
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بررسی تطبیقی دي ومایشىامة پیگمالیًن
( با محًریت مًضًع «چالش میان هىر ي زودگی»)
1

2

حسیه ابًیساوی  ،حسیه جًکار

 .6داوطیبر گزيٌ سببن ي ادبیبت عزبی داوطگبٌ خًارسمی
 .6کبرضىبسی ارضذ سببن ي ادبیبت عزبی داوطگبٌ خًارسمی

چكیدٌ
ومبيطىبمة «پیگمبلیًن» اثز «جزج بزوبرد ضابي» اس ومبيطاىبمٍَابيی اسا

کاٍ باٍ خابوز ديریِ

مضمًن آن اس مطکالت سیبسی ي اجتمبعی ي َمچىیه تمزکش آن بز بُعذ اوسبوی ،تًجٍ بسیبری
اس وبقذان ي پژيَطگزان را بٍ خًد جلب کزدٌاسا  .بزوابرد ضابي در اياه ومبيطاىبمٍ مطاک
اختالف وبقبتی جبمعٍ را وزح ومًدٌ ،ي در خالل آن مطاک َىزمىاذ در تمابيش میابن َىاز ي
سوذگی را ویش بٍ ومبيص گذاضتٍاس َ .مچىیه اس وزف ديگز «تًفیق الحکیم» ،ومبيطاىبمٍای باب
َمیه عىًان ،بب تأثیزپذيزی اس ومبيطىبمة ضبي وًضتٍ کاٍ مًضاً الالی آن تًجاٍ باٍ مطاک
َىزمىذ يعىی تمبيش میبن َىز ي سوذگی اس  .ايه مقبلٍ بب ريش تًلیفی ا تطبیقای باٍ بزرسای
تطبیقی ايه دي ومبيطىبمٍ پزداختٍ ي تأثیز تئبتز غزبی را بز تئبتز عزبی وطبن میدَذ .ايه مقبيسٍ
ویش بزاسبس يکی اس ييژگیَبی مکتب سمبًلیسام يعىای چابلص میابن َىاز ي سواذگی اوجاب
ضذٌاس ؛ وتیجٍَبی باٍدسا آماذٌ اس پاژيَص وطابن مایدَاذ کاٍ َیگیىاش ي پیگمابلیًن اس
ضخصی َبی اللی ي َىزمىذ دي ومبيطىبمٍ ،مًفقی

در َىز را بز سوذگی ي سزوًضا

دي سن

داستبن يعىی الیشا ي گبالتیب تزجیح میدَىذ.
کلیدياژٌها :ادبیبت تطبیقی؛ ومبيطىبمة پیگمبلیًن؛ بزوبرد ضبي؛ تًفیق الحکیم.

وًيسىذة مسئًل:

Hossein.jowkar@gmail.com
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