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 خـالصـــــــــــة  

  أودن  ونظرياث املسرح  الشعري  األنكليزي  يف  الثالثيناث 

 إشروود  مع  باألشرتاك  كتبها  خمتارة  خاصت ملسرحياث مع أشارة  
 

في القرن  أمريكيين -األنكمو الحد الشعراءتمثل الدراسة محاولة لتقييم اإلنجازات المسرحية 
، من خالل دراسة نظريتو في المسرح الشعري إضافة إلى أودندبميو. اتش. العشرين ىو 

اشروود، أحد أمريكي كرستوفر  -األنكمو الروائي مسرحياتو الشعرية التي كتبيا باالشتراك مع
ارزين في ما عرف الحقا بـ"جماعة أودن" أو "جيل أودن" في فترة الثالثينيات. وفي باألعضاء ال

ه الحياء المسرح الشعري عن ؤ التي قام بيا أودن وزمال ىذا السياق، يتناول البحث المحاوالت
 طريق جعل المسرحية الشعرية أكثر تشويقا لمجميور.

 

تقع الدراسة في ثالثة فصول وخاتمة. يبحث الفصل األول مفيوم المسرح الشعري ، تاريخو 
العصر الحديث. ويناقش الجزء األخير من ىذا الفصل بين القرن السادس قبل الميالد و 

 المحاوالت التي قام بيا كبار الشعراء االيرلنديين إلنعاش المسرح الشعري.
 

اليت  س.ا.يالتي تصدرىا ت االنكميزي يتناول الفصل الثاني حركة احياء المسرح الشعري
في مطمع القرن العشرين. كما يعنى ىذا الفصل بالمفاىيم النقدية الليت حول المسرح الشعري و 

. و يمي ذلك نظرة في العوامل التي أدت وتطبيقا   ة  ممخصا في محاوالتو الجادة نظري عرضا  يقدم 
مثل ستيفن  الميمةالشخصيات األدبية الشعراء و جماعة  أودن التي ضمت عددا من الى تأسيس 

 حولسبيندر ، سي. دي لويس ،و لويس ماكنيس. ىؤالء الشعراء كانوا ممن تأثروا بأفكار أودن 
بعد ىذا المسرح".  اعالنبـ "حقا  في ما أصبح يعرف الىي األفكار التي نشرت و  ،يالمسرح الشعر 

و   الجزاء المزدوجالفصل دراسة موجزة ألول مسرحيتين شعريتين ألودن ىما العرض، يقدم 
أضافة الى دراسة موجزة لثالث مسرحيات مختارة لمشعراء ستيفن سبندر ودي  رقصة الموت.

 لويس ولويس ماكنيس.
 

الذي أنسجم ا الفصل الثالث فيعنى بدراسة مفيوم الشراكة في كتابة المسرحية الشعرية، أم
أودن القائمة بوجوب جعل لغة المسرح الشعري مزيجا من الشعر والنثر معا. مع جانٍب من أفكار 

يقدم الفصل الثالث الالتي مسرحيات العمى تطبيقو بنجاح في  اشروودكرستوفر و ىو وىذا ما جد 
 . عمى الحدودو   6تسمق ف، الكمب تحت الجمد وىن: نقدية ليا،  دراسة



لما توصل اليو الباحث من أستنتاجات ومالحظات أما الخاتمة فتشتمل عمى سرد موجز 
                ومن ثم تختتم األطروحة بقائمة المصادر والمراجع. نقدية.

 


