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 إِوَّا أَوسَىْنَاهُ قُرْآوًا عَرَبًٍِّا ىَّعَيَّنُمْ تَعْقِيُىنَ 

()1

صَدقَ اهللُ اىعَظٍِم

(ٔ) سكرة يكسف  ،اآلية .ٕ :

أ

إهـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 إلى مف جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب
إلى مف كّمت أناممو ليقدـ لي لحظة سعادة
إلى مف حصد األشكاؾ عف دربي ِ
ليميد لي طريق العمـ
ّ
إلى القمب الكبير كالدؼ العزيز رحمو هللا .
 إلى مف أرضعتني الحب كالحناف
إلى رمز الحب كبمسـ الشفاء
إلى القمب الناصع بالبياض كالدتي الغالية .
 إلى الركح التي سكنت ركحي إلى زكجي العزيز حازـ أبك عمي .
 إلى إخكتي كأخكاتي  ..ياسميف  ،دمحم  ،نسريف  ،سكزاف  ،فادية  ،ىدػ  ،حميمة،
عكض  ،صداـ  ،خالد ) .

أىدؼ جيدؼ المتكاضع

ب

شــــــــــــــــكر وتقديـــــــــــر
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى اليادؼ األميف  ،المبمغ عف ربو دينًا

يعمر القمكب كعممًا مني ًار يبصر القمكب .يقكؿ الحق سبحانو كتعالى في كتابو
حنيفًا ّ
العزيز  :فَتَبَسَّمَ ضَاحِنًا مِّه قَىْىِهَا وَقَاهَ رَبِّ أَ وْزِعْنًِ أَنْ أَشْنُرَ وِعْمَتَلَ اىَّتًِ أَوْعَمْتَ عَيًََّ وَعَيَى وَاىِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَوَ صَاىِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِيْنًِ بِرَحْمَتِلَ فًِ عِبَادِكَ اىصَّاىِحِنيَ .)ٔ(
ٍ
ِ
فضل
كفيض عطاياه  ،كما غمرني بو مف
أحمده سبحانو عمى جزيل نعمو ،
ُ
ٍ
صبر كمثابرة  ،إلى أف كفقني إلتما ِـ ىذا الجيد المتكاضع .
كتكفيق  ،كما منحني مف

نتفع بو كيككف عكناً لي عمى طاعتو .
أسأؿ هللا أف ُي َ
كانطبلق ػًا مػػف حػػديث المصػػطفى " لػػـ يشػػكر هللا مػػف لػػـ يشػػكر النػػاس" ف ػ ني أجػػد
ػاز ىػذا البح ِ
عمي أف أتقدـ بالشكر كالتقدير ألستاذؼ كمشرفي الذؼ منحني ثقتَػ ُو إلنج ِ
ػث
لزامًا َّ
المتكاضػػع :األسػػتاذ الػػدكتكر /فػػكزؼ إبػراىيـ الحػػاج ،كلمييئػػة التدريسػػية فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة
بجامعػػػة األزىػػػر ،خاصػ ػػة أ .د .دمحم صػ ػػبلح أبػ ػػك حميػ ػػدة  ،ك أ .د .دمحم بكػػػر البػ ػػكجي الػ ػػذؼ
أمػػدني بكتبػػو القيمػػة  ،كلمػػدكتكر  /كمػػاؿ حامػػد الػػديب الػػذؼ تكػػرـ بقبكلػػو مناقشػػة رسػػالتي ،
بل إلنجػاز ىػذا البحػػث  ،كشػكر خػػاص
كلمػدكتكر عبػد الجميػػل صرصػكر الػذؼ أمػػدني ثقػ ًة كأمػ ً
لمكتبة كمية فمسطيف التقنية  ،كمكتبة جامعػة األزىػر  ،كمكتبػة الجامعػة اإلسػبلمية  ،كمكتبػة
جامعة األقصى  ،كمكتبة جمعية اليبلؿ األحمر لقطاع غزة .

لوم مني جميعاً جزيل الشكر والعرفان

(ٔ) سكرة النمل  ،اآلية .ٜٔ :

ت

ممخص الدراسة
تناكلػػت الد ارسػػة مسػػرح فػػاركؽ جكيػػدة الشػػعرؼ  ،فقػػد جػػاء فػػي التمييػػد الحػػديث عػػف

كالدة المسرح العربي في ببلد الشاـ بدءًا بماركف النقاش مرك ًار بالقباني كيعقكب صنكع .
جاء الفصل األكؿ بعنكاف (المسرح الشعرؼ قبػل فػاركؽ جكيػدة) مػف خػبلؿ مبحثػيف،

تناكؿ المبحث األكؿ  :بدايات المسرح الشعرؼ العربػي مػف خػبلؿ الشػعر التقميػدؼ  .كتػـ فيػو
دراسة مسرح أحمد شكقي كمسرح عزيز أباظة .

كتنػػاكؿ المبحػػث الثػػاني  :بػػدايات المسػػرح الشػػعرؼ مػػف خػػبلؿ الشػػعر الحػػر ،كتػػـ فيػػو د ارسػػة
مسرح عمي أحمد باكثير  ،كمسرح عبد الرحمف الشرقاكؼ ،كصبلح عبد الصبكر).
كجاء الفصل الثاني بعنكاف (المصادر التاريخية لمسرح فاركؽ جكيدة).
كتناكؿ الفصل الثالث (اإلسقاط في مسرح فاركؽ جكيدة).

كجػػاء الفصػػل األخيػػر بعن ػكاف (العناصػػر الفنيػػة لمسػػرح فػػاركؽ جكيػػدة) تناكلػػت فيػػو

الباحثة أىـ عناصر المسرحية عند فاركؽ جكيدة "الحبكػة  ،الشخصػيات  ،الحػكار ،الصػراع،

الزماف كالمكاف".

ث

Abstract
They study represents the theatre of Farouq Juweida . The introduction,
in cludes the emergence of the Arab theatre in the Levant starting from Maroon
El Naqqash, Qabbani and Yaqiub Sanou' .
The title of the first chapter is Poetry Theatre before Farouq Juweida ; it
includes two sections. The first one is: the emergence of the Arab Poetry
Theatre through classic poetry. The theatres of Ahmad Shawqi and Aziz Abatha
were discussed in this section.
The second section deals with the beginning of the poetry theatre
through free verse. The theatre of Ali Ahmad Bakatheer is presented in this
section along with the theatres of Abdul rahman El Sharqawi and Salah Abdul
Saboor.
The second chapter title is: Historical Resources of Farouq Jweida
Theatre while the third chapter title is projection in Farouq Jweida Theatre. The
final chapter title is: The Artistic Elements of Farouq Jweida Theatre. The
researcher represents the most important elements of plays of Farouq Jweida.
This includes plot, characters, dialogue, conflict and setting (Time and Place).
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مقدمة

الحمػ ػ ُػد هلل ِ
رب العػ ػػالميف كالصػ ػػبلةُ كالسػ ػػبلـ عمػ ػػى النبػ ػػي المصػ ػػطفى صػ ػ ِ
ػادؽ الكعػ ػ ِػد
ُ
ِ
ِ
الغ ِر المياميف كتػابعييـ كتػابعي تػابعييـ إلػى يػكـ الػديف  .الميػـ
األميف  ،كعمى آلو كصحابتو ُ

انفعنػػا بمػػا عممتنػػا
ػيـ الحكػيـ  ،الميػػـ عممنػػا مػػا ُ
ال عمػـ لنػػا إال مػػا عممتنػػا إنػػؾ أنػ َ
ينفعنػػا ك ْ
ػت العمػ ُ
كزدنػػا عمم ػاً  ،الميػػـ أرنػػا الحػػق حق ػاً كارزقنػػا إتباعػػو  ،كأرنػػا الباطػػل بػػاطبلً كارزقنػػا اجتنابػػو ،
كاحشرنا برحمتؾ يا ربنا في عبادؾ الصالحيف .

تُع ػػد د ارس ػػة المس ػػرح بش ػػكل ع ػػاـ م ػػف الد ارس ػػات الميم ػػة ف ػػي مج ػػاؿ اآلداب العالمي ػػة
كالمحميػة  ،خاصػ ًة نشػأة كتطػكر كازدىػار المسػػرح العربػي فػي مصػر؛ لككنيػا تػرتبط بتاريخنػػا
الفنػي كاألدبػي فػػي الكقػت الػراىف  .كتػأتي أىميػػة ىػذه الد ارسػة مػػف أنيػا األكلػػى – حسػب عمػػـ

الباحث ػػة – الت ػػي تناكل ػػت مس ػػرح ف ػػاركؽ جكي ػػدة بالد ارس ػػة كالتحمي ػػل  .كق ػػد آث ػػرت الباحث ػػة أف

تدرس مسرح فاركؽ جكيدة لما لو مف ٍ
دكر في طرح بعض القضايا االجتماعية كالسياسية .

ال بعن ػكاف ( :محػػاكالت فػػاركؽ جكيػػدة اختمفػػت
ككانػػت مجمػػة الككيػػت قػػد نشػػرت مقػػا ً

حكليا اآلراء  :المسرح الشعرؼ العربي ىل اختفى بعد الشرقاكؼ كعبد الصبكر؟) .

تقكؿ د .ثريا العسػيمي َّ " :
إف األىػـ فػي مسػيرة المسػرح الشػعرؼ كانػت مرحمػة صػبلح

عبػد الصػبكر الػذؼ حػػرر مسػرحو الشػعرؼ مػػف كػل اليفػكات التػي كقػع فييػا الشػرقاكؼ كيعتبػػر
صػػبلح عبػػد الصػػبكر أكؿ كآخػػر مػػف جػػرب التكنيػػؾ الفنػػي فػػي الكتابػػة المسػػرحية فػػي الػػكطف
العربػػي  ،إذ لػػـ يصػػل أؼ شػػاعر إلػػى ىػػذا النضػػا الفنػػي ككػػل األعمػػاؿ التػػي ظيػػرت لفػػاركؽ

جكيدة كدمحم إبراىيـ أبػك سػنة كأنػس داكد كغيػرىـ ىػي مجػرد شػعر فقػط فمػـ يجػرب أحػد ىػؤالء

فػػي التكنيػػؾ أك البنػػاء الفنػػي فػػي حػػيف جػػدد عبػػد الصػػبكر فػػي كػػل مسػػرحياتو كال تجػػد تك ػ ار ًار
لمبنػػاء أك التكني ػػؾ الفن ػػي ب ػػيف مس ػػرحية كأخ ػػرػ"(ٔ) .كاعتب ػػرت العس ػػيمي أني ػػـ خطب ػػاء يق ػػدمكف
خطب كثرثرة باسـ المسرح الشعرؼ  .فكانت ىذه الدراسة .

كممػا حفػز الباحثػة عمػػى د ارسػة المكضػكع أنػػو تكػاد تخمػك المكتبػػة العربيػة مػف د ارسػػة

مسػػتقمة تتنػػاكؿ المسػػرح الشػػعرؼ عنػػد فػػاركؽ جكيػػدة  ،حيػػث إف كػػل مػػا تناكلػػو البػػاحثكف فػػي

ىذا المكضكع عبارة عف مباحث صغيرة في ثنايػا كتػبيـ ال تفػي ىػذا المكضػكع حقػو  .كرغبػة
(ٔ) مجمة الككيت ،العددٖٖ٘ ،مارس "http://www.w3.org/1999/xhtml" .3102

د

الباحثػػة فػػي إبػراز دكر مسػػرح فػػاركؽ جكيػػدة فػػي طػػرح بعػػض القضػػايا االجتماعيػػة كالسياسػػية
كنظاـ الحكـ .
كلـ تعثر الباحثة عمى أية دراسة حكؿ مسرحيات فاركؽ جكيدة  ،كلكف قرأت

عنكانًا لمخطكط – رسالة ماجستير – بعنكاف ( :سيككلكجيا المسرح في التراجيديا
كسيككدراما النص – دراسة تطبيقية في مسرح فاركؽ جكيدة)"(ٔ) .كلـ َّ
يتسف لمباحثة العثكر
عمى المخطكط .
ىذا كتيدؼ ىذه الدراسة إلى كشف المبلمح اإلنسانية كاالجتماعية كالسياسية في
مسرح فاركؽ جكيدة  ،كما تيدؼ التعرؼ عمى الخصائص الفنية ليذا المسرح  ،كالتعرؼ
عمى طريقو في التعامل مع التراث  ،كبياف دكر مسرح فاركؽ جكيدة في التنكير كالتعبئة

كالتحريض كالتسييس  ،كباف مكانة المسرح الشعرؼ في العصر الحديث .

كلتحقيق غاية ىذه الدراسة سيتناكؿ البحث المسرح الشعرؼ عند فاركؽ جكيدة

الشاعر العربي المعاصر كفق دراسة نقدية تحميمية .

ٍ
فصكؿ يسبقيما تمييد كمقدمة كتتبعيما خبلصة ألىـ النتائا
كقد جاءت في أربعة

كالتكصيات  ،كمف ثـ قائمة ألىـ المصادر كالمراجع  ،عمى النحك التالي :

جاءت المقدمة لذكر دكافع كمجاؿ كأىداؼ الدراسة  ،كتحديد المنيا كأدكاتو ،
كأقساـ الدراسة  ،كتناكلت الباحثة في التمييد الحديث عف كالدة المسرح العربي في ببلد

الشاـ بدءًا بماركف النقاش مرك ًار بالقباني كيعقكب صنكع .
جاء الفصل األكؿ بعنكاف (المسرح الشعرؼ قبل فاركؽ جكيدة) مف خبلؿ مبحثيف،

سيتناكؿ المبحث األكؿ  :بدايات المسرح الشعرؼ العربي مف خبلؿ الشعر التقميدؼ .

كسيتـ فيو دراسة مسرح أحمد شكقي كمسرح عزيز أباظة  .كسيتناكؿ المبحث الثاني :

بدايات المسرح الشعرؼ مف خبلؿ الشعر الحر  ،كسيتـ فيو دراسة مسرح عمي أحمد

باكثير ،كمسرح عبد الرحمف الشرقاكؼ  ،كصبلح عبد الصبكر) .

كسيتناكؿ الفصل الثاني (المصادر التاريخية لمسرح فاركؽ جكيدة).

أما الفصل الثالث سيتـ فيو دراسة (اإلسقاط في مسرح فاركؽ جكيدة).

(ٔ) دراسة المنظكر النفسي في مسرح فاركؽ جكيدة  ،األىراـ اليكمي  ،بقمـ دمحم ىزاع.
http://www.w3.org/1999/xhtml

ذ

كجاء الفصل األخير بعنكاف (العناصر الفنية لمسرح فاركؽ جكيدة) ستتناكؿ فيو

الباحثة أىـ عناصر المسرحية عند فاركؽ جكيدة "الحبكة  ،الشخصيات  ،الحكار ،الصراع،
الزماف كالمكاف" .

كاستعانت الباحثة في دراستيا بكل ما تكفر ليا مف مصادر كمراجع إضافة إلى

مسرحيات الشاعر الشعرية التي ىي عصب الدراسة .
كأخي اًر تأتي الخاتمة كستحاكؿ الباحثة فييا رصد أىـ نتائا البحث  ،ثـ يتبعيا
قائمة المصادر كالمراجع.
المجيب.
كهللا أساؿ السداد كالتكفيق ،إنو نعـ المكلى كنعـ ُ

ر

تـمويــــد

بالرغـ مف معرفة العرب ألكانًا مختمفة مف الفنكف الشعبية  ،كاألراجكز أك خياؿ
الظل* أك البابات أك حتى صندكؽ الدنيا  ،فميما تعددت المسميات ف ف اليدؼ كاحد كىك
إيجاد نكع مف أنكاع التسمية كالترفيو لمجميكر ،ناىيؾ عما شاىده العرب مف مسرحيات
فرنسية أقاميا الفرنسيكف لمترفيو عف جندىـ أثناء حممتيـ التي لـ تعمر طكيبلً في مصر ،

إال أننا ال نستطيع أف نزعـ أف ىذه الفنكف قد استطاعت أف تخمق أدبًا  ،كال أف تخمف تراثًا

أدبيًا  ،كلكنيا ببل شؾ قد ىيأت النفكس الستقباؿ فف جديد أال كىك فف المسرح .
كال مراء في أف العرب قد أخذكا فف المسرح عف أكركبا ( ،فالمسرح بشكمو الحالي
كبتقاناتو كجمالياتو المعاصرة "المؤلف  ،النص المسرحي  ،المسرح كالممثل  ،كالمخرج ،

كالجميكر"  ،جنس كافد منذ منتصف القرف التاسع عشر)(ٔ).
 -1دور مارون النقاش :

كلعل الفضل في اقتناص البذكر المسرحية مف الغرب  ،كزرعيا في التربة العربية،
ّ
**
يرجع إلى ماركف النقاش ( )ٔٛ٘٘ -ٔٛٔٚالتاجر المبناني األصل  ،كما امتؤلت بو
جكانحو مف ثقافة كاسعة نتيجة انطبلقو في رحبلت بعيدة جاب خبلليا بمداف عدة إلى أف

كصل إلى ايطاليا في منتصف القرف التاسع عشر  ،ككانت ايطاليا في تمؾ الفترة مركز
(ٕ)

إشعاع فني مسرحي كالسيما في فنكف األكب ار

 ،كربما كاف اطبلع النقاش عمى اآلداب

* خياؿ الظل عبارة عف منصة تكضع قبالة رحبة مف الرحبات  ،كتككف ىذه الرحبة بمثابة مكاف
النظارة كالمنصة بمثابة المسرح  .كلكنو ليس مسرحاً يؤدؼ إلى ما كراءه مف حجرات  ،كانما
تستعرضو شاشة بيضاء كراءىا مصباح كبير مف مصابيح الزيت  ،كبيف المصباح كالشاشة  ،رسكـ

مف الجمد تتحرؾ عمى قضباف  ،فتظير ظبلؿ ىذه الرسكـ عمى الشاشة أماـ الناس  .انظر  :دمحم
مندكر  ،المسرح  ،ط ٖ ،دار المعارؼ – القاىرة  ،ٜٔٛٓ ،ص ٕٓ .
(ٔ) خميل المكسى  ،المسرحية في األدب العربي الحديث ،طٔ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،ٜٜٔٚ ،
صٖ.
(ٕ) انظر ،عبد الرحمف ياغي ،في الجيكد المسرحية (اإلغريقية ،األكركبية ،العربية) ،ط ٔ ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر  -بيركت ،ٜٔٛٓ ،ص ٖ.ٜٗ – ٜ

** كانت كالدة المسرح العربي في ببلد الشاـ  ،كفي لبناف عمى كجو الخصكص ؛ إذ كاف لبناف أكؿ بمد
عربي تجاكب مع المدنية الغربية  ،كالحضارة األكربية  ،بحكـ مكقعو الجغرافي  ،كاشتغاؿ أىمو

ٔ

الغربية كارت ياد المسارح كاألكبرات كاف لو األثر الكاضح عميو مما زرع في نفسو الرغبة في
نقل ىذا الفف الجديد إلى بمده  ،ككا ف لو ما أراد عندما قدـ مسرحية "البخيل" عاـ ٔٛٗٛ
في حديقة منزلو كىي (أكؿ مسرحية بالمغة العربية لجميكر عربي كب خراج كاعداد عربي)

(ٔ)

مستمدًا مكضكعيا مف األدب الغربي" مسرحية البخيل لمكليير" كما يرػ البعض (،حيث
(ٕ)

صاغيا صياغ ًة عربية  ،بما يتبلءـ مع المزاج العربي  ،كالتركيب االجتماعي العربي)

،

كصبغيا بطابع عربي حيث أعطاىا أسماء عربية  ،كأدخل عمييا ألحاناً تتبلءـ كالمزاج
العربي .
في حيف يرػ د .دمحم يكسف نجـ في كتابو المسرحية في األدب العربي الحديث :

أف ىذه المسرحية (مؤلفة مف ألفيا إلى يائيا  ،بيد أف النقاش ألفيا بعد قراءتو لممسرحية
المكلييرية  ،كاستيعابو لبعض شخصياتو  ،كلمقكمات اإلضحاؾ فييا  ،إال أنو لـ يقتبس
شيئاً مف المادة "المكضكع" أك التنسيق الفني بنكعيو الخارجي كالداخمي  .كاألمر الجدير
(ٖ)

.

بالمبلحظة  ،ىك أف صدػ بخيل مكليير يسمع أحيانًا في جكانب بخيل النقاش)
كذىب د .دمحم مندكر في كتابو المسرح النثرؼ إلى القكؿ بأف مسرحية النقاش

"البخيل"( :ركاية مضحكة كميا ممحنة كمؤلفة  ،ال مترجمة أك مقتبسة كما يتكىـ البعض

بالتجارة  ،كحبيـ لميجرة إلى الغرب  .ككاف ذلؾ عف طريق التاجر المبناني  :ماركف النقاش
يعد أكؿ مف اشتغل بيذا الفف  ،كعمل عمى خدمتو  ،كدرب بعض الشباف
( )ٔٛ٘٘ -ٔٛٔٚالذؼ ّ
المقربيف إليو عمى مزاكلتو  ،كمحاكلة إتقانو  .لممزيد انظر  :تأصيل المسرح العربي بيف التنظير
كالتطبيق« في سكرية كمصر »  ،حكرية دمحم حمك  ،مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،ٜٜٜٔ ،

ص ٕ. ٛ

(ٔ) فكزؼ إبراىيـ الحاج  ،المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة  ،ط ٕ ،مكتبة القدس – غزة،ٕٕٓٔ ،
صٖ.ٚ
(ٕ) حكرية دمحم حمك ,تأصيل المسرح العربي بيف التنظير كالتطبيق "في سكرية كمصر" ،مرجع سابق،
ص٘.ٛ

(ٖ) دمحم يكسف نجـ  ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،طٖ  ،دار الثقافة – بيركت ،ٜٔٛٓ ،
ص.ٗٔٙ

ٕ

بحكـ تشابو عنكانيا مع عنكاف مسرحية "البخيل" الشييرة لمكليير شاعر فرنسا الكبلسيكي

المعركؼ)(ٔ) .

كبالرجكع إلى نص المسرحية  ،إضافة إلى آراء النقاد كالسيما رأؼ د .دمحم نجـ ،

بل كمضمكنًا .
نستطيع القكؿ بأف مسرحية البخيل كانت مف تأليف النقاش شك ً
كقد أدرؾ النقاش جيدًا في مسرحيتو األكلى الفرؽ بيف المجتمع األكركبي الذؼ

أنتا كتمّقى مسرحية مكليير "البخيل "  ،كبيف المجتمع العربي الذؼ لـ يعرؼ المسرح مف
قبل  ،كبدا ذلؾ كاضحا مف خبلؿ الخطبة التي قدـ فييا مسرحيتو األكلى "البخيل"  ،كقد

بل صحيحًا
الفف الجديد  ،كبرىف فييا عمى تمثمو ليذا الفف تمث ً
ّبيف فييا غاياتو مف ىذا ّ
قداـ ،
متقدـ دكنكـ إلى ّ
كاعيًا ،كما شرح فييا رسالة المسرح  .كأىـ ما جاء فييا ( :كىا أنا ّ

مقدمًا ليؤالء األسياد المعتبريف  ،أصحاب اإلدراؾ
محتمبلً فداء عنكـ إمكاف المبلـ ّ ،
المتميزيف بيذا
المكقريف  ،ذكؼ المعرفة الفائقة  ،كاألذىاف الفريدة الرائقة  ،الذيف ىـ عيف
ّ

أدبياً كذىبًا إفرنجياً مسبككًا
العصر  ،كتاج األلبا كالنجبا بيذا القطر ،كمبر ًاز ليـ مرسحاً َّ
(ٕ)

عر ّبيًا)...

.

كقد اختار ماركف النقاش شكل الككميديا الممحنة لمسرحياتو الثبلث  ،التي تأثرت

كثي ًار ببعض مسرحيات مكليير  ( ،حيث عالا فييا النقاش قضايا إنسانية عامة  :كالبخل ،

كالغفمة  ،كالحسد كىك دائمًا يحاكؿ تعرية شخصياتو ب ضحاؾ المتمقي عمييا  ،حتى يخمع
ىذه الصفة  ،مشفقًا عمى نفسو منيا  ،كمف مصيرىا)(ٖ) .
أما عف أسمكب المسرحية في ذكر د .دمحم يكسف نجـ أف النقاش التزـ في كتابتيا

أسمكبًا شعريًا  ،تقتضينا النزاىة أف نقرر بأنو أقرب إلى الركاكة منو إلى شيء آخر  .كىذا
ما حمل أخاه نقكال  ،ناشر مسرحياتو كناقده األكؿ عمى أف يعتذر لو عف ذلؾ فيقكؿ :

( إف المؤلف لـ يدقق عمى ضبط الكبلـ العربي بالركاية اآلتية  ،بل التفت إلى

المعنى فقط  ،كقد ذكر ذلؾ أيضاً بركاية الحسكد السميط  .حيث قاؿ إف ركاية البخيل
(ٔ) دمحم مندكر  ،المسرح النثرؼ  ،طٔ  ،دار النيضة  ،القاىرة  ، ٜٜٔٛ،ص ٖ.
(ٕ) دمحم يكسف نجـ  ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،مرجع سابق  ،ص ٖٖ.

(ٖ) مدحت الجيار  ،البحث عف النص في المسرح العربي  ،ط ٕ ،دار النشر لمجامعات المصرية ،
٘ ،ٜٜٔص.ٛٛ

ٖ

تعجبو مف حيث ما حكتو مف األمكر المضحكة فقط  ،كأنو لـ يمتفت إلى ضبط عربيتيا .
فمذا نرجك كل مف طالعيا أف يبلحع عمى ذلؾ كيعذر المؤلف رحمو هللا)

(ٔ)

.

كقد حاكؿ النقاش في مسرحياتو الثبلث أف يمزج بيف النثر كالشعر ( ،فجاءت لغتو

ال أف يجعل لغة الشخصية مقاربة لدكرىا في الركاية
مزيجًا مف العامية كالفصحى  ،محاك ً

"الحياة" إيمانًا منو بضركرة اتساؽ المغة مع متحدثيا)

(ٕ)

 .ففي مسرحية "البخيل" نجد أف

معظـ الشخصيات تتحدث بالفصحى  ،سكػ خادمة الثعمبي التي كانت تتحدث بالعامية

المبنانية  ،أما غالي الذؼ تنكر في زؼ أمير تركي فكانت ليجتو خميط مف محاكلة التركي
التحدث بالعربية العامية الشائعة في مصر  ،ككذلؾ سعيد الذؼ لبس مبلبس كاتب مصرؼ
ف ف ليجتو ىي العامية المصرية .

ىذا كقد أعطى النقاش الحكار أىمية كبيرة في أعمالو المسرحية  ،كما أنو نكع في

شخصياتو المسرحية فجعميا مف بيئات متعددة تعاني مف أزمات مختمفة  ،مستخدمًا نماذج

عصرية كشخصية البخيل كالحسكد ،أك نماذج تراثية كشخصية أبك الحسف المغفل أك

ىاركف الرشيد ليقيـ عمييا فكرتو .

كنتيجة لما حققتو مسرحية البخيل مف نجاح دفعت بماركف النقاش إلى مكاصمة

نشاطو المسرحي رغبة منو في تأكيد ىكية مسرحو العربية  ،فقدـ مسرحيتو الثانية "أبك
الحسف المغفل" عاـ ٓ٘ٔٛـ  ،كىي أكؿ مسرحية عربية شكبلً كمضمكنًا  ،مستمدًا أصكليا
مف التراث العربي  ،معتمدًا في مضمكنيا عمى إحدػ حكايات ألف ليمة كليمة  .فقد استقاه

مف الميمة الثالثة كالخمسيف بعد المائة كاسميا (النائـ كاليقظاف)  ،لكنو لـ يمتزـ باإلطار
العاـ لمحكاية  ،فتكسع في بعض الحكادث  ،كحكر في حياة بعض الشخصيات .

كفي ىذا العمل المسرحي حاكؿ ماركف النقاش (أف يخرج الشخصية مف كاقعيا

الحقيقي كيمبسيا لبكساً جديداً  ،أقرب إلى كاقعية البيئة العربية  ،كحاكؿ أيضًا أف يساير
ذكؽ جميكره  ،فركز عمى عنصر الفكاىة كالغناء  ،كسعى إلى تبسيط لغة الحكار

(ٔ) دمحم يكسف نجـ  ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،طٖ  ،مرجع سابق  ،ص ٕٔٗ.
(ٕ) مدحت الجيار  ،البحث عف النص في المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٛٛ

ٗ

(ٔ)

المسرحي فجاء مزيجاً مف المغة النثرية كالمغة الشعرية الكبلسيكية)

 .ككاف النقاش قد

استصدر فرماناً خاصًا ب نشاء مسرح ليقدـ عميو ىذه األعماؿ .
كفي عاـ ٔ٘ ٔٛألف ماركف النقاش ركاية "الحسكد السميط" كىي ركاية اجتماعية
كثيرة الفكاىة كالعبرة ( ،كتتمتع ببناء راؽ بالقياس لما قبميا  ،أجاد فييا المؤلف صياغة

لكل شخصية مف الشخصيات  ،فأبدع في تصكير
الحكار  ،كالتزـ المكقف االجتماعي ّ
بل
شخصية سمعاف بطمو كتطكير مكاقفو كتنامي الحدث  ،ككاف أسمكبو فييا بسيطاً سي ً
(ٕ)

قريبًا مف الكاقعية)

 .استقى مكضكعيا مف مسرحية ترتكؼ لمكليير ( .كقد ضمنيا

الفكاىة كاألشعار  ،كاستخدـ فييا أحد أشكاؿ الفرجة الشعبية في ببلدنا  ،كىي المساخر
ظفيا النقاش كفاصل
مفردىا مسخرة  ،إال أنيا لـ تدخل في نسيا العمل الدرامي  ،بل ك ّ
(ٖ)

متعة بيف الفصكؿ)

.

بل أقرب إلى لغة أىل عصره
كلعل النقاش في عممو ىذا يؤكد رغبتو في أف يقدـ عم ً

ليرضي ذكؽ جميكره  ،فقد ضمف عممو الشعر كالمكسيقى كالرقص إضافة إلى استخدامو
التراث الشعبي  ،كاف لـ تدخل في الحدث  ،بيدؼ استمالة الجميكر كترغيبو بيذا الفف الجديد،
(كل ذلؾ ضمف لغة فنية تجريبية حاكؿ التنقل فييا بيف المسرح الغربي  ،كالتراث العربي ،

بل مع جميكره
تقربو العيف كترتاح لو األذف  ،ليحقق تفاع ً
كالكاقع المعيش  ،مستخدمًا ما ّ
كإلقناعيـ كتربيتيـ)(ٗ)  .كبذلؾ يككف ماركف النقاش بمسرحياتو الثبلث "البخيل كأبك الحسف
المغفل كالحسكد السميط"  ،التي كانت خميطاً مف المكاقف التمثيمية كالغنائية قد شق الطريق
الطكيل لممسرح الغنائي .

كبالرغـ مف أىمية الدكر الذؼ قاـ بو ماركف النقاش في بذر البذكر األكلى لممسرح

العربي عندما قدـ مسرحية "البخيل" عاـ ٔٛٗٛكىي أكؿ مسرحية تقدـ بالمغة العربية

كلجميكر عربي  ( ،إال أف ثقافتو األجنبية كاطبلعو عمى تجارب المسرح األكركبي ،

االيطالية كالفرنسية  ،كاستيبللو أعمالو المسرحية بمسرحية أكركبية  ،كل ىذا تسبب في
(ٔ) حكرية دمحم حمك  ،تأصيل المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٛٛ
(ٕ ) خميل المكسى  ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،مرجع سابق  ،ص .ٔٙ
(ٖ) حكرية دمحم حمك  ،تأصيل المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٛٛ
(ٗ) حكرية دمحم حمك  ،تأصيل المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص.ٜٛ

٘

اتيامو بتغريب المسرح العربي ،مع أنو زكد مسرحية مكليير بأسماء عربية كجك عربي

كشعر عربي)(ٔ) .

 -2دور القباني :
كسرعاف ما ظير ىذا الفف في دمشق عمى يد أحمد أبك خميل القباني (ٖٖ-ٔٛ

ٕٓ )ٜٔالرائد العربي السكرؼ الذؼ كاف ماى ًار بشؤكف القبانة كتجارتيا ( ،فأفاد مف تجربة
(ٕ)

النقاش في التمثيل كالتمحيف كاختيار النصكص)

.

بل عف األستاذ محمكد تيمكر قكلو ( :إف الذؼ جعل
كيذكر د .عبد الرحمف ياغي نق ً

كالده أحمد تيمكر يأنس بأبي خميل كمسرحو حتى استكثقت بينيما عرػ الكد أف أبا خميل
كاف عمى عرؽ مف األدب  ،راكية لمشعر  ،غزير المحفكظ مف النكادر كالممح  ،كىك مع

ذلؾ كاتب شاعر ،إلى أنو محدث حاضر النكتة  ،عذب الركح  .ككاف أكبر ما يعينو في
التمثيل إتقاف األلحاف المكسيقية كالغنائية  ،كاالفتناف في تكفير الرقصات اإليقاعية  ،كربما
كاف ىك أسبق مف أضاؼ فف الرقص إلى عناصر التمثيل العربي)

(ٖ)

.

كليس مف شؾ في أف معرفة القباني بالمكسيقى كالغناء كىما دعامتا فف المسرح
الذؼ جاء بو النقاش  ،باإلضافة إلى إجادتو نظـ األزجاؿ كاألشعار  ،كقدرتو عمى ربط
بل صحيحًا .
األحداث في شكل قصصي  ،كاف لو أكبر األثر في تمثمو ركح ىذا الفف تمث ً

أما ثقافة القباني فكانت شرقية خالصة  ،فمـ يتقيد كثي ًار بالصكرة األكركبية لممسرح،

بل أخذ بعض جكانبيا  ،كاتجو إلى الفنكف الشرقية كالتراث كالتاريخ الشرقي  ،فحشد في
مسرحياتو كل ما عرفتو الحضارة العربية اإلسبلمية مف أشكاؿ فنية جماعية مثل التكاشيح

الدينية  ،كرقصات السماح إضافة إلى المكسيقى الشرقية كاألنغاـ كاأللحاف الشرقية .
كتنبع أصالة مسرح القباني مف ابتعاده عف كل تغريب كتجنبو المسرح األكركبي
كاعتماده عمى التراث العربي  ،كحكايات ألف ليمة كليمة  ،كالقصص الشعبية (التي كاف
(ٔ) حافع أحمد أميف " :أزمة المسرح العربي" ،كتاب "قضايا عربية" عدد خاص "أزمة المسرح العربي" ،
طٔ  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ، ٜٜٖٔ ،ص ٘.

(ٕ) دمحم يكسف نجـ  ،المسرحية في األدب العربي الحديث (عصر حجازؼ كأبيض)  ،ط ٔ ،جٕ  ،دار
صادر  -بيركت  ،ٜٔٛ٘ ،ص ٖٔ.

(ٖ) عبد الرحمف ياغي  ،في الجيكد المسرحية  ،مرجع سابق  ،ص٘ٔٔ.

ٙ

قصاصك المقاىي يقصكنيا عمى ركادىـ  ،كما اعتمد عمى السير الشعبية العربية في

بعض مسرحياتو)(ٔ) ،كسيرة عنترة كسيف بف ذؼ يزف ...باإلضافة إلى حرصو عمى (خمق
بناء مسرحي عربي ال يستمد دعائمو مف أسس المسرح األكركبي  ،بل ينيض عمى
(ٕ)

الصياغة العربية كالمزج بيف أسمكب القاص الشعبي كالغناء كالرقص العربييف)

.

كيذكر د .عبد الرحمف ياغي أف القباني تناكؿ القصص مف المصادر التي كجدىا
حكلو ...لكنو لـ يكف يحكر في القصص شيئًا أك يحاكؿ أف يبذؿ جيدًا لمنظر إلى القصة
مف زاكية مبتكرة ،بل كاف ال يتحرج مف استخداـ عبارات ألف ليمة كليمة بما فييا مف
الركاكة كالتبذؿ ،كال يبتعد عف التأثر المباشر بأسمكب الحكاية األصمية ...فأحداث القصة
عنده إنما ىي تمييد لمكقف غنائي  ،أك لمكشح جميل  ،كحكارىا نقمة متصمة بيف الكبلـ
كالشعر كالغناء كالرقص تسخر ليا الحكادث كالشخصيات تسخي ًار  .كبالتالي جاءت
مسرحيات القباني في حبكة ضعيفة كسياؽ ساذج كحكار بسيط متكمف(ٖ) .
كترجع عبقرية القباني إلى أنو أكؿ مف ابتكر المسرحية الغنائية العربية
(األكبريت) ،حيث جمع ألكؿ مرة بيف الرقص كالغناء كالتراث الشعبي كالقصصي كالتمثيل،

كما أنو أكؿ مف صعد برقص السماح كبألف ليمة كليمة كبالشعر العربي إلى المسرح
ليعطيو الحياة .
 -3دور صنوع :
أما مصر فكانت عمى مكعد مع فف المسرح عمى يدؼ "يعقكب صنكع" (-ٖٜٔٛ

ٕٔ ، )ٜٔالذؼ كاف خبي ًار بنفكس الناس  ،كبميداف الصحافة السيما الصحافة الفكاىية
الساخرة .كالذؼ كاف لو دكر خاص في إرساء قكاعد ىذا الفف في القاىرة  .أثناء إقامتو في

ايطاليا خبلؿ بعثة أرسمو فييا األمير أحمد يكف (حفيد دمحم عمي)  ،ليدرس عمى نفقتو .

كشاىد يعقكب صنكع الفرؽ المسرحية في ايطاليا كأعجب بيا  ،كق أر المسرحيات

بمغتو األـ  ،كمف ثـ قرر نقل ىذا الفف إلى ببلده  .كقد تنبو صنكع إلى أىمية المسرح في
(ٔ) عمي الراعي  ،المسرح في الكطف العربي  ،ط ٕ  ،سمسمة عالـ المعرفة  ،العدد  ، ٕٗٛالمجمس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب  -الككيت ، ٜٜٜٔ ،ص ٔ.ٚ

(ٕ) أحمد دمحم عطية  ،نحك تأصيل المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٙ
(ٖ) انظر :عبد الرحمف ياغي  ،في الجيكد المسرحية  ،مرجع سابق  ،ص ٕٕٔ.

ٚ

تكعية الشعب كاألخذ بيده  ،كمحاكلة تنكيره  ،فكظيفة المسرح عند صنكع ذات جانبيف :
ىما الترفيو كالتنكير .
كذكرت د .حكرية دمحم حمك أف (صنكع قدـ خطابًا تمييديًا قبل بدء عرض كل

ركاية  ،يمدح فيو المسرح كيعدد منافعو  ،كيأخذ بيد المتفرج عندما يشرح لو مكضكع
المسرحية  ،كالمغزػ الذؼ يتكخاه مف تأليفيا كعرضيا  ،ككاف مسرحو مرآة صادقة لحياة

الناس  ،ىدفو إظيار عيكب المجتمع  ،كمفاسده  ،كمحاكلة إصبلحيا  ،كاستغراقو في
الكاقع االجتماعي  ،كالبحث في أمكره  ،كقضاياه  ،جعمو يركز عمى الكاقع السياسي ،

كينتقده أحيانًا)

(ٔ)

ال عمى ذلؾ مف خبلؿ الحديث الذؼ دار بيف شخصيتيف
 ،كقد أكردت مثا ً

مف شخصيات مسرحية "مكليير مصر كما يقاسيو" عندما قاؿ :

باَّلل عميؾ ما بقتش تكتب لنا ركايات تذكر فييا لفظة حرية  ،كحب كطف
(حبيبَّ :

رجعنا لمعبنا
كمحاربات كاال قل عمى التياترك العربي يارحمف يارحيـ  .كالحدؽ يفيـ بقى ّ
القديـ .

جمس :كبلـ غريب "يا سي حبيب" لكف كبلـ مميح  ،كفي محمو صحيح  ،إنما كل

مؤسسي التياترك كمنشئي ركايات  ،ممزكـ يتمـ جميع الكاجبات  ،كىي أف القصد بالمراسح
ىك التمدف كالتقدـ كالتيذيب) .

كربما كاف الطبلعو الكاسع عمى اآلداب كالفنكف في ايطاليا  ،ناىيؾ عف معرفتو

لعدد كبير مف المغات  ،كالعربية كالتركية كاالنجميزية كالفرنسية كاأللمانية كالبرتغالية
كاألسبانية كالمجرية كالركسية كالبكلكنية كالعبرية  ،إضافة الشتغالو في الصحافة كادراكو أف
المسرح أداة فعالة في إنياض الشعكب كتنكيرىا  ،كل ىذا ساعده عمى نقل ىذا الفف إلى

بمده (فعقد عزمو عمى تأسيس مسرح  ،يككف كسيمة لمترفيو عف ىذا الشعب البائس  ،كمنب ًار
يمقي مف فكقو تكجيياتو القكمية  ،كعظاتو االجتماعية)(ٕ)  .فقاـ بتأسيس مسرحو بحديقة
كقدـ أعماالً مسرحية  ،بدا كاضحًا فييا تأثره بالمسرح الغربي .
األزبكية عاـ (ّٓ )ٔٛٚ
(لقد بدأ صنكع حياتو الفنية بتأليف غنائية في فصل كاحد بالميجة العامية  ،كأقحـ
فييا بعض األغاني الشائعة  ،كقدميا عمى مسرح األزبكية  ،ككاف افتتاح مسرح صنكع

(ٔ) حكرية دمحم حمك  ،تأصيل المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٜٙ
(ٕ ) دمحم يكسف نجـ  ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،مرجع سابق  ،ص .ٚٛ- ٚٚ

ٛ

تمت كالدة المسرحية العربية في
العربي حدثاً مف أحداث القاىرة  ،كبعرض ىذه المسرحية ّ
بل فقد أقفل مسرحو بعد سنتيف مف
مصر عاـ(ٓ )ٔٛٚإال أف ىذا المكلكد لـ يعمر طكي ً
(ٔ)

تاريخ تأسيسو)

 ،لما فيو مف تعريض صريح بالسياسة القائمة .

 -4دور دمحم عثمان جالل :

(كبعد صنكع تكقف التمثيل العربي في مصر  ،أربع سنكات  ،كانت سنكات فكراف

كطني  ،ككاف إغبلؽ مسرحو بأمر الخديكؼ  ،كافياً ألف يصرؼ المعاصريف  ،عف التفكير
في إنشاء فرؽ تمثيمية أخرػ  .كبقي الحاؿ كذلؾ  ،إلى أف كفدت عمى مصر  ،أكؿ فرقة
(ٕ)

تمثيمية عربية  ،ككانت فرقة األديب المبناني سميـ خميل النقاش)

.

كبقي المسرح العربي تحت تأثير المسرح الغربي  ،بالرغـ مف المحاكالت التي قاـ
بيا بعض المسرحييف العرب مف تعريب بعض المسرحيات األكركبية عف طريق الترجمة
كاالقتباس.

فمف الذيف عنكا بالمسرح كالترجمة لو "دمحم عثماف جبلؿ" ككاف ينقل مف الفرنسية،

كيضفي عمى مسرحياتو ركحًا مصرية خالصة  ،ككانت لغتو عامية كمف ذلؾ ككميديات
مكليير كىي" :الشيخ متمكؼ  ،النساء العالمات  ،مدرسة األزكاج  ،مدرسة النساء ،

الثقبلء" كسماىا "األربع ركايات مف نخب التياترات" .

كيبدك أف أكؿ مسرحية مصرىا دمحم عثماف جبلؿ ىي مسرحية "الشيخ متمكؼ"

حيث نشرت عاـ ٖ ،ٔٛٚكقد مثمت م ار اًر عمى المسرح المصرؼ  .ثـ نشرت مع
المسرحيات الثبلث األخرػ التي ضمتيا مجمكعة "األربع ركايات مف نخب التياترات" ،
كطبعت عاـ  ، ٜٔٛٛأما مسرحية "الثقبلء" فقد نشرت عمى حدة عاـ ( . ٜٔٛٙكقد

راعى جبلؿ في تمصير ىذه المبلىي التقاليد اإلسبلمية  ،كعادات أىل الشرؽ حيث قاؿ :
ثـ أخذت في ترجمة التياترات  ،كبدأت بكتاب يسمى الشيخ متمكؼ  ،نظير ترتكؼ الذؼ
عممو مكليير بفرنسا  ،مع التزاـ نظمو كأصمو كمراعاة عكائد الشرؽ)(ٖ) .

(ٔ)المرجع السابق  ،ص .ٛٚ

(ٕ) المرجع السابق  ،ص ٔ.ٜ
(ٖ ) دمحم يكسف نجـ ،المسرحية في األدب العربي الحديث  ،مرجع سابق  ،ص ٗ.ٕٚ

ٜ

كما نقل إلى العربية بعض مسرحيات "راسيف" كسماىا (الركايات المفيدة في عمـ
صر أشخاص ىذه الركايات جميعاً ىزلية كمأساة  ،ككتبيا بالمغة العامية
التراجيدة) كقد َم َّ
كفي ذلؾ يقكؿ( :كجعمت نظميا يفيمو العمكـ  ،ف ف المغة الدارجة أنسب ليذا المقاـ كأرفع
(ٔ)

في النفس عند الخكاص كالعكاـ)

.

أما المسرحية الكحيدة التي ألفيا دمحم عثماف جبلؿ فيي "المخدميف"  ،كقد كتبيا
بالمغة العامية  ،كتتحدث عف الخدـ كالمخدكميف  ،كىي ركاية تمثل البيت كالمجتمع
المصرؼ  ،كنشرت بعد كفاة مؤلفيا عاـ ٗٓ ٜٔـ .

(كأكؿ مسرحية مف ىذه المسرحيات ظيرت عمى المسرح المصرؼ كانت مسرحية

"مدرسة النساء" كيقاؿ أف الخديكؼ أىداىا إلى سميماف القرداحي الذؼ َّ
قدميا عمى مسرحو
باإلسكندرية في فبراير كمارس ٘ . ٜٔٛكيبدك أف ىذه المسرحية صدمت الذكؽ العاـ ،

كذلؾ ألنيا تدكر عمى مشكبلت لـ تكف كاردة بالنسبة إليو في ذلؾ الحيف  .يزاد عمى ىذا
أنيا كتبت بالزجل  ،الذؼ لـ يكف مألكفاً في التأليف المسرحي حتى ذلؾ الحيف)

(ٕ)

.

كقد نكه د .نجـ إلى الدكر الذؼ قاـ بو دمحم عثماف جبلؿ بقكلو ( :كلعمو كاف

ييدؼ إلى رفع مستكػ المسرح المصرؼ  ،بعد أف طغت عميو الترجمات المشكىة
كالمؤلفات اليزيمة  .كقد أعانو عمى ىذه الميمة الشاقة التي كفق فييا إلى ٍ
حد كبير  ،أنو
ال استحصدت ممكتو في الزجل  ،قبل أف ُيْق ِدـ عمى ىذا العمل  ،كما أنو كاف
كاف زجا ً
مترجماً مف خريجي مدرسة األلسف  ،التي أطمعت أعظـ المترجميف في القرف الماضي)(ٖ).
ىذه ىي الخطكط العامة الرئيسة لبدايات المسرح الشعرؼ منذ ماركف النقاش

كالقباني كصنكع مرك ًار بما قاـ بو دمحم عثماف جبلؿ في تمصير بعض األعماؿ المسرحية
األكركبية .

كعمى ضكء ذلؾ نستطيع أف ننظر فيما لدينا مف أدب مسرحي شعرؼ  ،مبتدئيف

بأعبلـ المسرح الشعرؼ مف خبلؿ الشعر التقميدؼ  ،كالسيما بمسرح أحمد شكقي باعتباره
الرائد األكؿ ليذا الفف بنشره أكلى مسرحياتو الشعرية الناضجة في عاـ ٜٕٔٚـ .
(ٔ) عمر الدسكقي  ،المسرحية نشأتيا كتاريخيا كأصكليا  ،طٔ  ،دار الفكر العربي  ،صٕٔ.

(ٕ) دمحم يكسف نجـ " ،دمحم عثماف جبلؿ"  ،طٔ  ،دار الثقافة  ،بيركت – لبناف  ،ٜٔٙٗ ،ص ب.
(ٖ) المرجع السابق ،ص د ،ى.

ٓٔ

الفصل األول

المسرح الشعري قبل فاروق جويدة
المبحث األول  :بدايات المسرح الشعري العربي من خالل الشعر التقميدي

ال :مسرح أحمد شكقي الشعرؼ .
أك ً

ثانيًا :مسرح عزيز أباظة الشعرؼ .
المبحث الثاني :بدايات المسرح الشعري من خالل الشعر الحر

أكالً  :مسرح عمي أحمد باكثير (أخناتكف كنفرتيتي) .

ثانياً  :مسرح عبد الرحمف الشرقاكؼ (ثأر هللا) .

ثالثًا  :مسرح صبلح عبد الصبكر (مأساة الحبلج) .

ٔٔ

الفصل األول

المسرح الشعري قبل فاروق جويدة
المبحث األول

بدايات المسرح الشعري العربي من خالل الشعر التقميدي
أو ًل :مسرح أحمد شوقي الشعري:
كلعل البداية الناضجة لممسرح الشعرؼ تعكد لمشاعر أحمد شكقي كمسرحياتو

السبع ،التي اعتبرىا النقاد فتحًا كبي ًار في عالـ المسرح الشعرؼ ( ،ذلؾ أف المسرح قبل
شكقي كاف مزيجًا مف المترجمات كالممصرات كالمبلىي  ،كاف كتب القميل كنصكص
(ٔ)

.

تقك عمى الكقكؼ كنصكص أدبية)
محمية إال أنيا لـ َ
كمف ىنا أخذت مسرحيات شكقي أىميتيا  ،فشكقي ىك مف ذلل الطريق لمف أتى

مف بعده  ،فقد أرسى شكقي أساس النص المسرحي المؤلف  ،كىك أكؿ مف صعد

بالمسرحية (لتقف أدبًا لو قيمتو داخل كخارج خشبة المسرح)(ٕ) .
ىذا كترجع صمة أحمد شكقي بالمسرحية الشعرية منذ أف كاف طالباً في باريس ،
أثناء بعثتو التي أرسمو فييا خديكؼ مصر (تكفيق) لدراسة الحقكؽ كاالطبلع عمى اآلداب
الفرنسية  ،كربما كاف اطبلع شكقي عمى اآلداب الغربية كارتياده المسارح السيما مسرح
الككميدؼ فرانسيس في باريس  ،كا ف لو األثر الكاضح عميو مما زرع في نفسو الرغبة في

نقل ىذا الفف الجديد إلى بمده  .كلعل رغبة شكقي في الكصكؿ لممجد كالخمكد األدبي الذؼ
حققو أدباء كشعراء أكركبا دفع بو إلى أف يكتب باككرة أعمالو المسرحية  ،فكتب أكؿ
مسرحية شعرية كىي مسرحية (عمي بؾ الكبير)  ،كأرسل بيا إلى السراؼ  ،لكف الخديكؼ

الذؼ تعكد عمى قصائد المدح لـ يرقو ىذا الفف فما كاف مف الخديكؼ ككزيره إال أف (نيياه

(ٔ) فكزؼ إبراىيـ الحاج " ،تكظيف التراث في المسرح المصرؼ الحديث"  ،رسالة ماجستير  ،كمية
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية  ،ٜٖٔٛ ،ص٘.ٙ

(ٕ) المرجع السابق  :ص .ٙٙ

ٕٔ

عف االنشغاؿ بالمسرح  ،كترؾ دراسة القانكف كحتى يرضيو الكزير قاؿ لو َّ :
إف جناب

الخديكؼ قد تفكو بيا كانبسطت أساريره "يقصد الكتابة األكلى لمسرحية عمي بؾ الكبير")(ٔ).

فانصرؼ شكقي عف الكتابة المسرحية خمسًا كثبلثيف سنة  ،لكنو في عاـ ٜٕٔٚـ

كتب مسرحيتو الثانية "مصرع كميكبات ار"  ،كبعد أف بكيع أمي ًار لمشعراء تكالت مسرحياتو بيف
عامي ( )ٜٖٕٔ- ٜٕٔٚفكتب "مجنكف ليمى" ك" قمبيز" ك"عنترة" ك"أميرة األندلس"  ،كأعاد
كتابة "عمي بؾ الكبير "عاـ (ٕٖ )ٜٔكما كتب مسرحيتيف ممياكيتيف ىما "الست ىدػ"

ك"البخيمة" طبعت األكلى بعد كفاتو مباشرة (ٖٖ )ٜٔكطبعت الثانية عاـ (ٖ. )ٜٔٛ

ىذا كقد صاغ شكقي أعمالو المسرحية في لغة فنية راقية  ،مستخدمًا فييا الشعر

لغة لمحكار المسرحي  ،في محاكلة منو الستمالة الجميكر كجذبو لفنو المسرحي .

كبذلؾ يككف شكقي أكؿ مف كضع مسرحية جديدة السبؾ مزج فييا بيف المسرح

عد عممو ىذا فتحًا جديداً  ،خاصة أف أعمالو المسرحية قد تكالت كفي كل
كالشعر حيث ّ
مرة يخطك نحك الكماؿ الفني خطكات ( .غير أف شكقي في مسرحيات ست مف ىذه
(ٕ)

السبع ،قد كاف شاع ًار غنائيًا أكثر منو شاع ًار دراميًا  ،كاف يبدع القصائد الغنائية)
كيقدميا ألبطاؿ مسرحياتو إلنشادىا في مسرحيات لكنيا كانت ضعيفة البناء المسرحي .
(فالمقطكعات الغنائية التي تتخمل مسرحياتو فيي كاف تكف مف الشعر الغنائي الجميل إال
أنيا كثي اًر ما تبدك دخيمة عمى الحكار ككأنيا قصائد غنائية قائمة بذاتيا  ،فيي ال تخبرنا
بجديد كال تؤدؼ إلى تطكر أحداث المسرحية ،كانما ىي تغف خالص بالحب كلكاعجو أك
(ٖ)

حنيف إلى الماضي كذكرياتو)

 .كاألمثمة ليذه األغاني كثيرة في مسرح شكقي  ،كبخاصة

في مسرحية "مجنكف ليمى" حيث يفتتح قيس الفصل األكؿ بأغنية جميمة تعبر عف تدفق
شاعريتو  ،يقكؿ فييا

(ٗ)

:

(ٔ) مدحت الجيَّار  ،البحث عف النص في المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٖٜٔ
(ٕ) عمي الراعي  ،المسرح في الكطف العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٜٔ٘
(ٖ) دمحم مندكر  ،المسرح  ،طٖ  ،دار المعارؼ – القاىرة  ، ٜٔٛٓ،ص .ٛٛ

(ٗ) أحمد شكقي  ،األعماؿ الكاممة  ،المسرحيات "مجنكف ليمى"  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،
ٗ ، ٜٔٛص ٖٕٔ .ٕٔٗ-

ٖٔ

ػعر كاليػػكػ
سػػجا الميػػل حتػػى ىػػاج لػػي الشػ َ

ػعر كالح ػ ػ ػػب
كم ػ ػ ػػا البي ػ ػ ػ ُػد إال المي ػ ػ ػ ُػل كالش ػ ػ ػ ُ

أََل ػ ػ ػ ػ َّػـ عم ػ ػ ػ ػػى أبي ػ ػ ػ ػػات ليم ػ ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػ ػػي الي ػ ػ ػ ػػكػ
ّ
كبات ػ ػ ػ ػػت خي ػ ػ ػ ػػامي ُخط ػ ػ ػ ػػكة م ػ ػ ػ ػػف خيامي ػ ػ ػ ػػا

ػب
كمػ ػ ػ ػػا غيػ ػ ػ ػ َػر أش ػ ػ ػ ػكاقي دليػ ػ ػ ػػل كال رك ػ ػ ػ ػ ُ
فم ػ ػ ػ ػػـ َيش ػ ػ ػ ػػفني مني ػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػ ػكار كال ق ػ ػ ػ ػػرب

ِ
أرض ػ ػ ػ ػػيا
م ػ ػ ػ ػػؤلت س ػ ػ ػ ػػماء البي ػ ػ ػ ػػد عش ػ ػ ػ ػػقا ك َ

ٍ
ػق يػ ػ ػػا رب
كح ّممػ ػ ػ ُ
ػت كحػ ػ ػػدؼ ذلػ ػ ػػؾ العشػ ػ ػ َ
ُ

ك ػ ػ ػػذلؾ ي ِ
الغمػ ػ ػ ػ َة المني ػ ػ ػ ُػل الع ػ ػ ػػذب
طغ ػ ػ ػػي ُ
ُ

إذا ط ػ ػ ػ ػػاؼ قمب ػ ػ ػ ػػي حكلي ػ ػ ػ ػػا ُج ػ ػ ػ ػ َّػف ش ػ ػ ػ ػػكُقو

يحػػ ػ ػ ػػف إذا شػ ػ ػ ػ ػ َّ
ػطت ،كيصػ ػ ػ ػ ػػبك إذا دنػ ػ ػ ػ ػػت

في ػ ػػا كي ػ ػػح قمب ػ ػػي ك ػ ػػـ يح ػ ػػف كك ػ ػػـ يص ػ ػػبك

إضافة إلى العديد مف القط ع الغنائية التي ال تدخل في سياؽ الحكار كال في بناء
المسرحية أذكر منيا قصيدة غنائية ألقاىا قيس في المسرحية ،حيث ردد فييا ذكريات

الصبا مكجيًا خطابو إلى "جبل التكباد " حيث كاف يرعى الغنـ في طفكلتو مع ليمى  ،فيقكؿ
(ٔ)

فييا

:

كسػ ػ ػ ػ ػ ػػقى هللا ِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػبانا كرع ػ ػ ػ ػ ػ ػى

حي ػ ػ ػ ػ ػاؾ الحيػ ػ ػ ػ ػػا
كب ػ ػ ػ ػ ػاد ّ
جبػ ػ ػ ػ ػ ُػل التَّ َ

كرض ػ ػ ػ ػ ػعناه فكنػ ػ ػ ػ ػػت الم ِ
رض ػ ػ ػ ػ ػعا
َ ْ
َ ُ

ناغين ػ ػػا اليػػ ػػكػ ف ػ ػػي ميػ ػ ػػده
في ػ ػ َ
ػؾ ْ

ػمس ف ػ ػ ػػي م ِ
غربي ػ ػ ػػا
َكح ػ ػ ػ ّػدكنا الش ػ ػ ػ َ
َ

المطمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
َ
كبك ْرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبقنا َ

كعمػ ػ ػ ػ ػػى َس ػ ػ ػ ػ ػفحؾ ِعشػػ ػ ػ ػػنا زمن ػ ػ ػ ػ ػًا
ِ
الربػ ػ ػ ػ ػ ػػكةُ كانػ ػ ػ ػ ػ ػػت َممعب ػ ػ ػ ػ ػ ػًا
ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه ّ
كػ ػ ػ ْػـ َب ْنينػ ػ ػػا ِم ػ ػ ػ ْف حصػ ػ ػػاىا ْأربع ػ ػ ػاً

كانثنينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فمحكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا األرُبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

لػ ػ ػ ػ ْػـ تَ ػ ػ ػ ػَزْؿ ليمػػ ػ ػػى ِبعينػ ػ ػ ػػي طفم ػ ػ ػ ػ ًة

لػ ػػـ تػ ػ ِػزْد عػ ػػف أمػ ػ ِ
ػس إال إصػ ػ َػبعا
ْ

كممػ ػ ػ ػػا جئتُ ػ ػ ػ ػؾ راجعػ ػ ػ ػػت ِ
الص ػ ػ ػ ػبا
َ
ُ ّ

أيامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو أف ترِجعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
فأبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْت ُ

كرعين ػ ػ ػ ػػا غ ػ ػ ػ ػػنـَ األى ػ ػ ػ ػػل مع ػ ػ ػ ػػا
لش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبابينا ككان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت َمرْتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ِ
يح كال الرم ػ ػ ُػل كع ػ ػػى
تَحف ػ ػػع الػ ػ ػر ُ

كخططنػ ػ ػػا فػ ػ ػػي نقػ ػ ػػا الرمػ ػ ػػل فمػ ػ ػػـ

أف تسػمعا
ىاج بػي الشػك ُؽ َأبػ ْت ْ

ص ػ ػ ػ ػ ػمًا كممػ ػ ػ ػ ػػا
مػ ػ ػ ػ ػػا ألحجػ ػ ػ ػ ػ َ
ػارؾ ُ

كتي ػ ػ ػ ػ ػػك ُف األرض إال مك ِ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػعا
ُ
َْ

العم ػ ػ ػ ػ ُػر إال س ػ ػ ػ ػػاع ًة
قػ ػ ػ ػػد يي ػ ػ ػ ػػك ُف ُ

كيذكر د .شكقي ضيف في كتابو شكقي شاعر العصر الحديث ( :كاف شكقي

يكتب مناظر الفصل في شكل قطع غنائية بدكف مبلحظة المتحاكريف  ،كحيف نطمع عمى
(ٔ)المرجع السابق ،ص.ٕٔٙ

ٗٔ

بعض مسكدات مسرحياتو ينكشف لنا أنو عدؿ ىذه القطع الغنائية المفككة تعديبلً كبي اًر فقد

كثير مف القطع الجديدة .. .كذلؾ دليل قاطع عمى أف شكقي شغل كخاصة في
أدخل عمييا ًا
مآسيو مف مثل مجنكف ليمى بالغناء عف التمثيل أك قل إنو تأثر بالغناء إلى حد بعيد)(ٔ) .
كعندما أدرؾ شكقي ىذا النقص الفني حاكؿ أف يعكضو ( ،فاستعاف بالمخرج

الكبير عزيز عيد  ،لكي يكمل ىذا النقص  ،فكاف عزيز يرسـ لو خطة الحبكة ككيفية
تكزيع الحكار عمى الشخصيات كغير ذلؾ مف األمكر الفنية  ،كلكف االستعانة باآلخريف ال
تسد مسد المكىبة الحقيقية)(ٕ) .

حاكؿ شكقي تطكيع المغة الشعرية في محاكلة لبلقتراب مف المغة الكاقعية اليكمية
كما فعل في مسرحية "الست ىدػ"  ،كذلؾ في محاكلة منو لبلنتقاؿ مف الشعر الغنائي
الذؼ يعطل المكقف المسرحي نحك شعر يسعى إلى تعميق المكقف كتحميل الشخصية .
كما نجح شكقي في أف يتحكؿ بالحكار مف الغنائية الخالصة إلى حكار يأخذ شكل الحكي

القصصي .
ىذا كقد تأثر أحمد شكقي بككرني كراسيف  ،فأخذ يسترشد بمسرحياتيـ كآرائيـ ،

حيث استقى مكضكعاتو مف التاريخ  ،فأخذ مف تاريخ مصر كمف أساطير العرب  ،فكتب
مسرحية "قمبيز" ك"كميكباترة" ك"عمي بؾ الكبير" مف تاريخ مصر  ،كعف تاريخ العرب في

األندلس كتب مسرحية "أميرة األندلس"  ،كمف قصص العرب كتب "مجنكف ليمى" ك"عنترة"،

ككتب مسرحية معاصرة كاحدة ىي مسرحية "الست ىدػ" .

كنظ ًار ألف شكقي استكحى أغمب مسرحياتو مف التاريخ  ،فقد القت نجاحًا كبي ًار بيف

أكساط المثقفيف كعشاؽ األدب كاعترفكا بيا مسرحيات رغـ ما فييا مف النقص الفني .

لكف شكقيًا لـ يترؾ المادة التاريخية تتحكـ فيو بل كاف يعدليا بما يتناسب مع
أىدافو (فكاف يجعل مف مكاقفيا كمف أحداثيا تبشي ًار كتزكية لمنزعات الكطنية كالمبادغ
(ٖ)

التحررية كاألفكار العصرية)

.

(ٔ) شكقي ضيف  ،شكقي شاعر العصر الحديث  ،طٔ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،القاىرة ،
ٕٓٔٓ ،ص٘.ٔٚ

(ٕ) فكزؼ إبراىيـ الحاج  ،المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة  ،مرجع سابق  ،ص .ٚٛ
(ٖ) محمكد تيمكر  ،طبلئع المسرح العربي  ،طٔ ،المطبعة النمكذجية  ،ص .ٜٔٗ

٘ٔ

محبة لكطنيا
فنراه يعرض لنا كميكبات ار بصكرة مغايرة لمتاريخ ( ،فيصكرىا كطنية ّ
مدافعة عف كرامتيا القكمية  ،ككأنيا تريد أف تظفر بركما عف طريق المكر كالخداع  ،بعد
(ٔ)

أف أعياىا الظفر بيا عف طريق القكة كالبأس)

.

كقد أبرز شكقي الحس الكطني في مسرحية "مصرع كميكبات ار" حيف أجرػ الصراع

اء لمشعكر الكطني كالنزعات
بيف العاطفة كالكاجب الكطني  ،مرجحًا الكاجب الكطني إرض ً
العربية كالقكمية  ،كبدا ذلؾ كاضحاً مف خبلؿ الصراع الداخمي لمشخصيات الرئيسية في
مسرحية (مصرع كميك بات ار) ذلؾ الصراع الذؼ يدكر داخل البطمة "كميكبات ار" بيف العاطفة

كالكاجب الكطني كتغميبيا لمكاجب الكطني .
(كعندما نجح شكقي في التخمص مف قيكد التاريخ  ،كتب مسرحية "الست ىدػ"
كىي المسرحية الكحيدة التي نجحت دراميًا  ،حيث قدـ فييا شكقي مسرحية شخصيات
متنكعة  ،كىي ككميديا انتقاديو مف نكع ككميديا السمكؾ  ،فقد تمكف فييا مف االقتراب مف
كظيفة الشعر في المسرح  ،فقمت المقطكعات الطكيمة  ،كما تنكعت البحكر كاألكزاف التي
أظيرت مركنة في الحكار لـ تألفيا مسرحياتو السابقة)(ٕ) .

ففي مسرحية "الست ىدػ" استطاع شكقي أف يجمع بيف المرأة القادرة  ،كالمرأة ذات

الحيمة في آف كاحد  .فالست ىدػ تفرض إرادتيا عمى أزكاجيا المتعدديف كعمى صديقاتيا

كجيرانيا  ،بمزيا مف القكة كالتحايل  ،كحيميا ىي ركيزتيا الكبرػ كليس الشباب المكلي  ،الذؼ
تحاكؿ جاىدة أف تتمسؾ بو بكقكفيا الدائـ عند حدكد العشريف  .ليذا تعد ىدػ الجميع بماليا ،
(ٖ)

ال  ،لتضمف التفات الناس حكليا  ،ثـ ال تبذلو في الحقيقة ألحد "
ثابتًا كمنقك ً

 ،ثـ يمعف

شكقي في تصكير مكر ىدػ عندما يجعميا تسخر – كىي رىف القبر – مف آخر ضحاياىا

مف األزكاج  ،الذؼ تعده بأمكاليا  ،فيتزكجيا كعندما تمكت الست ىدػ يكتشف الرجل أنيا

أكقفت ثركتيا لمخير .

(ٔ) شكقي ضيف  ،شكقي شاعر العصر الحديث  ،ص ٗ.ٔٛ

(ٕ) السعيد الكرقي  ،تطكر البناء الفني  ،مرجع سابق  ،ص  ، ٕٓٓ – ٜٜٔبتصرؼ.
(ٖ ) انظر  :عمي الراعي  ،المسرح في الكطف العربي  ،مرجع سابق  ،ص ٓ.ٔٙ

ٔٙ

كقد رسـ شكقي مسرحيتو بعناية حيث جمع فييا أصنافًا مف الشخصيات الطريفة

بعضيا نجد ليا شبيياً في مسرحياتو السابقة كشخصية بيية في "الست ىدػ" تمؾ الفتاة
التي تعترض عمى الطريقة التي تخطب بيا البنات في مصر في حديثيا مع الست ىدػ :

(نباع يا عمتي كنشترػ ما نحف إال عركض ماؿ)(ٔ) تشبو شخصية آماؿ في "عمي

بؾ الكبير" التي تختزف السخط ذاتو عمى إذالؿ الرجل لممرأة  ،كالبعض اآلخر انتزعو
شكقي مف الكاقع المعاصر مثل شخصية عبد المنعـ كالمحامي السكير  ،ألماظ كاألغا ،

كغيرىا مف الشخصيات التي ظيرت في المسرحية.

كتصكر ىذه المسرحية الصراع بيف مجتمع النساء كبيف مجتمع الرجاؿ  ،ففي
الفصل األكؿ تتصدر الست ىدػ مجتمع النساء كتدير اليجكـ عمى مجتمع الرجاؿ حيث
تقكـ بفضحيـ كاظيار مدػ طمعيـ في أمكاليا حيث تـ فضح كضرب عبد المنعـ
المحامي زكج ىدػ قبل األخير عمى يد ىدػ كتابعتيا زينب في الفصل الثاني ،بينما

يصكر الفصل اآلخر مجتمع الرجاؿ الذؼ ظف أنو ظفر بالنساء كأمكاليف بكفاة الست
ىدػ.

كقد ظيرت براعة شكقي الدرامية حيف تخمص مف الشخصية الرئيسية في

المسرحية  ،أقصد حيف أمات الست ىدػ ،بالرغـ مف أنيا أكثر الشخصيات أىمية في
المسرحية  ،كذلؾ ليزيد مف أىميتيا في العمل المسرحي  ،فكاف يظيرىا حاضرة حتى بعد

كفاتيا  ،مبينًا كيف استطاعت بفضل ثركتيا أف تممؾ الجميع حتى بعد كفاتيا .

كيذكر د .عمر الدسكقي أف شكقي (كفق في ىذه المسرحية الفكية في ظاىرىا ،

كاف تضمنت مأساة أخبلقية اجتماعية في مغزاىا  ،فقد كاف ىدؼ شكقي في معظـ أعمالو
المسرحية إبراز الناحية األخبلقية كاإلشادة بالفضائل)(ٕ) .

كبذلؾ يككف شكقي ىك مف كضع قكاعد الشعر المسرحي في األدب العربي  ،مثبتًا

بذلؾ قدرة الشعر العربي عمى بناء المسرحية نظمًا .

كبالرغـ مف المحاكالت التي سبقت أحمد شكقي في كتابة المسرح الشعرؼ  ،كعمى

الرغـ مف االنتقادات التي كجيت لمسرحياتو إال أف لو فضل عظيـ ال ينكر عمى المسرح
(ٔ) أحمد شكقي  ،األعماؿ الكاممة  ،المسرحيات "الست ىدػ"  ،مرجع سابق  ،ص ٘.ٙٛ
(ٕ) عمر الدسكقي  ،المسرحية  ،مرجع سابق  ،ص ٓ٘

ٔٚ

العربي  ،فيك أكؿ مف ذلل الشعر العربي  ،كأجاد تطكيعو لمتمثيل  ،كميده لمف أتى بعده
مف شعراء المسرح كعزيز أباظة ،كعمي أحمد باكثير  ،كغيرىـ .
ثانياً :مسرح عزيز أباظة الشعري:

كػػاف ظيػػكر الشػػاعر عزيػػز أباظػػة فػػي سػػماء الشػػعر فجػػأة  ،فقػػد بػػدأ مسػػيرتو األدبيػػة

كشاعر غنائي  ،عندما نشر عاـ ٖٗ ٜٔديكاف "أنات حائرة" الذؼ أفرده لرثاء زكجتو .

كاف عزيز أباظة كاسع الثقافة مغرماً باألدب  ،كاف شديد اإلعجػاب بشػكقي  ،كيقػاؿ

أف شػػكقي ىػػك الػػذؼ طمػػب مػػف عزيػػز أباظػػة نظػػـ ركايػػة (قػػيس كلبنػػى) كىػػذا دليػػل آخػػر عمػػى

إيمػػاف شػػكقي بشػػاعرية عزيػػز ( .ىػػذا كيمثػػل الشػػاعر عزيػػز أباظػػة مرحمػػة ميمػػة فػػي تػػاريخ
المسرح الشعرؼ العربي تمت مرحمة البداية كالريادة ألحمػد شػكقي كزاد فييػا االىتمػاـ بالحػدث

الػػدرامي كالتنػػكع فػػي المكضػػكعات المسػػرحية مػػع الحفػػاظ عمػػى قػػكة الشػػعر كرصػػانتو كأناقػػة

األلفػػاظ المسػػتخدمة التػػي تناسػػب ذكؽ الجميػػكر فػػي تمػػؾ المرحمػػة فكانػػت مسػػرحيتو األكلػػى

"قيس كلبنػى" كتبيػا فػي عػاـ ٖٗ ٜٔكيغمػب عمييػا الطػابع الغنػائي كالركمانسػي  ،كلعمػو كػاف
متػػأث ار برحيػػل زكجتػػو األكلػػى حي ػػث أصػػدر فػػي العػػاـ نفسػػو ديػ ػكاف "أنػػات حػػائرة" يرثػػي فيي ػػا
(ٔ)

الزكجة الراحمة)

.

كعنػ ػػدما اتجػ ػػو عزيػ ػػز أباظػ ػػة إلػ ػػى المسػ ػػرح الشػ ػػعرؼ سػ ػػار عمػ ػػى خطػ ػػى شػ ػػكقي فػ ػػي

المسػػرحية الشػػعرية  ،فاسػػتمد معظػػـ مكضػػكعات مسػػرحياتو مػػف التػػاريخ كفػػق النمػػاذج التػػي
كتبيػػا شػػكقي  ،كتػػأثر فييػػا بمبػػادغ المسػػرح الكبلسػػيكي المعركفػػة لػػدػ الشػػاعريف الفرنسػػييف
ككرني كراسيف .

كاف كػػاف شػػكقي لػػـ يتقيػػد بقكاعػػد المسػػرحية الكبلسػػيكية الخاصػػة بالكحػػدات الػػثبلث
"كح ػػدة الح ػػدث  ،كح ػػدة الزم ػػاف كالمك ػػاف"  ،فػ ػ ف عزي ػػز أباظ ػػة ل ػػـ يج ػػد ب ػػدًا م ػػف ع ػػدـ التقي ػػد
بالكبلسيكية  ،فاتبع الركمانسييف في ىذا الصدد .

تػابع عزيػز أباظػة طريقػة شػكقي فػي المحاكػاة  ،فكتػب أكلػى مسػرحياتو الشػعرية عػاـ

ٖٗ ٜٔكىػػي مسػػرحية "قػػيس كلبنػػى" حيػػث أعػػاد بنػػاء شخصػػية قػػيس بػػف ذريػػح  ،كمػػا حػػاكى
(ٔ) دمحم بيجت  ،عزيز أباظة كالمسرح  ،مكقع األىراـ الرقمي
http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/11/23/ARTS2.HTM

ٔٛ

مسرحية "مجنكف ليمى" لشكقي  ،كربما كاف (اختياره لقصػة قػيس كلبنػى بصػكرة خاصػة ألنيػا
تسػػمح لػػو بػػالتعبير عػػف مشػػاعره كأحاسيسػػو خاصػػة بعػػد كفػػاة زكجتػػو ،كرأػ فػػي التفريػػق بػػيف
قػػيس كلبنػػى مأسػػاتو الخاصػػة  ،لػػذا رقػػت أشػػعاره ،ككثػػرت المقطكعػػات الكجدانيػػة فييػػا ككػػاف
(ٔ)

ذلؾ عمى حساب الناحية الدرامية)

.

كعمى الرغـ مف تنبو عزيز أباظة إلػى الخطػأ الػذؼ كقػع فيػو شػكقي عنػدما أكثػر مػف
المقطكعات الغنائية كأحميا محػل الحػكار (،إال أنػو كقػع فػي األخطػاء نفسػيا ،كلػـ يسػتطع أف

يقػػدـ ح ػكا اًر شػػعرياً  ،ككػػل مػػا فعمػػو أنػػو نثػػر البيػػت الشػػعرؼ الكاحػػد بػػيف أكثػػر مػػف متحػػدث...
كمػػا لجػػأ عزيػػز أباظػػة إلػػى المكضػػكعات التاريخيػػة كاألسػػطكرية لتقػػديـ ىػػذه المشػػاىد الغنائيػػة

متأث ًار بمبادغ المسرح الكبلسيكي)(ٕ).

كق ػ ػػد كت ػ ػػب ثم ػ ػػاني مس ػ ػػرحيات تاريخي ػ ػػة ،كمس ػ ػػرحيتيف معاصػ ػ ػرتيف ،حي ػ ػػث حمم ػ ػػت
(ٖ)

المسػػرحية األكلػػى

"قػػيس كلبنػػى" ٖٜٗٔمكضػػكعاً تراثي ػاً مػػف بيئػػة الجزي ػرة العربيػػة ،متمػػثبل

بقصة اليكػ المزعكـ بيف قيس بف ذريح كلبنى.

كقػػد تتبػػع أحػػداث القصػػة التػػي أكردىػػا األصػػفياني فػػي كتػػاب األغػػاني ،مػػف كقػػكع

قيس بف ذريح في غراـ لبنى ،بعد أف جاء خيمػة أىميػا يستسػقي ،فبػرزت لػو لبنػى ،كعرضػت
عميو أف ينزؿ فيبترد ،كجاء أبكىا فنحر لو كأكرمو.

كأخػػذ قػػيس بػػف ذريػػح يقػػكؿ الشػػعر فػػي لبنػػى ،كزار حبيبتػػو فػػي يػػكـ آخػػر فتشػػاكيا

الغراـ ،فمما جاء قيس أباه يسألو أف يزكجو لبنػى ،رفػض األب كاقتػرح عميػو أف يتػزكج إحػدػ

بنػػات عمػػو ،حتػػى ال يخػػرج مػػاؿ األب الكثيػػر إلػػى غربػػاء ،ككػػذلؾ رفضػػت األـ مكافقػػة ابنيػػا
عمى الػزكاج مػف غيػر أسػرتو .فاسػتعاف قػيس بالحسػيف بػف عمػي حفيػد رسػكؿ هللا (ص) ،كتػـ
زكاج قيس مف لبنى ،لكف انشغاؿ قيس عػف أمػو أثػار حفيظتيػا عمػى لبنػى ،ككػاف أف مػرض

قػػيس مرض ػاً طػػكيبلً فممػػا تعػػافى ألحػػت أمػػو عمػػى أبيػػو كيخي ػره أبػػكه بػػيف زكجتػػو ككالديػػو كيمػػح
عميػػو فػػي طبلقيػػا ،كال تجػػدؼ تكسػػبلت قػػيس لديػػو كال شػػفاعة فتيػػاف الحػػي كييػػدد إف ىػػك لػػـ

(ٔ) فكزؼ الحاج  ،تكظيف التراث في المسرح المصرؼ الحديث ( ،رسالة ماجستير) مرجع سابق  ،ص
ٗٓٔ.

(ٕ) السعيد الكرقي ،تطكر البناء الفني ،مرجع سابق ،ص ٕٕٓ.ٕٓٔ-
(ٖ) عزيز أباظة ،قيس كلبنى ،طٔ ،دار المعارؼ.ٜٔٚٓ ،

ٜٔ

يطمقيػػا أف يخػػرج م ػػع أـ قػػيس ى ػػائميف فػػي الػػببلد كالق ػػرػ ليفضػػحاه أم ػػاـ النػػاس جميعػ ػاً ،أك

يطمق زكجتو كيتزكج بأخرػ تنجب لو البنػيف يرثػكف أمكالػو ،كعنػدما يتركػو أبػكاه يسػقط مغشػياً
عميو مف ىكؿ االختيار .كاستسمـ قيس لمضغكط التي كقعت عميو فطمػق لبنػى إذعانػًا ألبكيػو

كرضكخًا لمتقاليد األسرية.

لكف زكاج قيس مف أخرػ لـ يميو عف لبنى فأخذ يتعرض ليا بعػد طبلقيمػا ،فأىػدر

معاكية دمو إف ىك كاصل التعرض ليا ،كأمر كالد لبنى بأف يزكجيا رجبلً مف آؿ كثير.
ثػػـ حػػدث أف بػػاع قػػيس بعض ػاً مػػف إبمػػو لػػزكج لبنػػى دكف أف يعػػرؼ أحػػدىما اآلخػػر،

كطمب مف قيس أف يأتيو في الغد ليتسمـ مالو ،ففعل قيس كالتقى بمبنػى  ،فعاتبتػو فػي زكاجػو
لكنو أكد ليا أنو مازاؿ عمى عيدىا.
ثـ عاد قيس يذكر لبنى في أشعاره حتى ذاع أمرىا لمجميع مما أثار حفيظػة زكجيػا،

فأكضػػحت لػػو أنيػػا إنمػػا قبمػػت بػػو زكج ػاً بعػػد أف أىػػدر دـ "قػػيس" كأنيػػا تعمػػـ أن ػو أك ػره عمػػى

تطميقيا.

كيػػذىب قػػيس إلػػى يزيػػد بػػف معاكيػػة يطمػػب منػػو السػػماح لػػو بالتكاجػػد فػػي مكػػاف لبنػػى

ليتعرؼ أخبارىا دكف أف ييدر دمو ،فيجيبو يزيد إلى طمبو.

كتنتيػػي القصػػة بعػػكدة قػػيس إلػػى لبنػػى كزكاجيمػػا م ػرة أخػػرػ بعػػد جمسػػة مفاكضػػات

قادىا رفاؽ قيس.

كاختػ ػػار لمسػ ػػرحيتو الثانيػ ػػة "العباسػ ػػة"  ٜٔٗٚمكضػ ػػكعاً مػ ػػف حاض ػ ػرة الخبلفػ ػػة فػ ػػي

العصػػر العباسػػي (بغػػداد) يػػدكر حػػكؿ الحػػب بػػيف جعفػػر بػػف يحيػػى البرمكػػي كالعباسػػة أخػػت

ىػاركف الرشػػيد .فػي حػػيف جعػل مسػػرحيتو الثالثػػة كىػي "الناصػػر" التػي أصػػدرىا سػػنة ،ٜٜٔٗ
تدكر حكؿ ثامف الخمفاء األمكييف في األندلس كىك "عبد الرحمف" الثالث.

(كاذا كػاف النقػاد قػد عػابكا عمػى شػكقي قيامػػو بتغييػر بعػض حقػائق التػاريخ ،إلػى حػػد

اتيام ػػو ب فس ػػاد الت ػػاريخ ،فق ػػد تقي ػػد عزي ػػز أباظ ػػة بي ػػذه الحق ػػائق ،ب ػػل أثب ػػت مراجع ػػو التاريخي ػػة
بشػػأنيا فػػي بعػػض مسػػرحياتو إمعان ػًا فػػي الدقػػة .حيػػث انتقػػده د .دمحم منػػدكر فػػي تصػػرفو فػػي
مادتػػو المسػػتقاة مػػف التػػاريخ ،مػػف حيػػث إسػػقاطو إحػػدػ الركايػػات الميمػػة درامي ػًا فػػي مسػػرحية

ٕٓ

"قػػيس كلبنػػى" مػػف أنػػو أسػػقط مػػا ركؼ عػػف أف الحبػػاب كالػػد لبنػػى رفػػض أكؿ األمػػر أف يػػزكج
ابنتو مف قيس مالـ ِ
يأت ِو ذريح خاطباً)(ٔ).
أما مسرحية "شجرة الدر" فاستمد مكضكعيا مف تاريخ مصػر مصػك ًار خبلليػا مرحمػة

انتقػػاؿ الحكػػـ مػػف األيػػكبييف إلػػى المماليػػؾ ،كاسػػتكحى مػػف األنػػدلس مكضػػكعًا آخػػر لمسػػرحية

"غركب األندلس".

ثػػـ نػػرػ الشػػاعر عزيػػز أباظػػة يتػػرؾ التػػاريخ كأحداثػػو ليختػػار مكضػػكعاً أسػػطكرياً مػػف
حكاية ألف ليمة كليمة فصاغ منيا مسرحية "شيريار".
كقد أحدث عزيز أباظة انقبلبًا في تأليفو لممسرحيات حينما عدؿ عػف المكضػكعات

التاريخية كاألسطكرية كاتجو إلى الحياة المعاصػرة .فكتػب مسػرحيتيف اجتمػاعيتيف ىمػا "أكراؽ
الخريػ ػػف" سػ ػػنة ٜٔ٘ٚـ ،ك"زى ػ ػرة" سػ ػػنة ٜٔٙٛـ( .كفػ ػػي المسػ ػػرحيتيف االجتمػ ػػاعيتيف بسػ ػػط
ش ػػاعرنا عزيػػػز أباظ ػػة لغتػػػو حت ػػى صػػػارت أق ػػرب إلػ ػػى المغ ػػة اليكميػػػة ،دكف أف يتخم ػػى عػ ػػف
فصاحة األلفاظ كجماليا ،كببلغة األسمكب كعذكبتو كبساطتو)(ٕ).

(كاذا كػػاف ش ػػكقي ف ػػي مسػػرحياتو المنظكم ػػة ق ػػد غمب ػػت عنػػده ركع ػػة الش ػػاعرية عم ػػى

حرفيػػة التػػأليف المسػػرحي ،ف ػ ف عزيػػز أباظػػة فيمػػا كضػػع مػػف المسػػرحيات أكفػػى تكفيق ػًا فػػي

جانب الحرفية ،كاف كاف شعره في الفصاحة كالجكدة مف الطراز األكؿ)(ٖ).

(ٔ)كماؿ دمحم إسماعيل  ،الشعر المسرحي في األدب المصرؼ المعاصر ،تقديـ :عبد المنعـ إسماعيل ،
الييئة المصرية العامة لمكتاب ٜٔٛٔ ،ـ  ،صٔ٘.

(ٕ) دمحم عبد المنعـ خفاجي " :في المسرح الشعرؼ الحديث" ،كتاب "قضايا عربية" مرجع سابق  ،ص
ٔٗٔ.

(ٖ) محمكد تيمكر  ،طبلئع المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص ٖ٘ٔ.

ٕٔ

المبحث الثاني

بدايات المسرح الشعري العربي من خالل الشعر الحر
أو ًل :مسرح عمي أحمد باكثير (أخناتون ونفرتيتي):
يمثل الكاتب اليمني الحضػرمي األصػل "عمػي أحمػد بػاكثير" بتاريخػو الشػعرؼ خطػكة

متقدمػة فػػي تػاريخ المسػػرح الشػعرؼ الحػػديث .فقػػد كػاف مػػف أقػكػ األصػكات التػي ظيػػرت بعػػد

شػػكقي كعزيػػز أباظػػة ،ىػػذا كتػػأتي أىمي ػة مسػػرحو مػػف جػػانبيف :أكليمػػا أنػػو كػػاف (أكؿ كاتػػب
عربػػي تنبػػو لمخطػػر الصػػييكني فػػي فمسػػطيف منػػذ أكائػػل األربعينيػػات ،كقػػد حػػاكؿ تنبيػػو العػػالـ

العربػ ػػي كاإلس ػ ػػبلمي ليػ ػػذا الخط ػ ػػر لك ػ ػػف دكف جػ ػػدكػ ،ككت ػ ػػب ع ػ ػػف فمسػ ػػطيف كاليي ػ ػػكد ع ػ ػػدة
مسرحيات منيا "إلو إسرائيل" ك"شيمكؾ الجديد" ك"شعب هللا المختار".

ثانييم ػ ػػا :أن ػ ػػو أكؿ م ػ ػػف اعتم ػ ػػد ش ػ ػػعر التفعيم ػ ػػة ف ػ ػػي مس ػ ػػرحياتو كخاص ػ ػػة "اخن ػ ػػاتكف

كنفرتيتي" ...كما ميد الستخداـ ىذا المكف في الكتابة المسرحية ،كسػار عمػى ىديػو فيمػا بعػد

كػل مػػف عبػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ كصػبلح عبػػد الصػبكر كفػػاركؽ جكيػػدة ،كغيػرىـ مػػف الشػػعراء
الذيف كجدكا في استخداـ الشعر التقميدؼ في المسرح قيدًا ثقيبلً عمى عممية اإلبداع)(ٔ).

كانػػػت مسػػػرحيات شػ ػػكقي ىػ ػػي أكؿ مػػػا كقعػػػت عميػػػو عػ ػػيف بػػػاكثير مػ ػػف ىػ ػػذا الفػ ػػف

المسػػرحي ،أثنػػاء إقامتػػو بالحجػػاز .فيقػػكؿ( :ككػػاف الطبلعػػي عمػػى ىػػذه المسػػرحيات الشػػكقية

أثػػر كبيػػر فػػي نفسػػي ىزنػػي مػػف األعمػػاؽ كأ ارنػػي ألكؿ م ػرة فػػي حيػػاتي كيػػف يمكػػف أف يكػػكف
الشػػعر ذا مجػػاؿ كاسػػع فػػي الحيػػاة حػػيف يخػػرج عػػف نطػػاؽ ذاتيػػة قائمػػو إلػػى عػػالـ فسػػيح يتسػػع

لكػل قصػة فػي التػاريخ أك حػدث مػف األحػداث)(ٕ) .فػي ىػذا الكقػت كانػت نفػس بػاكثير تمتمػ

بالسػػخط عمػػى األكضػػاع االجتماعيػػة السػػائدة فػػي بمػػده "حضػػر مػػكت " ،حيػػث التخمػػف عػػف

ركػػب الحضػػارة كالتخمػػف فػػي كافػػة ميػػاديف الحيػػاة .أضػػف إلػػى ذلػػؾ مػػا كػػاف يعػػاني منػػو مػػف
أزمة نفسية أليمة ناجمة عف فقده زكجتو األكلى.

(ٔ) فكزؼ إبراىيـ الحاج  ،المسرحية كالركاية كالقصة القصيرة  ،مرجع سابق  ،ص .ٛٛ

(ٕ) عمي أحمد باكثير  ،فف المسرحية مف خبلؿ تجاربي الشخصية  ،دار مصر لمطباعة ، ٜٔ٘ٛ ،
صٗ.

ٕٕ

فكػػاف أف كتػػب مسػػرحية "ىمػػاـ أك عاصػػمة األحقػػاؼ" ككانػػت مجمكعػػة مػػف
القصائد المتجاكرة ،كنشرىا في أكؿ أكتكبر ٖٗ ٜٔأؼ بعد كفاة شػكقي بعػاميف فقػط ،ككانػت

مسػػرحيات بػػاكثير تطػػكي ًار لمشػػعر كالمسػػرح الشػػعرؼ كقػػد كتبيػػا عمػػى الػػنمط التقميػػدؼ المتمثػػل

بكحػػدة الػػكزف كالقافيػػة( .كعػػالا مػػف خبلليػػا حيػػاة مجتمعػػو الحضػػرمي فػػي العصػػر الحػػديث،
مركػ ػ ًاز عم ػػى ال ػػدكر اإلص ػػبلحي لمش ػػاعر كالمثق ػػف؛ ليقض ػػي عم ػػى تخم ػػف الكاق ػػع االجتم ػػاعي

كالفكػػرؼ ،كلكػػف المكضػػكع الجيػػد لػػـ يشػػفع ل ػو)(ٔ) .كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ بػػاكثير (كقػػد كتبػػت ىػػذه
المس ػػرحية دكف أؼ إلم ػػاـ بفػػػف المس ػػرحية ،بػػػل أص ػػكؿ الت ػػأليف المسػػػرحي ،فكان ػػت النتيجػ ػػة
قصائد كمقطكعات مف الشعر بيف رقيق كجزؿ يجمعيػا مكضػكع كاحػد كينظميػا إطػار كاحػد،
كلكػػف ال يمكػػف تسػػميتيا مسػػرحية إال عمػػى سػػبيل التجػػكز الفتقادىػػا إلػػى المقكمػػات األساسػػية
لممسرحية مف بناء كحركة كرسـ شخصيات)(ٕ).

أمػػا عػػف انطبلقػػة بػػاكثير التػػي مكنتػػو مػػف الشػػعر الحػػر ،فكانػػت مػػف مصػػر حينمػػا

التحػػق بقسػػـ المغػػة االنجميزيػػة فػػي كميػػة اآلداب بجامعػػة القػػاىرة ،كذلػػؾ عنػػدما تحػػدػ بػػاكثير
أسػػتاذه االنجميػػزؼ الػػذؼ كػػاف يػػرػ أف المغػػة االنجميزيػػة اختصػػت بالب ارعػػة كالتفػػكؽ فػػي الشػػعر
المرسل عمى سائر المغات ،ككيف أف االنجميػز حػاكلكا الكتابػة مػف خػبلؿ ىػذا المػكف الشػعرؼ

في لغتيـ فكاف نجاحيـ محدكدًا ،باإلضافة إلى قكلو بعدـ كجكد ىذا الفػف فػي لغتنػا العربيػة،
كأف المغة العربية ال يمكف أف ينجح فييػا ىػذا المػكف مػف الشػعر يقصػد "الشػعر المرسػل" ،فمػا
كاف مف باكثير إال أف قاؿ لو" :أما أنو ال كجكد لو فػي أدبنػا العربػي فيػذا صػحيح ،ألف لكػل

أمة تقاليدىا الفنية ،ككاف مف تقاليد الشػعر العربػي التػزاـ القافيػة ،كلكػف لػيس ىنػاؾ مػا يحػكؿ
دكف إيج ػ ػػاده ف ػ ػػي المغ ػ ػػة العربي ػ ػػة ،في ػ ػػي لغ ػ ػػة طيع ػ ػػة تتس ػ ػػع لك ػ ػػل ش ػ ػػكل م ػ ػػف أش ػ ػػكاؿ األدب

كالشعر"(ٖ).

(ثػػـ لجػػأ بػػاكثير إل ػى النسػػخة اإلنجميزيػػة مػػف مسػػرحية "ركميػػك كجكلييػػت" لشكسػػبير

فتخيػػر منيػػا مشػػيداً فعالجػػو بالشػػعر المرسػػل ثػػـ تػػرجـ المسػػرحية كميػػا كتبػػيف لػػو أنػػو اختػػار

(ٔ ) مدحت الجيار  ،البحث عف النص في المسرح العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٜٔٗ

(ٕ ) عمي أحمد باكثير ،فف المسرحية مف خبلؿ تجابي الشخصية ،مرجع سابق ،ص ٘.
(ٖ) المرجع السابق ،ص .ٛ

ٖٕ

البحػػكر المتحػػدة التفاعيػػل التػػي تسػػتكؼ تفعيبلتيػػا كالكامػػل كالمتػػدارؾ كالمتقػػارب ،أمػػا البحػػكر

التي اختمفت تفعيبلتيا فمـ يخترىا تمقائياً ،ككانت ىذه أكؿ تجربة لو في الشعر المرسل)(ٔ).

كبعػدما أحػس بػاكثير بنجػاح تجربتػو األكلػى (قػدـ مسػرحية "أخنػاتكف كنفرتيتػي" سػنة

بل ريادة الشعر الجديد ،في الكقت الػذؼ نػراه فيػو ارئػدًا فػي تطػكير لغػة المسػرح
ٜٖٔٛـ ،حام ً
الشػعرؼ كتطػكره أيضػًا ،كحػيف أعػاد طبػع ىػػذه المسػرحية بعػد ثبلثػيف عامػًا ( )ٜٔٙٛقػدـ ليػػا
معبػ اًر عػػف سػػركره بخطكتػػو ال ارئػدة فػػي المجػػاليف المػػذككريف ،حيػث اسػػتكحى الطريقػػة الشػػعرية
مف شكسبير ،كرأػ ىذا المكف مف الشعر أكثر طكاعية كمكاتاه لمتعبير)(ٕ).

كانت تجارب باكثير المسرحية السابقة سببًا في أف يعػدؿ عػف الشػعر كأف يػرػ "أف

النثػر ىػػك المغػػة الطبيعيػػة لممسػػرح كأف الشػػعر ال ينبغػي أف يكتػػب بػػو غيػػر المسػػرحية الغنائيػػة
التي يراد بيا أف تمحف أك تغنى كىي (األكب ار)".

كأخ ػػذ خط ػػكة مختمف ػػة بع ػػد ذل ػػؾ تمثم ػػت ف ػػي كتاب ػػة مس ػػرحية غنائي ػػة (أكبري ػػت) كى ػػي

"قصػػر اليػػكدج" كقػػد حػػرص فيي ػا عمػػى أف يجعػػل نظميػػا مكسػػيقياً مػػا أمكػػف لتكػػكف صػػالحة
لمتمحيف كلمغناء فيك يقكؿ( :كلـ أتقيد فييا ببحر كاحد ،بػل اسػتعممت مختمػف البحػكر حسػبما

يقتضػي المقػػاـ كمتحاشػيًا اطػراد البحػر كالقافيػػة الكاحػدة مػػا أمكػف ،كمػػا حرصػت عمػػى التنكيػػع
(ٖ).
في القكافي ليككف ذلؾ أبمغ في التنغيـ المكسيقي)
كق ػػد اس ػػتطاع ب ػػاكثير م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذا الش ػػكل الجدي ػػد لممس ػػرح ،أف يتبلف ػػى أخط ػػاء

المسػػرح الشػػعرؼ السػػابقة ،كلعػػل ارتبػػاط بػػاكثير بقضػػايا الكاقػػع العربػػي االجتماعيػػة كالسياسػػية
كرغبت ػػو ف ػػي التعبي ػػر عني ػػا م ػػف خ ػػبلؿ أعمال ػػو المس ػػرحية (ق ػػد س ػػاعدتو عم ػػى ى ػػذا التج ػػاكز
كاالنطبلؽ كربطت نصكصو بالكاقع كالمتمقي ،أعني أنػو سػاىـ فػي تطػكير الكاقػع عػف طريػق

تطكير المسرحية"(ٗ).

(ٔ) اربطة أدباء الشاـ( ،مجمة إلكترونية تصدر من لندن  -بريطانيا) ٕ٘ٔٓٓ٘/ٔ/ـ.
www.startimes.com/f.aspx?t=33584425
(ٕ ) يكسف حسف نكفل ،بناء المسرحية العربية (رؤية في الحكار) ،ط ٔ ،دار المعارؼ ،ٜٜٔ٘ ،ص
ٕٔ.

(ٖ) عمي أحمد باكثير ،فف المسرحية مف خبلؿ تجاربي الشخصية ،مرجع سابق ،ص .ٔٛ
(ٗ ) مدحت الجيار ،البحث عف النص في المسرح العربي ،مرجع سابق ،ص ٔ٘ٔ.

ٕٗ

فقاـ بتطكيع المغة شػع اًر كنثػ اًر لمقتضػيات الحداثػة ،فقػرب مػابيف الشػعر كلغػة الحيػاة،

فاتحاً آفاقًا كاسعة لمف جاء مف بعده مف الشعراء لمتحرر مف قيكد الشعر التقميدؼ.
كنق ػػف اآلف عن ػػد تجرب ػػة بػ ػاكثير ف ػػي مس ػػرحية "أخن ػػاتكف كنفرتيت ػػي" (ٔ) الت ػػي كتبي ػػا

بالشعر الحر ،كقد سار بػاكثير عمػى نيػا مػف سػبقكه مػف ركاد المسػرح الشػعرؼ أمثػاؿ شػكقي

كعزيػػز أباظػػة كغيػػرىـ ،...فعػػاد لمتػػاريخ ليسػػتمد منػػو أحػػداث كشخصػػيات أعمالػػو المسػػرحية،
فالت ػػاريخ منب ػػع غن ػػي باألح ػػداث كالشخص ػػيات ،كل ػػـ يس ػػتطع أؼ كات ػػب لمش ػػعر المس ػػرحي أف

يس ػػتغني ع ػػف الت ػػاريخ حت ػػى اآلف كاف ع ػػالا ال ػػبعض مكض ػػكعات م ػػف الكاق ػػع المعاص ػػر ف ػػي
مسرحيات أخرػ.

فنػػرػ بػػاكثير يعػػكد إلػػى التػػاريخ الفرعػػكني ،مسػػتميمًا منػػو كمػػف حيػػاة أخنػػاتكف المكحػػد
األكؿ لآللي ػػة مكض ػػكعًا لمس ػػرحيتو "أخن ػػاتكف كنفرتيت ػػي" ،كي ػػذكر ب ػػاكثير س ػػبب اختي ػػاره لي ػػذا
المكضػػكع فيقػػكؿ( :كأحسسػػت بعػػد أف أتممػػت ىػػذا العمػػل كرضػػيت بعػػض الرضػػا عػػف نجػػاح

ىػػػذه التجربػ ػػة أف قػ ػػد آف األكاف ألؤلػ ػػف مسػ ػػرحية عمػ ػػى ىػ ػػذه الطريقػ ػػة فكقػ ػػع اختيػ ػػارؼ عمػ ػػى
مكض ػػكع اخن ػػاتكف ال ػػذؼ اس ػػتيكاني ت ػػاريخ حيات ػػو كحركت ػػو الديني ػػة كثكرت ػػو عم ػػى كين ػػة آم ػػكف

كتبشيره بالحب كالسبلـ)(ٕ).

حيث تبدأ المسرحية بمقدمة نرػ فييا كبير كينػة آمػكف يحػذر مػف حكلػو مػف األميػر

"أخنػاتكف" ابػػف الممكػة "تػػي" الػػذؼ رأػ فيػو صػػفات ذىنيػػة كركحيػة تؤىمػػو مػػف نقػد ديانػػة آمػػكف
كتأسػػيس ديانػػة جديػػدة تضػػيع ىيبػػة آمػػكف كاآلمػػكنييف ،لػػذلؾ فكػػر كبيػػر الكينػػة فػػي نػػزع سػػـ
أخناتكف الذؼ شبيو "بالصل" ابف الحية.

كيبػػدأ الفصػػل األكؿ حيػػث الح ػكار بػػيف الممكػػة تػػي كاألميػػر أخنػػاتكف الػػذؼ بػػدا عميػػو

الحػػزف بسػػبب كفػػاة زكجتػػو ،حيػػث الممكػػة تػػي تصػػبر كلػػدىا كتػػدعكه إلػػى النسػػياف كاالعتبػػار

بػػاآلخرة ،كيكػػاد األميػػر يجػػف مػػف شػػدة الحػػزف ،فتفكػػر الممكػػة فػػي حيمػػة تػػرد إليػػو صػكابو ،بػػأف
تحضر لو شبيية لزكجتو تادك ،كاستدعت الممكة تػي كػاىف آتػكف ليجػرؼ تمثيميػة البعػث أمػاـ

األميػػر حتػػى يصػػدؽ ،كتخب ػره بػػأف عميػػد آتػػكف قػػد جػػاء ليعيػػد تػػادك إليػػو فتػػادك لػػـ تمػػت ألف

(ٔ) عمي أحمد باكثير ،اخناتكف كنفرتيتي ،ط ٕ ،دار الكاتب العربي.ٜٔٙٚ ،
(ٕ) عمي باكثير ،فف المسرحية ،مرجع سابق ،ص ٔٔ.

ٕ٘

المحبػيف ال يمكتػكف .كتنطمػي الحيمػة عمػى األميػػر ،كينتيػي الفصػل األكؿ بيػذا البعػث كالمقػػاء
بيف األمير كحبيبتو المزيفة .كقد استخدـ باكثير الغناء احتفاالً بعكدة الركح.

أمػا الفصػل الثػاني الػذؼ حمػل عنػكاف "اإليمػاف" فيتنػاكؿ حيػاة أخنػاتكف كقػد بػدأ رحمػة

ال مػػف تػػادك ،كيظيػػر عػػزـ
اإليمػػاف فقػػد عػػاد إليػػو إيمانػػو بػػالرب آتػػكف الػػذؼ أىػػداه نفرتيتػػي بػػد ً

نفرتيتػي عمػػى تحريضػو عمػػى تػػرؾ القصػر كالمدينػػة التػي تػػذكره بزكجتػػو األكلػى كتتحػػرؾ غيػرة
األـ نحك نفرتيتي التي اسػتحكذت عمػى اخنػاتكف الػذؼ بػدأ الػكحي فػي اليبػكط عميػو لػيس مػف

السماء كانما مف عيني نفرتيتي.

كفي ىذا الفصل يػكرد بػاكثير الغنػاء عمػى لسػاف نفرتيتػي كىػي تنػيـ اخنػاتكف المتعػب

السػػعيد .حيػػث أكثػػر م ػػف مشػػاىد الحػػب كالح ػػديث عنػػو ،مميػػدًا لمفص ػػل الثالػػث الػػذؼ يش ػػيد
رسػػالتو كىػػي رسػػالة التكحيػػد كالمسػػاكاة بػػيف النػػاس ،حيػػث يكػػكف قػػد انتقػػل ىػػك كزكجتػػو إلػػى
المدينػة الجديػدة كتػأتي الممكػة "تػي" لزيػارتيـ حيػث يمتقػي بيػا القػادة كيطمبػكف منيػا أف تنصػح

اخنػػاتكف بمحاربػػة األعػػداء الػػذيف ىػػاجمكا الممالػػؾ الشػػمالية ،لكنػػو يػػرفض الحػػرب ألنػػو يػػدعك

إلػػى السػػبلـ كالحػػب ،كمػػا قػػاـ بمصػػادرة أمػػبلؾ كينػػة آمػػكف تحقيق ػًا لرسػػالتو التػػي تػػدعك إلػػى
التكحيد كالمساكاة بيف الناس ،كينتيي الفصل الثالػث ببيػاف قػكة "أخنػاتكف" كسػيطرتو عمػى مػف
حكلو بقكة حجتو.

أمػػا الفصػػل ال اربػػع كاألخيػػر كالمعنػػكف ب "االحتضػػار" نػػرػ فيػػو اخنػاتكف يصػػحك مػػف

نكمو كقد حمـ أف زكجتو تحاكؿ االنتحار ،كتػدىش نفرتيتػي ألنيػا قػد فكػرت فػي ذلػؾ بالفعػل،

فيحذرىا مف ذلؾ كعندما يعمـ اخناتكف أف معابد آتكف ىػدمت فػي سػكريا كأف كثيػ ًار مػف قػكاده

ىربكا كانضمكا لؤلعداء يثكر عمى الرب كيتشػكؾ فػي كجػكده ،كيمضػي فػي ثكرتػو حتػى عمػى

نفرتيتػػي كيقػػرر قتػػاؿ األعػػداء ،كيبش ػره حػػكر محػػب بػػأف السػػبلـ سينتشػػر عمػػى األرض كلكػػف
بقكة الحق كسيفو كلػيس بػالكبلـ فقػط ،كيعتػرؼ اخنػاتكف بخطئػو فػي عػدـ فيػـ ذلػؾ ،ثػـ يسػمـ
الركح كقد عاد إلى التضرع إلى الرب.

ٕٙ

كقػػد اختػػار بح ػ اًر شػػعرياً سػػيبلً كقريب ػاً مػػف لغػػة الكػػبلـ اليػػكمي كىػػك البحػػر "المتػػدارؾ"

فيقػػكؿ( :كالجديػػد فػػي ذلػػؾ أننػػي التزمػػت بح ػ اًر كاحػػداً فػػي ىػػذه المسػػرحية ىػػك البحػػر المتػػدارؾ

الذؼ أدركت مف تجربتي األكلى أنو أصمح البحكر كميا ليذا الضرب)(ٔ).
ثانياً :مسرح عبد الرحمن الشرقاوي (ثأر هللا):

بعد أف نجح الشعراء في الخركج عف قيكد الشعر التقميدؼ إلى الشعر الحػر  ،ظيػر

الشػػاعر عبػػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ الػػذؼ خطػػا خط ػكات كاسػػعة فػػي كتابػػة الػػدراما الشػػعرية بمػػا
استخدمو مف لغة كاضحة الداللة  ،كصكر شعرية تساند األفكار في بناء درامي متماسؾ .

بدأ الشرقاكؼ بكتابة الشعر الحر في األربعينيات ،حينما أخرج قصيدتو الطكيمػة "مػف أب

مصرؼ إلى الرئيس تركماف" كالتي كانت بمثابة أكؿ تدريب لو لمدخكؿ إلى عالـ الدراما الشعرية .
غيػػر أف الخطػػاب فػػي مسػػرحيات الشػػرقاكؼ ك ػػاف أقػػرب لممباش ػرة منػػو إلػػى الرم ػػز ،

كتمثّ ػػل ذل ػػؾ ف ػػي مس ػػرحية "الفت ػػى ميػ ػراف"  ،كمس ػػرحية "ث ػػأر هللا" (الحس ػػيف ث ػػائ اًر – الحس ػػيف
شييدًا) .

(حيػػث قػػدـ عبػػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ مسػػرحياتو شػػع ار مػػف خػػبلؿ مشػػاىد تسػػجيمية لػػـ

تخػ ُػل مػػف الغنائيػػة أحيان ػًا ،فالمسػػرحية الشػػعرية عنػػده عبػػارة عػػف مشػػاىد متجػػاكرة تعتمػػد عمػػى
التماسؾ الداخمي الذؼ يجمع ىذه المشاىد)(ٕ) .
كيػرػ د .عمػي ال ارعػػي ( :أف الشػرقاكؼ قػػد نجػح فػي خمػػق الشػعر الػػدرامي ،كلكنػو لػػـ

ػاء مسػػرحيًا
يسػتطع أف يخمػق بػػو شخصػيات حيػة كاممػػة االسػتدارة  ،كلػػـ يػنجح فػي أف يقػػيـ بن ً
ثابتػ ػًا ف ػػي إط ػػار المكح ػػات الكثيػ ػرة الت ػػي يش ػػتمل عميي ػػا العم ػػل  .إنن ػػا نش ػػعر بجم ػػاؿ الش ػػعر ،
كقكتو ،كقدرتو عمػى أف يسػتكعب تػراث الماضػي كيعبػر عػف أفكػار الحاضػر ،كلكػف ىػذا كمػو
(ٖ)

يػػتـ داخػػل بنػػاء ممت ػد ،يعيبػػو طغيػػاف الػػركح الغنائيػػة عمػػى ركح الػػدراما)

 .كقػػد أخػػذ عميػػو

إطالتو لبعض المقاطع  ،إضافة إلى تكرار بعض اآلراء كاألفكار التي تناكليا سابقكه .

(ٔ) عمي باكثير ،فف المسرحية  ،مرجع سابق  ،ص ٔٔ.

(ٕ) انظر :السعيد الكرقي  ،تطكر البناء الفني ،مرجع سابق  ،ص ٖٕٔٓ.
(ٖ) عمي الراعي ،المسرح في الكطف العربي  ،مرجع سابق  ،ص .ٔٙٛ

ٕٚ

ى ػػذا كق ػػد اس ػػتفاد الش ػػرقاكؼ م ػػف مس ػػرح س ػػابقيو  ،فن ػػكع ف ػػي تفعيبلت ػػو معتم ػػداً عم ػػى

تفعيبلت البحكر الصافية التي قدـ مف خبلليا شعره المسرحي .

تكجػػو عبػػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ نحػػك المسػػرح الشػػعرؼ  ،كاختػػار لشػػعره المسػػرحي تيػػا ًار
مختمفًا عف تيػار القػرف السػابع عشػر كالػذؼ أعجػب بػو أحمػد شػكقي  ،كعزيػز أباظػة  ،كارتأيػا
أنػو التيػار األفضػػل  ،فقػد اسػتجاب لمسػػرح القػرف العشػريف الػذؼ يتػيح لمشػػاعر معالجػة ىمػػكـ

الناس .

الشػػرقاكؼ مسػػرحياتو لمعالجػػة القضػػايا المعاص ػرة بػػدأىا بػ ػ "مأسػػاة
كتػػب عبػػد الػػرحمف ّ
جميمػػة" ع ػػاـ  ٜٜٔ٘ك"الفت ػػى ميػ ػراف" ع ػػاـ ٖ ٜٔٙك"ث ػػأر هللا  -الحس ػػيف ث ػػائ ًار كش ػػييدًا" ع ػػاـ

 ٜٔٙٚكى ػ ػػي م ػ ػػدار إش ػ ػػارتنا اآلف  ،ك"النس ػ ػػر األحم ػ ػػر" ع ػ ػػاـ ٗ ،ٜٔٚكل ػ ػػو أيضػ ػ ػًا ث ػ ػػبلث

مسػػرحيات ىػػي "األسػػير" عػػاـ ٖ٘ ، ٜٔك"تمثػػاؿ الحريػػة" عػػاـ  ، ٜٔٙٚك"كطنػػي عكػػا" عػػاـ
. ٜٜٔٙ

كف ػػي ى ػػذه المس ػػرحيات ق ػػدـ عب ػػد ال ػػرحمف الش ػػرقاكؼ ش ػػع اًر كص ػػاغو ف ػػي مػ ػزيا م ػػف

الشػرقاكؼ مسػرحياتو الشػعرية فػي
تخل مف الغنائية أحيانًا( .فكتب ّ
المشاىد التسجيمية التي لـ ُ
تجربػػة ارئػػدة لتطكيػػع شػػعر التفعيمػػة كػػأداة التعبيػػر  ،كلمعالجػػة القضػػايا المعاص ػرة ،فػػي كقػػت
كػػاف ىػػذا الشػػعر الجديػػد ذاتػػو  ،مػػا يػزاؿ يجاىػػد أمػػاـ تقاليػػد عريقػػة لمكسػػيقي الشػػعر العمػػكدؼ
كلػػـ تكػػف أقدامػػو قػػد رسػػخت بعػػد لمحاكلػػة سػػتكظف شػػعر جديػػد  ،يخػػالف الشػػعر العمػػكدؼ

القديـ.)ٔ()...

كقػد كاكػب الشػرقاكؼ كغيػره مػف الشػعراء التطػكرات السياسػية كاالجتماعيػة فػي معظػػـ

أعمالو كبخاصة المسرحية منيا .

ففػػي مسػػرحية "ثػػأر هللا"(ٕ) عػػالا فػػي جزئيي ػػا حريػػة الكممػػة  ،مستخمصػػة مػػف كاقع ػػة

رفػػض الحسػػيف إعطػػاء البيعػػة ليزيػػد بػػف معاكيػػة سػػنة ٓٙى  ،كاستشػػياده فػػي ك ػرببلء  ،كىػػك
متجػػو إلػػى الككفػػة تمبيػػة لمكاتبػػات كصػػمت إليػػو مػػف أىميػػا تػػدعكه إلنقػػاذىـ مػػف "يزيػػد" كمػػف

(ٔ) عبد الرحمف الشرقاكؼ الكاتب المصرؼ حياتو كأدبو ،مقالة .بقمـ سكسف باقرؼ ،تشريف أكؿ أكتكبر
ٕٓٔٓwww.diwanalarab.com

(ٕ) عبد الرحمف الشرقاكؼ ،ثأر هللا (الحسيف ثائ اًر ،الحسيف شييداً) ،دار الكاتب العربي.ٜٜٔٙ ،

ٕٛ

عمالػػو كتؤيػػد مبػػايعتيـ لػػو  .فيػػك يعػػالا فييػػا الثبػػات عمػػى المبػػدأ حتػػى المػػكت شػػييداً ضػػد

أعداء الحرية كمغتصبي السمطة.

بل  ،كذلػػؾ بيػػدؼ
ككانػػت المسػػرحية عبػػارة عػػف تسػػجيل ألحػػداث تاريخيػػة كقعػػت فع ػ ً

إسػقاطيا عمػى كاقعنػػا المعاصػر  ،السػػتخبلص مػا فييػػا مػف قػػيـ نبيمػة يػػدعك الكاقػع المعاصػػر
إلى التمسؾ بيا كالدفاع عف الحق كشرؼ الكممة حتى لك أدػ ذلؾ إلى المكت .

كلعل الشرقاكؼ في ىذه المسػرحية لجػأ إلػى اسػتخداـ التسػجيمية ( ،كذلػؾ ألنػو يعػالا

مرحمة دقيقة كىامة مف م ارحػل اإلسػبلـ كىػك بػ زاء شخصػيات إسػبلمية ليػا قداسػتيا كحرمتيػا
الدينيػػة لػػدػ جميػػع المسػػمميف لػػذا لػػـ يكػػف أمامػػو أيػػة فرصػػة فػػي التغييػػر أك التحػػكير ككػػل مػػا
(ٔ)

فعمػ ػػو ىػ ػػك محاكلػ ػػة تفسػ ػػير الػ ػػدكافع لػ ػػدػ بعػ ػػض الشخصػ ػػيات)

 .فالبطػ ػػل فػ ػػي المسػ ػػرحية

(الحسػػيف) يسػػتمد شػػعبيتو مػػف نس ػػبو  ،كىػػك ىنػػا (شػػييد الث ػػأر) ،فنػػرػ البطػػل يجمػػع الن ػػاس

لمحصكؿ عمى تأييػدىـ لمكاجيػة تسػمط يزيػد بػف معاكيػة الػذؼ تحكلػت بػو الخبلفػة إلػى مممكػة
كراثية .
حيث جاءت المسػرحية فػي جػزءيف  :األكؿ جػاء بعنػكاف "الحسػيف ثػائ ًار " ،كيبػدأ منػذ
كفاة معاكية بف أبي سفياف  ،ثـ إرسػاؿ كالػي المدينػة – الكليػد بػف عتبػة – إلػى الحسػيف لكػي

يبايع ليزيػد فيػرفض كيمتػف حكلػو الكثيػركف رغػـ تعػذيب أتبػاع يزيػد ليػـ  ،يخػرج الحسػيف إلػى
مكة فيعمف يزيد عف مكافأة لمف يحضر لو الحسيف حيًا أك ميتاً ،فيرسل ابػف عمػو "مسػمـ بػف
عقيل" إلى الككفة حيث جاءت الرسػائل التػي تبػايع الحسػيف كتػدعكه إلػى القػدكـ ،كفػي الككفػة
يحاصػر النػاس قصػػر األميػر ابػػف زيػاد كيمػػنعيـ مسػمـ مػف الفتػػؾ بػو ،كيخمػػي سػبيمو عمػػى أف
يتركيـ إلى دمشق ،كيرسػل إلػى الحسػيف بالحضػكر إلػى الككفػة كلكػف ابػف زيػاد يشػدد قبضػتو
عمى الككفة كينػتقـ ممػف حاصػركه كيقػكـ بقتػل مسػمـ بػف عقيػل كىػان بػف عػركه الػذؼ أجػاره.

كيككف الحسيف في طريقو إلى الككفة كقد انضمت إليو الجمكع مػف كػل مكػاف ،كعنػدما تأتيػو
الرسل مف الككفة تخبره بمقتل مسمـ كنككص الناس عف بيعتيـ لو ،يتفرؽ الجميػع مػف حكلػو

كال يبقػى معػو سػكػ اثنػاف كسػبعكف شخصػًا ،كينصػحو الكثيػركف بػأف يعػكد مػف حيػث أتػػى أك
يذىب إلى اليمف كلكنو يرفض إال أف يظل في طريقو.
(ٔ) فكزؼ إبراىيـ الحاج ،تكظيف التراث في المسرح المصرؼ الحديث( ،رسالة ماجستير) مرجع سابق،
صٕٔٗ.ٕٕٗ-
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أمػػا الجػػزء الثػػاني الػػذؼ حمػػل عن ػكاف "الحسػػيف شػػييداً" يظيػػر فيػػو الحسػػيف كصػػحبو

بالقرب مػف كػرببلء حيػث كصػل جنػد ابػف زيػاد كعمػييـ الحػر الريػاحي فأعطػاىـ الحسػيف مػاء

فشػربكا كشػربت خػيميـ ،كطمػػب منػو الحػر أف يبػػايع ليزيػد فػرفض فحػػاؿ الحػر دكنػو كالكصػػكؿ

إلى الككفػة ،كفػي منظػر آخػر يكػكف الحسػيف قػد كصػل كصػحبو إلػى كػرببلء ،كسػايرىـ الحػر
كجنده كلكنو منعيـ مف الماء كقد كصمتو أعداد أخرػ مػف جيػكش ابػف زيػاد كعمييػا عمػر بػف
سعد بف أبي الكقػاص ،كشػمر ذؼ الجكشػف ،كخيػركا الحسػيف بػيف البيعػة ليزيػد أك االستسػبلـ

ف ػػرفض األمػ ػريف ،كاش ػػتد العط ػػش بنس ػػائو كص ػػحبو فطم ػػب مم ػػف مع ػػو أف يتفرقػ ػكا م ػػف حكل ػػو

كيأخذكا معيـ آؿ بيتو ألف القكـ يطمبكنو ىك كلكنيـ رفضكا التخمػي عنػو ،كعنػدما بػدأت نػذر
القتػػاؿ تحػػكؿ الحػػر الريػػاحي إلػػى معسػػكر الحسػػيف ،كأعمػػف ندمػػو كتكبتػػو ،كبػػدأت الحػػرب بػػيف
ػبلء ،كلكػػنيـ قتم ػكا جميع ػًا كظػػل الحسػػيف كحػػده يقاتػػل
المعسػػكريف ،فػػأبمى أصػػحاب الحسػػيف بػ ً
بعزيمة ال تميف ،كأكثر القكـ يرغبكف عف قتمو خكفاً مف اإلثػـ األبػدؼ ،كلكػف رجػاؿ شػمر ذؼ
الجكشف يرمكنو بالسياـ حتى يسقط شييداً ،كيأمر شمر بأف تحز أرسػو لكػي ترسػل إلػى يزيػد

كتؤخػػذ نس ػػاء البي ػػت أيض ػًا إل ػػى يزي ػػد ال ػػذؼ يػػأمر بتجيي ػػز النس ػػاء كمعيػػف زي ػػف العاب ػػديف ب ػػف
الحسيف الطفل المريض كارساليـ إلى المدينػة .تنتيػي المسػرحية بعػد المشػيد األخيػر بخمػس
سنكات كذلؾ بمشيد مقتل يزيػد بعػد أف ضػل الطريػق فػي رحمػة صػيد كمػات عطشػًا كبعػد أف

تراءػ لو الحسيف ككثير مف أتباعو.

كالمتتبػػع ألحػػداث المسػػرحية يبلحػػع بػػأف المسػػرحية لػػـ تكػػف الت ازمػاً بحػكادث التػػاريخ

فحسب ،بل كانت التزامًا بكثير مف األلفاظ التاريخية التي جاءت في كتب التاريخ.

كى ػػك ف ػػي ى ػػذه المس ػػرحية (يعك ػػس ض ػػركرة ال ػػدفاع ع ػػف الكمم ػػة حت ػػى الم ػػكت ،ألف

التخمي عف ىذه الكممة ىك ٍ
تخل عف كل شػيء تخ ٍػل عػف الػديف كالشػرؼ كالحػق)(ٔ) ،فيقػكؿ:
ما ديف المرء سكػ كممة

ما شرؼ الرجل سكػ كممة
ما شرؼ هللا سكػ كممة
مفتاح الجنة كممة

(ٔ) فكزؼ الحاج ،تكظيف التراث في المسرح المصرؼ الحديث( ،رسالة ماجستير) مرجع سابق ،ص
ٕٓ٘
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دخكؿ النار عمى كممة
كقضاء هللا ىك الكممة
الكممة نكر

كبعض الكممات قبكر
بعض الكممات قبلع شامخة يعتصـ بيا النبل

البشرػ

..............................

الكممة زلزلت الظالـ
الكممة حصف الحرية
إف الكممة مسئكلية

(ٔ)

كيسػػتمر فػػي بيػػاف دكر الكممػػة فيػػذكر أف بعػػض الكممػػات نػػكر كبعضػػيا قبػػكر ،كأف
الكممػػة زلزلػػت الظػػالـ ،كمػػا أف الكممػػة حصػػف الحريػػة ،كبالتػػالي فالكممػػة مسػػؤكلية كال يجػػكز
ألحد أف يكتميا في نفسو فما أىمؾ ثمكدًا قكـ صالح إال:
أنيـ قد سكتكا عمف عصا هللا كعمكه جميعًا بالرضا
كليذا عميـ سكء العذاب

(ٕ)

(ٔ) عبد الرحمف الشرقاكؼ ،مسرحية ثأر هللا (الحسيف ثائ اًر ،الحسيف شييداً) ،جٔ ،ص .ٖٜ-ٖٛ
(ٕ) المسرحية ،جٔ ،ص .ٜ٘

ٖٔ

ثالثاً :مسرح صالح عبد الصبور (مأساة الحالج):

ػداء مػػف
يعػػد مسػػرح صػػبلح عبػػد الصػػبكر ( )ٜٔٛٔ-ٜٕٔٛثم ػرة لجيػػكد سػػابقيو ابتػ ً
ال لجيكد أحمد عمي باكثير كعبد الرحمف الشرقاكؼ كغيرىما.
جيكد شكقي كجيمو  ،كصك ً

فقػػد بػػدأ صػػبلح عبػػد الصػػبكر حياتػػو األدبيػػة كشػػاعر غنػػائي فأصػػدر عػػدة دكاكيػػف

شعرية منيا" :الناس في ببلدؼ"" ،أقكؿ لكـ" ،ك"أحبلـ الفارس القديـ" كغيرىا.

كحققت المسرحية الشعرية درجػة عاليػة مػف النضػكج عمػى يػد صػبلح عبػد الصػبكر؛
لمػػا امتمكػػو الشػػاعر مػػف رؤيػػة جماليػػة خاصػػة ،تفتحػػت عمػػى المسػػرح العػػالمي ،كنيمػػت منػػو،

كتأثرت بو مػع ثقافػة غنيػة كمعرفػة كاسػعة بالتػاريخ اإلسػبلمي العربػي .كػل ذلػؾ اتحػد بمكىبػة

ال مسػػرحية أجمػػع النقػػاد عمػػى ركعتيػػا كاعتبارىػػا عبلمػػة فارقػػة فػػي
شػػعرية فػػذة أنتجػػت أعمػػا ً

تاريخ المسرحية الشعرية ،بل المسرحية العربية بمختمف مصادرىا .فجاء مسػرح صػبلح عبػد
الصبكر مسرحاً متقدماً لمف سبقو أك عاصره.

بػػدأ صػػبلح عبػػد الصػػبكر كتابػػة المسػػرحية الشػػعرية بالشػػكل التقميػدؼ لممسػػرح ،كتػػرؾ

ما يعممو مػف األشػكاؿ الجديػدة" ،لػذا فقػد آثػر عبػد الصػبكر شػكل التراجيػديا اليكنانيػة ،كع ّػدىا

أكث ػػر األش ػػكاؿ تقميدي ػػة ،ب ػػل أكثرى ػػا خم ػػكدًا ،كأعم ػػف ع ػػف ذل ػػؾ صػ ػراحة ،عن ػػدما تح ػػدث ع ػػف
مسرحيتو "مأساة الحبلج" فقاؿ :بطل كسقطتو ىػذه مسػرحيتي ،كالسػقطة سػقطة تراجيديػة كمػا
فيمتيػػا مػػف أرسػػطك ،نتيجػػة خط ػػأ لػػـ يرتكبػػو البطػػل ،كلكنػػو ف ػػي تركيبػػو كباعػػث الخطػػأ ى ػػك

الغركر كعدـ التكسط"(ٔ).

(كتعمق دراسة اليكت ،كتأثر بو ،كضمف شعره مف شػعر اليػكت ،كاسػتعار كثيػ ًار مػف

أفكػ ػػاره كصػ ػػكره الشػ ػػعرية ،كمػ ػػا تػ ػػرجـ لػ ػػو مسػ ػػرحيتيو "جريمػ ػػة قتػ ػػل فػ ػػي الكاتدرائيػ ػػة" ك"حفػ ػػل
الكككتيل" ،ككضح تأثره باألكلى في بػاككرة مسػرحياتو "مأسػاة الحػبلج" ،فكػاف اليػكت مػف أىػـ
العكامػ ػ ػػل التػ ػ ػػي كجيػ ػ ػػت عبػ ػ ػػد الصػ ػ ػػبكر لمكتابػ ػ ػػة لممسػ ػ ػػرح ،كتركػ ػ ػػت آثارىػ ػ ػػا الكاضػ ػ ػػحة فػ ػ ػػي
مسرحياتو)(ٕ).

(ٔ) ينظر :صبلح عبد الصبكر ،حياتي في الشعر ،طٔ ،دار العكدة – بيركت ،ٜٜٔٙ ،صٕٔٔ.
(ٕ) كماؿ إسماعيل ،الشعر المسرحي في األدب المصرؼ المعاصر ،مرجع سابق ،ص .ٔٙٚ
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ىػػذا كقػػد أدرؾ صػػبلح عبػػد الصػػبكر دكره فػػي المجتمػػع كميمتػػو ككاتػػب كش ػػاعر،
فكػػاف الصػػدؽ كالحريػػة كالعدالػػة مػػف أبػػرز الفضػػائل كأعظميػػا التػػي نشػػد مػػف خبلليػػا إصػػبلح
العالـ .لذا فقد جاءت مسرحيتو "مأساة الحبلج" تمجيدًا لمحرية عمى كافة المستكيات.

فنجػػده يمجػػأ لمتػػاريخ الػػذؼ يعػػد حمقػػة كصػػل بػػيف الماضػػي كالحاضػػر ،بيػػدؼ الكشػػف

عػػف بعػػض القضػػايا المحميػػة المعاص ػرة كمعالجتيػػا كمحاكلػػة إيجػػاد الحمػػكؿ ليػػا عػػف طريػػق
التممػػيح ال التص ػريح ،كػػل ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػدعكة لمتمسػػؾ بػػالقيـ النبيمػػة كاألخػػبلؽ الفاضػػمة.

كجػ ػػاءت عػ ػػكدة صػ ػػبلح عبػ ػػد الصػ ػػبكر لمتػ ػػاريخ بيػ ػػدؼ إسػ ػػقاطيا عمػ ػػى الظػ ػػركؼ السياسػ ػػية
ال إع ػػادة ص ػػياغتيا
كاالجتماعي ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتيحاء إح ػػدػ الشخص ػػيات التاريخي ػػة ،مح ػػاك ً

صياغة عصرية بما يتماشى مع الحاضر.

كفػي مسػرحية مأسػاة الحػػبلج يتنػاكؿ أزمػة رجػػل المبػدأ مػف خػػبلؿ قنػاع تػاريخي ،ىػػك

حسػػيف ب ػػف منص ػػكر الح ػػبلج ،أحػػد أقط ػػاب الص ػػكفية ال ػػذؼ عػػاش ف ػػي الق ػػرف الثال ػػث كال ارب ػػع
اليجرييف ما بيف سنة ٕٗٗى كعاـ ٖٓٔ ،كىك عصػر عػـ فيػو الفسػاد ،بسػبب الظمػـ كالجػكع
كالفقػػر ،كلػػـ يقػػف مكتػػكؼ األيػػدؼ ،بػػل خػػالف متصػػكفة زمانػػو فػػي أنػػو خمػػع الخرقػػة كامتػػزج

بالفقراء ،ليدعكىـ إلػى هللا ،كػي يسػتطيعكا أف يقػاكمكا الظمػـ كالفقػر ،فتتيمػو السػمطة بالزندقػة،

كيمقػػى بػػو فػػي غياىػػب السػػجف ،ثػػـ تقدمػػو إلػػى المحكمػػة ،ليتمقػػى عقػػاب المػػكت صػػمبًا ،فيمقػػى

ألنػػو أيقػػف أف كمماتػػو سػػتغدك فك ػرة تغػػذؼ كجػػداف الشػػعب ،كتحف ػزه إلػػى تحقيػػق
ربػػو ارضػػياًّ ،
دعكتو.

تتك ػػكف المس ػػرحية م ػػف ج ػػزءيف :الج ػػزء األكؿ ج ػػاء بعنػ ػكاف" :الكمم ػػة" كحم ػػل الج ػػزء

الثػػاني عن ػكاف" :المػػكت" .كيكػػكف بػػذلؾ لخػػص فك ػرة المسػػرحية كىػػي (الكممػػة الصػػادقة تػػؤدؼ
إلى المكت).

يب ػػدأ المنظ ػػر األكؿ بص ػػكرة ش ػػيخ عج ػػكز ،ق ػػد ص ػػمب إل ػػى ج ػػذع ش ػػجرة ،ف ػػي س ػػاحة

عامػة ،كمػػف ثػػـ يبػػدأ كشػف حقيقػػة ىػػذا المصػػمكب شػػيئاً فشػيئاً مػػف خػػبلؿ تػكالي األحػػداث ،إذ

تسػمط األضػكاء فػي مقدمػة المسػرح عمػى ثبلثػة مػف المتسػكعيف فػييـ التػاجر كالفػبلح كالػكاعع

يتس ػػاءلكف ع ػػف شخص ػػية ى ػػذا الش ػػيخ المص ػػمكب ،ث ػػـ تض ػػيء مقدم ػػة المس ػػرح اليمن ػػى حي ػػث
يجتمع مجمكعة مػف النػاس فػييـ القػراد كالحػداد كالحجػاـ كالنجػار كالخػادـ كالبيطػار ،يعترفػكف
ٖٖ

بأنيـ ىـ الذيف قتمكه بالكممات ،كذلؾ عندما تقاضى كل كاحػد مػنيـ دينػا اًر ليشػيد أف الحػبلج
ّ
كاف زنديقاً كاف اًر ،كقالكا إنا نحمل دمو في رقبتنا ،أما عف كيفية القتل فتقكؿ المجمكعة:
صفكنا ..صفًا ..صفًا

األجير صكتًا كاألطكؿ

كضعكه في الصف األكؿ

ذك الصكت الخافت كالمتكاني
كضعكه في الصف الثاني

بل منا دينا ًار مف ذىب قاني
أعطكا ك ً

براقًا لـ تممسو كف مف قبل
قالكا :صيحكا زنديق كافر

صحنا :زنديق كافر

قالكا :صيحكا فميقتل إنا نحمل دمو في رقبتنا
فميقتل إنا نحمل دمو في رقبتنا

قالكا :امضكا فمضينا(ٔ).

ثػػـ يضػػيء جان ػػب آخػػر م ػػف المسػػرح كتظي ػػر مجمكعػػة م ػػف المتصػػكفة ،يعترض ػػكف
بأنيـ ىـ الذيف قتمكا ىذا الشيخ بالكممات .فتقكؿ المجمكعة:
أيضاً ّ
قتمناه بالكممات
أحببنا كمماتو
أكثر مما أحببناه

فتركناه يمكت لكي تبقى الكممات(ٕ).

أما المنظر الثاني فيدكر في بيت الحبلج ،إذ يبػدك الحػبلج كىػك يتبػادؿ الحػديث مػع

صػديقو الشػػبمي ،فيػدخل عمييمػػا شػاب كىػػك (إبػراىيـ بػف فاتػػؾ) ،ليخبػره بػػأف الػكالة يكيػػدكف لػػو
أف الحػػبلج ال يأبػػو ليػػذا
كيػػدًا ،إذ بمغيػػـ نبػػأ إرسػػالو الرسػػائل الس ػرية إلػػى بعػػض تبلمذتػػو ،إال ّ

(ٔ) صبلح عبد الصبكر ،مأساة الحبلج  ،مكتبة اإلسكندرية  ،ٕٓٓٓ ،ص ٓٔ
(ٕ) المسرحية ،ص ٔٔ.

ٖٗ

الكػػبلـ ،كيقػػرر أف يخمػػع خرقػػة الصػػكفية كالنػػزكؿ إلػػى النػػاس لػػزرع كمماتػػو ،التػػي يأمػػل بػػأف
تصبح عمبلً كفعبلً قاببلً لمتحقيق.

كف ػػي المنظ ػػر الثال ػػث ،يب ػػدك الح ػػبلج ق ػػد نّف ػػذ م ػػا ص ػػمـ عمي ػػو ،إذ يق ػػف ف ػػي إح ػػدػ
للا مػػف محبػػة ككصػػاؿ ،بعػػد أف يتحػػدث
سػػاحات بغػػداد ،يكشػػف السػػتر ،كيبػ ّػيف مػػا بينػػو كبػػيف ّ
عػف القحػط الػػذؼ سػبب الفاقػػة كالرذيمػة ،ثػػـ يسػتدرجو الشػرطي إلػػى البػكح فيمقػػي عميػو القػػبض

السر بينو كبيف هللا ،كلحديثو عف القحط كالفاقة.
بتيمة الزندقة ،لكشف ّ
أمػا الجػزء الثػاني (المػكت) يبػدك الحػػبلج فػي المنظػر األكؿ ،كىػك مرمػي فػي السػػجف
يعاني العذاب ،برفقة سجينيف ،فيدكر بينو كبػيف أحػدىما حػديث يب ّػيف فيػو الحػبلج مكقفػو مػف
الدنيا ،كيظير إيمانو العظيـ بالكممة ،بعد أف عاش قمق االختيار بيف السيف كالكممة.
كف ػػي المنظ ػػر الث ػػاني تب ػػدأ محاكم ػػة الح ػػبلج بع ػػد اس ػػتدعائو لممث ػػكؿ أم ػػاـ ثبلث ػػة م ػػف

القض ػػاة ،ىػػػـ (أبػ ػػك عمػػػر الحم ػػادؼ) ك(ابػػػف سػػػميماف) ك(ابػػػف سػ ػريا) بػػػأمر مػ ػػف السػ ػػمطاف،
أف أح ػػد القض ػػاة ال ػػذؼ ي ػػدعى (اب ػػف
إلص ػػدار الحك ػػـ عم ػػى الح ػػبلج بع ػػد إدانت ػػو كتكفيػ ػره ،إال ّ
سريا) ،كالذؼ كقػف إلػى جانػب الحػق ،كأيػد الحػبلج ،قػد غػادر المجمػس بعػد أف سػمع أقػكاؿ

الحبلج ،في دفاعو عف نفسو.

لقد حاكؿ الحبلج فػي المحكمػة أف يقنػع اآلخػريف بطريقتػو فيحكػي ليػـ قصػة حياتػو،
ٍ
قدمػو الحػبلج مبػرر التيامػو
كقصة بحثػو عػف الحػق ،عندئػذ يقػف أحػد القضػاة كيعمػف أف مػا ّ
.
بالكفر ،كيقضي بتكفيره ،بعد إثبات شيادة الشيكد
كقػػد ركػػز صػػبلح عبػػد الصػػبكر فػػي ىػػذا العمػػل المسػػرحي عمػػى الػػدكر االجتمػػاعي
الػػذؼ لعبػػو "الحسػػيف بػػف منصػػكر الحػػبلج" ،فقػػد جمػػع حػػبلج عبػػد الصػػبكر بػػيف اإلحسػػاس
الػػديني كالسياسػػي ،فيػػك لػػـ يكتػ ِ
ػف بالكجػػد الصػػكفي ،بػػل خمػػع خرقػػة الصػػكفية ،كنػػدد بكػػل مػػا
يشكه صكرة اإلنساف ،ألف صكرة اإلنساف ىي صكرة هللا عمى األرض.

ألنػو حػاكؿ
كشخصية الحبلج كما رسميا صبلح عبد الصػبكر شخصػية إصػبلحيةّ ،
إصػػبلح المجتمػػع ،كتغييػره باسػػتخداـ الكممػػة كجعميػػا نػػك ًار يضػػيء الطريػػق بالحػػل الػػذؼ تجمػػى

ػاهلل ،كاإليم ػػاف بػػػو ،كالتمث ػػل بصػػػفاتو ،فيػ ػػك يح ػػارب الظمػػػـ كيث ػػكر ضػ ػػد الجػ ػػكع
باالس ػػتعانة بػ ػ ّ
كالفساد.
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كقػػد استشػػيد الحػػبلج مػػف أجػػل كمماتػػو الداعيػػة لمحاربػػة الظمػػـ كالثػػكرة ضػػد الفسػػاد
كالجكع لكنو كاف كحيداً فػي دعكتػو حيػث انفػض عنػو أتباعػو بعػد خمعػو خرقػة الصػكفية فغػدا

كحيدًا مما سيل القضاء عميو.

كفي ىذه المسػرحية يؤكػد صػبلح عبػد الصػبكر عمػى الػدكر الػذؼ ينبغػي أف يقػكـ بػو

الفرد في المجتمع كمدػ تأثيره في الجماعة ،كتؤكد دكر الكممػة ككظيفتيػا فػي تحقيػق الفعػل.
فالحبلج كاف راضيًا بمصيره ألنػو أيقػف أف كمماتػو سػتككف بمثابػة الثػكرة الحقيقيػة ضػد الفسػاد
كىذا ربما ما أراده صبلح عبد الصبكر في بياف دكر الكممة في الثكرة ضد مفاسد العصر.
معبرة عػف اإليمػاف العظػيـ الػذؼ بقػي لػي نقيػًا ال
إذ يقكؿ( :مسرحيتي مأساة الحبلج ّ
تشكبو شائبة ،كىك اإليماف بالكممة)(ٔ).

كاف طبيعيًا أف يتجو فاركؽ جكيدة نحك المسرح ،كقد استكفى نضجو كشػاعر ،فمػف
ناحيػػة كػػاف الشػػعر الحػػديث قػػد شػػق طريقػػو إلػػى المسػػرح ،كميػػدت أعمػػاؿ الشػػرقاكؼ كصػػبلح

عبد الصبكر بعض الطريق ،كمف ناحيػة ثانيػة قػدرة المسػرح عمػى أف ينقػل الرسػالة إلػى دائػرة
أكس ػػع م ػػف ق ػػارئي الش ػػعر ،فالمس ػػرح لق ػػاء مباش ػػر م ػػع الجمي ػػكر ،كم ػػف ناحي ػػة ثالث ػػة (مج ػػيء
فػػاركؽ جكيػػدة فػػي خري ػػف ٗ ٜٔٛمػػع بدايػػة المكسػػـ المس ػػرحي بعػػرض نػػاجح أضػػاء أنػ ػكار

المسػػرح ،حيػػث عػػرض فػػاركؽ جكيػػدة مسػػرحيتو األكلػػى "الػػكزير العاشػػق" التػػي كانػػت بمثابػػة

مفاجأة لمجميكر بعد أف مر عقد كامل لـ يشيد فيو المسرح الشعرؼ نشاطًا يذكر)(ٕ).
كيبقى السؤاؿ ماذا أضاؼ فاركؽ جكيدة لسػابقيو ،أقصػد ركاد المسػرح الشػعرؼ ،ىػذا
ما ستكشف عنو فصكؿ الدراسة إف شاء هللا.

(ٔ) صبلح عبد الصبكر ،حياتي في الشعر ،مصدر السابق ،صٕٓٔ.
(ٕ) انظر ،دمحم عناني ،دراسات في المسرح الشعرؼ ،ص .ٗٙ
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الفصل الثاني

المصادر التاريخية في مسرح فاروق جويدة
أو ًل :مسرحية الوزير العاشق والتاريخ.
ثانياً :مسرحية دماء عمى ستار الكعبة والتاريخ.
ثالثاً :مسرحية الخديوي والتاريخ.
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الفصل الثاني

المصادر التاريخية في مسرح فاروق جويدة

يع ػػد التػ ػػاريخ بالنسػ ػػبة لممسػ ػػرحييف العػ ػػرب المعاص ػ ػريف منبع ػ ػًا غني ػ ػًا يسػ ػػتمدكف منػ ػػو
مػادتيـ الفنيػػة ،كمػػا يعػػد أرضػاً صػػمبة يقفػكف عمييػػا يبنػػكف فكقيػػا حاضػػرىـ المسػػرحي الجديػػد،

كحصناً منيعًا يمجأكف إليو كمما عصفت بيـ العكاصف فيمنحيـ األمف كالسكينة.
ككثي ًار ما لجأ المسرحيكف إلى التاريخ بمصادره المختمفػة مػف دينيػة كتاريخيػة كأدبيػة

كأسػطكرية ،ككػاف ليػذه المصػادر أثػر كبيػر فػي تعميػق تجػربتيـ المسػرحية كاغنائيػا ،كمػف ثَ َّػـ
الق ػػت أعم ػػاليـ المس ػػرحية ركاجػ ػًا ل ػػدػ الجم ػػاىير .حي ػػث تنكع ػػت عناص ػػر الت ػػاريخ م ػػا ب ػػيف
استدعاء لمشخصيات كمػا بػيف اسػتمياـ لؤلحػداث( .كرغػـ ثػراء منػابع الكتابػة اإلبداعيػة كتعػدد
مصادرىا ما بيف األساطير كالتاريخ كالتراث كالحياة بمفيكميػا الكاسػع ،إال أف شػعراء المسػرح
العرب ػػي اتخ ػػذكا الت ػػاريخ مص ػػد اًر لمعظ ػػـ مس ػػرحياتيـ ،فقميم ػػة ج ػػداً ى ػػي المس ػػرحيات الت ػػي ل ػػـ
تسػػتميـ ىػػذا المصػػدر أك تسػػتظل بػػو ،ككػػأنيـ لػػـ يجػػدكا لفػػنيـ الػػكحي كاإلليػػاـ خػػارج أحػػداث

التاريخ كقضاياه كشخصياتو)(ٔ).

كيعػػد التػػاريخ المصػػدر األكؿ الػػذؼ اسػػتقى منػػو المسػػرحيكف مكضػػكعاتيـ ،فػػالبعض

لجػػأ إلػػى التػػاريخ العربػػي إلسػػقاط قضػػايا الحاضػػر عمػػى الماضػػي ،لينطمػػق فػػي حريػػة كاممػػة

فيعػدؿ فيػػو ،كيضػػيف إليػػو ،ليقػػدـ تاريخػاً جديػداً يحممػػو فكػره الػػذؼ تبنػػاه دكف خػػكؼ أك حػػرج،
كليسقط عميو قضية مستمدة مف الكاقع المعاصر.

فالمسػػرح التػػاريخي م ػرآة صػػادقة تعكػػس أح ػكاؿ األمػػـ كالشػػعكب كتبػ ّػيف مػػا آؿ إليػػو
أمرىا مف أحػكاؿ سياسػية ألمػت بيػا كيمكػف قػراءة تػاريخ شػعب مػا مػف خػبلؿ مػا كتبػو أدبػاؤه.
فمػا يػزاؿ المسػػرح التػػاريخي ذا أىميػػة كبيػرة عنػػد الكتػاب لمػػا لػػو مػػف صػػمة كثيقػػة بػػالكاقع الػػذؼ

تحيػػػاه الشػ ػػعكب ،فػػػاألدب (تعبيػ ػػر عػػػف مكنكنػ ػػات الػ ػػنفس اإلنسػ ػػانية كتفاعبلتيػ ػػا مػ ػػع قضػ ػػايا
(ٕ)

المجتمػػع).

( ف ػػالنص األدب ػػي تمت ػػزج في ػػو األح ػػداث باألحاس ػػيس كالمش ػػاعر اإلنس ػػانية الت ػػي

(ٔ) إسماعيل بف اصفية ،استمياـ التاريخ في المسرح الشعرؼ العربي ،مجمة التواصل في العموم
اإلنسانية والجتماعية ،جامعة باجي مختار عنابة ،الجزائر،عدد ،ٕٜسبتمبرٕٔٔٓ ،ص .ٖٔٚ

(ٕ) عبدالخالق العف ،دراسات في الشعر الفمسطيني المقاكـ ،إصدار رابطة الكتّاب كاألدباء الفمسطينييف،
ٕٓٔٓـ ،ص.ٜ
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تبقػػى كاصػػفة لمحػػدث ميمػػا تقػػادـ الػػزمف عميػػو ،لػػذلؾ فػػاألدب انعكػػاس لمكاقػػع اإلنسػػاني كىػػذا
االنعكػػاس يكػػكف أكثػػر صػػدقاً كحيكيػػة كتعامميػػة مػػع الكاقػػع كذلػػؾ ألف العمػػل األدب ػي يعكػػس

العممية المتكاممة لمحياة)(ٔ).

كال مراء في أف الحس التػاريخي لػـ يكػف كليػد الصػدفة ،بػل كػاف نتػاج عصػر كامػل

امتػػد فيمػػا بعػػد ،خاصػػة فػػي المسػػرح الشػػعرؼ ،حيػػث يمجػػأ الشػػاعر المسػػرحي إلػػى حكايػػات
التػ ػػاريخ أك األدب الشػ ػػعبي أك األسػ ػػاطير ،كيصػ ػػكغ منيػ ػػا مسػ ػػرحية جديػ ػػدة تناسػ ػػب رؤيتػ ػػو،

كتناسػػب العصػػر الػػذؼ يعػػيش فيػػو .كىػػك تناسػػب ال غنػػى عنػػو خاصػػة فػػي المسػػرح الشػػعرؼ،

فالمسرح الشعرؼ لجأ إلػى التػاريخ ليقتػبس منػو مػادة يبنػي عمييػا فكرتػو التػي أرادىػا .كقػد ظػل
المسػػرح الشػػعرؼ كفي ػًا لمتػػاريخ يػػؤثره حتػػى تحػػكؿ إلػػى إحػػدػ التقاليػػد العريقػػة التػػي لزمتػػو منػػذ

مراحم ػػو األكل ػػى ،كى ػػذا م ػػا فعم ػػو ش ػػكقي ف ػػي ك ػػل أعمال ػػو المس ػػرحية فكان ػػت فاتحتي ػػا مس ػػرحية

"مص ػػرع كمي ػػك ب ػػات ار" تمتي ػػا مس ػػرحياتو األخ ػػرػ حت ػػى ف ػػي مس ػػرحيتو النثري ػػة "أميػ ػرة األن ػػدلس".
(كرغػػـ التطػػكر الػػذؼ شػػيده المسػػرح الشػػعرؼ فػػي المرحمػػة المعاص ػرة كالػػذؼ شػػمل

الكثير مف األدكات الفنية كالجمالية ،إال أف التاريخ ما زاؿ المصػدر الػذؼ يػؤثره معظػـ كتػاب

ىذا المكف مف التعبير ،الذيف اتخذكا مف شكقي بكصمة ييتدكف بيا ،كمػف مسػرحياتو أنمكذجػًا
لبلحتػػذاء كالمتابعػػة سػكاء مػػف حيػػث أداة التعبيػػر ،أك عمػػى مسػػتكػ المضػػمكف ،فالتزمػػو عزيػػز
أباظة في تسع مسرحيات منيا "شػجرة الػدر" ك"الناصػر" ك"العباسػة" ،ك"غػركب األنػدلس")(ٕ).

فػالعكدة لمتػاريخ تفيػػد فػي تعريػة التػراث كالكاقػع المعػػاش حيػث يمكػف لمشػػاعر أف يسػقطو عمػػى
كاقعػو ،إضػافة إلػى أنػو يعيػد إنتػاج ىػذا المػكركث التػاريخي كيحييػو .كمػا زاؿ تكظيػف التػاريخ
في األعماؿ المسرحية مستم ًار حتى يكمنا ىذا.
ككػػاف طبيعي ػاً أف يسػػير فػػاركؽ جكيػػدة عمػػى نيػػا سػػابقيو ،حيػػث لجػػأ إلػػى التػػاريخ
ليقتػػبس مػػف شخصػػياتو كأحداثػػو مػػا يصػػكر فيػػو كاقػػع عصػره .كلػػـ يكػػف اختيػػار فػػاركؽ جكيػػدة

اع منو ،فقػد اسػتطاع
لمفترات التاريخية لمسرحياتو خاضعًا لمعشكائية ،كانما كاف عف اختيار ك ٍ
(ٔ) ينظر :راماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة جابر عصفكر ،دار قباء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع-القاىرة ٜٜٔٛـ ،ص٘٘.

(ٕ) إسماعيل بف اصفية ،استمياـ التاريخ في المسرح الشعرؼ العربي ،مرجع سابق ،ص.ٖٔٛ
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فػػاركؽ جكيػػدة أف يكيػػف المػػادة التاريخيػػة لممكقػػف المعاصػػر ،بحيػػث اسػػتطاع أف يمػػس كثي ػ اًر
مف مشكبلت عصره مف خبلؿ ما قدمو مف أعماؿ مسرحية.

كعمػػى الػػرغـ م ػػف اختيػػار ف ػػاركؽ جكيػػدة لئلط ػػار التػػاريخي لمس ػػرحياتو ،إال أنػػو ل ػػـ

يتقيػػد بأحػػداث التػػاريخ تمام ػًا ،فقػػد كػػاف يعػػدؿ فييػػا بمػػا يػػتبلءـ مػػع أىدافػػو مػػف أجػػل اسػػتقامة
الرؤية التي أراد تأكيدىا.

فن ػراه فػػي مسػػرحية الػػكزير العاشػػق يعػػكد لتػػاريخ سػػقكط األنػػدلس فػػي أيػػدؼ الفرنجػػة

نتيجػػة ضػػعف الدكلػػة العربيػػة اإلسػػبلمية ،مستحض ػ اًر شخصػػية الشػػاعر ابػػف زيػػدكف ،كحبيبتػػو
()0

الدة بن ػػت المس ػػتكفي
كّ

 ،كق ػػد اس ػػتغل الش ػػاعر ى ػػذا اإلط ػػار الت ػػاريخي لم ػػا في ػػو م ػػف دالل ػػة

كاضحة عمى الكاقع المعاصر ،كالتخكؼ مف سقكط آخر لمدكلة العربية اإلسبلمية.

كقػ ػػد سػ ػػعى فػ ػػاركؽ جكيػ ػػدة فػ ػػي ىػ ػػذه المسػ ػػرحية إلػ ػػى إقامػ ػػة مكازنػػػة ب ػ ػيف الماضػ ػػي

كالحاضػر .ككػاف البعػد السياسػػي ،كالبعػد اإلنسػاني ،كالبعػد الحضػػارؼ كالػديني ،ىػي المحػػاكر
األساسية التي قاـ عمييا العمل المسرحي.
أو ًل :مسرحية الوزير العاشق والتاريخ:
تتػألف المسػػرحية مػف قسػػميف :القسػـ األكؿ كيشػػتمل عمػى سػػبعة مشػاىد ،أمػػا القسػػـ

الثاني فيتككف مف عشرة مشاىد.

حي ػػث يفت ػػتح ف ػػاركؽ جكي ػػدة المش ػػيد األكؿ م ػػف الج ػػزء األكؿ ب ػػالمؤرخ كالػ ػراكؼ أب ػػك

حياف الذؼ أخذ يسػتذكر التػاريخ قبػل ألػف عػاـ حيػث يتػذكر أنػو كانػت ىنػاؾ حضػارة ككانػت
أمجاد شعب ،ككيف كانت مػآذف قرطبػة تجمجػل بػاآلذاف ،يتػذكر قػبلع قػد رحمػت كأكطػاف قػد
انتيػػت ،كىػػك فػػي ذلػػؾ يسػػترجع تػػاريخ األنػػدلس تػػاريخ الحضػػارة العريقػػة حيػػث الرقػػي كالتقػػدـ

(ٔ) كالدة بنت المستكفي باهلل دمحم بف عبد الرحمف األمكؼ :شاعرة أندلسية ،مف بيت الخبلفة .كانت تخالط
الشعراء كتساجميـ اشتيرت بأخبارىا مع الكزيريف ابف زيدكف كابف عبدكس ،ككانا ييكيانيا ،كىي تكد
األكؿ كتكره الثاني ،حتى كقع بينيما ما كقع ككتب ابف زيدكف رسالتو التيكمية المعركفة إلى ابف

عبدكس .انظر :خير الديف الزركمي ،األعبلـ ،طٔٔ ،الجزء الثامف ،دار العمـ لممبلييف.ٜٜٔ٘ ،
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كاالزدىار في كافة المجاالت ،كيكظف مف خبلليػا قصػة العشػق المعركفػة بػيف الشػاعر ابػف

زيدكف ككالدة بنت المستكفي.

كيسػػتمر فػػاركؽ جكيػػدة فػػي كصػػف ابػػف زيػػدكف ككيػػف اختػػار الػػك ازرة كالسػػيف ،ثػػـ

يذكر مشيد االحتفػاؿ بتعيػيف ابػف زيػدكف كزيػ ًار حيػث الشػعراء يحيطػكف بمجمسػو يتقػدميـ ابػف
كعػػب كابػػف سػػالـ ،كالشػػاعر ابػػف المعتمػػد ،كحمػػدكس ،يقكلػػكف فيػػو كفػػي فضػػائمو مػػا يجعم ػػو

مستاء.

كفػػي المشػػيد الثػػاني تػػدخل كالدة عمػػى ابػػف زيػػدكف كتخب ػره أنيػػا تخشػػى عميػػو سػػطكة

المنصػػب ،كلي ػػذا في ػػي تري ػػده ش ػػاع ًار فق ػػط ال كزيػ ػ ًار ،كأني ػػا ل ػػك خي ػػرت ب ػػيف الع ػػالـ كم ػػو كمم ػػؾ
األرض مػػف جيػػة ،كحبػػو مػػف جيػػة أخػػرػ الختػػارت حبػػو ،كيػػرد ابػػف زيػػدكف عمييػػا بأنػػو أىػػل
لمك ازرة ،كلكال ذلؾ ما اختػاره الممػؾ ليػذه المرتبػة التػي كػاف يعشػقيا كقضػى العمػر يخدمػو مػف
أجميا ،كيؤكد ابف زيدكف عمى حبػو لػكالدة كأف حبيػا عنػده لػيس ليمػة يميػك بيػا ،كلكػف مصػير
كطنو يؤرقو كليذا فيك يترؾ الشعر ،كيختار الك ازرة كي يحافع عمى تراب كطنو.

كفػػي المشػػيد الثالػػث يبػػدؼ ابػػف زيػػدكف رغبتػػو فػػي السػػفر ،ليطػػكؼ فػػي الممالػػؾ

العربيػػة كيػػذىب إلػػى الحكػػاـ يػػدعكىـ لجمػػع الشػػمل العربػػي كتكحيػػد الصػػفكؼ تحػػت ديػػف

هللا .لكف دكف جدكػ فيشػعر ابػف زيػدكف بالحسػرة كىػك يػرػ الشػعكب فػي عيػكف حاكمييػا
قػػد أصػػبحت كػػالقطيع ،كيغض ػػب عميػػو مميكػػو كيػ ػرػ أنػػو جػػاب ال ػػببلد مػػف أقصػػاىا إل ػػى

أقصػػاىا لػػيس حب ػاً فػػي الكحػػدة العربيػػة كمقاكمػػة المسػػتعمر ،كا نمػػا حب ػاً فػػي الزعامػػة ،كال
يجػ ػػدؼ دفػ ػػاع ابػ ػػف زيػ ػػدكف عػ ػػف نفسػ ػػو شػ ػػيئاً أمػ ػػاـ الممػ ػػؾ المصػ ػػر عمػ ػػى اتيامػ ػػو بػ ػػالزيف

كالبيتاف ،كيأمر الممؾ بسجنو.

كفػػي جانػػب آخػػر يػػذىب ربيػػع إلػػى كالدة كيسػػاكميا بػػيف الرضػػكخ لػػو ،أك قتػػل ابػػف

زيدكف في السجف ،كلكف كالدة تضعف ،كتختار أف تنقذ ابف زيدكف مف مصػيره الػذؼ ينتظػره
إف رفضػػت الرضػػكخ لربيػػع .كيػػزكره ربيػػع غريمػػو متشػػفياً فيػػو لكجػػكده بػػيف السػػفياء كالبميػػاء،

كأنػػو يعػػيش حيػػاة المصػػكص ،كبعػػد خػػركج ربيػػع يػػدخل أبػػك حيػػاف كزيػػاد كزى ػراء ليخبػػركه بػػأف
قرطبػػة قػػد سػػقطت ،كأف الممػػكؾ ىرب ػكا جميع ػًا ،فيػػرػ ابػػف زيػػدكف أنػػو كػػاف عمػػى حػػق حينمػػا

حاكؿ أف يجمع الممكؾ مف أجل قرطبة كاإلسػبلـ ،كلكنػو يػرػ أنػو أخطػأ حينمػا جعميػـ حممػو

ككضػػع كػػل ثقتػػو فػػييـ .كفػػي نيايػػة المسػػرحية يشػػعر الممػػؾ بالنػػدـ كيػػأمر ب ػ خراج ابػػف زيػػدكف
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مف السجف ،ثـ يدخل ربيع شاى اًر سيفو في كجو الممؾ ،كييدده بالقتل ألنػو أخػرج ابػف زيػدكف
مف السجف ،كيأمر رجالػو بقتػل ابػف زيػدكف فػي نيايػة المسػرحية ،كيتجػو عبػدكف كيغمػد سػيفو

في ظير ابف زيدكف.

ى ػػذا مػ ػػكجز مسػػػرحية الػ ػػكزير العاشػ ػػق حيػ ػػث يق ػػكؿ عنيػ ػػا فػ ػػاركؽ جكيػ ػػدة(:بػ ػػدأ ىػ ػػذا

المكضكع معي بداية مبكرة كىك إعجابي الشػديد بػابف زيػدكف الشػاعر األندلسػي ،كأذكػر أننػي

حفظت في فترة مػف الفتػرات منػذ أكثػر مػف عشػريف عامػًا شػعر ابػف زيػدكف)(ٔ) ،كلكػف بػالرغـ
مػػف إعجػػاب فػػاركؽ جكيػػدة بػػابف زيػػدكف كبالتػػاريخ إال أنػػو أكػػد أنػػو قػػاـ بتػػأليف الشػػعر كتػػأليف
الحدث التاريخي عندما عالا المكضكع شع ًار.

كيضػيف فػاركؽ جكيػدة (بػدأت التفكيػر فػي كتابػػة شػيء عػف ابػف زيػدكف ربمػا قصػػة

أك مسػ ػػرحية ،كالسػ ػػبب فػ ػػي ذلػ ػػؾ ىػ ػػك اىتمػ ػػامي الشػ ػػديد بػ ػػالفترة التػ ػػي عػ ػػاش فييػ ػػا كاعجػ ػػابي

بالشخصية ذاتيا ...بدأت أكتب المسرحية دكف االرتباط بأحداث معينػة ،كدكف ارتبػاط زمنػي

فأنا أكتب التيمة "الجػزء الخػاص مػف المشػيد" دكف ترتيػب لتتػالي المشػاىد ...ثػـ بػدأت أرتػب

أح ػػداث المس ػػرحية تاريخيػ ػًا كزمنيػ ػًا كدراميػ ػًا)(ٕ) .كى ػػذا يؤك ػػد لن ػػا أف ف ػػاركؽ جكي ػػدة ل ػػـ يتقي ػػد
باألحداث التاريخية إنما عدؿ بيا بما يتبلءـ مع اليدؼ مف المسرحية.

تضاربت األقكاؿ حكؿ طبيعة العبلقة بيف ابف زيدكف ككالدة بنػت المسػتكفي ككيفيػة

كصكؿ ابف زيدكف لمك ازرة كسبب دخكلو السجف ،كلكف فػاركؽ جكيػدة اختػار مػف ىػذه األقػكاؿ

مػػا يتناسػػب مػػع أىدافػػو مػػف المسػػرحية ،حيػػث تنػػاكؿ قصػػة المسػػمميف فػػي األنػػدلس أيػػاـ تقػػدـ

كازدىار كمأساة تمزؽ كانييار.

(ٖ)

أف ابف زيدكف
مف المعركؼ َّ

كاف كاحدًا مف أبرز األدبػاء كالشػعراء فػي فتػرة ممػكؾ

الطكائف كمف الصفكة المرمكقة مف شباب قرطبة ،كمف ثـ فقػد كػاف مػف الطبيعػي أف يشػارؾ
(ٔ) مصرؼ عبدالحميد حنكرة ،األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر المسرحي ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،ٜٔٛٙ ،صٕٗٔ.
(ٕ) المرجع السابق ،ص ٕ٘ٔ.

(ٖ) أحمد بف عبدهللا بف أحمد بف غالب بف زيدكف ،المخزكمي األندلسي ،أبك الكليد :كزير كاتب شاعر،
مف أىل قرطبة ،ا نقطع إلى ابف جيكر (مف ممكؾ الطكائف باألندلس)فكاف السفير بينو كبيف
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في سير األحػداث التػي تمػر بيػا .فممػا تػكلى أبػك الحػزـ بػف جيػكر حككمػة قرطبػة (قػرب إليػو

ش ػػاعر األن ػػدلس الكبي ػػر أب ػػا الكلي ػػد ب ػػف زي ػػدكفَّ ،
كقدم ػػو إل ػػى النظ ػػر عم ػػى أى ػػل الذم ػػة ل ػػبعض

األمكر المعترضة ،كجعمو لساف دكلتو كسفي ًار إلى أمراء الممالؾ األندلسي.)ٔ()...
ك حظي ابف زيدكف بمنصب الك ازرة فػي دكلػة بنػي جيػكر لمػا كػاف يتمتػع بػو مػف (شػرؼ
مكلػػده ،كجػػبلؿ مكاىبػػو ،كحػػدة ذكائػػو ،كسػػعة ثقافتػػو ،كببلغػػة أدبػػو كسػػحر شػػعره ،كقػػكة شػػاعريتو،
كأصبح أحد كزراء أبي الحزـ بف جيكر ،كالصديق الحميـ لكلي عيده أبي الكليد بف حزـ)(ٕ).

كنحػف ال نػرػ فػي ىػذا المشػيد مخالفػة لمتػاريخ فػابف زيػدكف قػد شػارؾ فػي األحػػداث

التػػي دارت فػػي األنػػدلس ،كقػػد رأينػػا ف ػي المسػػرحية الشػػاعر فػػاركؽ جكيػػدة كىػػك يصػػف ابػػف

زيدكف عمى لساف أبي حياف ككيف اختار الك ازرة كالسيف في قكلو:
الكممات
ىك شاعر كسبلحو
ْ
يبني زمانًا أك أماناً..

َمل
نقاء ْأك أ ْ
أك ً
ينساب بيف َّ
الناس ُحممًا..
قد ظف أف السيف قانك ُف
الحياه
ْ

ظف َّ
ْقد َّ
أف السيف أ ْقدر..
ِ
اف..
درب
حينما نحيا مع الزمف َّ
الجاه كالسْم َ
غْ ..
ط ْ
الرِد ْ
فاخ َت َار َ
كاختار سيفًا يحممُو..

كغدا َكِزي ًار(ٖ).

األندلس ،فأعجبكا بو .كاتيمو ابف جيكر بالميل إلى المعتضد بف عباد ،فحبسو ،فاستعطفو ابف زيدكف
برسائل عجيبة فمـ يعطف ،فيرب .كاتصل بالمعتضد صاحب إشبيمية فكّاله ك ازرتو ،كفكض إليو أمر

مممكتو فأقاـ مبجبلً مقرباً إلى أف تكفي ب شبيمية في أياـ المعتمد .ينظر :خير الديف الزركمي األعبلـ،

طٔٔ ،الجزء األكؿ ،دار العمـ لممبلييف ،ٜٜٔ٘ ،ص  ،ٔ٘ٛلممزيد ينظر :كفيات األعياف،جٔ،ص
ٖٗ كقبلئد العقياف ،ص ٓ ،ٚكالذخيرة ،المجمد األكؿ مف القسـ األكؿ ،ص .ٕٜٛ
(ٔ) راغب السرجاني ،قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط ،طٔ ،جٔ ،مؤسسة اق أر – القاىرة،ٕٓٔٔ ،
ص.ٖٖٙ

(ٕ) دمحم عبد المنعـ خفاجي ،األدب األندلسي (التطكر كالتجديد) ،طٔ ،دار الجيل ،بيركت ،ٜٜٕٔ ،ص.ٗٛٙ
(ٖ) الكزير العاشق ،ص .ٜ

ٖٗ

كف ػػي مش ػػيد االحتف ػػاؿ بتعي ػػيف اب ػػف زي ػػدكف كزيػ ػ اًر حي ػػث الش ػػعراء يحيط ػػكف بمجمس ػػو

يتقدميـ ابف كعب كابف سالـ  ،كالشاعر ابف المعتمد  ،كحمدكس  ،يقكلكف فيػو كفػي فضػائمو
ما يجعمو مستاء فيقكؿ بعد انصرافيـ لصديقو أبي حياف:
الشعكب..
حياف ..أعرؼ مأساة
ْ

المديح..
حكامنا اعتادكا عمى ىذا
ْ

(ٔ)

النفاؽ..
كشعكبنا اعتادت عمى ىذا
ْ

م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذه الس ػػيمفكنية ن ػػرػ كي ػػف يظي ػػر لن ػػا الكات ػػب النف ػػاؽ المتػ ػكارث ب ػػيف

الشعكب كأنيا تتغنى كتحتفل بالقكؼ كبعدىا تذمو بعد رحيمو ككأف الشاعر يحػذرنا مػف ىػؤالء
المنافقيف.
كفػي المشػيد الثػػاني كالػذؼ جػػاء مخالفػًا لمتػاريخ بعػػض الشػيء  ،فػكالدة كانػت تقتػػرب
مف ابف زيػدكف بغػرض إعػادة الحكػـ لمخبلفػة األمكيػة ،فيػي (لػـ تكػف تنشػد الحػب ،بػل كانػت
تنشػد المػؤامرات مػػف أجػل بعػػث الخبلفػة األمكيػػة مػف جديػد  ،ككجػػدت فػي الػػكزير ابػف زيػػدكف

عكن ػًا ليػػا عمػػى تحقيػػق مآربيػػا السياسػػية فػػي مسػػاعدة األمػػكييف عمػػى إعػػادة عػػرش الخبلفػػة
األمكية الذؼ ىكػ)(ٕ).

كنرػ فاركؽ جكيدة يكظف تمؾ المخالفػة فػي مسػرحيتو فنػرػ كالدة تػدخل عمػى ابػف

زيػػدكف كتخب ػره أنيػػا تخشػػى عميػػو سػػطكة المنصػػب ،كليػػذا فيػػي تري ػده شػػاع اًر فقػػط ال كزي ػ اًر ،
كتق ػػكؿ إني ػػا ل ػػك ُخي ػػرت ب ػػيف الع ػػالـ كم ػػو كمم ػػؾ األرض م ػػف جي ػػة  ،كحب ػػو م ػػف جي ػػة أخ ػػرػ
الختارت حبو  ،فتقكؿ:
قبل المنصب
ُ
القمب َ
أحببت فيؾ َ
المناصب..
مف
كأنا
أخاؼ َ
ُ
ْ

تضيع..
تجيء ..غداً
يكماً
ْ
ُ
نحمـ بالذؼ قد كافْ ..
ُ
كنعيش ُ
تصنع َيا
الناس
ُ
كنظف أف َ
الكراسي كالرَت ْب..

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٗٔ
(ٕ) دمحم عبد المنعـ خفاجي ،األدب األندلسي (التطكر كالتجديد) ،مرجع سابق ،ص ٗٛٚ

ٗٗ

..............................
ِ
يع
رأيتؾ ممكي الذؼ ال َيض ْ
لك خيركني بيف ِ
ِ
عيني ْؾ..
ممؾ
َْ
األرض أك ْ
ٍ
عيني ْؾ..
ُ
الخترت دك َف تردد ْ
(ٔ)
عميؾ..
أخاؼ
إني
ْ
ُ

لكف ابف زيدكف يرػ أنو أىل ليذه المنزلة كلذلؾ فقد (صار الممؾ القرطبي أبك

الحزـ يدنيو منو ،كيقربو إليو كيخصو بكده ،)ٕ()...فيقكؿ:

ال ..ال تخافي..
َّ ِ
ؾ أََّنِني
يؾ اآلف ُي ْد ِر ُ
إف اْل َمم َ
الكزَارْه..
أىل لمرتبة َ
أخد ُم ُو..
قضي ُت
ْ
العمر ُ
كلقد ْ
َ
ْقد كاف ح ِ
ممي
َ ُ
(ٖ)
الكزَارْه..
أف أ ََرػ َ
ف َ
ْ
ط ْي َ
كيتفػػق الشػػاعر فػػاركؽ جكيػػدة مػػع التػػاريخ بعػػض الشػػيء  ،كذلػػؾ فػػي ذىػػاب اب ػػف

زيػػدكف كدكره فػػي تكحي ػػد ممػػكؾ الطكائ ػػف ففػػي المش ػػيد الثالػػث يب ػػدؼ ابػػف زي ػػدكف رغبتػػو ف ػػي

السػػفر  ،ليطػػكؼ فػػي الممال ػػؾ العربيػػة كيػػذىب إلػػى الحك ػػاـ كيخبػػرىـ بػػالككارث التػػي لحق ػػت
بالعرب نتيجة تفرقيـ كأف الحركب ستككف في كل مكػاف  ،كال بػد مػف تكحيػد الصػفكؼ تحػت
بل:
ديف هللا  ،كيدعكىـ لجمع الشمل العربي  ،فيخاطب أحد الممكؾ قائ ً
ينبئَنا َّ
بأف
اقع العربي يا مكالؼ ُ
الك ُ
بالعر ْب..
الدنَيا
كك َ
ارث ْ
ستمحق َ
ُ
حرب ىنا ..حرب ُىناؾ..

ِ
كل ٍ
األندلس..
شبر مف رُبكع
ْ
كزعامة في ّ
كفنا..
تحت ديف هللا َّ
كل ُ
صف َ
نكحد َ
لِ َـ ال ُ
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٔٛ ،ٔٙ

(ٕ) دمحم عبد المنعـ خفاجي ،األدب األندلسي التطكر كالتجديد ،مرجع سابق ،ص ٗٛٙ
(ٖ) الكزير العاشق ،ص ٜٔ

٘ٗ

ٍ
لِـ ال ن ِ
تحت د ِ
أشبلءنا..
محمد
يف
َ
جم ُع َ
َ ُ ّ
(ٔ)
ِ
الؼ..
َ
سنض ُ
يع يا مك ْ

لكػػف منافسػػيو أكغػػركا قمػػب الممػػؾ عميػػو كنجحػكا فػػي الكقيعػػة بينػػو كبػػيف الممػػؾ حتػػى

انتيى األمر بابف زيدكف إلى السجف  .كنرػ ذلؾ في المشيد الذؼ دار بيف ربيع كالممؾ :
الكليد..
اآلف أف أبا
ربيع :لقد
ْ
ُ
سمعت َ
يدكر في ِ
كل العكاصـ
ُ

ِ
الشمل
لجمع
كىـ
اء ك
ِ
يدع ْ
الحكاـ ُ
َ
كىـ األمر َ
ُي ُ
الكليد..
الممؾ :ماذا يقكؿ أبك
ْ

قاؿ َّ
صير..
أف الكحدة الكبرػ َم ْ
ربيعْ :قد َ
(ٕ)
الممؾ..
أف يكك َف ىك
يتآمر
يحمـ ْ
ْ
ُ
الشعركر ُ

كفػػي المشػػيد السػػابع نػػرػ أف الحػػدث لػػـ يكػػف تاريخي ػاً صػػرفاً  ،بػػل نجػػد أف فػػاركؽ
جكيدة بحنكتو الشعرية يعمق الصراع بيف ابف زيدكف ككالدة باستخداـ بعػض المخالفػات التػي
بينيما  ،فنراه يحكؿ قصة الغراـ العادية التي بينيمػا كمػا جػاءت فػي كتػب التػاريخ إلػى حػدث
(ٖ)

 .كنػراه يحػدث مشػادة

درامي كذلؾ رغبة منو في أف يقدـ "عمقػًا لمحػدث كلسػقكط األنػدلس"
درامية بيف ك َّ
الدة كابف زيدكف ككأنو يريد كضع القارغ في حالة تقمص لشخصية كمييما .

كيستمر فاركؽ جكيدة في عرض الحدث الدرامي كب يمػاف ابػف زيػدكف بالسػيف بأنػو

أقكػ مف الشعر  ،فيقكؿ عمى لساف ابف زيدكف:
السجاف..
مع
الفف
ْ
ُ
يمكت ً
اف
كالكمم ُة تُ ْس َج ُف في
القضب ْ
َ
اء..
َن ْنتَ ِح ُر
ُ
كنحف األحي ْ
َّ
يحررَنا..
السيف
لكف
َ
ُ
ِ
الحْم َـ
بالسيف سنحمي ُ
(ٔ) المسرحية ،ص ٖٖٕٔ ،
(ٕ) المسرحية ،ص ٔٙ

(ٖ) مصرؼ عبدالحميد حنكرة ،األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر المسرحي ،مرجع سابق ،ص
ٕٔٚ

ٗٙ

(ٔ)

نصك ُف
األشياء..
كل
األرض..
كنصنع َّ
َ
ُ
ْ
فترد كالدة مصممة عمى بقاء الكممة كما تفعمو مف أفاعيل  ،فتقكؿ كالدة :
الكممات
الشاعر َكي تَْبَقى ِف َينا
كيمكت
ْ
ُ
ُ ْ
المنصب داء ْ ِ
اء
ُ
أعرُف ُو كالفف دك ْ
الداء
جر ُ
بت ْ
ِ
اف
يع َم َع السم َ
طْ
الجاه َيض ُ
اف
المجد سيبَقى َ
لمفَّن ْ
ك ُ
ِ
صد ْقِني..
ّ
كنت أُحب َؾ سمطانًا
ما ُ
التيجاف
بيف
ْ
أك ممكًا َ
(ٕ)
أحببتُ َؾ شع اًر
َ

لكف ابف زيدكف ما زاؿ مؤمنًا بأف حد السيف أقكػ مف الشعر فيقكؿ لكالدة:
باف السجك ِف
ض ِ
بيف ُق ْ
أؤمف َ
أصبحت ُ
حد ا ِ
بأف َّ
َّ
لسيف أقكػ

ِ
ِ
ساف..
م ْف حكايات الّمِ ْ
(كقػػد نشػػأت بينػػو كبػػيف كالدة بنػػت المسػػتكفي مػػكدة كانػػت منبع ػاً مػػف منػػابع شػػعره ،
(ٖ)

ككس ػػيمة م ػػف كس ػػائل إليامات ػػو الفني ػػة  .كى ػػي الت ػػي كل ػػدت ف ػػي نفس ػػو ى ػػذا الن ػػكع م ػػف الب ػػؤس
(ٗ)

كاالضػػطراب المػػذيف يشػػاىداف فػػي كثيػػر مػػف ن ػكاحي نظمػػو كنثػره)

 .كقػػد كصػػفيا ابػػف بسػػاـ

بقكلػػو ( :ككانػػت فػػي نسػػاء أىػػل زمانيػػا كاحػػدة أقرانيػػا  ،حضػػكر شػػاىد كحػ اررة أكابػػد  ،كحسػػف
منظػػر كمخبػػر  ،كحػػبلكة مػػكرد كمصػػدر  ،ككػػاف مجمسػػيا بقرطبػػة منتػػدػ ألح ػرار المصػػر ،

كفناؤى ػػا ممعبػ ػاً لجي ػػاد ال ػػنظـ كالنث ػػر  ،يعش ػػك أى ػػل األدب إل ػػى ض ػػياء ُغ َّرتي ػػا  ،كيتيال ػػؾ أفػ ػراد
(ٔ) المسرحية ،ص ٕٗ
(ٕ) المسرحية ،ص ٖٕ
(ٖ) المسرحية ،ص ٕٔٔ

صل في تاريخ األدب العربي في العصكر القديمة
المف َّ
(ٗ) أحمد اإلسكندرؼ ،أحمد أميف كآخركفَ ،
كالكسيطة كالحديثة ،طٕ ،دار إحياء العمكـ – بيركت ،ٕٓٓٗ ،ص ٖٗٙ

ٗٚ

الشعراء كالكتاب عمى حبلكة عشرتيا  ،إلػى سػيكلة حجابيػا ككثػرة منتابيػا  ،تخمػط ذلػؾ بعمػك
(ٔ)

نصاب  ،ككرـ أنساب  ،كطيارة أثكاب)

.

كيقػكؿ فييػا ابػف بشػككاؿ فػػي كتابػو (الصػمة) (كانػت أديبػػة شػاعرة جزلػة القػكؿ حسػػنة

بل كلػـ تتػزكج
الشعر ،ككانت تناضل الشعراء كتسػاجل األدبػاء كتفػكؽ البرعػاء  ،كعمػرت طػكي ً
(ٕ)

قط)

.

الدة سػببًا مباشػ اًر مػف أسػػباب نكبتػو ،فقػػد نافسػو فػػي حبيػا أبػػك عػامر بػػف
ككػاف حبػػو ك ّ
عبدكس( ،كجرت بينو كبيف الكزير ابف عبدكس منافسات الشتراكيما في ذلؾ الحػب ،فػأكغر
عميو ابف عبدكس صدر الممؾ فسجنو)(ٖ).

كفػػي سػػياؽ التػػاريخ نجػػد ابػػف عبػػدكس كزي ػ ًار فػػي حككمػػة ابػػف جيػػكر الػػذؼ يكػػف كػػل
العػػداء كالحقػػد البػػف زيػػدكف فكػػاف (المنػػافس المػػدكد البػػف زيػػدكف اسػػتغل فرصػػة إغفػػاؿ الممػػؾ

القرطبػػي أبػػي الحػػزـ لشػػاعره ككزي ػره ،فأخػػذ يشػػي بػػو عنػػده ،كيكشػػف لػػو عػػف ميػػكؿ الشػػاعر

السياسػية نحػػك البيػت األمػػكؼ فكضػع ابػػف زيػػدكف تحػت المراقبػػة ،كأخػذت كالدة تػكارؼ أىػػدافيا

السياسية ،كتظير الحب البػف عبػدكس لتكػكف فػي حمايتػو ،كفػي مػأمف مػف انتقػاـ الجيػكرييف
كلتظي ػػر لم ػػكزير اب ػػف ح ػػزـ بع ػػدىا ع ػػف السياس ػػة كمؤامراتي ػػا ،كس ػػاء ذل ػػؾ الش ػػاعر ،كاش ػػتعمت

عكاطفػػو ،كاض ػػطربت مش ػػاعره ،ككػػاف أكؿ األم ػػر يش ػػؾ فػػي أف يك ػػكف لػ ػكالدة ىػػكػ ف ػػي أب ػػي
عػػامر ابػػف عبػػدكس)(ٗ) .كقػػد تط ػكرت عبلقػػة ابػػف زيػػدكف ب ػكالدة مػػف سػػيء إلػػى أس ػكأ كبػػدأت

(تنصػػب لػػو المكائػػد كيػػتيـ بػػالتكاطؤ عمػػى حككمػػة قرطبػػة ،كتػػنجح الم ػؤامرة كيمقػػى بالشػػاعر
األنيق كاألديب الرقيق في السجف ،ثـ يستطيع اإلفبلت مف سجنو كيختب بعػض الكقػت فػي

(ٔ) ابف بساـ الشنتريني ،الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ،القسـ األكؿ ،المجمد األكؿ ،دار الثقافة –
بيركت ،ٜٜٔٚ ،ص ٖٜٚ
(ٕ) المقرؼ ،نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيق إحساف عباس ،المجمد الخامس ،دار صادر
 -بيركت ،ٜٔٛٛ،ص ،ٖٖٛعف ابف بشككاؿ.

(ٖ) حنا الفاخكرؼ ،تاريخ األدب العربي،طٕٔ ،المكتبة البكليسية ،ٜٔٛٚ،ص ٖٛٙ
(ٗ) دمحم عبد المنعـ خفاجي ،األدب األندلسي (التطكر كالتجديد)،مرجع سابق ،ص ٜٖٗ-ٜٗٛ

ٗٛ

الزىراء ضاحية قرطبة الجميمة)(ٔ)(.كلكنو خاؼ كشي الحساد كأعدائو ،فراح يتنقػل فػي الػببلد
األندلسػػية حتػػى اتصػػل أخيػ اًر بالمعتضػػد صػػاحب اشػػبيمية فػػألقى إليػػو ىػػذا مقاليػػد الػػك ازرة .كلمػػا

ممػػؾ المعتمػػد بػػف المعتضػػد قػ ّػرب إليػػو الشػػاعر كتكصػػل بتػػدبيره إلػػى االسػػتيبلء عمػػى قرطبػػة
فانتقل إلييا معو ،كجعميا قاعدة ممكو .كلما شػبَّت ثػكرة اشػبيمية عمػى الييػكد سػعى أعػداء ابػف

المنيػة سػنة ٔٔٓٚـٖٗٙ/ى
زيدكف لدػ المعتمد ليرسمو إلييػا ،ففػازكا ب قصػائو .كىنػاؾ كافتػو َّ

فدفف باحتفاؿ مييب)(ٕ) .كفي المسرحية ال يبتعد جكيػدة عػف الحقيقػة التاريخيػة حيػث حيكػت

المػؤامرات ضػػد ابػػف زيػػدكف كأَمػ َػر الممػػؾ بسػػجنو كقػػد القػػى فػػي سػػجنو أس ػكأ معاممػػة كمنيػػا مػػا
جاء عمى لساف ربيع في المسرحية في المشيد األكؿ مف القسـ الثاني.
ِ
السجيف..
يؾ خي ًار ِب َّ
ربيع :أكص َ
كيف َيرػ َّ
سكداء..
يار سحاب ًة َ
عممو َ
الن َ
..............................
ِ
ليرػ الحي ِ
كالع َدـ..
ََ
اة حقيق ًة ..كيرػ األماني َ
َ
ِ
بلب
ال ترحمكه ..كادفع بو عند الصباح إلى الك ْ

لمض ِ
تترككا َّ
باب..
كء بابًاَّ ..
المساء ..ال ُ
ادفع بو َ
أؼ ْ
ك ْ
عند َ
فمصيره ىذا َّ
الخ ِائف المْمعكف
الظبلـ ..ىذا
عقاب َ
ُ
ُ
(ٖ)

بالممؾ..
يد سكءًا
ير ُ
ْ
كقد خالف فاركؽ جكيػدة ىػذا التػاريخ كمػا جػاء فػي نيايػة المسػرحية فمػـ يػذكر خبػر

فرار ابػف زيػدكف مػف السػجف بػل ذكػر أف عبػدكف أغمػد سػيفو فػي ظيػر ابػف زيػدكف بػأمر مػف
ربيع (ابف عبدكس).
كنجػػد أف جكيػػدة يس ػػتخدـ اسػػـ "ربيػػع" رغب ػػة منػػو فػػي تفعي ػػل الحػػدث الػػدرامي كح ػػث

القارغ عمى استخداـ المادة التاريخية في معرفػة شخصػية "ربيػع" حيػث تتجسػد فييػا شخصػية

ابػػف عبػػدكس بأنػػو يػػذىب إلػػى "كالدة" كيسػػاكميا بػػيف الرضػػكخ لػػو ،أك قتػػل "ابػػف زيػػدكف" فػػي
(ٔ ) مصطفى الشكعة ،األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو ،ط ، ٚدار العمـ لممبلييف – بيركت،ٜٜٕٔ ،
صٜٗٔ

(ٕ) حنا الفاخكرؼ ،تاريخ األدب العربي ،مرجع سابق ،ص ٖٛٙ
(ٖ) الكزير العاشق ،ص٘ٛٙ-ٛ

ٜٗ

السػػجف ،بػػل ييػ ِّػددىا ب لقائيػػا فػػي الشػػارع عاريػػة ،كىنػػا يظيػػر الكات ػب خسػػة كرداءة ربيػػع فػػي
تعاممو مع مميكتو كالدة فنراه يكرد مشػيداً يكضػح مػف خبللػو تكالػب الخػائف "ربيػع" فػي حديثػو
بيمجية مع مميكتو ،كنرػ الكاتب يستخدـ لفظػة (ضػاحكًا) كمػا تحمػل مػف مػدلكالت السػخرية

كاالسػػتيتار كالػػتيكـ الػػذؼ يسػػيطر كيخػػيـ عمػػى المشػػيد ال اربػػع ،كيبػػرز مػػدػ كضػػاعة المكقػػف
مف خبلؿ شخصية ربيع ،فيقكؿ:
ِِ
اآلف
إف ُ
اس بيتؾ مف رجالي ْ
أردت َ
حر ُ
ِ
ِ
بالمميكة خارَج األسكار عاري ًة
ألقي
ِ
اىا َّ
المدينو..
كل
ْ
َير َ
اس في ّ
الن ُ
ِ
كل َّ
يد
الشك ِارع أ ْ
ُش ُ
ض ُ
َكم َ
يت في ّ
األحياء
َ
ِ
اش
أف رجالُنا كجدكا األميرَة في الفر ْ
يكك ُف عمى ِفر ِ
اش ْؾ
ليس َي ْعِني َم ْف ُ
َ
َك َ
(ٔ)

َحارسْ ..أك سائقْ ..أك بائع..
كمف ىنا نستدؿ كيف تككف عبلمػات النيايػة كالسػقكط لدكلػة حكمػت فتػرة مػف الػزمف

ككػأف الكاتػػب يشػير إلػػى كيػػف لممالػؾ القكيػػة بػػأف تسػقط ،ككيػػف ألقػػبلـ الحػق أف تنيػػزـ أمػػاـ

المط ػػامع كالمكاس ػػب المادي ػػة  ،كم ػػف جي ػػة نظ ػػر الباحثػ ػة ت ػػرػ أف الكات ػػب ق ػػد رم ػػز لقرطب ػػة

(األندلس) بكالدة كانحدارىا كسقكط ممكيا.

ثانياً :مسرحية دماء عمى ستار الكعبة والتاريخ:

كفػػي مسػػرحية دمػػاء عمػػى سػػتار الكعبػػة يعػػكد لمعصػػر األمػػكؼ مستحض ػ ًار شخصػػية

يخش كجػو هللا يكمػاً فػي حياتػو ...لكػف فػاركؽ جكيػدة يعتػرؼ
الحجاج الحاكـ الظالـ الذؼ لـ َ
بصػراحة أنػػو لػػـ يكتػػب سػػيرة الحجػػاج كانمػػا أخػػذ مػػف الحجػػاج اسػػمو الػػذؼ مػػا إف يػػذكر اسػػمو
حتى تسػتدعي الػذاكرة كػل معػاني الظمػـ كاالسػتبداد المتمثمػة فػي حادثػة االعتػداء عمػى حرمػة
الكعبػػة .كيقػػكؿ( :الحجػػاج بػػف يكسػػف الثقفػػي ال يحتػػاج إلػػى تعريػػف فيػػك أشػػير طاغيػػة فػػي

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٓٓٔ

ٓ٘

تػػاريخ العػػرب كالمسػػمميف .كال بػػد أف أعتػػرؼ أننػػي فػػي مسػػرحيتي الشػػعرية "دمػػاء عمػػى سػػتار
الكعبػػة" أخػػذت مػػف الحجػػاج اسػػمو كلػػـ أكتػػب سػػيرتوَّ .
إف الحجػػاج فػػي ىػػذه المسػػرحية رمػػز
لمقير كاغتياؿ حرية اإلنساف في أؼ زماف كمكاف)(ٔ).

(المسػػرح إبػػداع يمثػػل كعػػي الػػكعي ككنػػو كتابػػة بالكممػػة كغيػػر الكممػػة كانتقػػاؿ بالكممػػة

م ػػف المق ػػركء إل ػػى المرئ ػػي أك المس ػػمكع ،كالكات ػػب المس ػػرحي مس ػػرحو خيال ػػو قب ػػل أؼ ش ػػيء،
كابداعػػو لنصػػو ينسػػاب مػػف خػػبلؿ قممػػو م ػػداداً عمػػى الصػػفحات ...مػػداداً يرسػػـ فيػػو كمم ػػات
يحيميا المخرج تشكيبلً حركياً كينكب عنيا أحياناً أخرػ)(ٕ).
ػي أف أق ػػدـ
كقب ػػل أف أل ػػا فض ػػاء مس ػػرحية دم ػػاء عم ػػى س ػػتار الكعب ػػة أرػ ل ازمػ ػًا عم ػ َّ
بل حسنًا لمف لـ َّ
يتسف لو قراءة المسرحية.
ممخصًا سريعًا ألحداث المسرحية ليككف مدخ ً

كالمسرحية تؤرخ لقضية ظمـ كاستبداد الحكاـ نتيجة فساد الحاشػية كنفاقيػا المتعػارؼ

لمحػاكـ كاف كانػت أحػداث المسػػرحية كمػا يػكحي العنػكاف "دمػاء عمػى سػػتار الكعبػة" تعػكد إلػػى
العصر األمكؼ إال أنيا تحدث في كل زماف كمكاف.

تنقسػ ػػـ المسػ ػػرحية إلػ ػػى قسػ ػػميف :األكؿ كيشػ ػػمل خمسػ ػػة فصػ ػػكؿ ،أمػ ػػا القسػ ػػـ الثػ ػػاني

فيشتمل عمى سبعة فصكؿ .يبػدأ الفصػل األكؿ بافتتاحيػة حيػث جمػكع مػف النػاس تػدكر عمػى
المسػػرح كػػأنيـ فػػي حال ػػة ط ػكاؼ حػػكؿ الكعب ػػة الش ػريفة كتنطمػػق أصػ ػكاتيـ مػػف بعيػػد بالتمبي ػػة

(لبيػػؾ الميػػـ لبيػػؾ ..لبيػػؾ ال ش ػريؾ لػػؾ لبيػػؾَّ ..
إف الحمػػد ..كالنعمػػة لػػؾ كالممػػؾ ..ال ش ػريؾ
لػػؾ) كيخػػتمط صػػكت التمبيػػة مػػع صػراخ النػػاس كاضػػاءة متقطعػػة عمػى المسػػرح ،يػػدخل الشػػيخ
س ػػبلـ رج ػػل عج ػػكز يمس ػػؾ مس ػػبحة كى ػػك ين ػػدفع كس ػػط الن ػػاس كيص ػػيح :ي ػػا أى ػػل مك ػػة أغمقػ ػكا
األبكاب ..ىذا عدك هللا يكتسح الربكع الطػاىرة ..ىػذا عػدك هللا يعبػث بالمحػارـ عنػد بيػت هللا،

كيتساءؿ الناس مػاذا ىنػاؾ أتعرفػكف؟ ىػذا قتػاؿ فػي الشػكارع ،الفاسػق العربيػد ييػدـ كػل شػيء
فػػي الحػػرـ ،كيتسػػاءؿ أحػػدىـ لمػػاذا ييػػرب النػػاس فيجيػػبيـ الش ػيخ سػػبلـ بػػأف الحجػػاج قػػد أتػػى

يخش كجو هللا يكماً في حياتػو .كفػي الفصػل األكؿ النػاس يجتمعػكف فػي
كيقكؿ :ىك حاكـ لـ َ
مي ٍ
ػداف كبيػر بينمػا تبػدك أنقػػاض كبقايػا المعػارؾ كالحجػارة كاألسػػمحة فػي الشػكارع .سػبلـ يخبػػر
النػػاس أف الحجػػاج يريػػد حكميػػـ ،يسػػألو سػػعيد عػػف الحجػػاج فيصػػفو سػػبلـ بأنػػو رجػػل غمػػيع

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٘ٔٛ
(ٕ) مصطفى صمكدؼ ،قراءات مسرحية ،طٔ ،مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،ٕٓٓٓ ،ص ٘٘

ٔ٘

القم ػػب ل ػػيس ل ػػو مثي ػػل في ػػك ل ػػـ يح ػػب ش ػػيئاً ف ػػي حيات ػػو غي ػػر ل ػػكف ال ػػدـ .كأكث ػػر ش ػػيء يخش ػػاه

الحجػػاج ىػػك الشػػعب إف أعطيتػػو عق ػبلً يفكػػر بػػو كلػػـ تقطػػع لسػػانو .فيبػػدأ المسػػرحية بحادثػػة
االعتداء عمى حرمة الكعبة في سبيل قمػع الخػارجيف عمػى القػانكف .فيػذه الحادثػة بمبلبسػات

زمانيا كظركفيا تعكس قضية فساد الحكاـ كانتشار الظمـ.

كيقػػكـ الص ػراع فػػي المسػػرحية بػػيف الحجػػاج كشخصػػية عػػدناف كنقطػػة الص ػراع بينيمػػا

ىػػي سػػعاد  .كتتجمػػى ب ارعػػة فػػاركؽ جكيػػدة حػػيف يتبلشػػى الحػػاجز الػػكىمي بػػيف الجميػػكر كمػػا
يجػرؼ عمػػى المسػرح فيمتػػزج الرمػز بالحقيقػػة .فتتعػالى أصػكات الجمػاىير زاعمػاً كػل مػػنيـ أنػػو
بل عمػػا
عػػدناف .فيػػأمر الحجػػاج رجالػػو بحبسػػيـ جميع ػًا ليكػػكف أكؿ حػػاكـ يسػػجف شػػعبو .فض ػ ً
تخمل مشيد المحاكمة مف سماع لشيادة الشيكد "سميـ عبدهللا" ك"أميف المصػرؼ" فنػرػ كيػف

استطاع فاركؽ جكيدة أف يمزج عكاطفو بعكاطػف الشخصػيات كمػف ثػـ كانػت شػيادة الشػيكد
بعيػػدة عػػف الشػػيادة القانكنيػػة فيػػي تعبػػر عػػف الحالػػة الكجدانيػػة لػػدػ الشػػاعر .فػػي حػػيف أف

الشػػاىد الثالػػث "متػػكلي كامػػل متػػكلي" يػػدعي الجنػػكف مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ حيمػػة شػػبح عػػدناف

فحقق قد ًار مف التكتر في الحركة المسرحية كفي ردكد أفعاؿ ىيئػة المحكمػة كالحجػاج كرجػاؿ
األمػػف المنتشػريف فػػي كػػل مكػػاف .يقػػف الحجػػاج مػػذعك ًار كينظػػر خمفػػو حيػػث تكجػػد مػرآة كبي ػرة

يظير فييا كجو الحجاج ،يمسؾ الحجاج بسيفو كيغمده في المرآة في كجيو كيقػكؿ مازلػت يػا

ممعكف ظػبلً ال يفػارقني كتػأبى أف تمػكت ،ارحػل كدعنػي ربمػا أنسػاؾ ،ارحػل ال أريػدؾ ،كاآلف

لػف تنجػك سأشػػرب مػف دمػػؾ ،دعنػي ألشػػرب مػف دمػػؾ .تخػرج عػػدة أصػكات مػػف الصػالة كػػل

صكت ّيدعي أنو عدناف يأمر الحجاج بسجف كل مف يقكؿ أنػو عػدناف .يتجػو رجػاؿ الشػرطة
إلػػى الصػػالة يحاصػػركف الجميػػكر ،بينمػػا يرتفػػع حبػػل المشػػنقة حػػكؿ رقبػػة سػػعاد .سػػعاد كػػل
الحيػػاة إلػػى زكاؿ ،حكاميػػا ..تيجانيػػا ..ألقابيػػا ،فالنػػاس تمضػػي أك تجػػيء ،فػػرؽ كبيػػر ب ػػيف
شػعب فػي يػد الشػػرفاء أك شػعب يمزقػو الػدجل ،فػػرؽ كبيػر بػيف مػف نيػػب الشػعكب كبػيف آخػػر

دؿ.
قد عدؿ ،ىذا ىك اإلنساف يا حجاج ،إنساف َع ْ

ىػػذا باختصػػار شػػديد أىػػـ مػػا جػػاء فػػي المسػػرحية مػػف أحػػداث ،كبطبيعػػة الحػػاؿ ف ػ ف

اختيار فػاركؽ جكيػدة ل شخصػية الحجػاج لينسػا منيػا خيػكط مسػرحيتو كانػت تسػتيدؼ خدمػة
األفكػ ػػار التػ ػػي أراد أف يعالجيػ ػػا كمنيػ ػػاَّ :
أف األنظمػ ػػة السياسػ ػػية فػ ػػي العصػ ػػكر القديمػ ػػة كفػ ػػي
العصػػر الح ػػديث ال يمك ػػف أف تتغي ػػر بتغي ػػر الحك ػػاـ .كىػػذه الفكػ ػرة تع ػػد المقكل ػػة الكب ػػرػ الت ػػي
ٕ٘

اعتمد عمييا فاركؽ جكيػدة فػي مسػرحيتو ،فالنظػاـ السياسػي ىػك الػذؼ يصػنع الحػاكـ ،بمعنػى

آخ ػػر َّ
أف الحػ ػاكـ ى ػػك مج ػػرد ثمػ ػرة لش ػػجرة النظ ػػاـ (أفػ ػراد الحاش ػػية) م ػػف خ ػػبلؿ نف ػػاؽ الحاش ػػية
لمحاكـ.

كلػػد أبػػك دمحم الحجػػاج بػػف يكسػػف بػػف أبػػي عقيػػل بػػف الحكػػـ الثقفػػي فػػي منػػازؿ ثقيػػف

بمدينة الطائف ،في عاـ الجماعة ٔٗى .ككاف اسمو كميب ثػـ أبدلػو بالحجػاج .كأمػو الفارعػة
بنػػت ىمػػاـ بػػف عػػركة بػػف مسػػعكد الثقفػػي الصػػحابي الشػػييد .نشػػأ فػػي الطػػائف ،كتعمػػـ الق ػرآف
كالحػػديث كالفصػػاحة ،ثػػـ عمػػل فػػي مطمػػع شػػبابو معمػػـ صػػبياف مػػع أبيػػو ،يعمػػـ الفتيػػة الق ػرآف

كالحػديث ،كيفقييػػـ فػي الػػديف( ،كقػػد عيػره الشػػعراء بيػػذه المينػة التػػي كػػانكا يعتقػدكف فػػي ذلػؾ

الكقت أنيا حقيرة فقالكا)(ٔ):

أينسى كميب زماف اليزاؿ كتعميمو سكرة الككثر

رغيف لو فمؾ دائر كآخر كالقمر األزىر

كلـ تطب لنفس الحجػاج اإلقامػة فػي الطػائف ،كحػاكؿ أف يتغمػب عمػى ضػعة منشػئو
بذكائو كقسكتو.

كق ػػد كظف ػػت المس ػػرحية نقط ػػة الض ػػعف ف ػػي شخص ػػية الحج ػػاج الت ػػي جعمت ػػو يحتق ػػر

الضعف كالضعفاء ،حيف أصبحت السمطة في يػده كجعمػت منػو حاكمػًا مسػتبدًا ،فقػد اسػتخدـ
أسمكباً حاسماً مبالغًا فيو حيث أسرؼ في قتل الخارجيف عف الدكلة.
لس ُت َكِبي اًر..
الحجاج :أنا ْ
ما ُك ْن ُت َكِبي ًار في َي ْك ٍـ..
اء..
اع َعَمى
َ
ض َ
ُع ْمرِؼ َق ْد َ
الضعف ْ
اس ككنت ِ
الن ِ
كبدأت ص ِغي ًار ِم ْث َل َّ
ضعيفًا
ُ
ُ َ
كالض َعفاء..

كبركا َي ْن َس ْك َف َّ
َّ
ف..
الض ْع َ
اء إذا ُ
إف الض َعَف َ
..............................
احتقر َّ
أصير كبي ًار
الض ْع َ
ف كأنساهُ ..ك ُ
ُ

(ٔ) مصطفى الشماع ،الحجاج بف يكسف الثقفي،طٔ ،مجمة التراث العربي( ،د.ت)،ص ٘٘
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َف
يقبل أبداً أ ْ
صار كبي ًار في يك ٍـ ال ُ
َم ْف َ
(ٔ)
ف..
ضع ْ
َي ُ

كقػػد أحػػاط المؤرخػػكف حياتػػو األكلػػى بجػػك مػػف األسػػاطير يرجعكنيػػا إلػػى مػػا قبػػل مػػيبلده

لبلسػػتدالؿ عمػػى أنػػو كػػاف محب ػًا لسػػفؾ الػػدماء كالجػػكر كالفسػػاد "(ٕ)كمػػف أشػػيرىا األسػػطكرة التػػي

تقػػكؿ أنػػو (لػػـ يقبػػل ثػػدؼ أمػػو كال غيرىػػا فتصػػكر الشػػيطاف ليػػـ بصػػكرة الحػػارث بػػف كمػػدة الثقفػػي –
طبيػػب العػػرب -فقػػاؿ ليػػـ اذبح ػكا لػػو جػػدياً أسػػكد كأكلغػػكه دمػػو ،كفػػي اليػػكـ التػػالي افعم ػكا بػػو كػػذلؾ
ف ػ ذا اليػػكـ الثالػػث فػػاذبحكا لػػو تيس ػاً أسػػكد كأكلغػػكه دمػػو ،ثػػـ اذبح ػكا لػػو أسػػكد سػػالخاً كأكلغػػكه دمػػو

كاطم ػكا بػػو كجيػػو ف نػػو يقبػػل الثػػدؼ فػػي اليػػكـ ال اربػػع)(ٖ) .كيعقػػب المسػػعكدؼ عمػػى ىػػذه األسػػطكرة
بقكلػػو :فكػػاف بعػػد ذلػػؾ ال يصػػبر عم ػى سػػفؾ الػػدماء كارتكػػاب أمػػكر ال يقػػدـ عمييػػا غيػره كال يسػػبق
إلييا أحد سكاه.

كنرػ فاركؽ جكيدة يكظف ىذه األسطكرة في مسرحيتو لتؤكػد عمػى تعطػش الحجػاج

سبلـ مع بعض التغيير.
لمدماء عمى لساف ّ

متو أمو..
ّ
اع َة َذ َ
ض َ
اءَ ..ح َم ُ
الرض َ
سبلـَ :رَف َ
الم َس ْ
ات َي ْكـ في َ
اؼ تسأُلو ..لِما َذا يرفض ِ
َذىب ْت إلى َّ ِ
الطْف ُل
َ َْ ُ
ََ
العر َ ْ
الص ِغ ِ
اؼ..
فأج َاب َيا َّ
العر ْ
ير غ َذاء أُموَ ..
َّ ُ
صغيرة ..كاس ِق ِ
ىيَّا ا ْذب ِحي َشاة ِ
الشاه..
يو َد َـ
ْ
َ َ
َ
ْ
اسق ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الفج ِر حي ْة ..ك ِ
يو َد َـ
ثُـ ا ْذَبحي لمطْفل ع َند َ ْ
ِ
السكداء ..كلطخي ك ْجو َّ ِ ِ ِ ِ
الدـ...
َ
َ
الصغير بَبعض َى َذا ْ
الحية َّ ْ
حدث..
سعيد :كماذا ْ

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٗٚ

(ٕ) محمكد زيادة ،الحجاج بف يكسف الثقفي المفترػ عميو (رسالة دكتكراه) ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر
كالتكزيع كالنشر ،صٖٖ
(ٖ) انظر :ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،تحقيق إحساف عباس ،طٔ ،المجمد الثاني ،دار صادر لمطباعة
كالنشر – بيركت( ،د.ت) ،صٖٓ

انظر :المسعكدؼ ،مركج الذىب كمعادف الجكىر ،تحقيق الشيخ قاسـ الشماعي الرفاعي ،طٔ،

المجمد الثالث ،دار القمـ – بيركت ،ٜٜٔٛ ،ص ٕٕٕٔٔٔ-
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الص ِغير لثدؼ ِ
أم ْو..
سبلـَ :ع َاد َّ ُ
كمػف مبلمػػح تكظيػػف التػػاريخ فػػي الفصػل الثػػاني مػػف المسػػرحية مشػػيد نفػػاؽ
(ٔ)

الناس لمحجاج كمدح صفاتو كىك صامت ال يتكمـ .كبعد أف ييـ الناس بػالخركج مػف المكػاف

يقػػف الحجػػاج فجػػأة كىػػك يصػػرخ فػػييـ ،ىػػذا يػػذكرنا بمكقػػف الحجػػاج التػػاريخي حػػيف (صػػعد
ػي بالنػاس ،فحسػبكه كأصػحابو مػف الخارجػة،
المنبػر كىػك متمػثـ بعمامػة خ ّػز حمػراء ،فقػاؿ :عم َّ
فيمكا بو ،حتى إذا اجتمع إليو الناس قاـ فكشف عف كجيو كقاؿ:
أنا ابف جبل َّ
كطبلع الثََّن َايا متى أضع العمامة تعرفكني(ٕ).
ُ َ
أما كهللا إنػي ألحمػل الش َّػر محممػو ،كأحػذكه بنعمػو ،كأجزيػو بمثمػو ،كانػي ألرػ رؤكسػًا
قػد أينعػػت كحػاف قطافيػػا ،كانػي ألنظػػر إلػػى ال ِّػدماء بػػيف العمػائـ كالّمِ َحػػى ...كانػي كهللا يػػا أىػػل
كج َرْيػػت إلػػى
الع ػراؽ مػػا أغمػػز كتغمػػاز التػػيف ،كال يقعقػػع لػػي ِّ
بالشػػناف كلقػػد ُفػ ِػرْرت عػػف ذكػػاءَ ،
الغايػػة القصػػكػَّ .
أم َّرىػػا
إف أميػػر المػػؤمنيف عبػػدالممؾ نشػػر كنانتػػو ثػػـ عجػػـ عيػػدانيا فكجػػدني َ

أكض ْػعتـ فػي الفػتف ،كسػننتـ سػنف الغػي.
فكجيني إلػيكـ ؛ فػ نكـ طالمػا َ
عكداً كأصمبيا مكس اًرّ ،
ّ
ػممة ،كألضػربنكـ ضػرب غ ارئػب اإلبػل،
أللح َكّنكـ َل ْح َػك العػكد كألعص ّ
أما كهللا ُ
ػبنكـ َع ْ
صػب الس َ
إنػػي كهللا ال ِ
أعػػد إال َكَف ْيػػت كفػػيـ أنػػتـ كذاؾ؟ كهللا لتسػ َّ
ألد َعػ ّػف لكػػل
ػتقيمف عمػػى سػػبل الحػػق أك َ
رجل منكـ شغبلً في جسده .مف كجدت بعد ثالثة ب ِ
أنيبت مالو.
عث الميمب،
سفكت َد َمو ،ك ُ
ُ
ُ
َ
يزد عمى ذلؾ.
دخل منزلو كلـ ْ
ثـ َ
قاؿ :كيقاؿ :إنو لما طاؿ سككتُو تنػاكؿ دمحم بػف عميػر حصػى فػأراد أف يحصػبو بيػا،

أذمػػوم كهللا إنػػي ألحسػػب خب ػره كركائػػو .فممػػا تكمػػـ الحجػػاج جعػػل
كقػػاؿ :قاتمػػو هللام مػػا أعيػػاه ك ّ
الحصى ينتثر مف يده كال يعقل بو ،كأف الحجاج قاؿ في خطبتو:
شاىت الكجكهم َّ
إف هللا ضرب مَثَيًا قَرٌَْةً مَاوَتْ آَمِنَةةً مُْْمَِِنَّةةً ٌَتْتٍِهَةا رِزْقُهَةا رَََةدًا مِةهْ مُةوك مَنَةان
فَنَفَةرَْْ بِةتَوْعُمِ اهللِ فَتَاَاقَهَةةا اهللُ ىِبَةاشَ ا ُةةىَِ وَابَةىْ ِ بِمَةةا مَةاوُىا ٌَصْةنَعُىنَ( . )ٖ(أنػػتـ أكلئػؾ كأشػباه أكلئػػؾ ،

ِ
ػممة حتػى
فاستكثقكا كاستقيمكا  .فك هللا ألذيقػنكـ اليػكاف حتػى تػدركا  ،كألعصػبنكـ عصػب الس َ
(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٗٔ

(ٕ ) مف قصيدة لسحيـ بف كثيل الرياحي ،ركاىا األصمعي في األصمعيات.
(ٖ) سكرة النحل ،آيةٕٔٔ :

٘٘

تنقادكا  ،أقسـ باهلل لتقِبمُ ّف عمى اإلنصاؼ ،كلتََد ُع ّف اإلرجػاؼ  ،ككػاف ككػاف  ،كأخبرنػي فػبلف
بالس ػػيف ىبػ ػ اًر ي ػػدع النس ػػاء أي ػػامى  ،كالكل ػػداف
ع ػػف ف ػػبلف  ،كاليب ػػر كم ػػا اليب ػػرم أك ألىبػ ػرنكـ َّ
يت ػػامىَّ ...إي ػػاؼ كى ػػذه الز ارف ػػات ،ال ي ػ َّ
ػركبف الرج ػػل م ػػنكـ إال كح ػػده  ،أال إن ػػو ل ػػك س ػػاغ ألى ػػل
المعصػية معصػيتيـ مػا ُجِبػي فػيء كال قكتػل عػدك ،كلعطمػت الثغػكر ،كلػكال أنيػـ ُيغ َػزكف كرىػًا
ػاة مخػػالفيف ،كانػػي
مػػا غػػزكا طكعػًا ،كقػػد بمغنػػي رفضػػكـ الميمػػب ،كاقبػػالكـ عمػػى مصػػركـ ُعصػ ً
أقسـ لكـ باهلل ال أجد أحدًا بعد ثالثة إال ضربت عنقو)(ٔ).
كتطمػػع الحجػػاج إلػػى ميمػػة تييبيػػا اآلخػػركف ؛ ليقػػدميا عربػػكف كالء كاخػػبلص لبنػػي

أميػػة كسػػمطانيـ ،كلعميػػا تبمغػػو طمكحػػو كمجػػده( .فيقػػكؿ لعبػػدالممؾ :إنػػي أريػػت فػػي منػػامي،
كأني أسمخ عبدهللا بف الزبير ،فكجيني إليػو .فكجيػو فػي ألػف رجػل ،كأمػره أف ينػزؿ الطػائف،
أمده .فحاصره حتى قتمو ،ثػـ أخرجػو فصػمبو ،كذلػؾ فػي
حتى يأتيو رأيو .تـ كتب إليو بقتالو ك ّ
سػ ػػنة ثػ ػػبلث كسػ ػػبعيف)(ٕ)( .فاسػػػتباح حرمػػػة البيػ ػػت العتيػػػق ،كأرعػػػب اآلمنػ ػػيف ،كشػ ػػاط دمػ ػػاء

المسمميف)(ٖ).

" كػػاف الحجػػاج يرسػػل البعػػث بعػػد البعػػث لمناكشػػة ابػػف الزبيػػر فينيػػزـ أصػػحاب ابػػف

الزبير كيظفر أصحاب الحجاج .كأخيػ ًار كجػد الحجػاج أف المناكشػة قميمػة الجػدكػ "فكتػب إلػى

عبػػدالممؾ يسػػتأذنو فػػي حصػػار ابػػف الزبيػػر كدخكلػػو الحػػرـ (باحػػة المسػػجد – كالكعبػػة) عميػػو
كيخبره أف شػككتو َّ
كمػت كتفػرؽ عنػو عامػة أصػحابو كيسػألو أف يمػده برجػاؿ ،فأمػده عبػدالممؾ

بخمسة آالؼ رجػل عمػييـ طػارؽ بػف عمػرك .عندئػذ سػار الحجػاج بػالجيش مػف الطػائف إلػى
مكة كحاصر ابػف الزبيػر ليمػة ىػبلؿ ذؼ القعػدة ٕ -ٚنيسػاف ٕ .ٜٙككػاف الحصػار يزيػد فػي
قػػكة الحجػػاج كيضػػعف ابػػف الزبيػػر ،ف ػ ف جػػيش الحجػػاج كػػاف معسػػك ًار مػػا بػػيف الحجػػكف إلػػى

الصفا حتى تعذر عمى أصػحاب ابػف الزبيػر أف يصػمكا إلػى عرفػة فػامتنع عمػييـ الحػا ،بينمػا
كانت طريق عرفة حرة في كجػو الحجػاج فحػا ىػك فػي ذلػؾ العػاـ (ٕٚق) بالنػاس ...نصػب

(ٔ) الطبرؼ ،تاريخ الطبرؼ ،تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،طٕ،ج ،ٙدار المعارؼ بمصر،)ٕٖٓٓ(،
صٕٕٓ ٕٓٗ-
(ٕ) تاريخ الطبرؼ ،مرجع سابق ،ص ٗٔٚ

(ٖ ) دمحم نافع حسف المصطفى ،الشعر في ركاب الحجاج بف يكسف الثقفي ،،قسـ المغة العربية كآدابيا –
جامعة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة،ٕٓٓٛ ،ص ٔٛ

٘ٙ

الحجاج اآلف المنجنيقات عمى جبل أبي قبيس كجعل يضرب مكة فػي الفينػة بعػد الفينػة ،أمػا
المعػػارؾ الفعميػػة فكانػػت تػػدكر فػػي بطػػف مكػػة كفػػي الحػػرـ أيض ػاً .كاتفػػق أنػػو فػػي أثنػػاء ضػػرب
مكػػة ب ػػالمنجنيق رعػػدت الس ػػماء فتش ػػاءـ أىػػل الش ػػاـ ككف ػكا ع ػػف الرم ػػي فرفػػع الحج ػػاج حينئ ػػذ

طػػرؼ ردائػػو كغػػرزه فػػي منطقتػػو ،ثػػـ رفػػع حجػػر المنجنيػػق ككضػػعو ،ثػػـ قػػاؿ :ارم ػكا ،كرمػػى
معيـ .كفي اليكـ التالي جاءت صػاعقة فقتمػت مػف أىػل الشػاـ اثنػي عشػر نفػ ًار فػ ازد تشػاؤميـ
كلكػف الحجػػاج قػاؿ ليػػـ(:يػا أىػػل الشػػاـ ،ال تنكػركا ىػػذا فػ ني ابػػف تيامػة كىػػذه صػكاعقيا .كاف

الف ػػتح ق ػػد حض ػػر فابش ػػركا ،كسيص ػػيب أص ػػحاب اب ػػف الزبي ػػر م ػػا أص ػػابكـ ".كف ػػي ذاؾ الي ػػكـ
أصػػابت الصػػاعقة نفػ ًار مػػف أصػػحاب ابػػف الزبيػػر فػػذكرىـ الحجػػاج بقكلػػو ليػػـ بػػاألمس فمض ػكا
عمػػى القتػػاؿ .ثػػـ َّ
إف عبػػدهللا بػػف عمػػر بػػف الخطػػاب طمػػب مػػف الحجػػاج أف يقػػف ضػػرب مكػػة
بػالمنجنيق فػي ذؼ الحجػػة (ٖٚى) كػيبل يمنػػع النػاس مػػف أداء فريضػة الحػػا ،فكقػف الحجػػاج
القتاؿ في ذلؾ الشير)(ٔ).

كقػػد اسػػتطاع فػػاركؽ جكيػػدة أف يتعامػػل مػػع المكقػػف التػػاريخي بمػػا يخػػدـ الفكػرة التػػي

أرادىػػا كمنيػػا مػػا جػػاء فػػي المسػػرحية عمػػى لسػػاف الحجػػاج بعػػد مػػا سػػمعو مػػف نفػػاؽ الشػػعب

كمبالغتيـ في كصفو كبعد طكؿ صمتو فاجأىـ بقكلو:
بف جبل َّ
المنايا..
الجبلد تُسكرني
كطبلع الثََّن َايا أنا
ُ
َ
الحجاج :أنا ا ُ َ
أُحب َّ
أجمل ما أراهُ َد ُـ الضحايا
الد َـ ْلـ أ َ
َعش ْق سكاهُ ك ُ
النعاج..
الحجاج يا شعب
أنا
ِ
ُ
بل
بكـ رج ً
كهللا َل ْف أُبقي ْ

الحاؿ
بل إذا كنتـ بيذا
لكـ أم ً
ْ
ْ
كلف أُبقي ْ
إني ألعمـ كل ما فيكـ
(ٕ)

خفتُ ْـ...الخ
إف ْ
جبناء ْ
ُ
كم ػػف مظ ػػاىر تكظي ػػف الت ػػاريخ أيضػ ػاً مش ػػيد االعت ػػداء عم ػػى حرم ػػة الكعب ػػة عن ػػدما

حاص ػػر الحج ػػاج مك ػػة المش ػػرفة ،كض ػ ّػيق الخن ػػاؽ عم ػػى اب ػػف الزبي ػػر المحتم ػػي بالبي ػػت كأخ ػػذ
(ٔ ) عمر فركخ ،دراسات قصيرة في األدب كالتاريخ كالفمسفة (الحجاج بف يكسف الثقفي) ،طٔ ،مكتبة
الكشاؼ ،بيركت ،ٜٔٗٔ ،صٚ-ٙ

(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٙ
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يضػربيا الحجػػاج بػػالمنجنيق دكف م ارعػػاة لحرمتيػػا كقداسػػتيا؛ حتػػى تيػػدمت بعػػض أج ػزاء مػػف

الكعبة .حيث افتتح فاركؽ جكيدة مسرحيتو بجمكع مف الناس تدكر عمى المسػرح ككػأنيـ فػي
حالة طكاؼ.

اب
ّ
أىل مك َة ْ
أغمُقكا األبك ْ
سبلـ :يا َ
ِ
ع الطاىرة
الرُبك َ
ىذا عدك هللا َي ْكتَس ُح ّ

ِ
عند َب ْي ِت هللا
ىذا عدك هللا َي ْعَب ُث
بالمحارِـ َ
..............................

ناؾ أتَ ْع ِرُفك ْف..
صكت :ماذا ُى َ
ع..
َى َذا ِقتاؿ ِفي الشك ِار ْ
الحرـ
كل َشي ٍء في
الفاسق العربيد يي ِدـ
ُ
ْ
ُ َ ْ ُ َّ ْ
يف..
صكت ُ
ُ
صيح في الحرِـ الشر ْ
الخيكؿ َي ُ
ِ
امَنا..
الحرُـ الشر ُ
زمانَا ُي ْي َد ُـ َ
أم َ
يف َ
سبلـ :ع ْشَنا َ
يا كيمنا ..يا كيمنا..

رـ..
رـَ ..ى َد ُمكا َ
أصكاتَ :ى َد ُمكا َ
الح ْ
الح ْ
..............................
رـ..
اؿ َيْق ُ
صف في َ
صكت :ما ز َ
الح ْ
(ٔ)
اؽ في ْأر ِ
الحرـ...
ض
دماء
َ
المسمميف تُر ُ
ْ
ىذؼ ُ

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٓٔ
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ثالثاً :مسرحية الخديوي والتاريخ:
فػػي مسػػرحية الخػػديكؼ ن ػراه يعػػكد لحقبػػة أخػػرػ مػػف تػػاريخ مصػػر ،كىػػي افتتػػاح قنػػاة

الس ػػكيس ف ػػي عي ػػد الخ ػػديكؼ إس ػػماعيل ال ػػذؼ أغ ػػرؽ مص ػػر ف ػػي ال ػػديكف مم ػػا س ػػيل اح ػػتبلؿ
بريطانيا ليا.

كقد اتجو فاركؽ جكيدة إلى التاريخ ليطرح عددًا مف القضػايا السػاخنة التػي مػا ازلػت
كستبقى مثار خبلؼ ،منيا قضايا الديكف ،كالعبلقػة بػالغرب ،كالػديف كالسياسػة ،كحػق الحػاكـ
الحمـ ،كحق الشعكب في المشاركة في اتخاذ القرار.
في ُ
انقسػػمت المسػػرحية إلػػى ج ػزأيف ،األكؿ اشػػتمل عمػػى سػػتة مشػػاىد ،أمػػا الجػػزء الث ػاني
اشتمل عمى خمسة مشاىد .افتتح المشيد األكؿ مف المسرحية باحتفاالت قنػاة السػكيس ،كقػد

تصػ ػػدر الحفػ ػػل الخػ ػػديكؼ ككبػ ػػار رجالػ ػػو كضػ ػػيكفو (ديمسػ ػػبس)( ،أكجينػ ػػي) صػ ػػديقة الخػ ػػديكؼ
كحبيبتو الفرنسيةِ ،
(ص ِّديق) كزير الخديكؼ كأخكه في الرضػاعة( ،عثمػاف باشػا) كزيػر القصػر

كأبػرز رجػاالت الخػػديكؼ .كيخػيـ عمػػى المشػيد فرحػػة عارمػة فقػػد قػدـ الخػػديكؼ اليػدايا الثمينػػة

المتنكع ػػة (القص ػػكر ،كالجػ ػكاىر الثمين ػػة )...كف ػػي المش ػػيد الث ػػاني يظي ػػر عم ػػى ش ػػاط القن ػػاة
عمػاؿ التراحيػػل يبػدك عمػػييـ الحػزف كاأللػػـ ،فيػـ يشػػعركف بػأنيـ غربػػاء فػي كطػػنيـ ،نتيجػة مػػا

آؿ إليو حاؿ البمد مف غياب لمعدؿ كالحق ،كانتشار الظمـ .كفي المشػيد الثالػث تظيػر أزىػار
مع شقيقيا ِ
ص ِّديق في حالة حزف عمى ما ضاع مف عمرىػا فػي بػبلط الخػديكؼ ،كتطمػب مػف
ِ
صػ ِّػديق أف يخرجيػػا مػػف القصػػر كأف يحػػاكال اليػػرب لكنػػو يخبرىػػا بفػكات األكاف ،كفجػػأة يػػدخل
الخديكؼ معاتبًا أزىار لعدـ حضكرىا حفل القناة فتخبره بأنيا كانػت متعبػة كترقػد فػي السػرير،

كيرد الخديكؼ أف المرض أماـ القصر يعني االحتجػاج ،كيحػدث عتػاب بػيف الخػديكؼ كأزىػار

ككيف أضاعت عمرىا في خدمتو ببل مقابل ،كتطمب مػف الخػديكؼ أف يفػؾ زمػاـ أسػرىا ربمػا
تجد الطريق .أما المشيد الرابع في صالكف الخػديكؼ يجمػس كبػار رجالػو (ديمسػبسِ ،
ص ِّػديق،
كعثمػػاف) يتجػػادلكف حػػكؿ آخػػر صػػفقاتيـ كالقػػركض التػػي سػػيقدميا األجانػػب لمصػػر كنصػػيب
كػػل كاحػػد مػػنيـ مػػف العم ػكالت كالسػػرقات كالفكائػػد ،يػػدخل الخػػديكؼ كيقػػف الثبلثػػة السػػتقبالو،

كيقػػكـ ديمسػػبس بتقػػديـ الضػػيكؼ أمػػاـ الخػػديكؼ كيحػػاكؿ كػػل مػػف ديمسػػبس كعثمػػاف بتجميػػل

األمػػر أمػػاـ الخػػديكؼ ،كيخب ػره عثمػػاف َّ
أف كػػل القػػركض جػػاىزة لمتكقيػػع كال يكجػػد سػػكػ فائػػدة

أف ممثػػل الصػػندكؽ يريػػد رؤيتػػو عمػػى انف ػراد ك َّ
بسػػيطة ،بينمػػا يخب ػره ديمسػػبس َّ
أف ىنػػاؾ بعػػض
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الشػػركط ،يتقػػدـ ممثػػل الصػػندكؽ (د .بخ ػبلف) كينحنػػي أمػػاـ الخػػديكؼ ،كيعمػػف الخػػديكؼ عػػف
مكافقتػػو عمػػى جميػػع الشػػركط ،فيجيبػػو د .بخػػبلف كػػل ال ػذؼ نرجػػكه يػػا م ػكالؼ أشػػياء صػػغيرة
(بعض الكظائف في صفكؼ الجيش كالبػكليس ،بعػض الكظػائف فػي الضػرائب كالبنػكؾ ،فػي

القصكر ،كل المناصب في ببلط جنػابكـ) .فػي المشػيد الخػامس بينمػا يجمػس الخػديكؼ عمػى

ػتاء مػػف الػػديكف فيقػػكؿ :قمنػػا كثيػ ًار أف ىػػذا
عرشػػو يػػدخل عميػػو جمػػاؿ الػػديف األفغػػاني يبػػدك مسػ ً
الد ْي َف سكؼ يككف أكبر كارثة ،كأننا سنباع يكماً كالرقيق لكػف أحػداً لػـ يسػمع .كيحػدث نقػاش
ّ
بػػيف الخػػديكؼ كاألفغػػاني حػػكؿ حمػػـ الخػػديكؼ الػػذؼ أكصػػمو إلػػى الػػديكف حتػػى يػػذكر التػػاريخ

اسػمو ،كيقػل األفغػاني بأنػو ال قيمػة لمػا أنجزتػو يكمػًا كأصػبح فػي أيػادؼ الغيػر ،حققػت حممػؾ
كي يمكت الشعب ،كيرد الخديكؼ بأنػو اسػتداف لكػي يقػيـ حضػارة فػي مصػر تبقػى دائمػًا رم َػز
الشػػمكخ كأف الغػػرب سػػاعده كأعطػػاه المزيػػد ،كأ َّف ىػػذا الشػػعب سػػيقكؿ َّ
أف ع ارقػػة األكب ػ ار كرأس

التػػيف قصػػر النيػػل أك عابػػديف مػػف صػػنع الخػػديكؼ ،كأف حديقػػة الحي ػكاف شػػيدىا الخػػديكؼ...

فيػػرد عمي ػػو األفغ ػػاني يكم ػًا م ػػف األي ػػاـ سػػكؼ يق ػػكؿ ى ػػذا الشػػعب َّ
أف األرض بيع ػػت لؤلجان ػػب
عنػدما حكػػـ الخػػديكؼ ،ك َّ
أف ديػكف مصػػر مػػف صػنع الخػػديكؼ ،كأف المػػاؿ ضػاع عمػػى الغػكاني

كالج ػكارؼ عنػػدما حكػػـ الخػػديكؼ ،يكم ػًا م ػف األيػػاـ يػػا م ػكالؼ سػػكؼ يقػػاؿ ىػػذا الشػػعب ضػػيعو
الخػػديكؼ .كفػػي المشػػيد السػػادس مظػػاىرات فػػي الشػكارع تيتػػف بسػػقكط الخػػديكؼ كرجالػػو بعػػد
ارتفاع الضرائب كاألسعار ،بينما الخديكؼ يقف حائ اًر في قصػره بػيف رجالػو ،كيقتػرح الخػديكؼ

أف يخػػرج لي ػػـ ص ػػديق كيعم ػػف أنػػو خط ػػأ ال ػػك ازرة ك َّ
أف الخ ػػديكؼ يرفضػػو ،لك ػػف ص ػػديق ي ػػرفض
الخركج كيقكؿ أنو إذا خرج سكؼ يعمػف كػل مػا عنػده كلػف يخشػى أحػد ،سػيقكؿ كيػف تسػربت

أمكاؿ ىذا الشعب ،كسيعمف عف حسابات البنكؾ كمػا أخػذكا مػف عمػكالت كصػفقات مريبػة...
كين ػػدفع ِ
ص ػ ّػديق يح ػػاكؿ الخ ػػركج لمن ػػاس كلك ػػف الخ ػػديكؼ يخ ػػرج مسدس ػػو كيطم ػػق الن ػػار عمي ػػو،

صديق َّ
مضرجاً بدمائو بينما تسقط عميو أختو أزىار.
كيسقط ّ
كفي المشيد األكؿ مف الجزء الثاني الخديكؼ يدكر في عصػبية عمػى خشػبة المسػرح

كحكل ػػو رجالػػػو ديمسػ ػػبس كعثم ػػاف كرجػػػاؿ الشػػػرطة بع ػػد ىػػػركب أزىػػػار م ػػف القصػ ػػر ،كيقػ ػػكؿ

الخػػديكؼ ىربػػت مػػنكـ يػػا جبنػػاء ،خطػػأ كبيػػر أنيػػا ىربػػت كال نػػدرؼ إلػػى أؼ األم ػاكف سػػافرت،
يحاكؿ كل مف عثمػاف كديمسػبس تبريػر المكقػف بأنػو كػاف سػيبلً أف تختفػي بػيف آالؼ البشػر

فالزحاـ كبير كأنو يكـ القيامة ،كأنيا لف تفعػل شػيئاً ،كيقػكؿ الخػديكؼ بػأف أزىػار سػكؼ تكػكف
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بعػػد اليػػكـ عبئػ ػاً عمػػى صػػدره ،في ػػي لػػـ تعػػد كم ػػا كانػػت بعػػدما فق ػػدت شػػقيقيا صػ ّػديق ،كأني ػػا
ستصػػير كػػالنيراف تحػػرؽ كػػل شػػيء ،كيقػػكؿ عثمػػاف لػػف تفمػػت منػػا ،الخػػديكؼ لعثمػػاف :أعمنػػت
ػأف صػ ِّػديق انتحػػر كبػػأف مكالنػػا تمقػػى
البيػػاف؟ فيػػرد عثمػػاف نعػػـ مػكالؼ أعمنػػاه ،قمنػػا فػػي البيػػاف بػ ّ
فػي أسػى الخبػر الحػزيف ،كبػأف ص ِّػديق ىػك المسػئكؿ عػف كػل المصػائب فػي الػببلد ،كيطمػػئف
عثماف الخديكؼ بأف المكقف األمني فػي كػل الشػكارع قػد ىػدأ ،كأف النػاس يقكلػكف أف ص ِّػديق
ىك سبب الككارث كميا ،يخرج عثمػاف كديمسػبس كيػدكر الخػديكؼ فػي حػزف شػديد حػكؿ نفسػو
نادمػًا عمػػى مػػا فعمػػو بصػػديق ،كانػػت فاطمػػة ابنػػة الخػػديكؼ قػػد تسػػممت ككقفػػت بعيػػداً ،كينػػزعا
الخديكؼ حينما يكتشف أنيا سمعت ما قاؿ ،كيطمػب منيػا أف تتركػو لكحػده ،كتتسػاءؿ فاطمػة
عمػػا إذا كػػاف النػػدـ يجػػدؼ؟ كفػػي المشػػيد ال ارب ػػع يظيػػر عمػػاؿ التراحيػػل عمػػى شػػاط القن ػػاة
كيق ػػف بي ػػنيـ جم ػػاؿ ال ػػديف األفغ ػػاني ال ػػذؼ يظي ػػر ف ػػي المس ػػرحية كشخص ػػية أساس ػػية يح ػػث

الشػ ػػعب عمػ ػػى الثػ ػػكرة ،كفجػ ػػأة تقػ ػػتحـ مجمكعػ ػػة مػ ػػف الشػ ػػرطة المكػ ػػاف كيمقػ ػػكف القػ ػػبض عمػ ػػى

األفغػػاني ،كفػػي المشػػيد األخيػػر فػػي قاعػػة العػػرش يظيػػر الخػػديكؼ حزينػاً ميمكمػاً يػػدكر حػػكؿ
نفسػو نادمػًا عمػػى مػػا حػػدث ،ينػػدفع الػدائنكف حػػكؿ الخػػديكؼ كمعيػػـ الشػػعب كالجػػيش ،كتنتيػػي
المسرحية في شكل خيالي بعرض الخديكؼ لمبيع في مزاد لتسكية الديكف.

ىػػذا مػػكجز ألىػػـ أحػػداث المسػػرحية كبػػالرغـ مػػف َّ
أف أحػػداثيا تػػدكر فػػي القػػرف التاسػػع

عش ػ ػ ػػر ،إال َّ
أف القض ػ ػ ػػايا الت ػ ػ ػػي تناقش ػ ػ ػػيا ال تػ ػ ػ ػزاؿ لي ػ ػ ػػا أىميتي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي كاقعن ػ ػ ػػا المعاص ػ ػ ػػر.

رأينا كيف افتتح الشاعر فاركؽ جكيدة مسرحيتو بحفل افتتاح قناة السػكيس حيػث يشػيد عمػى
إسراؼ الخديكؼ إسماعيل كبذخو ،كيدعك فيو كبار رجالػو عثمػاف كديميسػبس ككػذلؾ عشػيقتو

أكجيني ،كيغدؽ ليـ العطاء غير عاب بما يخبئو لو القدر مف مػؤامرات يعػدىا لػو المقربػكف،
أك بسخط الشعب عميو.

كفػػي ىػػذا المشػػيد ال يبتعػػد فػػاركؽ جكيػػدة عػػف الحقيقػػة التاريخيػػة فقػػد سػػافر الخػػديكؼ

إسماعيل إلى باريس السػتدعاء عكاىميػا إلػى حفػبلت ترعػة السػكيس (ككػاف قػد أجػاب دعكتػو

مػف عكاىػل أكركبػا كػل مػف لػـ َي ُحػػل دكف مجيئػو حائػل .فكعػده بالحضػكر :أكجينػي إمب ارطػػكرة
الفرنسػػػاكييف ،كفرنتػػػز يكسػػػف إمب ارطػ ػػكر النمسػػػا كممػ ػػؾ المجػػػر ،كفردريػ ػػؾ كلػ ػػي عيػ ػػد التػ ػػاج
البركسياني ...كمػف لػـ يػتمكف مػف المجػيء ،أمػر سػفيره باألسػتانة أف يقػكـ مقامػو ،أك انتػدب
أحػ ػد كب ػػار رج ػػاؿ دكلت ػػو ل ػػذلؾ ...أم ػػا اإلمب ارط ػػكرة أكجين ػػي ،ف ني ػػا س ػػبقت مكع ػػد االحتف ػػاؿ،
ٔٙ

كق ِػدمت إلػى العاصػمة المصػرية فػي األسػبكع الثالػػث مػف شػير أكتػكبر .فأنزليػا إسػماعيل فػػي

قصر الجزيرة ،كقاـ بشؤكف ضيافتيا ،قيامًا فػاؽ كػل مػا اعتػاده الممػكؾ كأعػاظـ عكاىػل العػالـ
ػكرً غفي ػ ًار مػػف رجػػاؿ األدب كالعمػػـ كالفنػػكف ،كالتجػػارة
مػػف نكعػػو ...كمػػا دع ػا إسػػماعيل جميػ ا

الكبػرػ ...كم ارسػػمي الج ارئػػد الغربيػػة الميمػػة كميػػا ،بػل ذات م ارسػػمي الج ارئػػد التػػي مػػف الطبقػػة
الثانيػػة كالطبقػػة الثالثػػة فػػي األىميػػة – لمػػا كػػاف لػػؤلدب كالعمػػـ كالصػػحافة كبػػاقي مػػا ذكػػر مػػف

رفيع المنزلة لديو)(ٔ).

(كك ػػاف المس ػػيك دؼ لس ػػبس ق ػػد أعمػػػف ف ػػي ٕ أغس ػػطس أف افتت ػػاح الترع ػػة لممبلحػ ػػة

العالميػ ػػة يكػ ػػكف يػ ػػكـ  ٔٚنػ ػػكفمبر سػ ػػنة  ...ٜٔٛٙفطػ ػػرح إسػ ػػماعيل فػ ػػي الم ػ ػزاد أمػ ػػر القيػ ػػاـ
بالشؤكف التػي تسػتدعييا االحتفػاالت العتيػدة ،حافظػًا لمخزينػة المصػرية حػق عمكلتػو عمػى مػا
يرسك عمييا مػف مزادىػا .كأرسػل يستحضػر خمسػمائة طػاه ،كألػف خػادـ مػف جنػكاء ،كليفرنػك،

كمرس ػػيميا ،ليقكمػ ػكا بخدم ػػة ض ػػيكفو ،زي ػػادة عم ػػى طيات ػػو ،كخدم ػػو المصػ ػرييف ،كبع ػػث يرج ػػك
مدعك)(ٕ).
المسيك دؼ لسبس بأخذ االستعدادات البلزمة لضيافة ستة آالؼ
ّ

لق ػػد (رأت مص ػػر عم ػػى م ػػر الق ػػركف م ػػف مظ ػػاىر العظم ػػة كمجاليي ػػا ،كأبي ػػة المم ػػؾ

كجبللو ،كفخفخة الرسميات كجماليا ،مػا ال تحسػد معػو قطػ ًار فػي الكجػكد عمػى مػا أحػرزه مػف

ذلػؾ ،كلكنػو لػـ تتػكاؿ تحػت قبػة سػمائيا الصػافية ،كعمػى ضػفاؼ نيميػا السػعيد ،سمسػمة أعػكاـ
أخػػذت نصػػيبيا األكفػػر مػػف الجػػبلؿ كالميابػػة ،كالبيجػػة كاألبيػػة ،كالجمػػاؿ كالفخامػػة كالمػػذات

مثل أعكاـ ممؾ إسماعيل السػتة عشػرة .فقػد كانػت حممػاً فػي مخيمػة التػاريخ لػـ يتحقػق إال مػرة

كاحدة في دائػرة عصػكره ...كميمػا كانػت أبيػة االحتفػاالت كاألعيػاد كالرسػميات فػي العصػكر
السػػابقة لعيػػد إسػػماعيل .. .فػ ػ ف ىػػذا جميعػػو عم ػػى مػػا فيػػو مػػف س ػػنا كسػػطكع كأخػػذ بمج ػػامع
القمكب ينكسف تمامًا أماـ األشعة المنبعثة إلى صػفحات األسػاطير عػف أبيػة األيػاـ كجبلليػا
كأعيادىػا فػػي عيػػد إسػػماعيل كخاصػة حفػػبلت ترعػػة السػػكيس التػي حضػرتيا إمب ارطػػكرة فرنسػػا
أكجينػػي كزم ػرة العكاىػػل كاألم ػراء ،كقػػد أنفػػق فييػػا كحػػدىا مػػا أنفقتػػو أس ػرة برمتيػػا مػػف األسػػر
(ٔ) إلياس األيكبي ،صفحات مف تاريخ مصر(( ،)ٛتاريخ مصر في عيد الخديكؼ إسماعيل باشا مف
سنة ٖٔٛٙإلى سنة  ،)ٜٔٛٚطٕ،المجمد األكؿ ،مكتبة مدبكلي – القاىرة ،ٜٜٔٙ ،ص-ٗٔٚ

.ٗٔٛ

(ٕ) المرجع سابق ،ص.ٗٔٚ-ٗٔٙ

ٕٙ

السػػابقة فػػي أعيػػاد مئػػات السػػنييف ...كقػػد قػػدمت فييػػا اليػػدايا لمكثيػػر فمػػا مػػف مسػػتخدـ ف ػػي
القص ػػكر ميم ػػا ك ػػاف حقيػ ػ اًر إال كتُ ْخ ػػرج ل ػػو الي ػػدايا الثمين ػػة المتنكع ػػة ،لمكبػ ػراء تم ػػنح القص ػػكر

كاألطياف كالجكاىر الثمينة ...كلممتكسطيف تيدػ صػرر النقػكد أك السػيكؼ المرصػعة كاآلنيػة

الفػ ػػاخرة كالريػ ػػاش الػ ػػكثير ،كلؤلصػ ػػاغر تعطػ ػػى الج ػ ػكائز مػ ػػف الخ ػ ػكاتـ كالسػ ػػاعات كالمبلبػ ػػس
(ٔ).

كالحمكيات)

كقد بدت مظاىر الترؼ كاألبية كاضحة في المسرحية كمنيا الحكار التالي:

الخديكؼ:

ِ
بالقصكر كِبالضيكؼ..
ماذا فعمتـ

األشياء
عثماف :أعددنا ُك َّل
ْ
اآلف رأس ِ
التّ ِ
يف َيا مكالَؼ
َ ُ
ِ
ي ِ
بالضيكؼ
حف ُل
َ
ِ
الضيكؼ ي ِ
ِ
يف
بعض
قيـ في َعابد ْ
ُ
ُ ُ
..............................

طايا..
الع َ
بالي َدايا ك َ
الخديكؼ :ما َذا فعمتُ ْـ َ
ِ
أحضر ُت يا َمكالَؼ مف باريس أشياء كثيرًة
ص ِّديق:
ْ
ألف َت ٍ ِ
ألف ِعْق ٍد مف ُزُمرْد..
اج م ْف َذ َى ْب ..ك َ
َ
ٍ
رصع ٍة
ألف َ
كليتير" ..ك َ
ك َ
"خاتَ ِـ ُس ْ
ألف إسكرة ُم َ
(ٕ)
ِ
الفص ِ
كص َّ
الن ِاد َرة..
بآالؼ ُ ُ
كقد قاـ الخديكؼ بتكزيع اليدايا الثمينة عمى رجالو كمف ذلؾ في المسرحية:
ِ
ِ ِ
يؾ قص ًار َكبي ًار َكبي ًار
الخديكؼ :ديمس ْبسَ ..سأعط َ
ىدي َة ُع ِ
رس افتتاح الَقَناة
..............................
الخديكؼ :ماذا تطمب يا ِ
ص ّديق..
ِ
ضاؾ َعِّني..
ص ّديق :ال
شي َء َيا َمكَالؼ َغ َير ِر َ
ْ
(ٔ) المرجع السابق ،صٖٔٔ .ٖٔٗ-
(ٕ) الخديكؼ ،ص ٕٓ-ٜٔ

ٖٙ

فداف ..كَقصر ..ىل يكفي ىذا يا ِ
ألف ٍ
ص ِّديق
الخديكؼُ :
َ
ِ
الؼ ُشك ًار
الؼ ُشك اًرَ ..مك َ
صديقَ :مك َ
افَ ..ماذا تَبتَ ِغي..
ثم ُ
الخديكؼُ :ع َ
اؾ َعِّني
عثمافَ :ال
غير َ
رض َ
شيء يا مكالؼ َ
َ
الخديكؼ :قصر كبير ِفي ضكاحي القاىرة
..............................

اف..
أعطكهُ قص ًار في ربى ُح َمك ْ
(ٔ)
ع َعمى األحب ِ
اليدايا...الخ
آالؼ
َكِّز ْ
اب َ
َ
َْ
(مػػات سػػعيد مخمف ػًا خمفػػو دين ػًا مقتػػرض يزيػػد مجمكعػػو عمػػى أحػػد عشػػر مميكن ػًا مػػف
الجنييات ،كعميو فكؽ ذلؾ قيد االمتياز الفاحش الممنكح لشركة ترعة السكيس.

فمػػا لبػػث أف أقػػدـ إسػػماعيل عمػػى بػػث ركح الحيػػاة فػػي أعمػػاؿ القطػػر قاطبػػة ،كعمػػى

إ ازلػػة مػػا فػػي امتيػػاز شػػركة السػػكيس مػػف جػػائر نفقػػات كمصػػركفات جعمػػت الخزينػػة المص ػرية
تشكك العكز كالضيق ،بالرغـ مف الخيرات الكثيرة المتدفقة إلى الػببلد مػف كراء ارتفػاع أسػعار

القطف كزيادة صادراتو.

فكمف "إسماعيل" نكبار باشا بالسػعي إلػى عقػد قػرض جديػد فػي األسػكاؽ األكركبيػة،
أثناء كجكده في باريس ،لمعمل عمى الفكز بالمطالب المصرية مف شركة القناؿ.

كتمكػ ػػف نكبػ ػػار باشػ ػػا م ػ ػػف عقػ ػػد االتفػ ػػاؽ مػ ػػع الجي ػ ػػات المختصػ ػػة كتعيػ ػػد بمكجب ػ ػػو

المتعاقػػدكف ب ػػأف ي ػػدفعكا إل ػػى الحككمػػة المصػ ػرية خمس ػػة مبلي ػػيف جنيػػو انجمي ػػزؼ ،عم ػػى أرب ػػع
تسدد ليـ الحككمػة المصػرية ذلػؾ المبمػغ بفكائػده ،عمػى خمسػة عشػر
دفعات متساكية ...كأف ّ
قسطًا سنكيًا ،قدر كل قسط منيػا سػتمائة كعشػركف ألفػًا كمائتػاف كأربعػة كتسػعكف جنييػًا ،كأف

تككف إيرادات مديريات الدقيمية كالشرقية كالبحيرة ضمانة لذلؾ ،كتحكؿ رأساً إلى الدائنيف...

ثػـ تػبل ىػذا القػرض القػرض الػذؼ عقػده "إسػماعيل" لنجػدة المػزارعيف المصػرييف فػي

ال فاحش ػًا عقػػب كضػػع الح ػػرب
األزمػػة التػػي أصػػيبكا بيػػا عمػػى أثػػر نػػزكؿ أسػػعار القطػػف نػػزك ً
األمريكي ػ ػ ػ ػػة األىمي ػ ػ ػ ػػة أكزارى ػ ػ ػ ػػا ،كبم ػ ػ ػ ػػغ نيفػ ػ ػ ػ ػًا كخمس ػ ػ ػ ػػة كثبلث ػ ػ ػ ػػيف مميكنػ ػ ػ ػ ػًا م ػ ػ ػ ػػف الفرنك ػ ػ ػ ػػات.
(ٔ) الخديكؼ ،ص ٕٕٕٗ-
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غيػر أف مػا أنفػػق فػي سػػنة ٘ ٔٛٙعمػى مقاكمػػة الكػكلي ار ،كالثبلثػػة المبليػيف التػػي دفعػت فػػي

سنة  ٔٛٙٙلمحصكؿ عمى فرماف تغيير مجارؼ الك ارثػة ،كالعشػرة مبليػيف مػف الفرنكػات التػي
اسػػترد بيػػا تفتػػيش الػكادؼ مػػف شػػركة ترعػػة السػػكيس ،كمػػا أنفػػق أخيػ ًار فػػي تجييػػز الحممػػة إلػػى

كريت كتسفيرىا كاقامتيا مف جية ،كما اعتاده "إسماعيل" مف اإلنفاؽ عػف سػعة كاإلكثػار مػف
دكاعػػي التػػرؼ كمظػػاىر العػػز كالعظمػػة حػػكؿ عرشػػو مػػف جيػػة أخػػرػ كػػل ذلػػؾ جعػػل الخزينػػة

المص ػرية ،كخزينػػة األمي ػػر الخصكصػػية ،فػػي حاج ػػة إلػػى نقػػكد ،ب ػػالرغـ مػػف اإلي ػرادات كم ػػف

س ػػمفة الخمس ػػة المبلي ػػيف األخيػ ػرة .كك ػػاف "إس ػػماعيل" يتكق ػػع ذل ػػؾ االحتي ػػاج قب ػػل حص ػػكلو...
فاس ػػتدعى إلي ػػو نكب ػػار باش ػػا ككمف ػػو بالس ػػعي إل ػػى عق ػػد قرض ػػيف جدي ػػديف يككن ػػاف شخص ػػييف،

كتك ػػكف ضػ ػػمانتيما الس ػػكؾ الحديديػ ػػة – ككانػ ػػت ممكػ ػًا خاص ػ ػًا لؤلمي ػػر -كأمػ ػػبلؾ "إسػ ػػماعيل"
الشخصية األخرػ ،أؼ دائرة السنية.

كتمكف نكبار في  ٔٚأكتكبر سنة ٘ ٔٛٙمػف عقػد القػرض األكؿ مػع محػل "أبنيػايـ

نيفيو" قيمتو ثبلثة مبلييف مف الجنييات االنجميزية ،كضمانة سداده السكؾ الحديدية.

ككانػػت تعميم ػػات "إسػػماعيل" تقض ػػي ب ػػأف يكػػكف مع ػ ّػدؿ الفكائ ػػد ثمانيػػة أك تس ػػعة ف ػػي
المائ ػة سػػنكيًا .كلكػػنيـ كجػػدكا عنػػد فحػػص حسػػاب التقسػػيط أف معػ ّػدليا يبمػػغ أربعػػة عشػػر فػػي

المائة تقريبًا.

فاس ػػتاء "إس ػػماعيل" ،كام ػػتعض مػ ػف نكب ػػار ،كض ػػاعت ثقت ػػو ف ػػي كف ػػاءة ى ػػذا ال ػػكزير

لؤلمكر المالية.

كرد عنيفػػيف ،كبعػػد أف تشػػبث كػػل منيمػػا ب أريػػو:
كلكػػف الفػريقيف المتعاقػػديف بعػػد أخػػذ ّ
ىػػذا أف العقػػد باطػػل َّ
كممغػػي ،كذاؾ أنػػو صػػحيح ككاجػػب التنفيػػذ ،اتفقػػا فػػي نيايػػة األمػػر عمػػى
إلغائػػو كابدالػػو بعقػػد آخػػر ،عػػرؼ بعقػػد ٘ ينػػاير س ػنة  ،ٔٛٙٙأقػػرض (إسػػماعيل) بمقتضػػاه
مبليػيف الجنييػػات الثبلثػة السػػابق االتفػػاؽ عمييػا ،بسػػندات السػػكؾ الحديديػة ،تضػػمنيا الماليػػة

المص ػرية ،كبمع ػػدؿ سػػتة ف ػػي المائ ػػة سػػنكياً ،عم ػػى أف يسػ ّػدد ذل ػػؾ جميع ػػو عمػػى س ػػتة أقس ػػاط
سنكية متساكية ،ابتداء مف أكؿ يناير سنة .ٜٔٛٙ

أم ػػا الق ػػرض الثػػػاني – ق ػػرض الػػػدائرة الس ػػنية – فبعػػػد تػ ػزاحـ بنػ ػػؾ األنجم ػػك كمحػ ػػل

أكبنيػػايـ كشػػركائو عمػػى عقػػده ،فاتفاقيمػػا عمػػى عقػػده مع ػًا ،فانسػػحاب محػػل أكبنيػػايـ فػػي آخػػر

لحظة ،بل في دقيقة التكقيع عينيا ،بناء عمى إشارة برقية كردت مف بػاريس إلػى النائػب عنػو
٘ٙ

في العباسية بمصر ،حيث كاف االجتماع معقػكداً فػي كشػؾ أنشػأه األميػر حػديثاً ،كبعػد قبػكؿ
األنجمك القياـ بو كحده ،عمى أف يككف ثبلثة مبلييف كثبلثمائة كسبعة كثمػانيف ألفػاً كثبلثمائػة

جنيػػو أك ارق ػًا ماليػػة ،بفائػػدة سػػبعة فػػي المائػػة ،كال يقػػرض نقػػدًا فػػي الكاقػػع سػػكػ ثبلثػػة مبليػػيف
فق ػػط ،كتك ػػكف م ػ ّػدة التقس ػػيط خمس ػػة عش ػػر عامػ ػًا ،كض ػػمانة الس ػػداد تحكي ػػل إيػ ػرادات أم ػػبلؾ

"إسػػماعيل" الخاصػػة إلػػى الػػدائنيف ،كتكقيػػع رىينػػة عمػػى ثبلثمائػػة كخمسػػة كسػػتيف ألػػف فػػداف
ألحػق كشػػف بيانيػا بعقػػد القػػرض عينػو ،كبعػػد طرحػػو فػي السػػكؽ لتغطيتػػو ،كالفشػل فػػي ذلػػؾ،

لعدـ تغطية سكػ سبعة مبلييف مف الفرنكات مف الخمسة كالسبعيف مميكناً المطمكبػة ،كرجػكع
األنجمػػك عمػػى الػػدائرة السػػنية إلجبارىػػا عمػػى اسػػترداد السػػندات غيػػر المكتتػػب بيػػا – بعػػد ذلػػؾ

جميعػو ،قػر الػرأؼ فػي نيايػة األمػر بػيف حػافع باشػا نػاظر الػدائرة السػنية عػف األميػر ،كمػػالي
يقػػاؿ لػػو المسػػيك تشرنسػػكي ،عمػػى أف ىػػذا المػػالي ،مقابػػل قيػػاـ "إسػػماعيل" ب يػػداع مػػا قيمتػػو

مميكف كخمسمائة ألف جنيو انجميزؼ مف تمػؾ السػندات فػي البنػؾ العقػارؼ فػي بػاريس ،يضػع
تحػػت تصػػرؼ الػػدائرة السػػنية اثنػػيف كعش ػريف مميكن ػاً كخمسػػمائة ألػػف فرنػػؾ .منيػػا اثنػػا عشػػر

مميكن ػًا كخمسػػمائة ألػػف فرنػػؾ فػػي نػػكفمبر ،كعش ػرة مبليػػيف فػػي ديسػػمبر سػػنة ،ٔٛٙٙمقابػػل
عمكلػة قػػدرىا كاحػد كنصػػف فػي المائػػة ،تسػػتقطع عنػد صػػرؼ كػل مػػف القسػطيف ،كفػػي نظيػػر
فكائد قدرىا عشرة في المائة سػنكيًا .عمػى أف يس ّػدد رأس المػاؿ كالفكائػد فػي ٖٔ ديسػمبر سػنة
 ،ٔٛٙٚكاال بيعت ضمانات السداد.
كألف الض ػػيق المػػػالي كانػػػت قػػػد اسػػػتحكمت حمقات ػػو ،كباتػػػت النقػػػكد قميمػ ػػة فػ ػػي الس ػ ػراؼ

الخديكية عينيا ،كأمسى الحريـ المصكف فػي حاجػة إلييػا – ك"إسػماعيل" مػع ذلػؾ ،مكػب بكػل مػا
أكتػػي مػػف نشػػاط عمػػى إشػػباع رغبػػة التشػػييد كالتعميػػر التػػي عػػادت نفسػػو ممتمئػػة بيػػا أثػػر زيارتػػو
لبػػاريس ،مشػ ّػدد فػػي طمػػب األم ػكاؿ مػػف خزينػػة الماليػػة لتصػػميح األزبكيػػة كتكييفيػػا تكييف ػًا جديػػدًا،
كانشػػاء مضػػمار سػػباؽ لمخيػػل ،كاتمػػاـ حػػي اإلسػػماعيمية ،كفػػتح ش ػكارع العاصػػمة الجديػػدة ،كابتنػػاء
قصػػكر فػػي العباسػػية ،كالقبػػة ،كعابػػديف ،كالجي ػزة ،كتجػػاه جزي ػرة الركضػػة ،كفػػي مصػػطفى باش ػػا،

كتزيينيػػا بالريػػاش الفػػاخر ،كىمػػـ جػ ّاػر – فبػػذؿ المتخػػابركف جيػػدىـ حتػػى كصػػمكا إلػػى اتفػػاؽ أقػػركه.

كلمحاؿ ذاعت في األسػكاؽ كاألكسػاط الماليػة أنبػاء عقػد القػرض المرغػكب فيػو ،بػيف الػكزير ارغػب

باشا عف الخديكؼ ،كبيف (الشيفارديير) عف محل كارتريو كشركائو (ٖ فبراير سنة .)ٔٛٙٛ
ٙٙ

فنزل ػػت أس ػػعار الخص ػػـ م ػػف  ٔٙف ػػي المائ ػػة إل ػػى ٕٔ ف ػػي المائ ػػة ،كب ػػات تحس ػػينيا
المطرد منتظ اًر مف الجميػع ،لمػا أشػيع عػف اشػتماؿ ذلػؾ القػرض عمػى م ازيػا قػل تكقػع نظيرىػا
أك ما يضاىييا في عالـ االقتراض.

فتناقمػػت األلسػػنة أف المبمػػغ المقػ ّػدـ سػػيككف ٙٗ٘...مػػف الفرنكػػات ،لتكحيػػد عمػػكـ الػػديكف

المص ػرية (بمػػا فييػػا ديػػف السػػكة الحديديػػة كمػػا خػػبل أُذنػػات القػػرػ) ،كأنػػو سيقسػػط عمػػى ٔٗ سػػنة

باعتب ػػار القس ػػط الس ػػنكؼ ٘ ٛٚف ػػي المائ ػػة م ػػف ال ػػديف االس ػػمي ،أؼ أف المبم ػػغ ال ػػذؼ يج ػػب عم ػػى
الحككمة المصرية دفعو كل ستة أشير ال يزيد أبدا عمى ٓ٘ ٕٖٖٚٗٚفرنكا ،كأنو يدفع في أكؿ

يقدـ فك ًار سيككف عشريف مميكنػًا مػف الفرنكػات.
يناير ،كأكؿ يكليو مف كل سنة ،كأف العربكف الذؼ ّ

كأما ضمانات السػداد ،فعمػكـ اإليػرادات التػي ما ازلػت حػرة ،كالتػي ستصػبح حػرة فػي المسػتقبل بعػد
سػػداد الػػديف الػػذؼ ىػػي ضػػمانتو .كأنػػو اشػػترط أف تنش ػ الحككمػػة سػػجبلً عام ػًا لمػػديكف المص ػرية،

كتضع لو نظاماً خاصاً بو ،كتتعيد بأف ال تقترض في المستقبل إال عمى قدر الزيادة في ميزانيتيا

السنكية)(ٔ).

م ػرة أخػػرػ نجػػد فػػاركؽ جكيػػدة ال يبتعػػد عػػف الحقيقػػة التاريخيػػة فبعػػد عػػكدة الخػػديكؼ

الحمػػـ الػػذؼ أدػ إلػػى إغ ػراؽ مصػػر
إسػػماعيل مػػف بػػاريس عػػاد يحمػػـ بػػالتعميير كالتشػػييد ىػػذا ُ
بالديكف .كقد رأينا في المشيد الرابع مػف القسػـ األكؿ بالمسػرحية مػدػ ليفػة الخػديكؼ كرغبتػو
فػ ػػي الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى القػػػرض كمكافقتػػػو عمػ ػػى ضػ ػػمانات السػػػداد كعم ػ ػى كػػػل الشػ ػػركط مقابػ ػػل

الحصػػكؿ عمػػى القػػرض غيػػر عػػاب بمػػا يحيكػػو الغػػرب مػػف م ػؤامرات لبلسػػتيبلء عمػػى مصػػر
كخيراتيا كمنيا ما جاء في المسرحية:

الخديكؼ" :يحدث ديمسبس"
ص ِديقي ِ
ركض
نكؾ ك َ
يـ أيف ِر َجالُ َؾ َ
أيف الُق ْ
الب ُ
أيف ُ
َ
الحم ْ
َ
(ٕ)
ِ
اف..
حس ُ
عثمافَ ..
أيف ال َ
..............................

عثماف" :لمخديكؼ"

(ٔ) إلياس األيكبي  ،صفحات مف تاريخ مصر( ، )ٜتاريخ مصر في عيد الخديكؼ إسماعيل باشا مف
سنة ٖٔٛٙإلى سنة  ،ٜٔٛٚصٕٕٕٗ٘ٙ-

(ٕ) الخديكؼ ،ص ٓٚ

ٙٚ

جاء العمالَِق ُة ِ
الكَب ُار..
َ ََ
اؿ ِ
كقادةُ الم ِ
ظ ْاـ..
الع َ
َ
َ
ِ
ِرجاؿ الصناعة كفد البن ِ
كؾ
َ َ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
كـ..
كـ ..في ْأرض ْ
الخديكؼ :أىبلً ب ْ
أحب ُابَنا
كـَ ..
َ
أحب ُاب ْ
..............................

األشياء..
أنييَنا ُك َّل
ديمسبسْ :
ْ
ِ
كقعيا َمعًا..
عثمافُ :ك ّل الُق
ركض َ
اآلف َجاىزة ُن َ
مـ كـ تَ ِع ْبَنا..
مكالؼَ :فائدة َبسيطة ..لك ُك َ
نت تَ ْع ُ
عثمافِ :عشركف عامًا لف ن ِ
أؼ ْش ٍ
يء
سد َد َّ
َ
ْ ُ ّ
ِ
ِ
اؾ عمى ْان ِف َرادْ ..
الؼ َي ْرجك أف َير َ
ديمسبس :كممثّل الصندكؽ َيا َمك َ
قدـ الصندكؽ َقرضًا م ِ
جزيًا..
ُ
عثمافَ :س ُي ّ ُ
ِ
شرك َف ِمْميكنًا ِب ُدك ِف َفك ِائ ْد..
ديمسبس :ع ُ
..............................

َّ ِ
ض الشركط..
لكن ُو َي ْبغي ُىَنا َب ْع َ
الخديكؼُ :كل الذؼ ّي ْبغيو أمر ال ُي َرّد
د .بخبلف" :ممثل الصندكؽ"

غيرة (ٔ).
ص َ
ُكل الذؼ َن ُ
رجكه َيا َم ْكالؼ أشياء َ
كبالفعل اشتمل القرض عمى مزايا قل نظيرىا لكف ىػذه الم ازيػا كانػت لصػالح الغػرب،

فنرػ ممثل الصندكؽ يقدـ شركطو كالخديكؼ يكافقو عمى كل شيء:
ِ
ِِ
الجي ِ
البكِليس..
بع ُ
صفكؼ ْ
شكُ
د .بخبلفْ َ:
ض َ
الكظائف في ُ
الخديكؼُ :م َك ِافُقك َف
د .بخبلف :بعض الك ِ
ائب كالب ُن ِ
ظائ ِ
الضر ِ
كؾ..
ف في
َّ
ُ
َْ ُ َ
ِِ ِ
ص ِ
كر
بعض الكظائف في الُق ُ
..............................
(ٔ) الخديكؼ ،ص ٜٓ-ٛٙ

ٙٛ

ُكل المن ِ
اص ِب في َب َبل ِط َجَناِب ُك ُـ..
ََ
ِ
ِ
ِ
ف..
الخديكؼُ :م َكافُقك َفَ ..يا َس َادتي َل ْف َن ْختم ْ
(ٔ)
ضَنا ..م َك ِافُقكف ..م َك ِافُقك ْف
ميما َن َي ْبتُ ْـ ْأر َ
ُ
ُ
َ
الحمػـ الػذؼ أصػبح
كانت كل ىذه التنازالت مػف أجػل تحقيػق ُحممػو فػي التشػييد ،ىػذا ُ
يطارده في كل مكاف كبدا ذلؾ كاضحاً في حديثو مع أكجيني:
الخديكؼ :أشعر في ِع ِ ِ ِ
اؿ
الترح ْ
طرؾ ب َ
ُُ
ِ
ِ
يس الحْم ُـ ك ْأنت الع ْط ُر..
فأرػ َبار ُ
َ
ِ
ِ
يسَ ..د ْكمًا تُمح عمى َخَيال ْؾ
أكجينيَ :ح ّدثني َش ْيئًا َع ْف َب ِار ْ
الن ِ
يش َب ْي َف َّ
اىرة
اس َك ْس َ
اؾ تَ ِع ُ
َج َسداً أ ََر َ
ط الَق َ
يس
اؾ تَ ِع ُ
َقْمباً أ ََر َ
يش في َب ِار ْ
يس
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لقػػد حػػاكؿ فػػاركؽ جكيػػدة فػػي مسػػرحياتو أف يعيػػد ق ػراءة التػػاريخ العربػػي خاصػػة فػػي
الفتػرات المميئػػة بالص ػراعات السياسػػية كالتػػي كػػاف ليػػا نتػػائا كآثػػار مػػدمرة ألقػػت بظبلليػػا عمػػى
كاقػػع األمػػة العربيػػة اليػػكـ ،فقػػد رأػ فػػي التػػاريخ منبعػًا خصػػبًا يمػػده بػػالخبرات كيػػزكده بالحبكػػة
البلزم ػػة لص ػػناعة أعمال ػػو المس ػػرحية ليض ػػع أم ػػاـ جمي ػػكره أس ػػباب تفك ػػؾ الحاض ػػر كتحمم ػػو،
فالتػػاريخ يعيػػد نفسػػو مػػف خػػبلؿ تك ػرار نفػػس األحػػداث كالمق ػكالت كنفػػس الػػدركس كالعبػػر التػػي
مر بيا التاريخ العربي كلكف بكجكه كشخصيات جديدة.

كالػػذؼ ييمن ػػا ف ػػي ى ػػذا المقػػاـ ى ػػك َّ
أف ف ػػاركؽ جكي ػػدة ال ػػذؼ قػػدـ لن ػػا أح ػػداثاً مس ػػتقاة م ػػف

التاريخ جرت فػي العصػكر الماضػية ،نجػح إلػى حػد بعيػد فػي تجػاكز اإلطػار الزمػاني الػذؼ أسػقط
رؤاه عمػى العصػكر الحديثػػة مكظفػًا ذلػؾ التػػاريخ تكظيفػًا مسػرحيًا مبػػدعًا ،أؼ َّ
أف جكيػدة لػـ يمسػػرح

التاريخ مسرحة حرفية ،كانما استميـ ذلؾ التاريخ كجعل خاماتو تخدـ رؤيتو الفكرية التي أرادىا.
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الفصل الثالث

اإلسقاط في مسرح فاروق جويدة
أولً :اإلسقاط في مسرحية الوزير العاشق.
ثانياً :اإلسقاط في مسرحية دماء عمى ستار الكعبة.
ثالثاً :اإلسقاط في مسرحية الخديوي.
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الفصل الثالث

اإلسقاط في مسرح فاروق جويدة
أو ًل :اإلسقاط في مسرحية الوزير العاشق:
استطاع فاركؽ جكيػدة فػي مسػرحياتو أف يكيػف المػادة التاريخيػة لممكقػف المعاصػر،

بم ػػا اخت ػػاره مػ ػػف مكض ػػكعات تاريخي ػػة تشػ ػػبو ف ػػي جكىرى ػػا مكضػ ػػكعات عصػ ػره كاف اختمفػ ػػت

أحػػداثيا كشخصػ ػياتيا ،كم ػػا يق ػػكؿ الػػدكتكر الق ػػط( :فق ػػد ي ػػرػ الكاتػػب ف ػػي ح ػػدث م ػػف أح ػػداث
التػػاريخ أك شخصػػية مػػف شخصػػياتو مشػػابية مػػف أحػػداث أك شخصػػيات معاص ػرة فيحػػاكؿ أف
يػربط بػيف التػاريخ كالحاضػر ،كأف يعبػر مػف خػػبلؿ الماضػي عػف بعػض القضػايا فػي العصػػر
أك المجتم ػ ػػع ال ػ ػػذؼ يع ػ ػػيش في ػ ػػو ،أؼ أف يس ػ ػػقط الماض ػ ػػي عم ػ ػػى الحاض ػ ػػر كم ػ ػػا يق ػ ػػاؿ فػ ػ ػي

االصػطبلح النفسػػي .ككمػػا يقتضػػي التعبيػػر عػػف بعػض الػػدالالت كالرمػػكز مػػف خػػبلؿ الحػػدث
التػػاريخي كالشخصػػية التاريخيػػة ،إقامػػة بنػػاء فنػػي كامػػل عمػػى أسػػاس مػػف العػػزؿ كاالختيػػار،

كػػذلؾ ينبغػػي أف يمػػارس الكاتػػب ىػػذا االختيػػار كالعػػزؿ فػػي الػربط بػػيف أحػػداث التػػاريخ ككقػػائع

الحاضر .فكما َّ
أف أحداث الحياة العصػرية اليكميػة ال تصػمح جميعػاً فػي اختبلطيػا كاخػتبلؼ
قػدرتيا عمػػى الداللػة كالرمػػز لكػػي تكػكف مكضػػكعاً لعمػل مسػػرحي نػػاجح ،كػذلؾ ال تصػػمح كػػل
أحػػداث التػػاريخ كمػػا انتيػػت إلينػػا ،فالتػػاريخ لػػيس فػػي النيايػػة إال أحػػداثًا كانػػت ذات يػػكـ كقػػائع
لحياة عصرية شديدة االختبلط مختمفة الرمكز كالدالالت)(ٔ) .كىذا ما فعمو فاركؽ جكيػدة فػي

مسػرحياتو الشػػعرية ،ففػي مسػػرحية الػكزير العاشػػق اعتمػد فػػاركؽ جكيػدة عمػػى أصػكؿ تاريخيػػة

حينما تناكؿ فييػا مكضػكع ضػياع األنػدلس نتيجػة تفػرؽ األمػراء كتنػازعيـ ،مكظفػًا مػف خبللػو
قصػػة الحػػب المعركفػػة بػػيف الشػػاعر ابػػف زيػػدكف كحبيبتػػو كالدة بنػػت المسػػتكفي ،كمػػا يكشػػفو
مكقفيمػػا م ػػف ص ػراع ب ػػيف الكممػػة كالس ػػيف ،لكنػػو ب ػػالرغـ مػػف ذل ػػؾ لػػـ يتقي ػػد بأحػػداث الت ػػاريخ

تمامػػا ،كانمػػا كػػاف اختيػػاره ليػػذه الفت ػرة التاريخيػػة ألنيػػا مميئػػة بأسػػباب الص ػراع السياسػػي الػػذؼ

يمقػػي بظبلل ػػو عم ػػى الكاقػػع العرب ػػي الػ ػراىف( ،كىكػػذا تص ػػرؼ ف ػػي الكقػػائع باإلض ػػافة كالح ػػذؼ

(ٔ) عبدالقادر القط ،مف فنكف األدب (المسرحية) ،طٔ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،ٜٔٚٛ ،
صٕ٘
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كاالبتك ػػار م ػػف أج ػػل اسػ ػتقامة الرؤي ػػة الت ػػي أراد تأكي ػػدىا)(ٔ) .كي ػػرػ د .دمحم عن ػػاني أف ىن ػػاؾ
مسػػتكيات أخػػرػ فػػي المس ػرحية منيػػا (المسػػتكػ الكبلسػػيكي الػػذؼ يبػػرز األبطػػاؿ فػػي صػػكر
تراجيدي ػػة ال يس ػػعنا إال قبكلي ػػا كاحترامي ػػا ،ث ػػـ مس ػػتكػ آخ ػػر ال يق ػػل أىمي ػػة ى ػػك الغ ػػكص ف ػػي

أمراض العصر عف طريق المغة الشاعرة أؼ محاكلة فيـ التيرؤ السياسي الحػالي مػف خػبلؿ

تحميل النفكس تحميبلً شاعريًا دراميًا في نفس الكقت)(ٕ).
كبمػػا أف فػػاركؽ جكيػػدة قػػد شػػارؾ فػػي العمػػل السياسػػي إضػػافة لككنػػو كاتػػب كشػػاعر
فق ػػد أدرؾ جكيػػػدة أىمي ػػة الكممػػػة كمػػػدػ ق ػػدرتيا عمػ ػػى التغييػػػر .إف األحػ ػداث التػ ػػي تصػ ػػكرىا
المسرحية كىي فترة سقكط األندلس في أيدؼ الفرنجة نتيجة ضعف الدكلة العربيػة اإلسػبلمية

كمػػا شػػيدتو مػػف تفػػرؽ األمػراء كتنػػازعيـ عمػػى السػػمطة ،كمػػا حػػدث البػػف زيػػدكف الػػذؼ أراد أف

يمعػػب دك ًار سياسػػيًا فػػي تكحيػػد صػػف األنػػدلس يتكػػرر دكم ػًا كف ػي كػػل عصػػر ،كيقػػكؿ فػػاركؽ
جكيػػدة( :فعمػػى الػػرغـ مػػف أف كالدة فتػػاة لعػػكب فقػػد كنػػت حريص ػاً عمػػى أف أظيرىػػا فػػي شػػكل
قديسة ،حتى عندما سقطت في المسرحية فقد سقطت مف أجل مف أحبت)(ٖ).

ىذا السقكط الذؼ أصػبح رمػ ًاز فسػقكط كالدة فػي المسػرحية كػاف تمييػدًا لسػقكط األنػدلس.

رأػ فػػاركؽ جكيػػدة أنػػو يتكػػرر فػػي ىػػذا العصػػر ،ليػذا كتػػب مسػػرحيتو كأخػػذ مػػف حيػػاة ابػػف زيػػدكف
كػل مػػا يصػػمح لمتطػابق مػػع الفتػرة الزمنيػػة التػي يتحػػدث عنيػػا ،كأضػػاؼ البػف زيػػدكف أيضػًا بعػػض

المكاقف كالصراع الػذؼ قػاـ بينػو كبػيف حبيبتػو كالدة حػكؿ دكر الكممػة كدكر السػيف ،يقػكؿ فػاركؽ

جكيدة( :كانت كالدة تدافع في المسرحية عف الكممة ،ككػاف ابػف زيػدكف يػدافع عػف السػيف (القػكة)
فق ػػد كان ػػت كالدة ت ػػرػ َّ
أف الكمم ػػة كس ػػيمة م ػػف كس ػػائل التغيي ػػر .كق ػػد ام ػػتؤلت أعم ػػاؿ الش ػػعراء ف ػػي

العصػػر الحػػديث بالكممػػة كدالالتيػػا كأبعادىػػا "كقػػد نجح ػكا إلػػى حػػد بعيػػد فػػي أف يػػديركا بػػيف ىػػذه
الش ػػخكص المس ػػرحية حػ ػكا ًار دراميػ ػًا أث ػػرػ المس ػػرح الش ػػعرؼ ككش ػػف ع ػػف عم ػػق القض ػػية كأبع ػػاد

الصػ ػراع فن ػػرػ بع ػػض الش ػػخكص المس ػػرحية تنح ػػاز حينػ ػاً إل ػػى الكمم ػػة ،كحينػ ػاً آخ ػػر إل ػػى الس ػػيف،

(ٔ ) السعيد الكرقي ،تطكر البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر (في مصر) ،مرجع سابق،
صٕٓٙ
(ٕ) دمحم عناني ،دراسات في المسرح كالشعر ،مرجع سابق ،صٗٚ

(ٖ) مصرؼ عبدالحميد حنكرة  ،األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر المسرحي ،مرجع سابق ،ص
ٕٔٙ
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بعضيا يؤمف بالكممة ،كبعضيا ال يػؤمف بيػا ،كىنػاؾ شػخكص تػؤمف بالسػيف مػع إطػبلؽ العنػاف
لو ،كىناؾ شخكص تؤمف بالسيف مشترطة لو الكعي كاإلبصار))ٔ(.

أف ابػػف زيػػدكف كػػاف شػػاع ًار ف نػػو كػػاف يػػرػ َّ
فعمػػى الػػرغـ مػػف َّ
أف الكسػػيمة ىػػي السػػيف

كعن ػػدما س ػػئل ف ػػاركؽ جكي ػػدة عم ػػا إذا ك ػػاف المكق ػػف ف ػػي المس ػػرحية مكقفػ ػًا تاريخيػ ػًا ،أج ػػاب:

(بػػالطبع ال .فػػالمكقف لػػـ يكػػف كػػذلؾ تاريخي ػًا .إذ لػػـ يكػػف الصػراع بينيمػػا بيػػذا العمػػق ككػػذلؾ
نقاط الخبلؼ لـ تكف كذلؾ .قصة غراـ عادية ،كلكني رغبت أف أقدـ عمقػاً لمحػدث كلسػقكط
األندلس فقدمت مف عندؼ الكثير .فابف زيدكف شاعر يؤمف بالسيف)(ٕ).
كج ػػدير بال ػػذكر أف الفتػ ػرة التاريخي ػػة الت ػػي لج ػػأ ف ػػاركؽ جكي ػػدة لي ػػا كان ػػت م ػػف أكث ػػر

الفتػرات اضػػطرابًا كفكضػػى سياسػػية حيػػث شػػيدت سػػقكط الدكلػػة األمكيػػة فػػي األنػػدلس  ،كمػػف
ثـ قيػاـ ممػكؾ الطكائػف كال عجػب مػف اختيػار فػاركؽ جكيػدة ليػذه الحقبػة الزمنيػة ليتخػذ منيػا

إطػػا اًر رمزيػاً ألحػػداث مسػػرحيتو ،فقػػد كانػػت تمػػؾ الفتػرة مسػػرحًا لكثيػػر مػػف األحػػداث المأسػػاكية
كقػػد صػػنعت الكثيػػر مػػف الشخصػػيات التاريخيػػة كمػػف الممكػػف أف تكػػكف مػػادة غنيػػة كمحػػك اًر

أساسػػيًا يقػػكـ عميػػو أؼ عمػػل فنػػي معاصػػر ،كنظػ ًار ألف ىػػذه الفتػرة السياسػػية تحمػػل كثي ػ ًار مػػف
السػمات كالمبلمػح المشػتركة مػع كاقعنػا المعاصػر بمػا اشػتممت عميػو مػف شخصػيات كأحػداث
جعمتيػػا مرجعػًا أساسػػيًا لكثيػػر مػػف األعمػػاؿ الفنيػػة سػكاء الشػػعرية أك النثريػػة ،لتأديػػة رسػػالة مػػا

تربط ما بيف القديـ كالمعاصر لتمتزج فييا الرؤية الفنية بالرؤية التاريخية.

إذف فاختيػػار فػػاركؽ جكيػػدة ليػػذه الفت ػرة الزمنيػػة لػػـ يكػػف عبثػػا ،بػػل يتنازعػػو فػػي ذلػػؾ

أمراف مف جانب أف ىذه الفترة قد عصفت بالكثير مف األحداث السياسػية التػي تتػيح لمشػاعر

فرصة أكبر مف إسػقاط الماضػي عمػى الحاضػر ،كالجانػب اآلخػر َّ
أف ىػذه الفتػرة التاريخيػة قػد

أنجبػػت الشػػاعر ابػػف زيػػدكف حيػػث (نػػاؿ أرقػػى المناصػػب فكػػاف كزي ػ ًار خطي ػ ًار كسػػفي ًار عظيم ػًا
كشػػاع اًر ذائػػع الصػػيت ككاتب ػاً مرمػػكؽ المكانػػة كىػػك دكف الثبلثػػيف)(ٖ) .كقػػد أش ػرنا منػػذ البدايػػة
(ٔ) عبدالناصر ىبلؿ ،تجميات الكممة كالسيف في المسرح الشعرؼ الحديث ،طٔ ،العمـ كاإليماف لمنشر
كالتكزيع -،كفر الشيخ،ٕٓٔٓ،ص ٔ٘ٛ

(ٕ) مصرؼ عبد الحميد حنكرة  ،األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر المسرحي ،مرجع سابقٕٔٚ ،

(ٖ) عمي دمحم الحديدؼ ،ابف زيدكف "أعبلـ العرب  ،،"ٙٙطٔ ،دار الكاتب لمطباعة كالنشر – القاىرة،
 ،ٜٔٙٚص ٘ٓٔ

ٗٚ

إلػى إعجػػاب فػاركؽ جكيػػدة الشػديد بشػػاعريتو كبحياتػػو الشخصػية ،فػػابف زيػدكف نمػكذج لمبطػػل
التراجيدؼ الذؼ عانى في حياتو العامة كالخاصة؛ فعمى مسػتكػ الحيػاة العامػة نػرػ كيػف أف
طمكحو السياسي أدػ بو إلى السجف ،أما مػف الناحيػة األخػرػ فكػاف حبػو لػكالدة الػذؼ يؤلػب

عميو الحساد كالمنافسيف.

إف مػػا حػػدث البػػف زيػػدكف كمػػا قاسػػاه مػػف اليػػكػ كالي ػكاف نتيجػػة مػػا بذل ػو الحاقػػدكف

كالحسػػاد مػػف جيػػكد ألقػػت بالشػػاعر فػػي غيابػػة السػػجف بسػػبب أفكػػاره كدفاعػػو عػػف الكممػػة رأػ

فاركؽ جكيدة أنو يتكرر دكمًا كفي كل عصر.
كقػػد ص ػػرح الشػػاعر ف ػػاركؽ جكيػػدة بأن ػػو نس ػػا خيػػكط مس ػػرحيتو مػػف شخص ػػية اب ػػف

زيدكف ،كعنكاف المسرحية (الكزير العاشق) يكحي منػذ الكىمػة األكلػى باليػدؼ الػذؼ يرمػي لػو
الكاتػػب ،فكممػػة (الػػكزير) بمػػا تحممػػو مػػف دالالت تشػػف بص ػراحة عػػف البعػػد السياسػػي ،أم ػػا
(العاشػػق) ف نيػػا تػػكحي بص ػراحة ككضػػكح عػػف الجانػػب العػػاطفي فػػي حيػػاة بطػػل المسػػرحية،

كم ػػف ىن ػػا ن ػػرػ أف ف ػػاركؽ جكي ػػدة يي ػػدؼ ف ػػي المق ػػاـ األكؿ إل ػػى بي ػػاف دكر السياسػ ػػي كدكر
األدي ػػب (المثق ػػف) ،أك ب ػػيف ق ػػكة الس ػػيف كق ػػكة الكمم ػػة ف ػػي إح ػػداث التغيي ػػر م ػػف أج ػػل تكحي ػػد
الشعكب كاعبلء القيـ العميا.

كيب ػػدك أف ش ػػاعرنا ف ػػاركؽ جكي ػػدة ق ػػد ع ػػاش فتػ ػرة زمني ػػة عص ػػيبة مميئ ػػة بالتناقض ػػات

كاألح ػػداث السياس ػػية ،كبم ػػا أن ػػو ش ػػاعر ككات ػػب مس ػػرحي ،ي ػػرػ أف (الكمم ػػة) كم ػػا ظي ػػر ف ػػي

شخصية كالدة التي تؤمف بالكممة كبقدرتيا عمى التغيير ،فيػي ىنػا رمػز لممثقػف الػذؼ يطمػح

لمتغييػر ،فػػي حػػيف يكجػػد معادلػة صػػعبة تسػػيـ فػػي تعميػػق البنيػة المسػػرحية فػػي تصػػكيره البػػف
زيػػدكف األديػػب المثقػػف الػػذؼ يكفػػر بالكممػػة ،كأصػػبح يػػؤمف بػػأف السػػيف أقػػكػ كأف المنصػػب
يحم ػػي أحيانػ ػًا إف س ػػقطت الكمم ػػات ،ىن ػػا يتض ػػح التن ػػاقض ال ػػذؼ أكج ػػده ف ػػاركؽ جكي ػػدة ع ػػف
طريػػق مخالفػػة شخصػػيات المسػػرحية لطبائعيػػا المعركفػػة لػػدػ العامػػة ،فػػابف زيػػدكف الشػػاعر

المثقف مرىف اإلحساس المشيكر بشعر الحب ال نتكقع منػو ىػذا المكقػف المخػالف لمػا ىػك

معيكد منو ،ككاف عميو كشاعر أف يؤمف بالكممة كدكرىا فػي التغييػر ،ككػذلؾ مكقػف األميػرة
مف الكممة كايمانيػا بقػدرتيا عمػى التغييػر ،ككػأف جكيػدة يعػيش حالػة مػف البلكعػي فػي إسػقاط

ال
األحداث التي عاشيا مف خبلؿ مسرحية الػكزير العاشػق ،أك أنػو رأػ فػي ابػف زيػدكف معػاد ً
مكضكعياً ،ككيف أف ابف زيػدكف كبعػد تجربػة مريػرة كجػد أف السػيف رمػز القػكة البػد منػو فػي
حماية الكممة:

٘ٚ

الش ِ
صكت َّ
اع ْر؟
ابف زيدكف :ما َذا ُي ْج ِدؼ
ُ
ِ
ات..
كس َ
ط الطَمَق ْ
الَ ُي ْجدؼ ْ
ممات
يحيا
ليقاتل َ
بالك ْ
َ
َّ
سي ْخ ِرُس َيا..
لكف
َ
السيف ُ

كسي ْخ ِرُسِني..
ؼ ّ
ْ
أع ِر ُ
سي ْخ ِرُس َياُ ..
كللا ُ
أحياناً ِ
يحمينا سيف..
َْ
أف ُيصِب َح سيف
أثقل ْ
ما َ
ات..
فك َؽ الكمِ َم ْ
(ٔ)
سقطت َّ
الكممات..
منا
إف
ا
ْ
ْ
َحَيانًاْ ..
لمنصب َي ْحمي أ ْ
ُ
لكػػف كالدة تػػدافع عػػف الكممػػة كتػػرػ َّ
أف المنصػػب كػػالخمرة تسػػرؼ فينػػا ...كتكىمنػػا َّأنػػا

أصػػبحنا ف ػػكؽ األش ػػياء ...ن ػػتعمـ طع ػػـ الك ػػذب ..نفػػاؽ الكمم ػػة ...فالع ػػدؿ بخ ػػكر نحرق ػػو عن ػػد
الحكاـ ،كالحاكـ فكؽ القانكف...

فتخاطب ابف زيدكف قائم ًة:
ِ
األقز ْاـ
يصن ُع بط ً
بيف َ
المنص ُب ْقد َ
بل َ
ِ
ِ
المنص ُب في يك ٍـ
يع
كيض ُ
(ٕ)
األقد ْاـ..
عميو َ
كتدكس ْ
ُ
ف
كنػػرػ ابػػف زيػػدك مػػازاؿ يػػرػ كالدة كىم ػاً كخيػػاؿ ،كيػػرػ أف دفاعيػػا عػػف الكممػػة حمػ ُػـ
في ٍ
نبي أك دجاؿ كيقكؿ:
زمف عربيد ما عاد يفرؽ فيو بيف ٍ
لك قطعكا ر ِ
أسي..
ُ
ْ
ِ
الكممات
صكت
ىل ُي ْجدؼ
ْ
ُ
ْ
ات..
نطق األمك ْ
ْ
ىل يكماً َ
..............................

ط ُع َق ْي ًار
رأس الشاعر ُيْق َ

(ٖ)

(ٔ) الكزير العاشق ،صٕٕٓٔ ،
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٕٕ

(ٖ) الكزير العاشق ،ص ٕٕٕٖ ،

ٚٙ

كتصر كالدة عمى مكقفيا ك َّ
أف الشاعر حتػى كاف غػاب فػ ف كمماتػو سػتبقى فيػي تػرػ
أف المنصب داء كأف الفف ىك الدكاء:
كممات
الشاعر َكي تَْبَقى ِف َينا ال
كيمكت
ْ
ُ
ُ ْ
المنصب داء ْ ِ
اء
ُ
أعرُف ُو كالفف دك ْ
الداء
جر ُ
بت ْ
ِ
اف
يع َم َع السم َ
طْ
الجاه َيض ُ
(ٔ)
اف
المجد سيبَقى َ
لمفَّن ْ
ك ُ

لكػػف ابػػف زيػػدكف مػػازاؿ مؤمن ػًا بػ َّ
ػأف السػػيف أقػػكػ مػػف الكممػػة فػػي زمػػف القيػػر كالظمػػـ
فالكممة حمـ يسػجف ك َّ
أف السػيف ىػك الػذؼ سػيحمي ىػذا الحمػـ فمػا عػاد لمكممػة مكػاف فػي ىػذا
الزمػاف فيػػذا زمػف السػػيف حتػى كاف بيػػع السػيف فمػػف يحػزف ألف السػػيف ُمشػاع يحممػػو المػػص
مع األمراء لكف الكممة ىي سر هللا فكيف تباع:
السجاف..
مع
الفف
ْ
ُ
يمكت َ
القضباف
كالكمم ُة تُ ْس َج ُف ِفي
ْ
األحياء..
كنحف
َن ْنتَ ِح ُر
ُ
ْ
ِ
ِ
الحْم َـ
بالسيف سنحمي ُ

األشياء..
كل
رض..
كنصنع َّ
نصك ُف األ َ
ُ
ْ
..............................
طِني..
الكممةُ عار في ك َ
بيعت مف ٍ
اؽ
زمف في األسك ْ
أح َزف
باعكا
ْ
َ
إف ُ
السيف فبلَ ْ

اع..
فالسيف ُم َش ْ
ُ
ِ
مع األمراء..
يحممُ ُو الّمصَ ..
ِ
النببلء ..مع َّ
الحك ْاـ
مع
ِ
َّ
للا..
الكمم َة سر ّ
لكف َ
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٖٕ

ٚٚ

ِ
ِ
اع..
كيف ُيَب ْ
سر الخال ِق َ
كيقرر ابف زيدكف الذىاب لممكؾ الطكائػف لكػف كالدة ترجػكه أالّ يػذىب لمممػكؾ فيػي
(ٔ)

تخافيـ فيجيبيا:

أستطيع
أستطيع ..ال
ال
ْ
ْ
ِ
َحد
كلف أخشى أ ْ
سأقكؿُ ما عندؼ ْ
إف مت يكما..
طبة..
سأمكت
مآذف قر ُ
كي تبَقى ُ
ُ ْ
..............................

كب..
حكامنا ُ
الشع ْ
خدعكا ُ
ُ
ِ
النياي ْة.
سكػ َش ِ
ال شيء يكق ُ
بح ّ
ظ ُي ْـ َ
..............................
كيحدث ابف زيدكف نفسو قائبلً:

سأذىب َّ
لمحك ْاـ..
ُ
ِ
مات..
سأ ُ
كؼ عمييـ بالكم ْ
ط ُ
ٍ
الطرقات..
بيف
ْ
حممي يتكارػ في صمت َ
الكممات..
أف تبني ُحممًا بيف
ْ
ما أَسكأَ ْ

ات(ٕ).
أف تبقى حيَّا بيف األمك ْ
ما أَسكأَ ْ
كفي مشيد آخر يخبر ابف زيدكف المؤرخ "أبك حيػاف" بأنػو سػيطكؼ فػي كػل الممالػؾ

كل ِ
كسيقكؿ لؤلمراء َّ
طَب ْة .فيرد أبك حياف:
إف
العار َّ
مآذف ُق ْر ُ
ْ
العار ْ
سقطت ُ
إف َ
َّ
يتدبَّرك ْف..
اذىب إلي ِي ْـ عم ُي ْـ َ
ْ
الشم ْل
اذىب إَلى الحكاـ ك ْاد ُع ُيـ لج ِ
ْ
مع ْ
قل َل ُي ْـ..
اذىب ِإلي ِي ْـ ْ
ْ
َّ
ط ْر..
المآذف ك
إف
المساجد في خ َ
َ
َ
..............................

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٕٕٗ٘ ،
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٕٛ -ٕٙ

ٚٛ

اؿ..
السيف أخ َ
ُ
طأ َيا ِر َج ْ
صدرنا..
تسك ُف
فسيكُفَنا
بالجي ِل ُ
َ
ْ
ال فر َؽ في ِ
زمف الجياَل ِة
بيف ٍ
األعداء..
سيف يقتُ ُل
َ
َ
(ٔ)
أك ٍ
سيف ِّؽ
حاب ..
الص ْ
يمز ُ في ّ
كيقابل ابف زيدكف أحد ممكؾ الطكائف ليخبره بػالككارث التػي سػتمحق بػالعرب نتيجػة

تفػػرقيـ ،فيقػػكؿ َّ
إف الحػػرب سػػتككف فػػي كػػل مكػػاف كالبػػد مػػف تكحيػػد الصػػفكؼ تحػػت ديػػف هللا،
كىػػذا حػػاؿ األمػػة العربيػػة اليػػكـ فػػنحف نػػرػ بػػأـ أعيننػػا ببلدنػػا العربيػػة كىػػي تسػػقط كاحػػدة تمػػك

األخػرػ بتحريػػؾ مػف الغػػرب كذلػؾ نتيجػػة تفػرؽ الزعمػػاء العػرب كعػػدـ تكحػدىـ .ككػػأف فػػاركؽ
جكيػػدة قػػد رأػ فػػي حالػػة التمػػزؽ كالتفكػػؾ لػػدػ ممػػكؾ الطكائػػف مػػا يشػػبو كاقعنػػا المعاصػػر؛

فأس ػػقط مػػػف خبللي ػػا قضػ ػػية ض ػػياع فمسػ ػػطيف نتيج ػػة تفكػ ػػؾ الزعم ػػاء العػػػرب كع ػػدـ تكحػ ػػدىـ

كانشػػغاليـ بك ارسػػييـ ( ،فقػػد اعتبػػرت الحككمػػات العربيػػة قضػػية فمسػػطيف قضػػية الفمسػػطينييف
كحػػدىـ ،فكقفػكا مكقػػف المتخػػاذليف ،بػػل تػػآمركا أحيانػًا عمػػى تصػػفية القضػػية ...حيػػث كضػػعكا
الحػكاجز كالعقبػػات كالحػػدكد ،ككدسػكا السػػبلح فػػي المخػػازف ...فكقػػف العػػرب كالسػػد فػػي كجػػو
القضية الفمسطينية ،ككأف األمر ال يعنييـ)(ٕ).

ككػػأف فػػاركؽ جكيػػدة يػػرػ نفسػػو مػػف خػػبلؿ شخصػػية ابػػف زيػػدكف بأنػػو المميػػـ ليػػذه
المخمِػػص لمصػػر مػػف خػػبلؿ لجكئػػو إلػػى قػػادة الػػدكؿ العربيػػة ،كأنػػو البػػد مػػف المحمػػة
األمػػة ك ّ

كالكحػدة فػي سػػبيل مكاجيػة العػدك .فػػابف زيػدكف "يقبػل الػػك ازرة كىػك مفعػـ الػػنفس بػاألحبلـ عػػف
ييب ػكا صػػفًا كاحػػدًا فػػي مكاجيػػة الغ ػزاة مػػف اإلف ػرنا...
كحػػدة المسػػمميف كعػػف قػػدرتيـ عمػػى أف ّ
فممكؾ الطكائف مسكخ شائية  ،كىـ ال يكترثكف لمقيـ كال لؤلحبلـ بػل كال يسػتطيعكف أف يػركا
ألبعد مف أنكفيـ إذ يجيمكف أف بقاءىـ ذاتو مرتبط باتحادىـ كتخمييـ عف أنانيتيـ"(ٖ).
الؼ ينبئَُنا َّ
بأف
ابف زيدكف :الك ُ
اقع العربي يا مك َ

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٖٔ-ٕٜ
(ٕ) عبدالفتاح داكد كاؾ ،شاعرية عبد الرحمف باركد كخصائصيا الفنية (دراسة نقدية) ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسبلمية بغزة ،ٕٓٔٔ ،ص ٕٚ

(ٖ) دمحم عناني ،دراسات في المسرح كالشعر ،مرجع سابق ،ص ٗٛ

ٜٚ

بالعر ْب..
الدنَيا
ككار َث ْ
ستمحق َ
ُ
حرب ىنا ..حرب ُىناؾ..

ِ
كل ٍ
شبر مف ُربكع
كزعامة في ّ
األندُل ْس..
ِ
كفنا..
تحت ديف هللا َّ
كل ُ
صف َ
نكحد َ
ل َـ ال ُ
ٍ
حت ِ
أشبلءنا..
محمد
ديف
لِ َـ ال َّ
َ
نجم ُع تَ َ
ِ
الؼ (ٔ)..
َسنض ُ
يع يا مك ْ

لكػ ػػف الممػ ػػؾ األكؿ يػ ػػرفض التنػ ػػازؿ كيػ ػػرػ أنػ ػػو األكبػ ػػر كال بػ ػػد أف ُيس ػ ػِّمـ لػ ػػو الجميػ ػػع
كيبايعو .كىك يرفض أف يككف قائد آخر مكانو ،كىك لف يحيا مف أجل قضػية كيقػكؿ فميسػقط
كل شيء كليسقط زمػف الحريػة كال مػانع أف يسػقط ىػك لكػف فػي أحضػاف امػرأة غجريػة .كنػرػ

ىنػػا مػػدػ بشػػاعة المكقػػف فينػػا تظيػػر الثيمػػة األساسػػية لممسػػرحية كىػػي ثيمػػة الخيانػػة ،خيانػػة

إف اختيػػار ابػػف زيػػدكف
الفػػرد ألحبلمػػو ،كخيانػػة الفػػرد لممجمػػكع ،كمػػف ثػػـ خيانػػة القائػػد لمنػػاسَّ ،

الك ازرة "خيانة لجانب مػف جكانػب الشخصػية التػي ي ارىػا لذاتػو ،كلكنػو فػي الكقػت نفسػو تحقيػق
لجانػػب آخػػر ال يقػػل خطػػكرة كىػػك جانػػب الفعػػل الػػذؼ يجعمػػو يصػػر عمػػى اسػػتعادة ممػػؾ كالدة

ابنة آخر خمفاء الدكلة األندلسية قبل تفتتيا كسيادة ممكؾ الطكائف"(ٕ).

كنػػرػ ىن ػػا كيػػف تباع ػػد صػػكت الف ػػرد (ابػػف زي ػػدكف) عػػف ص ػػكت المجمػػكع (الن ػػاس)

تػػدريجياً مػػع تباعػػد فعػػل القائػػد (الممػػؾ) عػػف قيمػػو ،كنتيجػػة ىػػذا التباعػػد أصػػبح مػػف الصػػعب
عمى الممؾ أف يدرؾ ما يريده النػاس ،كمػف ثػـ كقعػت خيانػة أكبػر كىػي خيانػة الممػؾ لشػعبوم

مػػف خػػبلؿ رغبتػػو فػػي تحقيػػق أحبلمػػو الشخصػػية غيػػر مكتػػرث لمػػا سػػيحدث لمشػػعب مػػف قتػػل

كتش ػريد كتجكيػػع كنػػرػ ذلػػؾ فػػي قػػكؿ الممػػؾ األكؿ الػػذؼ رفػػض التنػػازؿ عػػف العػػرش كأعطػػى

األكامر لمجنكد بتدمير المكان كالجسكر ،كتدمير بيػكت المسػمميف مػف أجػل أف يػتـ االنقػبلب

كخمع الممؾ اآلخر ،ألنو يرػ أنو أحق بأف يككف ىك الزعيـ.
قكلكا خْم ِفي..
الممؾ األكؿْ :
أقبل ْ
لف َ
غيرِؼُ ..
األمجاد الشعبي ْة
تحيا
ُ
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٕٖ
(ٕ) دمحم عناني ،دراسات في المسرح كالشعر ،مرجع سابق ،ص ٗٛ

ٓٛ

لف أحيا أبداً لَق ِ
ضَّي ْة
ْ
ِ
عي ْة..
الرج َّ
كْلتَ ْسُق ْط ق َم ُـ ْ
كْلَي ْسُق ْط َزَم ُف اْل ُحرَّي ْة..

ط أيضا يا سادة
ألسُق ْ
ك ْ
لكف في صدر يحضنني
أنثى بثياب غجرية(ٔ).

كيقكؿ الممؾ مخاطبًا ابف زيدكف:

لي ْـ:
إلييـْ ..
قل ُ
ا ْذ َى ْب ْ
َكك َف أنا َّ
الزعيـ..
أف أ ُ
ُمانع ْ
أنا ال أ ُ
جيشي ..كماليِ ..ع ْزَكتي..
(ٕ)
ٍ
َّ
ف
عيـ
ُخ ْذ أ َّ
َؼ شيء َك ْي أكك َ َأنا الز ْ
كيدخل سكرتير الممؾ فرحاً ليخبره:
مكالؼ قكات ج ِ
رت
يش َؾ َد َّم ْ
ُ َ
ْ
ِ
كل الجسكر
رت َّ
َّ
كل المكان َ ..د َّم ْ
ِ
عظيـ..
يـ ..شيء
ْ
الممؾ :ىذا عظ ْ
أَرِسل إليو اآلف بعض ِ
رجالَنا..
َ
َ
ْ ْ
االنقبلب
يتـ
حتَّى َّ
ْ
مبلييف
شئ َت ..مميكنًا..
ْاد َف ْع َل ُي ْـ ما ْ
ْ
..............................
ِ
كل
العماؿ كا
لو
أْ
َخ ِرْج ُ
لطبلب في ّ
َ
َ
ع
الشكار ْ

يتظاىرك َف ..كيحرقك َف ..يدمرك ْف..
دف
الم ْ
َخ ِّر ْب َل ُو ك َّل ُ
ِ
ِ
اؾ..
ف ُىَن ْ
اضر ْب ُىَنا ..كانس ْ
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٖٖ
(ٕ) الكزير العاشق ،صٖٗ

ٔٛ

كهللا سكؼ ي ِعيننا في ِ
جيدَنا..
َ ُ َُ
(ٔ)
لخر ِ ِ
ِ
يف
اب َب ْيت المسمم ْ

كعنػػدما يػػرفض الممػػؾ دعػػكة ابػػف زيػػدكف لجمػػع الشػػمل كتكحيػػد الصػػفكؼ تحػػت ديػػف

هللا يقرر أف يذىب إلى ممؾ آخر عمو يجد ما يريد.
ِ
ابف زيدكف :في ِ
السفياء
السفمة ك
زمف
ْ
ٍ
حكم ْة..
ال
َ
صكت لعقل ْأك َ
السفياء..
سيف
َ
كيحؾ يا َ
ْ

الحكماء..
زماف
ْقد
َ
ضاع ُ
ْ
(ٕ)
ٍ
لمميؾ آخر
فؤلذى ْب
َ
كبالفعل يذىب ابف زيدكف إلػى ممػؾ آخػر كيخبػره بػالككارث التػي حمػت باألنػدلس مػف

ضػياع لػؤلرض كتجكيػع لمنػاس ،نتيجػة تقاتػل الحكػاـ كالرؤسػاء كحػبيـ لمزعامػة ك َّ
أف النػاس قػد
ض ػػاقت بالفس ػػاد كيح ػػذره م ػػف ث ػػكرة الن ػػاس ض ػػد الظم ػػـ كالفس ػػاد ".ف ػػابف زي ػػدكف ال ػػذؼ تص ػػكره

المسرحية رجل تشغمو قضية األرض كالكطف ،قضية الدكلة العربيػة اإلسػبلمية التػي يتيػددىا

الغزاة ،كىك يحاكؿ إيصاؿ رؤاه إلى الحكاـ عميـ يمتفتػكف ،كعنػدما يضػيق صػدره بيػـ ال يجػد
ممج ػػأ إال الكمم ػػة أؼ أن ػػو يع ػػكد لمش ػػعر رغ ػػـ الجدلي ػػة ف ػػي حديث ػػو م ػػع كالدة حبيبت ػػو ع ػػف دكر

السيف كدكر القمـ "(ٖ).

ابف زيدكفَّ :
بالفس ْاد..
الؼ
ْ
الن ُ
اس يا ْ
مك َ
ضاقت َ
َّ
ضج ْت بالتآمر كالفتَ ْف
اس َّ
الن ُ
ِ
األماك ِف ِفي ُربكِع
ذىب إلى ُك ِّل
ا ْ
األندلُ ْس..

ستََرػ كتَ ْس َم ُع سِّيدؼ.
َّ
ؼ
عب يا مكالؼ
كرَ ..س ْك َ
َ
سكؼ يثُ ُ
الش ُ

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٖٙ
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٖٙ
(ٖ) دمحم عناني ،دراسات في المسرح كالشعر ،مرجع سابق ،صٗٛ

ٕٛ

(ٔ)

كر
يثُ ْ
لكػف الممػػؾ الثػػاني ال يختمػف كثيػ اًر عػػف الممػػؾ األكؿ فيػك يػػرػ َّ
أف الشػػعب كػػالقطيع

كالبػػد لسػػيفو أف يبقػػى فػػكؽ أعنػػاؽ القطيػػع ،فالشػػعب فػػي يػػده أصػػبح كالسػػاعة عميػػو أف ينفػػذ
أف يكضػػح
األكامػر كلػػيس لػو الحػػق فػي أف يعتػػرض ،كمػف ىنػػا نػرػ كيػػف أراد فػاركؽ جكيػػدة ْ
لنا إلى أؼ مدػ يستعبد الحكاـ شعكبيـ فالشعب بالنسبة ليػـ كػالقطيع كىػذا يػدلنا عمػى مػدػ
ظم ػػـ الحك ػػاـ كس ػػيطرتيـ عم ػػى الش ػػعكب بق ػػكة الس ػػيف في ػػـ يخ ػػافكف م ػػف أف تنتص ػػر عم ػػييـ

شعكبيـ بقكة الكممة كبالتالي يخسركف السمطة لذلؾ أسكتكا شعكبيـ بالقكة.
الممؾ الثاني :ال تحكـ شعبًا َّ
يتكمـ..
ْ
مت..
َعّمِ ْمو َّ
الص ْ
كالساع ْة..
َش ْعِبي ِفي َج ْيِبي َّ
إف ُقمت لو ِ
قدـَّ ..
قدـ..
ّ
ُ
مت لو ِّ
أخرَّ ..
أخر..
إف ُق ُ ُ
ِ ِ
سيظل سيفي فك َؽ
يع..
أعناؽ الَقط ْ
ِ
ِ
يع َي ِدؼ..
ض َ
ْ
إف َ
اع َس ْيفي َل ْف تَض َ

أعناؽ ِ
َىذا ِح َذائيَ ..فك َؽ
يع..
الجم ْ
ِ َ
كيحزف ابف زيدكف لما آؿ لو حاؿ الممكؾ فقد أصبح الشعب في نظرىـ كالقطيع.
(ٕ)

تممؾ كطنًا مف ِ
جاؿ..
ابف زيدكف :ما أسكأَ ْ
أف َ
غير ِر ْ
طِني..
كَ
ال أممؾ شيئًا يا ك َِ
ات..
طنيَ ..غ ْي َر الكمِ َم ْ
ُ
مف ماتُكا..
ىل تحيي الكممة ْ
لكف ْ
ِ
ِ
ات(ٖ).
األم َك ْ
ْ
ىل تُجدؼ الكمم ُة في ْ

كمازاؿ ابف زيدكف يدافع عف السيف بينما تصر كالدة عمى دافعيا عف الكممة.

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٖٛ

(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٗٓ ،ٖٜ
(ٖ) الكزير العاشق ،ص ٓٗ

ٖٛ

ِ
األرض
جيكش
مف
أكبر ْ
ْ
القمب ُ
كالدةُ :
بالقمكب..
الناس تُ ْؤ ِم ُف
ْ
ُ

لسمطاف..
مع ا
ْ
القمب ال ُي ْجدؼ َ
ابف زيدكفُ :
ِ
اف..
السيف
المس ْ
أطكؿ ْ
ك ُ
ُ
مف أقاكيل َ
تخضع لمقرْار..
الناس
ُ
ُ
السيف في ِيده القر ْار..
ك ُ

..............................
لمسمطاف..
السيف
ْ
ُ
لمفناف..
القمب
ْ
ك ُ

لكػػف كالدة تصػػر عمػػى عػػدـ حبيػػا لمسػػيف كتقػػكؿ أنيػػا ال تريػػد الممػػؾ ،كيخبرىػػا ابػػف

زيدكف أنو يريده ليعيد الماضي القديـ كيكحد األندلس تحت عرش كاحد ،كأنو ال يريػد السػيف
حباً بو ،فيػك ال يريػد الجػاه حبػاً فػي الممػكؾ لكػف أحػزاف الشػعب كىمكمػو كمػا يمقػاه مػف ىمػكـ
كأحزاف بسبب الفتف كالدسائس ىك ما يحزنو كيؤلمو:
السيكؼ
السيف حبًا ِفي
يد
ابف زيدكف :أنا ال أر ُ
ْ
َ
الممكؾ..
الجاه حبا في
َأنا ال أري ُد
ْ
َ
ِ
أرجكؾ يكمًا حاكلي أف تفيميني
ِ
تمزقني..
تطحنِني
الشع ِب
ُ
أحز ُ
اف َىذا ْ
أيامو ِ
ِ
تطح ُنو
تمضي مع
الحرماف َ
ُ
الفتف..
الدسائس ك ْ
ُ

الممؾ
أردت
كالدة:
اذىب لشعِبؾ إف َ
ْ
ْ
الشعب في ِيده القر ْار..
ُ

ر ْغـ السجك ِف كرغـ ى َذا ِ
القير
َ
َ
اؿ في ي ِده القرْار..
ماز َ
المكائد
تمزقو
شعب
ُ
ُ
مأساتَُنا ْ

ٗٛ

(ٔ)

الدسائس كالفتَ ْف
ك
ُ
كفي مكضع آخر نراه يػرد عمػى كالدة عنػدما تمػح عميػو أف يكػف عػف طمػب السػمطة،
كأف يؤمف بأىمية الكممة كالشعر كدكرىما في التغيير كتكحيد الشعكب :
يعكد..
العرش
كالدة:
كلف ْ
ُ
ضاع ْ
َ
ِ
العرش
أردت
ْ
إف َ
عر َؾ ْ
ْ
كلدي َؾ ش ُ

ِ
ابف زيدكفَّ :
المعارؾ ْقد َخ ِس ْر..
لكف شعرؼ في
يصم ْد..
فمـ
َّ
ُ
جربتُو يكماً ْ
ِ
المساف..
أقاكيل
مف
فالسيف
ْ
أطكؿ ْ
ُ
ُ
كالرقاب..
قطع
ْ
الشعر ُي ُ
ك ُ

ىذا الصراع بيف ابف زيدكف ككالدة حكؿ فاعمية الكممػة كالسػيف كدكر كػل منيمػا فػي

التغيير يػذكرنا بشخصػية بطػل مسػرحية صػبلح عبػد الصػبكر الشػعرية (مأسػاة الحػبلج) التػي
ق ػػاؿ عني ػػا مؤلفي ػػا( :ك ػػاف ع ػػذاب الح ػػبلج طرحػ ػًا لع ػػذاب المفكػ ػريف ف ػػي معظ ػػـ المجتمع ػػات
ػاطراح
الحديثة كحيرتيـ بػيف السػيف كالكممػة بعػد أف يرفضػكا أف يكػكف خبلصػيـ الشخصػي ب ّ

مشػ ػػكبلت الكػ ػػكف كاإلنسػ ػػاف عػ ػػف ك ػ ػكاىميـ ىػ ػػك غػ ػػايتيـ ،بعػ ػػد أف يػ ػػؤثركا أف يحمم ػ ػكا عػ ػػبء

اإلنسػػانية عمػػى ك ػكاىميـ ،ككانػػت مسػػرحيتي مأسػػاة الحػػبلج معب ػرة عػػف اإليمػػاف العظػػيـ الػػذؼ
بقي لي ال تشكبو شائبة كىك اإليماف بالكممػة)(ٕ) .كلقػد سػار ابػف زيػدكف عمػى خطػى الحػبلج

الذؼ (آمف بالكممة كبقدرتيا عمى التغيير ،كالحبلج يرمػز لكػل مثقػف ايجػابي يحمػل مسػئكلية
(ٖ).

تجاه الكممة)

كبيذا التناقض الػذؼ أكجػده الشػاعر فػاركؽ جكيػدة لػدػ شخصػيات المسػرحية يبػدك

أنػػو أراد مػػف خبلليػػا إخ ػراج المثقػػف مػػف الشػػكل النمطػػي المعيػػكد كمػػا فػػي شخصػػية الحػػبلج

الػػذؼ آم ػػف بالكمم ػػة كدكرى ػػا ب ػػالتغيير ،ف ػػابف زيػػدكف الش ػػاعر المرى ػػف اإلحس ػػاس ال ػػذؼ يرم ػػز
لممثقػف لػػـ يكتػ ِ
ف بالكممػػة كسػػيمة لمتغييػػر إنمػػا أراد أف يشػػارؾ ىػػك بنفسػػو بػػالتغيير عػػف طريػػق
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٘ٓ-ٜٗ
(ٕ) صبلح عبد الصبكر ،حياتي في الشعر ،مرجع سابق ،ص ٕٔٓ- ٜٔٔ

(ٖ) فكزؼ الحاج  ،تكظيف التراث في المسرح المصرؼ الحديث (رسالة ماجستير) ،مرجع سابق ،ص
ٖٕٗ

٘ٛ

المجػػكء لمقػػكة .ىػػذا المكقػػف يخػػرج الفنػػاف المثقػػف مػػف برجػػو العػػاجي الػػذؼ ألفنػػاه فػػي قصػػائد
الشػػاعر ،ككممػػات الحػػب التػػي جػػاءت عمػػى لسػػانو كدليػػل ىػػذا مػػا جػػاء فػػي المسػػرحية عمػػى
لساف كالدة.

اغرس كممة..
كالدة:
ْ
تَ ْجِني اْل ِح ْك َمة
الَ تَ ِ
غر ْس َس ْيفاً ِفي َرَقَب ْة
ِ
ِ
ات..
َم َك ْ
الَ تَ ْحف ْر َق ْب ًار لؤل ْ
(ٔ)
ِا ْح ِف ْر َكي ِ
ات..
تغر َس ْ
أشجا ًار فكؽ الط ُرَق ْ
ْ
كفي مكضع آخر تقكؿ لو:
كالدة :الكممة سيفؾ فارفعيا ..ترفعؾ..
..............................

قمبؾ..
ُ
سيفؾ في ْ

يد َؾ بالكمم ْة..
اس تُر ُ
كالن ُ
ضياء ال يخبك..
بالكممة تعشُقؾ
ً
الحمـ..
اؾ
كتر َ
ْ
تحمل سيفًا بتا ًار
ْقد
ُ

األقداـ
كل
كتدكس َؾ َّ
ْ
ُ
ِ
لكف الكمم َة فك َؽ
َّ
السيف..

كفك َؽ
كفك َؽ

الظم ِـ ..كفك َؽ ِ
القير..
(ٕ)
الحكاـ..
الحاك ِـ ..ك
ْ

لكػػف ابػػف زيػػدكف قػػد خػػرج مػػف برجػػو العػػاجي كخػػالف طبػػائع الشػػاعر المثقػػف الػػذؼ

ألفػػو النػػاس حػػيف رفػػض تقػػديس الكممػػة كاإليمػػاف بػػدكرىا فػػي التغييػػر كصػػمـ عمػػى مكقفػػو مػػف
إيماف مطمق بفاعمية السيف .

ات..
ابف زيدكف :لف
أصنع ُحْم ِمي بالكمِ َم ْ
َ

(ٔ) الكزير العاشق ،صٕٗ
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ِ
أحبلمي..
سيفي
الكممات..
كْلتسُق ْط كل
ْ

..............................

في ٍ
السفياء..
زمف سا َد
ْ
ٍ
لشعر ..أك حم ٍـ..
كقت
ال َ
(ٔ)
ٍ
السيف..
لشيء غير
كقت
ال َ
ْ
كمػا زاؿ ابػف زيػدكف عمػى مكقفػو تجػاه السػيف ،كأف القػكة ىػي الطريػق لمتغييػر حتػػى

كىػػك فػػي سػػجنو تػػزكره كالدة لتخب ػره أنػػو أخطػػأ حػػيف اختػػار درب الجػػاه كالسػػمطاف كتػػرؾ شػػعبو

لمضياع كالفساد ،تخبره أف الشعر ىػك سػيفو كأف الشػعب ىػك جيشػو لكنػو يػرفض التنػازؿ عػف
مكقفو كيقكؿ إف قصص الزماف تعيد فصكليا حتى لك بعػد آالؼ السػنييف كأف الحمػـ أرخػص

ما يبيع الناس في زمف الكذب.

ِ
ُ َّ
الجاه عندؾ َقد
حمـ
كالدة :يكماً
ظننت بأف َ
كب..
يتُ ْ
ى ػػذا التح ػػكؿ ف ػػي أدكار الشخص ػػيات ل ػػدػ اب ػػف زي ػػدكف ككالدة ق ػػد َّ
كل ػػد عمقػ ػًا دراميػ ػًا

لمعمػػل المسػػرحي ألنيػػا خرجػػت عػػف المػػألكؼ ،فمعرفتنػػا المسػػبقة بيمػػا تجعمنػػا نتكقػػع سػػمككًا

معينػ ػًا منيم ػػا لكػ ػػف ى ػػذا االنقػ ػػبلب ف ػػي األدكار حقػ ػػق ق ػػد ًار كبي ػ ػ ًار م ػػف النشػ ػػاط كالحيكي ػػة فػ ػػي
المسػػرحية .كقػػد حػػرص الشػػاعر فػػاركؽ جكيػػدة عمػػى تعميقيػػا مػػف ناحيػػة عػػف طريػػق قصػػة
الح ػػب الت ػػي تجم ػػع ب ػػيف البطم ػػيف مب ػػر اًز الصػ ػراع النفس ػػي سػ ػكاء الخ ػػارجي م ػػا ب ػػيف العاطف ػػة
كالكاجػػب ،أك الصػراع الػػداخمي حيػػث اإلحسػػاس بالمسػػؤكلية العامػػة ،فنػػرػ كيػػف اقتػػرف الحػػب
بالكطف كالعاـ بالخاص حيث إف سقكط أحدىما يترتػب عميػو سػقكط اآلخػر .كبػذلؾ تكػكف قػد

امتزج ػػت التجرب ػػة العاطفي ػػة بالرؤي ػػة السياس ػػية لمش ػػاعر .كم ػػف الناحي ػػة األخ ػػرػ أراد الش ػػاعر
تعميػػق الحػػدث عػػف طريػػق إي ػراد قصػػة حػػب فرعيػػة فػػي المشػػيد ال اربػػع مػػف القسػػـ األكؿ بػػيف

كصػػيفة كالدة (زى ػراء) كبػػيف خػػادـ ابػػف زيػػدكف (زيػػاد) كأف يصػػف الحػػب عمػػى مسػػتكػ آخػػر،

الحب بيف البسطاء ككيػف أف مصػيرىـ مقتػرف بمصػير سػادتيـ ،لكػف ىػذه القصػة الفرعيػة ال

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٗ٘
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نسػػمع عنيػػا شػػيئاً سػػكػ الح ػكار الػػذؼ جػػاء عمػػى لسػػاف "زيػػاد" فػػي المشػػيد السػػابع مػػف القسػػـ

الثاني كىك يزكر سيده في السجف:

ابف زيدكف" :يبكي"..
حفظت َّ
الكد يا كَل ِدؼ ِسنينا
قميل مف يصكف َّ
الكد ِفينا..
ُ
أخبار زْىراء..
كما
ُ

تزك ْجنا..
زياد َّ :
ابف زيدكفَ :ع ِظيـ يا ِزياد..
اآلف ِطفبلفَ ..ج ِميبلف
زياد  :كعندؼ َ
"كليد" ثُ َّـ" ..كالدة"..
فػي نيايػة المسػرحية نػرػ ابػف زيػدكف يظيػر كقػد ُج ِّػرد مػف ردائػو المكضػكعي ليمثػػل
صػػكت الش ػػاعر ف ػػاركؽ جكي ػػدة ،كأص ػػبح يتح ػػدث بمس ػػاف جكي ػػدة ،فف ػػي المش ػػيد التاس ػػع ح ػػيف
يػػدخل أبػػك حيػػاف ككالدة كربيػػع عمػػى ابػػف زيػػدكف فػػي السػػجف ليصػػفكا لػػو حػػاؿ األنػػدلس كف ػرار
النػػاس مػػف قرطبػػة نػػرػ ابػػف زيػػدكف فػػي ظػػل ىػػذا المكقػػف المأسػػاكؼ كمػػا حػػدث فػػي األنػػدلس
يتكجػػو بخطب ػػة ال تنبػػع م ػػف حقيق ػػة المكقػػف بق ػػدر م ػػا ىػػي ص ػػرخة تكج ػػو بيػػا ف ػػاركؽ جكي ػػدة

لمشعب.

ِ
اف
الجب ْ
أيف الممؾَ ..
ابف زيدكفَ :
أيف َ
يصرخ ِفي ِدمانا
العا ُر ُ

مستباح ْة..
اف أرضًا
رككا األك َ
الَ ْتت ُ
طَ
َ
ِ
فاألرض ِ
ابيا..
تعر ُ
ُ
ؼ مف يحب تر َ
كنكزَىا
األرض
بيع َ
ُ
ُ
تعرؼ مف َي ُ
ِ
صد ُقكني..
األرض
تعرؼ ّ
ُ
ُ
َم ْف يصك ُف كمف ِّ
يفرط
عرضيا..
كث
َم ْف يّمِ ُ
َ
كؿ غدا..
ما َذا نُق ُ
ات
سر ال َّ
سنح ِكي عندما َ
صمك ُ
ما َذا ْ
تتك ُ
ِ
ِ
مسجدَنا ِ
يف..
أرجاء
ِفي
الحز ْ
األرض
بعنا
كؿ َ
ْ
أنُق ُ
ٛٛ

كؿ َّ
الع ْي ْد
خنا َ
أنُق ُ
ِ ِ
مع
األرض ِممؾ
لمصغار الَقاد َ
ُ
ميف َ
َّاح..
الصب ْ
كىا ِّ ِ
مسمكم ًة..
ال ُ
تترك َ
لمصغار كليم ًة ُ
تسبح في
خرساء
كىا جثَّة
ال ُ
تترك َ
ُ
َ
ِ
اح..
الجر ْ
ممؾ ٍ
جيل
ليس ْت َ
ُ
األرض َ
ِ
ِ
بح في أرجائيا
يستبيح الص َ
ُ
كليس يسألو
يعَ ..
فييا َما يِب ُ
ُ
كيبيع َ

َحد..
أ ْ
ستجيء أجياؿ ..كأجياؿ تح ِ
ِ
اس ُبنا
َ
ُ َ
َ
ظبل ِـ ِ
قبكرَنا..
كتصرخ في َ
ُ
تترُككا شيئًا َلنا..
لـ ُ
(ٔ)
تترُككا شيئًا َلنا..
لـ ُ

لقػػد اسػػتطاع فػػاركؽ جكيػػدة أف يتخػػذ م ػػف التػػاريخ مػػادة لينػػة يشػػكميا كيفم ػػا أراد ،

كيحمميا قضػاياه المعاصػرة بمػا فييػا مػف رمػكز كدالالت سياسػية معاصػرة تمكنػو مػف التعبيػر
عمػا يػؤمف بػو مػف أفكػػار كقػيـ عميػا ،مػف خػبلؿ مػػا كضػعو عمػى لسػاف شخصػيات المسػػرحية

ليعبػػر عػػف آ ارئػػو كأفكػػاره الخاصػػة ،كمػػف أجػػل ذلػػؾ كحرص ػًا منػػو عمػػى تخفيػػف كطػػأة التػػاريخ
اخت ػػار م ػػف الشخص ػػيات فق ػػط شخص ػػية اب ػػف زي ػػدكف ككالدة لتككن ػػا مح ػػكر العم ػػل المس ػػرحي،
باإلضػػافة إلػػى راكؼ األحػػداث أبػػي حيػػاف المػػؤرخ األندلسػػي المعػػركؼ ،أمػػا بقيػػة الشخصػػيات
المساعدة في المسػرحية فقػد اختػار ليػا الكاتػب أسػماء مسػتمدة مػف نفػس العصػر ليبقػي عمػى

اإلييػاـ بػالكاقع التػػاريخي كأف ا ألحػداث تػدكر فػػي العصػر األندلسػي فنجػػده اختػار لشخصػػياتو
أسماء تستدعي إلى الذاكرة عمى الفكر أسػماء لػبعض كبػار الشػعراء فػي األنػدلس ،مػع تغييػر

أسماء بعض الشخصيات كما فعل مع شخصػية الػكزير ابػف عبػدكس منػافس ابػف زيػدكف فػي
حب األميرة كالدة بنت المستكفي كقد أحل محميا شخصية (ربيع) في المسرحية.

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٔٗٛ-ٔٗٙ
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كنػػرػ فػػاركؽ جكيػػدة يصػػكر فئػػة مػػف األشػػخاص تنػػافق مػػف ىػػـ بالسػػمطة لتسػػتفيد مػػنيـ.

حيث مككب الشعراء( :ابف كعب ،كابف سالـ ،كابف المعتمػد ،كربيػع ،كحمػدكس) فػي حديقػة منػزؿ

ابػػف زيػػدكف حيػػث االحتفػػاؿ بتنصػػيبو كزي ػ ًار .كيسػػكؽ كػػل شػػاعر مديحػػو لمػػكزير ،كحػػيف يػػكدعيـ

يضع يده عمى كتف أبي حياف ،كىك الراكؼ بالمسرحية ،كيرمز لمتاريخ ،ثـ يقكؿ لو ابف زيدكف
ابف زيدكف :حيَّاف

الشعكب
أعرؼ مأساة
ْ
المديح
حكامنا اعتادكا عمى ىذا
ْ
النفاؽ
كشعكبنا اعتادت عمى ىذا
ْ

(ٔ)

أبك حياف :مأساتنا ستظل في ىذا النفاؽ..

كقػد رأػ فػػاركؽ جكيػػدة أف ىػػذه الفئػػة التػػي تسػػتخدـ النفػػاؽ لتتقػػرب لمػػف ىػػـ بالسػػمطة

حت ػػى تحص ػػل عم ػػى مكان ػػة مرمكق ػػة عن ػػد أص ػػحاب الس ػػمطة رأػ أني ػػا تتك ػػرر ف ػػي ك ػػل زم ػػاف

كمكػػاف  ،لػػذلؾ أراد أف ينبينػػا ليػػذه الفئػػة مػػف النػػاس التػػي تتغيػػر بتغيػػر الجػػك المحػػيط لتحقيػػق
أىدافيا الخاصة كمصالحيا الشخصية.

كبيذا يككف فاركؽ جكيدة قد نجح في نقل الجػك السياسػي الػذؼ أحػاط باألنػدلس فػي

عصر ممكؾ الطكائف ،كاستطاع أف يسقط أحداث تمؾ الفترة عمى الجك العػاـ لممسػرحية مػف
خبلؿ ما أكرده مف حكار عمى لساف شخصيات المسرحية.
كالمتتبػػع ألعمػػاؿ الشػػاعر يجػػد أف فػػاركؽ جكيػػدة كجػػد فػػي المسػػرح سػػبيبلً أكسػػع مػػف

نطاؽ الشعر ،لنشر ما يدعك إليو مف قيـ عميا كالحب كالخير كالعدؿ كالجماؿ كغيرىا.

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٗٔ
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ثانياً :اإلسقاط في مسرحية دماء عمى ستار الكعبة:
يػػرػ فػػاركؽ جكيػػدة أف الشػػعكب ىػػي التػػي تصػػنع الطغػػاة ،كأف الحجػػاج ىػػك نمػػكذج
لمػديكتاتكر العربػي فػي كػل زمػاف كمكػاف .فيقػػكؿ" :كلػـ يكػف الحجػاج ىػك الطاغيػة الكحيػد فػػي
تاريخ العرب كالمسمميف .فما أكثر الطغاة في تاريخنا القديـ ..كالحديث..

كالشيء المؤكد َّ
أف كثيريف ساركا عمى طريقػو كتعممػكا مػف سػيرتو كمارسػكا كػل ألػكاف

البطش كالقير ..كامتيػاف ك ارمػة اإلنسػاف كحريتػو ..فمػـ يكػف الحجػاج أكؿ الطغػاة ..كلػـ يكػف

آخرىـ ..كلف يككف.)ٔ("..

إف الفكػ ػرة الرئيس ػػة الت ػػي تق ػػكـ عميي ػػا المس ػػرحية كاض ػػحة كم ػػا يظي ػػر لن ػػا م ػػف خ ػػبلؿ

عنكانيا (الحجػاج) فبمجػرد سػماع اسػمو يتبػادر إلػى الػذىف عمػى الفػكر حادثػة االعتػداء عمػى
حرمػػة الكعبػػة فػػي سػػبيل قمػػع الخػػارجيف عمػػى السػػمطة ،كقػػد اتخػػذ الكاتػػب مػػف ىػػذه الحادثػػة
بجميػػع مبلبسػػاتيا كالظػػركؼ المحيطػػة بيػػا كس ػػيمة ليبنػػي عمييػػا مكقف ػاً سياسػػياً معاص ػ اًر م ػػف

خبلؿ اإلسقاط السياسي حيث يتمثل في فساد الحكاـ كالظمـ الكاقػع عمػى شػعكبيـ مػف خػبلؿ

تقييد حريتيـ.
"الحجاج" ما إف يذكر اسمو حتى يستدعي في الحاؿ معاني الظمػـ كاالسػتبداد ،فقػد

أصبح شخصية أسطكرية فالركايات تركؼ مفاسده كتعطشو لمدماء كاسرافو في انتياكيا.

فػي مسػػرحية دمػاء عمػػى سػتار الكعبػػة قػدـ فػػاركؽ جكيػدة الحجػػاج بػف يكسػػف الثقفػػي

نمكذجًا لمطاغية ،حيث قصد بػو كػل الطغػاة العػرب ،كجسػد نمػكذج الػديكتاتكر العربػي ،كقػاؿ
إف الشػعكب ىػي التػي تصػنع الطغػاة .حيػث اسػتمد فكػرة المسػرحية مػف تػاريخ الحجػاج خيطػًا
لم ػربط بػػالكاقع اآلف فالمسػػرحية تجسػػد فك ػرة كيػػف يتحػػكؿ الػػزعيـ المحبػػكب إلػػى مسػػتبد ظػػالـ

حيف ينفصل عف شعبو.
كب ػػذلؾ يتض ػػح لن ػػا أف ى ػػذه المس ػػرحية كان ػػت ذات إس ػػقاط مباش ػػر عم ػػى جم ػػاؿ عب ػػد

الناصر بشكل خاص  ،كعمى كل الزعماء بشكل عاـ .

رأينا في الفصل الثاني مف القسػـ األكؿ كيػف ىتػف الشػعب لمحػاكـ (الحجػاج) رغبػة
منو في تحقيق األمف كاألماف كتخميصيـ مف الظالميف:

(ٔ) دمار عمى ستار الكعبة ،ص ٘ٔٛ

ٜٔ

الطامعيف
يد َؾ سيفاً عمى
سجكنؾ
ىتافات :افتح
َ
ْ
لمظالميفُ ..نر ُ
ْ
(ٔ)
العابثيف..
كليبلً طكيبلً عمى
ْ

لكف ىذا الحاكـ تحكؿ إلى حاكـ مستبد كظػالـ حينمػا ابتعػد عػف شػعبو ،كالسػبب فػي

ذلؾ فساد الحاشية كنفاقيػا ،كقػد صػكر فػاركؽ جكيػدة ىػذا الفسػاد ليفضػح لنػا كػل الممارسػات

التي يقكـ بيا أفراد الحاشية مف خػبلؿ متػاجرتيـ بػدماء األبريػاء كبمقمػة العػيش ،فػي حػيف أف
ىذه الحاشية تنعـ بأمكاؿ الشعب .ناىيؾ عف اختبلفيـ في كجيات النظر كعدـ تكحػدىـ فػي

اتخاذ القػرار ،فكػل كزيػر مػف الػكزراء الثبلثػة انحػاز لمحػزب الػذؼ ينتمػي لػو دكف أدنػى اىتمػاـ

بمصمحة الشعب .مما أدػ بالحاكـ (الحجاج) إلى االستبداد بالرأؼ كمف ثـ استخداـ القكة مع
الحاشػػية كالشػػعب ،كىكػػذا تحػػكؿ الحجػػاج إلػػى حػػاكـ ديكتػػاتكؼ بسػػبب خنػػكع الشػػعب كسػػككتو
عمى الظمـ كالفساد.

َحكمكـ أَنا ِ
كحدؼ
الحجاج " :ارفعاً سيفو" َسأ ُ ُ ْ
ليس ِ
الجياع..
قد
ْ
ّ
جار ..أك ِح ُ
الد ُ
يف ..ال الت ُ
سأحكمكـ ِ
الحذاء..
بسيفي ..ك
ِّإني
ْ
ُُ ْ
(ٕ)
اع..
ككل ما أَحكي ُي َ
ط ْ

ىػذه المسػرحية التػي تنبػػأت بثػكرة الشػعب عمػى الطغػػاة كعمػى المفسػديف فػػي األرض.

ليس الطغاة فقط ىـ المسئكليف عف طغيانيـ كلكػف الشػعب سػاىـ معيػـ فػي ذلػؾ عػف طريػق
سػػككتيـ كقبػػكليـ بػػاألمر الكاقػػع كاسػػتمرار تعػػامميـ مػػع الحكػػاـ ككػػأنيـ آليػػة معصػػكميف مػػف

تكجيو النقد إلييـ إذا أخطأكا.
"دم ػاء عمػػى سػػتار الكعبػػة" مسػػرحية شػػعرية تاريخيػػة ذات إسػػقاط مباشػػر عمػػى كػػل
رئ ػػيس كزع ػػيـ ظ ػػالـ مس ػػتبد ،فالمس ػػرحية تتح ػػدث ع ػػف الكاق ػػع ب ػػيف الح ػػاكـ الظ ػػالـ كالش ػػعب
المقيػػكر كالسػػاكت عمػػى ظممػػو عػػف طريػػق تجسػػيد أشػػخاص كأفعػػاؿ فػػي صػػكرة شخص ػػيات

المسػػرحية .كقػػد عالجػػت ىػػذه المسػػرحية بعػػض القضػػايا السياسػػية كاالجتماعيػػة اليامػػة لػػدػ
الشػػاعر منيػػا الفقػػر ،كالظمػػـ ،كالقيػػر ،كالنفػػاؽ ،الفسػػاد ،ككقػػكؼ الم ػكاطف البسػػيط ضػػد الظمػػـ
كالفسػػاد .كنػػرػ ىن ػػا السػػيناريك يعي ػػد نفسػػو مػػع أف المس ػػرحية كتبػػت ف ػػي الثمانينيػػات إال أني ػػا

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٛ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٙ

ٕٜ

تحػاكي الكاقػػع العربػي اآلف كمػػا يحػدث مػػف ثػػكرات فػي البمػػداف العربيػة أكبػػر شػاىد عمػػى ثػػكرة

الشعب ضد الظمـ كالفساد .كقػد كظػف فػاركؽ جكيػدة التػاريخ إلسػقاط ىػذه المعػاني السياسػية
عمى الكاقع العربي مما يجعل الثكرة عمى الظمـ كالفساد صالحة لكل العصكر.
كقػػد جعػػل فػػاركؽ جكيػػدة مػػف شخصػػية "عػػدناف" رم ػ اًز لكػػل م ػكاطف يقػػف فػػي كجػػو

الحجاج الحاكـ الظالـ المستبد رمز الفسػاد كالطغيػاف .كشخصػية عػدناف مثمػت العػدؿ كالحػق

المفقػػكد كالضػػائع  ،فاسػػـ عػػدناف بمػػا يحممػػو مػػف دالالت عمػػى الجػػنس العربػػي بأكممػػو يكسػػع
مف حدكد اإلسقاط السياسي الذؼ رآه فاركؽ جكيدة" .فعدناف" كما جاء كصػفو فػي المسػرحية

ىػػك األمػػل كالمخمػػص ،ىػػك البطػػل المنشػػكد الػػذؼ تنتظ ػره األمػػة العربيػػة لتخميصػػيا مػػف ظمػػـ
الحكاـ كاستبدادىـ .كجاء كصف عدناف عمى لساف الشيخ َّ
سبلـ.
َّ
سبلـ :شاب َجميل..
ضَف ِ
النخيل عمى ِ
ِ
كأش ِ
اؼ
جار
اف ِع ْمبلقاً ْ
َق ْد َك َ
َ
النيل
ْ

اء
حيف ُي َ
كاف ُي ْشِب ُو َ
ط ِّي ُر ْ
النير َ
َق ْد َ
ط ْم َى ىذا ْ
األشَي َ
(ٔ)
كالصمك ِ
ات ِف َينا
كفي مشيد آخر نرػ الشيخ َّ
سبلـ ينػادؼ عمػى عػدناف لينقػذه مػف ظمػـ الحجػاج الػذؼ

أمر جنكده بيدـ بيتو كمصدر رزقو (الكشؾ).
عدناف..
سبلـ:
ْ

ِ
ِ
كبار
َيا ُمنق َذ الضعفاء ْ
مف َسَفو اْل ْ
يا ح ِ
َيتاـ..
امي ُ
َ َ
الفَقراء كاأل ْ
ارجع َلنا عدناف َخّمِصَنا بسي ِ
ِّ
الحق ِم ْف َىذا
ف
ْ
ْ
ْ
(ٕ)
فف..
الع ْ
َ

كقػ ػػد عمػ ػػد فػ ػػاركؽ جكيػ ػػدة إلػ ػػى تعديػ ػػد أسػ ػػماء الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة عمػ ػػى لسػ ػػاف بعػ ػػض

األصػكات المجيكلػػة فػػي المسػػرحية ليسػػاىـ بكػػل صػراحة ككضػػكح فػػي فضػػح كػػل الممارسػػات
التي يمارسيا الحكاـ ضد شعكبيـ.

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٖٙٙٗ-ٙٙ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،صٚٗٛ- ٚٗٚ

ٖٜ

فقػػد عػػاش فػػاركؽ جكيػػدة ضػػمف جيػػل عػػانى الكثيػػر ،كتكػ ّػكف فك ػره فػػي فت ػرة تاريخيػػة
مميئػة بالتيػارات المتناقضػة ،كالصػراعات بػيف القػكػ المختمفػة .كاختػزف فػي ذاكرتػو الكثيػر مػػف

الرؤػ القاتمة التي استدعاىا بعد ذلؾ في مرحمة إبداعو.
الف ْج ِر..
ازل ُت أَ ْذ ُكر
صكتَ :م ِ ْ
عندما َح َممُكهُ ِع ْن َد َ
َ
َّ
ات..
كم ْ
صكتَ :ع ْدَن ْ
اف ..صمى َ
َّ
ات..
كم ْ
صكتَ :ع ْدَن ْ
اف ..صمى َ
ِ
القناط ْر
كه ِفي ِس ْج ِف
صكتَ :س َج ُن ُ
صكت :سجنكه ِفي جب ِل المَق َّ
ط ْـ
َ َُ ُ
ََ ُ
صكتَ :د َف ُنكهُ ِفي َب ْغ َد ْاد..
صكتَ :د َف ُنكهُ ِفي البحريف..
..............................
كت..
صكت :صمبكه في َب ْي ُر ْ

ات في تُكِنس..
صكتَ :ب ْل َم َ
الع َربِي..
الم ْغ ِر ْب َ
صكت :في َ
(ٔ)
ات في ِل ْيبَيا..
صكتَ :ب ْل َم َ
مر عمينا ،ككـ مػف حجػاج ينتظػر دكره فػي مكاصػمة الظمػـ كالطغيػاف ،كػـ
كـ مف حجاج َّ

مػػف حجػػاج يكلػػد مػػف رحػػـ الخنػػكع؟ سػػيبقى شػػاى ًار سػػيف التعسػػف مػػا داـ الشػػعب شػػيطانًا أخػػرس،
يخكف كل شعبو كيعدمو أك
فالحاكـ الظالـ يظل يحاكؿ أف يجد المبررات لظممو حتى لك ألزمو أف ّ

يسجنو في سبيل البقاء في الحكـ ككأف ىذه المسرحية قد كتبت لتحاكي الكاقع الذؼ تعيشػو األمػة
العربية اآلف.
كػػل منػػا قػػد يصػػبح حجاج ػًا فالسػػمطة المطمقػػة تصػػنع ألػػف حجػػاج  ،حتػػى لػػك كػػاف فػػي

األصل عدناف  ،كستظل مأساتنا األبدية بحثنا المستمر عف ينقذنا مف الظمـ كالطغياف .

تحكػػي مسػػرحية "دمػػاء عمػػى سػػتار الكعبػػة" حكايػػة كػػل حػػاكـ ظػػالـ كشػػعب مقيػػكر
كأمل في أحشاء الزمف .كما جاء في نياية المسرحية عمى لساف سعاد:

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٔٙٛ-ٙٛ

ٜٗ

سعاد :كل الحياة إلى زكاؿ
حكاميا ..تيجانيا ..ألقابيا..
فالناس تمضي أك تجيء..

كالعمر يرحل ال يجيء..

(ٔ)

كقد نجػح فػاركؽ جكيػدة فػي أف يجمػل االتجاىػات السياسػية التػي تحػاكؿ اسػتغبلؿ سػكء
العبلقة بيف السمطة كالشعب مف خبلؿ استخدامو لثبلث شخصػيات كػل منيػا تمثػل اتجاىػاً معينػاً
ع ػػبلء ال ػػديف يمث ػػل "اليم ػػيف" كحس ػػب هللا يمث ػػل "اليس ػػار" بينم ػػا يمث ػػل رفي ػػق األن ػػس "الكس ػػط" ،كق ػػد
اسػتطاع فػاركؽ جكيػدة أف يحمػل ىػذه الشخصػيات الثبلثػة كثيػ ًار مػف اإلسػقاطات مػف خػبلؿ تعػػدد

األدكار التػػي قامػػت بيػػا الشخصػػيات ،فم ػرة كانػػت ىػػذه الشخصػػيات رمػػك ًاز سياسػػية كأحيان ػًا أخػػرػ
أفرادًا في حاشػية السػمطة ،كمػرة ثالثػة دكرىػـ كأعضػاء ىيئػة المحكمػة .كبتنػكع األدكار التػي قامػت
بيا ىذه الشخصيات استطاع فاركؽ جكيدة أف يعرؼ بعض اآلفات التي تستشرؼ في المجتمعات

العربيػػػة كالنفػػػاؽ ،كاسػػػتغبلؿ النفػػػكذ فػػػي خدمػػػة المصػػػالح الشخصػػػية ،كخػػػداع الحكػ ػػاـ لشػ ػػعكبيـ
بالشػعارات الخادعػة ،باإلضػافة إلػى فسػاد الحكػاـ كنفػاؽ الحاشػية كاخػتبلفيـ فػي اآلراء ممػا يضػػر
بمصمحة شعكبيـ.

الحجاج :أرجككـ ال تَختمفكا..

أتيت أَسألكـ،
ال تُشعركني أنني
أخطأت حيف ُ
ُ
أيك ْـ
َسمع ر ُ
كأ ُ

ال تُشعركني َّ
تيار
َساء االخ ْ
أف شعبي قد أ َ
الحجاج" :ثائ ًار" ..اتفقكاَ ..فك ًار ..اتفُقكا
ٍ
برجاؿ ِمثْل
َف ُي ْح َك َـ َش ْعب
مكف أ ْ
الَ ُي ُ
َطفاؿ..
األ ْ

(ٕ)

كيظير النفاؽ جميًا في مدح الحجاج كرغبة الناس في تجديد البيعة لو.
جددنا البيع َة
حجاج..
جددَنا البيعة يا
َ
ىتافاتْ :
ُ
حجاج..
يا
ُ

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٔٛ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٜٙٓ-ٜٙٛ

ٜ٘

ِ
حجاج
يؾ يا
بالدـ َنْفد َ
ْ
بالركح ْ
(ٔ)
ِ
حجاج..
يؾ يا
بالدـ َنْفد َ
ْ
بالركح ْ
نجح فاركؽ جكيدة في أف يعطػي مسػرحيتو ىػذه أبعػادًا سياسػية معاصػرة عمػى نحػك
ما نرػ في اإلسقاطات المباشرة في خطبة حسب هللا أحد ممثمي الشعب.
حسب هللا :إخكاني

الشؾ أنتـ تعممكف اآلف أف الشعب يمضي في

الصعاب..
طريق شائؾ بيف
ْ

الحدكد..
أعداؤنا خمف
ْ

ِ
المناض ْل
يتربصكف بصحكة الشعب
َّ
عب سكؼ يظل مقبرة الغزاة
كاَلش ُ

ال شيء غير الحق ،سكؼ نمكت مف أجل الحقكؽ

الغائب ْة..

إف كىبنا العمر مف أجل الكرامة كالشيامة

العمل..
ك ْ

األمل..
فاالتحاد ىك الطريق إلى
ْ

العمل..
أما النظاـ ىك الطريق إلى
ْ

لمعمل..
أما العمل فبل بد أف نحيا جميعًا
ْ
األمل..
يحيا
ْ
..............................
إنا عقدنا العزـ أف نمضي نقاتل فاربطكا ىذؼ

البطك ْف..
ُ

(ٕ)

ال صكت يعمك ،فكؽ صكت المعركة..

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٙٚ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٖٜٙٗ-ٜٙ

ٜٙ

ثالثاً :اإلسقاط في مسرحية الخديوي:
لقػد انػتيا فػػاركؽ جكيػدة فػػي أعمالػو المسػرحية نيجػاً تاريخيػاً فػػالمتتبع ألعمالػو يػػرػ
أف مس ػ ػػرحياتو الثبلث ػ ػػة (ال ػ ػػكزير العاش ػ ػػق ،دم ػ ػػاء عم ػ ػػى س ػ ػػتار الكعب ػ ػػة ،الخ ػ ػػديكؼ) اس ػ ػػتمدت

ال ربمػػا
مكضػكعاتيا مػػف التػػاريخ العربػػي القػػديـ كالحػػديث .كلعػل السػػبب فػػي رجكعػػو لمتػػاريخ أك ً
يك ػػكف تأثيرى ػػا أق ػػكػ ل ػػدػ المتمق ػػي إذا اقتن ػػع أني ػػا قص ػػة حقيقي ػػة ح ػػدثت ف ػػي الت ػػاريخ العرب ػػي
كليست مخترعة بغية إصبلحيـ أك تطييرىـ.

كربمػػا رأػ فػػاركؽ جكيػػدة فػػي شخصػػيات التػػاريخ كأحداثػػو مػػا يػرتبط بقضػػايا عص ػره،

ال أكسع كأسػيل ليسػقطيا مػف خػبلؿ شخصػيات تاريخيػة لعبػت أدكا ًار مػؤثرة خاصػة
فكجد مجا ً
كأنو رأػ أف ىذه األحداث كالشخصيات تتكرر في كل زماف كمكاف.

"ف ػػي  ٔٚن ػػكفمبر س ػػنة  ٜٔٛٙافتتح ػػت القن ػػاة بم ػػركر م ػػا ال يق ػػل ع ػػف س ػػبع كس ػػتيف
سفينة تعمكىا األعبلـ المختمفة األلكاف .ككاف بيف ىذه السفف يخت إمب ارطػكر النمسػا كالمجػر

(فرانسػكا جكزيػػف األكؿ) كفػػي المقدمػػة اليخػػت اإلمب ارطػػكرؼ الفرنسػػي يعمػكه النسػػر ككانػػت بػػو
اإلمب ارطكرة (أكجيني) كمعيا (فرديناند دؼ لسبس) فاتح القناة.
غػػادرت السػػفينة الممكيػػة بكرسػػعيد فػػي يػػكـ  ٔٚنػػكفمبر ككصػػمت إلػػى السػػكيس بعػػد

ثبلثة أياـ ألنيا أكثرت مف الكقفات عمى طكؿ القناة.

كق ػػد نش ػػرت الجري ػػدة الفرنس ػػية الرس ػػمية مػػػا يم ػػي( :لق ػػد تحقق ػػت اآلف آم ػػاؿ منش ػ ػ
المشػركع الضػخـ كاتصػمت ميػػاه البحػريف كاتحػدت ميػاه البحػػر األبػيض المتكسػط بميػاه البحػػر

األحمر)"(ٔ).

تناكلػػت مسػػرحية الخػػديكؼ حادثػػة افتتػػاح قنػػاة السػػكيس فػػي عيػػد الخػػديكؼ إسػػماعيل

كبذخػػو الػػذؼ أدػ إلػػى إغ ػراؽ مصػػر بالػػديكف كبالتػػالي احػػتبلؿ بريطانيػػا لمصػػر .لقػػد حػػاكؿ
فاركؽ جكيدة في ىذه المسرحية أف يعيد قراءة التػاريخ العربػي مسػمطاً الضػكء عمػى شخصػية
الخػػديكؼ كافتتػػاح قنػػاة السػػكيس كالتػػي كػػاف ليػػا نتػػائا كآثػػار مػػدمرة ألقػػت بظبلليػػا عمػػى كاقػػع

األمػػة العربيػػة الي ػػكـ ،فقػػد رأػ فػػاركؽ جكي ػػدة ضػػركرة أف يضػػع أم ػػاـ جميػػكره أسػػباب تفك ػػؾ

(ٔ) الحسيني دمحم الديب ،تأميـ القناة ،طٔ ،مكتبة النيضة المصرية – القاىرة( ،د.ت) ،ص ٖٗ
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الحاضػػر كتحممػػو ،مػػف خػػبلؿ إعػػادة قػراءة التػػاريخ ،فالتػاريخ يعيػػد نفسػػو كاف تغيػػرت الكجػػكه أك
حتى المسميات.

كقد تعامل فاركؽ جكيدة مع المادة التاريخية عمى ىػذا الشػكل ألف الكتػاب (غػايتيـ

يض عمػى الثػكرة كالتنبي َػو إلػى
لـ تكف إع َ
ػحيح كتابتػو ،بػل كانػت التحػر َ
ػادة تقيػيـ التػاريخ أك تص َ
ػدعكة إل ػػى إنيػػاض األمػػة م ػػف كبػػكة التخمػػف .كلك ػػي
األخطػػار المحدقػػة باألفك ػػار الجديػػدة كالػ َ

يحققكا ذلؾ كانكا يػأتكف لممتفػرج بمػا يعرفػو مػف أحػداث .ثػـ يخرجػكف بػو إلػى نتػائا لػـ تخطػر

ببالػػو كىػػي التصػػدؼ لمسػػمطات الحاكمػػة كالػػدفاعُ عػػف الثػػكرة كأخ ػ ُذ زمػػاـ المبػػادرة فػػي شػػؤكف
الحكـ)(ٔ).
فف ػػي مس ػػرحية الخ ػػديكؼ أراد الش ػػاعر أف يص ػػكر لن ػػا طبقػ ػة الحك ػػاـ ال ػػذيف يتمتع ػػكف

بالثراء الفاحش إضافة إلى فساد الحكاـ كانشغاليـ بالممذات غير مكترثيف بيمكـ الشعب.

رأينػػا مػػدػ إس ػراؼ إسػػماعيل فػػي احتفػػاالت قنػػاة السػػكيس ،ناىيػػؾ عمػػا قدمػػو م ػػف

ىػػدايا لضػػيكفو كلممق ػربيف منػػو مػػف قصػػكر كأطيػػاف كج ػكاىر ثمينػػة ،ىػػذا البػػذخ كاإلس ػراؼ قػػد
شغمو ع ف شعبو الذؼ أصبح يشعر أنو غريب في كطنو نتيجة لما كصل إليو حػاؿ البمػد مػف
انتشار لمظمـ كغياب لمعدؿ كالحق.

كمػػا يصػػكر لنػػا فػػاركؽ جكيػػدة حاشػػية الممػػؾ ككبػػار رجػػاؿ الدكلػػة أمثػػاؿ (ديمسػػبس،

ِ
ص ِّديق ،كعثماف).
ىػذه الحاشػػية التػػي تنػافق الخػػديكؼ مكجػػكدة فػي كػػل زمػػاف كمكػاف .كقػػد أدرؾ فػػاركؽ

جكيػدة مػدػ خطػكرة ىػػذه الفئػة المنافقػة كالمخادعػػة التػي كانػت تػزّيف لمخػديكؼ م ازيػا القػػركض
الت ػػي س ػػيقدميا الغ ػػرب مقاب ػػل حص ػػكؿ ك ػػل كاح ػػد م ػػنيـ عم ػػى عمػ ػكالت كفكائ ػػد م ػػف كراء ى ػػذه

الصفقات كالقركض .كما حممتو مف شركط مجحفة أدت إلى إغراؽ مصر بالديكف.

فػػي حػػيف ابتعػػد الخػػديكؼ عػػف أصػػحاب الػرأؼ كالمشػػكرة أمثػػاؿ جمػػاؿ الػػديف األفغػػاني

ال ػػذؼ ح ػػذر م ػػف خط ػػكرة ى ػػذا ال ػػديف ،فالخ ػػديكؼ المبي ػػكر بب ػػاريس ال يفك ػػر س ػػكػ ف ػػي إقام ػػة

حضػػارة فػػي مصػػر تشػػبو تمػػؾ التػػي رآىػػا فػػي بػػاريس ،ىػػذا الحػػاكـ الػػذؼ أكصػػمو حممػػو إلػػى

الػػديكف كمػػف ثػػـ ارتفػػاع الض ػرائب كغػػبلء األسػػعار التػػي أرىقػػت الشػػعب ،ممػػا أدػ إلػػى ثػػكرة
(ٔ ) فرحاف بمبل ،مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى اليكـ ،طٔ ،مف منشكرات اتحاد الكتاب
العرب – دمشق ،ٕٓٓٔ ،ص ٖٓ
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الش ػػعب ض ػػد الفس ػػاد فخرج ػػت مظ ػػاىرات ف ػػي الشػ ػكارع تيت ػػف بس ػػقكط الخ ػػديكؼ كرجال ػػو بع ػػد
ارتفاع الضرائب كاألسعار.

كال ينس ػػى ف ػػاركؽ جكي ػػدة أف ي ػػذكر لن ػػا ظ ػػاىرة انش ػػغاؿ الح ػػاكـ ب ػػالجكارؼ كالحس ػػاف

عمى ببلطو ،ىذه الظاىرة تتكرر دكمًا  ،حتى أنيا قػد تكػكف سػبب ضػياع الػببلد فػذكر مػنيف

(أزىار ،أكجيني ،ألمع).

الخديكؼ" :يعانق أكجيني"
ط ُر ِؾ ُيؤذيني
أكجيني ِع ْ
ِ
ِ
كـ ُي َحاصرني
في الميل َيُق ُ
(ٔ)
كي ْحييني..
بح
في الص ِ
ُ
أمكت ُ

فػي المشػيد ال اربػػع مػف القسػـ األكؿ بالمسػػرحية نػرػ مػدػ ليفػػة الخػديكؼ كرغبتػو فػػي

الحصػػكؿ عمػػى القػػرض كمكافقتػػو عمػػى ضػػمانات السػػداد كعمػػى كػػل الشػػركط مقابػػل الحصػػكؿ
عمػػى القػػرض غيػػر عػػاب بمػػا يحيكػػو الغػػرب مػػف م ػؤامرات لبلسػػتيبلء عمػػى مصػػر كخيراتيػػا.

كنػرػ مػػدػ االسػتخفاؼ بالخػػديكؼ حيػػث قػدـ عثمػػاف لمخػديكؼ ألمػػع ليقضػػي كقتػو فػػي رحػػاب

األنس ،بينما يتآمر ىك كديمسبس كصديق عمى آخر الصػفقات كنصػيب كػل كاحػد مػنيـ مػف
العمكالت كالصفقات .كمنيا ما جاء في المسرحية:

الخديكؼ" :يحدث ديمسبس"
ص ِديقي ِ
ركض
نكؾ ك َ
يـ أيف ِر َجالُ َؾ َ
أيف الُق ْ
الب ُ
أيف ُ
َ
الحم ْ
َ
ِ
اف..
حس ُ
عثمافَ ..
أيف ال َ
بعض
عثماف :اآلف يا مكالؼ تقضي َ
ُنس ك ِ
ع ِ
يل...
الجم ْ
الح ّ َ
كقتؾ في رحاب األ ِ َ
ثماف ُحمك ِم ْف َيد ْي ْؾ..
الخديكؼ:
األنس َيا ُع ُ
ُ
يد ..كما أ ِ
ُحب..
عثماف َيْف َي ُمِني
كيفيـ ما أُر ُ
ُ
ُ
..............................
ع..
الخديكؼ :ألمع يا ألمع َيا ألم ْ

(ٔ) الخديكؼ ،ص ٘ٔ
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ع. .
قمبي ِفي ُحِّبؾ يتمْم َم ْ
(ٔ)
ع..
يج ِة يا ألم ْ
الح ِّ
الم َ
عك َ
يا ْلي َل َ
أنس ُ
ىذا االستيتار كالضعف الذؼ كاف مػف جانػب الخػديكؼ أدػ بػو إلػى أف يكافػق عمػى كػل

الشركط التػي حاكيػا الغػرب باالتفػاؽ مػع حاشػيتو لبلسػتيبلء عمػى مصػرَّ (.
إف قصػة قنػاة السػكيس
ستظل تركػ عمى مدػ الدىكر كمثل مركع ألساليب النصػب كالكحشػية االسػتعمارية المتصػاص

دماء الشعكب عندما تككف في حالة مف الضعف ال تمكنيا مػف الكقػكؼ فػي كجػو المتػآمريف)(ٕ).

كقد أسقط مف خبلليا قضية ضياع الكطف نتيجة استيتار الحكاـ كانشغاليـ بكراسييـ.

(ٔ) الخديكؼ ،ص ٓٚٔ - ٚ

(ٕ) فكزؼ جرجس ،دراسات في تاريخ مصر السياسي ،طٔ ،العربي لمنشر كالتكزيع – القاىرة ،ص ٘ٙ
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الفصل الرابع

العناصر الفنية لمسرح فاروق جويدة
أولً :الحبكة.
ثانياً :الشخصيات.
ثالثاً :الحوار.
رابعاً :الصراع.
خامساً :الزمان والمكان.
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الفصل ال اربع

العناصر الفنية لمسرح فاروق جويدة

يػػرػ د .عبػػدالقادر القػػط فػػي كتابػػو "مػػف فنػػكف األدب المسػػرحية" أف (العمػػل األدبػػي

كياف متكامل الجكانب ال يمكػف فصػل عناصػره بعضػيا عػف بعػض ،كالشػكل كالمضػمكف فػي

بل تامًا بحيػث يصػعب الفصػل بينيمػا ،أك الحػديث عػف أحػدىما
العمل األدبي متداخبلف تداخ ً

بمعزؿ عف اآلخر)(ٔ).

كيػذكر عبػد الػرحمف بػدكؼ فػي مقدمػة ترجمتػو لكتػاب فػف الشػعر ألرسػطك أف (الفػػف

فمس ػػفة ال تقتصػػػر عمػ ػػى تصػ ػػكير األح ػ ػكاؿ الباطنػػػة أك الفضػػػائل أك الرذائػػػل ،بػ ػػل تمتػ ػػد إلػ ػػى
(ٕ)

محاكاة األفعاؿ نفسيا ،بمعكنة بعػض الكسػائل الخارجيػة المظيريػة)

كالػذؼ يميػز ىػذا الفػف

أنو ( تمثيل حي لؤلسطكرة التي يمكف أف تستمد بعض مكادىا مف التاريخ كاألخػبلؽ كالفمسػفة
كالعمكـ ،كلكنو في ذاتو مف خمق الشاعر كفيو انسجامو الباطف)(ٖ).

فيما يمي عرض ألىـ العناصر الفنية لمسرح فاركؽ جكيدة :

أولً :الحبكة:

ػؾ
الحب ُ
جاء فػي لسػاف العػرب :اْل ُح ْب َكػة (بضػـ الحػاء) الحبػل يشػد بػو عمػى الكسػط .ك َ
الح ْبكة (بالفتح) الحبػة مػف السػكيق  .كالمحبػكؾ :
الح ْبكة جميعًا األصل مف أصكؿ اْل َك َرْـ ،ك َ
ك َ
ػت الثػػكب إذا أَحكمػػت نسػػجو  .قػػاؿ
الم ْح َكػػـ الخمػػق  ،مػػف َحَب ْكػ ُ
مػػا أُجيػػد عممػػو  .كاْل َم ْح ُبػػكؾ ُ :

المػتف كالعجػز  :فيػو اسػتكاء
شمر  :كدابة َم ْح ُبككة إذا كانت ُم ْد َمجة الخمق  .كفػرس محبػكؾ َ
كي ْح ُبكػػو َح ْبك ػاً  :أَجػػاد
مػػع ارتفػػاع  .كجػ َ
كحَبػ َ
ػؾ الثػػكب َي ْحِب ُكػػو َ
ػاد مػػا َحَب َكػ ُػو إذا أَجػػاد َنسػػجو َ .
نسجو كحسف أَثر الصنعة فيو .)ٗ( .
(ٔ) عبدالقادر القط ،مف فنكف األدب المسرحية ،طٔ ،دار النيضة العربية – بيركت ،ٜٔٚٛ ،ص ٔٔ

(ٕ) أرسطك ،فف الشعر ،ترجمة عبد الرحمف بدكؼ ،طٔ ،مكتبة النيضة المصرية – القاىرة ،ٜٖٔ٘،ص
٘ٔ
(ٖ) أرسطك ،فف الشعر ،ترجمة عبد الرحمف بدكؼ ،مرجع سابق ،ص ٔٛ

(ٗ) ابف منظكر ،لساف العرب ،طٔ ،دار صادر لمطباعة كالنشر  -بيركت ،ٜٜٔٚ،ص ،ٜٚ٘-ٚ٘ٛ
(حبؾ).

ٕٓٔ

ك الحبكة ىي (ترابط أحداث القصػة بتسمسػل منطقػي .كىػذا التسمسػل ىػك الػذؼ يكلػد

التشكيق حيث يسأؿ المتفرج مندىشاًم ماذا سيحصل بعد ىذا؟)(ٔ).

كيرػ دمحم مندكر أف (الحبكة أؼ البناء المسرحي ىي التي تعطي المسػرحية قكاميػا

في ػػي ترتي ػػب لؤلح ػػداث كتحدي ػػد لمشخص ػػيات كم ػػا تنط ػػق ب ػػو م ػػف حػ ػكار بحي ػػث تتح ػػدد مع ػػالـ
الشخصيات بفضل تمؾ الحبكة كيتحقق اليدؼ الذؼ يرمي إليو المؤلف مػف تػأليف مسػرحيتو

كم ػػا تثيػ ػره م ػػف أفكػػػار كانفع ػػاالت ...إف مب ػػدأ كح ػػدة المكضػ ػػكع يعتب ػػر العم ػػكد الفق ػػرؼ لبنػ ػػاء

المسػػرحية حتػػى ال تػػأتي مفككػػة غيػػر مترابطػػة أك متعارضػػة متناقضػػة األحػػداث .ممػػا يػػذىب

باألثر النيائي الذؼ تسعى إلى تكليده في النفكس)(ٕ).

ثمة ظاىرتاف تسترعياف االنتباه في مسرحيات فػاركؽ جكيػدة .األكلػى أف مسػرحياتو

ال ػػثبلث اس ػػتمدت مكض ػػكعاتيا م ػػف الت ػػاريخ الق ػػديـ كالح ػػديث ،كالثاني ػػة أف جكي ػػدة ي ػػدعك ف ػػي
مس ػػرحياتو الش ػػعرية إل ػػى نف ػػس الق ػػيـ الت ػػي ي ػػدعك إليي ػػا ف ػػي أعمال ػػو الش ػػعرية .كك ػػاف لي ػػاتيف

الظاىرتيف أثر كبيػر فػي اختيػار جكيػدة لمكضػكعات مسػرحياتو باإلضػافة إلػى تحديػد اإلطػار
العاـ لممسرحيات.

فقػد كتػػب جكيػدة مسػػرحياتو الشػعرية بػػالمفيكـ الركمانسػي لممأسػػاة ،فنجػده تحػػرر مػػف

القكاع ػػد الكبلس ػػيكية الص ػػارمة م ػػف حي ػػث التقي ػػد بكح ػػدتي الزم ػػاف كالمك ػػاف .إض ػػافة إل ػػى أف

المأسػػاة الركمانس ػػية تمي ػػل إلػػى أف يك ػػكف المكض ػػكع مسػػتمدًا م ػػف الت ػػاريخ ليعمػػل عم ػػى كس ػػر
حاجز االغتراب بيف الجميكر كالمسرح مف خبلؿ معرفتو المسبقة بأحداث التاريخ.
اشػ ػػتممت مسػ ػػرحيات فػ ػػاركؽ جكيػ ػػدة عمػ ػػى عنصػ ػػر الحبكػ ػػة ،كقكيػ ػػت ىػ ػػذه الحبكػ ػػة

كضعفت بحسب المكقف ؛ فقد حشد ليا الكاتب بكاعث الصراع الػداخمي كمكامنػو ،كاصػطنع

ليػ ػػا تػ ػػأجيا العكاطػ ػػف أك ىمكدىػ ػػا .فنػ ػػرػ ف ػ ػاركؽ جكيػ ػػدة يقػ ػػكد المتمقػ ػػي المنػ ػػدىش بتبلحػ ػػق

األحداث كمقكالت األشخاص المبثكثة فػي ثنايػا الحػكار ،كالمضػاميف المتحركػة المتدافعػة فػي

تطػكر تصػاعدؼ متبلحػق يبمػػغ بػو قمػة العقػػدة المسػرحية .كىػك فػػي كػل ذلػؾ قػػد أثػار فيػو لػػذة

التطمع كالترقب إلى نياية المسرحية بعد أف َّ
مكنو مػف مػداخل الشخصػيات كمفػاتيح األحػداث

(ٔ) ياسر المدخمي ،أزمة المسرح السعكدؼ ،طٔ ،ناشرؼ لمنشر االلكتركني ،ٕٓٓٚ ،صٔ٘
(ٕ) دمحم مندكر ،المسرح ،مرجع سابق ،صٖٛ

ٖٓٔ

ليتػيح لػو الػدخكؿ إلػى عالمػو الػذؼ يرمػي إلػى تصػكيره كأىدافػو التػي يسػعى إلييػا بعػد أف يبػدأ
في حل العقدة ركيداً ركيداً.

كقد تحقق ذلؾ بدرجات متفاكتة ،كبمػغ مػداه فػي مسػرحيات فػاركؽ جكيػدة .فنػراه فػي

مسػرحية الػكزير العاشػق يصػنع حبكتػو المسػرحية مػف تػاريخ األنػدلس مػف خػبلؿ قصػة الحػب

المعركفػػة بػػيف ابػػف زيػػدكف ككالدة بنػػت المسػػتكفي كالص ػراع بينيمػػا بػػيف السػػيف كالكممػػة .كقػػد

استخدـ مكضكعاً ثانكيًا إلى جانب المكضكع األصمي كىػك قصػة الحػب بػيف "زىػراء" كصػيفة
كالدة كب ػػيف "زي ػػاد" خ ػػادـ اب ػػف زي ػػدكف .كق ػػد كف ػػق ف ػػاركؽ جكي ػػدة ح ػػيف رب ػػط المكض ػػع الث ػػانكؼ
بالمكضػػكع األصػػمي .كاسػػتطاع أف يقػػدـ عمق ػًا لممفارقػػة الدراميػػة مػػف خػػبلؿ كصػػف مشػػاعر
الحب لدػ البسطاء ككيف يرتبط مصيرىـ بمصير سادتيـ.

كف ػػي مس ػػرحية دم ػػاء عم ػػى س ػػتار الكعب ػػة نس ػػا ف ػػاركؽ جكي ػػدة خي ػػكط مس ػػرحيتو م ػػف

شخصػػية الحجػػاج كمػػا يحممػػو االسػػـ مػػف معػػاني الظمػػـ كالقيػػر كاالسػػتبداد .فيبػػدأ المسػػرحية

بحادثػػة االعتػػداء عمػػى حرمػػة الكعبػػة فػػي سػػبيل قمػػع الخػػارجيف عمػػى القػػانكف .فيػػذه الحادثػػة
بمبلبسات زمانيا كظركفيا تعكس قضية فساد الحكاـ كانتشار الظمـ.

كيقػػكـ الص ػراع فػػي المسػػرحية بػػيف الحجػػاج كشخصػػية عػػدناف التػػي ال تظيػػر ككيػػاف

مػػادؼ فػػي المسػػرحية كنقطػػة الصػراع بينيمػػا ىػػي "سػػعاد" امػرأة عاديػػة فتنػػت الحجػػاج بجماليػػا
كمػف ثػػـ خضػعت لجمسػػات المحاكمػة التػػي عقػدىا ليػػا الحجػاج .كمػػف ناحيػة أخػػرػ ىػي رمػػز

حيػث بقيػت تنتظػر عػػكدة عػدناف لػيخمص األمػػة مػف الظمػـ كالفسػػاد .كيصػعد الحػدث الػػدرامي

حينما تحتشد الجماىير لمشاىدة إعداـ سػعاد فتصػرخ بأنيػا تػرػ عػدناف .فيمتػبس األمػر عمػى

الحجػاج :عػدناف أيػػف ألقتمػو؟ عػػدناف أيػف ألقتمػػو؟ كتتجمػى ب ارعػػة فػاركؽ جكيػػدة حػيف يتبلشػػى

الحػػاجز ال ػػكىمي ب ػػيف الجمي ػػكر كم ػػا يج ػػرؼ عم ػػى المس ػػرح فيمت ػػزج الرم ػػز بالحقيق ػػة .فتتع ػػالى

أصػكات الجمػاىير زاعمػاً كػل مػنيـ أنػػو عػدناف .فيػػأمر الحجػاج رجالػو بحبسػػيـ جميعػاً ليكػكف

أكؿ حاكـ يسجف شعبو .فضبلً عما تخمػل مشػيد المحاكمػة مػف سػماع لشػيادة الشػيكد "سػميـ

عبػػدهللا" ك"أم ػػيف المصػػرؼ" فن ػػرػ كيػػف اس ػػتطاع فػػاركؽ جكي ػػدة أف يمػػزج عكاطف ػػو بعكاط ػػف

الشخصيات كمف ثـ كانت شيادة الشيكد بعيدة عػف الشػيادة القانكنيػة فيػي تعبػر عػف الحالػة

الكجدانية لدػ الشاعر .في حيف أف الشاىد الثالػث "متػكلي كامػل متػكلي" يػدعي الجنػكف مػف

خبلؿ استخداـ حيمة شبح عدناف؛ فحقق بيذا قد اًر مػا مػف التػكتر فػي الحركػة المسػرحية كفػي
ٗٓٔ

ردكد أفعػػاؿ ىيئػػة المحكمػػة كالحجػػاج كرجػػاؿ األمػػف المنتشػريف فػػي كػػل مكػػاف .يقػػف الحجػػاج
مذعك اًر كينظر خمفو حيث تكجػد مػرآة كبيػرة يظيػر فييػا كجػو الحجػاج ،يمسػؾ الحجػاج بسػيفو

بل ال يفارقني كتػأبى أف تمػكت ،ارحػل
كيغمده في المرآة في كجيو ،كيقكؿ مازلت يا ممعكف ظ ً

كدعني ربما أنساؾ ،ارحل ال أريدؾ ،كاآلف لػف تنجػك سأشػرب مػف دمػؾ ،دعنػي ألشػرب مػف
دمؾ .تخرج عدة أصكات مف الصالة كل صكت ّيدعي أنو عدناف يػأمر الحجػاج بسػجف كػل
مف يقكؿ أنا عدناف .يتجو رجاؿ الشرطة إلى الصالة يحاصركف الجميػكر ،بينمػا يرتفػع حبػل
المشنقة حكؿ رقبة سعاد.

ِ
اؿ..
سعادُ :كل الحياة إلى زك ْ
ِ
ألقابيا..
كام َيا ..ت ْي َج ُانياُ ..
ُح ُ
ِ
ِ
يء..
ُ
فالناس تَ ْمضي ْأك تَج ْ
..............................
فرؽ كبير َبيف َش ْع ٍب في ِيد الشرَفاء..
مزُقو َّ
أك َش ْع ٍب ُي ِّ
الد َج ْل..
عكب
َف ْرؽ كبير َبيف َم ْف َن َيب الش َ

كب ْي َف آخر َق ْد َع َد ْؿ..
َ
اإلنساف يا حجاج..
ى َذا ُىك
ُ

(ٔ)

دؿ..
دؿ ..إنساف َع ْ
إنساف َع ْ
كف ػػي مس ػػرحية الخ ػػديكؼ نس ػػا ف ػػاركؽ جكي ػػدة حبكت ػػو المس ػػرحية م ػػف ت ػػاريخ مص ػػر،

فتناكؿ حادثة افتتػاح قنػاة السػكيس فػي عيػد الخػديكؼ إسػماعيل كقػد طػرح مػف خبلليػا قضػايا

الديكف كالعبلقػة بػالغرب .فنػرػ أف فػاركؽ جكيػدة اسػتخدـ مكضػكعًا كاحػدًا لينسػا منػو خيػكط
حبكتػػو كىػػك احتفػػاالت قنػػاة السػػكيس كأحػػبلـ الخػػديكؼ فػػي التغييػػر ال ػذؼ أدػ بػػو إلػػى إغ ػراؽ
مصر بالديكف.

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٖٔٛ-ٔٛ

٘ٓٔ

ثانياً :الشخصيات:

الشخصػػيات ىػػي النمػػاذج البش ػرية التػػي اختارىػػا الكاتػػب لتنفيػػذ أحػػداث المسػػرحية،

كعمى ألسنتيا يدكر الحكار الذؼ يكشف عف طبيعتيا كاتجاىاتيا ،كىي أنكاع:
 -0شخصـــيات محوريـــة (أساســـية) :ت ػػدكر حكلي ػػا أح ػػداث المس ػػرحية كشخص ػػية "اب ػػف
زيػ ػػدكف ،كالّدة" فػ ػػي مسػ ػػرحية ال ػ ػكزير العاشػ ػػق ،كشخصػ ػػية "الخػ ػػديكؼ" فػ ػػي مسػ ػػرحية
الخديكؼ ،ك"الحجاج" في مسرحية دماء عمى ستار الكعبة.

 -3شخصــــيات ثانويــــة (مســــاعدة) :كىػ ػػذه الشخصػ ػػيات ينحصػ ػػر دكرىػ ػػا فػ ػػي معاكنػ ػػة
الدة ،ك"زياد" خػادـ ابػف زيػدكف فػي
الشخصيات المحكرية كشخصية "زىراء" كصيفة ك ّ

مسرحية الكزير العاشق .ك"جماؿ الديف األفغػاني" فػي مسػرحية الخػديكؼ ،كشخصػية

"سعيد" ك"اليادؼ" في مسرحية دماء عمى ستار الكعبة.

كسنقتصر عمى دراسة أىـ الشخصيات الرئيسية في مسرحيات فاركؽ جكيدة:

 -ابن زيدون:

ىػػذه الشخصػػية التػػي اجتمعػػت فييػػا مككنػػات البطػػل التراجيػػدؼ الػػذؼ حكمػػت عميػػو

األقدار بالمعاناة في حياتو الخاصة كالعامة .ففي حياتػو الخاصػة حبػو لػكالدة بنػت المسػتكفي

يؤلب عميو الحساد كيككف مصيره السجف .كمف الناحية العامة طمكحو السياسػي كرغبتػو فػي
أف يمع ػػب دك اًر سياس ػػيًا ف ػػي تكحي ػػد ص ػػف األن ػػدلس ي ػػؤدؼ ب ػػو إل ػػى الس ػػجف .كى ػػك عم ػػى ى ػػذا
المسػتكػ لػػـ يكػػف مجػػرد شػاعر .كيػػرػ أف السػػمطة تسػػبق الحػػب(.فػابف زيػػدكف بػػدا طائشػاً فػػي
المسػػرحية ثػػـ نضػػا فػػي النيايػػة عمػػى عكػػس شخصػػية كالدة مػػع أنيمػػا فػػي الكاقػػع مػػف نفػػس

السف تقريبًا)(ٔ).

 -ولدة بنت المستكفي:

ترمػػز لؤلنػػدلس كأراد فػػاركؽ جكيػػدة أف يظيرىػػا فػػي شػػكل قديسػػة حتػػى عنػػدما سػػقطت

برضكخيا لربيع ف نيا كانت تضػحي بنفسػيا مػف أجػل مػف أحبػت .كبػالرغـ مػف أف كالدة أميػرة زاؿ
عنيػػا الممػػؾ كبالتػػالي كػػاف ينبغػػي أف تأخػػذ مػػف الممػػؾ حػػب السػػمطة لكنيػػا اتخػػذت مكقف ػاً مخالف ػاً،

فتجربتيا النفسية أفقدتيا الرغبة في السمطة .كمف ذلؾ قكليا في أحد المشاىد "إنؾ لـ تجرب قسكة

(ٔ) مصرؼ عبدالحميد حنكرة ،األسس النفسية لئلبداع الفني ،مرجع سابق ،ص ٔٗٔ

ٔٓٙ

أف يضػيع الممػؾ منػؾ" .كىػي ىنػا تعتػرؼ أف ىػذا كػاف شػيئاً قاسػياً لػذلؾ فيػي تفضػل البعػد .كىػػذا

نكع مف الحب .فيي ترػ أف الحب قيمة كبرػ .كأنو أىـ مف السمطة .فكالدة ىنا امرأة ناضجة ليا
خبرة في الحياة.
 -ربيع:

مػػف الشخصػػيات المنفػػرة فػػي المسػػرحية كىػػك المنػػافس المػػدكد البػػف زيػػدكف فػػي حػػب

كالدة ،كىػػك شخصػػية بػػاردة جػػداً ،يتصػػرؼ دائمػاً ببػػركد ككقاحػػة كال مبػػاالة .كيتصػػف بػػالطمع
كبالخيانػػة ،فيػػك يطمػػع أف يعػػكد بأمػػو كيحكػػـ قرطبػػة ،كمػػا جػػاء كصػػفو عمػػى لسػػاف "زى ػراء"
الدة في المسرحية:
كصيفة ك ّ

المكت
زىراء :أخشى عميو
ْ
الكليد..
قد يقتمُكف َأبا
ْ
الخ ِائ ُف المْمعك ُف
يحمـ
بيع ىذا َ
فر ُ
ُ
قرطبو(ٔ).
كيحك َـ
يعكد بأُمو يكماً..
ُ
أف َ
ْ
ْ

كما ظيرت خسة كرداءة ربيػع فػي تعاممػو مػع كالدة حيػث يػذىب إلييػا ليسػاكميا بػيف

الرضكخ لو أك قتل أبا الكليد.
 -الحجاج:

نشأ نشأة اجتماعية متكاضعة جعمتو يحتقر الضعف كالضػعفاء ،كحػيف تسػمـ الحكػـ

طغى كتكبر كأفسد في األرض .كجاء ذلؾ في المسرحية حيث قاؿ:
كنت كبي اًر في يك ٍـ..
لست كبي اًر ..ما ُ
أنا ُ
الضعفاء..
ضاع عمى
عمرؼ قد
َ
ْ
مثل الناس..
ُ
كبدأت صغي ًار َ
ككنت ضعيفًا كالضعفاء
إف الضعفاء إذا كبركا ينسكف الضعف
(ٕ)

فالقكة قكة ..في زمف ما...

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٜٓ-ٜٛ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٓٚ-ٔٓٙ

ٔٓٚ

ػش كج َػو هللا يكمػًا فػي حياتػو ..رجػل
جاء كصفو عمى لساف ّ
سبلـ بأنػو "حػاكـ لػـ يخ َ
(ٔ)
اع حرمػػة
رىيػب ال يخػػاؼ هللا "  .كىػػك عػػدك هللا ألنػو أراؽ دمػػاء المسػػمميف فػػي الحػرـ كلػػـ يػر ِ
المكاف .كىك رجل غميع القمب ،لـ يحب شيئًا في حياتو كطعـ الدـ.
كقػػد قػػاؿ مادح ػًا نفسػػو" :أنػػا ابػػف جػػبل كطػ ّػبلع الثنايػػا ...أنػػا الجػػبلد تسػػكرني المنايػػا
أحب َّ
َجمل ما أراهُ َدـ َّ
الضحايا"(ٕ).
الدـ لـ أعشق سكاه ...كأ ُ
ُ
كجػاء كصػفو مػرة أخػػرػ عمػى لسػاف سػػبلـ بقكلػو" :رجػل غمػيع القمػػب لػيس لػو مثيػػل،
سألكه كـ قتبلؾ يا حجاج ..فأجاب إني قػد تجػاكزت المائػة ...سػألكه مػف أحببػت يػا حجػاج..

أحببت شيئًا في حياتي غير لكف الدـ ..يسكرني كأقداح النبيذ.)ٖ("...
فأجاب ما
ُ
كىػػك رمػػز لمحػػاكـ الظػػالـ المسػػتبد ،كصػػكرة لمحػػاكـ الػػديكتاتكرؼ الػػذؼ ينفػػرد بػػالرأؼ
كيمجأ إلى القكة كالسيف إذا كجد مف يخالفو الرأؼ ،كقد بدا ذلؾ كاضحًا في المسرحية.
َحكمكـ أَنا ِ
كحدؼ
الحجاجَ :سأ ُ ُ ْ
..............................
الحذاء..
كـ بسي ِفي ..ك
ِّإني
ُ
ْ
سأحك ُم ْ
اع.)ٗ(..
ككل ما أَحكي ُي َ
ط ْ
 -سعاد:

ػاء لحبيبيػػا
جميمػػة طػػاىرة تغػػرؼ الحجػػاج بجماليػػا لكنيػػا تصػػده بطيرىػػا كعفتيػػا كفػ ً
الغائ ػػب ع ػػدناف ،فق ػػد أفن ػػت عمرى ػػا كش ػػبابيا كما ازل ػػت تنتظ ػػر عكدت ػػو رافض ػػة ك ػػل إغػ ػراءات
الحجاج .كىي في ذلؾ ترمز لمكطف الػذؼ ينتظػر عػكدة "عػدناف" ليخمصػو مػف الظمػـ كالفسػاد
المتفشي .كقد جاء كصفيا عمػى لسػاف الشػيخ س ّػبلـ" :كانػت سػعاد فتػاة جميمػة ...فػي كجييػا
بل كاسػتقامة،
ليل طكيل لـ تفارقػو ابتسػامة ،فػي طكليػا نيػر عميػق ال تطاكلػو سػماء الكػكف نػب ً
في عينييا أمل كايماف ،كطمي النيل فكؽ جبينيا أحمػى عبلمػة ،فػي ثكبيػا طيػر الخميقػة يػكـ

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٓٔ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٕٚ

(ٖ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٖٔٔٗ-
)ٗ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٙ

ٔٓٛ

أف كانػػت طيارتيػػا تيػػز األرض ،كانػػت صػػيحة منيػػا قيامػػة ،كهللا كانػػت أجمػػل الفتيػػات فػػي

أياميا.)ٔ("...

 عدنان:شخصػػية "عػػدناف" رمػػز داؿ عمػػى الجػػنس العربػػي بأكممػػو .ىػػك حمػػـ األمػػة العربيػػة
التي تنتظر الخبلص" ،فعدناف" كما جاء كصػفو بالمسػرحية ىػك األمػل كالمخمػص ىػك البطػل
المنشػػكد الػػذؼ تنتظ ػره األمػػة العربيػػة لتخميصػػيا مػػف ظمػػـ الحكػػاـ كاسػػتبدادىـ .كجػػاء كصػػف
عدناف عمى لساف الشيخ َّ
سبلـ.
عدناف..
سبلـ:
ْ

ِ
ِ
كبار..
َيا ُمنق َذ الضعفاء ْ
مف َسَفو اْل ْ
يا ح ِ
َيتاـ..
امي ُ
َ َ
الفَقراء كاأل ْ
(ٕ)
ِ ِ
ارجع َلنا عدناف َخّمِصَنا بسي ِ
فف..
ف
الع ْ
ْ
ّ
ْ
الحق م ْف َىذا َ
ْ
 -الخديوي:

شخصػػية الخػػديكؼ مثػػاؿ لمحػػاكـ الػػذؼ يطمػػح لمتغييػػر لكػػف حممػػو فػػي إقامػػة حضػػارة

كػػالتي رآىػػا فػػي بػػاريس أدت ب ػػو إلػػى االسػػتدانة مػػف الغ ػػرب ،ناىيػػؾ عػػف اسػػتيتاره كانش ػػغالو

بالنساء كبأحبلمو ،ما جعمػو يبتعػد عػف شػعبو كعػف معرفػة الحقيقػة ،إضػافة إلػى ثقتػو العميػاء
بأعكانو الذيف كانكا سبباً في ضياعو فقد باعكه لمغرب كتاجركا بأمكاؿ الشعب.
 ِّصديق:

شقيق أزىار ،ككزيػر الخػديكؼ ،كأخػكه فػي الرضػاعة ,مػف الرجػاؿ المقػربيف لمخػديكؼ

ك ػػاف مستش ػػا ًار لمخ ػػديكؼ لكن ػػو خ ػػاف الخ ػػديكؼ باش ػػتراكو م ػػع ديمس ػػبس كعثم ػػاف ف ػػي عممي ػػات

النصب كالنيب كالصفقات المشبكىة التي أدت إلى زيادة الفكائد عمى ديكف مصر.

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٙ
(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،صٕٗٔ

ٜٔٓ

 -ديمسبس:

رجل األعماؿ الفرنسي كىك مف رجاؿ الخديكؼ كػاف يعمػل لصػالح الغػرب ،كىػك مػف

اقترح عمى الخديكؼ أمر االقتراض مف الغرب ،كقد كصػفتو ابنػة الخػديكؼ (فاطمػة) بأنػو أس

الفساد فيك المدبر لكل الفساد كقد تآمر عمى الخديكؼ كقاـ بعرض الخػديكؼ لمبيػع فػي المػزاد
بعدما تفاقمت األزمة المالية كأعمف البنؾ إفبلسو.
 -عثمان:

كزير الخديكؼ في القصر كىػك ال يقػل خطػ اًر عػف ديمسػبس فقػد كػاف شػريكاً معػو فػي

ك ػػل المػ ػؤامرات .كق ػػد كص ػػفو الخ ػػديكؼ بقكل ػػو :ي ػػا عثم ػػاف ي ػػا كزي ػػر القص ػػر كي ػػا أن ػػس القمػ ػكب

المتعبة ،كما كصفو بالفارس العمبلؽ كالبطل العظيـ.
ثالثاً :الحوار:

الح ػكار ىػػك المغػػة التػػي تتػػكزع عمػػى ألسػػنة الشخصػػيات فػػي المكاقػػف المختمفػػة ,كىػػك

يحس كيريػد التعبيػر عنػو لممتمقػي فػي شػكل الصػدمة
أداة الكاتب األساسية في اإلفصاح عما ّ
أك اإلدىاش أك اإلقناع كالبرىنة .كبكساطة الحكار يدفع الكاتب نبرة الصػراع الػدرامي صػعكدًا

أك ىبكط ػًا ،كيحػػدد مبلمػػح الشخصػػيات بأبعادىػػا االجتماعيػػة كالنفسػػية كالجسػػمانية .كبشػػكل
ع ػػاـ فػ ػ ف الحػ ػكار المس ػػرحي ق ػػد ج ػػاء بمغ ػػة ش ػػعرية لتعب ػػر ع ػػف المكاق ػػف كالقض ػػايا الت ػػي أراد

الشػػاعر معالجتيػػا .كتميػػز الحػكار بالسػػيكلة كالسبلسػػة ،كقػػد اسػػتطاع الح ػكار أف يكشػػف عػػف
صفات كل شخصية ،كأف يجعل األحداث تنمك كتتطكر.
كالحكار (ليس مجرد محادثة كلكنو يرتبط بحدث متطكر لو معنػى ،كالحػكار يكشػف

ع ػػف الشخص ػػيات ف ػػي الحاض ػػر ،كق ػػد يعطين ػػا جانبػ ػًا م ػػف الماض ػػي كلكن ػػو يتج ػػو أساسػ ػًا إل ػػى

المس ػػتقبل .ف ػػالحكار الب ػػد كأف ي ػػؤدؼ دائمػ ػاً إل ػػى مزي ػػد م ػػف التط ػػكر ف ػػي الح ػػدث)(ٔ) .كلنج ػػاح
الح ػ ػكار ال بػ ػػد مػ ػػف مناسػ ػػبة الح ػ ػكار لشخصػ ػػيات المسػ ػػرحية مػ ػػف حيػ ػػث مسػ ػػتكياتيـ الثقافيػ ػػة
كأكضاعيـ االجتماعية.

(ٔ) رشاد رشدؼ ،فف كتابة المسرحية ،طٔ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ٜٜٔٛ ،صٓ٘.

ٓٔٔ

كلقػد أجػػاد فػػاركؽ جكيػػدة فػػي إجػراء الحػكار بػػيف شخصػػياتو ،كأجػػرػ عمػػى لسػػاف كػػل
منيـ ما يناسبو ،كما يراه المشاىد طبيعياً كاقعياً.
كنػ ػػرػ فػ ػػاركؽ جكيػ ػػدة يسػ ػػتخدـ ال ػ ػراكؼ كس ػ ػػيطًا لمح ػ ػكار كػ ػػأبي حيػ ػػاف فػ ػػي (ال ػ ػػكزير

العاشػػق) ،إذ تبػػدأ بػػو المسػػرحية مػػف ص  ٜ-ٚكيعػػكد كيظيػػر فػػي أكؿ المشػػيد الثالػػث مػػف
القسـ األكؿ ص ٖٔ-ٕٜكنراه في بداية المشيد الثامف مف القسػـ الثػاني مػع كالدة كيتبػادالف
الحكار طيمة المشيد ببل ثالث فيقكؿ ليا:
أىبلً مميك َة م ِ
مكَنا..
(ٔ)
كمميكة ِ ِ
يـ..
َ
ّ
العز الَقد ْ

(سبلـ) ليػركؼ بعػض
كفي مسرحية دماء عمى ستار الكعبة يستخدـ شخصية الشيخ ّ

األحداث كما فعل حيف قاـ بسرد حكاية سعاد كعدناف...

كمػػا يسػػتخدـ الغنػػاء ليقػػكـ بػػدكر المعمػػق أك الشػػاىد عمػػى تطػػكر األحػػداث كصػػداىا

فػػي نفػػس شخصػػيات المسػػرحية مػػع نيايػػة كػػل مشػػيد تتصػػاعد فيػػو األحػػداث .ففػػي المشػػيد

األكؿ مف القسـ األكؿ يطمػب ابػف زيػدكف مػف جاريتػو المغنيػة ربػاب أف تغنيػو بعػض أشػعاره،
فتنطمق في غناء مقطكعتيف:

ِ
عند ِؾ..
باب ىات َما َ
ابف زيدكفَ :ر ُ
أش َعارؼ..
بعض ْ
َكُقكلي َ

ِ
تبخل َعمينا
األنس ال
رباب :زماف
ْ
ِ َّ
حف كارقص ِفي َي َد ْيَنا...
كىات الم َ
ُنس ىيا لؤل ِ
َغاني
زماف األ ِ ّ
(ٕ)

ف ف العمر مكصكؿ األماني..

ك"ربػاب" ال تظيػر فػي المشػاىد مػرة أخػرػ باسػميا بػل يقػكـ الغنػاء بيػذا الػدكر .كفػي

المشػيد األكؿ مػف القسػػـ الثػاني – الػػذؼ انتقمػت فيػػو األحػداث مػػع ابػف زيػػدكف إلػى السػػجف –
ينطمق الصكت الغنائي:
ِ
ِ
الس ِ
انفجر ْت
جف ال تَ ْعتَ ْب إذا
َ
صاح َب ّ
غناء :يا َ
(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٕٔٚ
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٖٔ

ٔٔٔ

ِ
ِ
جف نيرانًا
الس ُ
َىذؼ السجك ُف َك َ
صار ّ
بيننا َزَمف
غداً يكك ُف ِح َساِبي َ
ِ
َف َّ
بالقيد أضحى اآلف طكَفانًا
ير
الن ُ

الككرسَّ :
طكَفاف..
ير ُ
الن ُ
(ٔ)
طكَفافَّ ..
َّ
طكَفاف..
ير ُ
ير ُ
الن ُ
الن ُ
كفي مسرحية الخديكؼ نػراه أيضػاً يفتػتح المسػرحية بالغنػاء ليقػكـ بحػث النػاس عمػى

تجديد البيعة لمخديكؼ في يكـ عرس القناة.
غناء ككراؿ :ىيَّا ُنج ِّدد ِ
لمخ ِديكؼ َع ْي َدَنا
َ َ
(ٕ)
ِ
اء...
َعيد المحبَّة ك َ
الكَف ْ
أمػػا ف ػػي مسػػرحية دم ػػاء عم ػػى سػػتار الكعب ػػة نجػػده يعم ػػق عم ػػى بعػػض المش ػػاىد بمقط ػػع

غنائي.

فمثبلً نراه يختـ المشيد الرابع مف القسـ األكؿ بمقطع غنائي يقكؿ فيو:

غناء :كاف لي كطف ككنت أراه يكبر في عيكني
كاف لي كطف ..قضيت العمر

كسامًا في جبيني
أحممو
َ
أسأؿ عف ٍ
مكاف يحتكيني
باعني كطني
ُ
غدكت َ
اآلف ُ
ِ
اب
كل أحبلمي سراب في سر ْ
(ٖ)
ِ
اب
الع َذ ْ
زمف يعممنا األسى ..زمف ُيعم ُمَنا َ

كيخػػتـ المش ػػيد الخ ػػامس م ػػف القس ػػـ الث ػػاني بمقط ػػع غن ػػائي تعميقػ ػًا عم ػػى م ػػا كرد ف ػػي

المشاىد السابقة:

ضميل
يد
غناء :أنا ال أر ُ
الحكـ بالتَ ْ
َ
حكـ الطيارِة م ِ
قصدؼ كدليمي
َ
ُ
ِ
كعكيمي
أيتـ َشككِتي
يكمًا ر ْ

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٘ٛ
(ٕ) الخديكؼ ،ص ٖٔ

(ٖ) دماء عمى ستار الكعبة ،صٙٛ

ٕٔٔ

البكا منديمِي
قطعت ْ
ُ
مف فرط ُ
كفػػي مسػػرحية الػػكزير العاشػػق يسػػتمر امت ػزاج الغنائيػػة بالحػػدث الػػدرامي فػػي بعػػض
(ٔ)

جكانب الحكار كمنيا ما جاء عمى لساف كالدة في المشيد الثالث مف القسـ الثاني.
َّ
األماف..
نجد
ْ
ؾ أف َ
كالدة :المْم ُ
أالَّ
سنا..
نصير شراذمًا..
كنخاؼ ُ
أنف َ
ُ
َ
بيف جمُ ِ
العفف..
كدنا ينمك
ْ
نشعر أف َ
ُ
أما َّ
أعد أخشاه..
َّ
فمـ ْ
الز ُ
مافْ ..
ِِ
ليس جاىًا..
ليس ما ً
ما َ
الَ ..
ضاع مّني َ
ثمف..
لو ْ
ض َ
ما َ
ليس ُ
اع َ

أخ َشى َّ
مف..
دكت ال ْ
َ
الز ْ
فغ ُ
"فعمػى الػػرغـ مػػف تبادليػػا الحػكار مػػع الممػػؾ الػػذؼ يؤنبيػػا عمػػى انحيازىػػا ألبػػي الكليػػد
(ٕ)

اب ػػف زي ػػدكف ،كيس ػػتنكر م ػػا يػ ػراه م ػػف تآمرىم ػػا  -معػ ػاً – عم ػػى المم ػػؾ ،ف ني ػػا تمض ػػي م ػػع ى ػػذا
الح ػكار ال ػػذؼ يتج ػػاكز المحظ ػػة الدراميػػة ف ػػي المكق ػػف ،إل ػػى االسػػتطراد فيم ػػا يش ػػبو الخػ ػكاطر،

كالت ػػأمبلت ،كاألحك ػػاـ ،ب ػػل الحك ػػـ غي ػػر أف مم ػػا خف ػػف م ػػف ذل ػػؾ قص ػػر الفقػ ػرة الحكاري ػػة م ػػف

ناحية ،كعدـ تمادييا مع ذاتية الغناء ،لذا قمنا إنيا غنائية ممتزجة بالدراما"(ٖ).

كمػا اسػتخدـ الحػكار أحيانػًا أخػرػ ليعبػر عػف خػكاطر الشخصػية كأفكارىػا الداخميػػة،
كمنيػػا مشػػيد دخػػكؿ ربيػػع عمػػى ابػػف زيػػدكف فػػي السػػجف ليخب ػره أف كالدة انصػػرفت عػػف حبػػو
(في مسرحية الكزير العاشق) ،نجد ابف زيدكف يتردد بيف الفكر كالعاطفة:
انتؾ..
بع ُد يا َقمبي ْ
كقد َخ ْ
ابف زيدكف :إذًا َخ َان ْت ..كماذا ْ
تؾ..
كباعت حْم َ
باع ْ
كما َ
َ
منا َغد ًار َ
..............................
كقد أتاني الجرُح ِم ْف قمبي..
أقكؿ ْ
ماذا ُ

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،صٕ٘ٔ
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٜ٘

(ٖ) يكسف حسف نكفل ،بناء المسرحية العربية (رؤية في الحكار) ،طٔ ،دار المعارؼ – القاىرة،ٜٜٔ٘ ،
ص ٔٙٓ-ٜٔ٘

ٖٔٔ

طكييا الزمف..
اىا كي ْ
كل الجراح تيك ُف ْنن َس َ
َّ
لكف قْمبي َخ َانني..

اليكـ أقتمو ..كأقتميا..
ك َ
(ٔ)
الكفف..
أجعل مف خيانتيا َ
ك ُ
كفػػي مس ػػرحية دم ػػاء عمػػى س ػػتار الكعب ػػة يسػػتخدـ الحػ ػكار أيضػ ػًا لمتعبيػػر عم ػػا ي ػػدكر

داخػػل الشخصػػية مػػف أفكػػار كانفعػػاالت .فمػػثبلً فػػي الفصػػل الخػػامس مػػف القسػػـ األكؿ حينمػػا

يعاتب الحجاج سعاد أنيا فضمت عدناف عميو بػالرغـ مػف حبػو ليػا ،ن ارىػا تكمػـ نفسػيا ككأنيػا
تخاطب عدناف لتكشف لنا عف مدػ حبيا لعدناف.

سعاد( :تكمـ نفسيا)ِ :
عدناف ضكءًا ال ُيفارُقِني
لت يا
ماز َ
ُ
كرفيق َد ْربِي
كحدِتي..
كنت ُم ْؤِن َس َ
ْقد َ
َ
عدناف..
حجاج ..يا
كنت يا
َق ْد َ
ُ
ُ
حجاج..
يا
ُ

(ٕ)

الصغير...
طافت عَمى قمبي
أكؿ غنكة
ْ
ْ
َ
كفػػي نفػػس المشػػيد نػػرػ الحجػػاج يحػػدث نفسػػو ليعبػػر لنػػا عػػف مشػػاعره تجػػاه سػػعاد
كعدناف.

الحجاج( :يحدث نفسو) ِإني كرىتُ ِؾ حينما أَح ِ
ببت ى َذا
ّ
َ ْ
ِ
الخائ ِف الممعك ْف
شيء جميل أ ْ ِ
الناس ِفي فرد..
َف أُح َّب َ
َف ِ
الناس ِفي فرد..
شيء جميل أ ْ
كرْى ُت َ

عدناف (ٖ).
الناس في
ْ
كأَنا كرْى ُت َ
كمػف جيػة أخػرػ نػرػ أف فػاركؽ جكيػدة يميػل إلػى تفصػيح العاميػة كمػف أمثمتػو قػكؿ
الممؾ لكالدة في المشيد الثالث مف القسـ الثالث في مسرحية الكزير العاشق:
عف عيكِن ْؾ"(ٔ).
"ى َذا َبعيد ْ
الممؾَ :

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٕٕٕٔٔٔ-

(ٕ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٚٙ
(ٖ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٚٛ

ٗٔٔ

كمػػف التعبي ػػر الش ػػعرؼ ال ػػذؼ يميػػل إل ػػى تفص ػػيح العامي ػػة قػػكؿ الخ ػػديكؼ ألزى ػػار ف ػػي

المشيد الثالث مف الجزء األكؿ في مسرحية الخديكؼ:
الخديكؼِ" :ي ْخ ِر ْب بيتؾ".)ٕ(..
"نيارؾ إسكد"..
كقكؿ الخديكؼ لعثماف:
ْ

ِفيف"(ٗ).

مت..
كص ْ
أكجيني َ
ِ
اف".)ٖ(..
ل َـ ْلـ تُ ْخِب ْرِني َيا َحيك ْ
بيسػػأؿ َماُلػػو
كفػػي المشػػيد السػػادس مػػف الجػػزء األكؿ نسػػمع ىتافػػات تقػػكؿ" :الشػػعب ْ

ع.)٘("..
اضؾ يا َج َد ْ
كفي المشيد الثاني مف الجزء الثاني" :ارمي َبَي َ

رابعاً :الصراع:

يعػد الصػراع أحػػد العناصػػر الميمػػة فػػي البنػػاء المسػػرحي فيػػك العمػػكد الفقػػرؼ لمبنػػاء

الػػدرامي كبدكن ػػو ال تػػنيض المس ػػرحية ،فالص ػراع عنص ػػر فػػي غاي ػػة األىميػػة ف ػػي تش ػػكيل
المسػرحية بحيػث لػك فقدتػو لتحكلػت إلػى سػرد أحػداث متكاليػة كحػكارات متتاليػة ال تنتيػي إلػى

شػػيء ،كالص ػراع عنصػػر فعػػاؿ يعمػػل عمػػى شػػد المتمقػػي إلػػى العمػػل المسػػرحي عػػف طريػػق
اسػػتمالتو إلػػى أحػػد األقطػػاب المتنازعػػة فػػي المسػػرحية ،ميمػػا كانػػت ىػػذه األقطػػاب المتنازعػػة

فػ ػ ف الغمب ػػة متكقع ػػة ألح ػػدىما دكف اآلخ ػػر ،مم ػػا

يحف ػػز المتمق ػػي لمتابع ػػة أح ػػداثيا انتص ػػا ار

ألحػػدىما ،دكف كمػػل أك ممػػل ،فبالص ػراع يحصػػل التػػكتر ،كالترقػػب كالتشػػكيق لمتابعػػة أحػػداث

المسرحية ،كبو يدفع الممل ،كبو أيضػا تبػرز القيمػة الفنيػة أك المغػزػ مػف العمػل ،كػأف ينتيػي

بانتصار الخير عمى الشر ،أك العدؿ عمى الجكر ،أك الحق عمى الباطل ،كىكذا.

الدة فػػي مسػػرحية الػػكزير العاشػػق،
كمػػف أمثمتػػو الص ػراع بػػيف ابػػف زيػػدكف كك ّ
كىػػك ص ػراع أفكػػار ،ص ػراع بػػيف الكممػػة كالسػػيف .كمحػػكر الص ػراع فػػي الػػكزير العاشػػق ذىنػػي

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٜٗ
(ٕ) الخديكؼ ،صٗ٘
(ٖ) الخديكؼ ،صٜٚ- ٚٛ
(ٗ) الخديكؼ ،ص ٖٔٔ
(٘) الخديكؼ ،صٔٔٙ

٘ٔٔ

تجريػػدؼ يػػدكر حػػكؿ مقػػدرة األديػػب (الكممػػة) كمقػػدرة السياسػػي فػػي تغييػػر أكضػػاع المجتمػػع،

كاعبلء قيـ الحق كالعدؿ كالخير كالجماؿ:
ابف زيدكف :ماذا ي ِ
الشاعر؟
جدؼ صكت
ْ
ُ
ال ي ِ
الطمقات..
ط
جدؼ كس َ
ْ
ُ
بالكممات..
يحيا ليقاتل
ْ
َّ
لكف السيف سيخرسيا..

أحيانًا يحمينا سيف..
يصبح سيف فك َؽ
الكممات..
أف
ْ
أثقل ْ
َ
ما َ
المنصب ي ِ
حمي أحيانًا..
ُ َ
(ٔ)
الكممات..
سقطت ِمنا
إف
ْ
ْ
ْ
كيرػ أف الفف عاجز عف تحقيق أؼ شيء:

السجاف..
مع
ابف زيدكف :الفف
ْ
ُ
يمكت َ
القضبافْ ..
كالكمم ُة تُ ْس َج ُف ِفي
َ
َحياء..
َن ْنتَ ِح ُر
ُ
كنحف األ ْ
َّ
يحررَنا..
السيف
لكف
َ
ُ
ِ
ِ
الحْم َـ.)ٕ(..
بالسيف سنحمي ُ

كفػػي مكضػػع آخػػر ن ػراه مػػازاؿ مؤمن ػًا بقػػدرة السػػيف ،كمػػف ذلػػؾ رده عمػػى كالدة الت ػي
تطمب منو أف يؤمف بدكر الشعر (الكممة) في تكحيد الشعكب.
يعكد..
العرش
كالدة:
كلف ْ
ُ
ضاع ْ
َ
ِ
العرش..
أردت
ْ
إف َ
عر َؾ ْ
ْ
كلدي َؾ ش ُ

ِ
ابف زيدكفَّ :
خسر..
لكف شعرؼ في المعارؾ ْقد ْ
يصمد..
فمـ
َّ
ْ
جربتُو يكماً ْ
مف ِ
المساف..
أقاكيل
فالسيف
ْ
أطكؿ ْ
ُ
ُ
(ٖ)
كالرقاب. ..
قطع
ْ
الشعر ُي ُ
ك ُ

(ٔ) الكزير العاشق ،ص ٕٕٓٔ-
(ٕ) الكزير العاشق ،ص ٕٗ

(ٖ) الكزير العاشق ،ص ٓ٘

ٔٔٙ

الصراع في "دماء عمى ستار الكعبة" يدكر بيف شخصية "الحجػاج" بكػل مػا ترمػز لػو
مػػف معػػاني الظمػػـ كاالسػػتبداد كبػػيف شخصػػية "عػػدناف" كبػػالرغـ مػػف عػػدـ ظيػػكره بالمسػػرحية
ككيػاف مػػادؼ كانمػػا ىػك رمػػز يػػدؿ عمػػى الجػنس العربػػي كمػػع ذلػػؾ فيػك يمعػػب دك ًار رئيسػػيًا فػػي

محكر الصراع مع الحجاج.

ػدناف) ىػػك منقػػذ الضػػعفاء كحػػامي الفق ػراء كاأليتػػاـ ،ىػػك سػػند األمػػة الػػذؼ ترجػػكه
(عػ ْ
لتخميصيا مف الجيل كالفساد .كبمػا َّ
أف شخصػية "عػدناف" ظمػت غائبػة بكيانيػا المػادؼ طػكاؿ

المسرحية ،فقػد عمػد فػاركؽ جكيػدة إلػى اسػتخداـ أسػمكب القػص لتصػكير كػل مػا يتعمػق بيػذه
الشخصػػية مػػف صػػفات كظػػركؼ س ػكاء مػػا جػػاء منيػػا عمػػى لسػػاف سػ َّػبلـ أك حتػػى عمػػى لسػػاف
الجمػاىير المتمثمػة باألصػكات غيػر المحػددة األسػػماء ،كمػف ذلػؾ مشػيد نعػي عػدناف لحبيبتػػو
سعاد التي مازالت في انتظار عكدتو رافضة الخضكع لتيديد الحجاج أك حتى إغراءاتو.

كنبلحػع َّ
أف أسػمكب القػػص الػذؼ اسػػتخدمو فػاركؽ جكيػػدة يقػكـ بػػدكر الكشػف حيػػث

اتضػػح أف محػػكر الصػراع القػػائـ بػػيف الحجػػاج كعػػدناف ىػػك سػػعاد كمػػا جػػاء عمػػى لسػػاف سػػبلـ
فػػي كص ػػفيا لتتػػآزر ص ػػكرة المػ ػرأة "سػػعاد" بص ػػكرة الػػكطف ليػ ػربط ب ػػيف الرؤيػػة الذاتي ػػة كالرؤي ػػة

السياسية لمكاتب ،ليعبر مف خبلليا عف أحبلمو كأحبلـ ىذا الجيل:
َّ
ط ِكيل َل ْـ تَُف ِارْق ُو ابتسام ْة..
سبلـِ :في َك ْج ِي ِيا َل ْيل َ
ِ
ِ
بل
الكك ِف ُن ْب ً
ِفي ُ
اء ْ
طكلِيا ْ
نير َعميق ال تُطاكلُ ُو َس َم ُ
ِ
الفتيات في أياَّ ِم َيا
َج َم َل
كاستقامة ...كهللا كانت أ ْ
ِ
ينو
عب ْ
رت َعَمى ّأياميا ُكل السحابات الحز ْ
َ
أعكاـ
ال أ َْدرِؼ َك ْـ عامًا ْ
كلكف ُك ّل ما أ ّْد ِريِوْ ..
(ٔ)

كثيرْه
فشخصػػية سػػعاد كمػػا يظيػػر لنػػا مػػف خػػبلؿ المسػػرحية ام ػرأة عاديػػة سػػحرت الحجػػاج

بجماليػػا لكنيػػا تبقػػى مخمصػػة لحبيبيػػا الغائػػب عػػدناف ،كبالتػػالي خضػػعت لجمسػػات المحاكمػػة
التي عقدىا ليا الحجاج كممثمك الشعب (الكزراء الثبلثة) كقد تحممت أىػكاؿ السػجف ككاجيػت

حبل المشنقة بكل صبر في سػبيل إخبلصػيا لحبيبيػا عػدناف .كمػف جيػة أخػرػ تظيػر كرمػز

(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٙ

ٔٔٚ

لمكطف الذؼ يبشر بعكدة عدناف ذلؾ البطل الذؼ تحمػـ بػو كػل الشػعكب العربيػة ليحررىػا مػف
الظمػػـ لػػيمؤل األرض عػػدالً .حيػػث ظمػػت تجػػكب الػػببلد بحثػاً عػػف عػػدناف كىػػذا يػػذكرنا ب ػ يزيس
األسطكرة المصرية القديمة .كتتجمى ب ارعػة فػاركؽ جكيػدة فػي الجمػع بػيف المسػتكييف الحقيقػي
كالرمزؼ في الفصل األخير حيف تحتشد الجماىير لمشػاىدة إعػداـ "سػعاد" فتصػرخ بأنيػا تػرػ

"عدناف".
سعاد :إني أراؾ عمى جدار الميل صبحاً
كأراؾ في قبر المدينة بعض أمف

(ٔ)

كأراؾ في ليل الحيارػ بعض أنس...

إف صػ ػراخ س ػػعاد كتأكي ػػدىا رؤيتي ػػا لع ػػدناف بي ػػذه الص ػػكرة ق ػػد كل ػػد نكعػ ػًا م ػػف العم ػػق

الدرامي حيث التبس األمر عمى الحجاج كأصبح في حالة مف البلكعي كيصرخ ثائ ًار.
عدناف أ َْي َف ألَْقتَُم ُو..
الحجاج:
ُ
عدناف أ َْي َف ألَْقتَُم ُو..
ُ

..............................

سأككف أكؿ حاك ٍـ في األ ِ
َرض َي ْس ُج ْف
َش ْعَب ُو..

كى ْـ
اسج ُن ُ
اس ُج ُن ُ
كى ْـ ُكم ُي ُـ ..ىيَّا ُ
ىيا ْ
(ٕ)
ُكم ُي ُـ..

كيدكر الصراع في مسرحية الخديكؼ بيف الخديكؼ كالشعب فقد أرىق الخػديكؼ شػعبو

بالديكف نتيجة البذخ كاإلسػراؼ الػذؼ شػيدتو احتفػاالت قنػاة السػكيس ،فػي حػيف يعػاني عمػاؿ
التراحي ػػل م ػػف نق ػػص المي ػػاه كاألك ػػل كالبع ػػد ع ػػف األى ػػل ف ػػي أم ػػاكف حف ػػر القن ػػاة ،إض ػػافة إل ػػى
أحبلمػػو التػػي أدت بػػو لمجػػكء إلػػى االقت ػراض مػػف الغػػرب الػػذؼ زاد مػػف حػػدة الص ػراع نتيج ػػة

غ ػػبلء األس ػػعار كارتف ػػاع الضػ ػرائب مم ػػا أدػ إل ػػى ت ػػذمر الش ػػعب كخركج ػػو بتظ ػػاىرات تيت ػػف

بسػػقكط الخػػديكؼ كرجالػػو بقيػػادة جمػػاؿ الػػديف األفغػػاني .كتسػػتمر األحػػداث بالتصػػاعد عنػػدما

يشػػتد الضػػغط عمػػى الخػػديكؼ ،فيفكػػر الخػػديكؼ كأعكانػػو فػػي الػػتخمص مػػف صػػديق ،كيقكمػػكف
(ٔ) دماء عمى ستار الكعبة ،ص ٔٔٛ
(ٕ) دماء عمى ستار المسرحية ،ص ٕٖٔٛ-ٔٛ

ٔٔٛ

بتنفي ػػذ خط ػػتيـ مص ػػكريف م ػػكت ص ػ ِّػديق كح ػػادث انتح ػػار ،كيعمن ػػكف أن ػػو المس ػػئكؿ ع ػػف كاف ػػة
المصػػائب ،كلك ػػف ال ي ػػنجح ى ػػذا الح ػػل كي ػػزداد المكق ػػف الم ػػالي س ػػكءاً كاع ػػبلف البن ػػؾ إفبلس ػػو
كعجزه عف سداد الديكف كخركج الشعب أمػاـ بػاب قصػر الخػديكؼ كمطػالبتيـ بحقػكقيـ حيػث
انتيى المشيد بعرض الخديكؼ لمبيع في مزاد عمني لتسكية الديكف.

خامساً :الزمان والمكان:

تػػدكر أحػػداث مسػػرحية "الػػكزير العاشػػق" فػػي العصػػر األندلسػػي عمػػى لسػػاف الشػػاعر

الدة كأبي حياف كغيرىـ ...كلكنيا تحكي كاقعنا الذؼ نعيشو اآلف ،تصػكره بدقػة
ابف زيدكف كك ّ

ككأف التاريخ يعيد نفسو بكل تفاصيمو الدقيقة .كنرػ فػاركؽ جكيػدة يختػار عػددًا مػف األمػاكف
ليجػػرؼ فييػػا أحػػداث مسػػرحية كمنيػػا (بيػػت ابػػف زيػػدكف ،حديقػػة بيػػت ابػػف زيػػدكف ،قصػػر كالدة
(كىك قصر عتيق فيو بقايا مجد ارحػل .رائحػة الػزمف تمػؤل كػل شػيء فيػو ..جد ارنػو ..أثاثػو..

عمػػى أحػػد جد ارنػػو صػػكرة ضػػخمة لكالػػدىا الممػػؾ ال ارحػػل) ككػػأف فػػاركؽ جكيػػدة أراد أف يػػذكرنا

بػػأف كالدة ابنػػة الحسػػب كأنيػػا صػػاحبة ممػػؾ زاؿ عنيػػا .كمػػف األمكنػػة التػػي اسػػتخدميا فػػاركؽ
جكيدة مكتػب الممػؾ ،حجػرة سػكرتير الممػؾ ،السػجف كيصػفو جكيػدة بقكلػو ":زن ازنػة رديئػة قػذرة
كبج ػكار بابي ػػا ح ػ ارس غم ػػيع " .كىػػذا يب ػػيف لنػػا م ػػدػ كضػػاعة المك ػػاف الػػذؼ س ػػجف فيػػو اب ػػف

زيدكف كما القاه فيو مف ذؿ.

بينمػػا تػػدكر أحػػداث مس ػػرحية "دمػػاء عمػػى سػػتار الكعب ػػة" فػػي العصػػر األمػػكؼ عم ػػى

لساف الحجػاج كغيػره مػف الشخصػيات كاف كػاف الشػاعر فػاركؽ جكيػدة أراد مػف خبلليػا طػرح
قضية ظمـ الحكاـ كاستبدادىـ...

أمػػا األمػػاكف التػػي اسػػتخدميا فػػاركؽ جكيػػدة لتكػػكف مسػػرحًا ألحػػداث مسػػرحية دمػػاء

عمػػى سػػتار الكعبػػة (ميػػداف كبي ػػر ،مكتػػب الحجػػاج ،منصػػة المحكم ػػة فػػي مكػػاف مرتفػػع م ػػف
خشبة المسرح ،كشؾ السجائر الذؼ يممكو الشيخ سبلـ).

أمػػا فػػي مسػػرحية "الخػػديكؼ" ف نػػو يأخ ػػذنا إلػػى زمػػف الخػػديكؼ إسػػماعيل زمػػف الب ػػذخ

كالفسػػاد حيػػث أدػ اسػػتيتاره إلػػى إغػراؽ مصػػر فػػي الػػديكف .كقػػد دارت أحػػداث المسػػرحية فػػي
ع ػػدد م ػػف األم ػػاكف المفتكح ػػة كالمغمق ػػة مني ػػا( :قاع ػػة االحتف ػػاالت الكب ػػرػ بقص ػػر الخ ػػديكؼ،
ٜٔٔ

شػػاط القنػػاة ،جنػػاح أزىػػار بالقصػػر ،صػػالكف قصػػر الخػػديكؼ ،قاعػػة العػػرش ،الشػكارع حيػػث
امتؤلت بالمظاىرات التي تيتف بسقكط الخديكؼ كرجالو بعد ارتفاع الضرائب كاألسعار).

ٕٓٔ

الخاتمة
الحم ػػد هلل رب الع ػػالميف كالص ػػبلة كالس ػػبلـ عمػ ػػى س ػػيد المرس ػػميف دمحم

كعم ػػى آلػ ػػو

ػي ب نيػػاء ىػػذا البحػػث الػػذؼ تنػػاكؿ "مسػػرح فػػاركؽ
كصػػحبو أجمعػػيف ،الحمػػد هلل الػػذؼ مػ َّػف عمػ َّ
ٍ
فصكؿ يسبقيما تمييد كمقدمػة كتتبعيمػا خبلصػة
جكيدة الشعرؼ" .كقد جاء البحث في أربعة
ألىػػـ النتػػائا كالتكصػػيات ،كمػػف ثػػـ قائمػػة ألىػػـ المصػػادر كالم ارجػػع ،يمييػػا فيػػرس المحتكيػػات
عمى النحك التالي:
جاءت المقدمة لذكر دكافع كمجاؿ كأىداؼ الدراسة ،كتحديد المػنيا كأدكاتػو ،كأقسػاـ

الدراسة ،كتناكلت الباحثة في التمييد الحػديث عػف كالدة المسػرح العربػي فػي بػبلد الشػاـ بػدءًا
بماركف النقاش مرك ًار بالقباني كيعقكب صنكع.

كتناكؿ الفصل األكؿ المسػرح الشػعرؼ قبػل فػاركؽ جكيػدة مػف خػبلؿ مبحثػيف ،تنػاكؿ

المبحػث األكؿ :بػػدايات المسػػرح الشػػعرؼ العربػػي مػػف خػػبلؿ الشػػعر التقميػػدؼ .كتػػـ فيػػو د ارسػػة
مسػػرح أحمػػد شػػكقي كمسػػرح عزيػػز أباظػػة .كتنػػاكؿ المبحػػث الثػػاني :بػػدايات المسػػرح الشػػعرؼ

مػػف خػػبلؿ الشػػعر الحػػر ،كتػػـ فيػػو د ارسػػة مسػػرح عمػػي أحمػػد بػػاكثير ،كمسػػرح عبػػد الػػرحمف

الشرقاكؼ ،كصبلح عبد الصبكر.

أمػػا الفص ػػل الث ػػاني ت ػػـ الرجػػكع إل ػػى أى ػػـ المص ػػادر التاريخيػػة لمس ػػرح ف ػػاركؽ جكي ػػدة

كتاريخ ابف زيػدكف كاألنػدلس ،كتػاريخ الخػديكؼ إسػماعيل كحفػر قنػاة السػكيس ،باإلضػافة إلػى
تاريخ الحجاج بف يكسف الثقفي.
كتناكلت الباحثة في الفصل الثالث اإلسقاط في مسرح فاركؽ جكيدة.

أمػػا الفصػػل األخيػػر تناكلػػت فيػػو الباحثػػة أىػػـ عناصػػر المسػػرحية عنػػد فػػاركؽ جكيػػدة
(الحبكة ،الشخصيات ،الحكار ،الصراع ،الزماف كالمكاف).
كبعػػد رحمػػة الق ػراءة فػػي مسػػرحيات فػػاركؽ جكيػػدة الشػػعرية ككتابػػة ىػػذا البحػػث الػػذؼ
أرجك أف أككف ُكفقت في كتابتو ،كتكصمت الباحثة إلى النتائا التالية.

ٕٔٔ

أهم النتائج:
 سعى الشاعر فاركؽ جكيػدة فػي أعمالػو المسػرحية إلػى ترسػيخ العديػد مػف القػيـ التػي
كاف يدعك إلييا في أعمالو الشعرية مثل :قيـ الحب كالجماؿ كالعدؿ كالخير...
 برزت شخصية الشػاعر كاضػحة فػي أعمالػو المسػرحية مػف خػبلؿ طرحػو لمعديػد مػف
القضػػايا االجتماعيػػة كالسياسػػية السػػائدة فػػي العصػػر الحاضػػر كمنيػػا قضػػايا الػػديكف
كالفساد كالنفاؽ...
 سعى الشاعر فاركؽ جكيدة في أعمالو المسرحية إلى بيػاف مكقفػو مػف الكممػة كمػدػ
فاعميتيا في إحداث اإلصبلح كالتغيير.
 كاف لمسرح فػاركؽ جكيػدة دكر كبيػر فػي التنػكير كالتعبئػة ،فكانػت مسػرحية الخػديكؼ
أكؿ مسرحية تنبأت بالثكرة.

ٕٕٔ

قائمة المصادر والمراجع
أو ًل :المصادر (المسرحيات):
 أحمػػد شػػكقي  ،األعمــال الكاممــة  ،المســرحيات "مجنــون ليمــى"  ،الييئػػة المص ػرية
العامة لمكتاب .ٜٔٛٗ ،
 صبلح عبد الصبكر ،مأساة الحالج  ،مكتبة اإلسكندرية.ٕٓٓٓ ،

 عبػػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ  ،ثــأر هللا (الحســين ثــائراً ,الحســين شــويداً)  ،دار الكاتػػب
العربي.ٜٜٔٙ ،

 عزيز أباظة  ،قيس ولبنى  ،دار المعارؼ .ٜٔٚٓ ،

 عمي أحمد باكثير ،أخناتون ونفرتيتي  ،ط ٕ ،دار الكاتب العربي .ٜٔٙٚ ،

 فاركؽ جكيدة  ،الوزير العاشق  ،دار غريب لمنشر كالتكزيع  -القاىرة.ٜٔٛٔ ،

 فػاركؽ جكيػػدة  ،دمــاء عمــى ســتار الكعبــة  ،دار غريػػب لمنشػػر كالتكزيػػع – القػػاىرة ،
.ٜٔٛٚ

 فاركؽ جكيدة  ،الخديوي  ،دار غريب لمنشر كالتكزيع – القاىرة .ٜٜٔٗ ،
ثانياً :المراجع:

 ابػػف بس ػػاـ الش ػػنتريني  ،الـــذخيرة فـــي محاســـن أهـــل الجزيـــرة ،القس ػػـ األكؿ ،المجم ػػد
األكؿ ،دار الثقافة – بيركت.ٜٜٔٚ ،
 ابػػف خمكػػاف  ،وفيـــات األعيــان  ،تحقيػػق إحسػػاف عبػػاس ،طٔ ،المجمػػد الثػػاني ،دار
صادر لمطباعة كالنشر – بيركت( ،د.ت).
 ابف منظكر ،لسـان العـرب  ،طٔ ،دار صػادر لمطباعػة كالنشػر – بيػركت .ٜٜٔٚ،
أحمػػد اإلسػػكندرؼ  ،أحمػػد أمػػيف كآخػػركف  ،الم َف َّصــل فــي تــاريخ األدب العربــي فــي
العصــــور القديمــــة والوســــيطة والحديثــــة  ،طٕ ،دار إحيػ ػػاء العمػ ػػكـ – بيػ ػػركت ،

ٕٗٓٓ.

 أحم ػػد دمحم عطي ػػة  ،ح ػػافع أحم ػػد أم ػػيف كآخ ػػركف  ،أزمـــة المســـرح العربـــي  ،كت ػػاب
"قضايا عربية"  ،طٔ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ،بيركت .ٜٜٖٔ ،
ٖٕٔ

 أرسػػطك طػػاليس  ،فــن الشــعر  ،ترجمػػة عبػػد الػػرحمف بػػدكؼ  ،طٔ ،مكتبػػة النيضػػة
المصرية– القاىرة.ٜٖٔ٘ ،

 إليػاس األيػكبي ،صـفحات مـن تــاريخ مصـر (" ,)8تـاريخ مصــر فـي عوـد الخـديوي
إســماعيل باشــا مــن ســنة  1883إلــى ســنة  ،"1881طٕ ،المجمػػد األكؿ ،مكتبػػة
مدبكلي  -القاىرة.ٜٜٔٙ ،

 إليػاس األيػكبي ،صـفحات مـن تــاريخ مصـر (" ,)1تـاريخ مصــر فـي عوـد الخــديوي
إســماعيل باشــا مــن ســنة  1883إلــى ســنة  ،"1881طٕ ،المجمػػد الثػػاني ،مكتبػػة
مدبكلي – القاىرة.ٜٜٔٙ ،

 الحسػ ػػيني دمحم الػ ػػديب ،تــــأميم القنــــاة ،طٔ ،مكتبػ ػػة النيضػ ػػة المص ػ ػرية – القػ ػػاىرة،
(د.ت).

 حنا الفاخكرؼ ،تاريخ األدب العربي ،طٕٔ ،المكتبة البكليسية.ٜٔٛٚ،
 حكريػػة دمحم حم ػػك ،تأصـــيل المســـرح العربـــي بـــين التنظيـــر والتطبيـــق "فـــي ســـورية
ومصر" ،مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب.ٜٜٜٔ ،
 خميل المكسى ،المسرحية في األدب العربي الحـديث ،طٔ ،منشػكرات اتحػاد الكتػاب
العرب.ٜٜٔٚ ،

 خيػ ػػر ال ػ ػػديف الزركم ػ ػػي ،األعـــــالم (قـــــاموس تـــــراجم ألشـــــور الرجـــــال مـــــن العـــــرب
والمستعربين والمستشرقين) ،ط ٔٔ ،الجزء األكؿ ،دار العمـ لممبلييف.ٜٜٔ٘ ،
 خير الديف الزركمي ،األعالم ،طٔٔ ،الجزء الثامف ،دار العمـ لممبلييف.ٜٜٔ٘ ،
 ارغػب السػرجاني ،قصـة األنـدلس مـن الفـتح إلـى السـقوط ،طٔ ،جٔ ،مؤسسػة اقػ أر
– القاىرة.ٕٓٔٔ ،


راماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة جابر عصػفكر ،دار قبػاء لمطباعػة
كالنشر كالتكزيع -القاىرة.ٜٜٔٛ ،

 رشاد رشدؼ ،فن كتابة المسرحية ،طٔ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜٜٔٛ ،


الس ػػعيد الػ ػػكرقي ،تطــــور البنــــاء الفنــــي فــــي أدب المســــرح العربــــي ،دار المعرفػ ػػة
الجامعية.ٕٓٓٓ ،
ٕٗٔ



ش ػػكقي ض ػػيف ،شــــوقي شــــاعر العصــــر الحــــديث ،طٔ ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة
لمكتاب ،القاىرة.ٕٓٔٓ ،

 صبلح عبد الصبكر ،حياتي في الشعر ،طٔ ،دار العكدة – بيركت.ٜٜٔٙ ،

 الطبػػرؼ ،تــاريخ الطبــري ،تحقيػػق دمحم أبػػك الفضػػل إب ػراىيـ ،طٕ ،ج ،ٙدار المعػػارؼ
بمصر.ٕٖٓٓ ،
 عبد الخالق العف ،دراسات فـي الشـعر الفمسـطيني المقـاوم ،إصػدار رابطػة الكتّػاب
كاألدباء الفمسطينييف  -غزة.ٕٓٔٓ ،
 عبد الرحمف ياغي ،في الجوود المسرحية (اإلغريقية ,األوروبية ,العربيـة) ،ط ٔ،
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  -بيركت.ٜٔٛٓ ،

 عبػ ػػد القػ ػػادر القػ ػػط ،مــــن فنـــــون األدب المســــرحية ،طٔ ،دار النيضػ ػػة العربيػ ػػة -
بيركت.ٜٔٚٛ ،

 عبػد الناصػر ىػبلؿ ،تجميــات الكممـة والســيا فـي المســرح الشـعري الحــديث ،طٔ،
العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع – كفر الشيخ.ٕٓٔٓ ،

 عمي أحمػد بػاكثير ،فـن المسـرحية مـن خـالل تجـاربي الشخصـية ،طٔ ،دار مصػر
لمطباعة.ٜٔ٘ٛ ،
 عمي الراعي ،المسرح في الوطن العربي ،ط ٕ ،سمسمة عالـ المعرفة ،العػدد ،ٕٗٛ
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب  -الككيت.ٜٜٜٔ ،

 عمي دمحم الحديدؼ ،ابن زيدون "أعالم العـرب" ،طٔ ،دار الكاتػب لمطباعػة كالنشػر–
القاىرة.ٜٔٙٚ ،


عمػػر الدسػػكقي ،المســرحية نشــأتوا وتاريخوــا وأصــولوا ،طٔ ،دار الفكػػر العربػػي،

(د.ت).
 عمػػر فػػركخ ،دراســات قصــيرة فــي األدب والتــاريخ والفمســفة (الحجــاج بــن يوســا
الثقفي) ،طٔ ،مكتبة الكشاؼ ،بيركت.ٜٔٗٔ ،
 فرحػػاف بمبػػل ،مراجعـــات فـــي المســـرح العربـــي منـــذ النشـــأة حتـــى اليـــوم ،طٔ ،مػػف
منشكرات اتحاد الكتاب العرب – دمشق.ٕٓٓٔ ،
ٕ٘ٔ

 فػكزؼ إبػراىيـ الحػاج ،المســرحية والروايــة والقصــة القصــيرة ،طٕ ،مكتبػػة القػػدس -
غزة.ٕٕٓٔ ،

 فػػكزؼ جػػرجس ،دراســات فــي تــاريخ مصــر السياســي منــذ العصــر المممــوكي ،تقػػديـ
جبلؿ السيد  ،طٔ ،العربي لمنشر كالتكزيع – القاىرة( ،د.ت).


كمػاؿ دمحم إسػماعيل ،الشـعر المسـرحي فـي األدب المصـري المعاصـر ،تقػديـ :عبػد

المنعـ إسماعيل ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜٔٛٔ ،

 دمحم عبػػد المػػنعـ خفػػاجي ،األدب األندلســي (التطــور والتجديــد) ،طٔ ،دار الجيػػل -
بيركت.ٜٜٕٔ ،

 دمحم مندكر ،المسرح النثري ،طٔ ،دار النيضة ،القاىرة.ٜٜٔٛ ،


دمحم مندكر ،المسرح ،طٖ ،دار المعارؼ – القاىرة.ٜٔٛٓ ،

 دمحم نافع حسف المصطفى ،الشعر في ركاب الحجاج بن يوسا الثقفي ،قسػـ المغػة
العربية كآدابيا – جامعة الشارقة ،دكلة اإلمارات العربية المتحدة.ٕٓٓٛ ،

 دمحم يكسػػف نجػػـ ،المســرحية فــي األدب العربــي الحــديث (عصــر حجــازي وأبــيض)،
طٔ ،جٕ ،دار صادر  -بيركت.ٜٔٛ٘ ،

 دمحم يكسف نجـ ،دمحم عثمان جالل ،طٔ ،دار الثقافة ،بيركت– لبناف.ٜٔٙٗ ،
 دمحم يكسػ ػػف نجػ ػػـ ،المســـــرحية فـــــي األدب العربـــــي الحـــــديث ،طٖ ،دار الثقاف ػ ػػة -
بيركت.ٜٔٛٓ ،


محمكد تيمكر ،طالئع المسرح العربي ،طٔ ،المطبعة النمكذجية( ،د.ت).

 مدحت الجيار ،البحث عن النص في المسـرح العربـي ،طٕ ،دار النشػر لمجامعػات
المصرية.ٜٜٔ٘ ،
 المسعكدؼ ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيػق الشػيخ قاسػـ الشػماعي الرفػاعي،
طٔ ،المجمد الثالث ،دار القمـ – بيركت.ٜٜٔٛ ،

 مصرؼ عبد الحميد حنكرة ،األسـس النفسـية لإلبـداع الفنـي فـي الشـعر المسـرحي،
الييئة المصرية العامة لمكتاب .ٜٔٛٙ ،
 مصػػطفى الشػػكعة ،األدب األندلســي موضــوعاتن وفنونــن ،ط ،ٚدار العمػػـ لممبليػػيف
– بيركت.ٜٜٕٔ ،
ٕٔٙ

 مصػطفى صػػمكدؼ ،قـراءات مســرحية ،طٔ ،مػػف منشػكرات اتحػػاد الكتػاب العػػرب –
دمشق.ٕٓٓٓ ،

 المقػرؼ ،نفـح الطيــب مـن غصــن األ نــدلس الرطيـب ،تحقيػق إحسػػاف عبػاس ،المجمػػد
الخامس ،دار صادر – بيركت.ٜٔٛٛ ،

 ياسر المدخمي ،أزمة المسرح السعودي ،طٔ ،ناشرؼ لمنشر االلكتركني.ٕٓٓٚ ،
ثالثا :الرسائل العلمية:
 عبػػد الفتػػاح داكد كػػاؾ ،شــاعرية عبــد الــرحمن بــارود وخصائصــوا الفنيــة (دراســة
نقدية) ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.ٕٓٔٔ ،

 ف ػػكزؼ إب ػ ػراىيـ الحػ ػػاج ،توظيــــا التــــراث فــــي المســــرح المصــــري الحــــديث ،رسػ ػػالة
ماجستير ،كمية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية.ٜٖٔٛ ،

 محمػػكد زي ػػادة ،الحجـــاج بـــن يوســـا الثقفـــي المفتـــرى عميـــن ،رس ػػالة دكت ػػكراه ،دار
السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالنشر( ،د.ت).
رابعا :المجالت العلمية:
 إسماعيل بػف اصػفية ،اسػتمياـ التػاريخ فػي المسػرح الشػعرؼ العربػي ،مجمـة التواصـل
فـي العمــوم اإلنســانية والجتماعيــة ،جامعػة بػػاجي مختػار عنابػػة ،الجزائر،عػػدد،ٕٜ
سبتمبرٕٔٔٓ.
 مصطفى الشماع ،الحجاج بف يكسف الثقفي،طٔ ،مجمة التراث العربي( ،د.ت).
خامسا :المواقع االلكترونية:
 د ارسػػة المنظػػكر النفسػػي فػػي مسػػرح فػػاركؽ جكيػػدة ،األى ػراـ اليػػكمي ،بقمػػـ دمحم ى ػزاع.
http://www.w3.org/1999/xhtml
 عبػػد الػػرحمف الشػػرقاكؼ الكاتػػب المصػػرؼ حياتػػو كأدبػػو ،مقالػػة .بقمػػـ سكسػػف بػػاقرؼ،
تشريف أكؿ أكتكبر ٕٓٔٓwww.diwanalarab.com
 مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الككي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددٖٖ٘ ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس ٖٕٔٓ.
"http://www.w3.org/1999/xhtml
ٕٔٚ

 دمحم بيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،عزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز أباظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح ،مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع األىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ الرقم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،
http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/11/23/ARTS2.HTM

ٕٔٛ
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