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شكر

محمد. الرحمن عبد إبراهيم الدكتور األستاذ العظيم أستاذي إىل
فقد أبًدا، لك ينقطع لن الذي املستمر الدائم وإخاليص العميق، بشكري إليك أتوجه
اإلخالص إال أعطيك أن أستطيع وال الكثري، من األكثر أجيل من وفعلت الكثري، أعطيتني
لتالميذك األكرب حبِّك وإىل الكبري، قلبك إىل املبارش الطريق ألنهم بالجميل؛ والعرفان والحب
إخاليصكإخالصك يف لك أكون أن وطامًعا متمنيًا منهم، أكون أن هللا من راجيًا املخلصني،

عليه. هللا رحمة — عالم مهدي الدكتور لألستاذ





املقدمة

ومستقبلها؛ حارضها منه تبني التي األمم كل عند الثابتة القيمة هو الرتاث أن املالحظ من
من وا ليعربِّ الناس؛ نفوس يف املبثوثة بالقيم الفيَّاضة تجاربه املبدعون منه ينهل لذلك

والحارض. املايض بني الصلة وليقيموا حارضهم، ووجود وجودهم عن خاللها
عابرة إشارات يف إال مبارشة بصورة الصلة هذه إىل تلتفت لم الحديثة النقد وكتب
ومنها الدراسات، بعض يف يسرية أجزاء أو الدوريات، بعض يف املقاالت بعض خالل من
الشعر يف الرتاثية الشخصيات «استدعاء زايد عرشي عيل الدكتور دراسة املثال سبيل عىل
املرسح»، يف الرتاث «توظيف إسماعيل الدين عز الدكتور مقال وكذلك املعارص»، العربي
اعتمدت الدراسات وهذه والفكر». الفن بني «املرسح صليحة نهاد الدكتورة دراسة وأخريًا
مقبولة بصورة تتطرق ولم املرسح، يف الرتاث توظيف ملراحل «فقط» التنظريي الجانب عىل
ولو — فيه أسهم كي البحث؛ هذا ملوضوع اختياري جاء هنا ومن التطبيقي.1 للجانب
الرتاث ألثر التطبيقي بالجانب األول جانبها يف تهتم دراسة لوضع — الضئيل باليشء
امُلوظَّفة الرتاثية للمصادر والتفسري الرصد عىل وتعتمد املعارص، املرصي املرسح يف العربي

شعبية. أم دينية أم تاريخية املصادر هذه كانت سواء املرسحيات، يف
يف: فتتمثل البحث، هذا يف واجهتني التي الصعوبات حيث ومن

يف العربي الرتاث «أثر عنوان: عليه أطلقت لذلك البحث؛ يف املستخدم «الرتاث» تحديد أوًال:
ومراحل مجاالت كثرة إىل راجًعا «عربي» بكلمة التحديد وكان املعارص»، املرصي املرسح
تأثَّرت التي املرسحيات عن البحث ابتعد هنا ومن املرصي؛ املرسح يف املستخدمة الرتاث

التمهيد. خالل من ذلك توضيح يف أسهب قد والبحث 1



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

الحكيم، لتوفيق «إيزيس» مرسحية مثل: «الفرعوني»؛ القديم املرصي التاريخ برتاث
املرسحيات يف اإلغريقي الرتاث عن — البحث — ابتعد وكذلك شوقي، ألحمد و«قمبيز»

الحكيم. لتوفيق و«بجماليون» أوديب»، «امللك مرسحية مثل: به؛ املتأثِّرة
يفمصادرها والكشفعنها املرسحيات، يف واملوظَّفة املستخدمة الرتاثية املصادر تتبع ثانيًا:
املرسحي الكاتب توظيف مدى عن لنبنيِّ املرسحيات؛ يف عنها جاء بما ومقارنتها األصيلة،

لها.
ولكنني العربي، بالرتاث املتأثِّرة املرسحيات من الهائل الكم أمام االختيار يف الحرية ثالثًا:
عند املنهج تمثِّل أنها مني ظنٍّا مرسحية؛ لكل الخاصة رؤيتي حسب باالختيار قمُت

كتابتها. وقت املختارة املرسحية يف العربي بالرتاث لتأثُّره املرسحي الكاتب

الرتاث ومنها: إبداعه، يف املرسحي الكاتب يوظِّفها التي الرتاثية املصادر كثرة رابًعا:
ذلك ورغم البحث. يف عليها أعتمد التي املصادر وهي والشعبي، والديني التاريخي
األسطوري. الرتاث مثل نطاقه عن تخرج ألنها البحث؛ عنها ابتعد أخرى مصادر فهناك
وجهة من — املميِّزة الصفة حسب التقسيم جاء فقد والفصول؛ األبواب تقسيم خامًسا:
أن إىل هنا اإلشارة ويجب مرسحية. كل يف الرتاثي املصدر لتوظيف — البحث نظر
أخرى تقسيمات تأتي أن املمكن من وكان فقط، البحث نظر وجهة من التقسيم هذا
يستطيع ال الثرية دالالته وكذلك املتعددة ومصادره فالرتاث أخرى؛ نظر وجهات حسب
مرسحية نجد املثال سبيل فعىل واحد، بحٍث يف يحرصها أو عندها يقف أن باحٍث أي
أن املمكن ومن الديني»، «الرتاث باب يف ُوِضعت الصبور عبد لصالح الحالج» «مأساة
الرشقاوي؛ الرحمن لعبد هللا» «ثأر مرسحية وكذلك التاريخي»، «الرتاث باب يف تُوَضع
بني الفصل صعوبة نجد هنا ومن تاريخية، شخصية أصًال هي الدينية الشخصية ألن

املختلفة. الرتاث مصادر
وجوٍه من فيه ما بيان ثمَّ املرسحي، النص عىل أساًسا يعتمد فهو البحث منهج ا أمَّ
من الكاتب أخذه ما تربير وأخريًا الرتاثي، باألصل مقارنتها ثمَّ تراثية، وأحداٍث ومالمَح
للرتاث، االختالف أو التوافق هذا بني — اإلمكان قدر — الربط ثمَّ له، مخالفته أو الرتاث
املرسحية، يف الرتاث توظيف من الكاتب غرض عن أخريًا لنبنيِّ املرسحية؛ كتابة تاريخ وبني
املرسح يف الرتاث ملالمح والتفسري الرصد عىل يقوم البحث إن أي فيها؛ عليه الرتاث أثر أو

املرصي.
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املقدمة

ثالثة عن تحدَّثت التمهيد ويف وخاتمة. أبواب وثالثة تمهيد من يتكون والبحث
لآلراء زمني تتبع خالل من وذلك العربي»، املرسح «بدايات بعنوان األول: موضوعات؛
إسالميٍّا، أم اإلسالم) (قبل جاهليٍّا أم فرعونيٍّا أكان سواء قديم، عربي مرسح بوجود القائلة
أيًضا — زمني تتبع خالل من وذلك العربي»، للمرسح التأصيل «محاوالت بعنوان والثاني:
الرتاث عىل يعتمد جديد عربي ملرسح صيغة إليجاد والنقاد املبدعني بعض لدعوات —
«استلهام بعنوان والثالث: الغربي، املرسح مقوِّمات عن الوقت نفس يف ويبتعد العربي،
يف العربي الرتاث بتوظيف املرسحي الكاتب اهتمام أسباب إىل البحث تعرَّض وفيه الرتاث»،
بالرتاث، املتأثِّر املرسحي العمل يف توافرها الواجب الرشوط إىل تعرَّض ثمَّ املرسحي، إبداعه

الرتاث. مع املرسحي الكاتب تعامل بمراحل اهتمت التي النقدية األعمال ناقش وأخريًا
املعارص»، املرصي املرسح يف التاريخي الرتاث «أثر بعنوان فهو األول الباب ا أمَّ
الذات»، عن للتعبري التاريخ «توظيف بعنوان األول فصول: خمسة إىل الباب هذا وينقسم
األندلس» و«أمرية تيمور، ملحمود األندلس» «طارق هما: مرسحيتني؛ خالل من وذلك
من الفصل هذا جاء وقد للتاريخ»، التعليمي «التوظيف بعنوان والثاني شوقي، ألحمد
بعنوان والثالث أباظة، لعزيز األندلس» و«غروب «النارص» هما: أيًضا؛ مرسحيتني خالل
والرابع أباظة، لعزيز «العباسة» مرسحية خالل من وذلك للتاريخ»، االجتماعي «التوظيف
للدكتور السلطان» «لعبة مرسحية خالل من جاء وقد للتاريخ»، النفيس «التوظيف بعنوان
التوظيف هذا جاء وقد للتاريخ»، السيايس «التوظيف بعنوان والخامس أحمد، فهمي فوزي
«الدودة باكثري: أحمد عيل ثالثية يف وذلك العربية، للقومية كرمٍز الشعب جيش خالل من
للتاريخ، السيايس الفكري والتوظيف زينب»، و«مأساة نابليون»، و«أحالم والثعبان»،
وذلك التاريخية، الشخصية وإحياء الحكيم، لتوفيق الحائر» «السلطان مرسحية يف وذلك
والتوظيف دياب، ملحمود الفتوح» و«باب باكثري، أحمد لعيل الضائعة» «التوراة مرسحية يف
وأخريًا فرج، أللفريد الحلبي» «سليمان مرسحية يف وذلك للتاريخ، السيايس االجتماعي
شوقي، ألحمد الكبري» بك «عيل مرسحية يف وذلك الحكَّام، عن للدفاع التاريخ توظيف

أباظة. لعزيز الدر» و«شجرة
وينقسم املعارص»، املرصي املرسح يف الديني الرتاث «أثر بعنوان جاء الثاني والباب
الذات»، عن للتعبري الصوفية الشخصية «توظيف بعنوان أولهما فصلني: إىل الباب هذا
الصبور، عبد لصالح الحالج» «مأساة مرسحية تحليل خالل من الفصل هذا جاء وقد
هللا» «ثأر مرسحية خالل من وذلك الدينية»، للشخصية السيايس «التوظيف بعنوان واآلخر

شهيًدا». و«الحسني ثائًرا» «الحسني بقسميها الرشقاوي الرحمن لعبد
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وينقسم املعارص»، املرصي املرسح يف الشعبي الرتاث «أثر بعنوان جاء الثالث والباب
من وذلك الشعبي»، للرتاث االجتماعي «التوظيف بعنوان األول فصول: ثالثة إىل الباب هذا
ليىل»، «مجنون مرسحيته يف العربية الشعبية والتقاليد للعادات شوقي أحمد توظيف خالل
رسور: نجيب ثالثية خالل من وذلك الشعبي»، للرتاث السيايس «التوظيف بعنوان والثاني
«نموذج بعنوان والثالث الشمس»، لعني و«قولوا قمر»، يا ليل يا و«آه وبهية»، «ياسني
إدريس، ليوسف «الفرافري» مرسحية خالل من وذلك املرسح»، يف التأصيل ملحاوالت تطبيقي
ألنها وأيًضا مرصي»، مرسح «نحو كاتبها لدعوة الوحيد املرصي النموذج أنها اعتبار عىل

الشعبي. الرتاث توظيف خالل من «الفرفور» النمطية الشعبية الشخصية عىل تعتمد
يف العربي الرتاث أثر دراسة من املستخلصة النتائج بعض بها جاءت فقد الخاتمة ا أمَّ
املصادر حسب عندهم التوظيف كيفية من ذلك صاحب وما املعارص، املرصي املرسح ُكتَّاب

املرسحي. إبداعهم يف املستخدمة الرتاثية
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التمهيد

عن البحث بقضية ت اهتمَّ العربي املرسح عن الحديثة الدراسات معظم أن املالحظ من
خالل من الفرعوني التاريخ يف ب وتنقِّ تبحث فأخذت العرب، عند للمرسح قديمة جذور
تمثيلية مظاهر وجود عن اليشء بعض ُمرضية نتائج إىل لت توصَّ وبالفعل بردياته،
اإلسالمي. التاريخ يف أيًضا والتنقيب البحث عىل البعض ع شجَّ االكتشاف وهذا فرعونية.
إسالمية. تمثيلية مظاهر وجود —عىل نظرهم وجهة —من تؤكِّد نتائج إىل لوا توصَّ وبالفعل
فن مثل: الشعبية؛ الفنون يف متمثِّلة الظهور يف النتائج واستمرت والتنقيب، البحث واستمر
العربي املرسح أصول عن الباحثني أمر وانتهى الظل، وخيال الدنيا، وصندوق األراجوز،

صنوع. ويعقوب والقبَّاني النقاش مارون أيدي عىل الفن هذا نضوج عىل بإجماعهم
نجد الباحثني، نظر وجهة من املرسحي الفن وجود تُثبت التي النتائج هذه وأمام
السؤال جاء هنا ومن إلينا، وافد جديد فن هو املرسحي الفن بأن القائلني املعارضني بعض
السؤال عىل اإلجابة وجاءت اإلغريق؟ عرفه كما املرسح فن العرب يعرف لم ملاذا الهام:
وجود عىل يؤكِّد منهما األول فريقني: أمام أنفسنا نجد وبذلك األسباب، من للعديد حاملة
ويسوق املرسحي، باألدب معرفتهم العرب عن ينفي واآلخر العربية، البيئة يف املرسحي الفن

ذلك. عىل واألدلة األسباب
أن حاول ثالث فريق املرسحية األدبية للساحة خرج الفريقني، التناقضبني هذا وأمام
العربي. للمرسح التأصيل محاوالت خالل من وذلك املتناقضني، الفريقني أفكار بني يجمع
تتبعنا وسيكون هذا، ببحثنا عالقته لبيان التفصيل من بيشءٍ سبق ما سنورد واآلن
املجال. هذا يف العديدة الباحثني دراسات حيث من زمنيٍّا ترتيبًا ُمرتَّبًا السابقة للقضايا



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

العربي املرسح بدايات (1)

والتمثيلية املرسحية املظاهر بعض وجود عن الباحثني بعض لتنبيه األول الفضل يرجع
القديم»؛ املرصي «املرسح كتابه يف دريوتون» «إتيني الفرنيس للباحث الفرعوني التاريخ يف
الفرعوني، املرسح عن ثنا يحدِّ الكتاب هذا ويف .١٩٢٨ عام منذ هذا كتابه بأبحاث اهتمَّ فقد
دريوتون ل توصَّ وقد الدراما. منبع وأنهم اإلغريق، قبل املرسح فن عرفوا الفراعنة أن ويثبت
أحد أن إىل فيشري الدينية، املرسحيات عن مستقالٍّ نشأ وأنه ، مرسحيٌّ فنٌّ هناك كان أنه إىل
وعروض ممثلني وجود عىل ودليله القديمة، الدولة منتصف إىل يرجع الدرامية النصوص
ممثل من حور اإلله إىل إهداء عليها ١٩٢٢ عام إدفو يف عنها كشف لوحة هو مرسحية

أمحب. يدعى متجول
كما ثانويني، وممثلني وحدث أدوار وتوزيع مرسحيات وجود إىل اللوحة هذه وتشري
وتقديس يتفق ال مما اح، كسفَّ اآللهة أحد ر تصوِّ ألنها بالدين؛ ترتبط ال فكرة إىل أيًضا تشري
تقوما كي امرأتني اختيار عن تتحدثان برديتان دريوتون يسوقها التي األدلة ومن اآللهة.
وأخرى باملخرجني، خاصة كراسات وجود إىل دريوتون توصل ولقد إيزيسوأختها. بدوري
ذلك بعد دريوتون ويعرض املرسحي. العرض يتطلبه ما كل عىل تحتوي باملمثلني خاصة
أن إىل ويشري ميرتنخ، لوحة عىل املنقوشة السحرية النصوص بني من نقله كامًال ا نصٍّ
دريوتون يورد وأخريًا املمثلني. كراسات من نُقل قد مرصية مرسحية من جزء النص هذا
فيس أبو وهزيمة وتأليهه، حور ميالد وهي: الفرعونية؛ الدرامية النصوص من مختارات
عقرب، لدغه وقد وحور السبعة، وعقاربها وإيزيس فيس، وأبو تحوتي ومعركة الشاملة،

سيث.1 وعودة
والتنقيب البحث يف طيبة محاولة يُعدُّ كتابه يف دريوتون إليه توصل ما أن املالحظ ومن
هذا بوجود يقنعنا أن يستطع لم — ذلك رغم — ولكنه قديم، مرصي مرسح وجود عن
فاشلة؛ محاولة تُعترب الدين عن بعيًدا نشأ الفرعوني املرسح أن إلثبات فمحاولته املرسح،
تنتهي أو دينية، تبدأ أن إما — الدرامية النصوص حيث من — ساقها التي األدلة ألن
سيده يتبع الذي ذاك «كنت يقول: إدفو لوحة يف املمثل نجد املثال سبيل فعىل دينية، نهاية

العامة املرصية الهيئة عكاشة، ثروت د. ترجمة: القديم»، املرصي «املرسح دريوتون، إتيني راجع: 1

ص٣٣–١٥٠. ،١٩٨٨ ط٢، للكتاب،
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قام فإذا أدواره، كل يف سيدي عىل أرد كنت ولقد … األداء يف ضعٍف دون جوالته كل يف
النص هذا إن يقول: نفسه ودريوتون أحييت.»2 أمات وإذا الحاكم، بدور أقوم اإلله بدور
بقيام الخاص وهو دريوتون، يسوقه الذي الثاني الدليل ا أمَّ حور. اإلله إىل إهداء عن عبارة
أيام املعبد باب عىل يمثَّل كان النص هذا أن فنجد نيفتيس، وأختها إيزيس بدوري امرأتني
الفراعنة عند مرسحيٍّ فنٍّ وجود إلثبات دريوتون أدلة تتبعنا وإذا أوزوريس،3 عىل الحداد
نحن — حاولنا أخرى، جهة ومن أراده. ما عكس نثبت أن فسنستطيع الدين، عن بعيًدا
احتفاالتهم، يف أو اليومية، حياتهم يف الفراعنة عند وجوده املزمع املرسح هذا نجد أن —
يف الفراعنة نجد املثال سبيل فعىل أيًضا؛ الدين خالل من كان ولكن ذلك، وجدنا وبالفعل

الفيضان: وقبيل يونيو شهر

يف لينظر مدينة أقرب إىل يوم كل رسول ويذهب … املاء ارتفاع عالمات يرقبون
أخريات من أمسية يف الرسول ويعود … املاء ارتفاع تبنيِّ مة ُمقسَّ ضخمة عصاة
فيجتمع االرتفاع، يف أخذت املياه بأن تُنبئ سعيدة أخباًرا حامًال القرية إىل يونيو
ثمَّ ينتظرهم، الذي الطيب باملحصول يلهجون ضاحكني جميًعا القرية أهل إليه
ويأخذ القرية، يف الطريق قارعة عىل مصارعة يف فيرشعان فجأًة شابَّان يهب
استخفهم وقد وهناك هنا ويجرون األطفال ويثب باالقتتال، التظاهر يف آخرون
حيث املعبد؛ إىل يذهبون ثمَّ موكبًا يؤلِّفون ذلك] [وبعد … والرسور الفرح
موكبًا القرية أهل يؤلِّف الفيضان] [وبعد … أوزوريس إىل شكرهم يرفعون
منهم كل حمل وقد والحمد، الشكر بأغاني هازجني املعبد شطر ييممون ثمَّ
فيه يُقام الذي الوقت يحني ثمَّ … والربكات الخري عليه أفاء الذي لربِّه قربانًا
آللهة الشكر صلوات ويرتل للمعبد، العطايا الكاهن م ويقدِّ الكبري، الحصاد عيد
ألنه الصلوات؛ هذه بمعظم أوزوريس األكرب اإلله ويخص الدولة، وآلهة القرية
فكانوا الوفود ا أمَّ … الوفري املحصول بربكة قومه عىل أنعم الذي هو أنه يعتقد

األلعاب.4 ويلعبون ويرقصون فيعيِّدون املرسات يقيمون

ص٥٠. السابق، 2
ص٥١. السابق، انظر: 3

،١٩٥٣ املرصية، النهضة مكتبة خورشيد، زكي إبراهيم ترجمة: حيٍّا»، يُبعث «املايض مجوير، إدنا 4
.٤٤ ص٣٥–٣٧،
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عند املرسحي الفن بوجود دريوتون فروض اعتربوا الباحثني بعض أن املالحظ ومن
مقتنعني — متحدِّثني عليها أبحاثهم يبنون فراحوا بها؛ ُمسلًَّما حقائق القدماء املرصيني
دينيٍّا مرسًحا كان الفرعوني املرسح أن عىل فنؤكد نحن ا أمَّ الفرعوني.5 املرسح بوجود —
نشأة أيًضا نشأ اإلغريقي املرسح كان وإذا الدينية، للشعائر تبًعا حولها أو املعابد يف يُقام
الشعب عامة إىل خرج اإلغريقي املرسح أن الفرعوني املرسح وبني بينه فالفرق دينية،
الديني. األرس ذلك عن أبًدا يخرج فلم الفرعوني املرسح ا وأمَّ الديني، األرس من وتخلَّص
حيث من اإلغريقي نظريه عن االختالف كل يختلف الفرعوني املرسح أن إىل باإلضافة هذا
التمثيل مظاهر من مظهر إال هو ما الفرعوني فاملرسح املعروفة؛ الغربي املرسح قواعد
من الدينية الشعائر مراسم يف تتمثل فيه التمثيل مظاهر كانت أخرى: وبعبارة الديني.

الشعائر. بعض تتطلبها إيمائية وحركات وأناشيد تراتيل
توقفهذا ملاذا نقول: املرصيني الفراعنة عند مرسحيٍّ فنٍّ بوجود دريوتون نتائج وأمام
املرسح وبني الفرعوني املرسح بني معرفية قطيعة هناك أن املعروف فمن يستمر؟ ولم الفن
القطيعة وهذه القديمة. املرصية باللغة العرب جهل إىل راجع السبب ولعل الحديث. العربي
قبل الجاهيل التاريخ يف العربي املرسح أصول عن يبحثون الباحثني بعض جعلت املعرفية
طقوس يف متمثًِّال العرب عند الجاهلية الحياة يف موجود املرسحي الفن إن فقالوا: اإلسالم،
بالحجر ح وتمسُّ وتلبية، تهليٍل من يصحبه بما وطواٍف البيت، يف إحراٍم من الجاهيل الحج
عىل ووقوف ونائلة، كإساف األصنام ببعض ح وتمسُّ واملروة، الصفا بني وسعٍي األسود،

وتاريخها نشأتها «املرسحية الدسوقي، عمر د. ألبحاثهم: الزمني الرتتيب وحسب املثال سبيل عىل وهم 5

وسلسلة الحديث «املرسح مندور، محمد د. وكذلك ص١١، ،١٩٥٤ ط١، املرصية، األنجلو مكتبة وأصولها»،
«مولد صدقي، الرحمن عبد وكذلك ص١٠٢، ،١٩٥٧ يوليو ،٧ عدد «املجلة»، مجلة السابقة»، التطورات
وكذلك ص٧٣، ،١٩٥٨ مارس ،١٥ عدد «املجلة»، مجلة اليونان»، تسبق مرص … املعبد أعتاب عىل املرسح
،١٣ عدد «املرسح»، مجلة للمرسح»، يؤلِّف الكاهن … األوىل البدايات … الدراما «تاريخ رسحان، سمري د.
،١٩٧٢ يونيو ،٤ عدد الجديد، مطبوعات العربي»، «املرسح صالح، رشدي وكذلك ص٦٥، ،١٩٦٥ يناير
ص١٣–١٧، ،١٩٨٣ ط٢، املعارف، دار الظل، خيال تمثيليات زيد، أبو إبراهيم عيل د. وكذلك ص١٠،
يوليو ،٢٤ عدد «املرسح»، مجلة واملرسح»، العرب حول «مالحظات شعراوي، املعطي عبد د. وكذلك
املرصية الهيئة وبداياته»، املعارصأصله املرصي «املرسح كتابه يف املقال هذا نرش أعاد (ثمَّ ص٤٧ ،١٩٨٤

ص١٠–٢٣). ،١٩٨٦ للكتاب، العامة
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يأتوا لم بأنهم االدِّعاء هذا ألصحاب نقول أن ونستطيع للجمار.6 ورمي ومزدلفة، عرفة
الجاهيل، للحج الدينية املناسك مظاهر من مظهًرا إال يكن لم الجاهيل فاملرسح بجديد؛
أحرى وكان الكعبة، حول أسريًا كان بل الناس، عامة إىل يخرج لم املرسح هذا إن أي
الحياة ُصوِّرت ملاذا يتساءلوا أو الجاهلية، اليومية الحياة يف الفن هذا عن يبحثوا أن بهم
مرسح؟ هناك كان إذا املرسح خالل من تُصور ولم الشعر، خالل من الجاهلية يف العامة
مظاهر وجود عىل أدلة تعترب االدِّعاء هذا أصحاب قبل من املسوقة األدلة أن املعروف فمن

قائًال: الباحثني أحد عنها ثنا ويحدِّ الجاهيل. وللحج الدينية للشعائر تمثيلية

كانت الذي الطواف أصل هو املؤلَّه الحجر أو بالصنم الذبح عند الطواف ولعل
كانوا التي التهليالت أن كما الكعبة، حول اإلسالم قبل والعرب قريش به تقوم
الضحية، قتل يصطحب كان الذي لرصاخهم ًرا تطوُّ تكون أن يُستبعد ال يرددونها
الذي الندب هذا أن [و] … موتها عىل ندبًا األول شكله يف يكون أن يمكن والذي
التهليل أن [و] … «لبيك» للكلمة: ترديد إىل انحطَّ قد مرتل مديح شكل اتَّخذ
لينفصال كانا ما والغناء الرقص إن حيث املذبح؛ حول الرقص يصطحب كان
[حول طافوا إذا بأيديهم قون ويصفِّ رون يصفِّ وكانوا … األوىل العصور يف

الكعبة].7

نظر وجهة من الجاهلية العربية البيئة يف املرسح ثمَّ الفرعوني املرسح وجود ولعل
البيئة يف املرسح هذا عن يبحث فراح اآلخر، البعض رغبة يشبع لم السابقني الباحثني

عمر مكتب اإلسالم»، قبل العرب «قصة األول، املجلد العربية»، األمة «تاريخ النرص، أبو عمر راجع: 6

الراعي، عيل د. كذلك: وانظر ص٢٠٨-٢٠٩، ،١٩٧٠ بريوت، والصحافة، والرتجمة للتأليف النرص أبو
املقال هذا نرش (وقد ١٩٧٧ أغسطس ،٢٢٥ عدد الكويتية، «العربي» مجلة قديًما»، العرب عند «املرسح
الوطني املجلس ،٢٥ عدد املعرفة»، «عالم سلسلة العربي»، الوطن يف «املرسح كتاب ضمن ذلك بعد
تحت العربي كتاب يف — الثالثة للمرة — نُِرش ثمَّ ص١١، ،١٩٨٠ يناير الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة
عمر د. كذلك: وانظر ص١٣–٣١)، ،١٩٨٨ يناير ،١٨ عدد والتأصيل»، النقل بني العربي «املرسح عنوان
،١٩٨٧ ط١، املغرب، الجديدة، اآلفاق دار منشورات اإلسالمية»، العربية املرسحية «مالمح الطالب، محمد

ص٥٧.
العربية واألساطري املعتقدات يف مسهب (بحث العرب» عند امليثولوجيا طريق «يف الحوت، سليم محمود 7

ص١٥٧. ،١٩٧٩ ط٢، بريوت، للنرش، النهار دار اإلسالم)، قبل
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وبعض الرشيف والحديث القرآن يف متمثًِّال العرب عند املرسح بوجود فقالوا اإلسالمية،
الدينية اإلشارات هذه ولكن الديني،8 الوعظ وكذلك النبوي، كاملولد الدينية؛ االحتفاالت
مرسح وجود عىل اإلجماع شبه ا أمَّ الباحثني. بعض دراسات يف متفرِّقة بصورة جاءت
يف عيل بن الحسني مقتل تمثيل إعادة بها واملقصود «التعازي».9 يف تمثَّل فقد إسالمي
يجتمع حيث تطورت؛ ثمَّ ومناحات مآتم مجرد أمرها أول يف املشاهد هذه وكانت كربالء.
شخًصا فنجد آخر، جامع أي يف أو — الحسني استشهد حيث — كربالء جامع يف الناس
قوَّاده تمثل وجماعة يزيد، يمثل وشخًصا وأصحابه، أرسته تمثِّل وجماعة الحسني، يمثِّل
بني الحسني بمقتل تنتهي تمثيلية معركة يف الجامع صحن يف الفريقان ويلتحم وأتباعه،

وندبهم. املشاهدين رصاخ
البيئة يف املرسحي الفن وجود عىل دليًال يُعترب ال أيًضا اإلجماع هذا أن املالحظ ومن
بل الناس، عامة إىل تخرج لم التي الدينية املظاهر من — أيًضا — ألنه اإلسالمية؛ العربية
حيث الديني؛ الزمان أسرية وأيًضا املساجد، يف تمثَّل كانت حيث الديني، املكان أسرية كانت

عاشوراء». «يوم محرم من العارش يف تمثيلها وقت كان

«املعرفة» مجلة أين؟» وإىل أين؟ من … السوري العربي «املرسح قطاية، سلمان د. ذلك: يف انظر 8
النصوص يف مرسحية «مالمح شعار، منذر وكذلك ص٦٩-٧٠. ،١٩٧٠ أكتوبر ،١٠٤ عدد السورية،
بوتينتسيفا، ألكساندروفنا تمارا وكذلك ص١٠، ،١٩٧٢ أكتوبر ،٨ عدد العرب»، «األدباء مجلة القديمة»،
األوىل الطبعة (وكانت ص٤٩ ،١٩٩٠ ط٢، بريوت، الفارابي، دار العربي»، املرسح عىل وعام عام «ألف
«نحو جي، قلعه الفتاح عبد د. وكذلك ص١٩-٢٠، السابق، زيد، أبو إبراهيم عيل د. وكذلك ،(١٩٨١ عام
وسبتمرب وأغسطس يوليو ،٦٩ عدد اللبنانية، العربي» «الفكر مجلة العربي»، املرسح يف آخر مرشوع

ص٥٨–٦٠. ،١٩٩٣
… العربي املرسح «بدايات العيوطي، هللا عبد وكذلك ص١٢، السابق، الدسوقي، عمر د. ذلك: يف انظر 9
السابق، النرص، أبو عمر وكذلك ص٢٣، ،١٩٦٤ ديسمرب ،١٣ عدد «املرسح»، مجلة الظل»، خيال مرسح
ترجمة: واملرسح»، «اإلسالم عزيزة، محمد وكذلك ص٧٠، السابق، قطاية، سلمان د. وكذلك ص٣٠٩-٣١٠،
بوتينتسيفا، ألكساندروفنا تمارا وكذلك ص٤٢–١٣٧، ،١٩٧١ يناير الهالل، كتاب الصبان، رفيق د.
عدد «املرسح»، مجلة الهوية»، عن والبحث العربي «املرسح حمودة، العزيز عبد د. وكذلك ص٤٢، السابق،
العربي»، «الفكر مجلة املرسح»، تأصيل يف نات «تكهُّ األسدي، جواد د. وكذلك ص٥، ،١٩٨٩ سبتمرب ،١٠

ص٢٢–٣٨. السابق، العدد
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وقالوا الرتاثية واألدب التاريخ كتب يف بحثوا بل الحد، هذا إىل الباحثني جهد يقف ولم
العربية الحضارة «عرفت ذلك: عن أحدهم ويقول العربية،10 املقامات يف املرسح بوجود
جديرة وهي وتنوعها، وعمقها بأصالتها تمتاز رصفة دينية مرسحية أشكاًال اإلسالمية
اعتربنا فإذا املرسحي، بالفن عمليٍّا يهتم من كل قبل من الفنية النظر وجهة من بالدراسة
التعزية، وخصوًصا الدينية، الحفالت فإن العربي؛ للمرسح الكوميدي الشكل املقامات
كتاب يف تمثيلية مظاهر وجود عن تيمور محمود ثنا يحدِّ ثمَّ الرتاجيدي.11 الشكل هي
الجاحظ كتابات يف املظاهر هذه مثل عن الراعي عيل د. ثنا يحدِّ وأيًضا الفريد،12 العقد
املالحم يف التمثيلية املظاهر هذه عن آخرون ثنا ويحدِّ األغاني،13 وكتاب خلدون، وابن
يف وأخريًا والنقائض،15 الشعرية والنصوص األدبية املواسم يف وكذلك العربية،14 والسري

وليلة».16 ليلة «ألف
البيئة يف مرسحي فن وجود إلثبات السابقة املحاوالت جميع أن بالذكر الجدير ومن
تمثيلية مظاهر إال هي ما املظاهر هذه أن إىل تفطن لم ولكنها طيبة، محاوالت هي العربية
ظواهر — األحوال أفضل عىل — أنها أو شعائرها، ومراسم الدينية الحياة تتطلبها دينية
العرض أو االستمرار لها يُكتب ولم التاريخ، يف متقطعة فرتات عىل جاءت عابرة تمثيلية

اإلغريقي. املرسح يف الحال كان كما الناس عامة عىل
بعض انقسم حيث عليها؛ الباحثني إجماع بعدم اتَّسمت السابقة املحاوالت كانت وإذا
مظاهر ثالثة يف يتمثل التام إجماعهم فنجد ورافٍض، مؤيٍِّد بني محاولة كل أمام الباحثني
الدنيا»،17 و«صندوق و«األراجوز» الظل» «خيال فن وهي: العربية؛ البيئة يف لت تأصَّ تمثيلية

بوتينتسيفا، ألكساندروفنا تمارا وكذلك ص٦٤–٦٨، السابق، قطاية، سلمان د. املثال: سبيل عىل انظر 10
ص٦١–٦٤. السابق، جي، قلعه هللا عبد د. وكذلك ص٥٨، السابق،

.٧٠ السابق، قطاية، سلمان د. 11

ص١١. ،١٩٦٦ مايو ،٢٩ عدد «املرسح»، مجلة العربي»، املرسح «بواكري تيمور، محمود انظر: 12
ص١٢–١٧. السابق، العربي»، الوطن يف «املرسح الراعي، عيل د. انظر: 13

ص٢٣. السابق، زيد، أبو إبراهيم عيل د. انظر: 14
ص٥٨–٧٢. السابق، الطالب، محمد عمر د. انظر: 15

ص٦٥–٧٦. السابق، جي، قلعه الفتاح عبد د. انظر: 16
املعارف، دار «املرسح»، مندور، محمد د. وكذلك ص١٢، السابق، الدسوقي، عمر د. يف: ذلك انظر 17
،١٩٨١ ط٥، بريوت، العودة، دار املقارن»، «األدب هالل، غنيمي محمد د. وكذلك ص٢٠–٢٦، ،١٩٥٩
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املرسحي الفن لتأصيل الرشعية أو الهوية يعط لم الثالثة املظاهر هذه عىل اإلجماع وهذا
العرب يعرف لم ملاذا ا: هامٍّ تساؤًال األدبية املرسحية البيئة طرحت لذلك العربية؛ البيئة يف

اإلغريق؟ عرفه كما املرسحي الفن
العرب معرفة عدم عىل تؤكد والتي املقنعة، األسباب من العديد تحمل اإلجابات وتوالت

املرسح.18 بفن
البيئة من إلينا وافد جديد فن هو املرسحي الفن بأن أخريًا االعرتاف جاء هنا ومن
ويعقوب القباني، خليل وأبو النقاش، مارون وهم: األوائل؛ الروَّاد أيدي عىل الغربية

صنوع.19

وكذلك ص٣٤، السابق، العيوطي، هللا عبد وكذلك ،(١٩٦٢ عام الكتاب لهذا األوىل الطبعة (وكانت ص١٧٠
وكذلك ص٨٣، ،١٩٦٥ يوليو ،١٩ عدد «املرسح»، مجلة العربي»، العالم يف «املرسح محمد، إسماعيل محمد
الهيئة العرب»، عند والسينما املرسح يف «دراسات لنداو، يعقوب وكذلك ص١١، السابق، تيمور، محمود
الراعي، عيل د. وكذلك ص٣٠-٣١، السابق، صالح، رشدي وكذلك ص٣٨، ،١٩٦٩ للكتاب، العامة املرصية
إبراهيم عيل د. وكذلك ص٨١، السابق، بوتينتسيفا، ألكساندروفنا تمارا وكذلك ص١١–٢٩، السابق،
والتطبيق»، النظرية بني املقارن «األدب الرحمن، عبد إبراهيم د. وكذلك متفرقة، مواضع السابق، زيد، أبو
وكذلك ص١١٧–١٢٣، السابق، الطالب، محمد عمر د. وكذلك ص٢٠٥–٢١٣، ،١٩٨٤ الشباب، مكتبة

ص٥. السابق، حمودة، العزيز عبد د.
مكتبة ،(١٩٤٩ عام (ُكِتبت أوديب» «امللك مرسحية مقدمة الحكيم، توفيق يف: اإلجابات لهذه انظر 18
،١١١ عدد «املجلة»، مجلة املرسح؟» العربي األدب يعرف لم «ملاذا وكذلك: ص١٦–٣٤، د.ت، اآلداب،
الحكيم، وتوفيق حسني، طه د. من: كل رأيه وقال فيها اشرتك دراسة (وهي ص١٣–٣٢ ،١٩٦٦ مارس
لويس ود. القلماوي، سهري ود. طليمات، وزكي تيمور، ومحمود الخويل، وأمني الزيات، حسن وأحمد
محمد وكذلك إسماعيل)، الدين عز ود. باكثري، أحمد وعيل الحويف، أحمد ود. صدقي، الرحمن وعبد عوض،
العرب»، «األدباء مجلة واملرسح»، العربي «األدب عياد، شكري د. وكذلك ص١١–١٧، السابق، عزيزة،
السابق، الرحمن، عبد إبراهيم د. وكذلك ص١٦، السابق، صالح، رشدي وكذلك ص١٩، السابق، العدد

ص٣٨. السابق، شعراوي، املعطي عبد د. وكذلك ص١٩٦–٢٠٥،
ص١٦٩، السابق، هالل، غنيمي محمد د. وكذلك ص٢٧، السابق، مندور، محمد د. ذلك: يف انظر 19
،١٩٦٧ يناير ،١٢١ عدد «املجلة»، مجلة خاطئة؟» بداية العربي املرسح بدأ «هل طليمات، زكي وكذلك
مكتبة الشخصية»، تجاربي خالل من املرسحية «فن ،(١٩٦٩ عام (تويف باكثري أحمد عيل وكذلك ص٥٧،
األدب يف الدراما لنشأة التاريخية «األصول دغمان، حسن الدين سعد وكذلك ص٢٤، ،١٩٨٥ ط٣، مرص،
السابق، شعراوي، املعطي عبد د. وكذلك ص٣، ،١٩٧٣ العربية، بريوت جامعة منشورات العربي»،

ص٣٨.
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هذه إن نقول العربية البيئة يف املرسحي الفن لوجود السابقة املحاوالت خالل ومن
لم والتي متباعدة، فرتات عىل التمثيلية املظاهر بعض وجود يكفي فال ساذجة، املحاوالت
اإلغريقية، بصورته املرسحي الفن عرفوا قد قديًما العرب إن لنقول: االستمرار لها يُكتب
عدم وهل املرسح؟ بفن العرب معرفة عدم يف الرضر ما املحاوالت: هذه ألصحاب ونقول
من أمة لكل أن فالحقيقة الفني؟ اإلبداع عن ويبعدهم شأنهم من يقلل الفن بهذا معرفتهم
فن يف برعوا العرب أن فسنجد املرسح، فن يف برعوا اإلغريق كان فإذا فيه، برعت فنٍّا األمم

والشعر. املرسح بخالف عديدة فنون يف األخرى األمم برعت كما الشعر

العربي للمرسح التأصيل محاوالت (2)

وبينهما جهة، من له التأصيل محاوالت وبني العربي املرسح بدايات بني حميمة عالقة هناك
بأن االقتناع كل اقتنعوا قد واملبدعني اد النقَّ فبعض أخرى، جهة من بحثنا موضوع وبني
— والفنية النقدية إبداعاتهم يف — انطلقوا لذلك إلينا؛ وافد جديد فن هو املرسحي الفن
عىل بفضله واالعرتاف الغربي للمرسح اإلذعان أن وجدوا فقد اآلخرون، انتهى حيث من
كي العربي املرسح تأصيل إىل دعوا هنا ومن األدبي. العرب بتاريخ يليق ال العربي األدب
وبني املبدع بني عالقة إقامة أخرى: وبعبارة عربي، مرسح وجود يف القديم األمل قوا يحقِّ
املرسح ومضمون شكل عن بعيًدا وجديد أصيل عربي بمرسح للخروج القديم العربي تراثه

الغربي.
تنظريية بدأت العربي املرسح يف التجديد أو التأصيل محاوالت أن بالذكر الجدير ومن
من التنظريي الجانب به حظي بما يحَظ فلم التطبيقي جانبها ا أمَّ الستينيات. أوائل منذ
تحت فيها قال الحكيم، لتوفيق كانت املحاوالت لهذه إشارة وأقدم واإلبداع، النقد حيث

املرسح»: «مشكلة عنوان

املشكلة لهذه حالٍّ رأيت لذلك املسارح؛ إىل االفتقار هي مستحكمة أزمة بالدنا يف
فهي مكان، أي يف واإلخراج للتمثيل صالحة [الصفقة] املرسحية هذه تكون أن
العرض مجرد يكفي مرسح، خشبة وال مالبس وال مناظر إىل حاجة يف ليست
النبع إىل عود أيًضا هذا يف كان وربما مدينة، أو قرية أي يف صغرية ساحة يف
[وتحت … سنة ألفي من أكثر منذ وازدهر املرسح منه خرج الذي القديم الصايف
بالدنا، يف مقصورة ليست املشكلة هذه قال] والفولكلور الجمهور مشكلة عنوان:
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قلق صورة عىل الفن، يف املتقدمة األخرى البالد يف كذلك تظهر أخذت ولكنها
يفقد بالقريب ليس وقت منذ بدأ املرسح جمهور أن ذلك الفني، الرأي أهل لها
اليوم فاملرسحية القديم؛ النبع عهد يف ما نحو عىل متماسكة كانت التي وحدته
أهم من كان لذلك األخرى؛ الفئة تخاطب وال الجمهور من فئة تخاطب قد
أن يمكن املرسحية من نوع إيجاد عىل العمل باإلقدام تغري التي املحاوالت
املثقف فيها يجد فال الثقافية، درجاته اختالف عىل كله الجمهور يشاهدها
يجمع أن أيًضا النوع هذا استطاع فإذا تعاليًا! األمي فيها يجد وال إسفاًفا،
الفن وبني وهدفها، تركيبها بجدية املحتفظة لعنارصها، املكتملة املرسحية بني
كأنه ويبدو بيئتها، وطبيعة املرسحية جو يسوغه نحو عىل (الفولكلور) الشعبي
قد نكون فإننا املحاولة؛ هذه نجحت إذا ذاتها، املرسحية بناء يف داخل جزء

20… املنشود! الحل إىل الطريق عرفنا

جديد، عربي مرسح لخلق التنظري طريق يف خطوة أول يُعدُّ هذا الحكيم وحديث
نادى من أول يُعدُّ أنه كما الفولكلور، سيَّما وال القديم، العربي الرتاث من مقوماته يستمد
أن املالحظ ومن العرض، صاالت خارج العروض إقامة إىل بدعوته املرسح يف بالتجريب
عام املرسحي» «قالبنا كتابه يف كامل تنظري بإقامة التنظريية الخطوة هذه أتمَّ الحكيم

.١٩٦٧
عموًما، العربي برتاثه املبدع ارتباط إىل أشار من أول هو الحكيم توفيق كان وإذا
من االرتباط21 لهذا التنظري وضع من أول يُعدُّ إدريس يوسف فإن خصوًصا، وبالشعبي

ص١٥٧-١٥٨. د.ت، اآلداب، مكتبة ،(١٩٥٦ عام (ُكِتبت «الصفقة» مرسحية بيان الحكيم، توفيق 20
يناير عدديها يف «املرسح» مجلة يف البيان لهذا العام املعنى ذكر الحكيم توفيق أن بالذكر الجدير ومن

ص٨٥-٨٦. ،١٩٨٢ اآلداب، مكتبة داخلية»، «مالمح كتابه يف نرشه أعاد ثمَّ ،١٩٦٤ وفرباير
مجال يف بالرتاث املبدع الرتباط بالتنظري قام من أول تُعدُّ القلماوي سهري د. أن بالذكر الجدير ومن 21

مجال إىل اتَّجه فقد التطبيق ا أمَّ واملرسح». «القصة والنثر الشعر مجال التنظري هذا وشمل عموًما. األدب
يف بها تأثَّر قد إدريس يوسف أن (نعتقد مقاالت ثالث خالل من وذلك النثر، دون الجاهيل» «الشعر الشعر
عنوان تحت ،١٩٦١ ويونيو ومايو أبريل ،١–٣ أعداد «الكاتب»، مجلة يف مرصي») مرسح «نحو مقاالته

حديثة». أضواء يف القديم «تراثنا
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مقاالته خالل من وذلك اإلغريقي، املرسح قيود عن بعيًدا جديد مرصي مرسح خلق أجل
فيها: يقول والتي ،١٩٦٤ عام كتبها والتي مرصي»، مرسح «نحو الثالث

شخصية مجال، كل ويف والفن األدب يف املستقلة شخصيتنا إذن لنا تكون أن بُدَّ ال
وثانيًا: وتاريخنا، تراثنا يف جذورها تعميق أوًال: أساسيني؛ طريقني عن تنمو
تكون أن يجب إنه ونقول ونؤكِّد نعود إننا عليها. الحضارية النوافذ جميع فتح
أن ذكرنا لقد … نوجدها أن فعلينا موجودة تكن لم فإذا املستقلة، شخصيتنا لنا
الذي األمر ولكن طويل، زمن من موجوًدا وكان وموجوًدا، حاًرضا مرسًحا هناك
ويف املرسحية. لشخصيتنا ممثًِّال املرسح يكون أن هو الشك من كثريًا يحتمل
وإنباتها وزرعها خلقها ودون بعد، تُخلق لم وأنها يمثِّلها، ال أنه الخاص رأيي
ورغم … املرسح بشئون مهتم كل عبئه يحمل أن بُدَّ ال متواصل ضخم مجهود
مفهوماتنا كل ننىس أن علينا فقط مهمتنا، يف كثريًا ستساعدنا أشياء فهناك هذا
الكبار، املرسح ونقاد وموليري وشكسبري أرسطو عن تعلمناها التي األوروبية
تلك إذ حياتنا؛ يف املرسحية األشكال عن نبحث مفتوح وبأُُفق كاشفة وبعني
ونضع الجنني سنصوغ منها التي الخام مادتنا أو األوىل، اللبنات أو البذور، هي
مرسحي حفل والسامر السامر، … املرسحي سنناقشالشكل هنا ولكننا األساس.
السامر يف والرواية … موالد أم أفراًحا أكانت سواء الخاصة، املناسبات يف يُقام
هذه … «فصول» عدة هي وإنما واحدة، رواية ليست «الفصل» ونها يسمُّ كما أو
وقبل متوارثة، نصوصومواضيع لها وإنما نصوصمكتوبة، لها ليس الروايات
يعدِّلون أو العامة الخطة عىل رسيعة همسات يف املمثلون يتفق فصل كل بداية

فيها.22

بينهما؛ التام التوافق نالحظ إدريس يوسف قاله بما الحكيم توفيق إشارة وبمقارنة
استلهام عىل أكَّد كما املرسحي، الفن يف العربية الشخصية استقالل عىل أكَّد إدريس فيوسف

ص١١٧-١١٨. ،١٩٦٤ فرباير ،٢٣ عدد «الكاتب»، مجلة مرصي»، مرسح «نحو إدريس، يوسف 22
مقدمة يف والرشح التوضيح من بيشءٍ الحديث هذا أعاد قد إدريس يوسف أن بالذكر الجدير ومن
،١٩٦٦ مارس الحكيم، مرسح الثقافة، وزارة ،١٠ عدد املرسحية، سلسلة األرضية»، «املهزلة مرسحيته

ص٤–٦.
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االهتمام إىل يشري وأخريًا خصوًصا، «السامر» والشعبي عموًما، العربي الرتاث وتوظيف
اإلشارة عدا األمور، هذه تأكيد يف إدريس سبق فقد الحكيم، توفيق ا أمَّ االرتجايل. باملرسح
فقد األسبق، أيهما أمر من يكن ومهما العاملي. املرسح عن واالبتعاد االرتجايل املرسح إىل
بني اد النقَّ انقسام يف الجدل هذا وتمثَّل األدبية، األوساط يف كبريًا جدًال إدريس دعوة القت

ومحايٍد. ورافٍض مؤيٍِّد
هو ما يعكس وال يمرصاألشياء، ال أنه إدريس يوسف يكفي «أال املؤيدين: أقوال فمن
منفصلة تكون أن يمكن الرسالة إن املرصي. الواقع من يخلق هو وإنما الغرب، يف حادث
ومن صاحبها.»23 من أكثر لها ويتحمس بالرسالة، يؤمن من دائًما ويوجد الرسول، عن

أيًضا: أقوالهم

يناير–مارس يف مرسحمرصي» «نحو إدريسالشهرية يوسف مقاالت أن والواقع
ملناقشات الشعبي السامر قالب باختيار وتعميًقا تطويًرا إال تكن لم ،١٩٦٤
انفعاليٍّا عاطفيٍّا بعًدا اكتسبت وقد الشعبي. املرسح حول ١٩٥٧ املرسح لجنة
من ره فجَّ وما السائد املناخ من املوضوعية البواعث معه تنتفي ال متحمًسا
التمرسح بنظرية اإلدريسية املقاالت أصبحت كما املستويات. مختلف عىل أحالم
واملقدمة النظري األساس لها تعرَّضت التي واآلفاق والحدود فيها، وردت التي

العربي.24 الوطن يف األخرى التأصيل حركات بعدها توالت التي التاريخية

عىل إدريس قدرة عدم عىل يعتمد فكان اد، النقَّ بعض قبل من إدريس رفضدعوة ا أمَّ
محاولته وبعد مرصي»، مرسح «نحو السابقة مقاالته بعد إدريس ألن له؛ نظَّر ما تطبيق

ص٧٢. ،١٩٨١ يوليو ،٢ عدد «املرسح»، مجلة إدريس»، يوسف عند املرسح «نظرية العفيفي، مجدي 23

عدد الثقافية، املكتبة العربي»، الجمايل الوعي يف قراءة … املرسح يف التجريب «حول اإلمام، أحمد سيد 24

ص١٣٢-١٣٣. ،١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،٤٨١
ملرسحيات النظرية «الجوانب فرج، رءوف نادية د. انظر: إدريس، يوسف لدعوة املؤيدة الدراسات ومن
،١٩٩١ للكتاب، العامة املرصية الهيئة إدريس)، يوسف عن تذكاري كتاب ضمن (مقال إدريس» يوسف
الكويتية، الفكر» «عالم مجلة التبعية»، ومشكلة العربي «املرسح الحوامدة، مفيد د. وكذلك ص٣٥٨–٤١٣،

ص٧٠-٧١. ،١٩٨٧ ومارس وفرباير يناير ،٤ عدد ،١٧ مجلد
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الغربية، املرسحية القوالب إىل عاد «الفرافري» مرسحيته خالل من التطبيق مجال يف الوحيدة
«املخططني».25 مرسحية يف حدث كما

النظرية الدعوة عرض يف تمثَّلت فقد إدريس، دعوة أمام النقاد بعض محايدة ا أمَّ
أو بالقبول سواء رصيح، رأي إبداء دون «الفرافري» مرسحية عىل تطبيق من صاحبها وما

الرفض.26
يرفض القالب هذا ويف املرسحي»، «قالبنا الحكيم توفيق لنا يكتب ،١٩٦٧ عام ويف
«الصفقة». بيانمرسحية يف السابقة إشارته يف به نادى الذي الشعبي السامر استلهام فكرة
إدريس، يوسف تنظري بعد أصيل عربي مرسح لخلق الثاني التنظري املرسحي قالبنا ويُعدُّ

فيه: الحكيم توفيق ويقول

وشكًال قالبًا لنا نستحدث وأن العاملي، القالب نطاق عن نخرج أن يمكن هل …
ورأيت ذلك يف فكَّرت لقد … تراثنا؟ وباطن أرضنا داخل من مستخرًجا مرسحيٍّا
مرحلة قبل ما إىل راجعني نكرَّ أن يجب وتراثنا أرضنا داخل والتنقيب للبحث أنه

،٣٤ عدد «املرسح»، مجلة واملعارصة»، األصالة بني العربي «املرسح التهامي، فتحي محمد راجع: 25

يف وضوًحا أكثر بصورة املقال هذا نرش أعاد الناقد أن بالذكر الجدير (ومن ص٧٠. ،١٩٨٤ يوليو
،١٩٨٥ وفرباير يناير ،٢٣ عدد «الفنون»، مجلة يف هوية» عن والبحث العربي «املرسح بعنوان مقالتني

(.٤٦–٥١ من ،١٩٨٥ وأبريل مارس ،٣٤ وعدد ص٥٦–٥٩،
املرصي املرسح يف أحمد، فتوح محمد د. انظر: إدريس، يوسف لدعوة الرافضة الدراسات ومن
أدب يف الفني البناء «تطور الورقي، السعيد د. وكذلك ص١١٧–١٣٦، ،١٩٧٨ الشباب، مكتبة املعارص،

ص٢٨٠–٢٨٩. ،١٩٨٨ اإلسكندرية، الجامعية، املعرفة دار مرص»، يف املعارص العربي املرسح
،١٩٦٥ يوليو ،١٩ عدد «املرسح»، مجلة إدريس»، «يوسف العرشي، جالل الدراسات: هذه ومن 26

واملعارصة»، األصالة بني «ثقافتنا كتابه يف األوىل مرتني: الدراسة هذه العرشي جالل أعاد (وقد ص٣٦–٤١
ليوسف التذكاري الكتاب يف والثانية: ص٢٠٧–٢٢٠، ،١٩٧٠ والنرش، للتأليف العامة املرصية الهيئة
املعارص»، العربي املرسح قضايا «من محمد، جاسم حياة د. وكذلك ص٤٨٣–٤٩٤)، السابق، إدريس
يوليو ،٣٠٨ عدد «العربي»، مجلة يف املقال هذا نرش سبق (وقد ص١٧٩-١٨٠ السابق، العربي، كتاب
العربي املرسح يف وأثره العربي الرتاث يف الحكواتي فن «تطور البياتي، الكريم عبد شوكت وكذلك ،(١٩٨٤
وكذلك ص١١٨–١٣٧، ،١٩٨٩ ط١، بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار واإلعالم، الثقافة وزارة املعارص»،
القاهرة، للنرش، آتون دار ونوس»، هللا سعد مرسح يف دراسة الغائب: «النص رحومة، محمود محمد د.

ص٣٩–٦٦. ،١٩٩١
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التمثيل فكرة عن ا جدٍّ بعيدين فيها كنَّا التي املرحلة شك وال إنها … السامر
واملدَّاحني الحكواتية غري فيه نعرف كنَّا ما الذي العهد إنه … التشخيص أو
إىل أضفنا فإذا … بيشء منه نخرج أن نستطيع الذي املنبع إذن هنا … واملقلِّدين
لألصفهاني، األغاني روايات يف األدبي تراثنا من آخر منبًعا الشعبي املنبع هذا
أن يمكن فإننا … وغريهم الزمان وبديع والحريري الجاحظ عن ورد وفيما
… عنه الكشف نحاول الذي املرسحي القالب أو الشكل أمر يف برأي نخرج
كل فيه تُصبَّ ألن صالًحا يكون أن حقيقيٍّا قالبًا يسمى لكي يجب أنه كما
… وعرصية قديمة ومن ومحلية، عاملية من أنواعها، اختالف عىل املرسحيات
استطاعتهم يف أن سنرى مًعا، وجمعهم واملداح واملقلد الحاكي ببعثنا إذن فنحن
وتشيخوف إبسن إىل وموليري وشكسبري أسخيلوس من األعالم آثار يحملوا أن
طاملا الذي األمل يحققوا أن استطاعتهم يف أن كما … ودرنمات برياندللو حتى
هدم أخرى: بعبارة أو العليا»، الثقافة «شعبية وهو مكان، كل يف الجميع تمنَّاه

27… الكربى العاملي الفن وآثار الشعب سواد بني الفاصل

التي الشعبي» «السامر فكرة استبعد التنظري هذا يف الحكيم توفيق أن املالحظ ومن
أولهما: لسببني؛ كان االستبعاد وهذا ذلك. بعد إدريس يوسف لها نظَّر ثمَّ أوًال، بها نادى
وهذا الفرنسية. الحملة مع إلينا وفد ألنه العربي؛ املجتمع يف أصيٍل غري فنٌّ السامر هذا أن
يخالف جديد تنظري يف الحكيم رغبة إىل — رأينا يف — راجٌع واآلخر الحكيم.28 ذكره ما
قبل من ُحِسبت كما التنظريية املحاولة هذه للحكيم وتُحسب إدريس، يوسف له نظَّر ما
كما — التطبيق29 عن التوقف أو — التطبيق يف الفشل عليه يؤخذ وأيًضا إدريس، ليوسف
غريها دون «الفرافري» مرسحية عىل بالتطبيق قام عندما قبل من إدريس يوسف عىل أُِخذ

مرسحيات. من ذلك بعد كتبه فيما

ص١١–١٧. د.ت، اآلداب، مكتبة املرسحي»، «قالبنا الحكيم، توفيق 27
ص١٠. السابق، انظر: 28

له، التنظري قبل املرسحي قالبه يف جاء ما بعض بتطبيق قام الحكيم توفيق أن بالذكر الجدير ومن 29

طالع «يا مرسحية ثمَّ ،«١٩٥٦ عام «الصفقة مرسحية ثمَّ ،«١٩٣٠ عام «الزمار مرسحيات خالل من وذلك
«مجلس مرسحية مثل مرسحيات، من كتب فيما له تطبيق بأي يقم فلم التنظري بعد ا أمَّ .«١٩٦٢ الشجرة

.١٩٧٦ عام القلق» «بنك ومرسحية ،١٩٧٤ عام هزلية» رواية «الدنيا ومرسحية ،١٩٧٢ عام العدل»
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إدريس يوسف دعوة أمام انقسموا — سابًقا بنا مرَّ كما — النقاد أن املالحظ ومن
مرسحية عىل والتطبيق التنظري بني املقارنة بسبب وذلك ومحايٍد؛ ورافٍض مؤيٍِّد بني
موقف يقفون اد النقَّ نجد فإننا املرسحي، قالبه يف الحكيم توفيق دعوة أمام ا أمَّ «الفرافري».
تلت التي مرسحياته يف له نظَّر ملا الحكيم تطبيق عدم بسبب الدعوة؛30 لهذه الرافض
للتنظري، عميل كتطبيق — عربية وليست — عاملية نماذج عىل التطبيق بسبب أو التنظري،
أو ملوليري، جوان» «دون أو لشكسبري، «هملت» أو ألسخيلوس، «أجاممنون» مأساة مثل
شخصيات «ست أو تشيخوف، ألنطون الكرز» «بستان أو إبسن، لهنريك «بريجينت»

دورنمات.31 لفريدريش بابل» يف املالك «هبط أو برياندللو، للويجي مؤلف» عن تبحث
تأصيل إىل الدعوة عمر يف الثالث التنظري الراعي عيل د. لنا يكتب ،١٩٦٨ عام ويف
هذا ويف املرصي»، املرسح يف املرتجلة «الكوميديا كتابه خالل من وذلك العربي، املرسح
املرسح لتأصيل محاوالت من إدريس يوسف ثمَّ الحكيم توفيق به قام ملا يعرض الكتاب

دعوته: عن يقول ثمَّ العربي،

هذه أقدِّم روحنا، من قريب مرسحي شكل عن البحث سبيل يف وكخطوة …
لسان عىل أو دارسينا، كتب يف مذكورة أجدها لم مرسحية لصيغة الدراسة
تلك االستخفاف. — القليل يف — أو االستنكار، أو باالزدراء، مشيعة إال فنَّانينا
من األوىل العرشين السنوات يف مرص يف عرفناه كما املرتجل املرسح صيغة هي
يملك — هذا مع — ولكنه واألدبية، الفنية القيمة قليل ساذج، فن القرن؛ هذا
الزائد واحتفاؤه للمتفرج، الوافر عطاؤه هو ذلك املكتوب؛ املرسح يملكه ال شيئًا

الحكيم توفيق حول «مناقشة أحمد، فهمي فوزي د. املرسحي: الحكيم لقالب الرافضة الدراسات ومن 30

إبراهيم د. وكذلك ص٥٤–٥٨، ،١٩٦٨ مارس ،٥١ عدد والسينما»، «املرسح مجلة املرسحي»، وقالبه
ومايو أبريل ،٢ مجلد ،٣ عدد «فصول»، مجلة عربي»، مرسحي قالب عن والبحث الحكيم «توفيق حمادة،
املرصية الهيئة والنقد»، الدراما حصاد «من كتاب ضمن املقال هذا نُِرش (ثمَّ ص٥٩–٦٧ ،١٩٨٢ ويونيو
مفيد وكذلك: ص٦٩، السابق، التهامي، فتحي محمد وكذلك: ص١١٥–١٣٢)، ،١٩٨٧ للكتاب، العامة
،٤٥٢ عدد الثقافية، املكتبة املرسح»، «شعبية األلفي، نبيل أحمد وكذلك ص٧١–٧٣، السابق، الحوامدة،
ص١٩–٣٨، السابق، رحومة، محمود محمد د. وكذلك ص١٠٥، ،١٩٨٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة
للكتاب، العامة املرصية الهيئة ومبدًعا»، ناقًال العربي املرسحي «املخرج الجابري، حمدي د. وكذلك

ص٦١–٦٥.
ص٢٥–١٩١. السابق، املرسحي»، «قالبنا يف التطبيق لهذا انظر 31
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املتناهية بساطته ثمَّ خالق، فنان إىل يتحول كي املؤدي للفنان الفرصة ومنحه به،
هذا كل رس ما ولكن … التكاليف وبأقل تجهيًزا األماكن أقل يف التمثيل وقبوله
جديٍد بيشءٍ الخروج يف الرغبة مجرد أهو املرتجل؟ باملرسح أبديه الذي االهتمام
عن ورثناها التي املرسحية الصيغة الرىضعن بعدم شعور هو أم النظر؟ يُلِفت
ا حقٍّ نريد كنَّا إذا الصيغة هذه حدود عند نقف أن ينبغي ال بأننا وتيقن الغرب،

مًعا؟32 والتمثيل التأليف ميدان يف بال ذا شيئًا ننتج أن

النقاد33 عند اهتمام أي تلق لم االرتجايل املرسح إىل الراعي عيل د. قبل من الدعوة وهذه
إىل الدعوة أن إىل راجع — رأينا يف — السبب ولعل وإدريس، الحكيم بدعوتي كاهتمامهم
يف موجود االرتجال ألن إليها؛ الفنانني أو اد النقَّ نظر لفت إىل تحتاج ال االرتجايل املرسح
الكوميديا إىل تتجه الدراسات هذه كانت ولو حتى واملرسحية، األدبية ودراساتنا مسارحنا
فاالرتجال خصوًصا، ديالرتي»34 «كوميديا اإليطالية والكوميديا عموًما، الغربية املرتجلة
العربية البيئة يف — الفن هذا بدأ وقد الحديث، العربي املرسح بداية منذ موجود املرسحي
ثمَّ الريحاني»، «نجيب أيدي عىل ر تطوَّ ثمَّ حلمي»، و«أسعد دخول» «جورج أيدي عىل —
االرتجال، من نوًعا يعترب املرسح النصيف عن الخروج أن ويكفي الحارض. وقتنا إىل استمر
من كان االرتجال أن بخالف هذا القانون. عليها يُعاقب جريمة ذلك كون عن النظر بغض
— السابق — الراعي عيل د. قول عن ا وأمَّ وإدريس، الحكيم دعوتي يف األساسية املحاور

،١٩٦٨ نوفمرب ،٢١٢ عدد الهالل، كتاب املرصي»، املرسح يف املرتجلة «الكوميديا الراعي، عيل د. 32

.٩٤ ص١٤-١٥،
ومنها — التجديد حركات أو العربي، املرسح يف التأصيل بحركات ت اهتمَّ التي الدراسات إىل وبالنظر 33

الراعي عيل د. لدعوة تعرضت فقط واحدة دراسة إال نجد لم — البحث من الجزء هذا ومصادر مراجع
الراعي، عيل د. دراسة بخالف (هذا ص٦٥-٦٦ السابق، الجابري، حمدي د. وهي: االرتجايل؛ للمرسح

ص٩٢). السابق، العربي»، الوطن يف «املرسح
محمد ترجمة: «الدراما»، ديوكس، أشيل انظر: ديالرتي»، «كوميديا اإليطالية الكوميديا عن وللمزيد 34

أو ديالرتي «الكوميديا جاهني، بهاء وكذلك ص٢٨، د.ت، القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة خريي،
ديشارتر، لوي بيري وكذلك ص١٩، ،١٩٧٩ أغسطس ،١ عدد «املرسح»، مجلة املرتجلة»، الكوميديا
ديسمرب ،٤٩ عدد «املرسح»، مجلة السيد، سباعي ترجمة: ديالرتي»، الكوميديا يف: واملرتجلون «االرتجال

.١٢٩–١٣١ ،١٩٩٢
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يف االرتجال بفن املرسحية األدبية الدراسات واستخفاف واستنكار بازدراء يتَّصل فيما
نُِرشت االرتجايل» «املرسح عن — للغاية — مهمة دراسات هناك إن نقول: فنحن املرسح؛
بكل املرسح يف واملرتجلني االرتجال ذكرت وقد واحد، بعاٍم الراعي عيل الدكتور دراسة قبل

وإجالل.35 تقديٍر
يد عىل سوريا إىل مرص من العربي املرسح لتأصيل التنظري ينتقل ،١٩٧٠ عام ويف

فيه: قال بيانات شكل يف تنظريًا لنا أخرج الذي ونوس»، هللا «سعد السوري الكاتب

فهي بها، نُبرشِّ كالتي مرسحية حركة بها تمتاز التي األخرية الخاصية ا أمَّ …
جمهورها من تتعلم إنها وجمهوره. املرسح بني مستمر تفاعل عملية كونها
حدودها وتتسع محتواها، يغتني جدلية حركة يف وتعطي تأخذ تُعلِّمه، كما
وأصالتها األول، إلهامها … املرسحية للظاهرة نعيد بذلك أننا شك وال يوميٍّا.
وحدها هي الخصائص بهذه تمتاز مرسحية حركة إن االجتماعي. ووجهها
أن تستطيع التي وحدها وهي تيهه، من العربي املرسح تخرج أن عىل القادرة
جمهورنا، من تنبع منها، زائف هو ما وتتجاوز املشاكل، من حقيقي هو ما تحلَّ
… حقيقي مرسح يولد وعندئٍذ وتغنيه، به تغتني وتحاوره، وتعطيه منه تنهل
ز ويحفِّ يعلِّم أن هذه: املزدوجة مهمته يدرك الذي هو نريده الذي العربي املرسح
العكس عىل بل … كربته سعنه ينفِّ أو املتفرج يريح ال الذي املرسح هو متفرجه،
ملبارشة يهيئه البعيد املدى ويف احتقانًا، املتفرج ويزيد يقلق الذي املرسح هو

36… القدر تغيري

أولهما: أمرين؛ يف تتمثل عربي مرسح خلق إىل ونوس هللا سعد دعوة أن املالحظ ومن
العربي املرسح عىل جديًدا يعد لم األمر وهذا والجمهور. املنصة بني الرابع» «الجدار هدم
يفمرسحيته الجدار هذا بهدم قام من أول يُعدُّ عاشور فنعمان جديد؛ من إحياءه نحاول كي

فرباير ،٣٨ عدد «املرسح»، مجلة االرتجايل»، «املرسح عنوان تحت املرصفي لطلعت الدراسة وهذه 35

الراعي). عيل د. دراسة مع كثرية أشياء يف تتفق الدراسة هذه أفكار أن املالحظ (ومن ص٦٠–٦٢ ،١٩٦٧
،١٩٧٠ أكتوبر ،١٠٤ عدد السورية، «املعرفة» مجلة جديد»، عربي ملرسح «بيانات ونوس، هللا سعد 36

الفكر دار جديد»، عربي ملرسح «بيانات بعنوان مستقل كتاب يف البيانات هذه نرش أُعيد (وقد ص١٧–٢٨
ص١٥–٤٤). ،١٩٨٨ ط١، بريوت، الجديدة،
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مرسح إىل الدعوة أو السيايس، املرسح إىل الدعوة واآلخر: 37.١٩٥٧ عام فوق» اليل «الناس
تماًما؛ العكس عىل بل العربي، املرسح عىل جديدة تعد لم أيًضا الدعوة وهذه (التسييس).
فمرسح يعقوبصنوع.39 منذ واملرصيخصوًصا38 عموًما، العربي املرسح يف لة متأصِّ فهي
يف جديد نوع خلق أجل من بينهما للفصل ونوس ومحاولة السيايس، املرسح هو التسييس
اهتمامه هو التجديد حيث من لونوس يُحسب الذي الوحيد واليشء فاشلة. محاولة املرسح
من «مطلوب عنوان فتحت اد،40 النقَّ عند كبريًا رواًجا القى الذي االهتمام ذلك بالجمهور؛

ونوس: هللا سعد يقول املتفرج»

تنتهي أن ينبغي … مرسحي عرض أي يف أهميته املتفرج يعي أن ينبغي …
منه مطلوب … عليها يدور وما الخشبة حيال الساكنة ووضعيته املتفرج سلبية
نفسه يَر لم إذا … ا وغشٍّ تفاهًة يكشف أو كذبًا، يلمح حني وبرصاحة يتدخل أن
وجد إذا فيه، يعيشون الذي املجتمع عن درًسا املمثلني ويعلِّم ليتدخل املرسح عىل
أن املتفرج من مطلوب نعم … ليوقفها بعرضها االستمرار ليمنع مزيفة صورته
واألكاذيب، التفاهات من كثريٌ تتساقط أن يمكن فقط وبذلك ووقًحا، واعيًا يكون

اًال.41 فعَّ وثقافيٍّا اجتماعيٍّا نشاًطا املرسح يصبح وأن

ص٥٦-٥٧. د.ت، والنرش، مرصللطبع نهضة دار املعارص»، املرصي املرسح «يف مندور، محمد د. انظر: 37
عوض، رمسيس د. انظر: القرن، هذا أوائل منذ مرص يف السيايس املرسح بدايات عىل وللتعرف 38

نرش سبق (وقد ١٩٧٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،«١٩١٩ ثورة قبل املرسح يف سياسية «اتجاهات
ونوفمرب ويوليو أبريل ،١٩٧٥ أغسطس ،٤٢ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٤ ،٣١ ،٢٣ أعداد «الثقافة»، مجلة يف الكتاب هذا

.(١٩٧٧ ومارس يناير ،١٩٧٦
عانوس، فؤاد إبراهيم نجوى د. انظر: التياترية»، «اللعبات وخصوًصا السيايس، املرسح عىل وللتعرف 39

.١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة صنوع»، يعقوب «مرسح
،١٩ عدد الكويتية، املعرفة» «عالم سلسلة املعارص»، املرسح يف «املخرج أردش، سعد ذلك: يف انظر 40
«األقالم» مجلة ونوس»، هللا سعد عند الحديث «املرسح املشايخ، محمد وكذلك ص٣٦٣، ،١٩٧٩ يوليو
العربي، املتفرج طبيعة رمضان، اللطيف عبد خالد وكذلك ص٨٩–٩٣، ،١٩٨٠ مارس ،٦ عدد العراقية،
محمود محمد د. وكذلك ص٣٩–٤١، ،١٩٨٨ وأغسطس يوليو ،٣٦٩ ،٣٦٨ عدد الكويتية، «البيان» مجلة
حمدي د. وكذلك ص١٢٠–١٢٦، السابق، اإلمام، أحمد سيد وكذلك ص٢٢١-٢٢٢، السابق، رحومة،

ص٦٦–٧٠. السابق، الجابري،
ص٣٠-٣١. السابق، ونوس، هللا سعد 41
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عربي ملرسح جديًدا تنظريًا املغربي برشيد» الكريم «عبد لنا يخرج ،١٩٨٠ عام ويف
فيه: يقول جديد42

الرتكيز التالية: األساسية الحقائق إىل نخلص أن يمكن قدمنا ما كل ومن …
وتغيريها. تجاوزها أجل من … الجماعية الذات إىل الرجوع يعني األصالة عىل
عىل الحرص … فكرية نظرية بوجود إال يتحقق أن يمكن ال املستقبيل املرسح
بتطور إال يتطور أن يمكن ال … املرسح إن … العمق يف التجديد يكون أن
يف إال يتحقق أن يمكن ال الحر التعبري وإن حر، تعبري املرسح إن العربي، الواقع
يكون املشاركة مبدأ فإن احتفال، بأنه املرسح نعرف فعندما … الحر املجتمع
بوجود إال يتم أن يمكن ال هذا املشاركة مبدأ وإن … حياة االحتفال إن … حاًرضا
عامة قضايا عن املرسحي االحتفال يعرب أن األساسية: الرشوط من مجموعة
أساس عىل «جمهور/جمهور» «ممثل/جمهور»، العالقات نبني أن … وشاملة
العالقة هذه األستاذية؛ عالقة وجود يفرتض التعليم ألن نُعلِّم؛ أالَّ … الحوار
غائبًا املشاركة مبدأ يجعل الذي اليشء واملتلقي، امُلرِسل بني التمييز عىل القائمة
خط فتكسري يقول] املنفصل، واالندماج املتصل االندماج عنوان: [وتحت …
هذا نحقق أن ويمكن سليم. تمثيل عىل للحصول أسايس رشط وتفتيته االندماج
وتفكيكه املرسحي الزمن تدمري التالية: الوسائل طريق عن االندماج من النوع
القضايا بعض إدخال أجل من االستطراد … للشخصية بالنسبة اليشء نفس …
املرسحي االحتفال يف الجمهور تعليقات إدخال … الوطنية الساحة عىل املستجدَّة

43… بذكاء عليها والرد

املرسح إىل الدعوة بداية سوى بجديد يأِت لم أصيل عربي مرسح لخلق التنظري وهذا
يُفهم كما — واالرتجال الرابع الجدار السيايسوتحطيم املرسح عن الحديث ا وأمَّ االحتفايل،

يف: ذلك انظر الكامل. التنظري شكل تتخذ لم متفرقة أفكار عن عبارة له؛ إرهاص التنظري هذا سبق وقد 42

ص٥٨–٧٥. ،١٩٧٧ نوفمرب ،٢٠٠ عدد «الكاتب»، مجلة العربي»، املرسح عن «بحث برشيد، الكريم عبد
،١٦٩ عدد الكويتية، «البيان» مجلة العربي»، املرسح لتعريب املستقبيل التصور «يف برشيد، الكريم عبد 43

.٩٣ ،٩٠ ص٧١، ،١٩٨٠ أبريل
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وتحديد بالجمهور االهتمام وأيًضا قبل، من لها التنظري سبق قد أشياء فهي — التنظري من
ونوس. هللا سعد عند قبل من تمثَّل قد دوره

برشيد: الكريم عبد يقول االحتفال حيث ومن

إىل الراعي عيل د. ودعوة الكامل، املرسح إىل الصديقي دعوة عند كثريًا وقفت …
الراوية/املقلد. إىل الحكيم وتوفيق للسامر، إدريس ويوسف املرتجلة، الكوميديا
عند كلها تنتهي — الظاهر اختالفها من بالرغم — الدعوات هذه أن وجدت لقد
من األلوان هذه كل عنه تفرَّعت الذي املصدر أن وهي واحدة؛ أساسية حقيقة
والبساط الحلقة إن … االحتفال هو املصدر هذا وأن واحد، مصدر هو الفرجة
إنها واحد. ليشء متعددة مظاهر هي واملدَّاح والراوي والحكواتي والسامر

االحتفال.44 جوهر حقيقتها يف تعكس مختلفة تجليات

فيحاول االحتفايل، باملرسح وإيمانًا ًكا تمسُّ برشيد الكريم عبد يزداد الوقت، وبمرور
نطاق إىل — املغرب دولة من — املحلية نطاق من به ليخرج املرسحي النوع هذا تأسيس

التأسيس: هذا يف ويقول احتفايل، عربي مرسح ليخلق العربي؛ الوطن

يف األوىل البداية اثنتان: بدايتان له — عربيٍّا — التأسيس أن نعرف إننا …
ا أمَّ صنوع. ويعقوب والقبَّاني اش النقَّ مارون مع ت تمَّ وقد املايض، القرن
نقول أن أمكن وبهذا نحن/اآلن/هنا. خاللنا ومن وبنا معنا فتتم الثانية البداية
له آخر تأسيس إنه األول. التأسيس لفعل إعادة بأنه الجديد الفعل هذا عن
يورد [ثمَّ … عليها يقوم التي املنهجية أسسه وله اختياراته، وله مميزاته،
خلفنا، وليس أمامنا يوجد الحقيقي مرسحنا إن وهي] التأسيس؛ هذا خطوات
املايض يف وجوده من أكثر املستقبل يف موجوًدا املرسح هذا تاريخ كان وبذلك
الخام االحتفال درجة من يبدأ تأسيس … ككل العربي للمرسح تأسيس إنه …
عن املرسح/الفن فصل محاولة وإن … االحتفايل العربي املرسح إىل ليصل
… مًعا والواقع للمرسح وتزييًفا تحريًفا إال تكون أن يمكن ال املرسح/املجتمع

،١٩٨٣ أبريل ،٢٠٥ عدد الكويتية، «البيان» مجلة املرسحية»، تجربتي من «أوراق برشيد، الكريم عبد 44

ص١٠٣.
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الجديد التأسيس إن … «نحن/اآلن/هنا» ال من ينطلق الجديد التأسيس إن
الحارة األسئلة فضاء يف الدخول عىل ينبني واالجتهاد، والبحث الحوار عىل ينبني
السؤال، وإعادة والسؤال واالبتكار، والحلم واالكتشاف، للكشف … واملقلقة
ال ذلك فإن «اآلن» عىل نؤكد وعندما … البديهيات ويف عليه املتعارف يف والشك
امتداد إنه فراغ؛ من ينطلق ال التأسيسالحق ألن وذلك املايض؛ مع القطيعة يعني
حد عند يقف ال فهو … يكرر وال يجدد امتداد وهو وموجود، كائن هو ملا طبيعي
يمكن ال محددة محطة نحو يسري ال أنه كما عنده، ينتهي أن يمكن حد معني؛
… و(املستقبل/االجتهاد) (املايض/الذاكرة) بني املزاوجة …رضورة اها يتعدَّ أن
املرسحية، اإلبداعات يف سواء به، يقوم أن دائًما االحتفايل املرسح حاول ما وذلك

النقدية.45 املقاربات يف أو النظرية، الكتابات يف أم

سابًقا برشيد الكريم عبد به نادى من فكل العبارات، بتنميق التأسيس هذا ويتسم
أخرى مرادفات ووضع األلفاظ باستبدال برشيد قام فقد التأسيس؛ هذا يف موجوًدا نجده

التأسيس. لهذا كتابته قبل به نادى ملا
املرسح يف االحتفالية لتأصيل برشيد الكريم عبد به ونادى كتبه ما أن املالحظ ومن

من: تكوَّنت والتي االحتفايل، املرسح جماعة «بيان» تنظري عن كثريًا يختلف ال العربي
ناقد. مؤلف برشيد: الكريم عبد
ممثل. مخرج الصديقي: الطيب

مؤلف. ناقد زيدان: بن الرحمن عبد
ناقد. مخرج الباتويل: محمد

مخرج. عيدوبية: الوهاب عبد
ممثلة. جربان: ثوريا

جامع تنظري البيان هذا ويُعدُّ ،١٩٧٩ عام األول بيانها أصدرت قد الجماعة وهذه
أعضاء خالل من أخرى مرة صياغته بعد قبُل، من برشيد الكريم عبد له ونظَّر قاله ملا

السابق، العدد العربي»، «الفكر مجلة التأسيس»، وإعادة التأسيس بني «االحتفالية برشيد، الكريم عبد 45

.١٨-١٩ ،١٥ ص٧،
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املرسح جماعة وتقول أساسية، نقطة وسبعني خمسة من البيان هذا ويتكون الجماعة.
البيان: هذا يف االحتفايل

الساحة إىل به والدفع االحتفايل، للمرسح األول البيان إصدار ارتأينا فقد …
أجل من الهادفة والثقافة والجدل للحوار جديد باب لفتح إيذانًا ليكون األدبية
عليها يقوم التي األسس بأن أيًضا منَّا وإيمانًا … عربي مرسح قواعد إرساء
بيئات من باألساس نابعة ألنها ومتخلِّفة؛ زائفة أسس هي حاليٍّا العربي املرسح
هو ما أساس عىل إال يقوم أن يمكن ال الجديد إن … مختلفة ومكانية زمانية
هزيلة، تجارب غري نجد ال فإننا العربي، املرسح خريطة نتأمل وعندما قديم.
املرسح؛ هذا قديَم تشكِّل أن يمكن ال تجارب وهي الكيف، أو الكم حيث من سواء
… األصيل إيجاد إىل ولكن الجديد، خلق ليسإىل تسعى االحتفالية كانت هنا ومن
وعوًضا للجمهور، التمثيل أي اإلبداعية؛ للعملية الكالسيكي املفهوم نرفض إننا
املنظور يف فاملرسح الجمهور»؛ مع «التمثيل التايل: الشعار نرفع فإننا هذا عن
كما اإلنتاج، وسائل الشعب فيها يمتلك مؤسسة شعبية؛ مؤسسة هو االحتفايل
مرسح خلق إىل باألساس تسعى االحتفالية … ونظريٍّا عمليٍّا اإلنتاج يف يساهم
حواجز وال ستائر فال مفتوح، مرسح مرسح؛ هو االحتفايل املرسح إن … شعبي
عملية االندماج إن وبمشاركته. الجمهور أمام يُركَّب يشء كل تقليدية، ات دقَّ وال
يف وإنما االحتفايل، املرسح يف لها وجود ال الكواليس ألن الكواليس؛ يف تتم ال
أعني أمام يُلبس أن يمكن — اللباس مثل مثله — الدور وإن الجمهور، حرضة
له يتخذ ألنه وذلك أسطوري؛ زمن بالرضورة هو االحتفايل الزمن إن … الكل
يُخطئ أن للممثل يمكن [و] … والختام البدء نقطة فيه تنتفي دائريٍّا خطٍّا
وأن أيًضا، التمثيل عن يتوقف وأن بذكاء، يضيف وأن الحوار، منه يضيع وأن
تشعر كفواصل هذا كل الساعة. قضايا بعض أو الشائعة الكلمات بعض يدخل

46… جاهز حدث أمام وليس اآلن، يُقام احتفال أمام أنه الجمهور

ص١٣-١٤، ،١٩٧٩ أكتوبر ،١٦٣ عدد «البيان»، مجلة االحتفايل»، املرسح لجماعة األول «البيان 46

.(١٩٨١ يونيو ،٧ عدد «املرسح»، مجلة يف البيان هذا نرش أُعيد (وقد ٢٤–٢٦ ،١٨–٢٠
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لخلق تسعى االحتفايل املرسح جماعة أن — البيان هذا خالل من — املالحظ ومن
جهود إنكار خالل من إال — نظرهم وجهة من — يتأتَّى ال الخلق وهذا أصيل. عربي مرسح
ذلك بعد تسعى ثمَّ وقواعده، مقوِّماته بكل الغربي املرسح إنكار وأيًضا األوائل، املرسحيني
وكذلك االحتفايل، املرسح أشكال من شكل أنه اعتبار عىل االرتجايل، املرسح إىل الدعوة إىل

الزمن. وحدة هدم إىل الدعوة وأخريًا الشعبي، السامر إىل الدعوة
ألنها الدعوات؛ باقي مثل مثلها بجديد، تأِت لم — نظرنا وجهة من — الدعوة وهذه
وأعادت السابقني أقوال أخذت فقد بنا؛ مرَّ كما السابقون، بها تحدَّث أشياء عن تحدَّثت
الحكواتي مرسح إىل الدعوة مع كبرٍي حدٍّ إىل تشابهت الدعوة وهذه أخرى. مرة صياغتها
للمرسح التأصيل أجل من االحتفايل؛ املرسح بيان توقيت نفس يف األول بيانه أصدر الذي

فيه: جاء وقد العربي،

تعتمد القصة هذه والتاريخ، الرتاث من شعبية حكاية أو قصة عن البحث …
باملقابالت أو باملعايشة، إليه نتعرف وحقيقي موجود واقع معايشة عىل تحديًدا
قدر والتعديل للمراجعة قابل النص إن … مراجع عن بالتنقيب أو الشخصية،
… التمرين فيتكون … التمارين أثناء واملشاهدين املمثلني لتفاعل وفًقا اإلمكان
التقديم بهدف نقاش يليها املكتوبة، للمشاهد جماعية ارتجالية تأدية من أساًسا
لهم تتيح فاعلة رؤية إىل سكونية رؤية من املشاهدين رؤية تحويل … والتطوير
الحكواتي مرسح ينطلق … املرسحية املمارسة يف املجدية املشاركة إمكانية
مرسحية أدوات ويستخدم مبارشة، الشعبية حكاياته فيحكي األسلوب هذا من
بني التقليدي العازل إزالة بذلك ق فيحقِّ مشاهدها، لتجسيد ومكشوفة طة مبسَّ

47… خارجه هو ما وكل املرسح خشبة

الجمعي والعمل بالرتاث االهتمام يف واالحتفايل الحكواتي بياني بني التشابُه ويتمثَّل
املرسحي، اإليهام وكرس االرتجايل، والتأليف املشاركة، حيث من بالجمهور، واالهتمام
لتأصيل املستحدثة األساليب من يُعدُّ الجمعي العمل كان وإذا التلقائي. الشعبي واالحتفال
من كان الجمعي العمل إن نقول: فإننا — البيانني نظر وجهة من — العربي املرسح

ص٨–١١. السابق، العدد «البيان»، مجلة الحكواتي»، مرسح «بيان 47
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املرسحي، العمل حيث من مكتملني كانوا ألنهم األوائل؛ املرسحيني عند األساسية األشياء
والتمثيل بالتأليف يقوم املخرج وكذلك باإلخراج، وأيًضا بالتمثيل يقوم املؤلف نجد فمثًال
العديَد الحكواتي، مرسح بيان وأيًضا االحتفايل، املرسح جماعة بيان أثار وقد وهكذا. …
تدور قضايا من البيانان يحمله وما بينهما، التشابه أوجه يف تمثلت النقدية؛ املناقشات من

العربي.48 للمرسح التأصيل حول
هناك إن نقول: أن نستطيع العربي، للمرسح التأصيل ملحاوالت العرض هذا وبعد
وهي: الرتاث، وتوظيف إحياء إىل الدعوة يف تمثَّلت املحاوالت لهذه مشرتكة عامة سمات

خاصة، بصفة منه والشعبي عامة، بصفة العربي الرتاث وتوظيف إحياء إىل الدعوة أوًال:
املرسح ظهور قبل العربية الحياة يف موجودة كانت تراثية شعبية ظواهر من فيه بما
السامر، مثل: صنوع، ويعقوب والقباني اش النقَّ مارون أيدي عىل الحديث العربي

االحتفايل املرسح حول دارت التي للمناقشات بالنسبة أوًال: 48
،١٩٧٩ نوفمرب ،١٦٤ عدد االحتفايل، واملرسح الحكواتي مرسح بياني عن «البيان» مجلة ندوة انظر:
الرسيع، العزيز وعبد السوييس، واملنصف أردش، وسعد الراعي، عيل د. الندوة: يف (واشرتك ص٨–٢٨
برمته»، العربي املرسح ملف فتح إىل «دعوة عتمان، أحمد د. وكذلك الشيخ)، وسليمان عتمان، أحمد ود.
يف الجمعي العمل ومنهج األصالة «مرسح أردش، سعد وكذلك ص٢٩–٣٦، السابق، العدد «البيان»، مجلة
الحوامدة، مفيد وكذلك ص٢٦–٤٠، ،١٩٨٠ أبريل ،١٦٩ عدد «البيان»، مجلة الحديث»، العربي املرسح
سخسوخ، أحمد د. وكذلك ص٤١–٤٣، السابق، رمضان، اللطيف عبد خالد وكذلك ص٧٦–٧٨، السابق،
عدد «القاهرة»، مجلة فيها»، والوقوع الغربي التأثري دائرة من الخروج محاولة بني االحتفايل «املرسح
وكذلك ص٦٧–٧٩، السابق، رحومة، محمود محمد د. وكذلك ص٨٤–٨٧، ،١٩٩٠ أغسطس ،١٠٧
جوهري رشط «الديمقراطية زيدان، بن الرحمن عبد وكذلك ص٧٢–٧٩، السابق، الجابري، حمدي د.

ص٨٢–٨٥. ،١٩٩٢ وأبريل ومارس فرباير ،٣٩–٤١ عدد «املرسح»، مجلة حر»، عربي ملرسح

الحكواتي مرسح حول دارت التي للمناقشات بالنسبة ثانيًا:
الصفحات، نفس السابق، عتمان، أحمد د. وكذلك الصفحات، نفس السابق، «البيان»، مجلة ندوة انظر:
العربي»، املرسح وأزمة «الحكواتي أردش، سعد وكذلك الصفحات، نفس السابق، أردش، سعد وكذلك
مارس ،٢٥٦ عدد «العربي»، مجلة يف املقال هذا نرش سبق (وقد ص١٨٧–١٩٠ السابق، «العربي»، كتاب
البياتي، الكريم عبد شوكت وكذلك ص٤٣-٤٤، السابق، رمضان، اللطيف عبد خالد وكذلك ،(١٩٨٠
الجابري، حمدي د. وكذلك ص١٢٠–١٢٦، السابق، اإلمام، أحمد سيد وكذلك عديدة، مواضع السابق،

ص٩٥–١٠١. السابق،
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ومهرجان شعبي احتفال املرسح إن أي واالحتفال؛ املرسحي، واالرتجال والحكواتي،
عام. جماهريي

ويبتعد أصيلة، عربية مرسحية مقومات يحمل جديد عربي مرسح خلق إىل الدعوة ثانيًا:
وقعوا الدعوات هذه أصحاب إن نقول: ونحن الغربي. املرسح مقوِّمات عن الوقت ذات يف
يقول: والواقع جديًدا، مرسًحا لهم ستخلق الدعوات هذه أن تصوروا ألنهم كبرٍي؛ وهٍم يف
أن عىل فضًال هذا الغربي. املرسح أسرية ظلَّت ألنها بجديد؛ تأِت لم الدعوات هذه إن
سبقهم وقد ُمستهلكة، ظواهر هي وتوظيفها إحياؤها املراد الرتاثية الشعبية الظواهر

كثريون. فيها
بعكساإلخفاق التنظريي، الجانب يف النجاح من كبريًا قدًرا الدعوات هذه أصابت لقد ثالثًا:

التطبيقي. الجانب يف به ُمنيت الذي
عند والخلط والتكرار التشابه من نوًعا خلقت البيانات وإصدار التنظري كثرة رابًعا:
القواعد بعض السابق من يأخذ كان الالحق أن عن فضًال هذا الدعوات. هذه أصحاب

صياغتها. ويُعيد التنظريية
التأصيل عملية أن يف: تتمثل العربي للمرسح التأصيل عملية يف نظر وجهة وللبحث
منذ العربية املرسحية التجارب وتقييم دراسة من يبدأ منطقي تسلسل يف تسري أن ينبغي
والتوثيق الربط ثمَّ العاملية، املرسحية التجارب م وتفهُّ استيعاب ثمَّ اآلن، وحتى ظهورها
العرص. قضايا لخدمة ذلك توظيف وأخريًا عامة، بصفة العربي الرتاث وبني كله هذا بني

الرتاث. استلهام إىل املرسحي النقد وكذلك املرسحي اإلبداع اتجه هنا ومن

الرتاث استلهام (3)

اُث والرتُّ والِورُث … واحٌد اُث والرتُّ واإلراُث والوِراُث واإلْرُث والَوْرُث «الِوْرُث منظور: ابن يقول
يخلُُفُه ما اُث: الرتُّ [و] … الَحَسِب يف واإلرُث املاِل، يف وامِلرياُث الِوْرُث وقيل: ُوِرَث، ما واملرياُث:

الواو.»49 من بدٌل فيه والتاءُ ِلَوَرثَِتِه، الرَّجُل

«ورث». مادة العرب»، «لسان منظور، ابن 49
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ووجود األجيال بني باالتصال يوحي «الرتاث» لكلمة اللغوي املعنى أن املالحظ ومن
عن خالله من وا ليعربِّ الحديث العرص يف املبدعني بعض إليه اتجه لذلك الحارض؛ املايضيف

محمود: نجيب زكي الدكتور قال هنا ومن املعارص، واقعهم

الجسم هذا من ذلك وغري وفنون ُكتُب فالرتاث أنت؛ تصنعه ما هو الرتاث إن
التي النظر بوجهة تستطيع ما منه لتستخرج ستقرؤه لكنك املوروث، املكتوب
يف فهو الرتاث، أين حيث من ا أمَّ … عليك نفسه يفرض أن دون أنت تريدها
أنت تقرؤه ما هو فالنص … تريده الذي الجانب منه تقرأ أن ولك املكتبات،
أن بُدَّ فال املشكالت، من جديدة رضوب اليوم واجهتنا فإذا حديديٍّا. قالبًا وليس

العرص.50 ومع معها تتناسب قراءة الرتاث أقرأ

حدِّ عند يقف للرتاث محمود، نجيب زكي د. مفهوم أن نجد القول، هذا خالل ومن
خالل من إلينا املنقول الشفاهي الشعبي الرتاث إىل التطرُّق دون فقط املكتوب الرتاث

الشعبية. والحكايات واألمثال واملواويل األغاني
ثانيًا، لنا واملفهوم أوًال، إلينا املنقول «هو الرتاث أن فريى حنفي، حسن الدكتور ا أمَّ
يقوم حي، تراث إىل املكتوب الرتاث فيها يتحول حلقات ثالث ثالثًا. لسلوكنا ه واملوجَّ
الشعور الثالثة وبالحلقة يل، التأمُّ الشعور الثانية وبالحلقة التاريخي، الشعور األوىل بالحلقة
اعتبار عىل محمود، نجيب زكي د. قول مع يتفق القول، هذا أن املالحظ ومن العميل».51
الحارض؛ املايضيف رسيان عىلرضورة يتفقان ولكنهما فقط، املكتوب الرتاث هو الرتاث أن

الواقع. عن تعربِّ جديدة دالالت يكتسب حتى معارصة بصورة الرتاث إىل النظر أي
واألجداد، اآلباء قبل من واملتوارث املتنوع الثقايف املخزون ذلك هو العربي فالرتاث لذلك
وتقاليد، عادات من فيها بما والشعبية والحضارية والتاريخية الدينية القيم عىل واملشتمل
أو متوارثة، أو سطورها، بني مبثوثة أو العتيقة الرتاث كتب يف مدونة القيم هذه كانت سواء
الحارض، وروح املايض، روح هو الرتاث أن وضوًحا: أكثر وبعبارة الزمن، بمرور مكتسبة
عنه ابتعد إذا وهويته شخصيته وتموت به، يحيا الذي لإلنسان بالنسبة املستقبل وروح

من «موقفنا العدد ندوة ،١٩٨٠ أكتوبر ،١ عدد ،١ مجلد «فصول»، مجلة محمود، نجيب زكي د. 50

.٣٨ ص٣٢-٣٣، الرتاث»،
ص١٢٢. السابق، العدد «فصول»، مجلة الفلسفي»، «تراثنا حنفي، حسن د. 51
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بأخرى، أو بصورة برتاثه يتمسك — خاصة بصفة العربي — اإلنسان نرى لذلك فقده؛ أو
أفعاله. أو أقواله يف سواء

من معطيات، من فيه بما الرتاث ثراء بمدى شعر قد املرسحي الكاتب أن نجد هنا ومن
لها الرتاث معطيات ألن حرصلها؛ ال تعبريية ودالالت طاقات اإلبداعي عمله تمنح أن املمكن
الرتاث بتوظيف يقوم عندما املرسحي والكاتب األمة، نفوس يف والتبجيل التقديس من كثري
وجدانها. يف ودائم حي حضور من للرتاث ِلما األمة؛ وجدان بإثارة نفسه الوقت يف يقوم
بالرتاث، يهتم املرسحي الكاتب جعلت — البحث نظر وجهة من — أسباب أربعة وهناك

هي: األسباب وهذه املرسحي. إبداعه يف بتوظيفه ويقوم
الكاتب يشعر عندما يأتي ما غالبًا السبب وهذا وتاريخهم»، العرب بمآثر «الفخر أوًال:
تمجيده يف ذلك الخالصمن فيجد حوله، من العالم م تقدُّ أمام العربية األمة تقدُّم بعدم
يوسف محمد الدكتور ذلك يف ويقول واإلسالمي. العربي التاريخ يف االزدهار لفرتات
التاريخ نحو القرن هذا ومطلع املايض القرن يف الكتَّاب بعض عواطف «اتجهت نجم:
يف وتثري واالعتزاز، الفخر إىل تدعو التي القومية املواقف بعض يستوحون العربي
ظلم استفحال منها واجتماعية؛ وسياسية قومية ألسباب وذلك واألنفة، الحمية النفوس
الشعوب ر تأخُّ ثمَّ اآلخر، البعض يف املستعمرين وطغيان العربية، البلدان يف العثمانيني

الحديثة.»52 الحضارة موكب عن عامة

،١٩٥٦ بريوت، دار ،«(١٨٤٧–١٩١٤) الحديث العربي األدب يف «املرسحية نجم، يوسف محمد د. 52

ص٢٩٣.
القرن نهاية يف األوائل املرسح لكتَّاب اإلبداعية األعمال عىل االطِّالع خالل من يتحقق القول وهذا
يعقوب وهي: — املثال سبيل عىل — الدراسات هذه ببليوجرافية خالل من القرن هذا وأوائل املايض
املرسحيات (انظر: ١٩٦٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة العرب»، عند والسينما املرسح يف «دراسات لنداو،
واملعرَّبة العربية املرسحيات «معجم داغر، أسعد يوسف وكذلك ص٣٤٣–٤٥٤)، من املؤلَّفة األصلية
مصطفى فائق د. وكذلك عديدة)، (مواضع ١٩٧٨ العراق، والفنون، الثقافة وزارة ،«(١٨٤٨–١٩٧٥)
وزارة منشورات ،«(١٩١٤–١٩٥٢) مرص يف النثري املرسحي األدب يف الشعبي الرتاث «أثر أحمد،
من مرص يف ظهرت التي للمرسحيات فهرس وهو الكتاب، ملحق (انظر: ١٩٨٠ العراق، واإلعالم، الثقافة

ص٤٨٣–٥٢٠). ،١٩١٤–١٩٥٢
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أن — لنا احتالله وقت — األجنبي االستعمار حاول لقد املستعمر»، أمام «الوقوف ثانيًا:
كان وما خاصة، بصفة املرصية والشخصية عامة، بصفة العربية الشخصية يطمس

املستعمر.53 أمام العربية بشخصيته ك يتمسَّ أن سوى املرسحي الكاتب أمام
شغلت التي األسباب أهم من يُعدُّ السبب وهذا العربية»، القومية بالهوية «التمسك ثالثًا:
الكربى الهزَّات بعد إبداعه يف ويُظهره به ك يتمسَّ ما غالبًا وكان املرسحي، الكاتب فكر
عليه ويخيِّم العربي، الكيان تضعف أن شأنها من والتي العربية، األمة لها تتعرض التي
كي الرتاث إىل يهرع بل يلجأ املرسحي الكاتب نجد لذلك والضياع؛ باإلحباط اإلحساس
االزدهار فرتات طريق عن وضياع، إحباط من به يشعر ملا املعاكس الشعور منه يستمد
ملاذا ندرك أن «يمكن زايد: عرشي عيل د. ذلك يف ويقول تراثه، يف العربي واالنتصار
يعرف لم بشكل املنكرة، ١٩٦٧ هزيمة بعد الرتاثية الشخصيات استخدام ظاهرة شاعت
بكيانه عصفت قد الهزيمة هذه املعارصأن الشاعر أحسَّ فقد شعرنا؛ تاريخ يف قبل من
القومية، بجذوره تشبُّثه ازداد ثمَّ ومن ذاتها، ١٩٤٨ نكبة به عصفت مما أكثر القومي
لها تعرَّض التي العنيفة الهزَّة تلك أمام التماسك بعض لتمنحه عليها يتكئ أن يحاول

العزاء».54 بعض — األقل يف — تمنحه أو القومي، كيانه
وخصوًصا بالرتاث، بارتباطه أراد — املرسحي—كالشاعر الكاتب أن نجد ذلك ومن
يف العرب ألن ووحدتها؛ وهويتها قوميتها العربية لألمة يحفظ أن االزدهار، فرتات يف
اآلباء بمآثر يذكِّرهم ما إىل الحاجة أشد يف كانوا — الهزائم بعد أي — الفرتات هذه

«التاريخ عوض، رمسيس د. (أ) املثال: سبيل عىل منها الجانب، بهذا ت اهتمَّ عديدة دراسات وهناك 53

املرسح يف سياسية «اتجاهات عوض، رمسيس د. (ب) ،١٩٧٢ الكيالني، مطبعة ،«١٩١٩ ثورة قبل الرسي
املرسح نظرية يف «مقدمة العرشي، أحمد د. (ج) ،١٩٨٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،«١٩١٩ ثورة قبل
الوطن يف السياسية «املرسحية العرشي، أحمد د. (د) ،١٩٨٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة السيايس»،
والسياسة»، «املرسح عاشور، نعمان (ه) د.ت، ط٢، املعارف، دار ،٥١٦ عدد «اقرأ»، سلسلة العربي»،

.١٩٨٦ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،٤٠٨ عدد الثقافية، املكتبة
الرشكة منشورات املعارص»، العربي الشعر يف الرتاثية الشخصيات «استدعاء زايد، عرشي عيل د. 54

ص٥٢. ،١٩٧٨ ط١، ليبيا، طرابلس، واإلعالن، والتوزيع للنرش العامة
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واالنكسار، اإلحباط عن والبعد لحياتهم، الجديد املنطلق منها يستمدُّوا حتى واألجداد،
أخرى.55 مرة أنفسهم يبنوا كي العربية؛ بالنفس الثقة وعودة

يحطِّم أن العربي املرسحي الكاتب أراد لقد العربي»، للمرسح التأصيل «محاوالت رابًعا:
وتقيِّده؛ تجذبه التي القيود تلك املضمون، أو الشكل حيث من سواء الغربي، املرسح قيود
ذلك جوانبه يف يحمل — منه الشعبي وباألخص — العربي الرتاث بأن نفسه يقنع حتى
استخراج يف نفسه ويُجِهد ب وينقِّ يبحث أخذ لذلك الغربي؛ للمرسح املضمون أو الشكل
هذه وطبَّق بل — نظره وجهة من — العربي للمرسح األصيلة العربية القواعد هذه
من إدريس» «يوسف فعله ما وهذا أوًَّال. لها بالتنظري قام أن بعد أعماله عىل القواعد
مرسحيته يف التطبيق حيث ومن مرصي»، مرسح «نحو الثالث مقاالته يف التنظري حيث
املرسح لتأصيل أخرى ودعوات حركات عت شجَّ إدريسهذه يوسف ومحاولة «الفرافري».

العربي. العالم يف أو مرص يف سواء العربي،

العربي بالرتاث املرسحي الكاتب اهتمام أسباب نحو اتَّجه السابق حديثنا كان وإذا
الرشوط بعض وضع محاولة بصدد هنا فنحن املرسحي؛ إبداعه يف الرتاث لذلك وتوظيفه
تتمثل التي بالرتاث، املتأثِّر املرسحي العمل يف توافرها الواجب — الباحث نظر وجهة من —

يف:

الرتاث تبجيل عدم أوًَّال:

إطالقه، عىل الرتاث تبجيل عن يبتعد أن للرتاث توظيفه عند املرسحي للكاتب بالنسبة ل يفضَّ
الرتاث يرتدي أن «رضورة ب الصبور عبد صالح قال فقد قديم؛ هو ما لكل أسريًا أصبح وإال
ثابتة مجموعة ليس الرتاث ألن الرتاث.»56 عن القداسة طابع خلع بمعنى الحداثة، برقع
رات تصوُّ مجرد هو بل الشعبية، والتقاليد العادات أو التاريخية، الحقائق من رة متحجِّ أو

الفكر دار الدرامي»، والبناء «الكلمة الرضا، أبو سعد د. انظر: الفرتة، هذه مرسحيات عىل وللتعرف 55

عام إىل ١٩٥٢ عام من الفرتة يف ظهرت التي املرسحيات أغلب تضم التي (الجداول ١٩٨١ ط١، العربي،
ص٢٩١–٣٠٤). مرص، يف ١٩٧٥

الرتاث»، من «موقفنا العدد ندوة ،١٩٨٠ أكتوبر ،١ عدد ،١ مجلد «فصول»، مجلة الصبور، عبد صالح 56

ص٤٥.
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فردية، ظاهرة البداية يف كان الذي الرتاثي امللمح من موقفه حسب دوَّنه ملن نظر ووجهات
بأخرى، أو بصورة اآلن إىل معنا مستمر والرتاث الوقت، بمرور جماعية ظاهرة أصبح ثمَّ
ونظرة األخرى، عن زمنية فرتة كل يف يتشكل فالرتاث آخر؛ إىل زمن من يختلف ما وغالبًا
حسن د. يقول هنا ومن والعطاء، باألخذ معه تتفاعل النظر ووجهات تختلف، له اإلنسان

حنفي:

االعتزاز ألن واألجداد؛ اآلباء تركه بما باملايض واعتزاز فخر قضية الرتاث ليس
بالهروب جيلنا قصور تعويضعن أنه بمعنى الحارضعليه، من باملايضإسقاط
للعواطف انصياع باملايض االعتزاز أن كما العرص، معارك عن وتخلٍّ املايض، إىل
مسار من إلينا بت ترسَّ التي القومية النعرة بعث عىل تقوم التي املعارصة القومية
الخطابية للنزعة استسالم باملايض االعتزاز املايض. القرن يف الغربية الحضارة
غياب ويف الحماسية، الخطب من بسيٍل الواقع تغطي والتي عرصنا، يف السائدة

االنفعال.57 يسود العقل

جعلت الرتاث تبجيل إىل قديًما — الشاعر وخصوًصا — العربي املبدع نظرة ولعل
محمود: نجيب زكي د. يقول ذلك ويف واملرسح، القصة أدب من يخلو العربي األدب

املميزة الخاصة تلك عىل داالٍّ يكون أن العربي الشعر يف الحكمة شيوع ولعل
صورتها يف الحقيقة إدراك نحو العربي العقل نزوع وهي إليها، أرشنا التي
أفراًدا الجزئية الكائنات دنيا يف لها صادف قد يكن لم ولو حتى العامة، املجردة
ما نحو العربي العقل نزوع إن كذلك: نقول أخرى ناحية ومن صوابها. تؤيِّد
وراءه جرَّ قد فردية، أمثلة من استخالًصا ال مبارشة بلمعة يدركه مجرد هو
املرسح. وأدب القصة أدب من خلوه وهي القديم، العربي األدب يف أخرى نتيجة
يف متمثلة الجزئية اللحظات تصوير عىل أساًسا يرتكز إنما األدب هذا ألن ملاذا؟
أحداث من املفردة الجزئيات تكن لم فإذا الوجدان. خاطرات ويف األفراد سلوك
سقط وعام، مجرد هو ما إىل منه انرصاًفا األديب انتباه تسرتعي أشخاص ومن

واملرسح.58 القصة أدب — بالتايل — حسابه من

ص٢٣. ،١٩٨٧ ط٣، املرصية، األنجلو مكتبة والتجديد»، «الرتاث حنفي، حسن د. 57

ص٢٣. السابق، العدد «فصول»، مجلة البقاء»، تستحق الرتاث من «قيمة محمود، نجيب زكي د. 58
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األدب من العربي األدب خلو أو لوجود عديدة تفسريات وجود رغم ذلك، عىل وبناء
الرتاث يف يجد أن استطاع املعارص املرسحي الكاتب إن نقول: أن نستطيع املرسحي،
نجيب زكي د. قول حد عىل — األفراد سلوك يف املتمثلة الجزئية اللحظة هذه العربي
يف عليه هو مما األفضل إىل أقرب بصورة ويوظِّفه الرتاث يفرسِّ أن واستطاع — محمود

الرتاث. تبجيل عن ابتعد عندما واملعتقدات، الكتب

الرتاث من االنتقاء عىل القدرة ثانيًا:

هو — لنا بالنسبة — قيمته يحدد ما ولكن ذاته، يف مطلقة قيمة يمتلك ال الرتاث «إن
معنى.»59 من املتطلبات هذه عليه تنطوي ما بكل الراهنة، التاريخية املرحلة متطلبات
الرتاث من ينتقي ثمَّ يبحث أن األفضل من املرسحي: للكاتب بالنسبة وضوًحا أكثر وبعبارة
خالل من املشكالت هذه مع يتعامل أن يستطيع حتى حارضه؛ ملشكالت مالئم هو ما
ينتقي أن املمكن فمن للكاتب، مكفولة االنتقاء حرية أن الواضح ومن الرتاثي. االنتقاء هذا
مرسحيته يف تيمور» «محمود به قام ما وهذا العربي. الرتاث تاريخ يف املزدهرة الفرتات
ينتقي أن املمكن ومن «النارص». مرسحيته يف أباظة» «عزيز وكذلك األندلس»، «طارق
مرسحيته يف شوقي» «أحمد االنتقاء بهذا قام وقد واالنحالل. الضعف فرتات أي ذلك؛ عكس
املمكن من وكذلك األندلس»، «غروب مرسحيته يف أباظة» «عزيز وأيًضا األندلس»، «أمرية
مرسحيته يف الرشقاوي» الرحمن «عبد فعل كما الهامة، الشخصيات الكاتب ينتقي أن
يف الصبور» عبد «صالح وكذلك شهيًدا»، و«الحسني ثائًرا» «الحسني بجزأيها هللا» «ثأر
املمكن ومن ليىل». «مجنون مرسحيته يف شوقي» «أحمد وكذلك الحالج»، «مأساة مرسحيته
مرسحيته يف أباظة» «عزيز فعل كما التاريخ يف الثانوية الشخصيات الكاتب ينتقي أن
أن املمكن ومن السلطان»، «لعبة مرسحيته يف أحمد» فهمي فوزي «د. وكذلك «العباسة»،
«الفرافري». مرسحيته يف إدريس» «يوسف فعل كما النمطية الشخصيات الكاتب ينتقي
خلفه لألجيال مرياثًا أصبح وبذلك تدوينه، يف تكمن املجرَّدة الرتاث قيمة أن الثابت ومن
وطريقة التوظيف حسن يف فتكمن والفنية، الجمالية الرتاث قيمة ا أمَّ واألجداد. اآلباء لنا

الكاتب. قبل من معه والتعامل املعالجة

،١٩٩٠ للكتاب، العامة املرصية الهيئة منهجية»، نقدية نظرة العربي: الرتاث عن «بحثًا سالم، رفعت 59

ص٢٨٨.
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الرتاث مع التعامل يف املرونة ثالثًا:

من الرتاث هذا يف ما ر يفجِّ الذي هو نقديٍّا وعيًا الرتاث دور يعي الذي املرسحي املبدع «إن
واالستمرار.»60 التجديد عىل قادرة رة متفجِّ طاقات من فيه ما ويكشف إيحائية، دالالت
الرتاثية الظواهر مع تعامله يف املرسحي الكاتب حرية خالل من املقولة هذه وتتحقق
الرتاثية. للشخصية الرتاث يف املهملة بعضالجوانب يضيف أن يستطيع الكاتب ألن املنتقاة؛
«طارق لشخصية بالنسبة األندلس» «طارق مرسحيته يف تيمور» «محمود فعله ما وهذا
وجود لها يكن لم تراثية شخصيات يخلق أن املرسحي للكاتب املمكن ومن زياد». بن
لها وجود ال عالقات الرتاثية الحقيقية الشخصيات وبني بينها وينشأ التاريخ، يف حقيقي
خلق عندما األندلس» «أمرية مرسحيته يف شوقي» «أحمد به قام ما وهذا الرتاثي. األصل يف
الرتاثية واألحداث الظواهر بعض بتفسري يقوم أن للكاتب املمكن ومن «حسون». شخصية
نظره وجهة إثبات أجل من أو معيَّنة، فكرة إثبات أجل من الرتاثي الواقع تخالف بصورة
وكذلك «العباسة»، مرسحيته يف أباظة» «عزيز به قام ما وهذا األحداث، أو الظواهر هذه يف
«نكبة بتفسري منهما كل قام عندما السلطان»، «لعبة مرسحيته يف أحمد» فهمي فوزي «د.
بحرفية يتمسك الذي خ املؤرِّ عن يختلف املرسحي الكاتب أن نجد هنا ومن الربامكة».
القواعد ال املرسحي العمل يف تتحكم التي هي الفنية القواعد ألن األحداث؛ وصدق التاريخ

التاريخية.

للرتاث الرمزي التوظيف رابًعا:

خارجي، ما مؤثِّر تحت الوقوع مثل حياته، يف عصيبة بفرتات املرسحي الكاتب يمرُّ أحيانًا
املبارش التعبري عن الكاتب يبتعد لذلك مجتمعه؛ قبل من سياسية أو اجتماعية ضغوط أو
يريده. عما بها يعربِّ كي — اإلبداعية الكتابات يف مرشوعة — أخرى طرق إىل كتاباته يف
«إليوت»: عنه يقول الذي املوضوعي» «املعادل أو «القناع» أو «الرمز» الطرق هذه ومن
موضوعي، معادل عىل العثور هو فنية صورة يف االنفعال عن للتعبري الوحيد «الطريق
صورة بمثابة تكون األحداث من سلسلة عىل أو األشياء، من مجموعة عىل أخرى: وبعبارة

الفكر» «عالم مجلة العربي»، املرسح يف التأصيل وإشكالية الرتاث «توظيف رمضاني، مصطفى د. 60

ص٨٨. ،١٩٨٧ ومارس وفرباير يناير ،٤ عدد ،١٧ مجلد الكويتية،
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تجربة إىل تنتهي أن يجب التي الخارجية الحقائق استوفيت متى بحيث الخاص، لالنفعال
أن الكاتب يستطيع الطرق، هذه خالل ومن مبارشة.»61 إثارة يثار االنفعال فإن حسية؛
يعربِّ التي الطريقة اختيار حسن يف تتمثَّل — هنا — الكاتب وقدرة وأفكاره، آرائه عن يعربِّ
املتلقي؛ عند وتراثي تاريخي كيان الغرض لهذا يكون أن برشط غرضه، عن خاللها من
يف تيمور» «محمود به قام ما وذلك له، املرموز وبني الرمز بني انفصال يحدث ال حتى

األندلس». «أمرية مرسحيته يف شوقي» «أحمد وكذلك األندلس»، «طارق مرسحيته

والواقع الرتاث بني واملعارصة األصالة خامًسا:

تعتمد وكانت عرش، التاسع القرن مطلع مع بدأت الحديثة األدبية النهضة أن املالحظ من
إحياء طريق عن العريق الحضاري بماضينا التمسك أو االتصال أولهما: أمرين؛ عىل
لنا أفرزت هنا ومن الحديثة. الغربية بالحضارة االتصال واآلخر: القديم، العربي الرتاث
لرائدها البعث» أو اإلحياء «مدرسة ب بدأت والتي املعروفة، الشعر مدارس النهضة هذه
كان الفرتة هذه يف االهتمام أن املالحظ ومن .«١٨٤٠–١٩٠٤ البارودي سامي «محمود
املرسحي؛62 األدب سيَّما وال األخرى، األدب فنون من غريه دون وحده الشعر نحو متَّجًها
عظيمة، مكانة املرسحي لألدب أصبح وقد اآلن ا أمَّ طويلة. بقرون منه أسبق كان الشعر ألن
والبعث اإلحياء وهذا أيًضا. وبعث إحياء مدرسة له وننشئ به، نهتم أن علينا ه حقِّ فمن

ص٣٠٧. د.ت، مرص، نهضة دار الحديث»، األدبي «النقد هالل، غنيمي محمد د. 61

للنرش، ألف دار املرسحية»، كتابة «فن رشدي، رشاد د. انظر: املوضوعي»، «املعادل عن وللمزيد
واملعادل و«شكسبري ص٧٥، ،١٩٦١ مايو ،٢ عدد «الكاتب»، مجلة املوضوعي»، و«املعادل ص١٢٢، د.ت،
املعادل «جدل الدين، عز البنا حسن وكذلك ص٦، ،١٩٦٤ أبريل ،٤ عدد «املرسح»، ومجلة املوضوعي»،

ص٢٢٨. ،١٩٩١ يوليو ،١ عدد ،١٠ مجلد «فصول»، مجلة واملوضوعي»، السمعي
الحديث»، العربي األدب يف «املرسحية كتابه يف نجم يوسف محمد الدكتور إليه أشار ما حيث من ا أمَّ 62
عامي بني صنوع يعقوب مرسح عن املرصية الصحف بعض يف ظهرت التي االنتقادات بعض من
بصورة بدأ والذي املعروف، املرسحي النقد عن البعد كل بعيدة تعليقات إال هي فما ،١٨٧١–١٨٧٣
— النقدية وقواعده الفنية وأصوله التمثييل الفن خصائص عن أيًضا بعده رغم — اليشء بعض عملية
عدد يف السويس، بمحافظة فهمي، لحسني امللك» أساس «العدل ملرسحية تقديمه عند زيدان جرجي عند
عدد األدب، نقاد سلسلة زيدان، جرجي الطماوي، حسني أحمد (راجع: ١ / ٥ / ١٨٩٤ ب له املؤرخ الهالل

ص١٤٣–١٤٥). ،١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،١١
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األصالة ألن واملعارصة؛ األصالة عىل أي الحديثة، األدبية النهضة عليه اعتمدت ما عىل يعتمد
تعرف أن هو الحقيقي ومقياسها للمايض، تتنكر أن دون املعارصة قلب يف تكمن الحقيقية
ما بكل مستعينًا عرصك، يف تعيشها التي ملشكالتك ومالئمة صادقة حلوًال تبتكر كيف
بغري اآلخرين عن تنقل أو تغالطها، أو نفسك تخدع أن دون ماضيك خربات من تحمله
بالرتاث اهتماًما األخرية اآلونة يف وجدنا لذلك وظروفهم.»63 ظروفك بني باالختالف وعي
الرتاث ألن واملؤتمرات؛64 بعضالندوات له وأُقيمت والثقافية، األدبية بعضاملحافل قبل من
وجهات من للمبدع يُعطي ما مدى يف فتكمن الحقيقية قيمته ا أمَّ ذاته. يف مطلقة قيمة ليس
قابلة بالرتاث املبدع عالقة إن أي واستمراره؛ تطوره عىل والعمل الواقع، لتفسري نظر
إسماعيل: الدين عز د. يقول لذلك العرص؛ ملتغريات الرتاث الستجابة وفًقا والتجديد للتغيري
وعيه وعىل جهة، من برتاثه املثقف وعي مدى عىل وأخريًا أوًال يعتمد — ظنِّي يف — «األمر
عطاء تحدد التي الفعاليات كل تعود الوعي هذا وإىل أخرى، جهة من التاريخي بدوره
التاريخي بالدور والوعي بالرتاث إذن الوعي الزمن. من حقبة يف املثقفني جماعة أو املثقف
أن يمكن وال وتوجهاتها، خطواته تقودان واللتان الرتاث، بهما يميش اللتان القدمان هما

واحدة.»65 بقدم مسرية تتحقق
وقد عديدٍة، بمراحَل مرَّ الرتاث مع املرسحي الكاتب تعامل أن بالذكر الجدير ومن
عرشي عيل د. املثال: سبيل عىل وهم النقدية، كتاباتهم يف املراحل بهذه بعضالباحثني اهتمَّ

ص٣٠. السابق، العدد «فصول»، مجلة واملعارصة»، «األصالة زكريا، فؤاد د. 63

السابق، العدد الرتاث»، من «موقفنا «فصول»، مجلة ندوة املثال: سبيل عىل انظر للندوات، بالنسبة 64

والتوثيق، للبحوث العربي اإلقليمي باملركز ١٨ / ١٢ / ١٩٨٣ يف أُقيمت — والرتاث» «الهوية وندوة ص٣١،
املجلس نظَّمها التي واملرسح» العربي «الرتاث وندوة — ١٩٨٤ ط١، بريوت، الكلمة، دار يف ونُِرشت
،٢٣ عدد «املرسح»، مجلة راجع: .١٩٨٤ فرباير ١١–١٤ من بالكويت واآلداب والفنون للثقافة الوطني
سبتمرب يف القاهرة يف عقدت التي العربي» الوطن العرصيف وتحديَّات «الرتاث وندوة ص٨٨، ،١٩٨٤ مايو
والحضارة»، «الرتاث حول السعودية «املنهل» مجلة وندوة ص١١، السابق، سالم، رفعت انظر: .١٩٨٤
اإلنسانية» للعلوم العربية «املجلة مجلة وندوة ص٢٢٠، ،١٩٨٦ وديسمرب نوفمرب ،٤٤١ عدد ،٤٧ مجلد
مؤتمرات توصيات إىل وبالنسبة ص١٩٠. ،١٩٨٩ صيف ،٣٥ عدد ،٩ مجلد األمة»، وثقافة «الرتاث حول
«القاهرة»، مجلة الطعمة، صالح جواد د. انظر: ،١٩٨٤ عام إىل ١٩٥٤ عام من الرتاث حول العرب األدباء

الرتتيب. عىل ٨٩ ،٦٤ ص٥٦، ،١٩٨٨ وفرباير ويناير ،١٩٨٧ ديسمرب ،٧٨–٨٠ أعداد
ص١٦٧. السابق، العدد «فصول»، مجلة املرسح»، يف الرتاث «توظيف إسماعيل، الدين عز د. 65
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الدين عز ود. املعارص»، العربي الشعر يف الرتاثية الشخصيات «استدعاء دراسته يف زايد
بني «املرسح دراستها يف صليحة نهاد ود. املرسح»، يف الرتاث «توظيف مقاله يف إسماعيل

والفكر».66 الفن
مرحلة أولهما: أساسيني؛ قسمني إىل التعامل هذا مراحل م يُقسِّ زايد عرشي عيل ود.
دون هو كما الرتاث تصوير عىل املبدع اقترصجهد حيث تسجيله؛ أو الرتاث» عن «التعبري
املرحلة هذه يف واملبدع توظيفه. أو باملوروث» «التعبري مرحلة واآلخر: تفسري، أو إضافة
عن التعبري حيث من فنيٍّا استخداًما الرتاثية العنارص استخدم حيث األوىل؛ املرحلة تجاوز
تجريدها بعد معاًرصا، تأويًال الرتاثية العنارص تأويل بعد وذلك وقضاياه، العرص هموم

الغابرة.67 الحارضبصورتها عن للتعبري تصلح ال والتي املايض، يف الوقتية دالالتها من
مرحلته يف والتطبيق التنظري حيث من مقبوًال يُعدُّ الباحث قبل من التقسيم وهذا
أفضل؛ وبصورة أخرى، تقسيمات تقسيمها املمكن من فكان الثانية املرحلة ا أمَّ األوىل.
هي املرحلة هذه ألن قال؛ كما توظيفه أو باملوروث التعبري كيفية الباحث لنا ح ليوضِّ
ألهمية فطن إسماعيل الدين عز د. ولعل الرتاث، مع التعامل حيث من مرحلة أخصب
منه فجاءت سابقه، من أكثر بالرتاث — املرسحي املبدع وباألخص — املبدع ارتباط مراحل
يف — اليشء بعض — التقصري مع التنظريية الناحية من وضوًحا أكثر عديدة تقسيمات
ارتباط توضح تقسيمات ست من مكوَّنًا تخطيطيٍّا رسًما يرسم فنجده التطبيقية، الناحية
الرتاث «استعادة ثمَّ الرتاث»، يف «االستغراق الرتتيب: عىل وهي بالرتاث، املرسحي الكاتب
ثمَّ بُعد»، عن املوضوعي «االستلهام ثمَّ التفجري»، مع «االستعادة ثمَّ اإلضافة»، بعض مع

«املواجهة».68 وأخريًا وموضوًعا»، شكًال الجمايل «االستلهام

تطبيق من به قامت ما خالل من جاء لها البحث واختيار فقط، املثال سبيل عىل هي الدراسات وهذه 66

ذلك ورغم بالتطبيق، التنظري مزجت إنها أي تنظريية؛ مراحل من فيها جاء ما مع تتوافق مرسحيات عىل
عيل الدكتور بحث مثل فقط، التنظريية الناحية يف ولكنها الصدد، هذا يف جاءت أخرى دراسات فهناك
الكويت، مؤتمر يف واملرسح» العربي «الرتاث ندوة إىل به تقدَّم والذي املرسح»، العربي: «التاريخ الراعي
الرتاث مع التعامل مراحل فيه وحدد ،١٩٨٤ فرباير ١١–١٤ من الفرتة يف الرتاث»، «إحياء اسم تحت

ص٨٩. السابق، العدد «املرسح»، مجلة انظر: مراحل. بسبع
ص٦٢-٦٣. السابق، زايد، عرشي عيل د. راجع: 67

ص١٧٣. السابق، إسماعيل، الدين عز د. راجع: 68
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فقط؛ األولني التقسيمني عىل ذلك بعد التطبيقية الدراسة تأتي املتوقع غري وعىل
باقي إىل التطرق دون اإلضافة»، بعض مع الرتاث و«استعادة الرتاث» يف «االستغراق وهما:

ذلك.69 دون حالت ظروًفا ولعل األخرى. التقسيمات
مراحل، بثالث بالرتاث عالقته يف عندها املرصي املرسح مرَّ فقد صليحة نهاد د. ا أمَّ
إبراز طريق عن وذلك امللحمية»، «املرحلة أو التمجيد» «مرحلة اسم األول املرحلة عىل أطلقت
الشخصيات وبطوالت لحياة يتعرَّضون الذين املرسح كتَّاب جانب من الفردية البطوالت
أعمالهم فجاءت تقليدية، بصورة بهم املرتبطة القيم الحفاظعىل برشط والرتاثية، التاريخية
فيها ل حوَّ والتي الرتاجيدية»، «املرحلة اسم الثانية املرحلة عىل وأطلقت ملحمية، بصورة
الفكري واملنظور الفردي الفكري املنظور بني جدل إىل الرتاجيديا املرصي املرسح ُكتَّاب
تأتي وأخريًا الرتاجيدي. البطل دها يجسِّ الرتاث معنى يف جديدة رؤية لطرح وذلك الجماعي؛
املبارشة النقدية والتوعية النقدي الوعي «مرحلة اسم عليها أطلقت والتي الثالثة، املرحلة
يف «املخلص» أسطورة أو فكرة طرح تتعمد املرحلة هذه يف املرسحية واألعمال بالرتاث»،
املرحلة هذه يف والبطل فشلها. لتثبت التقليدي الرتاجيدي اإلطار عن بعيدة متعددة أثواب

االجتماعية.70 الواقعية أتباع هم املرحلة هذه وكتَّاب النقيض، البطل هو
تنظري يف تشرتك الثالثة الباحثني عند الرتاث مع التعامل مراحل أن املالحظ ومن
تمجيده، أو الرتاث يف واالستغراق التسجيل حيث من الرتاث، مع املبدع تعامل بداية وتطبيق
التعامل يف نظره وجهة منهم فلكل املتوسطة، املراحل يف ذلك بعد جاء بينهم االختالف ولكن
اإلبداعية. األعمال من املستخلصة وشواهده دالئله أيًضا وله املراحل، هذه يف الرتاث مع
توظيفه أو باملوروث» «التعبري يف واملتمثلة التعامل، هذا مراحل نهاية يف يشرتكون وأخريًا
عند الوعي» «مرحلة أو إسماعيل، الدين عز د. عند «املواجهة» أو زايد، عرشي عيل د. عند
كالٍّ أن وهو ا، هامٍّ اختالًفا جوانبه بني يحمل االتفاق أو االشرتاك وهذا صليحة. نهاد د.

من — األدبية الدوريات يف املقال كتابة حدود يف تتمثل — البحث نظر وجهة من — الظروف وهذه 69

الدين عز د. رئاسة عن فضًال هذا املستقلة. الكتب يف الدراسات من غريها عن — املنشورة املساحة حيث
األول اإلصدار يتبع وما منها، األول العدد يف جاء املقال هذا أن كما املجلة، لتحرير الفرتة هذه يف إسماعيل

جسيمة. أعباء من الدوريات يف
،١٩٨٥ بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار والفكر»، الفن بني «املرسح صليحة، نهاد د. راجع: 70

ص١٣٢–١٣٥.
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أخرى، وبعبارة الحارض. وقتنا يف املبدع عند الرتاث بتوظيف الخاصة نظره وجهة له منهم
تعامله يف املبدع عليها يسري كي التنظريية القواعد بعض يضع أن حاول منهم كالٍّ إن
عند فهي له، والتطبيقي النقدي الجهد من املستخلصة القواعد أنها اعتبار عىل الرتاث، مع
إسماعيل الدين عز د. وعند العرص، هموم عن للتعبري الرتاث استخدام زايد عرشي عيل د.
الواقعية صليحة نهاد د. وعند — املواجهة لهذه تفسريه عدم مالحظة مع — املواجهة

العربي. للمرسح التأصيل محاوالت يف املتمثلة االجتماعية،
نجاحها من أكثر التنظريي جانبها يف نجحت قد الثالث الدراسات هذه أن يرى والبحث
كانت زايد عرشي عيل د. فدراسة تربيره؛ املمكن من القصور وهذا التطبيقي، الجانب يف
شعرية،71 مرسحيات من فيه املعارصبما العربي الشعر دراسة نحو األول املقام يف هة موجَّ
من عيِّنة عىل — التطبيق خالل من — فيه اعتمد فقد إسماعيل، الدين عز د. مقال ا أمَّ
عىل قليًال تزيد مرسحيات من الدراسة هذه يدي بني ما حدود «يف عنها: قال املرسحيات
للمرسحية ني عامِّ شكلني نحدِّد أن يمكننا — نسبيٍّا معقولة عينة وهي — مرسحية ثالثني
الدراسة،73 صفحات عدد عىل املرسحيات من العدد هذا وبقسمة بالرتاث.»72 املرتبطة
عىل اعتماده إىل باإلضافة هذا واحدة. صفحة من أقل تشغل الواحدة املرسحية أن سنجد
فيها اعتمدت فقد صليحة، نهاد د. دراسة أما الرتاث. مع التعامل مراحل من فقط مرحلتني
الرتاث.74 مع التعامل مراحل عىل كتطبيق نسبيٍّا قليل عدد وهو فقط، مرسحيات أربع عىل
السبب كان الدراسات لهذه التطبيقي الجانب حيث من القصور أو التحديد هذا ولعل
من عيِّنات عىل التطبيقي بالجانب فيه واالهتمام املوضوع، هذا الختيارنا واملبارش الرئييس
الرتاث. ذلك توظيف عىل املرسحي الكاتب وقدرة فيها، العربي الرتاث أثر لبيان املرسحيات؛

لصالح ج» الحالَّ «مأساة هما: فقط؛ مرسحيتني يف تتمثل الدراسة هذه يف الشعرية واملرسحيات 71

الرشقاوي. الرحمن لعبد هللا» و«ثأر الصبور، عبد
ص١٧٤. السابق، إسماعيل، الدين عز د. 72

صفحة. ٢٤ يف يقع إسماعيل. الدين عز د. مقال 73

ملحسن عسكر» و«درب ص١٣٦–١٤٣، رسور، لنجيب ناس» أجيب «منني هي: املرسحيات وهذه 74

العاشق» و«الوزير ص١٥٤–١٥٩، الصبور، عبد لصالح الحالج» و«مأساة ص١٤٤–١٥٠، مصيلحي،
ص١٦٠–١٦٥. جويدة، لفاروق
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املرسح التارخيييف الرتاث أثر
املعارص املرصي





مقدمة

ه ويفرسِّ يفهمه منَّا كالٍّ إن بل واحد، تفسري له ليس التاريخ أن «كولنجوود» «استنتج لقد
وثقافته، املؤرخ شخصية من يتحلل أن يمكن ال التفسري وهذا ذهنه. يستطيع ما قدر عىل
ال فإنه هذا، وعىل آخر. شيئًا الحوادث نفس يف يرى مؤرِّخ كل أن كيف لنا يفرس وهذا
ال يكون أن يكاد الرصف املوضوعي التاريخ وإن الشخيص، العنرص عىل القضاء يمكن

له.»1 وجود
للمؤرخ، بالنسبة كتحقيقه املرسحي للكاتب بالنسبة أيًضا يتحقق القول وهذا
للدكتور السلطان» «لعبة ومرسحية أباظة، لعزيز «العباسة» مرسحية يف ذلك وسيتضح
باإلضافة هذا الربامكة. لنكبة تفسري إيجاد منهما كلٌّ حاول عندما أحمد، فهمي فوزي
باكثري، أحمد لعيل الضائعة» «التوراة مثل: أخرى، مرسحيات يف السابق القول وضوح إىل
الرتاثية األيوبي الدين صالح شخصية بتوظيف قاما عندما دياب، ملحمود الفتوح» و«باب

املرسحيتني. هاتني يف التاريخية
منه تقرتب فهي واحٍد، آٍن يف عنه وتبتعد التاريخ من تقرتب التاريخية واملرسحية
واملواقف األحداث يف عنه وتبتعد الرئيسية، والشخصيات الهامة واملواقف األحداث يف
تفسريًا يخلق أن املرسحي الكاتب يستطيع االبتعاد هذا خالل ومن الثانوية. والشخصيات
التاريخية فاملرسحية الفنية؛ النظر وجهة خالل من التاريخ بناء يخلق أن أو للتاريخ، جديًدا
من والقصد رموزها لبيان ولكن املعروفة، شخصياتها لرسد أو ألحداثها، مقصودة ليست
الكبرية العاملية املرسحيات أحداث من كثريًا «إن القط: القادر عبد الدكتور ويقول كتابتها،

ص١٦٨. ،١٩٨٤ املعارف، دار واملؤرخون»، «التاريخ مؤنس، حسني د. 1
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ماذا يعرفون وهم مشاهدتها عىل يُقبلون ذلك ومع قبل، من املشاهدين لدى معروًفا يكون
متابعة يهمهم ما بقدر األول املقام يف تهمهم ال املادية الحدث وقائع ألن بعُد؛ سيحدث
الحياة، أحداث من الحدث لذلك جديد فني خلق هو حيث من الفنية، صورته يف الحدث
يجلوها حتى خافية تظل ولكنها له، كانت لدالالت كشٍف أو فيه، جديدة لدالالت وعرض
ما — التاريخية املرسحية أمام ونحن — دائًما نسأل أن يجب لذلك املبدع.»2 الكاتب فن
العرص إىل بالنسبة أو للكاتب، بالنسبة التاريخ هذا يف ُكِتبت وملاذا املرسحية؟ هذه رمز

فيه؟ ُكِتبت الذي
مرسحيته يف التاريخي الرتاث يوظِّف عندما املرسحي الكاتب أن إىل ننوِّه أن ويجب
يقتطع أو التاريخية الشخصية يختار أن فيجب االختيار، عىل التوظيف هذا يقوم أن يجب
إىل الحكم تولِّيها منذ أي مكتملة؛ الشخصية هذه تكون أن برشط محدَّدة، زمنية فرتة
من أيًضا مكتملة تكون أن يجب الزمنية، الفرتة يختار وعندما مثًال. سقوطها أو موتها
بعدها، ما أو الشخصية قبل ِلما يتعرض ال ثمَّ الواحد، والزمن الواحد الحدث حيث
عن تماًما الزمنية الفرتة أو الشخصية الكاتب يفصل أي الزمنية؛ للفرتة بالنسبة وكذلك
اختيار حيث من بوضوح لنا سيظهر املعنى وهذا لها. والالحقة السابقة االرتباطات كل
العرب فتح فرتة اختار حيث تيمور؛ ملحمود األندلس» «طارق مرسحيات يف الزمنية الفرتة
وأرس سقوط فرتة اختار عندما شوقي، ألحمد األندلس» «أمرية مرسحية وكذلك لألندلس،
اختار عندما أباظة، لعزيز األندلس» و«غروب «النارص» مرسحيتا وكذلك عباد، بن املعتمد
التاريخية، الشخصية اختيار حيث من ا أمَّ وسقوطها. لألندلس العرب حكم نهاية فرتة
اختار عندما أباظة، لعزيز «العباسة» مرسحية خالل من بوضوح االختيار هذا لنا فسيظهر
مرسحية وكذلك الربامكة، نكبة خاللها من ليوظِّف الرشيد هارون أخت العباسة شخصية
ليوظِّف العباسة شخصية أيًضا اختار عندما أحمد، فهمي فوزي للدكتور السلطان» «لعبة

نفسية. بصورة ولكن الربامكة، نكبة خاللها من
باختيار قامت أي مًعا؛ باالختيارين قامت عديدة مرسحيات هناك أن املالحظ ومن
واملكوَّنة باكثري، أحمد عيل ثالثية مثل املحددة، الزمنية بالفرتة ممتزجة املحددة الشخصية
شخصية باكثري اختار وفيها زينب»، و«مأساة نابليون» و«أحالم والثعبان» «الدودة من
الثاني الجزء يف البكرية زينب شخصية ثمَّ األول، الجزء يف الجوسقي سليمان الشيخ

ص١٧. ،١٩٧٨ بريوت، العربية، النهضة دار املرسحية»، األدب: فنون «من القط، القادر عبد د. 2
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فعل وكذلك ملرص، الفرنسية الحملة احتالل بفرتة الشخصيتني هاتني مزج ثمَّ والثالث،
الحلبي». «سليمان مرسحيته يف فرج ألفريد

يرتبط ال أي الزمنية؛ للفرتة أو التاريخية للشخصية يؤرخ ال املرسحي والكاتب
التغيري عدم برشط الكثري، عنده من ويُبدع فيها يغري بل الثانوية، الشخصيات أو باألحداث
االهتمام هي التاريخية املرسحيات لهذه النقد ومهمة الرئيسية. الشخصيات أو األحداث يف
من التاريخ يوافق بما االهتمام وأيًضا فيها؟ غريَّ وملاذا تغيريات، من املؤلف به قام بما
التغيري ذلك من ونخرج التاريخ؟ فيها الكاتب واَفق وملاذا الثانوية، الشخصيات أو األحداث

الزمنية. للفرتة أو للشخصية الكاتب برؤية االتفاق أو
بانتهاء تنتهي ثابتة ظواهر مجرد ليست التاريخية والشخصيات التاريخية واألحداث
الدين «صالح انتصار فمثًال للتجدد؛ وقابلة باقية عديدة دالالت لها بل التاريخي، واقعها
وانتهى، حدث قد الهام التاريخي الحدث هذا «حطني»؛ موقعة يف الصليبيني عىل األيوبي»
وأحداث جديدة مواقف خالل من تتكرر أن املمكن ومن الناس، نفوس يف باقية داللته ولكن
ليس التاريخ ألن جديدة؛ وتفسريات تأويالت لتحمل قابلة الوقت نفس يف وهي جديدة،
له املرسحي الكاتب نظرة حسب دائًما متجدد هو بل محددة، زمنية لفرتة جامًدا وصًفا
— والتفسري للتأويل قابلية من تحمله بما — التاريخية الشخصية وداللة عموًما. املبدع أو
«عيل فعله ما وهذا عرصه. وواقع واقعه عن للتعبري املرسحي الكاتب يستغلُّها التي هي
الدين «صالح شخصية بتوظيف قام عندما الضائعة»، «التوراة مرسحيته يف باكثري» أحمد
واملعارصة األصالة بخلق قام أي بالحارض؛ املايض فيها مزج عرصية بصورة األيوبي»
لنفس بالنسبة الفتوح» «باب مرسحيته يف دياب» «محمود فعل وكذلك مرسحيته، يف

الشخصية.
القط: القادر عبد الدكتور يقول

الهامة، وشخصياتها مواقفها منه تنبع رئييس حدث عىل عادًة تشتمل واملرسحية
وأفكار، مشاعر من املشاهدين إىل ينقل أن يريد ما خالله من املؤلف ويعرض
أمام والعرضضيًِّقا اإلبداع مجال يجعل قد الرئييس الحدث بهذا االكتفاء ولكن
ضيِّق خط تميضيف املرسحية بأن املشاهد يُشعر وقد األحيان، بعض يف املؤلف
الخري من أنه املرسحي الكاتب يرى لذلك الحياة؛ طبيعة عن كثريًا يبعد مستقيم
يقرِّب أكثر أو ثانوي حدث الرئييس الحدث جانب إىل هناك يكون أن أحيانًا
يكون كما والرحابة، املرونة بعض مشاهدها عىل ويضفي الحياة، من املرسحية
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بعض لرسم ووسيلة خاصة، دالالت عن ًا معربِّ ذاته يف الثانوي الحدث ذلك
املرسحي الكاتب يستطيع ما وكثريًا املرسحية. لبناء الالزمة الثانوية الشخصيات
ال وشخصيات مواقف يخلق أن يمكن ما الفرعية األحداث من عمله يضمن أن

الرئييس.3 الحدث يخلقها التي تلك عن وتعبريًا أصالًة تقل

محمود خلق عندما األندلس»، «طارق مرسحية خالل من يتحقق القول هذا وسنجد
منه. وزواجها زياد بن لطارق حبها قصة خلق وكذلك «فلورندة»، شخصية تيمور
شخصية خلق عندما األندلس»، «أمرية مرسحيته يف شوقي أحمد أيًضا ذلك فعل وقد
عزيز فعل وكذلك عباد، بن املعتمد ابنة «بثينة» من وزواِجه حبِّه قصة وكذلك «حسون»،
وحب الجواري، شخصيات خلق عندما األندلس» و«غروب «النارص» مرسحيتيه يف أباظة

لهن. الرئيسية الشخصيات
املرسح كتَّاب نفوس يف األثر أكرب التاريخي للرتاث سنجد البحث، من الباب هذا ويف
عديدة سنجدها التوظيف وصور آخر، إىل كاتب من التوظيف اختالف يف واملتمثل املرصي،
خالل من التاريخي الرتاث وظَّف تيمور محمود سنجد فمثًال الوقت، نفس يف ومتداخلة
األندلس» «أمرية مرسحيته يف شوقي أحمد وكذلك ذاته، عن للتعبري زياد بن طارق شخصية
التاريخي الرتاث وظَّف أباظة عزيز نجد ثمَّ عباد، بن املعتمد بشخصية لذاته رمز عندما
سقوط ثمَّ الحكم، أمراض عن أبان عندما العربية، لألمة عربة تكون كي تعليمية بصورة
بتوظيف ذلك بعد يقوم ثمَّ األندلس»، و«غروب «النارص» مرسحيتيه خالل من الدولة
يف العنرصية التفرقة عن ليُبني «العباسة»؛ مرسحيته خالل من التاريخي للرتاث اجتماعي
نفسية، بصورة التاريخ يوظِّف أحمد فهمي فوزي الدكتور نجد ثمَّ الرشيد، هارون عهد
العباسة بأخته الرشيد هارون عالقة فرسَّ عندما السلطان»، «لعبة مرسحيته يف وذلك
التوظيف ذلك التاريخي؛ للرتاث السيايس التوظيف يأتي وأخريًا أوديبية. عالقة أنها عىل
عديدًة صوًرا هناك أن سنجد لذلك بأخرى؛ أو بصورة املرسحيات جميع يف واملنترش الهام
يف وذلك الشعب، جيش بتكوين واالهتمام العربية بالقومية التمسك منها التوظيف؛ لهذا
سنجد ثمَّ زينب»، و«مأساة نابليون» و«أحالم والثعبان» «الدودة باكثري: أحمد عيل ثالثية
الحائر» «السلطان مرسحية خالل من وذلك التاريخي، للرتاث السيايس الفكري التوظيف

ص١٩. السابق، 3
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إحياء ثمَّ والواقع، الحقيقة بني الرصاع يف املشهورة ثنائيته وظَّف عندما الحكيم، لتوفيق
ومرسحية باكثري، أحمد لعيل الضائعة» «التوراة مرسحية يف وذلك التاريخية، الشخصية
وذلك التاريخي، للرتاث السيايس االجتماعي التوظيف ثمَّ دياب، ملحمود الفتوح» «باب
عن للدفاع التاريخي الرتاث توظيف وأخريًا فرج. أللفريد الحلبي» «سليمان مرسحية يف
«شجرة ومرسحية شوقي، ألحمد الكبري» بك «عيل مرسحية خالل من وذلك سياسيٍّا، الحكَّام

أباظة. لعزيز الدر»
إىل راجع ذلك ولعل ومتداخلة، عديدة للرتاث التوظيف صور أن سنجد قلنا، وكما
لتصبح يشكِّلها كي خصبة مادة من للمبدع يعطيه ما وكثرة العديدة، ودالالته الرتاث ثراء
سنجدها كما — التوظيف صور بني التداخل وهذا باملوروث. ارتباطه صور من صورة
الصور هذه ألن أخرى؛ عىل صورة لتأثري فاصلة حدوٍد ووضَع بينها الفصَل ب يُصعِّ —
تُضعفها؛ أو أخرى صورة معيِّنة صورة تقوِّي بحيث والتأثر، التأثري بينها فيما تتبادل
محاولة الرتاث توظيف صور من لصورة محددة حدود لوضع محاولة كل ستظل هنا ومن
… آلخر مبدع ومن آخر، إىل ناقد من للتغيري القابلة النظريات قبيل من هي أو تامة، غري

وهكذا.
توظيف فصل تحت تندرج األندلس» «طارق مثل مرسحية أن سنجد املنطلق هذا ومن
من وذلك للتاريخ، السيايس للتوظيف مالمح من فيها ما رغم الذات، عن للتعبري التاريخ
لشوقي؛ األندلس» «أمرية مرسحية وكذلك يوليو، ٢٣ ثورة من تيمور محمود موقف خالل

األندلس. إىل مرص من نفيه أمام شوقي موقف من فيها ِلما
اندراجهما رغم األندلس»، و«غروب «النارص» مرسحيتي سنجد أيًضا املنطلق هذا ومن
السيايس، التوظيف من مالمح فيهما نجد أننا إال للتاريخ، التعليمي التوظيف فصل تحت
عالقة وكذلك الُحكم، أمراض إبراز خالل من وذلك للتاريخ، االجتماعي التوظيف وكذلك

وجواريهم. بأبنائهم الحكَّام
للرتاث االجتماعي التوظيف فصل تحت تندرج أنها رغم «العباسة» ومرسحية
الربامكة إعطاء يف متمثًِّال السيايس التوظيف من مالمح فيها نجد أننا إال التاريخي،
التفسريي التوظيف من مالمح نجد كما نفسه، الحاكم صالحيات من أكرب صالحيات

الرشيد. هارون يد عىل الربامكة نكبة تفسري يف متمثًِّال التاريخي للرتاث
للرتاث النفيس التوظيف فصل تحت تندرج أنها رغم السلطان» «لعبة ومرسحية
يف املعتزلة أفكار بثِّ يف متمثًِّال السيايس التوظيف من مالمح تحمل أنها إال التاريخي،

الحاكم. وصالح الحكم مسألة
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مالمح يحمل بعضها نجد التاريخي»، للرتاث السيايس «التوظيف فصل ومرسحيات
التوظيف تحمل الحائر» «السلطان فمرسحية السيايس؛ التوظيف بجانب للتوظيف عديدة
«التوراة ومرسحية واملحكوم، الحاكم بني االجتماعية العالقة إبراز يف متمثًِّال االجتماعي
الفتوح» «باب ومرسحية فلسطني، يف املقدسة باألماكن للتمسك الدعوة تحمل الضائعة»
الحلبي» «سليمان ومرسحية عرصية، تفسريية بصورة التاريخ إىل للنظر الدعوة تحمل
التوظيف صور أن نجد وهكذا الشعوب. بني االجتماعي العدل عن البحث إىل الدعوة تحمل
هي للفصول كعناوين معينة صوٍر ووضِع بينها للفصل ومحاولتنا ومتشعبة، متداخلة

التوظيف. هذا صور من صورة أقوى إبراز قبيل من

58



األول الفصل

الذات للتعبريعن توظيفالتاريخ

تيمور ملحمود األندلس» «طارق مرسحية (1)

سبتة، مدينة سوى منه يبق لم الذي املغرب النرصبفتح احتفاالت بإقامة األول الفصل يبدأ
ويحرض زياد. بن طارق وبسالة شجاعة بفضل وذلك لذريق، باسم يوليان يحكمها التي
فلورندة، وابنته يوليان يحرض وهنا السمر، يبدأ حيث الرسادق إىل نصري بن موىس األمري
عىل يساعدهم وأن لذريق، من لالنتقام املسلمني صفوف إىل ينضم أن موىس من ويطلب
العرض، هذا عىل موىس ويوافق وكنوز، خريات من فيها ما لهم زيَّن أن بعد األندلس، غزو
طارق صورة تجميل يف يوليان يأخذ ثمَّ زياد، بن طارق ضيافة يف وابنته يوليان ويظل
لإليقاع البنته املجال ليخيل هو ينسحب طارق يأتي وعندما نفسه، يف ما لغرٍض ابنته عند
األحداث، وتتواىل بذلك. يزهو الذي طارق مغازلة يف فلورندة تأخذ وبالفعل بطارق،
يوليان تتبعوا الذين القوط أحد بها قام اغتيال محاولة من فلورندة بإنقاذ طارق ويقوم

وابنته.
األندلس، فتح يف الشهرية زياد بن طارق خطبة من بجزءٍ الثاني الفصل ويبدأ
الحماسة وكلمات الطبول، وقرع الخيول، وصهيل السيوف، صليل ألصوات نستمع ثمَّ
إىل تحمل الرسل نرى ثمَّ األندلس، بالد من وغريها ُطليطلة فتح عىل دليًال والشجاعة،
مدن أي فتح وعن الزحف عن بالتوقف األمر — نصري بن موىس األمري ِقبَل من — طارق
— بدرو الكونت بمساعدة — يوليان يدبِّر ثمَّ باألمر، يُبايل ال زياد بن طارق ولكن أخرى،
فلورندة. ابنته بفضل تفشل املؤامرة ولكن األندلس، حكم له ليخلو طارق لقتل مؤامرة
من طارق زواج رغم طارق قتل عىل يعمل يزال ال يوليان نجد الثالث الفصل ويف
طريق يسمى طريق عن لطارق القوط فلول مطاردة تزيني يف فيأخذ فلورندة، ابنته
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من القضاة قايض ويأتي يسلكه، ملن نجاَة ال طريق وهو الصعاب، طريق أو الشعاب
يعنِّفه زياد بن طارق ولكن الزحف، مواصلة من زياد بن طارق ليمنع موىس األمري ِقبَل
الشعاب طريق سلوك عىل إرصاره بسبب عليهم؛ ويتعاىل قوَّاده، جميع وعىل عليه ويثور
مؤامرة بذلك فيكتشف وجنوده؛ هو فيه يهلك أن ويكاد الطريق، يسلك وبالفعل الخطر.
أبيها، مؤامرة عن له وتكشف فلورندة فتنهار بمواجهته يقوم ثمَّ منه، للتخلص يوليان
ُطليطلة إىل طارق ويعود فلورندة، إنقاذ ويتم ينتحر. ثمَّ ابنته بطعن يوليان األب فيقوم

نصري. بن موىس األمري ليستقبل
أبيها شبح ألن شديٍد؛ إلحاٍح بعد طارق، من الطالق فلورندة تطلب الرابع الفصل ويف
موىس األمري ويصل مضٍض، عىل الطالق طارق ويقبل الزوجية، حياتها ويطارد يطاردها
العصيان هذا تربير طارق ويحاول ألوامره، طارق عصيان بسبب طارق عىل ثائًرا غاضبًا
معلنًا الجميع، أمام إسالمه ويشهر جوميز الكونت يحرض املشهد هذا ويف جدوى. دون
وتنتهي طارق، عن موىس فيعفو زياد، بن طارق ومروءة شجاعة بفضل كان ذلك أن

األندلس. بقية فتح ملواصلة باالستعداد املرسحية
كتابتها من أراد تيمور محمود أن — األوىل وللوهلة — يدرك املرسحية هذه وقارئ
إليه ينِسب أو إليه يُضيف وأن األندلس، فتح يف زياد بن طارق وبسالة بشجاعة اإلشادة
حقه زياد بن طارق يعِط لم التاريخ أن يعتقد فالكاتب التاريخ، منه وسلبه أخذه ما
أكثر يف التاريخي الواقع تيمور محمود خالف لذلك التاريخي؛ دوره إبراز يف الحقيقي

الغرض. لهذا خدمًة التاريخية لألحداث اختيار بعملية وقام بل موضع، من
زياد، بن لطارق املغرب فتح إتمام أو افتتاح ينسب األول الفصل يف الكاتب فنجد
اسم ا أمَّ ٩١ه،1 عام رمضان يف مالك» بن «طريف القائد يد عىل تم املغرب فتح أن رغم

وكذلك ص١٢٢، بريوت، العربي، الكتاب دار الرابع، الجزء التاريخ»، يف «الكامل األثري، ابن انظر: 1
وكذلك ص٣٦-٣٧، د.ت، بريوت، املعرفة، دار الثالث، املجلد العربية، الرتجمة اإلسالمية»، املعارف «دائرة
العربي، العالم مطبعة نافع، مربوك محمد ترجمة: الثاني، املجلد العرب»، «تاريخ خوري، فيليب د.
الخانجي مكتبة وأندلسية»، رشقية إسالمية «تراجم عنان، هللا عبد محمد وكذلك ص٦٤١، ،١٩٤٩ ط٢،
املوسوعة واإلدارة»، الحرب يف أمية «سيوف النرص، أبو عمر وكذلك ص١٣١، ،١٩٧٠ ط٢، بالقاهرة،

ص٢٩١. ،١٩٦٣ ط١، بريوت، اإللهية، املكتبة منشورات التاسع، املجلد واإلسالم»، «العرب التاريخية
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األمري له عهد عندما األندلس، فتح بداية مع إال التاريخ كتب تذكره فلم زياد بن طارق
الفتح.2 بهذا القيام موىس

نجد موىس، األمري وبني سبتة، حاكم يوليان، بني قام الذي للتحالف نأتي وعندما
قائًال: التحالف هذا أسباب لنا يوجز عنان هللا عبد األستاذ

لذريق أو ردريك، هو والعزم البأس شديد ملك يومئٍذ القوط عرش عىل وكان
املستمر، االنتقاض خطر يواجه كان ولكنه العربية، الرواية تسميه حسبما
الرشعي صاحبه من العرش ينتزع أن استطاع ولكنه رشعيٍّا، ملًكا يكن ولم
واألرشاف الدين رجال بمؤازرة دبَّرها ثورة عقب «غيطشة»، أو «وتيزا» امللك
مع لبث الخطر فإن حني، مدى سلطانه يوطِّد أن استطاع أنه ومع الناقمني،
ز يحفِّ الجزيرة شواطئ من العرب اقرتاب وكان وُملكه. بعرشه محدًقا ذلك
أنصار من يوليان الكونت وكان وسحقه. إلسقاطه الوسيلة التماس إىل خصومه
وسلطانه، مركزه عىل عواقبه يخىش الجديد، الحكم خصوم ومن القديم، الحكم
يقبض العرش، سلطة عن بعيًدا والجند، األتباع وافر البأس، شديد غنيٍّا وكان
السابق امللك أبناء معه فتفاهم واملضيق، لسبتة بحكمه إسبانيا مفتاح عىل
جريان بالعرب االستنجاد عىل الرأي واستقر الخوارج، الزعماء وباقي وتيزا
يوليان الكونت بني ُعِقد الذي للتحالف التاريخي التعليل هو وهذا الكونت.
والرواية — الرواية ولكن إلسبانيا، العرب بفتح وانتهى نصري، بن موىس وبني
يعمل كان يوليان إن فتقول آخر، تعليًال إلينا م تقدِّ — خاص بنوٍع اإلسالمية
فلورندة، تدعى الحسن رائعة ابنة له كانت فقد أيًضا؛ الشخيص االنتقام بدفاع
من بها يليق ما لتتلقى العرص ذلك رسوم عىل جريًا ُطليطلة بالط إىل أرسلها

ط١، القاهرة، االستقامة، مطبعة املغرب»، أخبار تلخيص يف «امُلعجب املراكيش، الواحد عبد انظر: 2
العلم دار الثالث، الجزء «األعالم»، الزركيل، الدين خري وكذلك ص١٢٢، «الكامل»، وكذلك ص٩، ،١٩٤٩
عمر وكذلك ص٦٤٢، العرب»، «تاريخ وكذلك ص٣٣٠، السابع، الجزء ص٢٣٠، ،١٩٨٠ ط٥، للماليني،
«موىس العدوي، أحمد إبراهيم د. وكذلك ص١٣١، إسالمية»، «تراجم وكذلك ص٢٩١، السابق، النرص، أبو
ص٤٢ والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار ،١٩٦٧ أغسطس ،٦٨ عدد العرب»، «أعالم سلسلة نصري»، بن

بعدها. وما
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ردريك، قلب الفتان جمالها فاستهوى والفرسان، العقائل كرائم بني الرتبية
وأقسم إليه ابنته فاستقدم بذلك، الكونت وعلم عفافها، وانتهك فاغتصبها
الحرب نشبت فلما اغتصبه، الذي العرش ذلك ونْزعه ردريك من باالنتقام
سانحة الفرصة رأى إليه؛ الخصوم هؤالء والتجأ وخصومه، ردريك بني األهلية

إسبانيا.3 فتح عىل ومعاونتهم بالعرب االستنصار من خريًا ير ولم للعمل،

قصة بوادر من فيها ملا الثانية الرواية تيمور محمود انتقى الروايتني، هاتني وأمام
فالتاريخ عليها، املرسحية حبكة وإقامة وطارق، فلورندة بني يقيمها أن استطاع غرامية
أن لنا يذكر ولم بل موىس،4 األمري مع اللقاء عند أبيها مع كانت فلورندة أن لنا يذكر لم
يجمع جعله املؤلف خيال ولكن الوسيط.5 كان ولكنه زياد، بن طارق بوجود كان اللقاء
األسايس غرضه إىل يصل حتى يوليان من بإيعاٍز اإلعجاب يتم حتى واحٍد؛ لقاءٍ يف بينهما
وبيشءٍ طارق. عىل ابنته عرض إىل األمر أدى ولو حتى لذريق، من إسبانيا حكم بانتزاع
يمنع لم الذي الزواج،6 حدِّ إىل يصل اإلعجاب هذا تيمور يجعل اإلسالمية، األخالق من
هذا من أراد الكاتب ولعلَّ طارق. من للتخلص املؤامرات تدبري يف االستمرار من يوليان

باإلسبانيات.7 املسلمني القادة زواج شيوع إىل اإلشارة الزواج

املكتبة األول، الجزء الطيب»، «نفح املقري، كذلك وانظر ص١٢٨-١٢٩، السابق، إسالمية»، «تراجم 3

عدد العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٩-١٠، «امُلعجب»، وكذلك ص١٠٩، ،١٩٤٩ ط١، الكربى، التجارية
«الوليد كاشف، إسماعيل سيدة د. وكذلك ص٢٨٩-٢٩٠، السابق، النرص، أبو عمر وكذلك ص٦٨، ،٦٨

ص١٣٥. ،١٩٦٣ مايو ،١٧ عدد العرب»، «أعالم سلسلة امللك»، عبد بن
ص١٣٠. إسالمية»، «تراجم انظر: 4

ص٢٩٠. السابق، النرص، أبو عمر وكذلك ص٧٠، ،٦٨ عدد العرب»، «أعالم سلسلة انظر: 5
فقد باإلسبانيات؛ املسلمني القادة زواج قاعدة عن شذَّت التي الفردية الحاالت من زياد بن طارق يعترب 6
حكيم. أم بجزيرة ذلك بعد سميت التي الخرضاء، الجزيرة يف وتركها حكيم» «أم زوجته معه اصطحب
عدد٢، ،١٠ مجلد الكويت، الفكر»، «عالم مجلة األندلس»، أرض يف «اإلسالم العبادي، مختار أحمد راجع:

ص٦٢. ،٤ هامش ،١٩٧٩ وسبتمرب وأغسطس يوليو
ص٦٢–٦٥. السابق، الفكر»، «عالم مجلة العبادي، مختار أحمد انظر: األمر، هذا عن وللمزيد 7
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ترى كما نحن … املدى؟ هذا إىل ينترص «طارق» أن «بدرو» يا تظن أكنت يوليان:
صديقي يا «خيخون» مدينة يف نحن «األندلس». شمال أقىص يف «غسقونية» خليج عىل

«بدرو»؟ يا ذلك أتدرك …
… يشء كل انتهى «طارق» قبضة يف املدينة هذه بسقوط بدرو:
… الوعرة بجبالها الصخرية «جليقية» بقعة إال تبق لم يوليان:

… لبالغها وإنه بدرو:
أحسُّ … مستقيم تفكريي أن أحسب وما … عيلَّ األمر اختلط لقد … ربَّما يوليان:

… عني يتخىلَّ عقيل أن
… «طارق» عىل مؤامرتك إخفاق من أصابك ما يكفي … «يوليان» يا عذرك لك بدرو:
النوافذ تخبُّط (يسمع … ابنتي! بفضل كان إخفاقي أن األمر يف ما وأدهى يوليان:
… باألمس فيه أخفقنا فيما اليوم تنجح سوف «بدرو» يا الطبيعة الرياح). عصف من
الطريق وهذا … يسلكه أن له وزيَّنت «الشعاب» طريق أمامه أن «لطارق» أوضحت لقد

… يقتحمه ملن منه نجاَة ال … ومضيعة مهلكة عبوره يحاول ملن
أن بعد حتى «بطارق» اإليقاع عىل ترصُّ زلت ما … «يوليان» يا لك عجبي بدرو:

… لك صهًرا غدا
أكون أن … إليه؟ أسعى كنت ما كل أهذا … القائد! صهر بأني … وافرحتاه يوليان:
املنتفش الذيل هذا يف ريشة بل ذيًال، لست … ربي غفرانك … املتبخرت؟ الطاووس لذلك ذيًال

املهني!8 الوضع بهذا يرىض أن من نفسه عىل أعز «يوليان» إن … ال … ال … العظيم!

بطارق اإلعجاب نجد املرسحية9 يف كثريًا معناه يف يتكرر الذي الحوار هذا خالل ومن
تيمور جعل اإلعجاب وهذا األخرى. تلو الواحدة األندلسية البالد فتح يف الفذَّة وبشجاعته
ومتحالًفا للعرب صديًقا كان أنه تثبت التي التاريخية يوليان الكونت شخصية من يغريِّ
االعرتاف «تأبى ألنها تماًما؛ الشخصية هذه تنكر النرصانية الروايات أن لدرجة معهم،

ص١١١–١١٣. ،١٩٧٣ اإليداع تاريخ اآلداب، مكتبة األندلس»، «طارق مرسحية تيمور، محمود 8

،١٢٥ ،١٢٣ ،١١٥ ،١٠٤ ،١٠٠ ،٨٦ ،٥٩–٦٢ ،٤٩ ،٤٥ ،٤١ ،٣١ ،٢١ ،١٩ ،٩ ص٧، املرسحية، انظر: 9
.١٧٣ ،١٧٠ ،١٦٣ ،١٥٧ ،١٣٨
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أن إىل أدَّت خيانة وهي األوائل، إسبانيا زعماء من نفٍر عىل الوطن خيانة تسجيل بواقعة
ومساعدته يوليان صداقة عىل تؤكد التاريخ كتب كانت فإذا إسبانيا.»10 العرب افتتح
القائد بصورة طارق إظهار وهو غرضه، أجل من ذلك يخالف تيمور نجد للعرب11
دون عليها والسمو باكتشافها فيقوم والدسائس، املؤامرات تحوطه الذي العظيم الشجاع
يف بالغ بل بذلك، تيمور يكتف ولم األندليس. الفتح مواصلة من عليه عزم ملا اإلحباط
يف فنجد املرسحية، من كثريٍة مواضَع يف الزحف، لوقف وطارق موىس بني املراسالت عدد
من وهو الرومي، املغيث وبني طارق، أتباع من وهو سيار، ابن بني حواًرا الثاني الفصل

موىس. قوَّاد

… الزحف؟ يقف أن إليه «موىس» األمري رسالة أأبلغته سيار: ابن
بعث التي «قرطبة» عن شغٍف يف يسألني اندفع لقد … ذلك! من يُمكِّني لم مغيث:

فاتًحا.12 إليها بي

ومغيث: طارق بني املوضوع هذا حول الحوار نجد الفصل هذا نهاية ويف

… «مغيث»؟ يا عندك ما … واآلن طارق:
… مشافهًة إيَّاها أبلِّغك أن مني «موىس» األمري طلب رسالة ثمة مغيث:

… «موىس»؟ األمري يريد ماذا استعالء): (يف طارق
… القتال وقف منك يطلب مغيث:

ولكن بهامته)، ويسمو بصدره (يعلو هذا! طلبه عن «موىس» األمري يكفُّ ال طارق:
أستجيب؟ صوٍت أي فإىل األمري؛ صوت من أقوى يناديني آخر صوتًا

ص٦٤٢. السابق، العرب»، «تاريخ كذلك: وانظر ص١٢٩-١٣٠، السابق، إسالمية»، «تراجم 10

إسالمية»، «تراجم وكذلك ص١٠، «امُلعجب»، وكذلك: ص٢١٧، الثاني، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 11
«أعالم وكذلك ص١٣٧، ،١٧ عدد العرب»، «أعالم وكذلك ص٢٨٩، النرص، أبو عمر وكذلك ص١٣٠،

ص٦٧. ،٦٨ عدد العرب»،
ص٦٣. املرسحية، 12
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… من؟ صوت مغيث:
يُصكَّ إن وما … البعيدة األعماق من يأتيني إنه … الصوت؟ ملن أدري وهل طارق:
«موىس» األمري غري وال «موىس» األمري ال صدري. يف يشبُّ حريًقا كأن أحسَّ حتى سمعي

الحريق.13 هذا يطفئ أن بمستطيٍع

األمر، هذا أجل من يوسف» بن «الحسن القضاة قايض يحرض الثالث الفصل ويف
ثانية مرة القايض ويحاول األمري،14 ألوامر اهتمام دون أخرى بالًدا طارق فتح أن بعد
قبل من العديدة املحاوالت وهذه أيًضا.15 جدوى دون — آخر موضع يف — طارق مع
فيها باَلغ األندلس بالد نحو طارق زحف لوقف — املرسحية يف جاءت كما موىس— األمري
ال اإلسالم باسم والبسالة الشجاعة طارق عىل يضفي كي — العدد حيث من — تيمور
التصور، هذا عىل الكاتب ساعدت التاريخ كتب أن بالذكر الجدير ومن موىس. األمري باسم
ِلما والغرية؛ الحسد بسبب كانت الزحف بوقف لطارق موىس أوامر بأن أخربتنا عندما

األندلس. بالد فتح يف وإقدام شجاعة من طارق بلغه
املراكيش: يقول املثال سبيل فعىل

إىل وكتب بها، العدو عىل واستظهر فيها وأمعن األندلس هذا طارق دخل ثمَّ
األندلس، بالد من عليه غلب ما عىل وغلبته الفتح، بخرب مولِّيه نصري بن موىس
بن الوليد إىل وكتب بذلك، االنفراد عىل موىس فحسده الغنائم، من له حصل وما
ده؛ يتوعَّ طارق إىل وكتب نفسه، إىل وينسبه بالفتح يُعلمه مروان بن امللك عبد

إذنه.16 بغري دخلها إذ

ص٨٤-٨٥. املرسحية، 13
ص١١٦. املرسحية، انظر: 14
ص١٣٦. املرسحية، انظر: 15

ص٢١٥، «الكامل»، وكذلك ص٢١٨، الثاني، الجزء الطيب»، «نفح كذلك: وانظر ص١١، «امُلعجب»، 16

وكذلك ص١١٧، د.ت، اللبناني، الكتاب دار الرابع، املجلد خلدون»، بن العالمة «تاريخ خلدون، ابن وكذلك
ص١٤٢. ،١٧ عدد العرب»، «أعالم وكذلك ص٢٩٥-٢٩٦، النرص، أبو عمر
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قائًال: الرأي ذلك يخالف عنان هللا عبد محمد األستاذ ولكن

خالف طارًقا بأن به، ولحاقه طارق عىل موىس غضب يعلِّل البعض ولكن
وهذا القوط. هزيمة تقع حيث أو قرطبة، يتجاوز بأال إليه الصادرة األوامر
املسلمون ينكب فقد والحذر؛ الحيطة موىسمن عن أُثر ما مع يتفق حسن تعليل

مجهولة.17 ومسالَك أراٍض يف توغلوا إذا

قالت التي واملراجع املصادر عن قائًال العدوي أحمد إبراهيم الدكتور ذلك ويؤكد
طارق: من موىس وغرية بحسد

وطارًقا موىس صوَّرت ألنها الفاحش؛ الخطأ هذا يف املراجع تلك وقعت وقد
واملعروف اآلخر، علم دون يعمل كان منهما كالٍّ وأن املختلفني، القائدين تصوير
توىلَّ الذي نصري موىسبن باسم إال حربية أعمال من به قام بما يقم لم طارًقا أن
سيَّما وال الحربية، املساعدات بكل طارًقا وأمدَّ الخطط، ورسم العليا، القيادة
يرسل كان زياد بن طارق أن إىل هذا بكة. وادي معركة قبل الخطر ساعة يف
مما خطوة؛ خطوة املسلمني تقدم أنباء يوليان طريق عن نصري بن موىس إىل
عىل دأب طارًقا إن ثمَّ كثب، عن األحداث تتابع القريوان يف العليا القيادة جعل

إليها.18 الرجوع من بُدَّ ال عليا قيادات له أن دائًما اإلعالن

مانع يمنعه ال الذي األندلس فاتح بمظهر زياد بن طارق يُظِهر أن تيمور أراد وهكذا
عندما — أيًضا — التاريخ يخالف الكاتب نجد لذلك اإلسالم؛ كلمة إعالء إىل الوصول من
دون الرجال من قليل عدد مع الفتح، قبل ا، رسٍّ األندلس إىل طارق دخول قصة بنسج قام
بالفضول الترصف هذا طارق ويربر الحماقة. هذه عىل يعنِّفه الذي موىس األمري من إذٍن
وطموحه بنفسه طارق ثقة تؤكد التي الجمل بعض الحوار ويتخلل البحر. وراء ما ملعرفة
الناس، «أيها املشهورة: طارق خطبة من كبرٍي بجزءٍ يأتي الكاتب نجد ثمَّ الكبري.19

بالقاهرة، املوسوعات مطبعة البلدان»، «فتوح البالذري، أيًضا: وانظر ص١٣٣، إسالمية»، «تراجم 17

ص٢٣٩. ،١٩٠١ ط١،
ص١٤٢. ،١٧ عدد العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٩٣، ،٦٨ عدد العرب»، «أعالم سلسلة 18

ص٤٥-٤٦. املرسحية، انظر: 19
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بعض أيًضا الكاتب لنا ويعرض أمامكم.»20 والعدو ورائكم، من البحر … املفر؟ أين
مرتني — جوميز الكونت عن العفو يف تتمثل التي واإلسالمية، الحربية طارق خصال
هذا شجاعة بسبب وذلك ملحاربته؛ لالستعداد الفرصة ويعطيه بل أسريًا، يقع عندما —

لطارق: قائًال املرسحية نهاية يف إسالمه يشهر الذي الكونت21

اإلسالم أحببت … املأل عىل جهرة أعلنها … «طارق» يا أنت نعم، جوميز: الكونت
تحليت ما أحببت … جهاد وصدق وعدالة ومروءة شهامة من فيك تجىل ما أحببت … فيك
جارحة كل به نبضت الذي إيمانك أحببت … املقدرة عند وعفو وأريحية سماحة من به

األخطار.22 تبايل ال الغمار خوض إىل فدفعك فيك؛

األعداء. عن العفو يف طارق سماحة مدى لنا يعكس إنما هذا جوميز الكونت وقول
فتحها.23 بعد ُطليطلة أرسى عن طارق عفو إىل باإلضافة هذا

طارق قابل نصري بن موىس األمري أن لنا تروي التاريخ كتب أن بالذكر الجدير ومن
الخروج بتهمة وذلك السجن، إىل ًدا ُمصفَّ ه وزجَّ إهانته، يف وبالغ فأنَّبَه ُطليطلة، يف زياد بن
عنه صفح أن لبث ما ولكنه أيًضا، بقتله همَّ بل وقيل: بالسوط، جلده أن بعد والعصيان،
من املرسحية نهاية يف ويصورها التاريخية الرواية هذه تيمور ويأخذ منصبه،24 إىل وردَّه

الحوار: هذا خالل

… طارق؟ يا عقبة باألمري نفسك أتزن طريف:

،٦٨ عدد العرب»، «أعالم ويف ص١٣١، إسالمية»، «تراجم يف: الخطبة نص وانظر ص٥٩، املرسحية، 20
ص٢٩١-٢٩٢. النرص، أبو عمر ويف ص٨٥،

.١٣٣ ص١٠٠، املرسحية، انظر: 21
ص١٧٠-١٧١. املرسحية، 22

ص٨٧-٨٨. املرسحية، انظر: 23
ص٩٩، ،٦٨ عدد العرب»، «أعالم وكذلك ص١٣٤، إسالمية»، «تراجم وكذلك: ص١٢٣، «الكامل»، انظر: 24
النرص، أبو عمر وكذلك ص٢٣٠، الثالث، الجزء «األعالم»، وكذلك ص٦٤٤، العرب»، «تاريخ وكذلك

ص١٤٣-١٤٤. ،١٧ عدد العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٢٩٦،
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… أعظم هو بما أنا وأتيت بعظائم، عقبة أتى طارق:
… طارق! يا تتطاول موىس: األمري

… بأرسها األندلس اإلسالم إىل أنا وأهديت إفريقية، اإلسالم إىل عقبة أهدى طارق:
وكيف … أمري؟ عصيت فيم سألتك: … فيه؟ نخوض كنَّا وملا لهذا ما األمريموىس:

تطيعني؟ أالَّ جرؤت
دوَّخت وماذا رقاع، من للخالفة كسبت ماذا تسألني: أن األمري أيها بك أجدر طارق:

… أقيال! من لها
… به أمرتك ما تطيع أن عليك كان موىس: األمري

أمر؟ كل فوق هو أليس … املسلمني وصالح طارق:
… العقوبة عليك حقت … العصيان عىل ترصُّ غضب): موىس(يف األمري

… فافعل شئت ما … عقابك يضريني ال (مندفًعا): طارق
…؟ يل موًىل أنك أنسيت … مخاطبتي؟ يف صوتك أترفع موىس: األمري

تسمو أن تخىش ملاذا أعجب ولكني السيد، األمري أيها مواليك من أني أنكر ال طارق:
اإلسالم كنف يف وكلنا وبينك، بيني التفرقة هذه إظهار عىل تحرص وملاذا لك، موًىل هامة

عبيد؟! هلل
25… بسوطي جسدك ألمزِّقن وهللا … اللسان! سليط ح متوقِّ من لك يا موىس: األمري

الحوار خالل من املوقف هذا يف تيمور ره صوَّ وما التاريخ ُكتب يف جاء ما وبمقارنة
موىس األمري أوامر عىص عندما طارق موقف عن يدافع تيمور محمود نجد السابق،
مخالف وهذا بالنفس. والثقة الحديث، يف واللباقة الشجاعة خالل من الزحف، بوقف
استسلم بل موىس، أمام طارق ِقبَل من دفاع أو قول أي ر تُصوِّ لم التي التاريخ لُكتب
يف يتمثَّل املرسحية هذه لكتابة األسايس الغرض أن من ذكرناه ما يؤكد وهذا ملصريه.26
والعاطفية؛ واالجتماعية السياسية بأبعادها زياد بن لطارق التاريخية الشخصية كشف

طارق. لشخصية التاريخ أغفله ما إضفاء أي
املرسحية، يف األساسية التاريخية الشخصيات توظيف عن نتحدث أن أردنا وإذا
التسامح غاية يف نجدها زياد بن طارق شخصية فمثًال اليشء؛ بعض متناقضة فسنجدها

ص١٦٤–١٦٦. املرسحية: 25
ص٩٩. ،٦٨ عدد العرب»، «أعالم وكذلك ص١٣٣–١٥٣، إسالمية»، «تراجم انظر: 26
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بعد الشخصية تتناقض ثمَّ ُطليطلة، أرسى وكذلك جوميز، الكونت أمثال األعداء، مع حتى
كان ما بعد وقوَّاده،27 أعوانه عىل القلب غليَظ فظٍّا أصبح قد زياد بن طارق لنجد ذلك
موىس أمريه ألوامر ُمطيًعا املرسحية بداية يف نجده كما لنصائحهم، ُمستمًعا بهم ُمعتزٍّا
عامل أنه عىل العصيان هذا تيمور ويفرسِّ املرسحية. نهاية مع يعصاه ثمَّ نصري، بن
األندلس.28 له تخضع أن ويتمنَّى أمريه، عىل باالستعالء طارق شعور يف يتمثَّل شخيص
بداية يف — موىس األمري إىل لجأ فقد يوليان؛ شخصية أصاب أيًضا والتناقض
فلورندة، ابنته رشف أهدر الذي لذريق قبل من املسلوب لرشفه ينتقم كي — املرسحية
بن وطارق موىس األمري أغرى الذي وهو طارق،29 مغازلة إىل دفًعا يدفعها به وإذا
وذلك فتحها، وسهولة الخرضاء الجزيرة كنوز لهما زيَّن أن بعد األندلس، لفتح زياد
يعود عابرة غزوة أحسبها «كنت عليها: العرب استيالء بعد يقول نجده ثمَّ بمساعدته،30
فتوحات من حاقًدا بًا ُمتعجِّ أيًضا ويقول بالغنائم.»31 فرحني وجيشه طارق إثرها عىل
إىل ينترص طارًقا أن بدرو يا تظنُّ «أكنت املرسحية:32 بداية يف بها تنبَّأ أنه مع — طارق
يشء أي تصنع وصولية، نفعية بأنها يوليان شخصية تيمور لنا ر ويصوِّ املدى؟»33 هذا
التصور وهذا هدفها. إىل الوصول سبيل يف الرشف، حتى يشء بكل وتضحي القتل، حتى
قتل خالل من األندلس بحكم لالنفراد يعمل يوليان تيمور جعل فقد للتاريخ؛ مخالف
يفعل فماذا زياد، بن طارق قتل وإذا حكمها؟ ا حقٍّ له سيتيح طارق قتل هل ولكن طارق،
األندلس؟ يف املسلمني جيش وأمام امللك، عبد بن الوليد وأمام موىس، األمري أمام يوليان
— الوقت هذا يف زياد بن طارق ألن املنطقي؛ غري هذا يوليان تفكري أمام يندهش والقارئ
حتى ينتظر أن بيوليان األجدر وكان األندلس. فتح أتمَّ قد يكن لم — لقتله التدبري وقت

األندليس. الفتح طارق يستكمل

.١٢٤–١٣٩ املرسحية، انظر: 27
ص١٣٨. املرسحية، انظر: 28

ص٤٨-٤٩. املرسحية، انظر: 29

ص٤٠-٤١. املرسحية، انظر: 30
ص٦٧. املرسحية، 31

ص٤٩-٥٠. املرسحية، انظر: 32
ص١١١. املرسحية، 33
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الثراء حيث من املرسحية يف الشخصيات أروع من كانت فقد فلورندة، شخصية ا أمَّ
أن ذلك يف والسبب له. يحلو كما وترصفاتها مالمحها رسم يف تفنن الكاتب ألن الفني؛
ولعلَّ لها. لذريق اغتصاب قصة خالل من فقط،34 اسمها إال لنا تذكر لم التاريخ كتب
دون املحدد دورها وكذلك املرسحية، يف شخصيتها مالمح لتحديد األسايس السبب هو هذا
لتيمور املمكن من وكان منه. الزواج ثمَّ له واإلخالص طارق حب يف تمثَّل الذي تناقض،
ذلك استغلَّ لو املرسحية، يف — الفنية الناحية من — ثراءً أكثر الشخصية هذه يجعل أن
إحساسها وبني طارق، لزوجها حبِّها بني فلورندة نفسية يف يدور كان الذي املرير الرصاع

عنه.35 العابرة باإلشارة اكتفى تيمور ولكن أبيها، انتحار يف السبب بأنها
كبريًا، اهتماًما زياد بن طارق بشخصية اهتمَّ تيمور محمود أن لنا يتضح سبق ومما
الكاتب أشار قد التناقض وهذا الشخصية. يف أيًضا كبري تناقض قابله االهتمام هذا ولكن
القوط: األرسى وبعض طارق بني دار الذي الحوار هذا خالل من املرسحية يف أسبابه إىل

… الناس! سيد يا … العرب سيد يا النرص لك القوم: من رجل
السالم: عليه الرسول بقول يدين امرؤ أنا إنما … عجم وال عرب سيد لست طارق:

«… تراب من وآدم آلدم، «كلكم
فأنت … تُجحد ال وعظمتك يُنكر، ال فضلك ولكن شئت، ما قل القوم: من شيخ
… التاريخ يف الذكر حميد وستكون الحياة، يف الذكر لحميد وإنك … منك! الرغم عىل عظيم
ماذا … التاريخ من خشيتي شيئًا نفيس عىل أخىش فما صاحبي؛ يا حسبك طارق:

… حقائق؟ من التاريخ يف
… حقائق كله التاريخ الشيخ:

كاذب نصفها جيل، بعد جيل يتناقلها أقاويل، التاريخ … هللا وايم غلوت طارق:
يعرتيه الصحيح الصادق النصف وإذا الزمن ويمرُّ صحيح، صادق ونصفها مختلق،

… املختلق الكاذب بالنصف يلحق حتى والتبديل التغيري

،٦٨ عدد العرب»، «أعالم وكذلك ص١٢٩، إسالمية»، «تراجم وكذلك ص٩-١٠، «امُلعجب»، انظر: 34
ص٦٨.

ص١٥٩. املرسحية، انظر: 35
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36… أعلم! وهللا … هللا عند العلم أن لنا يتبني وهكذا سيَّار: ابن

املرسحية شخصيات عن تيمور محمود قرأه ما بسبب كانت الفكرة هذه ولعلَّ
كما — كثرية تناقضات فيها جاءت والتي املرسحية، كتابة قبل وذلك التاريخ، كتب يف
خاصة نظر وجهة كاتب فلكل الشخصيات، أو التاريخية األحداث يف سواء — أوضحنا
اآلخر هو له تكون أن تيمور محمود أراد لذلك الُكتَّاب؛ من غريه مع تختلف أو تتفق به
األندلس فتح تاريخ تفسري فيها حاول وقد وأحداثها. املرسحية شخصيات يف نظر وجهة
البعض يف وأخفق البعض يف أجاد وقد — التاريخية الناحية من ال — الفنية الناحية من
واالجتماعية الشخصية الجوانب بعض لنا أبان عندما الرتاث توظيف يف أجاد فقد اآلخر؛
التاريخ تفسري يف أجاد وكذلك زياد، بن طارق لشخصية والسياسية والنفسية والعاطفية

موىس. األمري أوامر خالف عندما طارق نظر بوجهة أقنعنا عندما — فنيٍّا تفسريًا —
يف وكذلك — أوضحنا كما — طارق شخصية تناقض يف فتمثَّلت اإلخفاق جوانب ا أمَّ
سلبي، دور إىل واإليجابي الحقيقي دورها املؤلف عكس عندما يوليان، شخصية تصوير
الوصول سبيل يف ابنته برشف التضحية ومحاولته طارق، قتل وحاول العهد خان عندما
ألنها التاريخ؛ يف جاءت كما الشخصية هذه عىل يحافظ أن بالكاتب أوىل وكان أغراضه. إىل
الوحيد والتربير املسلمني. للقادة وحكَّامها األخرى األديان ومحبة اإلسالم، قوة عىل تؤكِّد
— وصورتها يوليان شخصية استغالل هو اإلخفاق هذا يف — نظرنا وجهة من — للكاتب
تكون. أن املؤلف لها أراد كما وشخصيته طارق صورة لتعضيد — املرسحية يف جاءت كما
يف جاءت كما — إبرازها عىل املؤلف اعتمد فقد نصري، بن موىس األمري صورة ا أمَّ
عىل موىس ِقبل من والغرية بالحسد تقول التي التاريخ روايات بعض عىل — املرسحية
نظر وجهة كاتب فلكل العموم، وعىل األندلس. فتح يف وشجاعته شهرته بسبب طارق؛
عليه طرح عندما ذكرها التاريخية مرسحياته يف تيمور محمود نظر ووجهة يكتبه، فيما
وقد أعمالك؟ يف واإلسالم العرب بتاريخ تأثُّرك كان حدٍّ أيِّ إىل فيه: قال سؤاًال اد النقَّ أحد
الجانب ر أصوِّ أن التاريخية] املرسحيات [أي املرسحيات هذه يف أحاول «إني قائًال: أجاب
ومالبسات ظروفهم مع واالجتماعي النفيس رصاعهم وأمثِّل األبطال، هؤالء يف اإلنساني
فنية صور يف التاريخ رس اكتشاف مع بل التاريخ، بحقائق اإلخالل عدم مع حياتهم،

ص٨٨-٨٩. املرسحية، 36
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األندلس» «طارق مرسحية يف القول هذا تطبيق يف ق ُوفِّ الكاتب أن املالحظ ومن أدبية.»37
١٩٧٣ عام نرشها وتاريخ ،١٩٦٦ عام وهو املرسحية، كتابة تاريخ ولكن أوضحنا، كما
يُثري التساؤل وهذا ١٩٦٦؟ عام أي كتابتها؛ فور املرسحية تُنرش لم ملاذا ا: هامٍّ تساؤًال يُثري
الفتح؛ منذ األندليس التاريخ من وهي املرسحية هذه تيمور محمود كتب ملاذا آخر: تساؤًال
الفرتة يف يقع والذي الوسيط، األندليس التاريخ من ملرسحية كتابته بعد ٩٢ه، عام منذ أي
١٩٥٥؟ عام قريش» «صقر مرسحية وهي (١١٣ه–١٧٢ه/٧٣١م–٧٨٨م)، بني ما
مرسحية يكتب أن األندليس التاريخ عن الكتابة املؤلف أراد طاملا الطبيعي من وكان
عن كتب عندما أباظة عزيز فعله ما وهذا ثانيًا. قريش» «صقر ثمَّ أوًَّال، األندلس» «طارق
التاريخ تمثِّل وهي ،١٩٤٩ عام أوًَّال «النارص» مرسحيته كتب فقد أيًضا؛ األندليس التاريخ
عام األندلس» «غروب كتب ثمَّ (٢٧٧ه–٣٥٠ه/٨٩٠م–٩٦١م)، بني ما الفرتة يف األندليس
(٨٦٨–٨٩٧ه/١٤٦٣م–١٤٩٢م)؛ بني ما الفرتة يف األندليس التاريخ تمثل وهي ،١٩٥٢
نطالب أن اإلجحاف ومن املرسحية، ألعماله كتابته يف التاريخي بالتسلسل التزم إنه أي
وإلهامه وحياته ظروفه كاتب فلكل أباظة؛ عزيز به قام بما غريه أو تيمور محمود
محمود أن نبنيِّ أن هو بالذات النقطة لهذه إثارتنا وراء الرسَّ ولكن وتأثرياته، ومؤثِّراته

املرسحيتني. لكلتا كتابته عند خفية فكرة نفسه يف كانت تيمور
يف مرص يف يدور كان «ملا استجابته يف تتمثل قريش» «صقر مرسحية يف فالفكرة
إىل والحاجة الفرقة، ودواعي واألحزاب، اإلقطاع حول سيايسٍّ جدٍل من الخمسينيات أوائل
دواعي لها ويكسب بَنِيها، عن الشقاق ويرفع أمورها، د يوحِّ عادل مستبد البالد يف يقوم أن
بطل عن اإلسالمي التاريخ كتب يف يبحث فأخذ العدل، ألوية ربوعها يف وينرش القوة،
تيمور محمود وجد وقد جدل. من مرص يف يدور كان الذي هذا وأعماله سريته يف د يجسِّ
الرحمن عبد أن يدرك املرسحية لهذه والقارئ الداخل.»38 الرحمن عبد شخصية يف طلبه
د يمجِّ أن أراد الكاتب وكأن النارص. عبد جمال الرئيس إال هو ما قريش صقر أو الداخل

عرصه. بقضايا بالتزامه املرسحية هذه يف ورئيسها الثورة

أيًضا: وانظر ص٢٠٢، ،١٩٨٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة والفن»، الفكر روَّاد «مع شلبي، محمد 37

ص١٩. د.ت، اآلداب، مكتبة العربي»، األدب «اتجاهات تيمور، محمود
الكويت، ،١٩٨٠ يناير ،٢٥ عدد املعرفة»، «عالم سلسلة العربي»، الوطن يف «املرسح الراعي، عيل د. 38

ومرص١٩٤٥–١٩٧٥»، سورية يف املرسحي والتأليف «التاريخ محبك، زياد أحمد د. أيًضا: وانظر ص٧٨،
ص٢٤٣. ،١٩٨٦ ومارس وفرباير يناير ،٤ عدد ،١٦ مجلد الفكر»، «عالم مجلة
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يوليو ٢٣ ثورة دعاة ومن امللتزم،40 واألدب االلتزام39 دعاة من تيمور محمود وكان
هذه يف أعماله بعض عن يقول لذلك متغريات؛ من به قامت بما أعماله يف واملتغنِّي ،١٩٥٢

،١٩٥٥ يناير ،٤٦ عدد الهالل، كتاب «ثائرون»، القصصية مجموعته مقدمة يف: لاللتزام دعوته انظر 39
ص٧–١٠.

انظر: األدب، يف االلتزام وعن 40

كتب من وأجزاء كتب أوًال:

والنرش للطباعة الثقافة دار والتطبيق»، النظرية بني األدبي النقد يف االلتزام «فلسفة عيد، رجاء د. (أ)
.١٩٧٤ بالقاهرة،

(وقد د.ت، املرصية، النهضة مكتبة إبراهيم، الحميد عبد د. ترجمة: االلتزام»، «أدب أديريث، ماكس (ب)
.(٥-٦ عدد ونقد»، «أدب مجلة يف الدراسة هذه نُِرشت

ص٤٤٩–٤٦٢. د.ت، والنرش، مرصللطبع نهضة دار الحديث»، األدبي «النقد هالل، غنيمي محمد د. (ج)
ص٣٧٣–٤١٥. د.ت، ط٣، العربي، الفكر دار املعارص»، العربي «الشعر إسماعيل، الدين عز د. (د)

ص٢٠٥–٢١٣. ،١٩٨٦ للكتاب، العامة املرصية الهيئة واألدب»، املرسح يف «دراسات حبيشة، هدى (ه)
ص١٧٢–١٨٩. ،١٩٧٤ ط١، الكويت، القلم، دار العربي»، األدب «شخصية الصيفي، إسماعيل د. (و)

دوريات يف مقاالت ثانيًا:

ص٧٧–٨١. ،١٩٥٧ أكتوبر ،١٠ عدد «املجلة»، مجلة املعارص»، األدب يف «االلتزام حبيشة، هدى (أ)
،١٩٦١ أغسطس ،٥ عدد «الكاتب»، مجلة األدب»، يف االلتزام «قضية هالل، غنيمي محمد د. (ب)

ص١٧–٢٥.
،٣ عدد تونس، «الفكر»، مجلة الحديث»، العربي األدب يف والالالتزام «االلتزام السيَّاب، شاكر بدر (ج)

ص٧٢–٨٤. ،١٩٦١ ديسمرب
ص١٣–١٥. ،١٩٦٢ ديسمرب ،٢١ عدد «الكاتب»، مجلة األدب»، ومسئولية «االلتزام مندور، محمد د. (د)

ص٨٧–٩٥. ،١٩٦٦ يونيو ،٦٣ عدد «الكاتب»، مجلة الفن»، يف «االلتزام صالح، عباس أحمد (ه)
ص٣٨–٤٢. ،١٩٦٧ يناير ،٣٧ عدد «املرسح»، مجلة وااللتزام»، «الدراما العليمي، أحمد محمد (و)

ص١١٥– ،١٩٦٨ أبريل ،٨٥ عدد «الكاتب»، مجلة وااللتزام»، والجمهور املرسح «عن طاهر، بهاء (ز)
.١٢٣

ص٨٦–٩٠. ،١٩٧٤ أكتوبر ،١٣ عدد «الثقافة»، مجلة والثورة»، «االلتزام جربيل، محمد (ح)
ص٤–٨. ،١٩٧٥ فرباير ،١٦٧ عدد «الكاتب»، مجلة وااللتزام»، «الكاتب السباعي، يوسف (ط)

وسبتمرب وأغسطس يوليو ،٤ عدد ،٥ مجلد «فصول»، مجلة وااللتزام»، «املاركسية الصبَّاغ، رمضان (ي)
ص١١١–١١٨. ،١٩٨٥
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األحزاب تتناول التي «املزيَّفون»، مرسحية مثل الهادفة القصص بعض «وهناك الفرتة:
وفيها الثورة، بعد إال النور تَر ولم … الثورة قبل أعددتها وقد … املايض يف السياسية
العهد يف الفالحني عن تكلَّمت امللتزم األدب من أخرى قصة ويف هادفة، كثرية فصول
أحسن شكٍّ بال الجديد العهد أن يؤكد ما وفيها املايض، يف قرنائهم إىل بالقياس الحارض
قام عندما الرحمن عبد إبراهيم الدكتور أستاذنا ذلك عىل ويؤكد القديم.»41 العهد من

منها: األخرية الفرتة عن قائًال واألدبية الفنية تيمور محمود حياة مراحل بتحليل

الفنية، حياته من األخرية املرحلة إىل لنصل املؤلف نتاج مع رسيًعا ونميض
قد ضخًما ًرا تطوُّ لنرى ١٩٧٣»؛ وسنة ١٩٥٢ سنة بني الواقعة الفرتة «وهي
عاملني: تأثري تحت ومغزاها وشخصياتها قصصه وأحداث آرائه يف يحدث أخذ
األوروبية اآلداب عىل تجدُّ أخذت التي التطورات عىل واطِّالعه أوروبا إىل سفره
سنة يوليو ٢٣ ثورة املرصية؛ الثورة وقيام الثانية، العاملية الحرب انتهاء منذ
بما واالجتماعية السياسية الحياة يف متغريات من تُحدثه أخذت وما ،١٩٥٢
املرصية الحياة بها صاغت التي والسيايس الزراعي اإلصالح قوانني من أصدرته
مظهرين؛ — التحول هذا ُقل أو — التطور هذا اتَّخذ وقد جديدة. صياغة
فنُّه بها يأخذ كان التي املعتقدات هذه من تحلله يف يتمثل نظري أحدهما:
ينرشها أخذ التي القصص هذه يف يتمثل عميل وثانيهما: املاضية، الفرتة يف
نظر وجهة من واالجتماعية السياسية القضايا فيها ويناقش ،١٩٥٢ سنة منذ

ثورية.42

الثورة ورجال للثورة أخلص قد تيمور محمود إن نقول: أن نستطيع سبق ومما
دعاة من كان كما ،١٩٥٢ عام منذ أي الثورة؛ بداية مع كتبها والتي أعماله، معظم يف

األستاذ أيًضا: وانظر ص٢١٣، ،١٩٦٨ املرصية، األنجلو مكتبة حياتهم»، من «صفحات نرص، محمد 41

محارض ،٢٨ / ١١ / ١٩٧٣ بتاريخ تيمور» محمود تأبني يف اللغوي املجمع «كلمة أحمد، هللا خلف محمد
الهيئة ،٢٩ / ٥ / ١٩٧٤ إىل ١ / ١٠ / ١٩٧٣ من العربية اللغة ملجمع األربعني الدورة يف املجلس جلسات

ص١٧٤. ،١٩٧٥ األمريية، املطابع لشئون العامة
ص١٤٧-١٤٨، ،١٩٨٤ الشباب، مكتبة والتطبيق»، النظرية بني املقارن «األدب الرحمن، عبد إبراهيم د. 42
،١ عدد «الثقافة»، مجلة إبراهيم، رضوان ترجمة: تيمور»، «محمود بوريسوف، فالنتني أيًضا: وانظر

ص٦٥–٦٧. ،١٩٧٣ أكتوبر
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والشكر والطمأنينة بالراحة يشعر أن الطبيعي من وكان أوضحنا، كما األدب يف االلتزام
ضحية بأنه دائًما ويشعر يحسُّ كان فقد العكس؛ حدث ولكن امللتزم، املوقف هذا عىل
واختار الناس عن فانقطع شديٍد؛ ببطءٍ عليه تمرُّ كانت السنني وأن والنكران، الغبن
كتابته يف الرسُّ يكمن ذلك يف ولعل الحياة.43 يف االندماج يخىش وكان لنفسه، العزلة
وأيًضا وفاته، قبيل املرسحية نرش عىل اإلجابة تكمن وكذلك األندلس»، «طارق ملرسحية
أن تيمور محمود وجد فقد التاريخي؛ للتسلسل مخالًفا قريش» «صقر بعد كتابتها
املوضوعي املعادل هذا يف فوجد قدره، حق يعِطه ولم زياد بن طارق ينصف لم التاريخ
قدره حق تيموًرا يعِط لم الثورة مجتمع أو املرصي املجتمع ألن شخصيٍّا؛ هو به يمرُّ ملا
ينرش تيموًرا نجد لذلك الثورة؛ بمبادئ أعماله يف والتزامه الثورة، من موقفه رغم أيًضا،
النارص. عبد جمال الرئيس وفاة وبعد الثورة، عهد انتهاء بعد األندلس» «طارق مرسحية
محمود رأُي ذلك عىل والدليل .١٩٦٦ عام كتابتها وقت ينرشها أن املعقول غري من وكان
وصفية «صورة بعنوان — وفاته قبيل — له مقاٍل يف ذكره والذي الثورة، يف نفسه تيمور
رصاٍع يف حياته من حقبة عاش لبلٍد الطبيعي من «كان فيه: جاء السادات» أنور للرئيس
بروح مرشب زعيٌم ألٍي بعد لها يتقدَّم أن وينخفض، بها يرتفع طارئة ثورية تجارَب مع
التي الدروب أسلم ًا متخريِّ الرياح، هوج متجنِّبًا ماهٍر، ربَّان إمساك بالدفة فيمسك الوفاق،
راجع تيمور من الثورة مجتمع موقف ولعلَّ 44«… االستقرار هدف املنشود؛ الهدف تبلغ
بساطته من بالرغم وعائلته،45 تيمور محمود أرستقراطية إىل — نظرنا وجهة من —
و«رجب متويل»، و«عم جمعة»، «الشيخ أمثال الشعبية، قصصه أبطال يف املتمثلة وشعبيته

هللا». عفا و«الشيخ شلبي»، و«الحاج أفندي»،

ص١٠٨-١٠٩. ،١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة الرواد»، «مع عاشور، نعمان راجع: 43

ص٢٠٣. السابق، شلبي، محمد 44

ط٢، الفكر، دار يتحدثون»، أدباء «عرشة دوارة، فؤاد انظر: تيمور، محمود حياة من الجانب هذا وعن 45

ص٤٦، السابق، العدد «الثقافة»، مجلة وفنه»، حياته تيمور: «محمود خرض، عباس وكذلك ص٧٩، د.ت،
دار الثاني، الجزء الحديث»، األدب «يف الدسوقي، عمر د. وكذلك ص١٠٧، السابق، عاشور، نعمان وكذلك

ص٢٤٧. ،١٩٥٤ ط٢، العربي، الفكر
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فنيٍّا توظيًفا األندليس التاريخ توظيف يف نجح قد تيمور محمود أن نجد سبق ومما
تمثِّل ال التي زياد بن طارق شخصية األندليس التاريخ شخصيات من اقتطع فقد مقبوًال؛
نصري، بن موىس األمري باسم لألندلس اإلسالمي الفتح جيوش قيادة سوى التاريخ يف
األندليس التاريخ تركيب داخل إال التاريخ يف قيمة أي تمثِّل ال زياد بن طارق وشخصية
هذه يوظِّف أن استطاع تيمور محمود ولكن نصري، بن موىس بشخصية ممتزجة نفسه
من يعربِّ كي نصري؛ بن موىس شخصية عن وبعيدة وحدها، الفني اإلطار داخل الشخصية
موقف كان كما منه، الثورة وموقف الثورة من موقفه وعن الشخصية، همومه عن خاللها
كي التاريخ تيمور محمود وظَّف وبذلك منه. التاريخ وموقف التاريخ من زياد بن طارق

زياد. بن طارق شخصية خالل من ذاته عن يعربِّ

شوقي ألحمد األندلس» «أمرية مرسحية (2)

العرب الحكَّام بني والرصاع الفرنجة، أيدي يف ُطليطلة سقوط فرتة املرسحية هذه تعالج
«الظافر أيدي من ُقرطبة عىل األندلس ببطل ب امللقَّ «حريز» األمري واستيالء اإلمارات، عىل
إشبيلية عىل املغرب سلطان تاشفني» بن «يوسف استيالء وأخريًا عباد»، بن املعتمد بن

«أغمات». مدينة يف عباد» بن «املعتمد ملكها وأْرس
ابنة بثينة األمرية بني حبٍّ بقصة استعان األحداث، هذه شوقي» «أحمد يعرض ولكي
الكتب سوق يف معه تقابلت عندما وذلك ون، حسُّ يُدعى البلدة أبناء من شابٍّ وبني املعتمد
ون حسُّ مع تدخل ثمَّ ُهويَّتها، أحد يعرف ال ُمَلثَّمة الفرسان ثياب مرتدية وهي بقرطبة
القمر «هل الضبِّي» م «امُلنجِّ رسالة وهي الفلك، علم يف نادرة مخطوطة لرشاء مزايدة يف
فارس هو الفتى هذا أن بثينة تشعر ذلك ومع املزايدة، منها كسب قد أنه إال مسكون؟»
املعتمد للملك املوحدين دولة وزراء رئيس يرسل أن الوقت هذا يف ويتصادف أحالمها.
الفتى قلِب إىل للوصول تتحايل التي ابنته وكذلك يوافق، لم امللك أن إال بثينة، ابنته يخطب
— أيًضا الفرسان ثياب يف — وتقابله بيته إىل وتذهب الخدم بعض فتصطحب األندليس،
فتسأله جرًحا، ذراعه يف تلمح الفتى مع الحديث خالل ومن «غصني». اسمها أن ُمدَّعيًة
األمري وبني الظافر جيش بني معركة يف اشرتاكه نتيجة إنه فيخربها الجرح، هذا سبب عن
مغشية بثينة تسقط الفور وعىل الحكم، عىل حريز واستيالء الظافر بقتل انتهت حريز،
األحداث وتتطور أمرها. وينكشف ضفائرها وتظهر رأسها عن الغطاء فيسقط عليها،
ينرصه وبالفعل الفرنجة. ملك وجه يف للوقوف تاشفني بن بيوسف يستعني املعتمد فنرى
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أن نعلم األرس وبعد أغمات. مدينة يف ويأرسه ُمْلكه عىل ويستويل عليه ينقلب ثمَّ يوسف
له قدَّم وأنه يوسف، جنود ضدَّ املدينة عن الدفاع وقت املعتمد جوار إىل يقف كان ونًا حسُّ
يرقد ثمَّ كالرجال، الحرب خاضت — األخرى هي — بثينة وأن فرسه، فقد أن بعد فرًسا
حتى عنها البحث ويدور فتختفي بثينة ا أمَّ مصابًا. أبيه دار يف — املعركة بعد — ون حسُّ
فيفتديها املغرب، جنود أحد عند َسِبيًَّة بالصدفة — ون حسُّ والد — الحسن أبو عليها يعثر
الزواج ترفض وأرستها والدها أمر إليه آل ملا الحزينة الفتاة أن إال ون، حسُّ من ليزوِّجها
أغمات مدينة إىل الجميع ذهاب وهو آخر، حلٍّ إىل االهتداء يتم ثمَّ ومن الظروف؛ هذه يف
امللك ويأذن السجن، إىل يصلون وبالفعل بالزواج. منه اإلذن لطلب أسريًا؛ امللك يقبع حيث
بأمٍر املغرب قصور أحد إىل سجنه من امللك وخروج بالزواج املرسحية وتنتهي للحبيبني،

تاشفني. بن يوسف من
الفرتة وهي ،١٩١٩ وعام ١٩١٥ عام بني ما املرسحية هذه شوقي أحمد كتب وقد
انضمامه بسبب «عباس»؛ الخديوي عزل بعد اإلنجليز قبل من إسبانيا إىل فيها نُفي التي
قالها، شعرية أبيات بسبب شوقي أحمد نفي وكان األوىل. العاملية الحرب يف تركيا إىل

لإلنجليز.46 العداء تحمل وكانت
بينها ويدور قرطبة، من قادمة إشبيلية إىل بثينة األمرية بوصول املرسحية وتبدأ
وكًرا أصبحت قرطبة أن منه نعلم حواًرا — املعتمد امللك صاحب — «جوهر» وبني
حاكم الظافر أخيها عىل األمرية تخىش لذلك حكَّامها؛ عىل واالنقالب والفتن للعواصف
األمرية بني أخرى مرة قرطبة عن الحديث يعود قليلة صفحات وبعد الحايل.47 قرطبة

اآلتي: الحوار خالل من أدهم ابن والقايض املعتمد ووالدها

قرطبة؟ وجدت وكيف امللك:

العامة املرصية الهيئة مبارك، زكي كريمة وتقديم: إعداد شوقي»، «أحمد مبارك، زكي د. راجع: 46

ص٢٨٩–٢٩١. ،١٩٧٧ للكتاب،
العامة املرصية الهيئة األندلس»، «أمرية مرسحية (املرسحيات)»، الكاملة «األعمال شوقي، أحمد انظر: 47

ص٢٤١-٢٤٢. ،١٩٨٤ للكتاب،
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شهرة عندئٍذ فذكرت بزيِّهم، الناظر يعرفهم بالفقهاء تموج طرقاتها وجدت األمرية:
أخي عىل منه وأشفقت وحكَّامهم، أمرائهم عىل أهله وجرأة والتشغيب، بالفتنة البلد هذا

وعزِمه. بحزِمه واثقًة كنت وإن الظافر،
الفقهاء؟ ناحية من يجيئان والتشغيب الفتنة أن األمرية أيتها أنباك ومن القايض:
وخالصه األندلس سعادة يُعلِّقون الفقهاء أن القايض، سيدي يا ا، رسٍّ يبق لم األمرية:

املغرب. سالطني جريانه أحضان يف بإلقائه
أجدى قرطبة يف الفقهاء يطلبه ما تجدين أما املسلمني، ملوك بنت يا وأنت القايض:

والضياع؟ التلف عىل ُمرشًفا فيها، هو التي الحال عىل بقائه، من األندلس عىل
أوطان املسلمني من جماعة يغتصب أن الحق يف ليس القايض، سيدي يا ال األمرية:
حرمتها.48 يف وكالضيعة قداسته، يف كالبيت هو الوطن فإن املسلمني؛ من غريهم جماعٍة

األندلس. عىل االستيالء من تاشفني بن يوسف به سيقوم ملا إرهاًصا يعد الحوار وهذا
الحكمة إضفاء من بثينة، شخصية به يخدم أن شوقي أراد اإلرهاص هذا أن الواضح ومن

عليها. الناصح الرأي وإبداء والشجاعة
اإلسبان، نبالء بعض مع اجتمع وقد املعتمد نرى األول، الفصل من الثاني املنظر ويف
الرسول فنيس معلومة، مهمة يف امللوك أحد إليه أوفده رسول أمر يف كبريهم يستشري ثمَّ
اإلسبان كبري فينصحه وتهدده، وتوعده بل رجاله، من بمسمٍع سبَّه حتى املعتمد مكانة
معلَّقة صديقهم شاليب ابن جثة عليهم املعتمد يعرض وهنا القتل. جزاؤه هذا مثل بأن

قائًال: عوٍد عىل

العيار بتزوير وهب» «ابن هذا ووزيري أنا رماني قد شاليب ابن صاحبكم هذا امللك:
فآخذ القابل العام يف آٍت أنني سيِّدكم بلغوا وأعواني: لرجايل وقال امليزان، يف والغش
رأيتم، ما له وِصُفوا سمعتم، ما ألفونس امللك إىل النبالء أيها انقلوا … رأسه من عينيه
يف يُشتُم ال العربي األسد أن هناك الناس ليعلم وعرضها؛ بالدكم طول يف به وتحدثوا
استطاعت ملا األرض من شٍرب قاب إال منها له يبَق لم حتى غابته عىل ُغِلب لو وأنه عرينه،

الشرب.49 هذا قاب من كرامته إىل تنفذ أن والجن اإلنس قوى

ص٢٤٨. املرسحية، 48

ص٢٦٥. املرسحية، 49
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الذي املعتمد، شخصية مع شوقي أحمد تعاطف مدى لنا يعكس إنما القول وهذا
فالقصة املوقف؛ لهذا التاريخ مخالفة رغم والعدل والقوة الشجاعة بمظهر يُظهره أن أراد

لنا: تقول التاريخية

قرطبة مثل بالدها أكثر ومتملك األندلس، ملوك أعظم عباد بن املعتمد وكان
فلما سنة. كل األذفونس إىل الرضيبة يؤدي — ذلك مع — وكان وإشبيلية،
منه، يقبلها فلم املعتادة، الرضيبَة املعتمُد إليه أرسل طليطلة، األذفونس تملك
جميع إليه يُسلِّم أن إال ليفتحها قرطبة إىل باملسري ويتوعده يهدده إليه وأرسل
نحو كثري جمٍع يف الرسول وكان للمسلمني. السهل ويبقي املنيعة، الحصون
قوَّاده أمر ثمَّ عسكره، قوَّاد عىل أصحابه وفرَّق املعتمد فأنزله فارس، خمسمائة
خرجت حتى وصفعه الرسول وأحرض الكفرة، من عنده َمن منهم كلٌّ يقتل أن

الخرب.50 وأخربوه األذفونس إىل فعادوا نفر، ثالثة الجماعة من وَسِلم عيناه،

— املرسحية يف — شاليب ابن نجد باملرسحية، وبمقارنته القول، هذا خالل ومن
وإن املال، أرسل الذي هو املعتمد إن فيقول: التاريخ ا أمَّ بنفسه.51 املال يأخذ كي جاء
باملال عاد أنه إال التاريخ يف الرسول دور وما الرسول، ال وهدَّد د توعَّ الذي هو ألفونسو
شوقي جعل املرسحية، ويف ألفونسو. لسان عىل والوعيد بالتهديد وعاد أخرى، مرة للمعتمد
بخالف هذا املعتمد. قبل من بقتله يقنعنا حتى التاريخ يف ألفونسو بدور يقوم شاليب ابن
الرتحيب القوا — شاليب ابن أصحاب وهم — األندلس نبالء بأن تقول املرسحية أن

ص٤١٤، األول، الجزء الطيب»، «نفح كذلك: وانظر ص٨٨-٨٩، السادس، الجزء الطيب»، «نفح 50

ومطبعة مكتبة الكيالني، كامل ترجمة: اإلسالم»، تاريخ يف ونظرات الطوائف «ملوك دوزي، وكذلك
قيامها منذ الطوائف «دول عنان، هللا عبد محمد وكذلك ص٢٨٢، ،١٩٣٣ ط١، الحلبي، البابي عيىس
التأليف لجنة مطبعة األندلس)، يف اإلسالم دولة كتاب من الثاني العرص (وهو املرابطي» الفتح حتى
(أو اإلسالمية إسبانية «تاريخ الخطيب، بن الدين لسان وكذلك ص٧٣، ،١٩٦٠ ط١، والنرش، والرتجمة
دار بروفنسال، ليفي األستاذ تحقيق: اإلسالم)»، ملوك من االحتالم قبل بويع فيمن األعالم أعمال كتاب
،٢ عدد العرب»، «أعالم سلسلة عباد»، بن «املعتمد أدهم، عيل وكذلك ،٢٤٤ ،١٩٥٦ بريوت، املكشوف،
يونيو املعارف، مطبعة «اقرأ»، سلسلة ملك»، «شاعر الجارم، عيل وكذلك ص٢٠٣-٢٠٤، ،١٩٦٢ فرباير

ص٩٩-١٠٠. ،١٩٤٣
ص٢٦١. املرسحية، انظر: 51
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إنهم فيقول التاريخ ا أمَّ امللك،52 حاشية عند عربية صورة أكمل عىل الضيافة وواجبات
التاريخ خالف قد شوقي أحمد أن نجد املقارنة، هذه ومن الحاشية. أيدي عىل املوت القوا
التاريخ. يف جاءت مما بأفضل املرسحية يف املعتمد صورة يُظِهر كي — واضحة بصورة —
صاحبه بقتل الفتوى منه يأخذ كي اإلسبان نبالء لكبري املعتمد استشارة مشهد ا أمَّ
غضبه سكن ملا «استفتى اليهودي الرسول املعتمد قتل أن فبعد أيًضا، التاريخ يف أصل فله
ذلك؛ يف بالرخصة الطالع بن محمد الفقيه فبادره باليهودي، فعله ما حكم عن الفقهاء
غرض عىل تأكيد هذا ويف القتل.»53 به استوجب ما إىل الرسالة حدود الرسول لتعدِّي
النبالء، كبري استفتى املرسحية يف املعتمد ألن صورة؛ بأفضل املعتمد إظهار من شوقي
القتل؛ له يربر كي عربيٍّا فقيًها استفتى فقد التاريخ يف ا أمَّ شاليب. ابن أصحاب من وهو
أعطى ملاذا الفقهاء لبعض — اآلخر هو — يربر أن أراد الطالع بن محمد الفقيه ألن
من عليه عزم عما الرجل يكسل أن خوًفا بالفتوى بادرت «إنما قائًال: للمعتمد الرخصة

العدو.»54 منابذة
املال املعتمد يدفع كان أساٍس أيِّ عىل لنا ح توضِّ لم املرسحية أن املالحظ ومن
أو منحة أو صدقة عن عبارة املدفوع املال بأن يستشعر القارئ إن بل أللفونسو،
سنجد لذلك أللفونسو؛ مضطرٍّا املعتمد يدفعها رضيبة األحيان أكثر عىل أو مساعدة،
هذه يهدم التاريخ ولكن بقتله، فقام شاليب ابن سبَّه عندما موضعها يف املعتمد شجاعة
إليه وأوفد قشتالة، ملك مع التفاهم إىل املعتمد سعى فقد خيانة؛ إىل ويحوِّلها الشجاعة
— األندلس ساسة أبرع يومئٍذ كان وقد — عمار بن بكر أبا الشاعر الشهري وزيره
عىل املعتمد بمعاونة ألفونسو فيها د تعهَّ رسية محالفة امللكني بني وعقدت ملفاوضته،
يرتك بأن جانبه من املعتمد د وتعهَّ النصارى، أو املسلمني األمراء من خصومه محاربة

الخضوع.»55 جزية له يؤدي وأن عليها، واالستيالء ُطليطلة محاربة يف حرٍّا ألفونسو

ص٢٥٨-٢٥٩. املرسحية، انظر: 52
ص٢٨٢. الطوائف»، «ملوك وكذلك ص٩٠، السادس، الجزء الطيب»، «نفح 53

ص٢٨٢. الطوائف»، «ملوك وكذلك ص٩٠، السادس، الجزء الطيب»، «نفح 54

ص٢١٣-٢١٤، ،١٩٧٠ ط٢، الخانجي، مكتبة وأندلسية»، رشقية إسالمية «تراجم عنان، هللا عبد محمد 55

أحمد أحمد وحققه: جمعه إشبيلية»، ملك عباد بن املعتمد «ديوان وكذلك ص٧٢، الطوائف»، «دول وكذلك
ص٧. املقدمة، ،١٩٥١ بالقاهرة، األمريية املطبعة املجيد، عبد وحامد بدوي،
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التاريخية، األحداث حيث من املرسحية فصول أخصب من الرابع الفصل ويعترب
وُحزٍن: تأثٍُّر يف بثينة والبنته «العبادية» لوالدته املعتمد يقول ففيه

وال منزلة يل يعرف ال أصبح له هللا وقضاها ُطليطلة سقطت منذ ألفونس امللك
ولؤم، باستطالة والبالد ٍه، وَرشَ باستكالب املال ويطلب وإهانًة، تحقريًا يألوني
فيلومني أخرى ويلني ويتهدد، فيصخب جهة من يغضب أنه أمره عجيب ومن
أوىف أنه الطاغية ويدعي جنوده، واستنجاد تاشفني بن بيوسف االستغاثة عىل
املغرب سلطان حالفت إن وأنني ومودًة، صداقًة وأصفى وذمًة، عهًدا منه يل
البالد، يف طغوا األندلس دخلوا إذا املغرب بربر وأن للحمل، الذئب محالفة كانت
الناصح هذا نبوءة فينا تصدق أن الدنيا نكد ومن فيها. الحضارة بنيان وهدموا
إىل نفسه وتطلعت وسلطاننا، ملكنا يف تاشفني ابن ضيفنا طمع فقد الغاش؛
بطش منه نخىش اآلن نحن فإذا ألفونس عىل واستنرصناه وأرزاقنا، خرياتنا
وراء هناك قرص يف النمر العجب، ومنه مني تضمنت قد إشبيلية وإذا النصري،
العقول وصغار األندلسيني، أبنائه من األندلس وأعداء أعدائي به يجتمع الضفة
واغتنام األندلس، يف البقاء له نون يُحسِّ وهؤالء عليهم. يلتف ومن الفقهاء من
الطوائف، ملوك فساد عىل الحجج عنده ويقيمون سلطنته، إىل ه لضمِّ الفرصة
عىل مغلوب األظفار، مقلَّم أسد القرص هذا يف وهنا األول. الهدف ويجعلونني

واألعوان.56 األنصار من وحيد العرين،

بباقي أيًضا فعله باملعتمد ألفونسو فعله ما أن نجد بالتاريخ، القول هذا وبمقارنة
الجزية، طريق عن األموال استصفاء عىل تقوم إضعافهم يف خطته فكانت الطوائف، ملوك
ملحاربة تاشفني بن بيوسف املعتمد استعان لذلك عليها؛57 واالستيالء أراضيهم تخريب ثمَّ

الزالقة. موقعة يف عليه لهما النرص وكان ألفونسو،

ص٣٠٦-٣٠٧. املرسحية، 56
ص٧٣-٧٤. السابق، الطوائف»، «دول عنان، هللا عبد محمد راجع: 57
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إشارات يف إال الزالقة موقعة أحداث مرسحيته ن يُضمِّ لم شوقي أحمد أن الغريب ومن
هذه من أراد شوقي كان فإذا حسنًا،59 بالءً املعتمد فيها أبىل التي املوقعة تلك عابرة،58
لدور تجاهله يف السبب فما التاريخ؛ يف عليه هو مما بأفضل املعتمد ر يصوِّ أن املرسحية
لوقع ذلك فعل لو شوقي أحمد أن — عندنا — والرأي املوقعة؟ هذه يف البطويل املعتمد
يرفع أن أراد ألنه شوقي؛ يريده ال وهذا تاشفني. بن بيوسف اإلشادة وهو فنِّي، مزلٍق يف
تُجمع التاريخ فكتُب تاشفني، ابن شأن من ويقلَِّل يحطَّ وأن األبطال، مصافِّ إىل املعتمد
به، والتربُّك ن التيمُّ حد إىل وصلت التي املوقعة هذه يف تاشفني ابن وبطولة شجاعة عىل
نصح عندما أيًضا شوقي أحمد غرض ويتأكد املنابر.60 وعىل املساجد يف له الدعاء وكثرة
العبادية وتتدخل تاشفني،61 بن يوسف غدر من — املرسحية يف — املعتمد حيون ابن
عىل الرأي، حيون ابن تخالف العبادية فنجد وبثينة، هي الحوار يف — املعتمد والدة —
نت تيقَّ «لو حيون: البن قائًال أخريًا املعتمد رأي يأتي ثمَّ الرأي، توافقه التي بثينة عكس
ساعًة تأخرت ملا الرأي وبثينة أنت يشاطرونك األندلس شبَّان جمهور أن حيون ابن يا
أن سنجد التاريخ، كتب يف جاء بما القول هذا وبمقارنة عيلَّ.»62 به تشريان بما العمل عن
رأي من إال الطيب،63 نفح كتاب يف جاء ما عىل ونصيٍّا حرفيٍّا اعتماًدا اعتمد شوقي أحمد

.٣١٣–٣١٥ ص٣٠٨، املرسحية، انظر: 58
أخبار تلخيص يف «املعجب املراكيش، الواحد عبد انظر: املوقعة، هذه يف املعتمد بطولة عىل وللتعرف 59

ص٣٠١-٣٠٢، الطوائف»، «ملوك وكذلك ص١٣٤، ،١٩٤٩ ط١، بالقاهرة، االستقامة مطبعة املغرب»،
الطوائف»، «دول وكذلك ص٩٩-١٠٠، السادس، والجزء ص٤١٤، األول، الجزء الطيب»، «نفح وكذلك

ص٢٢٥. عدد٢، العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٣١٣،
وكذلك ص١٠٠-١٠١، السادس، الجزء الطيب»، «نفح وكذلك ص١٣٤-١٣٥، «امُلعجب»، انظر: 60
وكذلك ص٤٧٩، د.ت، بريوت، العربي، الكتاب دار الثامن، الجزء التاريخ»، يف «الكامل األثري، ابن
الطوائف»، «دول وكذلك ص٢٤٥-٢٤٦، األعالم»، «أعمال وكذلك ،٣١٤ ص٣٠٩-٣١٠، الطوائف»، «ملوك

ص٢٣١-٢٣٢. إسالمية»، «تراجم وكذلك ،٣١٦-٣١٧ ص٣١٣،
ص٣٠٨-٣٠٩. املرسحية، انظر: 61

ص٣١٠. املرسحية، 62
الناصح كان أخرى مصادر يف أن مالحظة مع ص١٠٩-١١٠، السادس، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 63
الطيب». «نفح يف جاء كما البصائر أهل من رجل أو املرسحية، يف جاء كما حيون ابن وليس املعتمد، ابن
الطوائف»، «ملوك كتاب يف وكذلك الرشيد، ابنه واسم ص٢٤٥، األعالم»، «أعمال كتاب يف: ذلك انظر

الراشد. ابنه واسم ص٢٨١،
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فنجده املرسحية يف ا أمَّ الرأي. إبداء دون مستمًعا املعتمد نجد الطيب» «نفح ففي املعتمد؛
وهذا األرس. يف مصريه إليه آل ما ومع معه يتعاطف القارئ تجعل شجاعة يف الرأي يبدي

شوقي. أرادها كما السابقة، املعتمد صورة مع يتفق
تاشفني ابن انقالب وراء الحقيقية األسباب لنا ح يوضِّ لم شوقي أحمد أن املالحظ ومن
صور كما واللص، والظالم باملغتصب تاشفني ابن بتصوير اكتفى ولكنه املعتمد، عىل
شعور يف تتمثل التي البواعث بهذه التاريخ كتب وتطالعنا والنبل. بالشجاعة املعتمد
الخالف يف املتمثلة األندلس، أمراء أحوال من شهده ملا البالغ باالستياء تاشفني ابن
رجولتهم وتفتت الناعم، والعيش الرتف يف وانهماكهم الدينية، عقيدتهم وضعف والوقيعة،
سوف بينهم الشقاق هذا وأن بهم،64 املرتبِّص العدو ودفع الجهاد متابعة عن وعزائمهم
عن واملؤن املدد الطوائف ملوك قطع بخالف هذا األندلس. عىل النصارى الستيالء د يمهِّ
وباألخص الطوائف، ملوك بعض رجوع وكذلك باألندلس،65 تركها التي تاشفني ابن جنود

نفسه.66 تاشفني ابن محاربة عىل واستعدائه ألفونسو مصادقة إىل املعتمد،
أخذ بل فجأة، األندلس بفتح قراره يتخذ لم تاشفني ابن أن تاريخيٍّا الثابت ومن
واألندلس املغرب من الفقهاء فتاوى ذلك يف تلقى وقد الفقهاء، من واملشورة الفتوى
بخالف هذا الطرطويش.67 بكر وأبي الغزايل اإلمام من الطوائف ملوك خلع بوجوب
التاريخ، كتب إليه تفطن لم ا وهامٍّ جديًدا باعثًا لنا ذكر الذي عنان، هللا عبد محمد األستاذ
يد يف األندلس سقوط فإن واألندلس؛ املغرب بني واالسرتاتيجي الدفاعي العامل وهو
النرصانية إسبانيا وتهديد الشمال، من الدفاعي املغرب جناح سقوط معناه النصارى
بن املعتمد وأْرس األندلس بفتح تاشفني بن يوسف قام ذلك أجل ومن املغرب.68 لسالمة

عباد.

ص١٦٣. األعالم»، «أعمال وكذلك ص١٣٧-١٣٨، «امُلعجب»، انظر: 64
ص١٠٤. السادس، الجزء الطيب»، «نفح وكذلك ص٢٤٧، األعالم»، «أعمال انظر: 65

وتحقيق: نرش «التبيان»، بكتاب اة املسمَّ بغرناطة» زيري بني ملوك آخر هللا عبد األمري «مذكِّرات انظر: 66
«دول وكذلك ص١٦٣، األعالم»، «أعمال وكذلك ص١٦٩، ،١٩٥٥ املعارف، دار بروفنسال، ليفي األستاذ

ص٣٣٢–٣٣٩ الطوائف»،
ص٢٤٧. األعمال»، «أعمال وكذلك ص١٠٧، السادس، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 67

ص٣٢٨. السابق، الطوائف»، «دول عنان، هللا عبد محمد راجع: 68
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محنة وصف يف — اليشء بعض — ينجح شوقي أحمد نجد املرسحية، نهاية ومع
واملهانة، والذل التنكيل مظاهر عنه نفى ألنه اليشء بعض ونقول بأغمات، أْرسه يف املعتمد
بالنسبة املرسحية ينهي أن أراد كما األْرس، يف وألرسته له النفيس العامل بإظهار واكتفى
يذهب املرسحية نهاية ففي أسريًا؛ املوت يف املتمثل التاريخي مصريه بعكس املعتمد ملصري
زواج عىل املعتمد يوافق حتى أغمات سجن إىل وبثينة وحسون الحسن وأبو حيون ابن

حيون: وابن املعتمد بني الحوار هذا فيأتي بثينة، من ون حسُّ

منزٍل إىل الرطبة املظلمة القلعة هذه من تنتقل أن موالي يا يرسك ا أمَّ حيون: ابن
وقد فتنزله جانب، كل من األشجار به تحيط األثاث، حسن البناء، جديد املدينة بظاهِر
يف العقالء بها هام التي بالعزلة وتتمتع والحرية، الراحة فتستقبل القيود، هذه ُطِرحت

زمان. كل
حيون؟ ابن يا تصف الذي بهذا يل ومن امللك:

لنزولك وتهيئته وتأثيثه رشائه من ُفِرغ فقد موالي؛ يا تمَّ قد أمٌر هو بل حيون: ابن
هللا. شاء إن بعده، أو فغًدا النقلة ا وأمَّ وعيالك، أهلك يف به

…؟ تاشفني وابن امللك:
سارت التي املشهورة كلمتك تذكَّر وقد ذلك، كل يكون أن أمر الذي هو حيون: ابن
املغرب؟ سلطان أم اإلسبان ملك إليك: أحب املفزعني أي ُسئلت إذا األندلس: فم يف مثًال
بعريان الجديد املنزل يف إليك يُحمل أن فأمر الخنازير.» رعي وال الجمال «رعي فأجبَت:

الجديدة. الدار خميلة يف له لرتعاهما إبله نجائب من
أن يل بُدَّ ال كان إن الحكم مجلس يف مرة ُسئلت لقد تذكرت. اآلن إطراق): (يف امللك
سلطان أختار: السلطانني وأي أفضل، امللكني فأي بالطاعة؛ مللٍك أَديَن أو لسلطان، أخضع
الخنازير أرعى وال املسلمني أمري عند الجمال «أرعى فأجبت: اإلسبان؟ ملك أم املغرب
ووجدها فأعجبته تاشفني ابن إىل يومذاك نُِقلت هذه عبارتي أن وأظنُّ اإلسبان.» مللك

رشيفة.69

ليس آخر مكان أي إىل أغمات سجن من وأرسته املعتمد نقل أن بالذكر الجدير ومن
أغمات بمدينة األْرس يف املعتمد موت عىل تُجِمع التاريخية فاملصادر تاريخي؛ أساس أي له

ص٣٤٢-٣٤٣. املرسحية، 69
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الخنازير.» رعي وال الجمال «رعي الشهري: املعتمد قول أن لنا تذكر لم كما ٤٨٨ه،70 عام
بهذا تاشفني بن يوسف علم هل أصًال تُذكر ولم تاشفني، ابن قبل من تعليق أي له كان

يعلم؟71 لم أم القول
القارئ وشفقة عطف استدرار يف نجح قد شوقي أحمد أن نجد سبق، ما خالل ومن
نتساءل: وهنا عديدة. مواضع يف التاريخ خالف أجلها من والتي املعتمد، شخصية عىل
«مأساة — مثًال — عليها يُطلق ولم األندلس»، «أمرية اسم مرسحيته عىل الكاتب أطلق ملاذا
األندلس أمرية أو بثينة بني العالقة هي ما آخر: وبمعنى إلخ؟ … ملك» «محنة أو املعتمد»
يجب العالقة، هذه إىل وللوصول السابقة؟ املعتمد صورة إظهار يف الكاتب غرض وبني

املرسحية. يف جاءت كما األمرية هذه صورة عن الكشف أوًال علينا
املقيم املجرب حديث قرطبة عن تتحدث املرسحية بداية يف الشخصية هذه نجد
فيها ما فتصف — فقط أيام ثالثة بها مكثت أنها رغم — بأحوالها الخبري الحكيم بها
تُبدي نجدها ذلك وبعد فيها.72 االغتياالت وكثرة املضطرب، وعرشها والقالقل، الفتن من
أن الحق يف «ليس قائلة: تاشفني بن ليوسف الطوائف ملوك استدعاء مسألة يف الرأي
كالبيت هو الوطن فإن املسلمني، من غريهم جماعة أوطان املسلمني من جماعة يغتصب
«يد ب يوسف من املمدودة املساعدة يد وتصف حرمتها.»73 يف وكالضيعة قداسته، يف

الحمل.»74 إىل يمدُّها الذئب
بن «سريي األمري املغربية الجيوش قائد برغبة أدهم ابن القايض يخربها وعندما
سيدي يا «إنك له: تقول ثالث األزواج من له األمري أن وتعلم منها، الزواج يف بكر» أبي
األمري وال قبولها، عىل الكارهة النفس فأحمل مضطرة أنا ال ُخطٍة إىل تدعوني القايض

الحموي، ياقوت وكذلك: ص١٥٠، «امُلعجب»، وكذلك ص١٠٥، السادس، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 70
«ملوك وكذلك ص٢٢٥، ،١٩٨٤ بريوت، والنرش، للطباعة صادر دار األول، املجلد البلدان»، «معجم

ص١٢. املقدمة، عباد»، بن املعتمد «ديوان وكذلك ص٣٠٩، الطوائف»،
ويف ص٢٠٧. ،٢ عدد العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٩١، السادس، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 71
تاشفني. بن بيوسف االستعانة بعدم نصحه عندما الراشد البنه هذا قال املعتمد أن الطوائف» «ملوك كتاب

ص٢٨١-٢٨٢. ذلك: انظر
ص٢٤٢. املرسحية، انظر: 72

ص٢٤٨. املرسحية، 73

ص٢٥٠. املرسحية، 74
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خطة تلك بل عليها، ويُرصُّ بها فيتشبث الصالحة الربة من البيت معطل بكر أبي ابن
فداءه هللا جعلني — أبي فهذا أرستي، حياة يف مثلها رؤية آلف ولم عليها، أبويَّ أجد لم
أعيان أوالد بنا فجاءت قلبه، يف بالرشيكة قلبها يكرس ولم ة، رضَّ أمي عىل يتخذ لم —
امللوك كنظرائه له لكان أبي شاء ولو األمومة. عاطفة يف نفرتق وال األبوة، جناح يف نجتمع
ِمن إخوٍة؛ أنصاف وهم إخوة تحسبهم العالت بنو منهن له ولكان كثريٌ، نساءٌ واألمراء
من النادر وباقتناء بالعلم شغوفة نجدها ثمَّ حمل.»75 شاة كل ومن بيضة، دجاجة كل
كما ماهر، ح ومالَّ شجاع، فارس أنها كما الكتب،76 أسواق عىل الرتدد كثرية وهي الكتب،
هذا بينهما.77 العالقة بفتور شعرت عندما الوالدين لتقريب ناجحة بمحاولة تقوم أنها
التجارة أحوال يف السديد ورأيها امللوك،78 بالط يف س التجسُّ لعادة الشديد كرهها بخالف
رشيفة، عفيفة أنها كما وسعد.»79 ونحس وجد، وحرمان ومد، جذر «التجارة قالت: عندما
الزواج،80 عليها عرض أن بعد ذقنها إىل يَده يمد أن حاول عندما ون حسُّ من تغضب

أغمات. يف أسريًا كان ولو حتى والدها موافقة بعد إال الزواج هذا ترفض فنجدها
تتوافق هذه صورتها فهل املرسحية، يف جاء كما األندلس، أمرية بثينة دور هو هذا

عنها: يقول فالتاريخ التاريخ؟ يف صورتها مع

هذه بثينة وكانت الذكر. السابقة «الرميكية» وأمها عباد، بن املعتمد بنت بثينة
النهب ووقع بأبيها أحيط وملا الشعر، ونظم والنادرة الجمال يف ها أمِّ من نحًوا
دائٍم وَلٍه يف عليها والرميكية املعتمد يزل ولم ُسبي، من جملة يف كانت قرصه، يف
بني املتداول املشهور بالشعر إليهما كتبت أن إىل أمرها إليه آل ما يعلمان ال
ووَهبَها ية ُرسِّ جارية أنها عىل اشرتاها إشبيلية تجار أحد وكان باملغرب. الناس
وأظهرت امتنعت عليها الدخول أراد فلما له، وهيئت شأنها من فنظر البنه،

ص٢٤٩. املرسحية، 75
ص٢٥٢-٢٥٣. املرسحية، انظر: 76
ص٢٦٧–٢٧١. املرسحية، انظر: 77
ص٣٠١–٣٠٤. املرسحية، انظر: 78

ص٣٠٥. املرسحية، 79
ص٣٢٢. املرسحية، انظر: 80
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عليهم وأشارت بذلك. أبي ريض إن النكاح، بعقد إال لك أحلُّ ال وقالت: نسبها
جوابه.81 وانتظار ألبيها ِقبَلها من كتاب بتوجيه

كتب يف جاء ما وبني وقصتها، بثينة شخصية عن املرسحية يف جاء ما بني وباملقارنة
الكثري عليها أضاف شوقي أحمد ولكن واألقوال، األحداث يف التامة املشابهة نجد التاريخ،
صورة تعضيد الكاتب منها أراد اإلضافة هذه ولعل سابًقا.82 أوضحنا كما الصفات، من
بهذه الكاتب اهتمام وراء الحقيقة ا أمَّ الظاهر. يف مقبول االحتمال وهذا السابقة. املعتمد
ابنته تمسُّ وكانت حياته، يف باملعتمد أُلِصقت قد عاٍر وصمة نفي إىل فراجع الشخصية،
محمد لألستاذ عنها الكشف يف الفضل يرجع والتي األندلسية»، «زائدة باسم الشهرية

قائًال: بقصتها يخربنا الذي عنان، هللا عبد

من تزوج قد السادس ألفونسو أن … النرصانية اإلسبانية الروايات ذكرت لقد
منها وأنجب خليلة اتَّخذها قد أنه أو «زائدة»، تسمى عباد بن للمعتمد ابنة
املرابطني بخطر شعر حينما نفسه املعتمد أن [و] … سانشو الوحيد ولده
هذا أن وأخريًا … [له] املذكورة ابنته م قدَّ [و] … بألفونسو استغاث … الداهم
عرضه يف بالتفريط عباد ابن واتُّهم األندلس، يف كبرية فضيحة أثار قد الترصف

عاملي يف النساء «أعالم كحالة، رضا عمر كذلك: وانظر ص٢٠-٢١، السادس، الجزء الطيب»، «نفح 81

املعتمد «ديوان وكذلك ص٩٩-١٠٠، ،١٩٤٠ دمشق، الهاشمية، املطبعة األول، الجزء واإلسالم»، العرب
ص١٠٨. عباد»، بن

وذلك امللثَّم»، «الفارس صفة هي بثينة عىل شوقي أحمد أسقطها صفة أهم أن بالذكر الجدير ومن 82

بقرطبة الكتب سوق يف ون حسُّ أمام النادرة املخطوطة عىل زايدت عندما ملثَّم فارس زي يف تنكرها عند
الفصل من الثالث املنظر يف الزورق تقود كانت عندما الزي نفس يف تنكُّرها وكذلك ص٢٥٢)، (املرسحية،
عندما أبيها بجوار وقاتلت الفرسان زي يف متنكرة تلثَّمت عندما وكذلك ص٢٦٨-٢٦٩)، (املرسحية، األول
يف أصل لها امللثَّم» «الفارس صفة أن املالحظ ومن ص٣٣٦). (املرسحية، تاشفني ابن جيوش هاجمته
كانت ألنها امللثَّمني»؛ «قبيلة ب تُعرف كانت تاشفني، بن يوسف إليها ينتسب والتي ملتونة، فقبيلة التاريخ؛
بجانب تحارب كانت النساء أن بعضحروبها يف مرة ذات حدث أنه ذلك يف والسبب لها. شعاًرا اللثام تتخذ
ص٢٢٥-٢٢٦، إسالمية»، «تراجم يف: ذلك انظر الرجال. عداد يف بذلك يُحسبن حتى ملثَّمات الرجال

ص٢٢٢. ،١٩٨٠ ط٥، للماليني، العلم دار الثامن، الجزء «األعالم»، الزركيل، الدين خري وكذلك
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كأنها عصوًرا األسطورة هذه تتناقل النرصانية التواريخ استمرَّت وقد ودينه.83
املغرقة التفاصيل هذه بني توجد ال إنه نحن: ونقول … فيها ريب ال حقيقة
ابنة تكن لم ولكنها … املذكورة زائدة شخصية هي واحدة حقيقة سوى
عنه كشفت ما وهو القصة، لهذه الحقيقي التفسري [و] … عباد بن للمعتمد
املعتمد بن للفتح زوجة … كانت … زائدة أن الوثيقة، والنصوص البحوث
أرسل املدينَة املرابطون هاجم حينما املأمون وأن قرطبة، حاكم باملأمون، ب امللقَّ
قشتالة ملك حماية إىل التجأت ثمَّ … املدور حصن إىل وأمواله وولده زوجته
جهة من النرصاني امللك وكان الجمال، من كبرٍي جانٍب عىل زائدة كانت وملا …
تزوجها ثمَّ خليلة، واتَّخذها إليه التجائها فرصة انتهز فقد … ِمزواًجا أخرى
األسطورة] [وهذه … إيسابيل باسم ت وتسمَّ النرصانية اعتنقت أن] [بعد …
زاد وقد فيها. ريب ال حقيقة كأنها … اإلسبانية الروايات يف تمثَّل عصوًرا لبثت
املؤرِّخني أن والظاهر والالحقة. املعارصة اإلسالمية الرواية صمت غموضها من
الكريمة، للنفوس وإيالم دقة من القصة هذه يكتنف بما شعروا قد املسلمني

عنها.84 اإلغضاء فآثروا

املنفى يف وهو القصة هذه قرأ أو سمع أو رأى قد شوقي أحمد يكون أن املتوقع ومن
كل من املعتمد شخصية ر يُطهِّ حتى بثينة بشخصية البالغ اهتمامه كان لذلك بإسبانيا؛

الكاتب. وغرض بثينة شخصية بني العالقة تتضح سبق مما ولعل دنٍس.
شوقي غرضأحمد أن نثبت أن — اإلمكان قدر — السابقة الصفحات يف حاولنا ولقد
أفضل وإضفاء عبَّاد، بن املعتمد بشخصية اإلشادة هو املرسحية لهذه كتابته من الحقيقي
التاريخ تفسري حاول إنه أي به؛ لحق قد عار أو سيئة أي وإزالة عليه، والصفات الخصال
إذن املؤرخ. دور هذا ألن ال؛ بالطبع املبدع؟ أو األديب دور هذا هل ولكن نظره، وجهة من
التاريخ؟ شخصيات من غريها دون عباد بن املعتمد شخصية شوقي أحمد اختار ملاذا
شوقي. أحمد الكاتب شخصية إال — األمر حقيقة يف — هي ما املعتمد شخصية إن نقول:

الطوائف»، «ملوك كتابه يف عنان هللا عبد محمد األستاذ ذكرها عديدة مخطوطات يف القصة لهذه انظر 83
ص٣٣٤.

ص٣٣٣–٣٣٧. السابق، الطوائف»، «دول 84
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لواقع املوضوعي املعادل هو وبعده النفي قبل شوقي أحمد واقع إن أخرى: وبعبارة
تتعلق تهمة أي املعتمد عن ينفي الكاتب وجدنا لذلك وبعده؛ األْرس قبل عباد بن املعتمد
وعروبته، بمرصيته تتعلق تهمة أي نفسه عن ينفي األمر واقع يف ألنه ودينه؛ بعروبته
والخيانة والظلم الغدر صفات يلصق ووجدناه مرص، من لنفيه املبارش السبب كانت والتي
للمعتمد واألرس الظلم فمظاهر لإلنجليز؛ رمز — الكاتب عند — وهو تاشفني، بن ليوسف
ِقبَل من شوقي ألحمد والنفي الفراق ملظاهر املوضوعي املعادل هي تاشفني ابن قبل من
لها التي ملتونة قبيلة من فهو — عربي أصل من ليس تاشفني ابن أن وكما اإلنجليز.
يف اإلنجليز كان العربية86 يتحدث ال وكان 85— الرببرية صنهاجة قبائل بني الرياسة
خالصها يعلقون الذين األندلس قضاة عىل تثور — املرسحية يف — بثينة نجد لذلك مرص؛
ِقبَل من مستميتًا دفاًعا يلقى الذي تاشفني،87 بن يوسف أحضان يف بإلقائها وسعادتها
أن الحق يف «ليس ألن عربيٍّا؛ ليس ولكنه مسلم، أنه رغم األندلس، شباب وبعض املعتمد

املسلمني.»88 من غريهم جماعة أوطان املسلمني من جماعة يغتصب
اهتمامه من بكثري أكرب كان وبثينة املعتمد بشخصيتي شوقي اهتمام أن الواضح ومن
املعتمد، زوجة «الرميكية» شخصية مثل — االهتمام تستحق والتي — الشخصيات بباقي
لسان عىل اسمها ذكر خالل من إال املرسحية طوال عليها نتعرف لم الشخصية فهذه
وهذه األخري، الفصل من األخري املنظر يف إال الفعيل الظهور تظهر ولم الشخصيات، بعض
أُطِلق مكانتها ولسمو امللكي، البالط يف بارزة مكانة تحتلُّ كانت — تاريخيٍّا — الشخصية
يف تشرتك وكانت ونظمه، الشعر هوى زوجها تشاطر وكانت الكربى»، «السيدة لقب عليها
وكانت بل الدولة، شئون توجيه يف املعتمد زوجها مع تشرتك وكانت واألدب، الشعر مجالس

اليمنى.89 ويده صباه رفيق ار؛ عمَّ ابن لوزيره املعتمد قتل يف والرئييس املبارش السبب
بشخصية يهتم نجده الرميكية بشخصية شوقي أحمد اهتمام عدم من الرغم وعىل
ولعلَّ الرميكية. شخصية من واألهم األكرب90 الدور فيعطيها العبَّاديَّة، املعتمد والدة

ص٢٢٢. الثامن، الجزء «األعالم»، انظر: 85
ص٢١٢. ،٢ عدد العرب»، «أعالم سلسلة وكذلك ص٨٧، السادس، الجزء الطيب»، «نفح انظر: 86

ص٢٤٨. املرسحية، انظر: 87
ص٢٤٨. املرسحية، 88

ص١٦١. األعالم»، «أعمال وكذلك ،٧٧ ص٦٧-٦٨، «امُلعجب»، راجع: 89

.٣٣٨ ص٣٠١–٣١٠، املرسحية، انظر: العبادية، دور عن 90
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أن من قبُل من ذكرته ما يؤكد الزوجة بشخصية االهتمام وعدم األم بشخصية االهتمام
حاول لقد أخرى: وبعبارة املعتمد. واقع خالل من هو واقعه عن يتحدث كان شوقي أحمد
والدة ألن املعتمد؛ أم العبادية شخصية يف أمامه يتمثَّلها وأن ه، أمَّ يرثي أن شوقي أحمد
ذلك: عن شوقي ويقول املرسحية، لهذه كتابته وأثناء املنفى يف وهو يَت تُوفِّ قد شوقي أحمد

سنة الوطن مفارقتي عند لآلن أعصابي يف أثَّرت عنيفة بصدمة شعرت إني
ي همِّ وجلَّ الحرب ِسِني إسبانيا يف قضيت ولقد والدتي، عن وبُعدي ١٩١٥
بل واحًدا، يوًما أنسها لم ولكني كرغبتها، مرص يف هنا تركتها فقد والدتي؛
يوم كل بها تذكُّرني التي املناسبات أكثر كان وما مناسبة، كل يف أنسها لم
وخروجي املنزل دخويل ويف املرض، ويف العافية ويف املائدة، ففي مرات! عدة
وما الحرب أخبار ب أترقَّ دائًما وكنت املناسبات، هذه كل يف أذكرها كنت منه
هو يل الدوافع أكرب من كان ولكن الوقت، هذا يف إنسان ككل به تنتهي عساها
يقع نظري كاد وما كعادتي، الجرائد أخذت يوم، ذات ويف والدتي. إىل شوقي
تمِض لم حظِّي لسوء ولكن لقائها، بقرب فرًحا ذكرتها حتى الهدنة أخبار عىل
والحزن بالفرح هذا الضعيف جسمي فاصطدم بالربق، يل نعيت حتى أيام
ممسوك الريق، محبوس هامًدا املقعد عىل فوقعت الحياة، يف ضدين أكرب وهما
تتدفق وعيناي بالرثاء،91 يتحرك لساني أخذ ساعات؛ بعد إال أبك ولم الدمع،

قلبي.92 أنات تسطر ويدي دمًعا،

الخالص بداية املنفى، يف شوقي أحمد كتبها والتي األندلس»، «أمرية مرسحية وتعترب
وطنية إىل الطريق بداية وتعترب بل مرص، يف الحاكمة واألرسة امللكي القرص قيود من له

مطلعها: والتي والدته»، «يبكي قصيدة يف الرثاء هذا انظر 91

أص��َم��ى وم��ا ال��ف��ؤاد س��وي��داء أص��اب س��ه��ًم��ا ال��ن��وى ع��وادي م��ن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

ص١٤٦. ،١٩٧٠ الكربى، التجارية املكتبة الثالث، الجزء «الشوقيات»، شوقي، أحمد
،١٩٣٢ مرص، مطبعة الشعراء»، أمري صحبة يف عاًما عرش «اثني العز، أبو الوهاب عبد أحمد 92
الهيئة ،١٠٦ عدد شوقي، أحمد العرب»، «أعالم سلسلة فهمي، حسن ماهر د. كذلك: وانظر ص٣٠-٣١،

ص١٠٧-١٠٨. ،١٩٨٥ للكتاب، العامة املرصية
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الخديوي؛ عن للدفاع مرسحياته أول كتب فقد املرسحي؛ أدبه يف الحقيقية شوقي أحمد
كان النفي قبل فشوقي ١٩٣٢؛ عام كتابتها أعاد ثمَّ ،١٨٩٣ عام الكبري» بك «عيل وهي
يف «والقوم قال: عندما األوىل شوقياته مقدمة يف بذلك اعرتف وقد امللكي، للقرص أسريًا
الخديوي؛ شاعر غري يرون وال عاٍل، مقام يف مدًحا كان ما إال الشعر من يعرفون ال مرص
اإلخالص درج عىل إليها وأسمو املنزلة هذه أتمنى زلت فما البالد، يف األسمى املقام صاحب
هللا بفضل قت ُوفِّ حتى االبتذال، عن وصونها اإلمكان، بقدر وإتقانها، صناعتي حب يف
بل النفي،94 قبل وطنيته يف الطعن شوقي القى االعرتاف، هذا بسبب ولعل إليها.»93
فقد النفي بعد وطنيته ا أمَّ الدارسني،95 بعض قبل من هذا وقتنا إىل الطعن هذا واستمر

الحويف: أحمد الدكتور يقول ذلك ويف وأعمق، أشمل بصورة أدبه يف آثارها ظهرت

وبسياسته بالقرص، مقيًَّدا نفيه قبل كان شوقي أن للحقيقة اإلنصاف من لكن
وأحكامه امللزمة قيوده للقرص ألن طليق؛ غري بجناح يُحلِّق فكان املرسومة،
النفي بعد شعره من أقل النفي قبل الوطني شعره كان هنا ومن امُلطاعة؛

(نقًال ١٨٩٨ بمرص، واملؤيد اآلداب مطبعة األول، الجزء القديمة، «الشوقيات» مقدمة شوقي، أحمد 93
،١٩٨٣ ومارس وفرباير يناير ،٣ مجلد ،٢ عدد «فصول»، مجلة «وثائق»، باب يف املقدمة تصوير عن

ص٢٦٩).
فيه تُثبت مقاًال الثائر»، «شوقي عنوان تحت ،١٥ / ١٠ / ١٩٠٨ عدد يف «رسكيس»، مجلة نرشت لقد 94
وطنية ويف املقال هذا يف «اللواء» جريدة طعنت وقد األوىل. الطبقة من ووطني ثائر شوقي أحمد أن
محمد إىل ًها موجَّ وكان بك»، شوقي «وطنية عنوان تحت بمقال وطنيته عن بالدفاع شوقي فقام شوقي؛
صربي، محمد د. يف: شوقي» «وطنية مقال نص وكذلك الواقعة هذه انظر الوطني. الحزب رئيس فريد؛

ص١٠٠–١٠٢. ،١٩٦٢ الكتب، دار مطبعة الثاني، الجزء املجهولة»، «الشوقيات
املكتبة شوقي، ألحمد الحديثة «الشوقيات» من األول الجزء مقدمة هيكل، حسني محمد د. انظر: 95
أباظة»، عزيز مرسحيات «عن سالم، عاطف املحسن عبد د. وكذلك ص١٤، ،١٩٧٠ الكربى، التجارية
الجزء الحديث»، األدب «يف الدسوقي، عمر د. وكذلك ص٧٦، ،١٩٦١ باإلسكندرية، املعارف منشأة
األدب «قصة خفاجي، املنعم عبد محمد د. وكذلك ص١٧٩، ،١٩٥٥ ط٢، العربي، الفكر دار الثاني،
«يف البطل، عيل د. وكذلك ص١٧٥، ،١٩٥٦ ط١، باألزهر، املنريية املطبعة الخامس، الجزء مرص»، يف
منري د. وكذلك ص٨٤-٨٥، ،١٩٨٢ الشباب، مكتبة املضمون»، «عن األول الجزء الحديث»، العرص شعر
بطرس أنجيل وكذلك ص٢٧، ،١٩٨٦ باإلسكندرية، املعارف منشأة شوقي»، شعر يف «البديع سلطان،
ونوفمرب أكتوبر ،٣ مجلد ،١ عدد «فصول»، مجلة شوقي»، أحمد مرسحيات يف املرأة «صورة سمعان،

ص١٨٣. ،١٩٨٢ وديسمرب
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ورسومه، القرص إسار من انطلق ألنه وطنيته؛ النْفُي أرَّث نُفَي فلما وأضعف،
شعره نجد لهذا قومه؛ وحرية حريته عىل الربيطاني العدوان مرارة ذاق وألنه
أوسع نطاق عىل واإلسالم مرصوالعرب فيشمل ويمتد وطنية، يلتهب النفي بعد
وكان األدب، عىل ونعمًة مرص، عىل نعمًة إذن نفيُه كان يُنفى. أن قبل كان مما

األدب.96 عىل ونقمة مرص، عىل نقمة بالقرص اتصاله

سيَّما وال التاريخي، الرتاث بتوظيف قام قد شوقي أحمد إن نقول: أن نستطيع وأخريًا
وأحداث مواضع يف التاريخ خالف فقد مقبولة؛ بصورة املرسحية، هذه يف منه، األندليس
شخصية تُمثِّل أدبية تاريخية شخصية خلق أجل من فنية؛ وبصورة عديدة، وشخصيات
يسقط كي أو ذاته، عن خاللها من يعربِّ كي مرسحية؛ فنية وبصورة عباد، بن املعتمد
تاريخية مخالفات من عليه ترتَّب وما التوظيف هذا يف ولعل األليم. وواقعه همومه عليها
مرسحياته يف شوقي أحمد بأن قالوا الذين الدارسني، لبعض شوقي أحمد من عمليٍّا ا ردٍّ
التاريخية مرسحياته وأن فنِّه، عىل قيٌد التاريخي الرتاث وأن التاريخ، ألحداث أسريًا كان

التاريخ.97 أحداث مع ا تامٍّ اتِّفاًقا تتفق

ص١٤٣. ط٤، ،١٩٧٨ للكتاب، العامة املرصية الهيئة شوقي»، «وطنية الحويف، محمد أحمد د. 96

بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار الصبور»، عبد صالح «مرسح رحومة، محمود محمد د. انظر: 97
العربي الشعر يف الرتاثية الشخصيات «استدعاء زايد، عرشي عيل د. وكذلك ص٧٢، ،١٩٩٠ ط١،

ص٦٨. ،١٩٧٨ ط١، ليبيا، طرابلس، واإلعالن، والتوزيع للنرش العامة الرشكة منشورات املعارص»،
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أباظة لعزيز «النارص» مرسحية (1)

أحداث وتدور فصول، أربعة يف ١٩٤٩ عام «النارص» مرسحيته أباظة عزيز األستاذ كتب
الرحمن عبد الخليفة يستقبل حيث ٣٣٨ه؛ عام بقرطبة البديع قرص يف األول الفصل
له يقدِّمون الذين والسفراء، واألمراء امللوك من أوروبا دول وفود — النارص — الثالث
عىل — املرسحية خالل من — نتعرَّف البداية وبهذه مطالبهم. إليه ويرفعون الهدايا،
«القسطنطينية» رسول فنجد باألندلس، النارص عهد يف العربي والرقي التقدم مظاهر
علماء ا أمَّ أمته. علماء عىل فهمه تحريَّ النبات علم يف نادر كتاب عن عبارة ملكية هدية يقدِّم
عربيٍّا جيًشا فيطلب «الصقالبة» رسول يأتي ثمَّ ذلك، عكس عىل َفُهْم األندلس يف العرب
املجاورة، الدول من الطامعني طمع عنهم ويدفع الحرب، فنون بالده جيش يُعلِّم كي
بينه فيدور أملانيا ملك رسول ويأتي جهور»، «ابن جيش ويرسل له النارص فيستجيب

الحوار: هذا النارص وبني

النارص:

أن��ب��اؤه؟ م��ا آت��ون ص��دي��ق��ي ع��ن ت��ح��دث … … …

الرسول:

أع��داؤه ل��س��ي��ِف��ه خ��ض��وًع��ا س ال��رأ خ��ف��ض ف��ق��د ن��ع��م��ٍة؛ ف��ي ه��و
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النارص:

أص��ف��ي��اؤه خ��ص��وم��ه أض��َرى إن ف��اع��ل��م أول��ئ��ك أع��داؤه ل��ي��س
أم��راؤه وه��م ره��ط��ه، ه��م ـ��م��ل��ك، ال��ـ وزراء ه��م ال��ث��غ��ور، والة ه��م
وزراؤه ب��ه أْوَدْت ع��رٍش ُربَّ ي��س��َل��م األم��ر ي��ج��م��ع ل��م��والك ق��ل
أول��ي��اؤه1 ت��ع��ددت م��ل��ٌك ـ��ل��ح أف��ـ ف��م��ا … ف��اع��ل��ْم ال��ت��اري��خ َه��ْدي ذاك

من األملان ملك أخت يطبِّب كي عربيٍّا طبيبًا النارص من الرسول هذا يطلب ثمَّ
واألمان العفو ويطلب «نافارة» ملك رسول ويأتي النارص. له فيستجيب املزمن، مرضها
االستجابة وهذه الجزية. قومه عن ويرفع النارص له فيستجيب الجزية، من أمته وإعفاء
والعلوم املعارف بعض نقل فطلب املزيد، يف يطمع الرسول جعلت النارص ِقبَل من

الحوار: هذا بينهما فدار بالده، إىل العربية

الرسول:

وب��الدي ��ت��ي أمَّ ب��ع��ل��م��ك ت��روى أن رج��وُت … … …
ال��ه��ادي س��ن��اك م��ن ع��ل��ي��ن��ا ف��اس��ك��ْب ُه��ًدى ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ن��رد أن ووددت
َس��داِد وف��ض��ل ِح��ًج��ا ال��ش��ع��وب ُف��ق��ن��ا ع��ل��م��ه��م ب��س��ائ��ط ل��ن��ا ي��ن��ق��ل��ون ل��و

النارص:

  رج��اءك��م أج��ي��ب أن ألرج��و إن��ي

الرسول:

ب��ه وأدرك��ن��ا ف��ان��ظ��رن��ا م��والي  

ص٣٥. ،١٩٤٩ الحلبي، البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار النارص»، «مرسحية أباظة، عزيز 1
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تفكري): النارص(يف

… … ال��ع��ب��اب م��ض��ط��رب األم��ر

الرسول:

ُع��ب��اِب��ه ل��خ��وِض ُع��دَّت��ن��ا م��والي ي��ا رض��اك … … …

النارص:

أب��واب��ه م��ن ال��ص��رح ت��ج��ي��ئ��وا ل��م م��ا يُ��ج��ِدك��م ل��م ل��ك��م يُ��ن��َق��ل إن ال��ع��ل��م
ِط��الِب��ه ح��قَّ ب��ع��ُد اط��ل��ب��وه ث��مَّ ب��ك��م ع��َص��ف��ْت ��ي��ة أمَّ ادف��ع��وا ه��بُّ��وا
ِح��ج��اب��ه2 ش��رُّ ري��ب ال إن��ه��ا ب��ل ال��ورى وع��ي ع��ن ال��ن��ور ح��ج��اب م��ن ه��ي

يف املجاالت شتى يف العربي التفوق يظهر أن أراد أباظة عزيز أن نالحظ سبق ومما
جعل العربي، التفوق لهذا الكاتب ِقبَل من الحماس هذا ولعل األندلس. يف النارص عهد
الكتاب وهي — القسطنطينية رسول هدية عن يقول سالم عاطف املحسن عبد الدكتور
خطاب، بمعنى كتاب كلمة فهم قد عزيًزا أن يف الشك يساورنا «وال النبات: يف النادر
قصته، يف عزيز أراد هكذا ولكن زمامها، ويملك العربية يتقن أنه يف شكٍّ من فليس
البالد وتأخر العلوم، يف العرب تقدم عىل بذلك ليُدلل النبات؛ يف كتاب إىل الخطاب فتحول
هذا عىل الناقد ع شجَّ والذي وتقدمه.»3 بالعلم العرب حكَّام واهتمام األوروبية، األخرى
النبات، يف كتاب بأنه — رصاحًة — الكتاب وصف من التاريخية املصادر بعض خلو

أنه: وصف من فيه جاء فما

الكتاب وداخل اإلغريقي. بالخط بالذهب مكتوب سماويٍّا، لونًا مصبوغ رٍق يف
وصف فيها أيًضا، إغريقي بخط بفضة مكتوبة أيًضا، مصبوغة مطوية ُمدَرجة

ص٤٢-٤٣. املرسحية، 2
،١٩٦١ باإلسكندرية، املعارف منشأة أباظة»، عزيز مرسحيات «عن سالم، عاطف املحسن عبد د. 3

ص٢٣٠.
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مثاقيل، أربعة وزنه ذهب طابع الكتاب وعىل وعددها، بها أرسل التي هديته
امللك قسطنطني صورة اآلخر وعىل املسيح، صورة منه الواحد الوجه عىل
فيه ذهب غطاء عليه منقوش فضة درج بداخل الكتاب وكان ولده. وصورة
داخل الدرج وكان البديع، امللون الزجاج من معمولة امللك قسطنطني صورة
قسطنطني منه سطر يف الكتاب عنوان ترجمة يف وكان بالديباج. ملبسة جعبة
إىل آخر: سطر ويف الروم، ملكا العظيمان امللكان باملسيح، املؤمنان ورومانني،
العرب عىل الحاكم الرحمن، عبد النسب الرشيف الفخر، االستحقاق العظيم

بقاءه.4 هللا أطال باألندلس،

اإلسالم «دولة كتاب عىل األمر هذا يف اعتمد قد أباظة عزيز أن الناقد عىل خفي وقد
كتاب عن عبارة الهدية أن أثبت والذي عنان،5 هللا عبد محمد لألستاذ األندلس» يف
— غريه وال هو ال — يحتاج ال أباظة وعزيز الطبية.6 الحشائش يف «ديسقوريدس»
قول يف جاء كما النارص، عهد يف العلوم يف العرب تقدم عىل يدلل كي الكلمات لتحوير
ذلك تؤكِّد — الفرتة تلك يف — التاريخية واملراجع املصادر عىل يسرية فنظرة الناقد،

7. شكٍّ بدون

األعالم»، «أعمال الخطيب، ابن كذلك: وانظر ص٣٤٤-٣٤٥، األول، الجزء الطيب»، «نفح املقري، 4
ص٣٧.

واملراجع باملصادر قائمة — نهايتها يف — مرسحياته ن يُضمِّ كان أنه أباظة عزيز عن الثابت ومن 5

األندلس»، «غروب مرسحية يف خاصة بصفة املرجع هذا عىل اعتمد وقد عليها. اعتمد التي التاريخية
األندليس، التاريخ يف ومؤلفاته عنان هللا عبد محمد األستاذ عن ا أمَّ النارص. ملرسحية إتماًما تعترب والتي
وافر، علمي نشاط عنان هللا عبد محمد «ولألستاذ هللا: رحمه — عالم مهدي محمد الدكتور لنا فيقول
سواء الوسطى، العصور يف اإلسالم تاريخ مجال يف البارزة املؤلفات من تُعدُّ مؤلًَّفا عرشين من أكثر فله

ص٢٩٧. عاًما»، خمسني يف «املجمعيون األندليس، التاريخ يف وأكثرها األندلس، يف أو مرص يف
الرحمن عبد عهد نهاية حتى الكربى الفتنة (عهد األندلس يف اإلسالم «دولة عنان، هللا عبد محمد انظر: 6
هذا أن بالذكر الجدير ومن ص١٠٨. ،١٩٥٢ ط١، مرص، مطبعة الثاني)»، القسم األول، العرص النارص،
ص٤٨٥. من الدراسة ومراجع مصادر انظر سالم. عاطف املحسن عبد الدكتور دراسة منه خلت املرجع
األعالم»، «أعمال وكذلك ،٣٥٥-٣٥٦ ص٣٤٠–٣٤٤، األول، الجزء الطيب»، «نفح املثال: سبيل عىل انظر 7
ص١٨٥–١٩١، إسالمية»، «تراجم وكذلك ص١٠٤–١١٧، اإلسالم»، «دولة وكذلك ،٣٨-٣٩ ص٢٩،
سقوط حتى العربي الفتح من األندلس يف وآثارهم املسلمني «تاريخ سالم، العزيز عبد السيد د. وكذلك
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الحقائق بعض يوظِّف أن استطاع أباظة عزيز إن نقول: أن نستطيع سبق ومما
مرسحيته يبدأ كي — األوروبية الوفود مشهد سيَّما وال — النارص عهد يف التاريخية
من املرسحية إليه ستنتهي ما بعكس العهد، ذلك يف العربي والتفوق القوة بمظاهر
انتهاء قبيل — بدأ والذي املرسحية، يف الرصاع جوانب من جانب وهذا وفتور. ضعف
«وصيف» بمعاونة النارص بن هللا عبد تدبري من إحداهما بمؤامرتني: — األول الفصل
نافارة. بنات من وهنَّ و«شفق»، و«تغريد» «منى» تدبري من واألخرى و«منذر»، و«وليد»

ومنذر: هللا عبد بني الحوار هذا يأتي األوىل املؤامرة ومن

منذر:

  … ال��ع��ه��د! والي��ة

تخاذل): هللا(يف عبد

ال��م��ق��اِدر ن��ردُّ ف��م��ا أم��ِس��ْك … …

خطورة): (يف منذر

م��خ��اط��ر ج��ل��ٍد ل��ك��لِّ ت��ع��ن��و ال��م��ق��ادي��ر ب��ل
خ��اِس��ر ش��كَّ ال ف��ال��دي��ن ت��ن��ل��ه��ا ل��م إن م��والي

  ب��ن��وه ج��دوًدا اذك��ر

استغناء): هللا(يف عبد

ذاك��ر! ف��إن��َي أج��ل  

وكذلك ص٢٩٥–٣١٥، ،١٩٦٢ لبنان، املعارف، دار واألثرية، التاريخية األبحاث مكتبة بقرطبة»، الخالفة
ص٥١–٨٢. ،١٩٦٧ والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار والنارص»، «األندلس رايض، محمد عيل
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منذر:

األواخ��ر ج��ه��ود واذك��ر األوال��ي ج��ه��اد اذك��ر
ال��م��ق��اص��ر ف��ي ف��اْخ��دُروا أو ه��بُّ��وا أم��ي��ة ب��ن��ي
ف��اج��ر إم��ام��ة ع��نَّ��ا — ف��زول��وا وإالَّ — ُردُّوا
داِع��ر ت��واله إذا ُم��ل��ًك��ا ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ ل��ن
… … … … … … … …

هللا: عبد

  … … ال��رأي ل��َي ابْ��ذُْل

منذر:

ال��َم��خ��اط��ر واغ��َش ب��ال��ِع��ْبءِ ف��ان��ه��ض … … …
وب��ادر8 وس��اوْر واض��رْب ودبِّ��ر ف��اْع��م��ْل م��والي

الجاريتني؛ وتغريد منى بني فكانت الثانية املؤامرة ا أمَّ األوىل. املؤامرة كانت وهكذا
املؤامرة هذه وتتضح الباطن. يف والتآمر والخديعة الظاهر، يف للنارص نافارة رسول هدية

و«تغريد»: «منى» بني اآلتي الحوار خالل من

بالغة): خطورة (يف منى

وس��م��ائ��ه أرض��ه ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ل��ك ف��ي ال��ن��ار ان��دالع ُخ��طَّ��ت��ن��ا ت��غ��ري��ُد،
وف��ن��ائ��ه ُم��ل��ك��ه ش��ام��ِخ ب��َف��ن��اء وَف��ْت م��ا ال��م��ن��اه��ج ش��تَّ��ى ع��ل��ى ن��م��ض��ي
ب��ن��ائ��ه ل��َدكِّ اق��ت��ح��م��ن��اه��ا إال ل��ن��ا ت��ب��دو ث��غ��رة م��ن م��ا ت��غ��ري��د،
أب��ن��ائ��ه وف��ي ل��ن��ق��م��ت��ن��ا ه��دٌف ت��اج��ه أو دي��ن��ه أو ن��ف��س��ه ف��ي

ص٤٦-٤٧. املرسحية، 8
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تغريد:

أع��دائ��ه ع��ل��ى ب��ه ت��ظ��ه��ري��ن م��ا ت��أي��ي��ده م��ن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك أض��ف��ى

حقد): (يف منى

ورج��ائ��ه ه��ن��ائ��ه ب��ع��ض ف��غ��دوت ح��ي��ل��ت��ي ال��خ��ل��ي��ف��ة خ��دع ف��ي أح��ك��م��ت
غ��ل��وائ��ه ع��ل��ى ��ي ف��ان��ق��ضِّ ح��وَّاء، ي��ا وق��ل��ت: ��ب��اك ال��شِّ ل��ل��َح��َك��م وبَ��ث��ث��ُت
إذك��ائ��ه ف��ي — ال��ع��ام — َج��ِه��دُت ح��ق��د ع��ل��ى م��ن��ط��ويً��ا ال��ل��ه ع��ب��د ورأي��ت
ب��دم��ائ��ه َط��ي��ِش��ه ع��ن ��ٌر ف��م��ك��فِّ ف��م��خ��ف��ٌق ال��ج��س��ي��م ال��ح��َدث ُم��زم��ُع ه��و

تغريد:

  … … … … ال��ح��دث؟ ذل��ك م��ا

منى:

خ��ف��ائ��ه م��ص��ون وف��ي ال��زم��ان ص��ل��ب ف��ي بَ��ع��ُد ه��و اص��ب��ري … … …

تغريد:

زه��رائ��ه ه��وى ف��ي ت��دلَّ��ه ف��ل��ق��ْد ت��ع��ن��ي��ن��ه؟ م��ا ل��ل��زه��راء أه��واه

منى:

أن��ب��ائ��ه م��ن ال��م��ط��ويَّ ل��ك ي��ف��ض��ح غ��ًدا وارت��ق��ب��ي ال��ي��وم األن��اة ب��ع��ض
َم��َض��ائ��ه9 غ��ي��ر ي��ب��َق ل��م … وح��زم��ت��ه أق��ط��اره م��ن األم��ر ج��م��ع��ت إن��ي

ص٥٧–٥٩. املرسحية، 9
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هللا عبد إن إذ الوسيلة؛ يف مختلفتان الغاية يف متفقتان املؤامرتني أن املالحظ ومن
ومنذر دونه، العهد لوالية وتخصيصه له، النارص تفضيل بسبب «الحكم»؛ أخيه عىل حاقد
بسبب النارص عىل حاقد ووصيف الكاتُب، لنا يبيِّنه لم بسبب الحكم؛ عىل أيًضا حاقد
يحرض لذلك الفاطمي»؛ هللا لدين «املعز لحساب يعمل و«الوليد» ، بالرِّقِّ إياه ظلمه
بالنسبة هذا العهد. لوالية املعز من بتأييد له ويأتي الحكم، أخيه قتل عىل هللا عبد
حيث وعنرصي؛ ديني فالسبب ومنى، لتغريد بالنسبة الثانية املؤامرة ا أمَّ األوىل. للمؤامرة
الدين يف الرصاع أن بالذكر الجدير ومن املسيحي. الدين ومن نافارة بنات من إنهما
يف الرصاع جوانب من جانبًا كان كما املرسحية، يف الرصاع جوانب من جانبًا كان والقوة

الفرتة. تلك يف األندليس التاريخ
التاريخ كتب ثنا تُحدِّ العهد، والية بسبب الحكم أخيه عىل هللا عبد لحقد وبالنسبة
يتجاوز لم صغري طفل وهو للحكم العهد بوالية النارص عهد عندما وذلك وتؤكده، عنه
املرسحية، يف الهام ودورها الشخصية لهذه أباظة عزيز يمهد ولكي أعوام.10 الثمانية
عدم سوى ليشء ال ويتهرب، منها يتنصل ولكنه العهد، والية عليه يعرض النارص جعل

هللا.11 عبد أخيه إغضاب
«منذر للقايض فهي التاريخية، حقيقتها أباظة عزيز خالف فقد منذر، شخصية ا أمَّ
بأي التاريخ كتب تخربنا ولم النارص،12 قلب إىل الرجال أقرب البلوطي» سعيد بن

املقري: عنه فيقول أبنائه، من ألحٍد أو للنارص منه ضغينة

ومن أظهر، عدل من وناهيك الرحمن، عبد أيام بقرطبة الجماعة قضاء ويل
مهيبًا وكان خفض. باطل ومن رفع، حق ومن قبض، جور ومن أشهر، فضل
استخراج يف هللا خلق من ألحد مراقٍب وال عاجز وال جبان غريَ صارًما، صليبًا
ابنُه ويل ثمَّ هللا، لدين النارص مات أن إىل القضاء يف واستمر ظلم. ورفع حق
يحفظ لم ذلك. بعد وتويف أُعفي، فما مراًرا استعفى خالفته ويف فأقرَّه. الحكم
العلم، غزير وكان زلة، حكومته يف عليه ُعدَّت وال جور، قضية واليته مدة عنه

ص٣٨. والنارص»، «األندلس وكذلك ص١٠٥، اإلسالم»، «دولة وكذلك ص٤١، األعالم»، «أعمال انظر: 10
ص٦٤-٦٥. املرسحية، انظر: 11

ص٣٠. والنارص»، «األندلس وكذلك ص٣٩، األعالم»، «أعمال انظر: 12
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والقرآن السنة يف مؤلفة كتب له بالصدق. متبيِّنًا بالحق، متكلًِّما األدب، كثري
محسنًا.13 وشاعًرا بليًغا خطيبًا وكان والبدع. األهواء أهل عىل والردِّ والورع،

لها وجود ال حيث الكاتب؛ ِقبَل من ُمختََلقة شخصية فهي وصيف شخصية ا أمَّ
الداخيل الخطر عىل يؤكد كي أباظة عزيز بها أتى فقد الوليد شخصية ا أمَّ التاريخ. يف
غزو إىل والهادفة اإلفريقي، الشمال يف انترشت التي الفاطمية، الدعوة مقاومة يف املتمثل

لها.14 خاضًعا كله اإلسالمي املغرب لجعل األندلس؛
وبني هللا عبد بني السلطة عىل الرصاع أقام أباظة عزيز أن بالذكر الجدير ومن
أساس أي له يكن لم التآمر وهذا الحكم. ضدَّ الوليد مع هللا عبد تآمر حول الحكم أخيه
هللا عبد اشرتاك دون النارص ُملك لهدم تسعى كانت الفاطميني مؤامرة إن حيث تاريخي؛
لوالية يؤيدونه امللكي القرص داخل ومن قرطبة داخل من أعوان هللا لعبد كان فقد فيها،
هللا لدين امُلعزِّ ِقبل من — الوليد بني خفيٍّا اتصاًال أقام أباظة عزيز ولكن العهد،15
األندليس للرصح الضعف بذور — فنية وبصورة — يضع كي هللا؛ عبد وبني — الفاطمي

نفسها.16 الحاكمة األرسة أعمدة ومن القرص، داخل من
فيقتل الوليد، مع هللا عبد ابنه مؤامرة النارص يكتشف الثاني، الفصل انتهاء وقبل
حيث من الواقعة هذه يؤكد والتاريخ السجن. يف ورشكائه بالوليد ويزجُّ هللا، عبد ابنه
األعوان بعض تأييد يف املتمثل الحقيقي السبب اختلف وإن هللا، عبد البنه النارص قتل
بقتل أباظة عزيز يقنعنا ولكي الحكم.17 أخيه دون العهد بوالية هللا لعبد قرطبة من
فهو الزهراء، أبيه زوجة يف طامًعا عاشًقا االبن جعل «االبن»، هللا لعبد «األب» النارص
به وتحدث ومنى،18 تغريد إىل وصل العشق هذا أن لدرجة حياء؛ دون بها التغزُّل كثري

للحكم.19 النارص

ص٣٥١-٣٥٢. األول، الجزء الطيب»، «نفح 13

ص١٠٥. اإلسالم»، «دولة انظر: 14
بعدها. وما ص١٠٥ اإلسالم»، «دولة انظر: 15

ص٩٤. املرسحية، انظر: 16
«دولة وكذلك ص٣١١، الرابع، املجلد خلدون»، ابن «تاريخ وكذلك ص٣٩، األعالم»، «أعمال انظر: 17

ص٣٨. والنارص»، «األندلس وكذلك ص١٠٥، اإلسالم»،
ص٥٨-٥٩. املرسحية، انظر: 18

ص٦٧. املرسحية، انظر: 19
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هللا: عبد

ال��َوَل��ه ب��ران��ي ف��ق��د َرِح��ْم��ِت��ن��ي ه��ل زه��راء

الزهراء:

ال��ض��الل لُ��ج��ج ف��ي س��اب��ًح��ا ت��زال ��ا أمَّ
ال��ُم��ح��ال م��ن َض��ْرب ت��أُم��لُ��ه ال��ذي ه��ذا

هللا: عبد

  … زه��راء؟ ي��ا وك��ي��ف

الزهراء:

… … … ال��دي��ن ب��ى ي��أ … … …

هللا: عبد

ي��أب��ى ال ب��ل … …  
ح��بَّ��ا إالَّ ال��دِّي��ن ُن ي��ك��و ه��ل ُح��بٌّ ال��دي��ن

الزهراء:

  ه��ل واألخ��الق؟ وال��ُع��رف

هللا: عبد

ع��ق��اِئ��دك م��ن ��ف��ِت خ��فَّ  
  ب��ي ب��رَّح ال��ه��وى ه��ذا
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الزهراء:

م��ح��اِم��ِدك إل��ى ف��ُع��د  
وال��دك20 ِف��راش تَ��بْ��ِغ ف��ال ال��رش��د إل��ى واج��ن��ح

البنه. األب قتل نتقبل كي املحاولة بهذه إقناعنا يف ينجح لم أباظة عزيز ولعل
املرسحية يف لنا يكشف لم أنه بدليل بذلك؛ مقتنع غري نفسه الكاتب أن األمر وحقيقة
بصورة ومنى شفق الجاريتني لسان عىل موته خرب فجاء ونهايته، هللا عبد مقتل عن
ح يوضِّ كي عزيز بها زجَّ ابنه عىل النارص قبل من القسوة هذه أن املالحظ ومن عابرة.21
حدِّ إىل به تصل والتي األمور، يف الحزم عىل وقدرته ونفسيته، النارص، عرص ظروف لنا
جده عن ه توالَّ الحكم توىل عندما فالنارص حقيقي؛ التاريخية الناحية من وهذا االبن. قتل
ألنه الغريب؛ من واليته «وكانت األندلس، أمري الرحمن» عبد بن محمد بن هللا «عبد األمري
ثنا ويحدِّ دونهم.»22 واحتازها إليها فتصدَّى حارضون، أبيه وأعمام وأعمامه شابٍّا كان
عندما الجبار»، «عبد أبيه وعم محمد»، ابن «القايض ألخيه النارص قتل عن أيًضا التاريخ

محمد.23 ابن بمساعدة لنفسه البيعة أخذ الجبار عبد أراد
وشفق ُمنى الجاريات قبل من التنفيذ يف الثانية املؤامرة تبدأ الثالث الفصل ومع
بقلة عزيز ره صوَّ الذي النارص، بن الحكم شخصية يف ضالتهن وجدن وقد وتغريد،
الحرب بأمور املتعلقة الخاصة الدولة بأرسار يبوح حيث العسكرية؛ والدراية الحنكة
وتستطيع ذلك، يحدث وبالفعل شفق. الجارية من غرام لقاء أو عشق همسة مقابل
يف املتمثلة الفاطميني، للقاء باالستعداد املتعلقة املعلومات كافة عىل منه تحصل أن شفق
العشق ويصل قوته. ومدى تحركه، وساعة ربوضه، ومكان الجيش، وعدد القائد، اسم

ص٨٧-٨٨. املرسحية، 20
ص١١٦-١١٧. املرسحية، انظر: 21

«دولة وكذلك ص٢٨-٢٩، األعالم»، «أعمال كذلك: وانظر ص٣٣٠، األول، الجزء الطيب»، «نفح 22

ص١٦٧. إسالمية»، «تراجم وكذلك ص١٠٣، اإلسالم»،
ص٣٠١. السابق، خلدون، ابن انظر: 23
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بهذه تُرسع شفق ولكن منها، زواجه أمر يف شفق يفاتح أن — املشهد هذا يف — بالَحَكم
النارص.24 أعداء إىل بدورها تبلِّغها التي ُمنى إىل املعلومات

املعركة، يف بالثبات الحكم ابنه يويص النارص نجد واألخري، الرابع الفصل ويف
عليهما وتدخل النرص، له تضمن أن شأنها من التي النصائح من العديد إليه ويسدي
الَحَكم ابنه أن النارص فيظنُّ القرص، يف تُدبَّر مؤامرة هناك بأن النارص وتخرب الزهراء
شفق الجارية ولكن قتله، فيحاول — السابق هللا عبد ابنه بموقف متأثًِّرا — ُمدبِّرها
بأدق علم قد العدو بأن وتخربهم بالكامل، املؤامرة عن لتكشف املناسب الوقت يف تدخل
الجميع ويخرج املعلومات.25 هذه نقل يف السبب بأنها تعرتف كما العسكرية، األرسار
لوطنهما الوالء فكرة حول بينهما الحوار ويشتد منى، عليها وتدخل شفق، ندم وسط
الذي الوطن هذا تلعن وشفق الوطن، خانت قد شفق أن ترى فمنى «نافارة»؛ األصل
األندلس. من تهرب ثمَّ بخنجر، لشفق منى بطعن املشهد وينتهي والعار، الذلَّ لها جلب
يدي بني الروح شفق تُسلم — درامي مشهد ويف — املرسحية مشاهد آخر ويف
يف وهو الَحَكم عىل النارص ويدخل الحب،26 باسم عنها فيعفو العفو، منه وتطلب الَحَكم
عند الرابض بالعدو ويُذكِّره ورجولته، ضمريه فيوقظ املحبوبة، فراق بسبب عميق حزن

له: النارص بقول املرسحية وتنتهي ذلك. يف وينجح الحدود،

إي��م��ان��ه��ا ب��م��أث��ور م��ح��وًط��ا ب��ال��ج��ي��وش ِس��ْر ال��م��ج��د ذروة إل��ى
أرك��ان��ه��ا دع��ائ��م ت��وطِّ��د ال��ب��الد س��ب��ي��ل ف��ي ب��ه��ا وج��اه��د
وب��أوط��ان��ه��ا27 ألوط��ان��ه��ا ال��م��ل��وك وم��ج��د ال��م��ل��وك ح��ي��اة

يف التاريخي للرتاث أباظة عزيز توظيف كيفية عن نبنيِّ أن نستطيع سبق ومما
مظاهر أمينًا نقًال إلينا نقل قد فنجده الشخصيات، أو األحداث حيث من سواء املرسحية،
رسول هدية ذكر فنجده باألندلس، النارص عهد يف املجاالت شتى يف العربي التقدم

ص١٤٠–١٤٨. املرسحية، انظر: 24

ص١٦٥–١٧٩. املرسحية، انظر: 25

ص١٩٢–١٩٥. املرسحية، انظر: 26
ص١٩٨. املرسحية، 27
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البالغ لالهتمام الخصوص وجه عىل الهدية بهذه واهتمَّ — النبات كتاب — القسطنطينية
الصقالبة برسول جاء ثمَّ قرطبة.28 يف وباألخصِّ النارص، عرص يف واملكتبات بالكتب
جيش أرسل عندما وذلك األخرى، للبالد النارص قبل من الجوار حسن عىل يؤكِّد كي
ملك برسول يأتي ثمَّ املجاورة.29 البالد طمع من بالده لحماية الرسول مع جهور ابن
الحقيقي أملانيا عدو عن تحدَّث عندما النارص، وفكر عقل رجاحة عىل يربهن كي أملانيا
نفسه،30 أملانيا ملك عن غائبة كانت الحقيقة وهذه الثغور، وأولياء الوزراء يف املتمثل
عندما الطب، مجال يف العربي التفوق إظهار يف أيًضا الرسول هذا أباظة عزيز ويستغل
يؤكِّد كي نافارة برسول يأتي وأخريًا امللك.31 أخت يطبب كي عربيٍّا طبيبًا الرسول طلب
أباظة عزيز ينىس وال عموًما.32 العلوم مجال يف — النارص عهد يف — العربي التفوق
مع األربعة الفصول بداية يف فيثبته األندلسية، القصور يف متمثًِّال العمراني33 التفوق

بغرناطة.34 و«النارص» و«الزهراء» «البديع» قرص وهي: ألبنيتها، كامل وصف

والنارص»، «األندلس وكذلك ص٢٩٥-٢٩٦، األندلس»، يف وآثارهم املسلمني «تاريخ ذلك: يف انظر 28
.٧٦ ص٦٧–٦٩،

ص٣٣. املرسحية، انظر: 29

ص٣٥. املرسحية، انظر: 30

ص٣٧. املرسحية، انظر: 31
األندلس»، يف وآثارهم املسلمني «تاريخ انظر: النارص، عهد يف الطب مجال يف العربي التفوق وعن

ص٧٤–٨٢. والنارص»، «األندلس وكذلك ص٣١٢،
ص٥٤. املرسحية، انظر: 32

وكذلك ص٣٨، األعالم»، «أعمال انظر: النارص، عهد يف العمران مجال يف العربي التفوق وعن 33

ص٢٩٦–٣١٠، األندلس»، يف وآثارهم املسلمني «تاريخ وكذلك ص٣١١-٣١٢، السابق، خلدون، ابن
ص١٨٥–١٩١. إسالمية»، «تراجم وكذلك

.١٦٥ ،١١٣ ،٥١ ص٣، املرسحية، انظر: 34
مجلة األندلس، يف اإلسالمية القصور سالم، العزيز عبد السيد د. انظر: القصور، هذه عن وللمزيد
اإلسالمي»، العرص يف إشبيلية «قصور املؤلف: ولنفس ص٨٦–٩٧، ،١٩٥٧ أكتوبر ،١٠ عدد «املجلة»،

ص١٢٩–١٨٠. ،١٩٨٤ أكتوبر-نوفمرب-ديسمرب ،١٥ مجلد ،٣ عدد الكويت، الفكر»، «عالم مجلة
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عىل بكاءٌ إال هو ما العربي التفوق بهذا أباظة عزيز اهتمام أن األمر وحقيقة
واالنحالل. الضعف بذور أرجائه يف دبَّت بعدما األندلس،35 يف وتاريخهم العرب حضارة

لألحداث. بالنسبة التوظيف حيث من وهذا
النارص بن هللا عبد شخصية فنجد الشخصيات، خالل من للتوظيف بالنسبة ا أمَّ
أكثر يف الرتاث توظيف ورائها من أراد أباظة عزيز ألن متناقضة؛ مضطربة جاءت
يف ينجح لم تديُّنه وبرغم العفيف. الدين برجل املرسحية بداية يف ره فصوَّ جهة، من
الحق؛ الحاكم إن يقول: أن يريد الكاتب وكأن العهد، بوالية الفوز أو األب برىض الفوز
الضعف بذور فظهرت الدين، عن الحكام فيه ابتعد زمن يف جاء املتديِّن، هللا عبد أي
بعد تتناقض الدينية الشخصية نجد ثمَّ بعُد. فيما بسقوطه إيذانًا األندليس الرصح يف
هذه الكاتب يستغل ثمَّ — بنا مرَّ كما — أبيه زوجة الزهراء بحب قامت عندما ذلك
والفتن الدينية الحركات عن بها يرمز كي — أخرى مرة — الدينية بمالمحها الشخصية
السياسية أطماعها يحمي ستاًرا الدين شعار من اتَّخذت والتي النارص، عهد يف الطائفية

إنه: التاريخ عنه يقول الذي حفصون ابن أمثال والشخصية؛

التي العنارص أخطر تمثل ثورته وكانت الفتح، منذ األندلس عرفته ثائر أخطر
إليهم؛ ينتمي الذين املولدين طائفة مقدمتها ويف قرطبة، لحكومة بالوالء تدين
من جزءًا وغدوا الفتح منذ أسلموا الذين اإلسبان والنصارى القوط ساللة وهم
قرطبة حكومة عليهم تسبغه مما بالرغم املولدون أولئك وكان األندلسية. األمة

جاء النارص، عهد يف األندلس يف العرب وحضارة تاريخ عىل واألىس البكاء هذا أن بالذكر الجدير ومن 35

كلمته يف — الحويف أحمد الدكتور ذلك يف ويقول املرسح، يف عنده جاء كما الشعر يف أباظة عزيز عند
:٢١ / ١١ / ١٩٧٣ األربعاء يوم اللغوي املجمع بدار أُقيم الذي أباظة، عزيز تأبني حفل يف أُلقيت التي
وقبالة مسجدها يف الوقوف وأطال العربية، معاملها عدد وتلبَّث بأرجائها، وطوَّف قرطبة زار «فقد
لم ثائرة الذهبي العربي عرصها عىل حرساتها وأن األلم، يعترصه يزال ال قلبها أن إليه فُخيِّل مئذنته،
عظمة وتخيل النارص، الرحمن عبد عهد يف العاملية السياسة قطب كان الذي الزهراء قرص وتذكَّر تخمْد،
قصيدته فقال مناهلها، من لرتتوي إليها تهرع كانت التي والوفود وحضارتها، وعلومها وآدابها قرطبة
إىل ١ / ١٠ / ١٩٧٣ من األربعني، الدورة العربية»، اللغة مجمع جلسات «محارض قرطبة».» عىل «وقفة

ص١٢٨. ،١٩٧٥ األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة ،٢٩ / ٥ / ١٩٧٤
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وينتهزون والكيد، الخصومة لها يضمرون والتسامح الرعاية من اإلسالمية
النصارى زمالئهم من دائًما العون يلقون وكانوا عليها، للخروج فرصة كل

اإلسالمية.36 الحكومة رعايا من املعاهدين

املعز؛ رسول الوليد مع يتآمر ويجعله هللا عبد شخصية أباظة عزيز يستغل وأخريًا
الفاطميني.37 خطر يف املتمثل وقتذاك، األندلس يهدد الذي الكبري الخطر عن يبنيِّ كي
بعض — هللا عبد شخصية خالل من — وبجالء لنا ح يوضِّ أن الكاتب استطاع وبذلك

النارص. خالفة أثناء األندلس عىل والخارجية الداخلية األخطار
عزيز فنجد وشفق، وتغريد منى يف املتمثلة الجواري، شخصيات حيث من ا أمَّ
من جديدة بذرة يضع كي — أسمائهن من التاريخ خلو رغم — بهن زجَّ قد أباظة
شئون يف الجواري إقحام يف املتمثلة النارص، عهد يف األندليس والضعف التفكك بذور
فضًال هذا الدولة. حصون لدكِّ املؤامرات تدبري حدِّ إىل وصلت الحاكمة، واألرسة الدولة
والذي منها، الزواج وطلبه لشفق الَحَكم حب ثمَّ مُلنى، وحبِّه لشفق النارص تبنِّي عن
الَحَكم. عند والواجب الحب بني املرسحية نهاية يف جديًدا رصاًعا أباظة عزيز منه خلق
املنبت وضيعي رجال إىل الكبرية باملناصب النارص «عِهد خلدون: ابن يقول ذلك ويف
كيفما ههم يُوجِّ لهم إرادة ال رجال وهم األرقاء، أو املعتقني واملوايل الصقالبة38 من
يوليه ال ما والنفوذ السلطان من ويُولِّيهم خاص بنوع بالصقالبة يثق وكان شاء،

سواهم.»39

الثوار»، مع النارص «أخبار السابق، خلدون، ابن كذلك: وانظر ص١٧٠، إسالمية»، «تراجم 36

ص٣٠٣-٣٠٤.
ص٢٨٦–٢٨٨. األندلس»، يف وآثارهم املسلمني «تاريخ انظر: له، النارص ومحاربة الخطر هذا وعن 37

الصقلبية األجناس من والخصيان األرسى عىل األندلس يف تُطلق «الصقالبة» كلمة كانت «وقد 38

محمد القرص.» ويف البطانة يف يحكمون الذين األجانب جميع عىل الزمن بميض تُطلق غدت ثمَّ «السالفية»،
مختار أحمد د. انظر: الصقالبة، عن وللمزيد ص١٠٥-١٠٦. السابق، اإلسالم»، «دولة عنان، هللا عبد
يوليو-أغسطس-سبتمرب ،١٠ مجلد ،٢ عدد الفكر»، «عالم مجلة األندلس»، أرض يف «اإلسالم العبادي،

ص٣٧٥–٣٨٠. ،١٩٧٩
ص١٣٨. السابق، خلدون، ابن 39
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النارص نصيحة يف متمثًِّال األمل ببعض تنتهي املرسحية أن بالذكر الجدير ومن
يفيق أن بعد ذلك يف وينجح البالد. عن العدوان وصدِّ الكفاح مواصلة عىل الَحَكم البنه
— فنية برباعة — أباظة عزيز ولكن شفق. موت بسبب العاطفية صدمته من الَحَكم
يقابله باألندلس النهوض يف األمل هذا إن للقارئ يقول كي األندلس من تهرب منى يرتك
ولكي منى، األفعى رأس هروب يف متمثِّل األندلس، حصون لدكِّ املؤامرات يف استمرار
ذلك يف ولعلَّ بسقوطه. إيذانًا األندلس يف العنرصي الرصاع بقاء استمرار عىل رمًزا تكون

عنها: قال عندما للمرسحية، مندور محمد الدكتور هجوم عىل الرد بعض

كالنارص كبارهم؛ حتى املسلمني ملوك حياة ر تصوِّ ذلك بعد النارص ومرسحية
إىل منهم الحيوانات إىل أقرب شهوانيون قوم فُهْم صورة، أقبح يف والحكم،
أخطر ويف امللذات. عبيد شهواتهم، طاغية العقول، صغار املهذَّبني، البرش
العبث عن ترصفهم ال التي الخطورة بهذه ون يحسُّ ال أمراءهم نرى املواقف،
بني من وانتزاعهن أبيهم جاريات إغراء ومحاولة بل الجواري، ومغازلة
من العكس وعىل مواخري. إىل استحالت قد قصورهم لكأن حتى أحضانه،
الة فعَّ إيجابية شخصيات منهم، الجواري حتى املوتورين، أعداءهم نرى ذلك،
ما نحو عىل الدهاء، عميقة الحيلة، واسعة اإلرادة، قوية نفسها، عىل مسيطرة
املؤلف رها صوَّ التي الشخصية تلك خاص؛ بنوع «منى» شخصية يف نشاهد
لنُِحس حتى لها؛ ة وُمسريِّ األحداث عىل مسيطرة ولذويها، لوطنها وفيَّة جبَّارة
نفسه.40 الخليفة شخصية ومن بل األمراء، شخصية من أقوى شخصيتها بأن

فسلطني، مأساة من واحد عام بعد أي ١٩٤٩؛ عام وهو املرسحية، كتابة زمن ولعل
مأساة وبني املرسحية كتابة تاريخ بني الصلة لعقد الزيات حسن أحمد األستاذ أغرى
باملجد الفخر يمضغون زالوا ما العرب أن رأى] أباظة عزيز «[إن فقال: فلسطني،
شبع، غري من ًؤا وتجشُّ مذاق، غري من تمطًُّقا الفخر عاد حتى املضاع، والسلطان الذاهب
فلسطني، يف األندلس مأساة تجددت حتى بالعرب واالتِّعاظ بالحوادث االنتفاع يحاولوا ولم

ص٤٩-٥٠. ،١٩٥٨ الكمالية، املطبعة أباظة»، عزيز مرسحيات عن «محارضات مندور، محمد د. 40
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يف واألسباب باألمس. تلك ديارهم من أُخِرجوا كما اليوم هذه ديارهم من العرب وأُخِرج
متفقة.»41 الجالءين يف والنتائج متحدة، املأساتني

املرسحية لرموز إجحاًفا يُعدُّ — نظرنا وجهة من — القول هذا أن األمر وحقيقة
بن هللا عبد بشخصية املرسحية يف لها يُرمز أن املمكن من فلسطني فمأساة املتعددة؛
العربية، األرسة من فلسطني اقتُِطعت كما الحاكمة األرسة جسد من اقتُِطع الذي النارص،
كان املرسحية يف فهروبها منى؛ الجارية بشخصية أيًضا لها يُرمز أن املمكن ومن
تُعدُّ بذلك منى فشخصية األندلس. عىل الخارجي الخطر وجود استمرار عىل للداللة
املستقبل يف العربي الوطن من أخرى ألجزاء االستعمارية وسياستهم اليهود عىل رمًزا
حدود عىل الرابض بالعدو للمأساة يُرمز أن أيًضا املمكن ومن لفلسطني. احتاللهم بعد
عىل والرابض الخارجي، الخطر استمرار عىل رمٌز وهو — املرسحية نهاية يف — األندلس
تُعدُّ املرسحية يف فلسطني مأساة أن هذا ومعنى اليهود. يف املتمثِّل العربي، الوطن حدود
األستاذ قال كما بأكملها، للمرسحية موضوعيٍّا معادًال تُعدُّ وال الكثرية، رموزها من رمًزا

الزيَّات. حسن أحمد
األندلس يف العربي للُحْكم النهاية بداية بجالء ح يوضِّ أن أباظة عزيز استطاع وبذلك
أنهاها ثمَّ املجاالت، شتى يف العربي التفوق بإظهار بدأها فقد املرسحية؛ هذه خالل من
يف أيًضا نجح كما التاريخية، األحداث توظيف يف نجح ولقد التقدم. هذا زوال ببداية
درًسا تكون كي بغروبها؛ واإليذان األندلس، رشوق نهاية عىل للداللة شخصياتها توظيف

األمم. ولباقي العربية لألمة تعليميٍّا

أباظة لعزيز األندلس» «غروب مرسحية (2)

«غروب هي أخرى بمرسحية «النارص» السابقة مرسحيته إلتمام أباظة عزيز يعود
واالنحالل والضعف التفكك بذور وضع أن فبعد ،١٩٥٢ عام كتبها التي األندلس»،
يف املتمثلة ثمارها يجني كي األندلس» «غروب إىل جاء «النارص»، مرسحية يف العربي
ومن قرون. ثمانية بنحو امتدَّ الذي العريق، بتاريخها األندلس يف اإلسالم دولة نهاية
الحكم أمراض «النارص» األوىل تمثِّل حيث تاريخيٍّا؛ متكاملتان املرسحيتني أن املالحظ

الدولة. وموت الحكم نهاية تمثِّل األندلس» «غروب والثانية والدولة،

د-ه. ص: أباظة، لعزيز «النارص» مرسحية مقدمة الزيات، حسن أحمد 41
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قرص يف األحداث تدور األول الفصل ففي فصول؛ خمسة من املرسحية وتتكون
وتفكك تفرُّق من األندلس إليه آلْت ما إىل الكاتب يطالعنا البداية ومن بغرناطة، الحمراء
السلطان: زوجة عائشة متبنَّاة وهي بثينة؛ تقول ذلك ويف أرجائها. جميع شمل وتمزُّق

ال��ُه��ويْ��ن��ا ن��م��ش��ي إزاءَه��ا ون��ح��ن ُخ��ط��اه��ا ُم��س��رَع��ة األرزاء أرى
ف��اك��ت��وي��ن��ا ل��ظ��اه��ا ت��ص��لِّ��ي��ن��ا وث��بً��ا األح��داث نُ��س��ِب��ق ل��م إذا
ع��ل��ي��ن��ا42 ورح��م��ت��ه رع��اي��ت��ه وأض��ف��ى م��والت��ي ال��ل��ه أع��ان

بعد الثانية الزوجة وهي — «الثريا» السلطان زوجة أن أيًضا بثينة من نعلم ثمَّ
وتستمر هللا».43 «عبد وولدها عائشة ضدَّ املؤامرات تدبِّر — إسباني أصل ومن عائشة،
«الغالب الحسن أبو عيل السلطان بني واملستحكم القديم العداء عن لنا فتكشف األحداث
نجد ثمَّ العهد،44 ووالية الحكم حول «الزغل» ب املعروف سعد بن محمد وأخيه باهلل»،
بفساد الزغل يخرب — الثائرين األندلس أبطال من وهو — الغسان» أبي بن «موىس

الحق: لصوت سماعه وعدم وبطانته، السلطان أخيه

موىس:

ال��ع��ازب��ا؟ ال��م��ض��اء ��ت��ه ل��ه��مَّ وارُدد ع��زم��ه واش��ح��ذْ ال��م��ل��ك أخ��اَك أدرْك
غ��ي��اه��ب��ا ال��ض��الل م��ن ع��ل��ي��ه م��دُّوا ف��إنَّ��ه��م ال��غ��واة ب��ط��ان��ت��ه أح��ِك��ْم
َم��َس��ارب��ا ال��َوِب��يء وال��بَ��ْغ��ي ف��ان��س��اق م��وارًدا ال��ه��وان ي��رد أن س��ام��وه

الزغل:

  … ق��يِّ��م��ه��ا ك��ن��ت ال��ب��ط��ان��ة ه��ذي

ص١. ،١٩٥٢ مرص، مطبعة األندلس»، «غروب مرسحية أباظة، عزيز 42

ص٢–٩. املرسحية، انظر: 43
ص٣–١١. املرسحية، انظر: 44
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موىس:

ج��ان��بً��ا ع��ن��ي ف��ازورَّ س��دَّدت��ه ل��ق��د … … … … …
ص��اح��بً��ا ال��رف��ي��ع��ة وال��ُم��ثُ��ِل ل��ل��ح��قِّ ت��ك��ن ف��ال ال��م��ل��وك ص��اح��ب��َت أن��ت إن
م��ث��ال��ب��ا45 ال��وض��اء م��ن��اق��ب��ك ن��س��خ��وا ل��ه اح��ت��ش��دوا م��ا ب��غ��ي��ر ن��ص��ح��ت ف��إذا

وأراجون، قشتالة ملك «فرديناند»؛ يف املتمثل الخارجي بالخطر أيًضا يخربه ثمَّ
العهد لوالية تسعى فعائشة الزوجات؛ رصاع إىل األحداث وتصل إيزابيال،46 وزوجته
الثريا البن العهد ذلك السلطان ويعلن به. تفوز التي الثريا تسعى وكذلك البنها،
وذلك رساج، وآل ان الغسَّ أبي بن موىس مها يتزعَّ البالد يف ثورة لذلك فتقوم «يحيى»،47
عائشة من بإيعاٍز الثورة هذه أن السلطان ويظنُّ يحيى. عىل الشعب موافقة لعدم
يف طامع والزغل ليحيى، العهد توليته بسبب عليه حاقدة فعائشة أخيه؛ والزغل زوجته

بسجنهما.48 يأمر لذلك الحكم؛
والزغل، عائشة عن للعفو املحاوالت بعض نجد األول، للفصل الثاني القسم ومع
باستمرار، عنه تتمنع كانت أن بعد يحيي عىل والغرام الحب تمثل بثينة نجد فمثًال
— العطار» «عيل ويقوم سجنهما،49 من الخروج يف والزغل عائشة يساعد أن رشيطة
أن رشيطة عنهم، العفو عىل يوافق الذي السلطان مع أخرى بمحاولة — الجيوش قائد
ولكن رساحهما، بإطالق القاسم» «أبا الوزيَر يأمر ثمَّ ومن ليحيي، العهد بوالية يعرتفا
أمني يدخل ثمَّ يحيى، العهد ويلِّ من بأمٍر بالفعل رساحهما أطلق بأنه يخربه الوزير
لتجميع — آش وايل — رساج» بن «حامد إىل ا انضمَّ قد والزغل عائشة أن ليعلن القرص

يحيى.50 عهده وويل السلطان أمام للوقوف حولهم؛ الثوَّار

ص٥-٦. املرسحية، 45
ص٧. املرسحية، انظر: 46
ص١٤. املرسحية، انظر: 47

ص١٥-١٦. املرسحية، انظر: 48
ص٢٠–٢٣. املرسحية، انظر: 49
ص٢٥–٣٦. املرسحية، انظر: 50
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وهنا السلطان. لخلع خطتهم تدبري يف آش يف الثوَّار فيبدأ الثاني، الفصل ويأتي
«مالقة»، إىل وغادرها غرناطة يف الحكم اعتزل السلطان أن يعلن كي العطار عيل يأتي
مصريه. يقرِّر كي للشعب األمر ترك وقد أيًضا، العهد والية من يحيى ابنه بعزل قام كما
ًدا مهدِّ االختيار لهذا الزغل فيثور عليه؛ حاكًما عائشة بن هللا عبد الشعب يختار وهنا

املعزول. أخيه إىل باالنضمام

تحدٍّ): (يف الزغل

وس��ري��ري م��ن��ب��ري س��ي��رق��ى … … … … … …
وأم��ي��ري وس��ي��دي ه��ن��اك ض��ي��ف��ي ف��إن��ه ف��أخ��رج��وه خ��ال��ب��وه إن
ال��م��ن��ص��ور ك��ال��ف��ات��ح ل��ل��ق��ائ��ه ف��م��ع��دُّه��ا ل��ه��ا ل��س��اب��ق��ه إن��ي

تهديد): نربة (يف

ب��ظ��ه��ور م��وص��ول��ة ف��ص��دوره��ا أق��ب��ل��ت ه��ي إن األيَّ��ام ت��أم��ن��وا ال

عائشة.) فتستوقفه مسلم غري الزغل (يخرج

عائشة:

ال��ش��ع��واء ال��ف��ت��ن��ة ال��ب��الد ال��ل��ه وق��ى أن أت��غ��ض��ب أخ��ي؟ ع��ن��اك م��اذا
ِدم��اء ت��م��وج أن أو م��ش��ب��وب��ة ع��داوة ت��ؤجَّ أن ت��ب��غ��ي ك��ن��ت ه��ل
ال��غ��رَّاء ال��وج��ه��ة وال��ث��ائ��ري��ن ج��ي��ش��ه��ا ��ه ف��وجَّ ك��رَّم��ه��ا ال��ل��ه
األرزاء ��ل ي��ت��ع��جَّ وال ك��ي��ٍد إل��ى ي��ج��ن��ح ال أخ��ي��ك ل��ألم��ي��ر ق��ل
وس��ن��اء س��نً��ا ش��ع��ش��ع��ه��ا ل��ل��ه م��ش��ي��ئ��ٌة ف��ه��و ال��ش��ع��ب ُح��ك��م ول��ي��رَض
ق��ض��اء51 ف��ك��ان ب��ه��ا ال��خ��الُف ع��َص��ف ب��ُف��ُس��وق��ه��ا ال��ق��رى أخ��ذ إن ال��ل��ه

ص٤٩-٥٠. املرسحية، 51
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عن أعوانهما وبعض إيزابيال وزوجته فرديناند فيه ويتحدث الثالث، الفصل ويأتي
عىل الجديد بنرصهم يفتخرون ونجدهم وانحالل، ضعٍف من إليه آل وما العرب مجد
الزغل ه عمُّ منه بدًال بالحكم ويقوم سلطاِنها، عائشة بن هللا لعبد وأْرسهم غرناطة،
يفتدي كي وإيزابيال فرديناند إىل منهم وفًدا يوفدون الذين غرناطة، رجال من بتكليف
كذلك الحكم، ه عمَّ ولُّوا ألنهم الوفد؛ عىل ينقم األسري السلطان ولكن األسري، السلطان

لهم: قائًال أعوانه ِقبَل من ضخم بجيش دهم يتوعَّ ثمَّ الفتدائه، محاولتهم يرفض

��ُر م��ؤمَّ ف��ي��ك��م ف��ه��و ف��ولَّ��ي��ت��م��وه ب��غ��اص��ٍب ج��ئ��ت��م ث��مَّ ب��ُم��ل��ك��ي س��ط��وت��م
وت��غ��دروا ت��خ��ون��وا أن ح��وبً��ا ك��ان وق��د وب��ي��ع��ٍة ع��ه��ٍد ب��ع��د والئ��ي خ��ل��ع��ت��م
واح��ذروا ال��ل��ه ف��اتَّ��ق��وا وع��ودوا ، ع��ل��يَّ وح��ي��ل��ًة خ��ت��ًال ال��ش��رَّي��ن ت��ج��م��ع��وا ف��ال
ال��م��ؤزَّر52 األغ��رُّ ال��ف��ت��ح ي��واك��ب��ه��ا ال��م��ن��ى ُص��ب��ح��ه ف��ي ت��ن��ه��لُّ غ��ٍد وربَّ

قنصوه نرى حيث مرص؛ إىل وشخوصها بأحداثها املرسحية تنتقل الرابع الفصل ويف
بصفة مرص ويف عامة، بصفة العربية البالد يف األحوال سوء عن ثان يتحدَّ وأزبك الغوري

بينهما: الحوار هذا فيأتي خاصة،

أزبك:

ال��ف��ح��وال م��ص��ر أن��ب��ت��ْت ك��م أخ��ي … … … … …
��ِق��ي��ال ال��صَّ ال��س��ي��َف ��دا ال��صَّ رك��ب ك��م��ا ف��ُه��نَّ��ا ت��واك��ل��ن��ا ول��ك��نَّ��ا

مفاخًرا): يقول (ثمَّ

ال��س��ب��ي��ال ي��ه��دي��ه��ا ال��ش��ع��ِب ف��وع��ُي ض��لَّ��ل��وه��ا ال��س��ي��اس��ة أه��ل إذا

ص٧١-٧٢. املرسحية، 52
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الغوري:

أخ��رى ون��ه��ي��ج دول��ة ن��خ��اص��م ف��ب��تْ��نَ��ا س��ي��اس��ت��ن��ا، س��ق��م��ت أج��ل
وُع��ذًرا س��ن��ًدا ل��ه تُ��ل��ف��ي ف��ال م��نَّ��ا ال��ج��ه��ل ه��ذا ف��ي��م وت��س��أل
وتَ��ْش��َرى ب��ن��ا ت��ل��جُّ ع��داواٌت ع��ل��ي��ن��ا ُح��ِش��دت وق��د ف��أص��ب��ح��ن��ا
وش��رٍّا ِغ��الٍّ ج��ي��ران��ه ل��ه ت��ط��وي ب��ات م��ن ب��آم��ٍن ول��ي��س

استهزاء): (يف أزبك

  … … … … ل��ي؟ أت��ش��ك��و

الغوري:

… … … ـ��ب��الد؟ ال��ـ ج��ي��ش أم��ي��ر أل��س��ت … …

نغمته): مثل (يف أزبك

ِم��ْص��را؟ وزي��ر أن��ت أل��س��ت …  
ش��ه��را؟ أق��ول ظ��ل��ل��ت وإن إل��يَّ يُ��ص��غ��ي ق��اي��ت��ب��اي م��والي وه��ل

الغوري:

  … … … … … ال؟ ول��ْم

أزبك:

وأح��َرى أول��ى ب��نُ��ص��ح��ه ف��أن��ت غ��ي��ري ش��أن ف��ال��س��ي��اس��ة … …
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الغوري:

وص��دًرا ع��ط��نً��ا ب��ي ض��اق وح��ت��ى ص��وت��ي بُ��حَّ ح��ت��ى ن��اص��ح��ُت ل��ق��د
وِك��ب��ًرا53 ُط��غ��ي��انً��ا األذن��اب م��ن إال ال��ن��ص��ح ال��م��ل��وك ي��رض��ي وال

سلطانها إىل عائشة تأتي مرص، يف الحكم لرجال املحطَّمة النفسية هذه ووسط
وإيزابيال فرديناند خطر وإبعاد ابنها، أْرس فكِّ يف املساعدة منه تطلب قايتباي األرشف
الحديث يف الغوري فيتدخل املساعدة، عىل قايتباي يوافق عقيٍم، جدٍل وبعد غرناطة. عن
القساوسة بعض إرسال يف يتمثل وويالتها، الحرب عن بعيًدا دبلوماسيٍّا حالٍّ ًما مقدِّ
غرناطة، عن بالرحيل وإيزابيال فرديناند يقنع كي الديني؛ بدوره يتدخل كي البابا إىل
املعاملة، بنفس بها املسيحيني مرص ستُعامل وإال بها، املسلمني اضطهاد عن والكفِّ
محمد يحرض حيث املشهد؛ نفس يف مفاجأة تحدث ولكن ذلك، عىل قايتباي فيوافق
وأنه الفتدائه، ذهبوا حني معهم ابنها من كان بما عائشة يخرب كي غرناطة من رساج بن
تحالف أن بعد غرناطة معه فغزا فرديناند، اإلسالم عدوِّ إىل انحاز أن بعد ملكه إىل عاد

له.54 والجزية بالطاعة وأقر معه
يتصاعد الرصاع ونجد أخرى، مرة غرناطة إىل األحداث تنتقل الخامس الفصل ويف
رساج بن محمد أمثال: ودينهم لوطنهم املتحمسني بني والوفاء، الخيانة بني ويشتد
الخيانة لون يفضِّ الذين املتخاذلني وبني ان، الغسَّ أبي بن وموىس العطَّار وعيل والزغل

القضاة. وشيخ القاسم أبو والوزير هللا عبد السلطان أمثال: السالمة أجل من
وتخربه رساج، بن ومحمد بثينة بني يجمع بمشهد األخري الفصل هذا أحداث وتبدأ
كي يحيى لألمري تملك ما بأغىل ت ضحَّ فقد منه؛ الزواج أو للحب تصلح ال بأنها بثينة
تمثَّل طويل حوار وبعد األندلس. أمل ألنهما السجن، من والزغل وعائشة هو يخرجه
األندلس خالص رشيطة منه الزواج عىل بثينة توافق والواجب، الحب بني الرصاع فيه
عائشة عىل القضاة وشيخ والوزير السلطان ويعرض األحداث، وتتواىل أعدائها. من
— فرديناند وزير — كارلو الحرب يأتي املشهد هذا ويف لفرديناند. والخضوع التحالف

ص٧٦. املرسحية، 53
ص٧٩–٨٦. املرسحية، انظر: 54

115



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

رسالة يعطيه ثمَّ الزغل، عمه معاقل آخر مالقة؛ عىل فرديناند بانتصار السلطان ويخرب
بني عقيم حوار وبعد الغروب. قبل غرناطة وتسليم الخضوع فيها يطلب الذي فرديناند،
بتسليم السلطان يأمر التسليم، أو الجهاد حول العطار وعيل والوزير وعائشة السلطان
للوقوف مجدية غري محاولة يف العطَّار عيل الثائر يخرج وهنا املحدد. الوقت يف غرناطة

الباكي: البنها — وألم رصخة يف — عائشة بقول املرسحية وتنتهي العدو، أمام

أق��ام��ا وع��اًرا ثَ��َوى م��ج��ًدا ْم��ُع ال��دَّ ي��ردُّ ه��ل ب��اك��يً��ا؟ ال��ل��ه ت��ذك��ُر
تُ��َؤام��ا ال��ع��ذاب تُ��س��ق��ى ألمٍّ ي��ا اب��ن��ي أنَّ��ك َخ��ْط��ِب��ن��ا ف��وق ه��دَّن��ي
ك��األيَ��اَم��ى55 ف��ابْ��ِك��ه ان��دكَّ ُرك��نُ��ه ف��أم��َس��ى ُم��ل��ًك��ا ك��ال��رج��ال تَ��ُص��ن ل��م

وأحداث لشخصيات أباظة عزيز توظيف كيفية عن نبنيِّ أن لنا آن سبق ومما
والرتاثية: التاريخية املرسحيات

الناجحة ومحاولتها — للسلطان الثانية الزوجة — «الثريا» لشخصية بالنسبة أوًال:
والتي البالد، يف ثورة قيام من ذلك عىل ترتب وما يحيى، البنها العهد والية ألخذ
فرارهما ثمَّ بسجنهما، قام لذلك الزغل؛ وأخيه عائشة زوجته تدبري من السلطان ظنَّها
سنجد بثينة. وكرامة ة عفَّ من الثمن قبض الذي يحيى األمري بمساعدة السجن من
— الكاتب بها قام مخالفات بعض مع — األحداث هذه معظم يؤكِّد التاريخ أن
بمساعدة كان فرارهما وأن الثريا، من بإيعاٍز كان والزغل عائشة سجن أن يف متمثِّلة
أباظة عزيز أن املالحظ ومن املرسحية. يف جاء كما يحيى بمساعدة ال رساج،56 آل
وإظهار الحاكم، رأي فساد عىل يربهن كي التاريخي؛ الجزء هذا استغالل يف نجح
يشري أن أراد الكاتب ولعل أوالدهن. مستقبل تأمني عىل الزوجات بني التنافس روح
حدث ما وهذا باإلسبانيات.57 زواجهم أسبابه من كان األندلس يف الحكَّام فساد أن إىل
إقحام — الجزء هذا يف — التوظيف يف النجاح وكان الثريا. من زواجه بعد للسلطان

ص١١٧. املرسحية، 55
والرتجمة التأليف مطبعة املتنرصين»، العرب وتاريخ األندلس «نهاية عنان، هللا عبد محمد انظر: 56

ص١٩٩-٢٠٠. ،١٩٦٦ ط٣، والنرش،
البحث. من ص٦٥ ،٢ هامش انظر: باإلسبانيات، املسلمني زواج عن وللمزيد 57
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وكذلك السجن، من األندلس أمل إنقاذ يف البطويل بدورها تقوم كي بثينة شخصية
عىل للداللة ومكانته؛ بمركزه ي وامُلضحِّ بالشهواني، — العهد ويل — يحيى إظهار

الحكَّام. فساد
من وأتباعها عائشة هروب واقعة يف التاريخ يستغل لم الكاتب أن املالحظ ومن
أفضل بصورة األندليس الشعب إلظهار عظيمة فرصة ألعطى فعل كان ولو السجن.
العهد والية أعطى أن بعد السلطان عىل ثار الشعب إن يقول: فالتاريخ املرسحية؛ يف
العنرصية، والتفرقة القبيل التعصب أجل من وأتباعها عائشة بسجن وقيامه ليحيى،
الشعب ألن — املرسحية يف جاء كما — الثريا وابن عائشة ابن بني الكفاءة أجل من ال

النرصانية.58 الجارية ابن عىل امللك بيت سليل ترشيح ل يفضِّ كان
وأخيه باهلل» «الغالب الحسن أبي عيل السلطان بني املستحكم للعداء بالنسبة ثانيًا:
هناك ولعل العداء. هذا توظيف يف ق يوفَّ لم الكاتب نجد «الزغل»، سعد بن محمد
العداء هذا عن لنا يكشف لم أباظة فعزيز — نبيِّنه أن سنحاول — ذلك يف سببًا
وامليول واألقوال األحداث من يستشفه القارئ جعل بل املرسحية، بداية منذ رصاحًة
الزغل وخروج الحكم باهلل الغالب تويلِّ منذ العداء بهذا يخربنا فالتاريخ الشخصية،
معارك األخوين بني ودارت الرابع»، «هنري قشتالة ملك بمساعدة ومحاربته، عليه
ورغم والتهادن.59 الصلح وآثرا الروية إىل فجنحا السيف، بينهما يحسم ولم كثرية،
بفساد الزغل تخرب كي املرسحية بداية يف بعائشة يأتي أباظة عزيز نجد العداء، هذا
عداء. من بينهما بما مسبًقا علمها رغم السلطان عىل غضبه تُثري حتى وحاشيته؛ أخيه
السلطان عائشة تُقيص كي — أباظة عزيز — الكاتب ِقبَل من تدبريًا هذا اعتربنا وإذا
إذا الزغل ألن واضًحا؛ تخبًُّطا هذا يف سنجد البنها، املجال لتفسح العرش؛ عىل من
يكمن ذلك يف ولعل عائشة. ابن ال بالعرش هو سيفوز العرش عىل من أخاه أقىص
رجال إظهار يف املتمثل التخبُّط هذا وراء من الغرض أو — ذكرنا كما — السبب
الكاتب استغلَّ وقد والتفكري. اآلراء يف والتخبط والحقد بالطمع املرسحية يف الدولة
جاء فقد املرسحية؛ بداية منذ باهلل الغالب السلطان شخصية يف وأظهره الفساد هذا
بذور حوله وبذر ومالذِّه، ألهوائه العنان وأطلق الدعة، إىل «ركن أنه التاريخ يف عنه

ص٢٠٠. السابق، األندلس»، «نهاية راجع: 58

ص١٩٣-١٩٤. «السابق»، راجع: 59
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وما والشدة، العسف صنوف من والقادة األكابر حق يف ارتكبه بما والغضب السخط
أغرق ما املغارم، صنوف من كاهلهم به أثقل وما والرعية، الدولة شئون إىل به أساء

والعبث.»60 اللهو رضوب من فيه
وابنه هو الُحْكم باهلل الغالب واعتزال غرناطة يف الثورة قيام لحادثة بالنسبة ا أمَّ ثالثًا:
الزغل وثورة عليهم، حاكًما عائشة البن الشعب واختيار — الثاني الفصل يف — يحيى
تراثيٍّا، جاء كما التاريخي الجزء هذا استخدم قد الكاتب فسنجد االختيار، هذا عىل
هذا يف الزغل إن التاريخ: لنا يقول حيث الزغل؛ غضب يف يتمثل طفيف بتغيري ولكن
اعتزال وبعد قشتالة. ملك جيش ضدَّ عنها يدافع وكان مالقة، عىل حاكًما كان الوقت
قام التغيري هذا أن ح املرجَّ ومن مالقة.61 يف الزغل أخيه إىل ذهب الُحْكم، باهلل الغالب
األُخوَّة عنرص يف متمثلًة األندلس يف واألطماع التفكك نواحي يربز كي أباظة عزيز به
عىل الستار يسدل كي أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا باهلل. والغالب الزغل بني
ابنه يد عىل األندلس لسقوط املجال ليُفسح يحيي؛ وابنه باهلل الغالب هما: شخصيتني؛

هللا. عبد الثاني
وتهديد خطر وإبعاد ابنها، أرس لفكِّ مرص من املساعدة عائشة لطلب بالنسبة ا أمَّ رابًعا:
ثمَّ عسكريٍّا قايتباي قبل من املساعدة محاولة وكذلك لألندلس، وإيزابيال فرديناند
عائشة جعل فمثًال موضع. من أكثر يف التاريخ خالف قد أباظة عزيز نجد دبلوماسيٍّا،
إبعاد ثمَّ ابنها، أرس بفكِّ محدًدا كان املساعدة وطلب املساعدة، لطلب مرص إىل تذهب
هذا إن لنا: يقول والتاريخ وزوجته، فرديناند يف املتمثل األندلس، عن الخارجي الخطر
وملوك القسطنطينية إىل بل وحدها، مرص إىل ال الزغل قبل من وفٌد بها قام الزيارة
إطالق وكان ٨٩٢ه. عام فقط الخارجي العدوان لصدِّ بهم لالستعانة أيًضا؛ أفريقيا

٨٩٠ه.62 عام وزوجته فرديناند قبل من — عائشة ابن — األسري السلطان رساح
بغرض كان — الرابع الفصل يف — املرسحية يف مرص إقحام أن املالحظ ومن
عىل رمًزا لتكون الوقت؛ ذلك يف العربية البالد وباقي هي الضعيفة صورتها عرض

ص١٩٥. السابق، 60
ص٢٠٢. السابق، راجع: 61

الدكتور ترجمة: الثاني، املجلد العرب»، «تاريخ خوري، فيليب وكذلك ص٢٠٥–٢١٧، السابق، راجع: 62
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لصدِّ الضاربة والقوة الروحي األب هي مرص أن اعتبار عىل األندلس، سقوط بداية
يقول التاريخ ألن ذلك؛ إظهار يف الكاتب نجح ولقد العربية. البالد عىل عدوان أي
ذلك يف — الرتك سلطان — وبايزيد قايتباي بني املستحكم العداء من الرغم عىل لنا:
البابا إىل سفارة بتوجيه وذلك األندلس، إلنقاذ دبلوماسية خطة وضع أنه إال الوقت،
يف اعتداءات، من غرناطة يف باملسلمني ينزل ما عىل فيها يعاتبهم النرصانية وملوك
بسياسة ويهدد املقدس، وبيت مرص يف الحريات بكل النصارى فيه يتمتع الذي الوقت

األندلس.63 يف املسلمني عىل االعتداء توقف ما إذا لهم والقصاص التنكيل
الكاتب فنجد األندلس؛ وسقوط غرناطة احتضار من األخرية للفرتة بالنسبة ا أمَّ خامًسا:
والتدبُّر، للتأمل فرصة أي للقارئ يجعل أن دون رسيعة بصورة إنهائها إىل عمد قد
التبعية بإلقاء املرسحية إنهاء إىل راجع — نظرنا وجهة من — ذلك من والغرض
من قبلها وما التسليم مظاهر الكاتب ر صوَّ فقد وحده؛ هللا عبد السلطان كاهل عىل
يف جاء فقد األندلس، معاقل من معقل آخر بسقوط أبًدا تليق ال بصورة عقيٍم جدٍل
بطوالت حدثت وبالفعل أبنائها. أشالء عىل إال تستسلم أن أبت غرناطة أن التاريخ
السلطان وكان أشهر، سبعة استمرَّت التي حصارها فرتة طوال عظيمة فداء ومظاهر
التي اليأس وروح الرجال وقلة الحصار وبسبب مرير. قتال يف امللكي الحرس يقود
املوقف، لهم ليرشح واألعيان والفقهاء الجند كبار السلطان دعا املحارصين، يف ت تفشَّ
يف — التسليم قرار ر يُصوِّ أن أراد أباظة عزيز ولكن االستسالم.64 عىل فأجمعوا
للحكام نهائية صورة يجعله كي السلطان؛ قبل من فرديٌّ قراٌر بأنه — املرسحية
واالنحالل التفكك لبذور حتمية نتيجة أخرى جهة ومن جهة، من األندلس يف العرب

«النارص». السابقة مرسحيته يف وضعها كما الُحْكم، لرجال
يبقي الكاتب فنجد التاريخية، الشخصيات لبعض التوظيف حيث من ا أمَّ سادًسا:
عكس عىل نهايتها، يف بالقوة إيَّاه ًرا مصوِّ املرسحية، نهاية حتى الزغل شخصية عىل
الُحْكم. عىل الُحُصول أجل من وامَلْكر الخداع يف املتمثِّلة ومنتصفها، بدايتها يف صورته

ص٢١٨–٢٢٢. السابق، األندلس»، «نهاية راجع: 63

ص٦١٥. الثاني، الجزء الطيب»، «نفح وكذلك ص٢٣٧–٢٤٠، السابق، راجع: 64

«نهاية انظر: عديدة، ومراٍث مآٍس من األندلس من العرب خروج صاحب وما التسليم رشوط وعن
ص٢٤٥–٢٧٠. السابق، األندلس»،
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— راجع املرسحية، نهاية يف صورته وباألخصِّ الزغل، شخصية يف التناقض وهذا
التاريخ يف أن رغم وحده، هللا عبد السلطان كاهل عىل التبعية إلقاء إىل — ذكرنا كما
الوقوع دون الكاتب غرض تخدم كانت — الزغل شخصية تخصُّ — هامة واقعة
بعد الواحدة تتساقط األندلس قواعد رأى عندما الزغل نهاية وهي التناقض، هذا يف
ويعقد فرديناند فيوافق والوالء، الطاعة عليه يعرض فرديناند إىل فاتجه األخرى،
له الخاصة واالمتيازات باملنح الزغل عىل تعود التي املعاهدة تلك رسية؛ معاهدة معه
ويذهب ذلك، يتم وبالفعل األندلس. معاقل من يده تحت ما تسليم برشط وألبنائه،
تقول الخيانة هذه تفسري ويف حياته. بقية فيها ليقيض املغرب إىل بأرسته الزغل
غرناطة، سلطان أخيه ابن من الزغل ينتقم كي مقصودة؛ خيانة إنها الروايات بعض
النصارى.65 رحمة تحت وحيدة — يده تحت ا عمَّ الزغل تنازل بعد — ستصبح والتي
— بيَّنَّا كما — الكاتب غرض يخدم ما وتفسريها الخيانة قصة يف أنَّ املالحظ ومن

القصة.66 هذه بها ومراجع مصادر عىل املرسحية يف اعتمد ألنه
مقبولة؛ فنية بصورة أباظة عزيز وظَّفها فقد ان»، الغسَّ أبي بن «موىس شخصية ا أمَّ
بفساد الزغل أخرب الذي هو فموىس املرسحية، يف ُمرشقة عديدة مواقف لها كانت حيث
ثورة يقود الذي وهو للسلطان، النُّصح إسداء منه يطلب ثمَّ وحاشيته، السلطان أخيه
الذي الغرناطي الوفد ضمن كان وهو ليحيى، بالوالية عهد عندما السلطان ضدَّ البالد
قبل مالقة عن الزغل مع يدافع الذي وهو األسري، السلطان الفتداء لفرديناند ذهب
هذه وتوظيف التسليم.67 بعدم املرسحية نهاية يف السلطان ينصح الذي وهو سقوطها،
معاقل آخر الغرناطي؛ للشعب بها يرمز أن أراد الكاتب ألن مقبوًال؛ كان الشخصية
نفس يف ولكنها عظيمة، أعماًال وجدناها الشخصية هذه ألعمال نظرنا وإذا األندلس.
السلطان واستمر نتيجة، بأي تأِت لم للزغل موىس فنصيحة منها، فائدة ال عقيمة الوقت
العهد والية عىل للثورة موىس وقيادة يفعل. ملا مجاراته يف حاشيته واستمرَّت َلْهوه، يف

وكذلك ص٢٢٧-٢٢٨، األندلس»، «نهاية وكذلك ص٦١٣-٦١٤، الثاني، الجزء الطيب»، «نفح راجع: 65

ص٧١٧. السابق، العرب»، «تاريخ
األندلس» و«تاريخ األندلس» و«نهاية للمقري، الطيب» «نفح وبها ص١١٩، املرسحية، مراجع انظر: 66

عنان. هللا عبد ملحمد
.١٠٩ ،١٠٤ ،١٠٠ ،٦٣ ص٥–٧، املرسحية، انظر: 67

120



للتاريخ التعليمي التوظيف

الغرناطي الوفد مع موىس ذهب وعندما العرش. يحيي واعتىل يشء، عن تثمر لم ليحيي
الزغل مع موىس دافع وعندما والوعيد، بالتهديد السلطان قابلهم األسري، السلطان الفتداء
— املرسحية آخر يف — السلطان نصح وعندما األعداء، أيدي يف مالقة سقطت مالقة، عن
أن أراد الكاتب أن ذلك معنى املحدد. املوعد يف يتم التسليم نجد غرناطة، تسليم بعدم
عىل القضاء إن — الغرناطي للشعب الرامزة موىس68 شخصية خالل من — لنا يقول
عىل والرصاع والتفكك فاالنحالل الشعب؛ فعل مهما منه مناص ال حتمي أمر األندلس
حتميٍّا. أمًرا ونهايتها األندلس دولة موت من يجعل الذي الحكم أمراض هي السلطة

مالمحها يف تغيري أي الكاتب عليها يُجِر فلم القاسم»، «أبي الوزير شخصية ا أمَّ
أن يخربنا فالتاريخ الكاتب، يريده كان ما كل فيها التاريخية صفاتها ألن التاريخية؛
بعض عاد ثمَّ أسلمت، وقد — األصل يف — نرصانية أرسة من كان القاسم أبا الوزير
إيمانًا يؤمن عمليٍّا سياسيٍّا وكان غرناطة. سقوط بعد أخرى مرة النرصانية إىل أفرادها
ومن ثمن.69 بأي للفرص انتهازيٍّا وكان للنصارى، والخضوع التسليم بسياسة قويٍّا
يف الكاتب غرض تخدم فهي املرسحية،70 يف بوضوح تتجىل الصفات هذه أن املالحظ

الوزير. هذا أمثال الدولة لرجال الضعف نواحي إبراز
يدخل كي — لها تاريخي وجود دون — الكاتب خلقها فقد بثينة شخصية ا أمَّ
الحب بني الرصاع إىل به يؤدي والذي رساج، بن محمد وبني بينها العاطفي الجو ذلك

وأتباعها. عائشة عن اإلفراج سبيل يف الكربى تضحيتها عن فضًال هذا والواجب.71
عنها: قال الذي للمرسحية، حسني طه الدكتور مقدمة إىل نأتي وأخريًا

أن وعىس غرناطة، أهل عىل مقصورة ليست نفسها والوقائع األحداث ولكن
القريبة األيام هذه يف املرصيون شهدها التي والوقائع باألحداث أشبه تكون

يظهر ولم يتجلَّ لم البطويل دورها ولكن تراثية، شخصية موىس شخصية أن بالذكر الجدير ومن 68

قبيل التاريخي البطويل موىس دور عن وللمزيد حصارها. وقت األخري غرناطة رصاع يف إال التاريخ يف
ص٢٣٧–٢٤١. السابق، األندلس»، «نهاية انظر: غرناطة، تسليم

ص١٩٢–٢٤٤. السابق، األندلس»، «نهاية راجع: 69

.١١٥ ،١١١ ،٩٥ ،٣٢ ص٢٥، املرسحية، انظر: 70
الخامس، الفصل من والثالث الثاني املشهد املرسحية، يف ومحمد بثينة بني الحوار يف الرصاع هذا انظر 71

ص٨٨–٩٤.
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وأكاد فيه. لبس ال رصيًحا عنيًفا ا ردٍّ غرناطة إىل تردنا فإنها الخاتمة، لوال
وال نفسه ينَس لم أنه — أعتقد فيما يُخطِّئني الشاعر أظنُّ وما — أعتقد
وقع وما واملرصيني مرص ذكر ولعله القصة. لهذه إنشائه أثناء مواطنيه
عليهم جرى وما وأهلها غرناطة ذكر مما أكثر األخرية األعوام هذه يف لهم
مما قليًال أكثر وأهلها غرناطة نسيان يف الشاعر مىض ولو األحداث. من
عربية وخطوب مرصية أحداث عن ح ولرصَّ مرصيني، أشخاًصا ى لسمَّ مىض؛
ة مشقَّ ذلك بعد يجد لم ثمَّ إرسائيل، وبني اإلنجليز من مكايد وعدَّد معارصة،
عىل شقَّ ولكنه تميض، أن ضمريه أراد كما القصة يُميض أن يف ة مشقَّ أي
فيه ا ردٍّ وحني حني بني غرناطة إىل قلمه وردَّ وخواطره، بخياله وعنف نفسه،

واملرصيني.72 مرص يف إال يكتب أن يأبى كان ألنه قسوة؛ من يشء

عام املرسحية كتابة زمن هو القول هذا عىل حسني طه د. شجع ما أن املالحظ ومن
عىل عابرة، سطحية وبنظرة املرصية.73 لألمة املرسحية أباظة عزيز إهداء وكذلك ،١٩٥٢
نقًدا سنجد متعمقة، نقدية بنظرة ولكن املرسحية، يف مدًحا سنجده حسني، طه د. قول
«مرص» كلمة فيه تُبدَّل أن يجب حسني طه د. قول أن األمر وحقيقة للمرسحية. الذًعا
واملرصيني مرص عن ذُِكر ما كل إن آخر، وبمعنى صحيح. والعكس «غرناطة»، بكلمة
ذكر هو وأهلها غرناطة عن ذكر ما وكل وأهلها، غرناطة عن ذكر األمر حقيقة يف هو
الواجب من كان أباظة: لعزيز يقول أن أراد حسني طه د. وكأن واملرصيني، مرص عن

ورجالها. الثورة تُريض كي املرسحية يف ومشهدها مرص إقحام عدم
قبل فرتتني، عىل تمت املرسحية كتابة إن وقوله أباظة عزيز إهداء إىل ُعدنا وإذا
الفصول أقل من وهو الرابع، الفصل يف جاء مرص مشهد أن فسنالحظ الثورة، وبعد
تهكُّم عىل والدليل قبلها. ال الثورة تلت التي الفرتة يف أي املرسحية؛ نهاية يف أي مساحة؛
واملرصيني مرص ذكر عزيز] [أي «ولعله سبق: فيما — قوله بالكاتب حسني طه د.

ط. ص: األندلس»، «غروب مرسحية مقدمة حسني، طه د. 72

كان فلقد املرسحية؛ هذه أُهدي — الكريمة املرصية األمة أيتها — «إليِك إهدائه: يف أباظة عزيز قال 73

ترشق أن الجديد لفجرك هللا يتأذَّن وملَّا منها، ضئيًال قدًرا إال كتابتها، من أفرغ أن القدر مواتاة من
الناس عىل تُنرش أن لها يُهيَّأ لن أنها ظنِّي أغلب كان ولقد آالؤه. تنهلَّ أن الجميل لبعثك وال أضواؤه،

مقدوًرا.» قدًرا هللا أمر وكان هللا، وقدَّر قدَّرت ولكنني أيديهم، بني ُمتداَولة أو أمامها، ممثلًة
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من عليهم جرى وما وأهلها غرناطة ذكر مما أكثر األخرية األعوام هذه يف لهم وقع وما
وأحداثها. املرسحية يف جاء ما عكس وهذا األحداث.»

األندليس سيَّما وال التاريخي، الرتاث توظيف يف نجح قد أباظة عزيز نجد وأخريًا
األوىل مرسحيته يف وذلك األندلس، يف العرب الحكَّام وعيوب أمراض يربز كي منه؛
األندلس»، «غروب الثانية مرسحيته يف والعيوب األمراض هذه ثمار جني ثمَّ «النارص»،

الحكَّام. هؤالء أيدي عىل الدولة موت يف املتمثلة
التوظيف يكون كي التاريخ؛ يوظِّف أن أباظة عزيز الكاتب استطاع هنا ومن
تؤدي التي الحكم وعيوب أمراض تتجنب كي العربية؛ األمم منه تتعلم تعليميٍّا توظيًفا

الدول. سقوط إىل
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للتاريخ التوظيفاالجتامعي

أباظة لعزيز «العباسة» مرسحية

النكبة هذه أمام التاريخ كتب حارت وقد واسعة، شهرة العربي التاريخ يف الربامكة لنكبة
األستاذ ا أمَّ الطرق. بشتى تفسريها وتحاول أسبابها تعدد فراحت الرشيد، هارون يد عىل
وقد «العباسة»، مرسحيته خالل من النكبة هذه يفرسِّ أن أيًضا حاول فقد أباظة عزيز

عنها: قال الذي للمسعودي، الجوهر» ومعادن الذهب «مروج كتاب عىل اعتمد

بها أنا طلعة األرض يف ليس جعفر! يا ويحك يحيى: بن لجعفر الرشيد قال
للعباسة وإن برؤيتك، مني وأنًسا استمتاًعا أشد بها وأنا أميل، إليها وال آنس،
ال فوجدتني معكما، أمري يف نظرت وقد ذلك. بدون ليس موقًعا مني أختي
معها، أكون يوم منك والرسور الحظ ناقص ورأيتني عنها، وال عنك أصرب
الرسور به يل يجتمع شيئًا رأيت وقد دونها. معك كوني يوم يف ُحْكمي وكذلك
يف بها واالجتماع إليها والنظر مجالستها به تملك تزويًجا زوَّجتكما قد …
وغليظ ومواثيقه هللا عهد عليه وأخذ … الرشيد فزوَّجه فيه، معكما أنا مجلس
وأمري إال بيٍت سقُف وإياها يظلَّه وال معها، يجلس وال بها، يخلو ال أن أيمانه
يصدُّها كان ولكنه العباسة، به تعلَّقت فرتة [وبعد … ثالثهما الرشيد املؤمنني
… ألمه قصدت عليها اليأس استحكم فلما الرشيد]، مع لعهده وفاءً دائًما
يوًما جعفر عىل فأقبلت … الحيلة إعمال ووعدتها جعفر، أم لها فاستجابت
امللوك، تربية من القصور بعض يف وصيفة يل وصفت قد بني، يا له: فقالت
البارع، والقد الرائع، الجمال مع والحالوة والظرف واملعرفة األدب يف بلغت قد
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فاستقبل … لك اشرتائها عىل عزمت وقد مثله، يَُر لم ما املحمودة والخصال
إىل وبعثت وكذا. كذا ليلة إليك ُمْهِديتُها أنا له: فقالت … بالقبول كالمها
من جعفر وانرصف الليلة، تلك إليها وسارت بت فتأهَّ بذلك، فأعلمتها العباسة
منزله فدخل عليه، عَزم ِلَما فضلة الرشاب من نفسه يف بقي وقد الرشيد عند
بصورتها يكن لم سكران فتى عىل فأُدِخلت بمكانها، فخرب الجارية عن وسأل
له: قالت حاجته قىض فلما فواقعها، إليها فقام واقًفا، خلقها عىل وال عامًلا،
أنا فقالت: … تعنني؟ امللوك بنات وأيُّ قال: امللوك؟ بنات حيل رأيت كيف
ولدت ثمَّ حْمل، عىل منه ُمْشتَِملة وانرصفْت … املهدي بنت العباسة موالتك
… مكة إىل … الصبي وجهت وانتشاره الخرب ظهور خافت فلما … غالًما
مع العباسة قصة عليه وقصت فخربته الرشيد] إىل زبيدة جاءت يوم [وذات
أدلُّ دليل وأي قالت: وشاهد؟ دليل من ذلك عىل لك هل لها: فقال … جعفر
َمن وكَّل مكة إىل صار فلما … الحج يريد أنه الرشيد] [فأظهر … الولد؟ من
ه حجَّ قىض فلما صحيًحا، األمر فوجد أمره، عن والبحث بالفحص به يثق

نعمهم.1 إزالة عىل الربامكة يف أضمر

وإنجاب الزواج بعد أي املسعودي؛ قصة نهاية ُقبيل من تبدأ العبَّاسة ومرسحية
لعليَّة، العباسة، وصيفة عتبة، من عتابًا نجد األول الفصل من األول املشهد ففي الطفل،

دار الثالث، الجزء الجوهر»، ومعادن الذهب «مروج املسعودي، عيل بن الحسني بن عيل الحسن أبو 1
الثامن، الجزء الطربي»، «تاريخ يف: أيًضا القصة هذه وانظر ص٢٩٠–٢٩٢، د.ت، والنرش، للطبع الرجاء
كثري، بن الحافظ وكذلك ص١١٤، الخامس، الجزء التاريخ»، يف «الكامل األثري، ابن وكذلك ص٢٩٤،
«خالصة األربيل، قنيتو ُسنبُط الرحمن عبد وكذلك ص١٨٩-١٩٠، العارش، الجزء والنهاية»، «البداية
ظالل يف «الربامكة برانق، أحمد محمد وكذلك ص١٤٦، ،١٩٦٤ بغداد، املتنبي، مكتبة املسبوك»، الذهب
الدينوري، قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو وكذلك ص١٨١، ،١٨٩٠ املعارف، دار الخلفاء»،
وكذلك ص١٧٢، ،١٩٦٧ والتوزيع، للنرش ورشكاه الحلبي مؤسسة الثاني، الجزء والسياسة»، «اإلمامة
ص١٩، ،١٩٧٠ ط٢، بالقاهرة، الخانجي مكتبة وأندلسية»، رشقية إسالمية «تراجم عنان، هللا عبد محمد
الهاشمية، املطبعة الثاني، الجزء واإلسالم»، العرب عاملي يف النساء «أعالم كحالة، رضا عمر وكذلك

ص٩٦٩. ،١٩٤٠ دمشق،
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رشعيٍّا، ال ظاهريٍّا زواًجا جعفر من العباسة ج زوَّ الرشيد هارون ألن العباسة؛ أخت
لها: قائلًة

ك��ري��م وال��زوج ال��ع��ق��د ب��ص��ح��ي��ح زوٌج ه��ي
ال��ع��ق��ي��م؟2 وال��ن��ْه��ُي وال��ِح��ْرم��ان ال��َم��نْ��ع ف��إالَم

املنع لهذا الرئييس السبب منها ونعلم وعلية، عتبة مع الحوار يف العباسة وتشرتك
اآلتي: الحوار خالل من الزوجني بني

علية:

م��ش��وب وال��زوِر ب��ال��بُ��ه��ت��ان ال��ق��ول ه��ذا إن
وأج��ي��ب��وا ف��أص��ي��خ��وا ال؟ أم ه��و أزواٌج
ع��ج��ي��ب يَ��ج��ري ف��ال��ذي زواًج��ا ك��ان ف��إذا
غ��ري��ب؟ أم أه��ٌل أه��و ، ِح��لٍّ غ��ي��ُر زوٌج ق��ي��ل

العباسة:

… … ُم��ف��ت��ي��ه ل��ه أف��ت��ى ه��ك��ذا

علية:

م��ع��ي��ُب ت��خ��ري��ٌج … … …

العباسة:

ال��ن��ب��وة3 ب��ي��ت إل��ى ي��رق��ى ال ق��ال أع��ج��م��يٌّ

ص١٨-١٩. ،١٩٦١ بالقاهرة، الخانجي مؤسسة «العباسة»، مرسحية أباظة، عزيز 2

ص٢٣-٢٤. املرسحية، 3
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هي فالعبَّاسة التاريخية؛ الناحية من صحيح األخري العباسة قول أن املالحظ ومن
هللا عبد بن عيل بن محمد بن املنصور هللا عبد بن املهدي محمد بن الرشيد هارون أخت
خالد بن يحيي بن جعفر فهو جعفٌر، العباسة زوج ا أمَّ املطلب،4 عبد بن عباس بن
هذه يوظِّف أن أباظة عزيز استطاع وبذلك الفارسية.5 الربامكة أرسة من برمك بن
الفارسية العصبية وبني العربية العصبية بني رصاًعا يبني كي فنِّيٍّا؛ التاريخية الحقيقة

العنرصية. التفرقة حول الرصاع إقامة أخرى: وبعبارة (األجنبية).
الرتاثية، القصة يف محدوًدا كان — الرشيد زوجة — زبيدة دور أن املالحظ ومن
املحدود الدور هذا أخذ أباظة عزيز ولكن الطفل، إنجاب بقصة الرشيد إخبار يف متمثًِّال
لذلك الربامكة؛ أمر إنهاء يف الزعامة لزبيدة فجعل املرسحية، يف أكرب مساحة وأعطاه
وجعلها — الرتاثية القصة يف جاءت كما — الربامكة عىل زبيدة ِحقد أسباب عزيز غريَّ
ذلك يف وتقول األمني، البنها العباسة كره بسبب العبَّاسة؛ عىل زبيدة بحقد تتعلق أسبابًا

عتبة:

ال��غ��ي��ر ��ِت ُوقِّ ع��ل��ي��ك، ت��وغ��ره ل��ه ق��ال��ت
ال��غ��در وت��خ��ف��ي��ن ��ف��و ال��صَّ ل��ه��ا تُ��ب��دي��ن إن��ك
وال��خ��م��ر ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��م��ك��ر اس��ت��ع��ن��ت وإن��ك
ش��ر6 وك��لَّ أذًى ك��لَّ الب��ن��ه��ا وت��ض��م��ري��ن

أمر إنهاء يف مصلحة لهم ممن األعوان لبعض زبيدة استقطاب إىل باإلضافة هذا
سكينة، وابنته الرشيد، حاجب الربيع؛ بن الفضل مثل: جعفر؛ وباألخص الربامكة،
حاقدة زبيدة نجد الثاني، الفصل من الثالث املشهد ففي الجيوش. قائد أعني؛ بن وهرثمة
الطامح باإلنسان فتصفه منتًرصا، الشام من لقدومه البالد انتظار بسبب جعفر عىل

عرش، الرابع املجلد السالم)»، مدينة (أو بغداد «تاريخ البغدادي، الخطيب عيل بن أحمد بكر أبو 4
ص٥. ،١٩٣١ بمرص، السعادة مطبعة

ص٤٩٢. الثالث، املجلد «الربامكة»، مادة العربية، الرتجمة اإلسالمية»، املعارف «دائرة 5

ص٢٧. املرسحية، 6
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الربمكي جعفر يرى الرشيد إن لعلية: وتقول البالد،7 عىل للحصول الساعي امُلرتف
قائلًة: التفصيل من بيشءٍ الرأي هذا سكينة وتؤكِّد به. إال عيش ال وكالشمس كالهواء

ب��أن��ي��اب��ه��ا؟! ع��ل��ي��ه ��ت أل��حَّ ال��ردى ب��غ��ت��ات إذا ف��ك��ي��ف
ب��أق��ط��اب��ه��ا؟! ل��دي��ن��ا والذت ف��ارٌس ان��ت��ق��ض��ت إذا وك��ي��ف
ألرب��اب��ه��ا؟!8 أم ألرب��اب��ه، ج��ع��ف��ٌر ن��ص��رت��ه أي��ب��ذل

شديدة: حدة يف زبيدة تقول جعفر، عن الدفاع علية تحاول وعندما

وي��س��ت��ص��ن��ع ال��رج��ال ف��ي��ب��ن��ي ال��رش��ي��د ي��ت��ح��دى ول��ك��ن��ه
ي��رف��ع9 م��ن وي��رف��ع ي��ع��زُّ وس��ل��ط��ان��ه��م ذوي��ه ل��م��ج��د

أسبابًا ويجعلها التاريخ، كتب من الربامكة نكبة أسباب أباظة عزيز يأخذ وبذلك
إىل باإلضافة — األسباب هذه وتتمثل جعفر، عىل والحاقدون زبيدة تستغلها مقنعة
ألف عرشين عليها أنفق داًرا بنى أنه يف — للطفل وإنجابه العباسة من جعفر زواج
نفقاتُه؟ فأين درهم، ألف ألف عرشين دار عىل أنفق «إذا للرشيد: وقيل درهم، ألف
سلطانه، عىل الرشيد خوف بخالف هذا تنوبه؟»10 التي النوائب وأين ِصَالتُه؟ وأين
هذا فقط.11 اسمها إال منها له وليس الربامكة، يد يف حقيقتها يف الخالفة بأن وإحساسه
الرشيد جلس فإذا والكرم، الجود من عليهم أغدقوا بما الربامكة إىل الناس ميل بخالف
معه جلس األمني جلس وإذا عطائه، مثل فأعطى يحيى معه جلس للعطاء مكة «يف
ثمَّ عطائه، مثل فأعطى جعفر معه جلس املأمون جلس وإذا عطائه، مثل فأعطى الفضل
الناس، بني مثًال أعطياتهم ذهبت حتى الهبات سعة يف بعُد من وأوالدهم هم اسرتسلوا

ص٨٤. املرسحية، انظر: 7
ص٨٦-٨٧. املرسحية، 8
ص٨٧-٨٨. املرسحية: 9

ص١٨٩. العارش، الجزء والنهاية»، «البداية كذلك: وانظر ص٢٩١، السابق، الطربي»، «تاريخ 10

ص٢٦٧. السابق، الخلفاء»، ظالل يف «الربامكة راجع: 11
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عزيز أخذ ولقد بالكرم.»12 مدحهم يف الشعر صوغ إىل الخليفة مديح عن فانرصفوا
املرسحية.13 يف متفرقة أماكن يف ووضعها األسباب هذه أباظة

بشخصية اهتمامه من أكرب كان العباسة بشخصية الكاتب اهتمام أن املالحظ ومن
العباسة، شخصية عىل وأضفاها والرتاثية التاريخية زبيدة وصفات مالمح أخذ فقد زبيدة،
واملساكني، والفقراء والشعراء األدباء عىل العطف كثرية إنها زبيدة عن يقول فالتاريخ
القرآن. يحفظن جارية مائة لها وكان والبالغة. والفصاحة والرأي العقل ذوات من وهي
بني الحج لطريق كتمهيدها العالم؛ بها وانتفع خلفتها التي الجليلة اآلثار بخالف هذا
يف كلمة العبَّاسيني نساء أنفذ وكانت انًا. مجَّ مكة ألهل العذب املاء وتوفري ومكة، بغداد
يعفو كي الرشيد عند تشفعت التي وهي املال. بيوت من الرشيد مكَّنها لذلك الدولة؛
يف العباسة عند نجدها الصفات هذه ومعظم سجنه.14 يف وهو جعفر بن يحيى عن
ثارت وقد مرص نجد األول، الفصل من الرابع املشهد ويف املثال، سبيل فعىل املرسحية؛
الربمكي وجعفًرا الرشيد نجد الثورة هذه وأمام عيل، بن سليمان بن إسحاق واليها عىل
حفاوة: يف الرشيد لها فيقول رأيها، لتقول العباسة فتستأذن الحرب، يف الرأي يتبادالن

ال��ج��الئ��ل15 ال��خ��ط��وب س��وِد ف��ي ال��ه��دى س��ن��ا يُ��رت��ج��ى ف��ع��ن��دك ق��ول��ي … …

قائلني: وجعفر الرشيد يمتدحها املاهرة، بخطَّتها تتحدث أن وبعد

الرشيد:

  م��ث��ل��ه أرى ال ال��رأي ف��ه��ذا أص��ب��ِت

ص٢٧٢. ،١٩٣٦ ببوالق، األمريية املطبعة السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة املدور، نخلة جميل 12

ص١٥-١٦، األول، الجزء املقدمة، خلدون»، ابن «تاريخ انظر: الربامكة، نكبة أسباب عن وللمزيد
.٢٩٠ ص٢٧٨، السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة وكذلك ص٤٩٧، اإلسالمية»، املعارف «دائرة وكذلك

.٢١٤ ،٢١١ ،١٢٩ ،١٠١ ،٩٤ ص٨٢، املرسحية، انظر: 13
«حضارة وكذلك ص١٠٩، املسبوك»، الذهب «خالصة وكذلك ص١١، بغداد»، «تاريخ راجع: 14

الثاني، والجزء ص٤٣٠، األول، الجزء النساء»، «أعالم وكذلك ص١١٩-١٢٠، السالم»، دار يف اإلسالم
ص٤٣٩–٤٤١.

ص٦١. املرسحية، 15
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جعفر:

ب��ال��ج��ح��اف��ل ال ال��ن��ص��ر ي��ؤت��ى وب��ال��رأي  

(لجعفر): الرشيد

  … … ب��ه ف��ل��ت��أخ��ذ ال��ف��ض��ل أب��ا

جعفر:

ب��ع��اق��ل ع��ن��ه أزورُّ إذا ول��س��ت وع��ي��ت��ه ق��د … … … …

للعباسة): تدليل يف للقيام، يتهيَّأ (وهو الرشيد

وال��س��ي��اس��ة ال��ح��رب ف��نَّ أح��ك��م��ت
ال��ك��ي��اس��ة ت��زي��ن��ه��ا ن��ه��ي��ٍة ف��ي
ع��ب��اس��ة رج��ًال ُخ��ِل��ق��ت ق��د ل��و
ب��ال��ري��اس��ة ال��ب��ي��ت أَْول��ى ل��ك��ن��ِت
ال��س��اس��ة16 ُده��اة أدَه��ى م��ن وك��ن��ِت

أمام يضع الربمكي خالد بن يحيى نجد األول، الفصل من السادس املشهد ويف
هذا بحلِّ تقوم أن منها ويريد الفضل، وأخيه جعفر بني ت تفشَّ قد أزمة أسباب العبَّاسة

له: فتقول بينهما، النزاع

م��ن��ب��ت��ه م��ن ال��داء أن��ِزع وق��د ُس��ق��ت��ه م��ا ك��لَّ أب��ي، ع��رف��ت،
ن��ض��رت��ه17 ف��ي ال��ودِّ رف��رف ع��ل��ى أج��م��ع��ه��م��ا ال��وزي��ري��ن ل��ي ف��دْع

ص٤٤. املرسحية، 16
ص٤٨-٤٩. املرسحية، 17
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من الحقيقية العبَّاسة مكانة عىل نتعرف الثالث، الفصل من الرابع املشهد ويف
لها: زبيدة وكره حقد حول جعفر وبني بينها حوار خالل

العباسة:

ج��ع��ف��ر! اب��ن��ة زب��ي��دة ال��خ��ص��ام ه��ذا تُ��ذي��ق��ن��ي ع��الم أدري م��ا وال��ل��ه
م��ع��ش��ري؟! ال��خ��ض��ارم وم��ع��ش��ره��ا ِص��ه��ٌر، وب��ي��ن��ن��ا ال��ج��ف��اء ت��م��ن��ح��ن��ي وإالَم
ال��ُم��ع��ص��ِر ال��ش��ب��اب ُح��ل��ِل ف��ي وخ��ط��رُت ��ب��ا ال��صِّ آم��ال اس��ت��ش��رف��ت ح��ج��ره��ا ف��ي
ال��ُم��دب��ِر ال��ج��م��ال ك��أن��ق��اض ا ُودٍّ ف��س��اق��ط��ت ال��ن��ديَّ ال��ودَّ أص��ف��ي��ت��ه��ا

جعفر:

أس��ب��اب��ه إل��ى م��س��ت��ن��ٌد ف��ال��ِح��ق��د زب��ي��دة ع��ل��ي��ك ح��ق��دت إن أرأي��ت
ب��ه تُ��ع��ن��ى م��ا ك��لِّ ف��ي وزح��م��ت��ه��ا ل��ه تُ��م��ض��ي م��ا ك��لِّ ف��ي ط��اول��ت��ه��ا
أذن��اب��ه ع��ن وص��ددت ف��ص��درت��ه ت��ب��ت��دري��ن��ه ل��ل��م��ج��د وس��ب��ق��ت��ه��ا
ورح��اب��ه م��ل��ك��ه زي��ن��ة ول��م��ع��ت م��ك��ان��ًة ال��رش��ي��د ع��ن��د وف��ض��ل��ِت��ه��ا
��اب��ه ُح��جَّ ف��ي ون��ه��ي��ت وزرائ��ه، ف��ي وأم��رت أم��رائ��ه، ف��ي وح��ك��م��ت
ن��اِب��ه ب��رأي س��اس��ت��ه وب��رع��ت ُم��ح��ص��ٍد ب��ح��زم ق��ادت��ه وش��أوت
أب��واب��ه18 ع��ل��ى آم��ل��ًة وتُ��ط��ي��ف ل��ه ال��دن��ي��ا ت��ل��ج��أ ق��ص��رك وأن��اف

لزوجها،19 وُمحبًَّة وفيًة امرأًة املرسحية يف العباسة نجد سبق، ما إىل وباإلضافة
أخيها لظلم الرافضة وهي الحنون،21 األم وهي خالد،20 بن ليحيى األمني الناصح وهي

ص١٥٤–١٥٦. املرسحية، 18
ذلك انظر كبرية، مساحات احتلَّت والتي الزوجني، بني الحب مشاهد يف اإلفراط املرسحية عىل ويؤخذ 19

ص١٤٣–١٥٨، الثالث، الفصل من الرابع واملشهد ص٦٣–٧٤، األول، الفصل من السابع املشهد يف:
ص٩٧–١٠٤. وكذلك

ص٥٤–٦٢. األول، الفصل من السادس املشهد املرسحية، انظر: 20
ص١٣١–١٧٥. بأكمله، الثالث الفصل املرسحية، انظر: 21
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العبَّاسة عىل يُعاب ذلك ورغم فعليٍّا.22 ال شكليٍّا الزواج يكون بأن أمر عندما الرشيد
تكون أن املعقول غري فمن وأعوانها؛ زبيدة ومؤامرات مكائد أمام سلبيتها املرسحية يف
ووالد زوجها مصري أمام األيدي مكتوفة وتقف والدولة القرص يف املكانة هذه للعبَّاسة
أن نجد هنا ومن املرسحية.23 آخر يف عنه للعفو الرشيد باستعطاف مكتفيًة طفلها،
زبيدة شخصية رسم يف نجاحه بقدر العباسة لشخصية رسمه يف ينجح لم الكاتب
بأن تعتقد زبيدة الكاتب جعل فمثًال األغراض؛ تحقيق يف اإليجابية حيث من وأعوانها،
عىل السمو هذا يؤثر أن املمكن فمن الدولة، يف يسمو أن استطاع إذا الربمكي جعفًرا
وينطبق مقنعة، بصورة املرسحية يف هذا جاء وقد األمني. البنها الخالفة تولية يف غرضها
بعد الوزارة تقلُّد يتمنَّى الربيع بن فالفضل أيًضا؛ زبيدة ألعوان بالنسبة املعنى هذا
— أعني بن هرثمة وكذلك — تاريخيٍّا — جعفر موت بعد ذلك له ق تحقَّ وقد جعفر،
وكذلك والشجاعة، البطولة ساحة يف يظهر كي جعفر قتَْل يتمنَّى الذي — الجيوش قائد
منهم؛ زوالها بعد هاشم بني إىل ستعود الربامكة وسلطان شهرة بأن املؤمن الهادي ابن
عداوتها تظهر فال النظر، بعيدة تدبريها، يف هادئة امرأة زبيدة أباظة عزيز جعل لذلك

قة. املنمَّ الكلمات وراء من خفية بصورة ولكن رصيحة، بصورة
استقطبت زبيدة أن — سبق ما بخالف — املرسحية يف التاريخية املخالفات ومن
بينهما، التعاون هذا ينفي التاريخ ولكن الربامكة، ضدَّ إليها ينضم كي الربيع بن الفضل
تحقيق يف آمًال نفسه؛ تلقاء من الربامكة ضدَّ الرشيد صدر يوغر كان الفضل أن ويثبت
فنيٍّا توظيًفا يوظِّفها أن الكاتب استطاع التاريخية املخالفة وهذه الشخصية،24 أغراضه
يف التحكُّم وكذلك أعوانها، يف التحكم عىل قدرتها يف زبيدة شخصية تخدم ألنها مقبوًال؛
الباهظة الرضائب يفرضون كانوا الربامكة أن املرسحية يف جاء وأيًضا املؤامرات. تدبري
يُرضب صار الربامكة إن لنا يقول والتاريخ والظلم.25 السالح بقوة الشعب عامة عىل

.٩٩-١٠٠ ،٢٤ ص٢٠، املرسحية، انظر: 22
ص٢٤٠–٢٤٣. املرسحية: انظر: 23

رشقية إسالمية «تراجم وكذلك ص٢٧٤-٢٧٥، السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة يف: ذلك انظر 24
ص١٩. وأندلسية»،

ص١٨٥. املرسحية، انظر: 25
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وكرمهم.27 الربامكة رثاء يف أشعار من قيل ما بخالف هذا والعطاء،26 الكرم يف املثل بهم
العربية األصول بني رصاعه لخدمة وظَّفها ألنه للكاتب؛ تُحسب أيًضا املخالفة وهذه
العباسة زواج قصة مكذِّبًا خلدون ابن عنها قال التي العنرصية، التفرقة أو والفارسية،

جعفر: من

هللا عبد بنت وأنها وجاللها، وأبويها دينها يف العبَّاسة منصب من ذلك وهيهات
امللة وعظماء الدين أرشاف هم رجال أربعة إال وبينه بينها ليس عبَّاس؛ بن
بن املنصور جعفر أبي هللا عبد بن املهدي محمد بنت والعبَّاسة بعده. من
خليفة، أخت خليفة، ابنة … النبي عم العبَّاس بن … عيل بن اد السجَّ محمد
وإقامة وعمومته، الرسول وصحبة النبوية، والخالفة العزيز، بامللك محفوفة
ببداوة عهد قريبة جهاتها، سائر من املالئكة ومهبط الوحي، ونور امللة،
فأين الفواحش، ومراتع الرتف عوائد عن البعيدة الدين وسذاجة العروبية،
إذا والذكاء الطهارة توجد أين أو عنها؟ ذهب إذا والعفاف الصون يطلب
رشفها وتُدنِّس يحيى، بن بجعفر نسبها تُلحم كيف أو بيتها؟ من ُفِقدوا
الرشيد من يسوغ وكيف … الفرس من … العجم موايل من بموًىل العربي
وقاس املنصف، نظر ذلك يف املتأمل نظر ولو … األعاجم موايل إىل يصهر أن
من موًىل مع مثله لها الستنكف زمانه؛ ملوك عظماء من ملك بابنة العبَّاسة

تكذيبه.28 يف ولجَّ واستنكره قومها، سلطان ويف دولتها، موايل

وعدوان امللة محاسن نُكتة «الربامكة عنوان تحت السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة ذلك: يف انظر 26
وكذلك ص١٢٧–١٣٥، بالكرم»، وانفجارهم الربامكة «جمال عنوان تحت وكذلك ص٩٩–١٠٧، دولتها»،

ص١٦٩. والسياسة»، «اإلمامة يف
بغداد»، «تاريخ يف: وكذلك ص٣٠٠-٣٠١، السابق، الطربي»، «تاريخ يف: األشعار هذه انظر 27

.٢٩١ ،٢٨٤ ص١٣٠، السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة يف: وكذلك ص١٢٩-١٣٠،
ص١٥. املقدمة، األول، الجزء خلدون»، ابن «تاريخ 28

موضوعة جعفر من العبَّاسة زواج قصة أن ح ونرجِّ هذا، رأيه يف خلدون ابن مع نتفق ونحن
والتي وليلة، ليلة ألف حكايات ضمن عديدة أخرى قصص ُوِضعت كما الرشيد، هارون تاريخ يف
من الطبقة هذه حكايات وبعض الرشيد. هارون اسم فيها «يرتدد والتي البغدادية، الطبقات وضعتها
املعارف «دائرة صياغتها.» وأُعيدت فيها ِزيد تاريخية حوادث عن عبارة اآلخر والبعض الخيال، وحي

ص٥٢٣-٥٢٤. الثاني، املجلد وليلة»، ليلة «ألف مادة اإلسالمية»،
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بصورة ولكن خلدون، ابن برأي يقرُّ — املرسحية يف — أباظة عزيز أن املالحظ ومن
عىل األجنبي التسلُّط بقضية اهتمامه بدليل مبارشة، بصورة إقراره من أكثر خفيٍة فنية
الربامكة، قبل من الخالفة شئون عىل السيطرة يف املتمثِّلة العربية اإلسالمية الخالفة
املتحكِّم بالخليفة الرشيد هارون الكاتب ر صوَّ لذلك منها؛ األصليني البالد أبناء وحرمان
والعائلية السياسية النواحي يؤثر والذي يشء، كل يف عقله إىل واملحتكم عواطفه، يف
لذلك العاطفية؛ النواحي عىل العربية، والعصبية العربي األصل حيث من واالجتماعية،
اإلسالمية فالخالفة جعفر، عن العفو أجل من العبَّاسة ودموع باستعطاف يتأثر لم نجده
للربامكة يسمح أن املمكن ومن حياته، يف والهامة األساسية األشياء من العربي والعنرص
العربي بالعنرص األجنبي عنرصهم باختالط يسمح ال ولكنه املختلفة، الوزارات بتقلُّد
األجنبي الفاريس جعفر وبني األصيلة العربية العبَّاسة بني الزواج ُجِعل لذلك األصيل؛

شكليٍّا. زواًجا
الحكم لصورة موضوعيٍّا معادًال تُعدُّ — رأينا يف — التفسري بهذا املرسحية ولعل
عام مرص يف «الحاكمة» امللكية لألرسة رَمز أباظة عزيز إن أي كتابتها؛ وقت مرص يف
عربية. أصول من انحدارهم عدم يف يتمثل تشابُه من بينهما ملا الربامكة؛ بأرسة ١٩٤٥

تمثيلها.29 وقت ذلك عكس عىل ُفِهمت املرسحية أن املالحظ ومن
توظيف يف أباظة» «عزيز الكاتب نجح فقد املرسحية، يف السيايس امللمح هذا ورغم
التفرقة خالل من العربية العصبية إظهار يف تمثَّلت اجتماعية بصورة التاريخي الرتاث

والعجم. العرب بني العنرصية

العبَّاسة؟ مرسحية بسبب الباشوية رتبة ُمِنحت أنك صحيح هل أباظة: عزيز دوارة فؤاد سأل فقد 29

يف امللك حق تؤيد أنها عىل املرسحية هذه يفهم أن البعض شاء املايض العهد «يف قائًال: عزيز فأجاب
مع اختلف قد كان ألنه باملرسحية؛ فاهتمَّ فاروق إىل وصل الرأي هذا أن ويبدو وزرائه، يف الترصف

ص٢٥٦. د.ت، ط٢، الفكر، دار يتحدَّثون»، أدباء «عرشة دوارة، فؤاد بها.» وبطش الوفد وزارة
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التوظيفالنفيسللتاريخ

أحمد فهمي فوزي للدكتور السلطان» «لعبة مرسحية

وظَّف وقد ،١٩٨٣ عام السلطان» «لعبة مرسحية أحمد فهمي فوزي الدكتور كتب لقد
الربمكي جعفر من العبَّاسة زواج عن املسعودي قصة خالل من الربامكة نكبة فيها
— الربامكة نكبة ملعالجة فوزي د. أغرى الذي أن الواضح ومن أباظة. عزيز فعل مثلما
العبايس والتاريخ الربامكة تاريخ يف وجده ما — قبل من لها أباظة عزيز معالجة رغم
من الحاكم وصالح الُحْكم مسألة يف العرصية آراءه فيها يبذر كي خصبة؛ أرض من
لهارون نفيس تفسري من قدَّمه ما بخالف هذا الرشيد. خالفة وقت املعتزلة آراء خالل

رشعيٍّا. ال شكليٍّا زواًجا وجعفر العبَّاسة بني الزواج يكون أن إرصاره أمام الرشيد
الدنيا» «صندوق صاحب فنجد القاهرة، مدينة يف عرصي إطار يف املرسحية وتبدأ
ويقومون الشيد، هارون قصة لنا يحكون البلياتشو ومعهما العطور» «بائعة وزوجته
الخيزران أمه يحبُّ كان الرشيد أن منهم ونعلم العبَّاسية، التاريخية الشخصيات ص بتقمُّ
األم به قامت ما بسبب كان الرشيد ِقبَل من امَلَريض التعلق وهذا (أوديبيٍّا). محرًَّما حبٍّا

الخالفة. هارون يعتيل كي الهادي البنها كقتلها شاذة؛ أفعال من

… وأحبَّته أمه الخيزران الرشيد أحب البلياتشو:
الرشيد لعزل وسعى الهادي، أخوه توىل أبيه، املهدي موت بعد الصندوق: صاحب
نية الخيزران اشتمت املشاعر! أرق الوحل يف السلطان يُمرغ كم وآه الوالية. من أخاه

القاتل. الهادي
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جريمة! ألف تلك أخاه؛ يقتل األخ املرأة:
جواريها بعض — مريًضا وكان — للهادي الخيزران وأرسلت الصندوق: صاحب

شنيعة. فعلة وتلك … فمات وجهه عىل جلسن
الهداية. رب يا أسألك حشاها! تقتل ابنها! تقتل أم املرأة:

املشاعر! أقدس الوحل يف السلطان يمرغ كم آه، البلياتشو:
يوم ثالث، سنني بعد الخيزران وماتت الخالفة الرشيد توىل الصندوق: صاحب
يخوض ممسًكا النعش بقائمة دموعه. كفت ما بعدها السوداء؛ اللحظة كان فراقها
الرأس الصدر عن سقط يومها ومن محاٌل. ترصخ: آهٍة وألف ٍة غصَّ وألف الطني، حافيًا
الرشيد وتعلَّق يومها من عزاء، يجد ال حضنه … أمه الخيزران عن انكسار، يف منه
ولم الخيزران ماتت الفعل. منه وانفلت الزمان منه انفلت وبوهم. بمخاوف الحياة يف
بالضجر، بالضياع أحيانًا النفس يشوِّه قد املوت فمستنقع هواها، الرشيد قلب من يمت
حنان إن يقرص. أو العمر يطول يحلم قلق. حلم من موتها بعد يستفيق ال كان والرشيد

املتعب.1 الصدر آهات ليسكت سريجع الضائع الخيزران

الخيزران وبني (االبن) الرشيد بني العالقة فرسَّ الكاتب أن الحوار هذا يف ونالحظ
الهادي. ابنها من أكثر الرشيد األم أحبَّت فقد أوديب؛ عقدة خالل من نفسيٍّا تفسريًا (األم)
والتاريخ أوديبيٍّا. حبٍّا الرشيد أحبَّها هنا ومن القتل؛ درجة إىل بها وصل الحبُّ وهذا
فيقول: التاريخي، الحدث قوة مع تتناسب ال ا جدٍّ موجزة بصورة ولكن ذلك، لنا يذكر
الخيزران خافت جعفر، البنه والبيعة هارون خلع يف أخذ ملا أنه الهادي موت سبب «إن
اعتمد وقد وجهه.»2 عىل وجلسن مرض، ملا غمه من جواريها من ت ودسَّ منه هارون عىل
الرشيد فات ترصُّ وتربير تفسري أجل من التاريخية القصة هذه عىل املرسحية يف الكاتب
أحبَّ املايض يف فهو محرَّم، ُحبٍّ كل إىل يسعى املرسحية يف فالرشيد العبَّاسة؛ أخته نحو
لذلك الحب؛ لهذا املوضوعي املعادل تمثِّل التي العبَّاسة أخته أحبَّ الحارض ويف أمه،

ص٢٤–٢٦. ،١٩٨٣ للكتاب، العامة املرصية الهيئة السلطان»، «لعبة مرسحية أحمد، فهمي فوزي د. 1

وكذلك ص٤٦٠، الثالث، املجلد خلدون»، ابن «تاريخ أيًضا: وانظر ص١١٤، املسبوك»، الذهب «خالصة 2
ص٤٢٢. السادس، الجزء الطربي»، «تاريخ
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«صاحب يقول وهنا شكليٍّا. زواًجا جعفر من العبَّاسة زواج يكون أن عىل الرشيد أرصَّ
الصندوق»:

املستعارة.3 الخيزران صورة للرشيد العبَّاسة صارت الخيزران موت بعد

أثناء العبَّاسة ألخته غزله خالل من املحرَّمة رغبته يشبع الرشيد كان هنا ومن
اليقظة عدم حالة يف أيًضا الرغبة هذه يشبع وكان اليقظة،4 حالة يف معها تواجده

الحلم»: «يف له فتقول ألبيه، جارية كانت عندما أمه، مع «الحلم»

أبوك عليك، حرام أنا … عليك حرام أنا … تلمسني ال … تقربني ال موالي
موالي يا لك أنا أبيك. جارية أنا أبيك، جارية أنا … أبحر ثمَّ بي طاف قد
يشء ال أيمانك. ملكت مما لست أنا عالماتك. بأريض تزرع أن يمكن ال محال،
أنا الحرام؟ هو وما الحالل هو ما … الفقهاء واسأل بيننا يجمع موالي يا
خسارة لك أنا امللعونة. الرغبة موالي يا أنا خيانة. الرشائع بحد لك موالي يا
أنا … أبوك بي طاف فقد تلمسني؛ ال تقربني ال أبيك جارية أنا الخسارة. كل

القضاة.5 موالي يا واسأل عليك حرام

أيًضا اليقظة عدم حالة يف رغبته يشبع الرشيد كان املحرَّم الحبِّ وراء وسعيًا
له: تقول التي «غادر» أخيه جارية خالل من «الحلم»،

… الكون نساء آخر لست أنا … أخيك جارية أنا … لك لست أنا موالي، يا كال
عىل وهو أخوك الهادي بها أوصاك من آخر أنا … ألفان موالي يا غريي لديك
والوعد؟ القسم موالي يا نسيت هل واستحلفك! عليك ألحَّ وكم املوت، فراش
موالي؛ يا دعني عليك. حرام فأنا بالعهد؛ إيفاءً تقربني ال موالي، يا دعني

بالعهد.6 عليك أنا حرام بالوعد، بالقسم عليك حرام فأنا

ص٢٧. املرسحية، 3
ص٣٩-٤٠. املرسحية، يف: ذلك انظر 4

ص٥٢-٥٣. املرسحية، 5

ص٨٣-٨٤. املرسحية، 6
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لفكرة والرتاثي التاريخي السند بعض للكاتب أعطت غادر، الجارية قصة ولعل
مختلفة بصورة ولكن التاريخ، كتب يف وردت القصة هذه ألن الرشيد؛ عند املحرَّم الحبِّ
من عليها وخاف غادر، جاريته أحبَّ الهادي إن يقول: فالتاريخ املرسحية، يف جاءت ا عمَّ
الرشيد أخاه فجعل جمالها، لشدة وذلك بعده؛ من الخالفة توىلَّ إذا بها الرشيد تعلُّق
وبعد هذا. عىل تقسم غادر جاريته جعل وكذلك املستقبل، يف ذلك يفعل ال أنه عىل يقسم
الرعب، فيصيبها بالهادي دائًما تحلم التي هي وكانت الرشيد، تزوجها الهادي موت

األحالم.7 هذه كثرة من ماتت حتى روعها من يهدئ أن دائًما يحاول الرشيد وكان
أحبَّ املايض ففي الرشيد؛ عند أوديب عقدة عىل أكَّد الكاتب أن نجد سبق ومما
إىل العبَّاسة. أخته عند الحبِّ لهذا موضوعيٍّا معادًال وجد الحارض ويف الخيزران، األم
عىل الكاتب ركَّز ملاذا ولكن القارئ، عند مقنعة بصورة تسري النفسية فالعقدة هنا
الجاريتني خالل من «الحلم»، اليقظة عدم حالة يف الرشيد عند املحرَّم الحب رغبة إشباع
مع األوديبية رغبته يشبع الرشيد الكاتب جعل ملاذا أخرى: وبعبارة وغادر»؟ «الخيزران
التايل: الحوار يف تكمن التساؤل هذا عن واإلجابة جارية؟ كانت حينما الحلم، يف أمه،

عنه؟ الرشيد يبحث كان الذي ما ربَّاه، املرأة:
الليل. منه يؤرق كان الذي ما قل البلياتشو:

وأحبَّته، وأحبَّها دنياه غادرت التي األم لحضن وحشة تكون قد الصندوق: صاحب
. تهبُّ قديٍم حبٍّ أطياف تكون وقد

زهد. يف يهيم فتجعله البلياتشو:
األول حبُّه. الحبُّ دنياها من أحرقوا التي املعشوقة تلك أجل، الصندوق: صاحب
حياته فجر من فرحلت األب خيول سنابك داستها لكن يحب، إياها كان ما شدَّ أواه …
مثل جارية فأحبَّ العمر، أول يف املهدي بأبيه يتشبه الرشيد كان … تُحدُّ ال لبحار
للخليفة املتاهات ليل يف زوجة وصارت وأعتقها املهدي أبوه أحبَّها التي أمه، الخيزران

صبح. قنديل

ص١١٧-١١٨. املسبوك»، الذهب «خالصة راجع: 7
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املهدي. بأبيه يتشبَّه الرشيد وكان وأحبَّته. ه أمَّ الخيزران الرشيد أحبَّ البلياتشو:
األب.8 خيول سنابك داستها لكن أمه، الخيزران مثل جارية فأحبَّ املرأة:

املهدي بطش من هربت الجارية هذه أن — املرسحية من — ذلك بعد نعلم ثمَّ
«بهلول ذلك بعد أصبح الذي الرشيد، من طفًال أحشائها يف تحمل وكانت الرشيد، والد
األول.9 حبِّه من املجذوب هذا والد أنه الرشيد يعلم أن دون الرشيد، واعظ املجذوب»،
الرشيد هارون بن أحمد هو الجارية هذه من وابنه التاريخ، يف أصل القصة ولهذه
موت بعد إال — التاريخ يف — الحقيقة هذه يكتشف لم والرشيد بالسبتي، املسمى
أنه عىل كدليل خاتًما أعطاه أن بعد األشخاص، أحد (االبن) السبتي أوىص عندما االبن
الرشيد ويقف هذا، يحدث وبالفعل موته، بعد قربه بمكان الرشيد يخرب بأن الرشيد، ابن
جعفر ابنة زبيدة يل ذكر املهدي أبي وإن يل، مولود أول «هذا فيقول: ابنه قرب عىل
هذا وأولدتها أبي، من ا رسٍّ فتزوَّجتها قلبي يف فوقعت بامرأة فبرصت بها، يزوِّجني أن
وإذا نفسك، اكتمي وقلت: وأشياء، الخاتم هذا وأعطيتها البرصة إىل وأخذتها املولود،
إنهما يل فقيل عنهما سألت الخالفة يف قعدت فلما فأتني، الخالفة يف قعدت قد أني بلغك

ماتا.»10
يربِّر أن الرتاثية التاريخية القصة هذه توظيف من أراد الكاتب أن املالحظ ومن
من أكثر للرشيد الخيزران حبِّ غري آخر سببًا لها يجعل أو الرشيد، عند أوديب عقدة
كانت عندما األول لحبه املوضوعي املعادل أمه يف وجد الرشيد إن أي للهادي، حبها
مستعارة صورة العبَّاسة أصبحت ثمَّ (الحلم)، اليقظة عدم حالة يف وذلك ألبيه، جارية
الرشيد حبَّ أن نالحظ هنا ومن الحارض. يف اليقظة حالة يف املوضوعي املعادل لهذا
(أو تعويضات ا أمَّ حياته، يف والنقي الوحيد الحب كان السبتي أحمد أم األوىل لزوجته
«جارية لغادر حبه أو (الجارية) ألمه حبه سواء محرَّمة، فكلُّها الحب هذا معادالت)
يربهن أن الكاتب منه أراد الحبِّ يف التحريم هذا ولعل العبَّاسة. ألخته حبه أو الهادي»،
ومن وترصفاته؛ أحكامه تحريم وكذلك كحاكم، الرعية يف الرشيد ترصفات تحريم عىل

ص٢٢-٢٣. املرسحية، 8
ص١٠١–١٠٦. املرسحية، انظر: 9

ص١٨٤–١٨٥. العارش، الجزء والنهاية»، «البداية كذلك: وانظر ص١٣٨، املسبوك»، الذهب «خالصة 10
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ثمامة لشخصية توظيفه بدليل املرسحية، يف وأهدافه آراءه يقحم أن الكاتب يستطيع هنا
عن يتحدث املرسحية يف فنجده اعتزالية، وأفكار آراء من له بما املعتزيل األرشس بن
ومسئولية العقل، وحصانة والقدرة، واإلرادة، والتنفيذ االختيار وحرية ورشوطها، اإلمامة
أن املالحظ ومن العدل.11 ووجوب وفكره، اإلنسان عقل وحرية الرعية، ظلم يف الحاكم
األرشس13 بن ثمامة وعند عموًما، املعتزلة12 عند السياسية األفكار هي األفكار هذه
هو أفكاره إىل بها يرمز أن السياسية األفكار هذه ببث أراد الكاتب ولعل خصوًصا.

خصوًصا. املرصي واملجتمع عموًما، العربي املجتمع داخل يدور ما تجاه شخصيٍّا
أن ثمامة، شخصية يف متمثًِّال السيايس املعتزلة لرتاث توظيفه يف الكاتب نجاح ومن
البرشي؛ عقلها تحرير يف نرباًسا لها أصبحت التي األفكار هذه تبنَّت الشخصيات بعض
فيه. املطلقة اإليجابية إىل التفكري يف املطلقة السلبية من الشخصيات هذه تبدَّلت لذلك

الرشيد: مع اآلتي حواره يف جعفر شخصية الشخصيات هذه ومن

غدرت. حتى الحب عيلَّ تُزيِّف كنت الرشيد:
أستطيع أكن ولم العمر، أماني كل لك حبي عني وغيَّب أحببتك، ا حقٍّ أنا جعفر:

عنك. أرتدَّ أن

.١١٤–١١٧ ،٤٤-٤٥ ص٣٤–٣٧، املرسحية، انظر: 11
الِفَرق»، بني «الَفرق البغدادي، محمد بن طاهر بن القاهر عبد انظر: للمعتزلة، السياسية األفكار وعن 12

الشهرستاني، الكريم عبد بن محمد الفتح أبو وكذلك ص٧٨–١٣٧، د.ت، بريوت، العلمية، الكتب دار
«فجر أمني، أحمد وكذلك ص٥٧–١٥٩، ،١٩٤٨ ط١، بريوت، الرسور، دار األول، الجزء والنحل»، «امللل
إبراهيم حسن د. وكذلك بعدها، وما ص٢٩٨ ،١٩٧٩ ط١١، بريوت، العربي، الكتاب دار اإلسالم»،
املرصية، النهضة مكتبة األول، الجزء واالجتماعي»، والثقايف والديني السيايس اإلسالم «تاريخ حسن،
املؤسسة اإلنسانية»، الحرية ومشكلة «املعتزلة عمارة، محمد د. وكذلك ص٤٣٠-٤٣١، ،١٩٧٩ ط٩،
سياسية «قراءة الجابري، عابد محمد د. وكذلك ص١٦٣–٢١٧، ،١٩٨٨ ط٢، والنرش، للدراسات العربية
ص٦٥–٦٨. ،١٩٨٨ ديسمرب الخامسة، السنة ،٥١ عدد املغربية»، «الوحدة مجلة املعتزلة»، أصول يف

الفرق»، بني «الفرق انظر: الثمامية، فرقته عن وكذلك السياسية، وأفكاره األرشس بن ثمامة وعن 13

السادس، املجلد اإلسالمية»، املعارف «دائرة وكذلك ص٩٤–٩٧، والنحل»، «امللل وكذلك ص١٢٦–١٢٩،
السنة األول، العدد العلوم»، «دار صحيفة أرشس»، بن «ثمامة السباعي، عيل وكذلك ص٢٠٧-٢٠٨،

ص٨٠–٩٢. ،١٩٣٧ يونيو الرابعة،
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أحببت. من تخون تغدر. من تحب … تشتهي أنت الرشيد:
وسئمت. مللت أنا بل جعفر:

الحكم؟ ة محفَّ يف معي تجلس أن سئمت أم … الحب سئمت الرشيد:
ال ما لتني وحمَّ بك، ولحقت أتبعك رصُت األذنني؛ حتى عاملك يف ُغصت لقد جعفر:
ألتفت دائًما أني هو واحد؛ فعل محض كله وصار العمر، مني يضيع كاد حتى أطيق
ما إىل أنفذ أن … أتخطَّى أن أستطع ولم … بيشء ألحق ولم بك، ولحقت بلغتك إليك،

الكون. هذا يف هللا ورشيعة العدل إىل … بك عالقتي من أكرب هو ما إىل … آخر هو
األرض؟ وبقاع املال أكوام تملك أن … عدل؟ أي الرشيد:

العقل. زنزانة يف تسجن أال بل جعفر:
العقل. رساح أطلقت قد أنت وها الرشيد:

منك. إذن ودون جعفر:
األمر. هو هذا … تُفلُت؟ وهل الرشيد:
منه. أبعد هو ما حدٍّ كل وراء جعفر:

كيف أعرف وسوف بك، عيلَّ انترص فاألرشس أنت، هو جعفر يا ضعفي الرشيد:
وعليك.14 عليه أنترص

تحرير يف أيًضا العبَّاسة إيجابية كانت عقله حرَّر عندما جعفر إيجابية كانت وكما
الرشيد: مع التايل حوارها خالل من ذلك ويتحقق عقلها.

هل بأحشائي، ونُْطَفتُه زوجي جعفًرا عارشت قد فأنا واسمع، إيلَّ التفت العباسة:
تفهم؟

بالعهد. وكفرت عصيتني وغدة! يا آه الرشيد:
والعقل. هللا وأطعت العباسة:

املحظور. ليقع قراري فيه دست َوحٍل أي الرشيد:

ص١٢٥-١٢٦. املرسحية، 14
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أكون. أن معنى وعرفت العباسة:
مني. ثأرك أطفأت الرشيد:

نفيس.15 الرشيد أيها حررت بل العباسة:

الرصاع طريف إحدى هي املرسحية هذه يف والعباسة جعفر إيجابية أن املالحظ ومن
كان املرسحية يف الرصاع ألن كحاكم؛ الرشيد يف يتمثل اآلخر والطرف املرسحية، يف
والعباسة، بجعفر الشعب لعامة الكاتب رمز لذلك الحاكم؛ الرشيد ظلم حول يدور
تي ِكفَّ تتوازن ولكي عقله. حرر طاملا شعب أي الشعب، إيجابية إال هي ما وإيجابيتهما
من يحطَّ أن — الشعب أو — والعباسة جعفر إيجابية أمام الكاتب عىل لزاًما كان الرصاع
وجعله بل محرَّم، حبٍّ لكل يسعى جعله لذلك شعبه؛ أمام صورته يهدم أو الحاكم، قدر
التصور وهذا الشكيل. الزواج ذلك جعفر من العباسية زوج عندما هللا رشع يخالف
أن أراد فعزيز «العبَّاسة»، مرسحيته يف أباظة عزيز به قام ا عمَّ االختالف كل يختلف
بالرشيد أشاد لذلك العنرصية»؛ «التفرقة األجنبي العنرص أمام العربي التعصب يظهر
ذلك وأمام العربي، والدم العنرص عىل الحفاظ سبيل يف واإليجابية القوة بمظهر وأظهره
أن ورغم الرشيد. صالبة أمام والسلبية الرضوخ بمظهر والعبَّاسة الربمكي جعفًرا أظهر
يوظِّفه أن استطاع الكاتبني من كالٍّ أن إال املرسحيتني، يف واحد والرتاثي التاريخي الحدث
أباظة فعزيز املرسحية؛ لكتابة املعارصة الزمنية للفرتة وتبًعا نظره، وجهة خالل من
فوزي د. ا أمَّ العنرصية. التفرقة عن ليبني اجتماعية بصورة مرسحيته يف التاريخ وظَّف
مالمح وجود رغم نفسية، بصورة ولكن التاريخي، الحدث نفس وظَّف فقد أحمد فهمي
ويصعب متداخلة التوظيف عوامل بأن البحث عنه عربَّ ما وهذا التوظيف. يف سياسية

بينها. الفصل

ص١٤٢. املرسحية، 15

144



الخامس الفصل

التوظيفالسيايسللتاريخ

مقدمة

حريات يُقيِّد نجده العصور، من عٍرص يف األمم من ة أمَّ يف السيايس الطغيان يشتد عندما
عليهم ويفرض واملفكِّرين، املبدعني من الكلمة أصحاب سيَّما وال األمة، هذه شعب
آرائهم عن وا ليعربِّ الفنية وسائلهم إىل املبدعون يلجأ وهنا والظلم. القهر بقوة الصمت
الحملة تاريخ يوظِّف باكثري أحمد عيل سنجد لذلك مبارشة؛ غري فنية بطريقة وأفكارهم
خالل من ،١٩٦٧ هزيمة بعد مرص جيش يف رأيه عن به ليعربِّ مرص عىل الفرنسية
توفيق أيًضا وسنجد زينب»، و«مأساة نابليون»، و«أحالم والثعبان»، «الدودة ثالثيته:
السالم؛ عبد بن العز القضاة قايض قبل من املماليك األمراء بيع قصة يوظِّف الحكيم
باكثري أيًضا وسنجد النارص، عبد جمال الراحل الرئيس ترصفات يف رأيه عن بها ليعربِّ
فلسطني إنقاذ إىل العرب الحكَّام خاللها من ليدعو األيوبي الدين صالح شخصية يوظِّف

الصهيوني. الخطر من
ووحدتها كيانها يهدد ما خطر إىل تتعرض عندما األمم من أمٍة أيَّ أن املالحظ ومن
القوية جذورها وإىل ماضيها، يف املرشقة الصور إىل دائًما ترتدَّ أن تلبث ال فإنها القومية،
تمنح هنا للرتاث والعودة الخطر. هذا ملواجهة عليه لرتتكز تراثها إىل ترتد أي األصيلة؛
لذلك وأصالتها؛ بعراقتها واإليمان القومية، شخصيتها وبقوة باألمل، اإلحساس األمة
التاريخ دعوة عن ليبني التاريخي، الرتاث إىل يرتدُّ ثالثيته يف باكثري أحمد عيل سنجد
،١٩٦٧ يف وهزيمته املرصي الجيش بضعف أحسَّ عندما ذلك الشعب، جيش لتكوين
جمال الراحل الرئيس أعوان يف املتمثِّل الداهم؛ بالخطر أحسَّ عندما الحكيم توفيق وأيًضا
ومعرفته بالشعب االلتحام عن الرئيس ابتعد عندما — القوى مراكز — النارص عبد
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لهذا املوضوعي املعادل عن فيه ليبحث الرتاث إىل الحكيم ارتدَّ هنا ومن صحيحة. معرفة
أنظار ه ليوجِّ الرتاث إىل عاد فقد باكثري أحمد عيل أما اململوكي. التاريخ يف فوجده الخطر،
لفلسطني، باحتالله العربي الكيان د يهدِّ الذي الصهيوني، الخطر إىل العرب الحكَّام

الضائعة». «التوراة مرسحيته خالل من وذلك
والضعف للفتور فيها تتعرض القومية اليقظة حركة كانت التي املراحل يف ا أمَّ
املرسح ُكتَّاب كان والضياع، باإلحباط شعور من ذلك عىل يرتتب وما النكسات، بسبب
ومراحل عصور خالل من فيها، األمل وبثِّ النفوس، لتقوية الرتاث إىل يعودون أيًضا
انترشت قد العربي الرتاث توظيف ظاهرة وجدنا املنطلق هذا ومن واالنتصار. االزدهار
عصفت الهزيمة بأن املرسح ُكتَّاب أحسَّ فقد ١٩٦٧؛ نكسة بعد املرسح يف كبرية بصورة
األمة ليمنحوا الرتاث؛ خالل من القومية بجذورهم كوا تمسَّ هنا ومن العربية، األمة بكيان

املنكرسة. النفوس يف األمل ولبَثِّ التماُسك، بعض العربية
من الشعب جيش تكوين يف واألمل الشعبية، املقاومة يختار باكثري وجدنا هنا ومن
للخطر العربي العالم أنظار ه يوجِّ وأيًضا ،١٩٦٧ عام بعد ثالثيته يف التاريخي الرتاث
فنجده دياب محمود ا أمَّ .١٩٦٧ عام بعد الضائعة» «التوراة مرسحيته يف الصهيوني

الفتوح». «باب مرسحيته يف الرتاث، خالل من ،١٩٦٧ يف الهزيمة أسباب عن يبحث

للعربية للقومية رمز الشعب جيش (1)

باكثري»: أحمد «عيل يقول

واستلهامه بالتاريخ ولوعي يف أثر ذا كان العربية بالقومية اهتمامي لعل
الفن أن منها أخرى؛ أسبابًا هناك أن عىل مرسحياتي، من كثرٍي ملوضوعات
ال واإليحاء، الرمز عىل يقوم أن عندي ينبغي خصوًصا املرسحي والفن عموًما،
هنا وهو — الفني العمل رها يصوِّ التي الحقيقة فتكون والتحديد، التعيني عىل
التاريخ وأحداث الواقع. يمثِّلها التي الحقيقة من وأرحب أوسع — املرسحية
ألن املعارص؛ الجيل أحداث تُعينه ا ممَّ أكثر الغاية هذه بلوغ عىل الكاتب تعني
املالبسات عنا تنزع أن فاستطاعت األيام مرِّ عىل تبلورت قد التاريخ أحداث
الكاتب يتصيِّدها التي الدالالت، حيث من باٍل بذات ليست التي والتفاصيل،
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الفن أساس إن ا حقٍّ الفنِّي. عمله يف إليه يرمي الذي الهدف إىل للوصول
موضوعه منها يجيل التي املادة من يختار أن يستطيع والفنان االختيار، هو
املادة هذه كانت سواء كذلك، ليس ما ويطرح داللة، ذات يراها التي العنارص
إليه أرشنا الذي للسبب التاريخ أن غري املعارصة، الحياة من أو التاريخ من

املعارصة.1 الحياة من املطلوب االختيار هذا عىل أعون آنًفا

و«أحالم ،١٩٦٧ عام والثعبان» «الدودة مرسحياته: «باكثري» كتب املنطلق هذا من
مستلهًما ١٠ / ١١ / ١٩٦٩ يف وفاته وقبيل ،١٩٦٧ عام بعد زينب» و«مأساة نابليون»،
ما رغم متكاملة ثالثية تعترب املرسحيات وهذه مرص. عىل الفرنسية الحملة تاريخ فيها

اكتمالها.2 عدم أو اكتمالها حول اد النقَّ بني جدٍل من حولها أُثري

ص٣٩-٤٠. ،١٩٨٥ ط٣، مرص، مكتبة الشخصية»، تجاربي خالل من املرسحية «فن باكثري، أحمد عيل 1

د.ت، العربي، الكتاب (دار والثعبان» «الدودة ملرسحية مقدمته يف إسماعيل الدين عز الدكتور قال فقد 2

الفرنسية الحملة عن باكثري األستاذ يكتبها Trilogy ثالثية من األوىل هي املرسحية «هذه أ-ب): ص:
هي اليوم نقدِّمها التي املرسحية أن عىل … أحداث من أعقبها وما مرص عىل بونابرت نابليون بقيادة
الفرنسية. الحملة عىل القضاء حتى الزمن مع تمتد ثالثية من األوىل إنها قلنا فقد أكرب؛ تكويٍن من جزء
كتابه يف السعدني أحمد الدكتور ويقول الثالثية.» لهذه الكيل باملغزى ن نتكهَّ أن اآلن وسعنا يف وليس
ص١١٧)، ،١٩٨٠ بأسيوط، الطليعة مكتبة السيايس»، «املرسح األول، (الجزء املرسحي» باكثري «أدب
١٩٦٧ عام والثعبان» «الدودة مرسحية صدور تاريخ بعد يجد فلم والنداو داغر كتاب يف بحث أن بعد
تكتمل حتى املرسحية لهذه التاليني الجزأين يكتب لم باكثري أن كذلك عرفنا «وإذا الثالثية: لهذه بقية أي
من التناول هذا يف ما رغم برأسها، قائمة مرسحية أنها عىل املرسحية نتناول ألن أدعى هذا كان ثالثيته؛
يتضح ال اإليقاع فهذا كله، العمل يف الدرامي لإليقاع أو الكاتب، إليها يشري ألبعاد الصحيحة الرؤية عدم
وعدم الثالثية اكتمال بني الجدل هذا أنهى وقد واحدة.» ووحدة متكاِمًال، كله العمل يصبح أن بعد إال
واإلسالمي» الوطني شعره حياته، باكثري: أحمد «عيل كتابه يف السومحي هللا عبد أحمد الدكتور اكتمالها
ذكر عندما ص٨٨)، ،١٩٨٢ ط١، جدة، والنرش، للطباعة البالد دار ،٨ عدد الثقايف، األدبي النادي (كتاب
فإن النثر يف ا «أمَّ النثر: أو الشعر يف سواء النرش، تنتظر باكثري مكتبة يف املخطوطات من العديد هناك أن
– تمثيليات» «مجموعات والربيع الشاعر وعرسان، عرائس هي: الطبع تنتظر املرسحيات من كثريًا هناك
– الربع أهل قضية – شلبية – زينب» «مأساة – نابليون» «أحالم – جلدة عرشة ثماني – ة العفَّ حزام
وقد املحاكمة.» البسوس»، «حرب الضائعة»، «التوراة الجديد، فاوست شعرية، مرسحية األكرب» «الوطن
وجه وعىل باكثري»، أحمد «عيل وفاة بعد التنصيصات بني التي املرسحيات بنرش مرص» «مكتبة قامت

.١٩٨٢ عام بعد التحديد
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«نابليون بقيادة الفرنسية الحملة وصول حول والثعبان» «الدودة مرسحية وتدور
املماليك ألن تُذكر؛ مقاومة أيَّ تلقى لن بأنها مؤمنة الحملة وكانت مرص. إىل بونابرت»
للفرنسيني. العسكري التفوق أمام يصمدوا لن — الوقت ذلك يف مرص حكَّام وهم —
أي تلقى لن بأنها — أيًضا — مؤمنة الحملة كانت آخر جانب ومن جانب، من هذا
ينترص وبالفعل للمماليك. عنه الدفاع مهمة ترك الذي املرصي الشعب من تُذكر مقاومة
هذه وتمثلت ليقاومه. العدو أمام وحده املرصي الشعب وبقي املماليك، عىل الفرنسيون
زعيم — الجوسقي» «سليمان الشيخ بقيادة الشعب من جيش إنشاء محاولة يف املقاومة
وجمع واالستعداد التأهب عىل األقاليم ومندوبو ورجاله وهو دأب الذي — العميان
وبني بينه التايل الحوار خالل من فكرته بذر يف الشيخ ويبدأ الجيش. هذا إلنشاء السالح

مرص: يف النمسا قنصل — و«روستي» أدهم» «إبراهيم الرتكي القايض

الحقيقة. هذه الجيش يدرك أن يجب القايض:
الشعب. من الجيش هذا كان لو هذا الجوسقي:

الشعب؟ هذا من جيش ينشأ أن اإلمكان يف أتظنُّ الشعب! من الشعب، من القايض:
القايض؟ موالنا يا يمنع ماذا الجوسقي:

محارب. غري شعب القايض:
البرش؟ طينة غري أخرى طينة من الجوسقي:

القتال. يتعوَّد لم القايض:
يتعوَّد. أن إمكانه يف روستي:

بنفسه. يحارب أن يريد ال القايض:
واملماليك. أنتم عنَّا تقولونه ما هذا الجوسقي:

يشء. واملماليك يشء نحن باملماليك؛ تخلطنا ال كال، القايض:
يجمعكم. فينا الرأي ُسوء لكن الجوسقي:

يشء. بهم يجمعنا ال كال، القايض:
فينا؟ السيئ الرأي وهذا الجوسقي:

الواقع. به ينطق ما هذا عندنا. من ليس هذا القايض:
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واملماليك. أنتم علينا فرضتموه واقع هذا الجوسقي:
فقد األول؛ سليم السلطان يفتحها أن قبل من بالدكم يف موجوًدا كان بل القايض:

املماليك. أيدي من انتزعها
الواقع. هذا فرض بعدهم ليواصل الجوسقي:
عليه. لثرتُم يرضيكم ال ذلك كان لو القايض:

ال السالح أن إلينا فُخيِّل األمد علينا طال لقد حق. كلمة هذه صدقت. الجوسقي:
عثماني.3 أو مملوك إال يحمله أن ينبغي

من جيش إنشاء أمر يف «نابليون» يُفاتح أن الجوسقي» «سليمان بالشيخ ويصل
«نابليون» بها يقتنع أن إما أمرين: أحد لها كان الشيخ قبل من املكاشفة وهذه الشعب.
وحده، الجيش بتكوين الشيخ فيقوم بها، يقتنع ال أو الفرنسية، الحملة الجيش ر فيدمِّ

الفرنسيني. ضدَّ ال املماليك ضدَّ مكوَّن جيش أنه سيظنُّ «نابليون» به علم وإذا

قبل؟ من عليك اقرتحته فيما فكَّرت هل الجوسقي:
الشعب؟ من جيش تكوين نابليون:

نعم. الجوسقي:
للقتال. يصلح ال الشعب هذا جوسقي، شيخ يا (يضحك): نابليون
واألتراك. املماليك كالم تردد إنك لك؟ قال من حدة): (يف الجوسقي

منها هربوا حتى والوله الفزع من القاهرة أهل اعرتى ما إىل تَر ألم نابليون:
الطريق؟ يف اللصوص فتخطفهم ندخلها أن قبل وأوالدهم بمتاعهم

وقلة الحال، بحقيقة جهل عن ولكن جبن، عن ذلك يكن لم سيدي، يا الجوسقي:
لستم ولكن أجانب، جيشك ورجال أنت … واعية قيادة وجود وعدم تدبري، وسوء نظام،

العربان. ومن الفالحني من جند سيدي: يا لك قلت أنا خونة.
اإلسكندرية. من طريقنا يف وقاتلونا قاومونا الذين هم هؤالء نابليون:

ص١٤-١٥. والثعبان»، «الدودة مرسحية باكثري، أحمد عيل 3
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األقاليم. يف يقاومونكم اليوم حتى زالوا وما الجوسقي:
هؤالء؟ عىل أعتمد فكيف نابليون:

يشء. كل كسبت قلوبهم كسبت إذا الجوسقي:
قلوبهم؟ أكسب وكيف نابليون:

املماليك. ظلم من تحررهم أن ا حقٍّ تريد أنك اقتنعوا إذا الجوسقي:
بذلك؟ يقتنعون وكيف نابليون:

املماليك.4 جيش محل ليحلَّ جيًشا منهم فتنشئ إليهم تطمنئ رأوك إذا الجوسقي:

جيش تكوين يف أمله لتحقيق يسعى املرسحية طوال «الجوسقي» الشيخ ويستمر
هذا زعيم وأنه له، «الجوسقي» خداع األمر نهاية يف يكتشف «نابليون» ولكن الشعب،
وأتباعه هو بقتله يأمر لذلك األوىل؛ القاهرة ثورة لقيام األول املحرِّض أيًضا وهو الجيش،

العميان. من
سوى يتعدَّ فلم التاريخ يف دوره ا أمَّ املرسحية. يف «الجوسقي» الشيخ دور هو هذا
املحرِّضون ألنهم األوىل؛ القاهرة ثورة بعد عليهم املقبوض الخمسة الشيوخ أحد أنه
الشرباوي»، الوهاب و«عبد الرشقاوي»، و«أحمد الجوسقي»، «سليمان وهم: عليها،
وبعد «البكري»، بيت يف حبسهم تم وقد الربَّاوي». و«إسماعيل املصيلحي»، و«يوسف
أن «باكثري» استطاع وبذلك القلعة.5 خلف السور من وألقوهم بالبنادق قتلوهم أيام عدة
التاريخ جانب من اهتمام أي تلق لم فنية بصورة الجوسقي» «الشيخ شخصية يخلق
الشعب جيش لتكوين رمًزا الشخصية هذه وأصبحت بها، املرسحي الفن اهتمام بقدر

الثالثية. باقي يف
ابنة «زينب» نجد — نابليون» «أحالم مرسحية — الثالثية من الثاني الجزء ويف
الشعب، جيش فكرة تتبنَّى «نابليون» وزوجة — األرشاف نقيب — البكري» «خليل
العربية وباألمة الجيش بهذا إيمانها أن ونعلم «الجوسقي»، لشخصية امتداد وكأنها

ص٦٦-٦٧. املرسحية، 4
املحمدية األنوار مطبعة الثالث، الجزء واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «عجائب الجربتي، الرحمن عبد انظر: 5

ص٣٧–٣٩. د.ت، بالقاهرة،
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الشام، يف «نابليون» هزيمة أمام يتبدد اإليمان هذا ولكن ا، رسٍّ نابليون من تتزوج جعلها
الحوار: هذا بينهما فيدور

تزوجِتني؟ إذن لم الزواج، عىل أكرهتُِك ما أنا نابليون:
التي الوردية األحالم بتلك رأيس ومألت كالمك، بمعسول خدعتني ألنك زينب:
الخالفة دار الرتك. من بالخالفة أوىل زينب يا العرب تحقيقها. عىل قادر أنك زعمت
األتراك مزَّقها التي العربية األمة وحدة سأعيد إسطمبول. يف ال القاهرة يف تكون أن يجب
النيل ضفاف عىل وسأبني جديد، من الشعب هذا يف الجندية روح سأحيي واملماليك.

األوهام.6 تلك آخر إىل كله، الرشق لها يخضع كربى عربية دولة

نهاية يف أصبح الذي الشعب، بجيش وإيمانها بأحالمها تتمسك «زينب» ولكن
إىل هاربًا «نابليون» تركها أن بعد واحد، علم تحت العربية األمة د لتوحُّ رمًزا املرسحية
«محيي وبني بينها فيدور السابقة، آمالها بتحقيق لها وعوده عن تخىلَّ أن وبعد فرنسا،

الحوار: هذا — وحبيبها ها عمِّ ابن — الدين»

أتزوجك. أن أستطيع ال ولكني وأقدِّرك، الدين محيي يا أحبك أني تعلم أنت زينب:
زينب؟ يا لَم الدين: محيي

تستطيع؟ هل سلطانة. تجعلني أن تستطيع ال أنت زينب:
ال. الدين: محيي

واألتراك والتتار الصليبيون مزَّقها التي العربية األمة وحدة تعيد أن وال زينب:
تستطيع؟ هل واملماليك.
ال. الدين: محيي

الدين؟ محيي يا تتزوجني أن تريد فكيف زينب:
املطالب. هذه عىل تتوقف ال زينب يا السعادة الدين: محيي

ص٦٠-٦١. ،١٩٩٠ عام طبعة مرص، مكتبة نابليون»، «أحالم مرسحية باكثري، أحمد عيل 6
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حياة. بغري سعادة وال الدين، محيي يا عليها تتوقف الحياة لكن زينب:
زينب. يا أوهام هذه الدين: محيي

بأوهام. ليست كال، زينب:
أبًدا. تتحقق لن الدين: محيي
ريب. ال آتية هي بل زينب:

وعنِك. عنها وتخىلَّ بها منَّاِك من ذهب قد الدين: محيي
أبًدا. عنها أتخىل فلن مني؛ وهي منها أنا ولكني غريب، فهو عنها تخىلَّ إن زينب:

وأنتظر. وأنتظر أنتظر سأظلُّ
زينب؟ يا متى إىل الدين: محيي

بإصبعه، ويومئ األدهم فرسه عىل البطل الفارس يجيء أن إىل (كالحاملة): زينب
عرشها عىل أنا وإذا املزدانة، عاصمتها القاهرة وإذا واحد، علم يجمعها العربية األمة فإذا

سلطانة.7

األمل يستمر — زينب» «مأساة مرسحية — الثالثية من واألخري الثالث الجزء ويف
التي «زينب» شخصية يف أيًضا متمثًِّال االستعمار، من مرص لخالص الجيش تكوين يف
إنشاء فكرة بتبنِّي وزوجته — العام القائد نائب — «فردييه» الجنرال إقناع تحاول
أصبحت أن بعد واملماليك األتراك تحارب نجدها بل بها، «كليرب» وإقناع الشعب، جيش

له: وامتداًدا «الجوسقي» الشيخ أتباع من

فردييه. جنرال يا بندقية أعطني زينب:
بها؟ تصنعني ماذا فردييه:

واملماليك. األتراك هؤالء عىل الرصاص سأطلق معكم، بها سأقاتل زينب:
الرصاص؟ إطالق تحسنني فردييه:

السالح. استعمال عىل مدرَّبون الجوسقي أتباع كل زينب:

ص١٠٨–١١٠. املرسحية، 7
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أتباعه. من كنت ما فردييه:
أتباعه.8 من اليوم رصت زينب:

قتله أن بعد «كليرب» طريق عن الشعب جيش تكوين يف «زينب» عند األمل ويتبدَّد
«زبيدة»: زوجته خالل من «مينو» طريق عن أملها تحقيق فتحاول الحلبي»، «سليمان

السوء. بهذا أنه أعلم كنت ما زبيدة:
يف بيشءٍ منه ظفرت إذا بالرضا فتشعري خريًا فيه تُجدي أن وسعك يف زينب:

بالدك. خدمة
الشعب؟ جيش إنشاء تعنني زبيدة:

نعم. زينب:
ويعدُّها أبًدا، الفكرة هذه يقبل ال إنه مراًرا لك أقل ألم أختي؟ يا خطبك ما زبيدة:

جيشه؟ وعىل عليه خطًرا
هجوم دون له سياًجا سيكون الجيش هذا إن له قويل أخرى. مرة حاويل زينب:

الرشق.9 من العثمانيني وغارات الشمال، من اإلنجليز

االستعمار ووصول مرص، من الفرنسية الحملة بخروج أيًضا األمل هذا ويتبدَّد
«نصوح» ِقبل من «زينب» ل محاكمة تُقام وهنا «هتشنسون»، الجنرال بقيادة اإلنجليزي
الحكم ويأتي املماليك، أمراء من الطنبورجي» و«عثمان — العثماني القائد — باشا
النتهاكها وكذلك الفرنسيني، بجانب حاربت ألنها العظمى؛ الخيانة بسبب باإلعدام عليها
أنكرا أن بعد — «نابليون» ل ومخالطتها والسفور والخالعة كالتربج الدين؛ لحرمة
ورشب آخرين لفرنسيني مراقصتها إىل باإلضافة هذا — ا رسٍّ منه زواجها قصة عليها
التهم هذه وإثبات بإقرار «زينب» مأساة تكتمل وأخريًا «نابليون». غري معهم الخمر
املحاكمة. وسط أفعالها ومن منها يتنكَّر الذي البكري»، «خليل والدها ِقبل من عليها

ص٣٠. ،١٩٩٠ عام طبعة مرص، مكتبة زينب»، «مأساة مرسحية باكثري، أحمد عيل 8

ص٦٥-٦٦. املرسحية، 9
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آخر فتدعو املحتوم، مصريها إىل وزبانيته أغا» العال «عبد الجالد يسوقها وبالفعل
قائلة: دعواها

وارحم رجالها، وأصلح لواءها، وارفع بالءها، وادفع الكنانة، أنقذ رب، يا
وأنت العليم، أنت رب، يا ويحميها. يعزُّها بنيها من جيًشا لها واجعل نساءها،

النصري.10 وأنت املوىل، وأنت الخبري،

قبل من خلق كما فنية بصورة يخلقها أن «باكثري» استطاع «زينب» وشخصية
عنها: يقول فالجربتي «الجوسقي»، الشيخ شخصية

بمعينني — الفرنسيس مع تربج ممن وكانت — البكري الشيخ ابنة ُطِلبت
وأحرضوها املغرب بعد بالجودرية أمها دار إىل فحرضوا الوزير، طرف من
لوالدها: فقالوا ذلك، من تبت إني فقالت: تفعله كانت عما فسألوها ووالدها،

رقبتها.11 فكرسوا منها، بريءٌ إني أقول فقال: أنت، تقول ما

األرشاف: نقيب — البكري» «خليل والدها عن يقول آخر موضع ويف

الوزير حضور أُشيع فلما الفرنسيس، أيام يف طورها عن خرجت ابنة له كان
ابنته فقتل مرص، من الخروج الفرنساوية عىل وظهر واإلنكليز، والقبودان
ُعِزل املرصية بالديار العثمانية استقرَّت فلما الرشطة، حاكم بيد املذكورة
الفرنساوية. قبل كان كما مكرم عمر السيد ها وتوالَّ األرشاف، نقابة عن املرتجم
للموبقات مرتكب بأنه له الكارهون إليه أنهى خرسو باشا محمد حرض وملا
وأنه بعلمه، الفرنسيس إىل تذهب كانت ابنته وأن ذلك، وغري الرشاب ويعاقر
عذره يقبل وال سرتها، يمكنه ال التي الشهرة من لنفسه وتربئًة خوًفا قتلها

البكرية.12 سجادة ملشيخة يصلح ال وأنه منها، ل التنصُّ وال فيها

ص١٢٥. املرسحية، 10
ص٢٧٢. السابق، الجربتي، الرحمن عبد 11

ص١٢٥. الرابع، الجزء السابق، الجربتي، الرحمن عبد 12
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تلك الشعب؛ جيش إنشاء فكرة إن نقول: أن يمكن أال الثالثية، اكتمال وبعد واآلن،
دعوة هي «زينب»، ثمَّ «الجوسقي» الشيخ قبل من واملتبنَّاة الثالثية، طوال املمتدة الفكرة
يف هزيمته بعد آخر جيش إنشاء أو املرصي، الجيش إلصالح باكثري» أحمد «عيل قبل من
والدليل الشعب. جيش ال الحكومة جيش كان املهزوم الجيش أن اعتبار عىل ،١٩٦٧ عام
ووصفه الوطنية، مقاومته مكرم» «عمر السيد عىل أنكر «الجوسقي» الشيخ أن ذلك عىل
للرئيس هنا يرمز «باكثري» ولعل القيادة.13 ملقوِّمات الفاقدين الوقت» «شيوخ من بأنه

مكرم». «عمر بشخصية النارص» عبد «جمال

السيايسللتاريخ الفكري التوظيف (2)

بترصفاته، الظن أُحسُن تجعلني النارص بعبد ثقتي كانت «لقد الحكيم: توفيق يقول
عليه وأخىش أحيانًا، الشك بعض يخالجني كان وعندما املعقولة، التربيرات له وألتمس
منه يفهم شيئًا وأكتب وبرفٍق، بُعد عن رأيي إفهامه إىل ألجأ كنت الجور أو الشطط من
والحرية، القانون عىل يده يف السلطان سيف يجور أن يوًما خفت فقد إليه؛ أرمي ما

الحائر».»14 «السلطان فكتبت
فيها قام تاريخية قصة حول تدور وهي ،١٩٦٠ عام الحكيم كتبها املرسحية وهذه
تقول: والقصة املزاد، يف املماليك دولة أمراء ببيع السالم» عبد بن «العز القضاة قايض

الصالح أيام املرصية الدولة بالط يف وقوة نفوذ ذوي … املماليك هؤالء كان
… الخالفة عرش وراء من الحكم دفة يديرون كانوا [و] … أيوب الدين نجم
الرشعية القضائية األمور يف ونظر الهام، منصبه العز الشيخ تسلَّم وبعدما
الوجهة من اء أرقَّ عبيًدا زالوا ما املماليك أولئك أن له ظهر إصالح، نظرة
الحرية أرادوا وإذا املسلمني، مال بيت أمالك من بأنهم عليهم فحكم الرشعية،
عىل الدين عز من األكيد والعزم البالغ اإللحاح رأوا وملا … بيعهم من بُدَّ فال
وشأنهم، يرتكهم أن منه السلطان فطلب … السلطان إىل األمر رفعوا بيعهم
… البالد ترك عىل وعزم … القضاء وترك … حكمه عن الشيخ يرجع فلم

ص١٦-١٧. والثعبان»، «الدودة املرسحية انظر: 13
ص٦٠-٦١. ،١٩٧٢ بريوت، الرشوق، دار الوعي»، «عودة الحكيم، توفيق 14
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معه واتفق فرجع خاطره، وطيَّب واسرتضاه ولحقه بنفسه السلطان فركب
املزاد.15 يف األمراء عىل يُنادى أن عىل

والواقع؛ الحقيقة بني الخالدة ثنائيته حول رصاعه يُقيم املرسحية هذه يف والحكيم
حاكم السلطان هو الواقع ويف الدولة، متاِع من مملوٌك عبٌد الحقيقة يف فالسلطان
السلطان يختار أن فإما والقانون، السيف بني آخر رصاع إىل أدى الرصاع وهذا البالد.
الحقيقة. إلثبات القانون طريق يختار أو الواقع، إلثبات — القوة أو — السيف طريق
كما شعبه، عىل يتعرَّف االختيار هذا وبفضل القانون، طريق السلطان يختار وبالفعل

له: تقول التي «الغانية» طريق عن مرة وألول الشعب عليه يتعرَّف

ألني … ملاذا؟ أتدري … قصد عن سليطة ومبتذلة عمد، عن معك وقحة كنت
ويتبخرت يزهو متعجرف سلطان صورة … أخرى! صورة يف أتخيلك كنت
غروًرا، أكثرهم لعلَّك بل … السالطني! كأغلب … جربوته! خيالء يف ويتعاىل
عن دائًما يتحدَّثون فالناس … وانتصاراتك حروبك بسبب غطرسًة؛ وأشدهم
الدنيا، يف الفريدة الياقوتة تلك … عمامتك تزيِّن التي الخيالية الياقوتة تلك
أعمالك … نعم … املغول! كبري رأس من سيفك بحدِّ انتزعتها إنك قيل التي
والقسوة ر والتحجُّ للتكرب مرادفة رأيس يف صورتك كانت لذلك وعظيمة؛ عجيبة
من يشءٌ أصابني حتى التواضع وهذا اللطف بهذا ثتني حدَّ أن ما لكن …

16… والحرية! الذهول

يتبني حتى الشعب هذا مع يندمج أن شعبه إىل السلطان بنزول أراد هنا والحكيم
صورة يشوهون ممن والقايض الوزير أمثال أعوانه عىل االعتماد من بدًال الحقيقي، واقعه
هو هنا فالسلطان السلطان؛ أمام الشعب صورة يشوهون كما الشعب، أمام السلطان
القوى مراكز هم والقايض» «الوزير أمثال السلطان وأعوان النارص»، عبد «جمال الرئيس

املرصي. للشعب رمز هي و«الغانية» النارصي، العهد يف

دار اإلسالمي»، الفكر «أئمة سلسلة (٥٧٧–٦٦٠ه)»، السالم عبد بن «العز الندوي، عيل رضوان 15

ص١٤١–١٤٣. ،١٩٦٠ بدمشق، الفكر
ص١٤٠. ،١٩٧٦ عام طبعة اآلداب، مكتبة الحائر»، «السلطان مرسحية الحكيم، توفيق 16
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متمثًِّال التاريخي الرتاث يوظِّف أن استطاع الحكيم» «توفيق أن نجد سبق ومما
محاوًال مساوئَ، من فيه وما النارصي العهد إىل بها يرمز كي األمراء»؛ «بيع قصة يف
وثنائيته الفكري مرسحه خالل من وذلك املوضوعي، واملعادل الرمز طريق عن إصالحها

والواقع. الحقيقة بني الرصاع يف الشهرية

التاريخية الشخصية إحياء (3)

يُعد فلم الحارض، الوقت يف والرتاث املعارص املرسحي الكاتب بني العالقة اختلفت لقد
جاءت كما فوتوغرافية بصورة الرتاثية والشخصيات األحداث إلينا ينقل أن األسايس همه
من يختار أن أي الحارض؛ بالعرص الرتاث بمزج ا مهتمٍّ أصبح بل الرتاثية، مصادرها يف
يُسقط كي املعارصة؛ تجربته مع يتناسب ما الرتاثية والشخصيات الرتاثية األحداث بني
الثرية العالقة تتم هنا ومن الرتاثية. الشخصية عىل أو الرتاثي، الحدث ذلك عىل الحارض
والتأثُّر؛ التأثري أي والعطاء، األخذ يتم العالقة هذه إطار ويف الرتاث. وبني الكاتب بني
إبراز عىل يساعده ما املتدفقة ينابيعه من لينَهل الرتاث إىل يرتد املرسحي الكاتب ألن

املعارصة. تجربته
القط: القادر عبد الدكتور يقول ذلك ويف

شخصياته من شخصية أو التاريخ أحداث من حدٍث يف الكاتب يرى قد
التاريخ بني يربط أن فيحاول معارصة، شخصيات أو أحداث من مشابهة
املجتمع أو العرص يف القضايا بعض عن املايض خالل من يعربِّ وأن والحارض،
االصطالح يف يُقال كما املايض عىل الحارض «يُسقط» أن أي فيه؛ يعيش الذي
خالل من والرموز الدالالت بعض عن التعبري يقتيض وكما املعروف. النفيس
من أساس عىل كامل فني بناء إقامة التاريخية والشخصية التاريخي الحدث
الربط يف والعزل االختيار هذا الكاتب يمارس أن ينبغي كذلك واالختيار، العزل
اليومية العرصية الحياة أحداث أن فكما الحارض، ووقائع التاريخ أحداث بني
تكون لكي والرمز، الداللة عىل قدرتها واختالف اختالطها يف جميًعا، تصلح ال
انتهت كما التاريخ أحداث كل تصلح ال كذلك ناجح، مرسحي لعمل موضوًعا
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عرصية لحياة وقائع يوم ذات كانت أحداثًا إال النهاية يف ليس فالتاريخ إلينا؛
والدالالت.17 الرموز مختلفة االختالط، شديدة

،١٩٦٩ عام الضائعة» «التوراة مرسحية باكثري» أحمد «عيل كتب املنطلق هذا من
يف األسد» قلب و«ريتشارد الدين» «صالح بني تجمع خيالية مشاهد ثالثة نها ضمَّ وقد
جزاء االتِّهام قفص يف املسيحي والعالم اإلسالمي العالم يضعا كي وذلك الحديث، عرصنا

فلسطني. يف تفريطهما

الصهاينة؟ وما ريتشارد:
وأقاموا العرب، أهلها منها وطردوا فلسطني، اغتصبوا الذين اليهود الدين: صالح

الفرات. إىل النيل من تمتد لهم إلمرباطورية نواة لتكون إرسائيل؛ دولة فيها
الفرات؟ إىل النيل من ريتشارد:

عىل السيطرة إىل خاللها من يرمون بل مطمعهم، غاية هذا وليس الدين: صالح
كله. العالم

أين العالم؟ عىل يستولون املسيح قتلة اليهود معقول. غري كالم هذا ريتشارد:
املسلمون؟18 وأين إذن، املسيحيون

والحركة واإلمربيالية، واالستعمار، أمريكا، حول بينهما الحوار يدور ذلك وبعد
زعيم — و«هرتزل» الفضاء، اإلنسان وغزو الذرية، والقوة النازية، والحركة الصهيونية،
هذه وأمام و«بلفور». و«ترششل»، لليهود، واضطهاده و«هتلر» — الصهيونية الحركة
هذا الدين صالح وبني بينه ويدور قربه، إىل عائًدا ريتشارد ينسحب العرصية، األخطار

الحوار:

املسيحي العالم هذا جناية ألرى هنا البقاء أستطيع ال الدين، صالح يا ال ريتشارد:
يشاء. ما يفعل أن القدير للرب وأترك قربي إىل سأعود املسيح. باركها التي األرض عىل

ص٥٢. السابق، القط، القادر عبد د. 17

ص١٠. د.ت، مرص، مكتبة الضائعة»، «التوراة مرسحية باكثري، أحمد عيل 18
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لتؤنسني. معي هنا تبقى أن — ريتشارد أخي يا — أودُّ كنت لقد الدين: صالح
أستطيع. ال سوف أخي. يا أستطيع ال ريتشارد:

ذات تصحو فلسوف عينيك؛ ملء ونم قربك، إىل إذن ُعد بأس، ال الدين: صالح
أهل إىل السالم أرض وتعود املسيح، ألعداء ظالٍّ املقدَّسة األرض هذه يف تجد فال يوم

السالم.19

الوقوع رفض إىل يدعو — الخيالية مشاهدها خصوًصا — املرسحية هذه يف وباكثري
ويف عامة، بصفة العالم يف األديان تفريق إىل تسعى التي الصهيونية، السيطرة تحت
التاريخ من استلهم عندما باكثري عند ذلك ق تحقَّ وقد خاصة. بصفة العربي الوطن
أن املمكن من حواًرا بينهما وأقام األسد»، قلب و«ريتشارد الدين» «صالح شخصيتي
يف أمًال واملسيحيني، منهم املسلمني العربية األمة أبناء بني حواًرا ما يوم يف يصبح
إحياء خالل من فلسطني لتحرير وتمهيًدا الصهيوني، الخطر من العربي الوطن إنقاذ

التاريخية. الشخصيات
لوكاش: جورج يقول

الكبرية، التاريخية األحداث رسد إعادة ليس التاريخية الرواية يف يهمُّ ما إن
أن هو يهمُّ وما األحداث، تلك يف برزوا الذين للناس الشعري اإليقاظ بل
يفكِّروا أن إىل بهم أدَّت التي واإلنسانية االجتماعية الدوافع أخرى مرة نعيش
لقانون وإنه التاريخي. الواقع يف تماًما ذلك فعلوا كما ويترصفوا ويشعروا
وهو تماًما، واضًحا ثمَّ ومن متناقًضا، أوًال يبدو الذي األدبي التصوير يف
غري األحداث تكون هذه واإلنسانية االجتماعية السلوك دوافع عن للكشف أنه
سلسلة من مالءمة أكثر الخارج»، «من الصغرى العالقات أي ظاهريٍّا؛ املهمة

الكربى.20 ة املهمَّ العاملي التاريخ أحداث

مستلهًما ١٩٧١ عام الفتوح» «باب مرسحية دياب» «محمود كتب املنطلق هذا ومن
مجموعة حول املرسحية وتدور الصليبيني، عىل وانتصاره األيوبي» الدين «صالح شخصية

ص١٠٥-١٠٦. املرسحية، 19
ط٢، بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار واإلعالم، الثقافة وزارة التاريخية»، «الرواية لوكاش، جورج 20

ص٤٦. ،١٩٨٦
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يف تبحث لذلك فراغ؛ من فيه وما الراهن وضعها تشكو الحارض العرص يف الشباب من
األزمة: لهذه مخرج عن التاريخ

صنعه. سنعيد ولكننا ُرفاق، يا ُكِتب كما التاريخ نقرأ لن الخامس: الشاب
نفسه؟ هو نعيده أن بوسعنا وليس صنعه نعيد وكيف الثانية: الفتاة

أنِقص ما إليه نرد هوانا، عىل نتخيله صياغته، نعيد أن أعني الخامس: الشاب
الحقيقة.21 نصنع مخترصة: بكلمة نقبله. ال ما منه ونستبعد منه،

«صالح انتصار فرتة منه وتنتقي التاريخي الرتاث يف ذلك بعد املجموعة تبحث ثمَّ
املجموعة أن املالحظ ومن «القدس». فتح أن إىل «حطني» موقعة يف الصليبيني عىل الدين»
التي الحقائق ببعض اهتمامها بقدر الفرتة هذه عن التاريخ رصده بما كثريًا تهتم ال
الفتى ذلك يعقوب»؛ بن «أسامة شخصية املجموعة تخلق هنا ومن التاريخ. يرصدها لم
ويتضمن الفتوح». «باب باسم ألَّفه قد كتابًا معه حامًال إشبيلية ملك من الهارب األندليس
كي باملحكومني الحاكم عالقة عليه تكون أن ينبغي فيما «أسامة» أفكار الكتاب هذا
للقوة رمًزا تكون كي املجموعة خلقتها «أسامة» شخصية إن أي الدين»؛ «صالح ل يقدِّمه
«باب فكتاب الدين». «صالح عند الحربية القوة بجانب لتقف واالجتماعية، الفكرية
الكيل؛ االنتصار تحقيق يف الدين» «صالح فشل أسباب عن تقريًرا يتضمن كان الفتوح»
ينبغي املرسحية تطرحه كما فاالنتصار محدوًدا؛ انتصاًرا كان «حطني» يف انتصاره ألن
واالقتصادي واالجتماعي اإلنساني االنتصار جنباته يف يجمع شامًال كليٍّا انتصاًرا يكون أن
عسكريٍّا انتصاًرا فكان الدين» «صالح حققه الذي التاريخي االنتصار ا أمَّ والعسكري.

فقط:

والوزراء امللوك مؤرخو كتبه الذي التاريخ عىل احتجاج بذلك] [فاملرسحية
هؤالء، يصنعها ما هي التاريخية األحداث أن يرون الذين املؤرخون واألمراء.
لهذا — والكاتب األحداث. بهم تُصنع وإنما يصنعون، ال دهماء سواهم ما وأن
موضوًعا حطني يف الصليبيني عىل العظيم الدين صالح نرص يخرت إن ما —

الهيئة حكايات»)، ثالث يف طيب «رجب مرسحية مع (نُِرشت الفتوح» «باب مرسحية دياب، محمود 21

ص١٤. ،١٩٧٤ للكتاب، العامة املرصية
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هل له، الحقيقي الصانع عن النرص هذا جنبات يف يفتِّش يروح حتى له،
الذين البسطاء املحاربون الجنود هم أم وجيوشه، وعبقريته الدين صالح هو
عن دفاًعا الصليبيني؛ هجمات من وبيوتهم وأرضهم أهلهم حماية إىل سعوا
للعرب الدين صالح حققه الذي النرص هذا هو وما مًعا؟ ومستقبلهم حارضهم
باٍق نرص هو وهل منه؟ العادية واملرأة العادي الرجل يفيد ماذا واملسلمني؟
من املبارشون الدين صالح أتباع إال منه يفيد ال تًا، مؤقَّ ا هشٍّ نًرصا تراه أم
بالغ درامي تحقيق واملرسحية وجواٍر؟ نفائس وموردي ار وتجَّ وقوَّاد أمراء
ويقول رأًسا التاريخ إىل يذهب تحقيق تثريها، التي األسئلة هذه يف العذوبة

الحقيقة.22 كل هو تقوله الذي الكالم يكون أن املعقول غري من له:

عن يختلف — هو يراه كما — املايض أو التاريخ أن دياب» «محمود وجد هنا ومن
«ومن املستقبل. يف الجيل سرياه وكما السابق، الجيل رآه كما املايض أو التاريخ نفس
أن عرص لكل — لهذا — بُدَّ وال تاريخ، من أكثر الواحدة لألمة بأن القول يصدق هنا
لم حادث أي أو عرص أي تاريخ يف األخرية والكلمة … نظره وجهة من التاريخ يكتب

قط.»23 تُقال أن يمكن وال بعُد، تُقل
يف متمثًِّال التاريخي الرتاث يستلهم أن أراد املرسحية، هذه يف دياب»، «محمود ولعل
لهزيمة موضوعيٍّا معادًال يكون كي «حطني»؛ يف الصليبيني عىل الدين» «صالح انتصار
انتصار أسباب حول األسئلة من العديد تطرح املرسحية أن وكما .١٩٦٧ عام يف مرص
حول األسئلة من العديد املوضوعي املعادل خالل من أيًضا تطرح فهي الدين»، «صالح
فرج»: «نبيل عليه طرحه سؤال عىل أجاب قد دياب فمحمود ١٩٦٧؛ عام الهزيمة أسباب
ظاهرة النكسة بعد األدبي اإلنتاج قلة أن «أعتقد قائًال: النكسة؟ بعد إنتاجك قلَّ ملاذا
يجدِّد أن جيشنا عىل صار كما — النكسة بعد أنه إىل يرجع ذلك يف السبب ولعل عامة،
مناهَج عن يبحثوا وأن أسلحتهم، يف النظر يعيدوا أن أيًضا كتَّابنا عىل صار — أسلحته
فينا، ويثمر وينضج يتضح أن قبل وقت إىل يحتاج أمر وهذا والتعبري. التفكري يف جديدة

الكويت، ،١٩٨٠ يناير ،٢٥ عدد املعرفة»، «عالم سلسلة العربي»، الوطن يف «املرسح الراعي، عيل د. 22

ص١٤٥.
ص٤٥–٦٤. السابق، مؤنس، حسني د. 23
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الجروح عىل تلقيه بما الجماهري رضاء تستهدف فورية سياسية شعارات عىل يقوم ال
بذاتها.»24 وعيًا أكثر تصبح حتى بصدق بنفسها الجماهري يواجه فنٍّا بل … مسكِّنات من
النارص»، عبد «جمال الرئيس تاريخ كتابة إعادة إىل تدعو املرسحية أن نجد هنا ومن
أن فبما الدين. صالح شخصية إحياء خالل من ،١٩٦٧ عام يف الهزيمة أسباب وكذلك
هزيمة تكون أن املمكن فمن محدوًدا، انتصاًرا كانت «حطني» يف الدين» «صالح انتصار
تجعل أن املمكن من كان مرشقة أسبابًا أغفل قد التاريخ أن وكما أيًضا، محدودة ١٩٦٧
النارصي التاريخ يف نبحث أن أيًضا املمكن من كامًال، انتصاًرا الدين» «صالح انتصار

الكامل. النرص إىل بنا تؤدي التي األسباب نجد كي

السيايسللتاريخ االجتماعي التوظيف (4)

فرتة فيها مستلهًما ،١٩٦٥ عام الحلبي» «سليمان مرسحية فرج» «ألفريد كتب لقد
وظلٍم عسٍف من مرص يف الجنرال ذلك ألحقه ما املرسحية ر وتصوِّ ملرص، «كليرب» حكم
القاهرة إىل حلب من القادم — الحلبي» «سليمان املرسحية بطل يتألَّم لذلك بالشعب؛
ذلك بأن مؤمنًا قتله، فيقرر «كليرب»، من باملرصيني لحق الذي للظلم — األزهر يف ليتعلم
الحلبي» «سليمان قبل من القتل وجاء العدل. لتأكيد املرشوع والحق الواجب هو القتل
وعن فقتله. له ًدا جالَّ نفسه من جعل وأخريًا وأدانه، وحاكمه «كليرب» قاىض أن بعد
صديقه وبني بينه الحوار هذا يدور الحلبي»، «سليمان عند املرصيني لظلم النفيس األثر

«محمد»: األزهري

الناس؟ يحياها التي … حياة أهذه سليمان:
وقت. كل يف خري الحياة محمد:

املوت. يفضله ما الحياة فمن … ال سليمان:

مايو ،٦٢ عدد «املرسح»، مجلة املرسحية»، وأفكاره أعماله حول دياب محمود مع «مقابلة فرج، نبيل 24
ص٣٧. ،١٩٦٩
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الحياة، عنده يشءٌ يعدل ال فاملؤمن سليمان، يا الشطط أجنحة تركب ال محمد:
يختلف ال — األيام هذه نسمع كما — العقالني وحتى العزيز، اإللهي الرس عنده هي
كانت ما أيٍّا أبًدا به ينحط وال به، فريقى لليشء تُضاف صفة عنده الحياة فإن ذلك، عن

بالدموع. موتانا نحن نبكي كما موتاهم يبكون أيًضا الفرنسيس الظروف.
وتنبش الندم، ونأكل العار، نلبس أن … قولك ما … كريمة أمة وهزيمة سليمان:
مائدة إىل السحرة أرسلتها كثعابني الواحد ترصد رشيرة وعيون خطرة، أفكار عقولنا
وعندئذ بالشوك. فتزرعه فراشه وإىل عنه، فتذهله عمله وإىل األكل، عن فتصده طعامه
اركع العروق: يف الدم نبض ويصبح حياة، نظام يصبح الجحيم الجحيم! أبواب تُفتح
قدِّم! قدِّم للمشنقة. جارك وعنق الجوع، ألنياب وأطفالك للمهانة، رجولتك قدِّم وادفع!
بفعل لتتحول عش بالحجارة. وحلقك بالرتاب، عينيك لتمأل … وعش وادفع! واركع
ال … الحرسات وقطعتك الغيظ بك بلغ وإذا كلب، إىل رجل من األسود الفرنيس الساحر
القمامة وانبش تشاء، ما بالقدم أو بالرأس وتشاء تختار الذي الحائط وارضب … تتأوه
فقد … تشاء ما العينني ماء أو الوجه ماء وأرق تشاء، ما الخالق لغري واسجد تشاء، ما

الحياة!25 أمان — الفرنسيس عسكر ساري — كليرب منحك

أو العدل، إقامة يف الحلبي» «سليمان قضية أن نجد الحوار، هذا خالل ومن
املجتمع لظروف طبيعية نتيجة كانت الصحيح، وضعه إىل املقلوب العدل ميزان إعادة
قتل إىل البطل لدفع الخارجي العامل كانت الظروف وهذه العرص. ذلك يف املرصي
من جعلت العوامل هذه واجتماع عنده، النفيس الداخيل العامل إىل باإلضافة هذا «كليرب».
هو املرسحية بطل الحلبي» «سليمان أن النتيجة وكانت منطقية، أفعاًال «سليمان» أفعال
من «كليرب» قتل عىل املأجور «الجربتي» تاريخ «سليمان» وليس فرج، ألفريد «سليمان»

العثمانيني.26 قبل
خالل من الفرنسية الحملة تاريخ وظَّف فرج» «ألفريد إن نقول: أن نستطيع لذلك
الحلبي سليمان عن يكتب «لم ألنه مقبولة؛ فنية بصورة للحملة «كليرب» تويلِّ فرتة

،١٩٨٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة الحلبي»، «سليمان مرسحية ،٢ الكاملة املؤلفات فرج، ألفريد 25
ص٦٧-٦٨.

ص١٦٧. الثالث، الجزء الجربتي، الرحمن عبد انظر: 26

163



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

يكون قد السيايس القاتل أنماط من ما نمط عن كتب وإنما بالذات، التاريخية الشخصية
وإنما بالذات، التاريخية الشخصية كليرب عن يكتب لم وهو مألوًفا، يكون وقد فريًدا،
خرج قد فرج ألفريد يكون وبذلك املفتوحة. البالد يف الحكَّام من مألوٍف نمٍط عن كتب
يكون وبذلك … الفن بها يتميز التي الكليات إىل التاريخ بها يتميز التي الجزئيات من
ما دائرة إىل فعًال وقع ما دائرة من بنا يخرج أن حاول ألنه الجربتي؛ من فلسفة أكثر

وقوعه.»27 يتحتم وما وقوعه، يمكن

الحكَّام عن للدفاع التاريخ توظيف (5)

١٨٩٣ عام ذلك قبل كتبها وقد ،١٩٣٢ عام الكبري» بك «عيل مرسحيته شوقي أحمد كتب
عليها، شامل بتعديل قام ثمَّ املماليك»، دولة هي ما أو بك «عيل بعنوان باريس يف وهو

الكبري».28 بك «عيل عليها وأطلق
عىل شوقي أحمد أضفاها التي الكريمة الخصال حول تدور بكاملها واملرسحية
واملعتني الفقراء، عىل العطف كثري ، الخريِّ باإلنسان ره فصوَّ الكبري»، بك «عيل شخصية
صوَّره كما املرصية، والصناعة بالصانع واملهتم فيه، العلم ووسائل الرشيف باألزهر
يف تمثَّلت به شوقي ألصقها صفة وأهم لبالده. املخلص والوطني البارع، بالسيايس
ره ستدمِّ األجنبي بالجار االستعانة أن الكبري» بك «عيل رأى عندما العربية، القيم إحياء
رفض عندما وذلك مرص، شئون يف الرويس للتدخل الفرصة وستتيح معه، البالد ر وتدمِّ

ملكه: الستعادة الرويس» «القائد معاونة

(لنفسه): بك عيل

وأخ��وال��ي وأع��م��ام��ي ق��وم��ي خ��ن��ت إن غ��ًدا ال��م��س��ل��م��ون ي��ق��ول م��اذا رب��اه
أن��ذال واب��ن ن��ذل ف��ع��ل��ة ف��ع��ل��ت وم��غ��رب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ش��رق ف��ي يُ��ق��اُل

ص٣٨٢. ،١٩٦٧ والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار واألدب»، «الثورة عوض، لويس د. 27

ص٤٩. ،١٩٦١ الكتب، دار مطبعة األول، الجزء املجهولة»، «الشوقيات صربي، محمد د. انظر: 28
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(للقائد): بك عيل

وأف��ع��ال��ي وإق��دام��ي ب��ه��م��ت��ي أط��ل��ب��ه ال��ن��ي��ل ل��م��ل��ك َس��َم��وُت أج��ل
وأش��ب��ال��ي غ��اب��ي ع��ل��ى ال��ذئ��اب أرم��ي وال ال��غ��ري��ب األه��ل ع��ل��ى أس��ت��ع��ي��ن ال

القائد:

ب��أش��غ��ال ال��دن��ي��ا ط��ل��ب ل��م��ن ل��ي��س��ت ك��رٌم ت��ح��ت��ه��ا م��ع��اٍن ت��ل��ك م��والي

بك: عيل

ع��ال ف��اض��ل ب��ُخ��ل��ق أل��ت��م��س��ه��ا ل��م إذا األم��ور ل��ع��ل��ي��اء وُس��ح��ًق��ا بُ��ع��ًدا
وأص��الل ث��ع��اب��ي��ن م��ن ُس��لَّ��م ف��ي ل��ت��ج��ن��ي��ه ت��رق��ى ث��م��ر ف��ي ال��م��وت

القائد:

األم��ي��راِل ش��أن ع��ن ي��س��أل وال��ب��ح��ر م��ن��ت��ظ��ري ف��األس��ط��ول أم��ي��ري إذن

منخفض): (بصوت بك عيل

ح��اِل29 إل��ى ح��اٍل م��ن ال��ل��ه يُ��غ��يِّ��ُر ف��ع��س��ى غ��ٌد م��ا داٍر أن��ت ف��م��ا اذه��ب،

وأيًضا الرويس، باألسطول االستعانة طريق عن الخيانة تهمة نفي أن املالحظ ومن
شوقي أحمد موقف إىل راجع الكبري» بك «عيل شخصية عىل الحميدة الخصال إضفاء
طريق عن عنها الدفاع يف املتمثِّل املرسحية، كتابة وقت مرص يف املالكة األرسة من
أيًضا، أجنبي مرص خديوي أن كما أجنبي، ألنه الكبري» بك «عيل شخصية عن الدفاع
لألرسة أو الخديوي لشخصية املوضوعي املعادل هي الكبري» بك «عيل شخصية إن أي

العامة املرصية الهيئة الكبري»، بك «عيل مرسحية (املرسحيات)»، الكاملة «األعمال شوقي، أحمد 29
ص٦٢٠-٦٢١. ،١٩٨٤ للكتاب،

165



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

«مرصع هي أخرى مرسحية يف أيًضا أبرزه قد شوقي أحمد قبل من املوقف وهذا املالكة.
عندما مرص، أجل من بنفسها تضحي وجعلها كليوباترا عن دافع عندما كليوباترا»،30
يحطما كي البحرية؛ «أكتيوم» معركة يف قيرص وحده يحارب أنطونيو تاركة انسحبت
أجنبية أنها رغم عنها، دافعت أن بعد بمرص «كليوباترا» تفوز وبذلك بعًضا، بعضهما
الكبري»، بك «عيل شخصية عن دفاعه نفس هو عنها شوقي أحمد ودفاع مرصية، وليست

مرصيٍّا. وليس أجنبيٍّا، باعتباره الخديوي عن الدفاع أجل من
متمثًِّال التاريخي، الرتاث توظيف خالل من حاول شوقي أحمد أن نجد سبق ومما
عىل املالكة، باألرسة عالقته وعن شخصيته، عن يعربِّ أن الكبري» بك «عيل شخصية يف
املوضوعي واملعادل الرمز خالل من عنها يدافع نجده لذلك القرص»؛ «شاعر أنه اعتبار

األجنبية. للشخصيات
مرسحية يف بتوظيفه وقام التاريخي، بالرتاث أيًضا تأثَّر فقد أباظة» «عزيز ا أمَّ
إضفاء التوظيف هذا وراء من الدافع وكان ،١٩٥١ عام كتبها التي الدر» «شجرة
والعربية القومية النواحي إبراز يف متمثِّلة الدر»، «شجرة شخصية عىل الحميدة الخصال
سعت التي اإلسالمية الدولة تاريخ يف الوحيدة املرأة الدر» «شجرة باعتبار العربي، للقائد

فنالته. مرص ملك إىل
الشورى يف املتمثل مرص، حكم يف العقل رجاحة عليها يضفي أباظة عزيز فنجد
النساء حكم جواز عدم عىل العرب حكَّام فيه يُجمع الذي الوقت يف هللا، كتاب وأحكام
عزيز جعل لها، العرب حكَّام ظلم تأكيد وكذلك عندها، الصفة هذه ولتأكيد رشًعا.

املرأة. هذه تحكمه أن عىل يُجمع املرصي الشعَب

الدر: شجرة

رج��ال ال��ن��س��اء وُق��وَّاُم ش��رًع��ا، ب��ج��ائ��ٍز ال��ن��س��اء ُح��ْك��م ف��م��ا ق��ال��وا

البحث. مرسحيات إىل تنتمي ال إنها حيث فقط، االستشهاد مرجعها املرسحية هذه إىل واإلشارة 30
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بيربس:

  … … … زع��م��وه! ال��ذي ه��ذا

أيبك:

ف��ض��ل��ه خ��ال��ُق ال��م��رءِ ج��ن��س ك��ان م��ا ب��اط��ٌل وه��ٌم … … …
ع��ق��ل��ه ب��ب��ال��غ — ب��ي��ن��ه��م��ا ف��رق ال — ش��أوه ب��ال��غ ال��ج��ن��س��ي��ن م��ن أي

للملكة.) يلتفت (ثمَّ

م��ح��لِّ��ه ص��م��ي��م ف��ي اع��ت��راٌض ق��ل��ن��ا ل��ه وارث��ة ال��م��ل��ك رق��ي��ت ق��د ل��و
أه��ل��ه م��ش��ي��ئ��ة ع��ل��ى أن��ت ف��ن��زل��ت واح��ًدا رأيً��ا اخ��ت��رن��اك ل��ك��ن��ن��ا
م��ث��ل��ه ف��ي م��ت��داف��ًع��ا م��ت��ض��اف��ًرا ي��ج��ت��م��ع ل��م راش��ٍد ش��ع��ٍب إج��م��اُع

الدر: شجرة

األع��الم أم��رائ��ن��ا ع��ن ـ��م��أث��ور ال��ـ ل��ح��دي��ث��ن��ا ول��ن��ع��د أي��ب��ك، ذاك دع
  … ال��ح��ك��م؟ ف��ي أس��ل��وب��ن��ا أن��ك��روا ه��ل

بيربس:

أم��ام��ي ق��ط ذاك ف��ي ي��ت��ح��دَّث��وا ل��م … … … … …

قاٍس): صوت (يف الدر شجرة

إم��ام��ي؟31 ال��ك��ت��اب وأح��ك��ام ـ��ورى ال��ش��ـ ِق��بْ��َل��ت��ي أنِّ��ي ع��ل��يَّ أف��ن��اق��م��ون

ص٤٠-٤١. ،١٩٥١ ط١، مرص، مطبعة الدر»، «شجرة مرسحية أباظة، عزيز 31
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«شجرة ل بالنسبة هدفه لبلوغ الكاتب ساعدت والتي التاريخية، املواقف أهم ومن
عن عجز عندما التاسع»، «لويس فرنسا ملك عىل املقررة الفدية أمام موقفها الدر»:
ولألمراء للخليفة واألرسى هو تسليمه ورفضت النصف،32 إىل له ضتها فخفَّ جمعها
فرنسا مللك وعدها من تتنصل أن عىل ِقبَلهم ِمن بالحرب التهديد قبول لت وفضَّ العرب،

الفدية. نصف مقابل أرسه بفك

فرنسا: ملكة

  ل��رج��اء ل��ي إن ال��ن��ي��ل م��ل��ك��ة

الدر: شجرة

ف��ه��اِت أم��ٌر ال��رج��اء ه��ذا إن  

(مستدرًكا): فرنسا ملك

  … ب��ال��ل��ه م��رج��ري��ت أم��س��ك��ي

أباظة» عزيز مرسحيات «عن كتابه يف — الواقعة هذه عن سالم عاطف املحسن عبد الدكتور ويقول 32

تنازلت الدر شجرة أن أباظة] [عزيز املؤلف «ويذكر ص٢٦٧): ،١٩٦١ باإلسكندرية، املعارف (منشأة
الغرامة، قسوة من فرنسا ملكة اشتكت عندما الفرنسيني عىل فرضتها قد كانت التي الغرامة نصف عن
أثبت التاريخي الواقع ولكن التاريخي.» الواقع يف ذكٌر لذلك وليس تؤديها. أن تستطيع ال أنها وذكرت
شجرة ِقبل من النصف إىل بالفعل ضت ُخفِّ قد الغرامة أن أثبت فاملقريزي الباحث؛ إليه ذهب ما عكس
املرصية الكتب دار مطبعة األول، القسم األول، الجزء امللوك»، دول ملعرفة «السلوك كتاب راجع: الدر.
عدد كتاب»، «األلف سلسلة مرص»، عىل ملكة «كانت هوملز، وينفرد وكذلك ص٣٦٣، ،١٩٣٤ بالقاهرة،
رشقية إسالمية «تراجم عنان، هللا عبد محمد وكذلك ص٢١٢، ،١٩٦٢ العرب، سجل مؤسسة ،٣٩٢

ص١٠٣. ،١٩٧٠ بالقاهرة، الخانجي مكتبة ط٢، وأندلسية»،
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فرنسا: ملكة

ه��ف��وات��ي م��ن ع��ل��يَّ واح��ت��س��ب��ه��ا دع��ن��ي … … … …

الدر.) شجرة إىل (ملتفة

  أل��ٍف أل��ُف ج��م��ع��ه��ا ف��ي أع��ج��زتْ��ن��ا

وعتاب.) حدة يف فرنسا (ملك

ب��ال��م��ل��ك��ات ال��خ��ل��ي��ق ه��ذا ل��ي��س  
ُم��خ��ف��ق��اِت ت��زل ول��م ُم��خ��ف��ق��اٍت، ف��ك��ان��ت ال��ج��ه��ود ُك��ب��رى ب��ذل��ن��ا ق��د

الدر: شجرة

ال��ط��ام��ع��ات م��ن م��ال��ك��م ف��ي ل��س��ُت ف��رن��س��ا أخ��ت ذل��ك ف��ي تُ��ف��ي��ض��ي ال
ال��ن��ك��ب��ات م��ن ��ت��ي أمَّ ع��ل��ى ب ال��ح��ر ج��رَّت ال��ذي أرأب إن��م��ا

بيربس:

  … … … … م��ل��ك��ت��ي!

اهدأ): أن بيدها لبيربس وتشري فرنسا، مللكة متجهة (تظلُّ الدر شجرة

  … … … ق��دك …

بيربس:

ف��وات ق��ب��ل ح��س��م��ت ش��رٍّ ُربَّ ت��ت��رى ال��ح��وادث … … …
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أيبك): وُمخاطبة بيربس قول (متجاهلة الدر شجرة

… … … �ف33 ـ� ال��ن��ص��ـ إل��ى ال��م��ل��وك ف��دي��ة أن��ق��ص��وا

يف يبالغ — الدر شجرة من زواجه بعد — أيبك» الدين «عز نجد األحداث وبمرور
اللجوء سوى له أيبك ظلم أمام نصريًا له يجد ال الذي الشعب ذلك املرصي، الشعب ظلم
قايض يف متمثًِّال للشعب تتعهد وبالفعل الدر». «شجرة السابقة السلطانة إىل والشكوى

زوجها.34 كان ولو حتى الظالم أمام تقف وأن الظلم، هذا عنهم ترفع بأن القضاة
صورة تقوى كي التاريخية الحقائق من يُغريِّ أباظة عزيز كان األحيان، بعض ويف
زوجته يطالب أيبك» الدين «عز جعل أن ذلك أمثلة ومن القارئ، ذهن يف الدر» «شجرة
طالبها الذي أن يثبت والتاريخ أيوب».35 الدين «نجم الصالح امللك بأموال الدر» «شجرة

الصالح.36 امللك ابن «تورانشاه» هو األموال بتلك
أموال يف وبالطامع تارة، بالظالم أيبك» الدين «عز صورة إظهار أن املالحظ ومن
كراهية إىل أدى الدر» «شجرة قتل عىل عزمه إىل باإلضافة هذا أخرى، تارة الصالح امللك
القارئ لقبول د يمهِّ أن أباظة عزيز استطاع بذلك الدر». «شجرة ل وُحبِّه له، القارئ

أيبك». الدين «عز بقتل قامت عندما الدر» «شجرة لجريمة
شخصية إلثراء خدمة التاريخي الرتاث بتوظيف قام أباظة عزيز أن نجد سبق ومما
األمثل النموذج وجعلها لها، العربية والقومية الوطنية الجوانب وإظهار الدر»، «شجرة
الدين «عز تتزوج أنها لدرجة أهدافها، لتحقيق اإلرادة قوية نجدها لذلك العربي؛ للحاكم
حكَّام — امرأة باعتبارها — حكمها أمام وقف أن بعد الحكم، يف يشاركها كي أيبك»
الشعب يظلم وعندما خالله، من تحكم كي الواجهة يف «أيبك» تضع بذلك وكأنها العرب،
هذا تقتله. بالحكم االنفراد بذلك محاوًال أموالها يف الطمع بوادر عليه وتظهر املرصي،
عندما فرنسا» «ملك مع موقفها يف وذلك املقدرة، عند بالعفو إيمانها إىل باإلضافة
وللمرصيني. ملرص حبها هو سبق ما كل من هدفها وكان النصف، إىل الفدية له خفضت

ص٩٨-٩٩. املرسحية، 33
ص١٨٥–١٩٢. املرسحية، انظر: 34

ص١٩٣–٢٠٦. الخامس، الفصل من الرابع املشهد املرسحية، انظر: 35
ص٩٧. السابق، عنان، هللا عبد محمد وكذلك ص٢١٠، السابق، هوملز، وينفرد انظر: 36
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إىل راجع الدر» «شجرة لشخصية خدمة التاريخي للرتاث أباظة عزيز توظيف ولعل
ديوانه فكتب الشعر ألهمه الذي السبب ذلك زوجته، وفاة بسبب وذلك املرأة، عىل عطفه
يف «إليها بقوله: ولبنى» «قيس املرسحية أعماله أول روحها إىل فأهدى حائرة»، «أنَّات

جوار.» أكرم
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مقدمة

عند املرسحي الكاتب إليها يلجأ التي الرتاثية املصادر أقل من الديني الرتاث يعترب
الشخصيات أمام أو الدينية األحداث أمام ج التحرُّ من بنوع يشعر ألنه للرتاث؛ توظيفه
«محمد» مرسحية نجد هنا ومن والرسل، األنبياء شخصيات سيَّما وال األساسية، الدينية
من يهرب املرسحي فالكاتب النبوية؛ للسرية حوارية صيغة عن عبارة الحكيم لتوفيق
أو صفاتها، بعض استعارة أو تأويلها، يف الوقوع خشية الشخصيات هذه توظيف
مصادرها يف هي كما ينقلها دائًما كان لذلك املقدَّسة؛ حياتها عىل العرص قضايا إسقاط

الحكيم. توفيق فعل كما الدينية الرتاثية
أخرى شخصيات إىل والرسل األنبياء شخصيات عن املرسحي الكاتب يبتعد وعندما
توظيفها، يف الحرية بعض يجد عيل»، بن «الحسني أو «الحالج»، أو الكهف»، «أهل مثل
أو مالمحها يف يغريِّ أن يستطيع ال أنه بمعنى أمامها، أيًضا مقيد أنه مالحظة مع
أو ترصفاتها من الجوانب بعض يفرسِّ أن املمكن من ولكن الدينية، الرتاثية حقيقتها
التوظيف. يف الحرية مجال أو التوظيف، مجال هو وهذا املواقف. بعض إزاء نفسيتها
الصبور، عبد لصالح الحالج» «مأساة مرسحية عن الحديث عند ذلك لنا وسيتحقق

شهيًدا». و«الحسني ثائًرا» «الحسني بقسميها: هللا» «ثأر ومرسحية
لذلك املرسح؛ يف التوظيف عند الديني الرتاث مصادر أهم من الصويف الرتاث ويعترب
عرصه قضايا من وموقفه الخاصة تجربته عن يعربِّ الصبور عبد صالح الشاعر نجد
الصبور عبد صالح عند الشعرية التجربة ألن الصويف؛ «الحالج» شخصية خالل من
من العامة نفوس يف وأثرها الكلمات قيمة يف الحالج، عند الصوفية التجربة مع تتشابه
أحسَّ عندما الديني الرتاث من الحالج شخصية الصبور عبد صالح اختار فقد الناس،
شخصية وأن لها، والتطابق بها، االمتزاج حد إىل وصلت قد الصويف بهذا صلته بأن
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بصدق. عنها تعربِّ وأن الخاصة، تجربته تحمل أن عىل قادرة الرتاثية بمالمحها الحالج
صالح الحالج أصبح بحيث بها، ومتأثًِّرا فيها مؤثًِّرا بلسانها وتحدَّث بها اتَّحد هنا ومن

الحالج. الصبور عبد صالح أصبح كما الصبور عبد
خشبة عىل ظهورها عىل يوافق ال املقدسة «الدينية» الشخصية أن املعروف ومن
قدرة من يحدُّ املنع هذا أن املالحظ ومن مرص. يف الدين ورجال الرشيف األزهر املرسح
املرسحي النص يدفع بدوره وهذا الدينية. للموضوعات يتعرض عندما املرسحي املؤلف
أنشأت هنا ومن املرسح. خشبة عن بعيًدا كتاب تي دفَّ بني أدبي عمل إىل يتحول أن إىل
عنه يقول الذي «الفكري»، أو «الذهني» أو الرمزي» «املرسح األدبية املرسحية البيئة

إسماعيل: الدين عز الدكتور

املرسحيات من النوع ذلك هي ليست األفكار مرسحية أو الفكري املرسح إن
التي املرسحية تلك هي وإنما األفكار، من ممكن قدر أكرب فيها يحشد التي
تكتمل وال رصاع. من فيها يدور ما خالل من فشيئًا شيئًا الفكرة فيها ترتاءى
من األصيل الهدف هي الفكرة فليست الرصاع، هذا بانتهاء إال الفكرة هذه
األقطاب بني الرصاع عملية خالل بالرضورة تحصل هي وإنما املرسحية،
به ه يتوجَّ املرسحيات من النوع هذا أن الصحيح ومن املتناقضات. أو املتقابلة

العقول.1 إىل أوًال مؤلفوه

«توفيق العربي رائده عن نتحدث أن دون الفكري املرسح عن نتحدث أن يمكن وال
قائًال: الفكري مرسحه عن يتحدث الذي الحكيم»،

املطلق يف تتحرك أفكاًرا املمثلني وأجعل الذهن، داخل مرسحي أقيم اليوم إني
لهذه يمكن أَوال البعض: تساءل لقد … الرموز! أثواب مرتديًة املعاني من
أفكِّر لم بأني فأعرتف أنا ا أمَّ … الحقيقي؟ املرسح عىل كذلك تظهر أن األعمال
… «بجماليون» ثمَّ و«شهرزاد»، الكهف»، «أهل مثل: روايات كتابة عند ذلك يف
التمثيل.2 فكرة عن بعيدة تظل حتى … مستقلة كتب يف عمٍد عن جعلتها ولقد

ص٣٩. ،١٩٨٠ العربي، الفكر دار املعارص»، املرسحي األدب يف اإلنسان «قضايا إسماعيل، الدين عز د. 1

ص١٠-١١. د.ت، اآلداب، مكتبة «بجماليون»، مرسحية مقدمة الحكيم، توفيق 2
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يقول: أخرى مناسبة ويف

فكرة بني الرصاع فيها يدور روايات نربز أن يف الصعوبة نتبني ذلك من
منه بُدَّ ال الذهني املرسح هذا ولكن الذهن، مرسح غري آخر مرسح عىل وفكرة
مجردة، أفكار عىل تقوم إبرازها من محيص ال موضوعات هناك دامت ما
هي التي الخفية القوى وبني اإلنسان بني فالرصاع مجسدة، غري وأشخاص
يمكن ال إلخ، … «املكان» أو «الحقيقة» أو «الزمن» مثل: اإلنسان؛ من أكثر
موضوع أن عىل هذا كل من نخرج … املادي املرسح يالئم حتى تجسيده
«حركة عىل الرواية قامت فإذا املرسح، نوع دائًما يحدد الذي هو املرسحية
كان الفكر» «حركة عىل قامت وإذا املادي»، «املرسح مكانها كان اآلدميني»

الذهني».3 «املرسح مكانها

«أهل مرسحية وهي الفكرية، مرسحياته أوىل الحكيم» «توفيق كتب املنطلق هذا من
كما الكهف أهل قصة من لحبكتها العامة الفكرة تستمد التي ،١٩٣٣ عام الكهف»
كتب من أخرى تفاصيل — أيًضا — املرسحية استمدَّت كما الكريم، القرآن يف جاءت
وهي عنده، من أحداثًا القصة إىل الحكيم أضاف وقد الطربي. تفسري سيَّما وال التفسري،
الحكيم جعلها املرسحية وشخصيات و«بريسكا». «مشلينيا» بني تدور التي األحداث
هلل، حبِّهم من أقوى لغريهم حبَّهم أن لدرجة بالدين، ارتباطها من أكثر بالحياة ترتبط
«مرنوش»، قبل من والولد الزوجة أجل من كانت ما بقدر له تكن لم هلل صالتهم وأن

«مشلينيا». قبل من وللمحبوبة

اإليمان. وحتى الصداقة حتى يشء كل ليبتلع الحب إن مرنوش:
اإليمان؟! حتى مشلينيا:

إيمان. كل من أقوى إيمان نفسه هو ألنه مرنوش:
… تعني ما أدرك مشلينيا:

ص٤١–٤٣. د.ت، اآلداب، مكتبة أوديب»، «امللك مرسحية مقدمة الحكيم، توفيق 3
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أعني؟ ماذا مرنوش:
وساِعُد الوثني أنت … املسيح دين اعتنقت كنت ملا املسيحية امرأتك لوال مشلينيا:

السابقة! مذابحه يف األيمن دقيانوس
بدين املؤمنة وهي املسيح دين بريسكا األمرية اعتنقت ملا أنت ولوالك مرنوش:

دقيانوس!4 أبيها

عند أوًال تمثَّل الذي والزمن، اإلنسان بني املرسحية هذه يف رصاعه الحكيم أقام وقد
يف مكث بأنه الحقيقة له تظهر وهنا غنمه. قطيع اختفى عندما الغنم راعي «يمليخا»
«مرنوش» أيًضا الرصاع هذا واجه ثمَّ الكهف. إىل يهرع لذلك وأكثر؛ عام ثالثمائة الكهف
الحقيقة ولكن البارحة، منذ تركهما الذي الطفل وولده زوجته لريى بيته إىل ذهب عندما
شهيًدا «مات عليه ُكِتب االبن لهذا قربًا وجد بل الولد، وال الزوجة يجد لم ألنه تغلبه
فعل كما الكهف إىل يهرع لذلك الروم.» لجيوش النرص جلب أن بعد الستني سن يف

«يمليخا».
كان فإذا الزمن، مع — رصاعه أو — صدامه يف الثالثة آخر كان فقد «مشلينيا» ا أمَّ
عن باملايض ارتبط «مرنوش» وكذلك غنمه، قطيع طريق عن باملايض ارتبط قد «يمليخا»
وإذا «بريسكا». ُحبِّ طريق عن باملايض ارتبط قد «مشلينيا» فإن والولد، الزوجة طريق
«مرنوش» ل بالنسبة والولد الزوجة وكذلك ُفِقد، قد «يمليخا» ل بالنسبة الغنم قطيع كان
زالت ما بريسكا ألن يمت؛ ولم الحارض يف باٍق «مشلينيا» ل بالنسبة املايض فإن ماتا، قد

الحوار: هذا خالل من الحقيقة له تظهر إليها يتحدث وعندما أمامه، حية

دقيانوس؟ ابنة ألست بريسكا! مشلينيا:
عام؟! ثالثمائة منذ مات ملك ابنة أأكون مجنون؟! أأنت بريسكا:

أَُجن! أكاد إلهي! إذن؟ أنت من طامة): ينتظر كأنما يديه بني (رأسه مشلينيا
… سأَُجن

ص٤٤-٤٥. د.ت، اآلداب، مكتبة الكهف»، «أهل مرسحية الحكيم، توفيق 4
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مقدمة

بك؟! ماذا قلق): يف إليه يديها (تمد بريسكا
…؟ هذا يمكن كيف ربَّاه امللك؟ هذا الرجل؟ هذا ابنة مشلينيا:

آه فكرة) رأسها يف تربق إذ فجأة؛ (تصيح … آه إذن؟ تحسبني كنت من بريسكا:
… فهمت … فهمت … إلهي يا … نعم … نعم …

… ماذا؟ ماذا؟ رأسه): (رافًعا مشلينيا
لم قلت الذي هذا أكل إلهي، يا تقصدها. التي بريسكا لست أني فهمت بريسكا:

… لألخرى بل … إذن يل يكن
… أفهم لست مشلينيا:

ثالثمائة الكهف يف لبثت أنك أنسيت عام؟! ثالثمائة عمرك أن أنسيت بريسكا:
عام؟

…؟! يهم وماذا مشلينيا:
ذلك نسيت أيًضا أنا صدقت! لنفسها): تقول وكأنما ومرارة، كآبة (يف بريسكا

الساعة!5

و«مرنوش». «يمليخا» قبله وقع كما الزمن تأثري وطأة تحت «مشلينيا» يقع وهنا
«مشلينيا» فحقيقة والواقع، الحقيقة بني أكرب رصاع إىل به أدى الزمن مع الرصاع وهذا
سن يتجاوز لم شاب إنه يقول وواقعه عام، ثالثمائة من أكثر العمر من يبلغ إنسان أنه
إىل «مشلينيا» بذهاب أي الواقع؛ عىل الحقيقة بانتصار املرسحية وتنتهي بعُد، الشباب

و«مرنوش». «يمليخا» قبله من فعل كما الكهف
رصاعه منه يخلق كي الديني الرتاث بتوظيف يقوم الحكيم» «توفيق نجد وهكذا
الحائر»، «السلطان مرسحية يف رأيناه الذي الرصاع ذلك والواقع، الحقيقة بني املعهود
إن أي و«شهرزاد»، أوديب» و«امللك «بجماليون» مرسحيات يف أيًضا موجود أنه كما

الفكرية. أو الذهنية مرسحياته ملعظم الرصاع هذا أقام الحكيم توفيق
للتعبري الصوفية الشخصية توظيف عن سنتحدث الباب هذا من األول الفصل ويف
الثاني الفصل ويف الصبور، عبد لصالح الحالج» «مأساة مرسحية خالل من الذات عن
الرحمن عبد ثنائية خالل من الدينية للشخصية السيايس التوظيف عن سنتحدث

شهيًدا». و«الحسني ثائًرا» «الحسني الرشقاوي:

ص١٤٨-١٤٩. املرسحية، 5
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األول الفصل

الصوفية توظيفالشخصية
الذات للتعبريعن

الصبور عبد لصالح الحالج» «مأساة مرسحية

إىل قسمها وقد ،١٩٦٥ عام الحالج» «مأساة مرسحية الصبور عبد صالح األستاذ كتب
نجد الكلمة من األول املنظر ويف املوت. بعنوان والثاني الكلمة، بعنوان األول قسمني:
ومع مصلوب، شيخ عىل أنظارهم فتقع بغداد، طرقات يف يسريون وواعًظا ًحا وفالَّ تاجًرا
بأنهم يقولون الفقراء من جماعة نجد قتله؟ سبب وما الشيخ، هذا عن املارة سؤال

قائلني: ذلك ون ويفرسِّ بالكلمات، قتلوه وقد القتلة،

ا، صفٍّ … ا صفٍّ … ونا صفُّ
قان ذهب من ديناًرا منَّا كالٍّ أعطوا

قبُل. من كفٌّ تلمسه لم برَّاًقا
كافر. زنديق … صيحوا قالوا:

كافر. … زنديق صحنا
رقبتنا. يف دمه نحمل إنَّا فليقتل صيحوا قالوا:

رقبتنا. يف دمه نحمل إنَّا فليقتل
فمضينا.1 امضوا قالوا:

املرصية الهيئة الحالج»، «مأساة مرسحية الشعري، املرسح (١) الكاملة»، «األعمال الصبور، عبد صالح 1
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قتلوه وقد القتلة، بأنهم — أيًضا — قائلني الصوفية جماعة الفقراء جماعة بعد وتأتي
املجموعة: مقدم فيقول — أيًضا — بالكلمات

يقول: كان
وأغصني، هامتي بالدماء غسلت إذا

األنبياء. وضوء توضأت فقد
للسماء. يعود كي يموت، أن يريد كان

… … … …
مشيئتي، محقق يقتلني من كأن يقول: كان

الرحمن؛ إرادة ومنفذ
فاٍن رجل تراب من يصوغ ألنه

وفكرة. وحكمة أسطورة
الجنان؛ سيدخل يقتلني َمن إن يقول: كان

الدورة. أتم بسيفه ألنه
… … … …

شهيد؟ من العالم نحرم هل
شهيد؟2 من العالم نحرم هل

قائًال: جثته أمام ويقف الحالج صديق الصويف بيل الشِّ يأتي وأخريًا

وحبيبي، صاحبي يا
العاملني؟ عن نَنْهك أَولْم

… … … …
دمك وهبته الذي العاَلم يساوي وهل

وهبت؟ الذي هذا
صاحبني، الطريق عىل مًعا رسنا

سبقت، أنت

ص١٥٧-١٥٨. املرسحية، 2
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بالعطاء، جدت حتى أحببت
ضننت لكني
… … … …

يقينك، بعض يل كان لو
يمينك. إىل منصوبًا لكنت

عمري، امتحنت حينما استبقيت لكنني
معناه، غامًضا لفًظا وقلت

القضاة؛ أيدي يف رموك حني
قتلتك، الذي أنا
قتلك.3 الذي أنا

اإلبهام، هذا يزيل كي الثاني املنظر ليأتي األول املنظر ينتهي املبهمة األلغاز هذه وأمام
مشدوًدا يكون حتى وشغفه القارئ انتباه ليجذب نهايتها منذ مرسحيته بدأ قد فالكاتب
قمة يمثل بيل والشِّ الحالج بني حوار يأتي املنظر هذا بداية ومع النهاية. حتى إليها

املرسحية: يف الرصاع

الشبيل:

قويل، اسمع حالج، يا …
الدنيا. تلهينا حتى الدنيا أهل من لسنا

… … … …

الحالج:

… نبئني أصحابي، أخلص يا لكن
بعيني؟ النور أميت كيف

… … … …
شبيل يا يل قل

أرمد؟ أأنا

ص١٦٠-١٦١. املرسحية، 3
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الشبيل:

الشمس، إىل حدقت بل ال،
الباطن؛ للنور ننظر أن وطريقتنا
قلبي، يف أجفاني أرخي فأنا ولذا،

فأسعد. فيه، وأحدق
… … … …

الحالج:

خلقه من شخوًصا الرحمن يختار ِلَم
نوره؟ من أقباًسا فيهم ليفرق

املعتل، الكون ميزان ليكونوا هذا
القلب. فقراء عىل هللا نور ويفيضوا

… … … …

الشبيل:

حالج يا ال،
للناس. أهبط أن أخىش إني

… … … …

الحالج:

الدنيا، جانبنا هبنا
بالرش؟ عندئذ نصنع ما

… … … …
الفقراء، فقر

… الجوعى جوع
… … … …

اللب، مذهوب رشطي يسوقهمو املصفودون واملسجونون
َمن يعرف ال سوًطا يده يف أرشع قد
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وضعه، قد راحته يف
رفعه، قد الرصعى املسجونني ظهور فوق من

الحرية فقدوا قد ونساء ورجال
… … … …
شبيل، يا

هللا. ملكوت يف استوىل الرش
الدنيا، عن العني أغض كيف … حدِّثني

قلبي؟ يظلم أن إال
… … … …

الشبيل:

الفقر؟ صنع ذا َمن تسألني هل
… … … …
… الظلم

امللعون القيد صنع ذا َمن تسألني هل
الرشطي؟ كف يف سوًطا وأنبت

… … … …
… الظلم

االستعباد؟ صنع ذا َمن تسألني هل
… الظلم

وجهك يف ألقي لكني
سؤالك؛ مثل بسؤال
املوت؟ صنع َمن قل:

والداء؟ العلة صنع َمن قل:
املجذومني وسم َمن قل:

واملرصوعني؟
العميان؟ سمل َمن قل:

… … … …
النوراني الصفو بعد ألقانا َمن
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الطافح؟ املاخور هذا يف
…؟ َمن … َمن

الحالج:

أجرؤ. ال … ال … ال
… تقول أتريد

… ال … ال
شبيل. يا شكٍّا نفيس تمأل ال

الشبيل:

ويقينًا. علًما أْمَلُؤها إني بل
حالج، يا

الكون؛ يف بَمن أُِريَد الرش الكون، يف قديم الرش
يرتدَّى، ن ممَّ ينجو َمن ربي يعرف كي
خالصه؛ درب منَّا كل يتدبر أن وعلينا

فيه، فِرسْ الدرب صادفَت فإذا
ك. رسَّ تفضح ال ا. رسٍّ واجعله

الحالج:

شبيل، يا
اآلن. قلت قد فيما أتأمل َدْعني

داري، يف تزلزلني أنت ها
داري، أترك أن يزلزلني والسوق

… يَْمنَة تجذبني كلماتك
4… ة يَْرسَ تجذبني وعيوني

ص١٦٢–١٧٠. املرسحية، 4
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ويطلعهم اإللهي النور عن للناس يعلن أن يريد الحالج نجد الحوار هذا خالل ومن
يخىش الذي الشبيل بعكس اإليجابية، الصوفية هي وهذه الحالج، اختيار هو هذا عليه.
وبني بينه اتصال ألنها فقط الصويف عىل قارصة الصوفية أن يرى ألنه العامة؛ إىل النزول
بل الدنيا، يتجنب أال عليه يجب — عنده — فالصويف ذلك؛ عكس فريى الحالج ا أمَّ ربه.
فهل التصوف، يف والسلبية اإليجابية بني مرتدًدا الحالج نجد لذلك باملرصاد؛ للرش ويقف
وما حوله َمن إىل ينظر وال اإللهي، النور يف وينغمس كالشبيل السلبية الصوفية يف يسري
بنزوله — يعتقد كما — اإليجابية الصوفية يف يسري أم وفقر، ظلم من مجتمعه يف يشيع
هذا عن الحالج عربَّ وقد حولهم؟ ِمن املجتمع مفاسد عىل وإطالعهم الناس عامة إىل
االعتقاد هنا بالدار واملقصود داري.» يف تزلزلني أنت «ها للشبيل: السابق قوله يف الرتدد
داري.» أترك أن يزلزلني «والسوق قوله: وكذلك الحالج، عند الصويف واملنهج الديني

ورش. ظلم من فيه بما املجتمع هنا بالسوق واملقصود
الحالج ويحذِّر فاتك»، بن «إبراهيُم والشبيل الحالج عىل يدخل السابق الحوار وبعد
عليهم ويُؤلب أمورهم، يف يلغو ألنه الرش، له يضمرون ألنهم بغداد؛ يف األمر والة من
و«حمد و«الطولوني» املاذراني» بكر «أبي ل الرسية الرسائل ويرسل العامة، أحقاد

الحالج: عنهم فيقول السلطة،5 يف يطمعون ممن وغريهم القناني»

األمة، وجوه بعض هم
أحبابي، خلصائي أيًضا وهمو

األمر ملكوا إن وعدوني
الفعل، سقط عن ويعفوا سريتهم تحلو أن
الحكَّام، عىل الناس حقوق الناس يعطوا أن

الناس. عىل الحكام بحقوق فنجاوبهم
إبراهيم.6 يا العالم هذا يف أمايل زهرة هم

ص١٧١-١٧٢. املرسحية، انظر: 5
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وهمومها الدنيا يرتك بأن الصوفية إىل الحالج إرجاع محاوًال الشبيل يتدخل وهنا
عن باليأس اقتناع من الصوفية الخرقة بتعاليم ويلتزم للعبادة، هو وينعزل ألصحابها،

الحالج: فيقول العني، تره لم ما ورؤية أعينهم، تراه ما وحجب األمل،

خابت؛ ما كلماتي لكن …
تسمع، إذ تتأمل؛ آذان فستأتي
القلب، يف كلماتي منها تنحدر

قدرة، ألفاظي من تصنع وقلوب
األذرع، عصب بها وتشد

ترجع، وال النور، نحو تميش ومواكب
الشمس بلعاب تسقي أن إال

املوجع.7 املقهور اإلنسان روح

يضع أن إىل — إبراهيم انرصاف بعد — والشبيل الحالج بني حدة املوقف يتصاعد ثمَّ
إىل الصويف نزول من الشبيل وموقف موقفه بني لرتدده وكذلك املوقف، لهذا ا حدٍّ الحالج

الحوار: هذا فيأتي العامة،

الحالج:

أنوي؟ ماذا تسألني هل …
للناس أنزل أن أنوي

ربي. رغبة عن وأحدِّثهم
هللا، أبناء يا قوي، هللا

مثله. كونوا
هللا، أبناء يا فعول هللا

مثله. كونوا
هللا. أبناء يا عزيز هللا

ص١٧٤. املرسحية، 7
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الشبيل:

شيخ؛ يا غلوائك من خفف
الناس. عن الصويف بثوب أحرمت فلقد

الحالج:

الخرقة، هذي تعني
أطرايف يف قيًدا كانت إن

اء، الصمَّ الجدران جنب بيتي يف يلقيني
كلماتي؛ أحبابي يسمع ال حتى
شيخ. يا … أخلعها أجفوها فأنا

ومهانة، ذلٍّ شارَة كانت إن
املال؛ فقر إىل الروح فقر جمعنا أنا يفضح رمًزا

شيخ. يا أخلعها، أجفوها، فأنا
أنيتنا، من منسوًجا سرتًا كانت إن

هللا؛ عني عن فنحجب الناس، عني عن يحجبنا كي
شيخ. يا أخلعها، أجفوها، فأنا

ثوبك، هذا اشهد، رب يا
لك، عبوديتنا وشعار

مرضاتك. يف أخلعه أجفوه، وأنا
اشهد، رب يا
اشهد. رب يا

الخرقة)8 (يخلع

قال فقد تراثية، قضية وهي الصوفية، لخرقة الحالج نبذ قضية تأتي هنا ومن
جماعة مع بغداد إىل عاد بالحج وقيامه مكة إىل األوىل زيارته بعد الحالج إن التاريخ:

ص١٧٩-١٨٠. املرسحية، 8
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الناس عىل يتكلم وأخذ الدنيا، أبناء صحبة يف وأخذ الصوفية خرقته نبذ ثمَّ الفقراء، من
بالنسبة — الخرقة نبذ فيفرسِّ ماسنيون ا أمَّ هللا.9 إىل الخلق ويدعو املجلس ويتخذ
حفيظة أثار مما الناس؛ يف الوعظ بدأ األهواز إىل مكة من عاد «وملا فيقول: — للحالج
التفسري وهذا الدنيا.»10 أبناء مع بحرية يتكلم كيما الصوفية خرقة فنبذ عليه، الصوفية
— الشبيل أن املالحظ ومن املرسحية.11 يف صالح عليه سار الذي هو — املعنى هذا أو —
من وهذا املرسحية. يف جاء كما — للخرقة نبذه الحالج عىل أنكر — الصوفيني من وهو
عة امُلَرقَّ وتمزيق الخرقة «ونبذ بقوله: ماسنيون لنا حه ويوضِّ ثابت،12 التاريخية الناحية
إىل بها مستهدًفا املأل، أمام عارية بالنفس والتجرد االسترسار، طريقة عن التخيل معناه

واألحقاد.»13 االتهام
الناس؛ عامة إىل النزول بسبب كان لحالج ا قبل من الخرقة نبذ أن املالحظ ومن
يقول فهكذا الصبور، عبد صالح أراد كما الدنيا أمور ال الدين أمور يف يعظهم كي
عىل ويميل املساجد، ويف األسواق يف وبالشيوخ بالناس يجتمع الحالج كان فقد التاريخ؛

الناس. ووعظ والتصوف الزهد أجل من وذلك الدين،14 أمور من الكثري تالميذه
الرتاثية، القضية وظَّف قد الصبور عبد صالح إن نقول: أن نستطيع سبق ومما
الخرقة نبذ أن — التاريخ يف — وجدنا ألننا مقبوًال؛ فنيٍّا توظيًفا الخرقة، نبذ يف واملتمثِّلة

السعادة، مطبعة الثامن، املجلد بغداد»، «تاريخ البغدادي، الخطيب عيل بن أحمد بكر أبو راجع: 9

عرش، الحادي الجزء الطربي»، «تاريخ الطربي، جرير بن محمد وكذلك ص١١٢-١١٣، ،١٩٣١ القاهرة،
ص٨٠. د.ت، ط٢، املعارف، دار

«شخصيات كتاب يف مقال اإلسالم»، يف الصوفية شهيد الحالج لحياة الشخيص «املنحنى ماسنيون، 10

ص٦٦. ،١٩٤٦ املرصية، النهضة مكتبة بدوي، الرحمن عبد الدكتور ترجمة اإلسالم»، يف قلقة
ص١٧٩-١٨٠. املرسحية يف جاء بما ماسنيون قول قارن 11

نرش الحالج»، «أخبار الحالج، منصور بن الحسني يف: الخرقة الحالج لنبذ الصوفية رفض انظر: 12
و«تاريخ ص١١٩، بغداد»، «تاريخ وكذلك ص٣٨، ،١٩٣٦ باريس، القلم، مطبعة وكراوس، ماسنيون
الكتاب دار رسيبة، الدين نور تحقيق الصوفية»، «طبقات السلمي، الرحمن عبد وأبو ص٩٠، الطربي»،

ص٣٠٧. ،١٩٥٣ ط1، بمرص، العربي
ص٦٧. السابق، اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات 13

ص١٢٥، بغداد»، «تاريخ وكذلك ،٦٥ ،٥٨ ،٤٨ ،٢٩ ص٢٥، السابق، الحالج»، «أخبار انظر: 14

ص٦٧. اإلسالم»، يف قلقة و«شخصيات
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أراد الحالج إنَّ أي الدنيوي؛ الوعظ أراد صالًحا ولكن فقط، الديني الوعظ أجل من كان
والتعرف الناس، عامة مع التعايش من تمنعه التي الصوفية القيود نزع الخرقة بنزع
املبارش السبب أخذ صالًحا إن أي الديني؛ الوعظ خالل من يمنعه كي املجتمع، ظلم عىل
الرتاثية الخرقة وظَّف وبذلك دنيويٍّا، آخر سببًا به يخدم كي التاريخ من الخرقة نزع يف
فيه يصبح الذي الستينيات عرص وهو املرسحية، لكتابة العرص روح يُساير فنيٍّا توظيًفا

الفنان. التزام عىل رمًزا الخرقة نزع
األمور والة أن يف تتمثَّل — الخرقة قضية بعد — سبق فيما الرتاثية القضية ا أمَّ
يطمعون أشخاًصا ويراسل العامة، عليهم يؤلب ألنه بالحالج؛ الظن إساءة يف بدءوا
بل ذلك، ينفي ال وهو املرسحية، يف السياسيني الزعماء من الحالج إن أي الحكم؛ يف
الكاتب له أراد هكذا اإلسالم. ظل يف سيكون وحكمهم املستقبل، حكَّام يراسل أنه يؤكد
وحيدرة القناني راسل الحالج أن عىل يؤكد الذي التاريخ بذلك مخالًفا املرسحية، يف
عن االستغناء مثل اإلسالم، تخالف أموًرا تخصُّ كانت بمكاتبات اد حمَّ وابن والسمري
كان الحالج إن فيقول: ماسنيون ا أمَّ البيت.15 يف تشبهه بشعائر بالقيام املعروف الحج
بن الحسني مثل لألمراء وكذلك الُقنَّاني، وحمد عيىس بن عيل مثل للوزراء امللهم الرئيس
الطولوني، ونُجح املاذراني بكر أبي أمثال األمصار لوالة وكذلك الُقشوري، ونرص حمدان
هذه معظم أن املالحظ ومن الهاشميني.16 واألرشاف وامللوك السامانيني لبعض وكذلك
األسماء هذه وبني الحالج بني الصلة لهذه والقارئ املرسحية، يف الواردة هي األسماء
ولكن التاريخ، يف جاءت كما دينية رئاسة هي امللهمة الرئاسة هذه أن وهلة ألول يظنُّ
مراسالت معه لهم «وكانت قائًال: سياسية دنيوية رئاسة تكون أن لها أراد ماسنيون
قد الحالج يكون أن بُدَّ وال العامة، السياسة يف الخوض له هيأ مما روحية هداية فيها
ونرص حمدان بن الحسني إىل الوزراء وواجبات السياسة عن رسائله الفرتة تلك يف أهدى

عيىس.»17 وابن
عىل وتؤكد بل توحي والتي ،« بُدَّ «ال كلمة السابق ماسنيون قول يف املالحظ ومن
وقع الفرض هذا وبسبب السياسة، يف كانت الحالج رسائل أن افرتض قد ماسنيون أن

ص٨١-٨٢. الطربي»، «تاريخ وكذلك ،١٣٨ ،١٣٥-١٣٦ ،١٣٣ ص١٢٧، بغداد»، «تاريخ انظر: 15
ص٧١. اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات راجع: 16

ص٧١. السابق، 17
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أقاموا بل سياسة، رجل الحالج بأن ماسنيون افرتاض وهم يف املحدثني اد النقَّ بعض
سار وكما كبري.18 سيايس بزعيم الحالج ر تصوِّ أخرى افرتاضات عدة الفرض هذا عىل
يف بذلك أقرَّ وقد املرسحية، يف الصبور عبد صالح سار ماسنيون افرتاض وراء النقاد
فإن والسياسية، اإلصالحية لكلماته فداء نفسه يقدِّم أن أراد عنده فالحالج تذييلها،19
الناس. قلوب يف ذلك بعد تأثريها من متأكد فإنه اآلن، مؤثِّرة غري الكلمات هذه كانت
يدور و«أبرص» و«أعرج» «أحدب» نشاهد «الكلمة»، األول القسم من الثالث املنظر ومع

الحوار: هذا بينهم

األحدب:

الشيخ، أحب إني نعم،
الحريى: نفيس أسائل ولكن

أحدب؟ بعدما ظهري ينصب أن يستطيع تَُرى

األعرج:

الطيب حديثه سمعت إذا أحس
ألعب. وأن أعدو، وأن الساق، أثني أن قادر بأني
سماواته، يف طليق طري بأنني أحسُّ فلقد بىل،

يل تبدت محفله فارقت إذا ولكني
حايل، يف الشك ظالل

املتعب خطوها يعرج العجز، ساق أجر وعدت
واإلمالق. الفقر ساق دقات عىل

ط١، القاهرة، العلمية، املكتبة اإلسالمي»، التصوف شهيد «الحالج رسور، الباقي عبد طه انظر: 18
الروحي الثائر «الحالج رشف، جالل محمد د. وكذلك ،٢٠٠ ،١٦٥-١٦٦ ،١٥٦ ،١٢٧-١٢٨ ص ،١٩٦١

ص٨٤–٨٦. ،١٩٧٠ اإلسكندرية، الجامعية، الثقافة مؤسسة اإلسالم»، يف
حياة يف الشخيص «املنحنى ماسنيون ملقال كان «وقد املرسحية: تذييل يف الصبور عبد صالح قال 19

لفتي يف األثر أكرب كراوس، بول مع عليه وعلق ماسنيون حققه الذي الحالج»، «أخبار ولكتاب الحالج»
محاولته يف للحالج االجتماعي الدور إىل إشارة ماسنيون مقال ويف العظيم، الروحي املجاهد هذا سرية إىل

ص٢٦٨. املرسحية، تذييل عرصه.» واقع إصالح
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األبرص:

رضاعاتي، سمعت قد أراه حني الشمس كأن
مذالتي، صبغت وقد

الذراعني وردي الوجه نضري مختاًال، الطرقات يف أجوس ورصت
بسيمائي، وسم وال سوء بال

أعضائي، فوق ثوبي مللمت فارقته إذا ولكني
وأدوائي.20 وإعيائي مسغبتي بسرت ولذت

فهذه العامة، نفوس يف الحالج كلمات حقيقة الكاتب يعطينا الحوار هذا خالل ومن
عقيمة؛ كلمات الوقت نفس يف ولكنها الكثري، نفوسهم يف والقوة السحر من لها الكلمات
الصبور عبد فصالح وجوده؛ بزوال ويزول بذاته الحالج وجود عىل يتوقف تأثريها ألن
وللكرامات، للخرافات الرافض الواقعي العرصي املؤمن اإلنسان عقلية لنا ر يصوِّ هنا
هذا تجنَّب قد الكاتب أن املالحظ ومن الحالج.21 عن التاريخية املصادر أكَّدتها ولو حتى
من الناس خيال من بأنه بتفسريه واكتفى الحالج، حياة يف واألسطوري الخارق الجانب

وبأقواله. بالحالج إيمانهم فرط
يف الحالج كلمات وتأثري قوة عىل أكَّد قد الصبور عبد صالح أن نجد سبق ومما
— ماسنيون وراء منساًقا — واإلصالحي السيايس دوره عىل أكَّد وكذلك العامة، نفوس
بذاته الحالج وجود يف إال قان يتحقَّ ال السيايس دوره وكذلك وتأثريها، الكلمات قوة ولكن
أن أراد — الكاتب أو — ج الحالَّ ألن شديد؛ تناقض يف الكاتب يقع وهنا العامة. وسط
وقلوبهم؛ الناس نفوس يف تأثريها يستمر أو كلماته تعيش أن برشط بذاته، هو يموت

السابق؟ الحوار أمام هذا يتحقق فكيف النور، نحو القدرة منها يصنعوا كي

ص١٨٢-١٨٣. املرسحية، 20
وكذلك ،٩٠ ،٧١ ،٨٤-٨٥ ص٦٠-٦١، الحالج»، «أخبار انظر: الحالج، ومعجزات كرامات وعن 21

،١٢٥ ،٩٠ ،٨٥-٨٦ ،٨٢ ص٧٩، الطربي»، «تاريخ وكذلك ،١٢٥ ،١٢٢-١٢٣ ص١١٤، بغداد»، «تاريخ
.١٣٤ ،١٣٢
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ثالثة خالل من عليه فنتعرف — املرسحية يف — الحالج من الصوفية موقف ا أمَّ
الحوار: هذا يف املتصوِّفني من

األول:

الخرقة. خلع قد شيخنا ولكن

الثاني:

… الخرقة خلع وهبه
الخرقة؟ يف وسد الذي القلب خلع هل تَُرى

القلب؟ بهذا يحيا الذي هللا أو

الثالث:

نزهي التي ورتبتنا شارتنا، تلك ولكن
نلناها، حني أنَّا ونحس بها،

… الكون خلعنا
… … … …

الخرقة. سفيننا، لواء رايتنا،
… … … …

الثاني:

للظلم، نأبه أن الخرقة تمنعنا وهل
للظالم؟ نثبت وأن

… … … …

الثالث:

خلعناها، إن أخىش لكني الحق، تقول
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أمورهم.22 يف نجادل كالناس، نصبح بأن

للحالج بالنسبة — املرسحية يف — الصوفية اختالف أن الحوار هذا يف واملالحظ
من جاء االختالف وهذا الشعب، عامة إىل ونزوله الصوفية الخرقة نزع يف فقط تمثَّل
املجتمع يف واالنخراط الخرقة نزع الصويف حق من هل حول: وترددهم انقسامهم خالل
مقبولة بصورة الحالج من الصوفية موقف توظيف يف نجح الكاتب أن والحقيقة ال؟ أم
فيما الحالج23 أمر يف اختلفوا الصوفية أن عىل يؤكِّد التاريخ ألن السابق؛ الحوار يف
يؤلِّف أن يستطيع إنه عنه: فقالوا للخرقة، نبذه أجل من ال الديني، باعتقاده يتعلق
مغوثات.24 وله وخبيث، وكافر، ومجنون، وزنديق، ومشعوذ، ساحر، وإنه القرآن، مثل
نجد الحالج، أمر يف الصوفية اختالف حول املرسحية ويف التاريخ يف جاء ما وبمقارنة
حتى — التاريخ يف جاء كما — وجنونه الحالج بتكفري القول فكرة يبعد أن أراد الكاتب
عائق؛ أي دون له أراد كما والسيايس االجتماعي إصالحه يف يسري ويجعله بطله، ينقذ
العامة؛ أجل من تضحيته ستهدم الصوفية قبل من الحالج جنون أو تكفري فكرة ألن

فقط. الخرقة نبذ حول االختالف بإظهار الكاتب اكتفى لذلك
وذلك بالحالج، تربَّصوا قد األمور والة نجد «الكلمة»، األول القسم مشاهد آخر ومع
كي وكلماته؛ الحالج حول امللتفني الشعب عامة بني الرشطة رجال بعض بانخراط
الحوار: هذا خالل من أرادوا ما لهم تحقق وبالفعل يدينه. ما الكلمات هذه يف يجدوا

الحالج:

… … … … … …
أنواره؛ وتستعلن محاسنه، تتجىل أن هللا أراد

ص١٨٣–١٨٥. املرسحية، 22
جانب من كان بل فقط، الصوفية جانب من يكن لم الحالج أمر يف االختالف أن بالذكر الجدير ومن 23

عن توقَّف من ومنهم بتكفريه، قال من ومنهم بواليته، قال من فمنهم والحكماء، واملتكلمني الفقهاء
الثامن، املجلد العربية، الرتجمة اإلسالمية»، املعارف «دائرة يف: وأعالمها األقوال هذه انظر عليه. الحكم

ص١٨. د.ت، بريوت، املعرفة، دار
الطربي»، «تاريخ وكذلك ص١١٤–١١٩، بغداد»، «تاريخ وكذلك ص٩٢، الحالج»، «أخبار انظر: 24

ص٩٤.
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طينًا، صاغه مثاًال، العليا القدرة أثري من فأبدع
ذاته، من الفيض ببعض جنبيه بني وألقى

اإلنسان؛ صنيعه فكان وزيَّنه، وجاله،
صفحتها فوق يطالع كمرآة، له فنحن

فينا. حسنه ويشهد مجلوٍّا، الذات جمال
… … … … … …

األنفاس. جزية يجبي األسواق، يف القحط ويميش
… … … … … …

املرسل البريق ظل تحت يميش القحط وخلف
والنقمة. الرش جيش القحط، جنود

… … … … … …
القحط. ملك وزير وهو إبليس، خطاهمو يقود

والرسق، والتدجيل القتل وليس
وامللق، األصحاب خيانة وليس

والخرق، والعدوان البطش وليس
إبليس. وزيره جند القحط، رعايا بعض سوى

… … … … … …
املعتم؟ قلبنا نصفي إذن فكيف

جماالته، يستجيل هللا، وجه ليستقبل
القرآن، نقرأ … نصيل

رمضان. ونصوم بيته، نقصد
هللا نحو الخطوات أول هذي لكن نعم،

… … … … … …
هللا؛ كمثل نوًرا فكن

حسنه. مرآتنا عىل ليستجيل
… … … … … …
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الرشطي:

منه، بعض املهدوم الهيكل هذا أن أتعني
الناس؟ يف متفرق جالله جل هللا وأن

الحالج:

جوارحه، طهرت إن منه بعض املهدوم فالهيكل بىل،
تفريق، بال أنواًرا الخلق يف متفرق جالله وجل
نوره. من اللمح أدنى الفيض هذا ينقص وال

ثالث: رشطي

منه؟ بعًضا دمت ما مثله إله إذن فأنت

الحالج:

شجاي، تستثري ملاذا ولدي، يا هللا رعاك
أعطى؟ ما برس أبوح وتجعلني

محبوبني، بني رس العشق أن تعلم أََال
مروءتنا؛ سقطت أُعِلنت إن التي النجوى هو
تنعمنا؛ بالوصل املحبوب لنا جاد حينما ألنَّا

وأرشبنا، أطعمنا السرت، دخلنا
وغنينا، وغنينا وأرقصنا، وراقصنا

وعاهدنا، وعوهدنا وكاشفنا، وكوشفنا
تفرقنا. الصبح أقبل فلما

القرب. يف أنطوي حتى أكتم بأن تعاهدنا،

الرشطي:

… الكفر عني القول هذا شيخ، يا كفى،
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الحالج:

فاسمع. يل، القول هذا … ويلك … الكفر عني
الرس. وجه كشفت لو الهول سألقى كنت وإن

حتفي، إىل زهوي من جرجرت ويلتي بل ال، أجل
وقل فاسمع، إذن أثوابي؟ فوق ُملًقى اللفظ هذا أترك هل … كيف … ولكن

ترضاه، ما األمر يف
أنصف، َمن أحببت لقد
أعطيت. كما فأعطاني

الرشطي:

زنديق. شيخ هذا … اإلسالم أهل يا

ثاٍن: رشطي

للسجن. فلنأخذه

ثالث: رشطي

كافر.25 يا … هيا

قضايا عدة يوظِّف أن السابق الحوار خالل من الصبور عبد صالح استطاع لقد
هللا تجيل عن تحدث — السابق الحوار يف — فالحالج فنية؛ بصورة وتاريخية تراثية
من كان والحلول26 بالتجيل الحالج قول أن تاريخيٍّا الثابت ومن اإلنسان. يف وحلوله

ص١٨٨–١٩٣. املرسحية، 25
وكذلك ،٥٧ ،٢١ ص١١، الحالج»، «أخبار يف: جسده يف هللا وحلول بتجيل الحالج أقوال انظر 26

١٩٧٢ بريوت، يوسف، القديس جامعة نرش: اليسوعي، نوبا بولس تحقيق: للحالج، «الطواسني»، كتاب
بغداد»، «تاريخ وكذلك ،(٨٩ ص٨٧، ،١٩٩٣ فرباير ،٩٠ عدد ونقد»، «أدب مجلة يف: الكتاب هذا (نرش
اإلسالمي التصوف «يف نيكولسون، رينولد وكذلك ص٩٢، الطربي»، «تاريخ وكذلك ،١٣٥ ص١١٥،

ص١٣٠. ،١٩٥٦ والنرش، والرتجمة التأليف لجنة مطبعة عفيفي، العال أبو ترجمة: وتاريخه»،
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من أول وهو والصوفية، والفقهاء العلماء قبل من تكفريه إىل أدَّت التي القرائن أكرب
هللا.»29 هو أنا أي الخالق؛ الحق أنا أي الحق،28 «أنا الشهرية: مقولته وقال به،27 قال
التجيل يف املبارشة الحالج أقوال تجنَّب ألنه مقبوًال؛ كان القضية لهذه الكاتب وتوظيف
الكفر عىل تدلُّ التي األقوال تلك — والتاريخية الرتاثية الكتب يف جاءت كما — والحلول
يف مؤثِّرة الحالج شخصية تكون حتى وذلك الباطن، يف الصويف اإليمان وعىل الظاهر، يف
عادي إنسان الحوار هذا ويف صالح عند فالحالج املرسحية؛ يف الناس عامة ويف القارئ
ألنه دينيٍّا؛ واعًظا منه أكثر وسيايس اجتماعي مصلح أخرى: بعبارة أو صوفيٍّا، منه أكثر
نفوس يف والسياسية االجتماعية أفكاره يبثَّ كي ستاًرا اإللهي والحب الدين يتخذ كان

األفكار. لهذه فطنت قد الرشطة أن ذلك عىل والدليل العامة.

(للمجتمعني): صويف

قوم يا
حاله، عن يكشف كي استدرجه الرشطي هذا

الحب؟ حديث أجل من أخذوه هل لكن
القحط، حديث أجل من بل ال،

أنتم؛ أجلكمو من أخذوه
القحط. جيش جزية املرىض، الفقراء أجل من

ص١٣٠. السابق، وتاريخه»، اإلسالمي التصوف «يف انظر: 27
تفسريًا الحق» «أنا الحالج قول تفرسِّ أن حاولت عديدة إسالمية تفسريات هناك أن املالحظ ومن 28

ص١٨، السابق، اإلسالمية»، املعارف «دائرة يف: التفسريات هذه انظر الكفر. عن بعيًدا صوفيٍّا إسالميٍّا
اإلسالم»، يف الروحي الثائر «الحالج وكذلك: ص١٣١–١٣٥، وتاريخه»، اإلسالمي التصوف «يف وكذلك
دار عربي»، وابن الحالج بني الصويف األدب «اتجاهات الخطيب، عيل د. وكذلك ،١١٥ ص١٠٨-١٠٩،

ص١٩٦–٢٠١. ١٤٠٤ه، املعارف،
ص٧٠. السابق، اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات 29
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األعرج:

السلطان. خدام فالرشطة حق؛ هذا
والحب؟!30 للرشطة ما

هي أخرى، تراثية قضية إىل يتعرض الكاتب نجد والحلول التجيل قضية وبعد
هللا. وبني الصويف بني اإللهية العالقة إفشاء أو ربه، وبني بينه للعالقة الحالج إفشاء
والحسني أنا «كنت الشبيل: قول مثل التاريخ،31 كتب تؤكِّده الحالج قبل من البوح وهذا
لنا ح يوضِّ لم التاريخ أن املالحظ ومن وكتمت.»32 أظهر أنه إال واحًدا، شيئًا منصور بن
الحالج قول هو به املقصود أن ونعتقد الحالج، به باح الذي الرس أو البوح، هذا حقيقة
الصبور عبد صالح صمت بالرس الحالج بوح أمام التاريخ صمت وكما والحلول. بالتجيل
وبنى بل بالرس، باح قد الحالج بأن القارئ إيهام هو به قام ما وكل املرسحية، يف أيًضا
إىل ستؤدي التي الكربى الحالج سقطة اعتربه الذي الوهمي البوح هذا عىل كثرية أحداثًا
«أنا الشهرية الحالج مقولة يستغل أن الكاتب عىل الواجب من كان نقول: ونحن هالكه.
من وكان والحقيقية. الكربى سقطته ألنها — التاريخي الرتاث يف جاءت كما — الحق»
إقناًعا أكثر فتكون واإليمان، الكفر حول السلطة مع الحالج رصاع عليها يبني أن املمكن
يف يكن لم املرسحية يف بالرس باح عندما الحالج ألن بالرس؛ بالبوح اإليهام مجرد من
من شطحة بالرس البوح أن اعتبار عىل الصوفية، نظر وجهة من البوح لهذا تؤهله حالة
أجل من وظَّفها أنه الرتاثية القضية هذه يف للكاتب يُحسب ما وكل الصوفية.33 شطحات

ص١٩٤. املرسحية، 30
.٨٨ ،٨٦ ص٨٠، الطربي»، «تاريخ انظر: 31

ص١٢١. بغداد»، «تاريخ 32

التجربة تكون وأن الوجد، شدة هي: — الصوفية عند — الشطح ظاهرة لوجود الرضورية والعنارص 33

االتِّحاد إىل يدعوه إلهي هاتف نفسه داخل يكون وأن ُسكر، حال يف الصويف يكون وأن اتِّحاد، تجربة
وكأن به، طاف عما مرتجًما فينطق الشعور؛ عدم من حاٍل يف الصويف يكون وأن بدوره، دوره فيستبدل
يزيد «أبو األول، الجزء الصوفية»، «شطحات بدوي، الرحمن عبد راجع: بلسانه. ينطق الذي هو الحق
تتحقق لم العنارص هذه أن املالحظ ومن ص٤–١٤. ،١٩٤٩ املرصية، النهضة مكتبة البسطامي»،

املرسحية. يف البوح أثناء الحالج عند كاملة بصورة
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التاريخ ألن للرس؛ بوح من به قام ملا تكفريًا العذاب يتمنى كان الحالج بأن القارئ إقناع
الناس.34 أيدي عىل املوت يريد الحالج كان أجلها من التي األسباب عىل يطلعنا لم

سجينني مع مسجونًا الحالج نشاهد املوت، وهو املرسحية، من الثاني القسم ويف
الحالج حديث يفهما لم السجينني ألن مبهمة؛ بصورة بينهم التعارف ويبدأ آخرين،
أراد الكاتب ولعل صفحات. تسع طوال االنفصال وهذا التعارف هذا ويستمر الصويف،
السجينني أن باعتبار الحالج، كلمات عن تام انفصال يف الناس عامة أن يبنيِّ أن ذلك من
— الناس عامة مع حاول كما معهما حاول الحالج أن ذلك عىل والدليل لهم. رمٌز
السجني مع يتحدث فأخذ اإلصالحية، والسياسية االجتماعية آرائه بثِّ يف — سجنه قبل
والوعظ الكلمات خالل من األرواح إحياء عن — جانبًا ى تنحَّ األول السجني ألن — الثاني
واملحكوم، والحاكم الناس بني واملساواة الجديدة، والدنيا الفاسدة الدنيا وعن الديني،

الظالم. والوايل العادل والوايل
ولكنها طيبة، الحالج كلمات بأن شعوره يف فتمثَّل للسجني بالنسبة الفعل رد ا أمَّ
ونضج كرب وعندما صغريًا، كان عندما الكلمات يحب كان السجني ألن شيئًا؛ تصنع ال
دينيٍّا، يعظه أن — الثانية وللمرة — الحالج يحاول وهنا كرهها. عىل الواقع أجربه
املمكن من والتي «النظرية»، الحالج كلمات يتأمل السجني أخذ وقد اليشء، بعض فينجح
املواجهة تأتي وهنا السجن،35 جدران عن وبعيًدا الناس، إىل خرجت لو أكثر تؤثِّر أن

الحوار: هذا خالل من بينهما

الثاني: السجني

شيخ، يا يل اسمع
الشدة، عند جارحة أثبتهم فؤاًدا قابلت من أذكى من رجل إنك

وُعذِّبت. ُسِجنت الناس أجل من ألنك الناس؛ وتحب
… … … …
تهرب؟ ال ِلَم

ص٦٩. اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات وكذلك ،٨٥ ،٨٤ ،٧٥ ص١٧، الحالج»، «أخبار انظر: 34
ص٢١٦–٢٢١. املرسحية، انظر: 35
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الحالج:

أهرب؟ ِلَم

الثاني: السجني

الناس. أجل من سيفك تحمل كي

الحالج:

سيًفا. يحمل ال مثيل

الثاني: السجني

السيف؟ حمل تخىش هل

الحالج:

به؛ أميش أن أخىش ولكني السيف حمل أخىش ال
أعمى. موتًا أصبح عمياء كفٌّ مقبضه حَملْت إذا فالسيف

الثاني: السجني

طريقه؟ نور كلماتك من تجعل ال وملاذا

الحالج:

رضباته فوقع للسيف، غنت كلماتي هب
وقوافيها فواصلها رجع أو مقاطعها، أصداء
الساكن، والحرف الساكن الحرف بني ما

تتحرك، كانت رأس تهوي
تشبيه، روعة يف قلب يتمزَّق

سجعه، موسيقى يف تُقطع وذراع
أشقاني! ما عندئٍذ! أشقاني ما

قتلت. قد كلماتي
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الثاني: السجني

… املظلومني باسم قتلت

الحالج:

… املظلومني
الظلمة؟ وأين املظلومون، أين

املظلومني أحُد يَظلم أَوَلم
عبًدا؟ أو جاريًة أو طفًال أو زوًجا أو جاًرا

ربه؟ منهم أحٌد يظلم أَولْم
املبرص؟! بالسيف يل َمن
املبرص؟! بالسيف يل َمن

األول: السجني

سيد؟ يا تبكي هل
الحال. ينفرج قد تحزن، ال

الحالج:

حرية بل ولدي، يا حزنًا أبكي ال
دمعي، يقطر عجزي من

ظنوني وضالل رأيي حرية من
أنيني. ينسكب شجوي، يأتي

ويقيني؟ روحي يف ربي عاقبني هل
نوره، عني أخفى إذ

املشتبهة، األلفاظ غيوم حجبته عيني عن أم
املشتبهة؟ واألفكار

لنفيس؟ أختار أن يدعوني هو أم
أختار؟ ماذا لنفيس، اخرتت هبني

صوتي أرفع هل
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سيفي؟ أرفع أم
… أختار؟ ماذا

36… أختار؟ ماذا

بالضعف اتسمت ثمَّ ومؤثِّرة، قوية بدأت الحالج كلمات أن الحوار هذا يف واملالحظ
الثاني السجني وإيجابية واقعية بسبب وهذا املعاني. وخواء بالرتدد انتهت ثمَّ والتفكك،
وبطريقة يقوله بما القيام يف يتمثَّل أن يجب الحقيقي دوره أن للحالج كشف الذي
الواعظ بدور يقوم أن أراد الحالج ولكن السجن، من الهروب منه يطلب لذلك عملية؛
لذلك لغريه؛ والفعيل العميل التطبيق ويرتك فقط، نظريٍّا السيايس االجتماعي واملصلح
والكلمات بالوعظ يرىض فهل الحوار، نهاية يف الحالج تردد جاء هنا ومن الهروب. يرفض
«أم كلمات من يقوله ما بتطبيق والقيام السجن من بالهروب أم صوتي؟» أرفع «هل
وذلك السيف، رفع ال الصوت رفع الحالج باختيار الرتدد هذا وينتهي سيفي؟» أرفع
السجن. من هرب فقد السيف؛ يرفع أن اختار الثاني السجني ألن األول؛ السجني مع
له، وامُلقيدة «النظرية» الحالج لكلمات حبه بسبب وذلك يهرب، فلم األول السجني ا أمَّ
بها، وتقيُّده لها، حبِّه عىل يندم لذلك جدواها؛ وعدم معانيها بخواء يشعر الوقت وبمرور

للحالج: فيقول الثاني، السجني مع هروبه وعدم

يسعد؟ أن من أكثر إنسان يرجو ماذا
… ظلِّك يف سعيًدا كنت قد وأنا

سعيي خيبة يا
سعيي خيبة يا

حبك قيَّدني حتى أحببتك
مقعد. فأر كأني الفخ هذا يف

هللا. ليسامحك
… حياتي ضيعت بكالمك

37… حياتي ضيعت بكالمك

ص٢٢١–٢٢٤. املرسحية، 36
ص٢٢٦-٢٢٧. املرسحية، 37
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هذه وتتكون الحالج، ملحاكمة الكاتب خصصه وقد واألخري، الثاني املنظر يأتي ذلك وبعد
وقبل ُرسيج». و«ابن سليمان» و«ابن الحمادي» عمر «أبو هم: قضاة ثالثة من املحاكمة
عليه متفق باإلدانة الحكم وأن إلدانته، مؤامرة بتدبري نشعر املحكمة إىل الحالج وصول
الحمادي عمر أبو يصف لذلك سليمان»؛ و«ابن الحمادي» عمر «أبي القاضيني قبل من
لرؤية املحكمة خارج املتجمعة — الناس من العامة ويصف املفسد، بالرجل الحالج
القضاة، بني الرصاع يتصاعد ولكي الناس. وأوباش الفتنة بأهل — املحاكمة وسماع

للقاضيني. ا ندٍّ رسيج ابن القايض الصبور عبد صالح جعل

رسيج: ابن

ضمريك: ناشدت يل، قل عمر، أأبا
… للحالج وصفك يعني أفال

هللا وعدو باملفسد،
مسألته يف املرتوي النظر قبل

… الحكم صدر قد أن
مجلسنا؟ يُعَقد أن عندئٍذ جدوى وال

عمر: أبو

رسيج؟ ابن يا تسخر هل
أيدينا يف به السلطان دفع رجل هذا

بالعصيان، موسوًما
عادًال، جزاءً للمعصية نتخري أن وعلينا

… تعذيره تستوجب كانت فإذا

سليمان: ابن

عذرناه.
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عمر: أبو

تخليده تستوجب كانت وإذا
… خراسان باب محبس يف

سليمان: ابن

خلَّدناه.

عمر: أبو

… يهلك أن تستوجب كانت وإذا

سليمان: ابن

أهلكناه.

عمر: أبو

دون، جالَّ ال قضاة نحن إذ بأيدينا؛ ليس ال،
الرشع، أحكام من مشنقة نجدل أن نصنعه ما

الحبل.38 يشدُّ والسياف

مواد الحادي عمر أبو عليه فيعرض القضاة، أمام للمثول الحالج يأتي ذلك وبعد
والتعرُّض الديني وعظه خالل من الناس، عامة يف الفتنة بذور إلقاء يف املتمثلة االتهام
دون االتهام مواد يلقي أنه عمر ألبي ح يوضِّ كي رسيج ابن يتدخل وهنا للحكَّام. بالقول
عديدة مناقشات يف القضاة يدخل وهنا نفسه، عن يدافع كي للحالج فرصة أي ترك
الحالج نجد وبالفعل نفسه. عن يدافع كي للحالج الفرصة إعطاء عىل باملوافقة تنتهي

ص٢٣١-٢٣٢. املرسحية، 38
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كه وتمسُّ الوجود، برس معرفته ثمَّ املختلفة، للعلوم وتلقيه األوىل نشأته عن يتحدث
الحوار: هذا فيأتي والحلول، التجيل فكرة إىل يصل أن إىل وهكذا بالخرقة،

الحالج:

… … … …
رأيت حتى تخيلت عشقت، حتى تعشقت

الكمال جمال الجمال، بكمال وأتحفني حبيبي، رأيت
املحبة، بكمال فأتحفته

فيه. نفيس وأفنيت

عمر: أبو

! بنيِّ كفٌر هذا صمتًا؛

رسيج: ابن

الصوفية، أحوال من حال هذا بل
محاكمنا؛ تقدير يف يدخل ال

وربه، العبد بني أمر
هللا. إال فيه يقيض ال

العامة؛ تحريض تهمة عن لنُساِئْله
هنا. السلطان أوقفه فلهذا

حالج؟ يا العامة أفسْدَت هل

الحالج:

الفاسد؛ السلطان إال العامة أمر يفسد ال
ويجوِّعهم.39 يستعبدهم

ص٢٥١-٢٥٢. املرسحية، 39
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العامة تحريض يف تتمثل جديدة، اتهام مواد إلقاء يف عمر أبو يسارع هنا ومن
الطولوني، وحمد املاذراني، بكر ألبي رسية لرسائل الحالج إرسال بدليل العصيان، عىل

والقناني.

عمر: أبو

املسمومة؟ برسائلك إليهم أرسلَت ِلم

الحالج:

بفكري؛ جال ما هذا
الطرقات، يف يعربد الفقر عانيت

اإلنسان؛ روح ويهدم
النفس: فسألت
أصنع؟ ماذا

الفقراء جمع أدعو هل
النقمة سيف يلقوا أن

الظلمة؟ أفئدة يف
الرش! ببعض الرش بعض نلقي أن أتعس ما

بجريمة! إثًما ونداوي
…؟ أصنع ماذا
الظََّلمة أدعو

الناس. عن الظلم يضعوا أن
كلمة تفتح هل لكْن

ذهبي؟ برتاج مقفوًال قلبًا
أصنع؟ ماذا

أتحدث، أن إال أملك ال
السوَّاحة، الريح كلماتي َوْلتنقل

الرؤية؛ أهل من إنسان شهادة األوراق يف وألثبتها
األمة وجوه أفئدة من ظمآنًا فؤاًدا فلعل

الكلمات؛ هذي يستعذب
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الطرقات، يف بها فيخوض
األمر، ويل إن يرعاها

والفكرة، القدرة بني ويوفق
40… والفعل الحكمة بني ويزاوج

األمة أن يف تتمثل جديدة، اتهام مواد عمر أبو يستنبط القول، هذا خالل ومن
خيوط تتالقى وحتى الناس، عامة بني والجوع الفقر ينترش لذلك الوايل؛ ظل يف تشقى
فيما الحالج عن عفا قد بأنه تفيد الوايل من رسالة — الوقت هذا يف — تأتي املؤامرة
من يطلب لذلك هللا؛ حقِّ يف يسامح لن ولكنه والدولة، الوايل يخص اتهام من إليه نسب
أمام املؤامرة تنكشف وهنا وزندقة. كفر من إليه نُِسب فيما الحالج محاكمة القضاة
أو — القضية وتستمر الحكم. مجلس من وينرصف القضية، عن ى فيتنحَّ رسيج، ابن
لإلدالء القرص ِقبَل من ح واملرشَّ الوحيد، الشاهد الشبيل؛ عىل الحاجب وينادي — املؤامرة
عن فيتحدث الصويف، الوجد حالة تعرتيه ثمَّ مضطرب، بكالم يتحدث فنجده بالشهادة،
نجده الحالج؟ قول أم قولك هذا هل القايض: يسأله وعندما الحالج، مثل والحلول التجيل
هذا بأن — يفهم أن أراد هكذا أو — القايض فيفهم اإلجابة، من إعفاءه ويطلب يرتدد،

للحالج. القول
القايض بني الحوار هذا خالل من الحالج عىل بالحكم املرسحية الكاتب ويختتم

الناس: وعامة

عمر: أبو

اإلسالم أهل يا رأيكمو ما
له، تجىلَّ هللا أن يتحدث فيَمن

بجسده؟ يحل هللا أن أم

ص٢٥٤–٢٥٦. املرسحية، 40
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املجموعة:

كافر. … كافر

عمر: أبو

تجزونه؟ بَم

املجموعة:

يُقتل. يُقتل،

عمر: أبو

…؟ رقبتكم يف دمه

املجموعة:

رقبتنا. يف دمه

عمر: أبو

األسواق. يف وامشوا امضوا، … واآلن
وبالخانات، بالساحات طوفوا
الطرقات؛ منعطفات يف وِقُفوا
أعينكم. شهدت ما لتقولوا

كفره، يخفي قناًعا الفقر عن الحالج حديث كان قد
رسه، كشف قد صاحبه «الشبيل» لكن

أمره، وأنفذتم هلل، فغضبتم
األعناق يف دمه وحملتم

يُقتل، أن وأمرتم
الشجرة. جذع يف ويُصلب

تحكم، لم الدولة
نحكم. لم الدولة قضاة نحن بل
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… أنتم
فَحَكمتُم ُحكِّمتم،

للعامة قولوا فامضوا،
… امضوا الحالج حاكمت قد العامة

41… امضوا … امضوا

تراثية قضايا بعدة نخرج أن نستطيع — املرسحية يف — املنظر هذا خالل ومن
فنيٍّا: توظيًفا يوظِّفها أن الكاتب استطاع هامة

الفتنة يف تتمثل كانت املنظر هذا يف االتهام مواد أن املالحظ من االتهام: مواد أوًال:
وهذه الحكم. يف يطمعون ملن رسية رسائل وإرسال للحكَّام، والتعرُّض الناس بني
مواد أن عىل يؤكِّد التاريخ ألن الصبور؛ عبد صالح أراد هكذا سياسية، كلها االتهامات
والكرامات والسحر والجنون الكفر يف تتمثل كانت للحالج بالنسبة الحقيقية االتهام
كتب يف االتِّهامات هذه كثرة ورغم بالحلول،42 والقول الربوبية، وادِّعاء والزندقة،
الحالج عىل أُثِبت ما وهو وصفه، يف وتسهب واحد، اتهام عىل تجمع أنها إال التاريخ
التي والرسائل الكتب ضمن كان فقد الوسائط؛ إسقاط أو باالستغناء يعرف بما

كتاب: الحالج أنصار من ُجِمعت

يلحقه ال بيتًا داره يف أفرد يمكنه ولم الحج أراد إذا اإلنسان أن فيه حكى
الحج أيام حرضت فإذا تطرقه، من ومنع أحد، يدخله وال النجاسة من يشءٌ
املناسك من وقىض ذلك انقىض فإذا الحرام، البيت حول طوافه حوله طاف
من يُمِكنه ما أْمَرأ لهم وعمل يتيًما، ثالثني جمع مثله بمكة يُقىض ما
خدمتهم وتوىل الطعام، ذلك إليهم م وقدَّ البيت، ذلك إىل وأحرضهم الطعام،
قميًصا، منهم واحٍد كل كسا أيديهم وغسل أكلهم من فرغوا فإذا بنفسه،

الحج.43 مقام له قام ذلك فعل فإذا دراهم، سبعة إليه ودفع

ص٢٦٥-٢٦٦. املرسحية، 41
ص٩١. الطربي»، «تاريخ وكذلك ،١٢٨-١٢٩ ص١١٤، بغداد»، «تاريخ انظر: 42

اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات وكذلك ص٩٢، الطربي»، «تاريخ وكذلك ص١٣٨، بغداد»، «تاريخ 43

ص١٨. اإلسالمية»، املعارف «دائرة وكذلك ص٦٩،
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نجد التاريخ، كتب يف االتهام مواد وبني املرسحية يف االتهام مواد بني وباملقارنة
مقاله يف ماسنيون ذكره بما اد44 النقَّ بعض تأثَّر كما — تأثَّر الصبور عبد صالح أن
ال كي — املرسحية يف — ذلك أراد الكاتب ولعل سياسية. باتهامات الحالج اتِّهام عن
وكذلك — اإلسالمية الناحية من وهذا الكفر. وهو الحقيقي؛ االتهام الحالج عىل يثبت
يف تدلُّ كثريًة أقواًال وأخباره الحالج حياة يف أن بدليل — اد45 النقَّ لبعض بالنسبة
بمحاكمة أراد ألنه إليها؛ يرش ولم املرسحية يف الكاتب بها يأِت لم الكفر46 عىل ظاهرها
رصاعه يف الشاعر أو الفنان قضية يطرح أن — السيايس االتهام سبيل عىل — الحالج
فالحالج كشاعر؛ معاناته عن يعربِّ وأن — ١٩٦٤ عام — الفرتة تلك يف السلطة مع
فاألمل املستقبل؛ يف يظهر سوف الناس يف تأثريها بأن مؤمنًا الكلمة بسالح ك تمسَّ

وكذلك ص١٤٠، اإلسالمي»، التصوف شهيد «الحالج يف: الحالج عند السياسية االتهام مواد انظر 44
عربي»، وابن الحالج بني الصويف األدب و«اتجاهات ص٨٤، اإلسالم»، يف الروحي الثائر «الحالج يف:

ص١٨٧.
الحالج. عند االستغناء فكرة عن التاريخ كتب يف ورد فيما شكك الذي رسور، الباقي عبد طه مثل: 45

ذلك راجع فقط. الرواة أعالم سوى عنها بيانات أي يذكر ولم يذكرها، لم ملصادر بأقوال استشهد وقد
العذر التمس فقد رشف، جالل محمد د. ا أمَّ ص١٦٢. السابق، اإلسالمي»، التصوف شهيد «الحالج يف:
الخراز، سعيد أبو مثل: آخرين؛ لصوفيني مشابهة بأمثلة ويأتي ويقبله، بل االستغناء، عن الحالج قاله ملا
الجوارح، حركات عىل يعتمد الذي الرشعي مظهرها جانب إىل وباطنيٍّا رمزيٍّا معنًى للصالة أعطى الذي
معناها عن يخرجها يكاد املختلفة الحج ملناسك روحية صورة يعطينا الذي الجنيد القاسم أبو وكذلك

ص٩٠. اإلسالم»، يف الروحي الثائر «الحالج يف: ذلك راجع العامة. أذهان يف املرسوم
الخطيب عيل والدكتور قبيح.» املسلمني وعند ، لديَّ واجٌب والكفر هللا، بدين «كفرت الحالج: قول مثل 46

بل العابر، للقارئ يرتاءى ما معناه وليس الصوفية، شطحات من البيت «وهذا قائًال: البيت هذا يرشح
يف يتمثل محدوًدا شكًال شكلني: للدين أن املقصود بأن املدقق، املمحص الفاهم للقارئ معناه يتضح
جوهريٍّا آخر وشكًال والناس، هللا بني وسائط بوصفهم باألنبياء ترتبط التي املعروفة العلمية الرشائح
به يبوح وال يغطيه أي هللا؛ بدين يكفر والحالج سهولة. به يؤمنون ال قد بل الناس، يعرفه ال خالًصا
بذلك يقصد وهو الحالج، بمثل خاص إيمان وهذا اصطالحيٍّا. ال لغويٍّا استعماًال الكفر كلمة باستعمال
أي الحب؛ يكفر ألنه كافًرا؛ الفالح ى يسمَّ هنا ومن كالمه؛ مرمى يدركون وال يفهمونه، ال ن عمَّ حاله سرت
يفهمون ال أناٍس عن لحاله والتغطية السرت هو هنا الحالج عناه الذي فالكفر بالرتاب، ويسرته يغطيه
وحكموا ضده األشياء هذه اده حسَّ أثار حيث فعًال؛ حدث وقد بظاهرها. يأخذون وربما األلفاظ، تلك
السابق، عربي»، وابن الحالج بني الصويف األدب «اتجاهات دمه.» وإهدار قتله إىل ذلك وأدى بكفره،

ص٣٦-٣٧.
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اهتماًما بالحالج الصبور عبد صالح اهتمام كان لذلك القادمة؛ األجيال يف معقود
يف الحالج أن بدليل وصوفيٍّا، دينيٍّا به االهتمام من أكثر واجتماعيٍّا وإصالحيٍّا سياسيٍّا
صفحة.47 عرشة أربع طوال سياسية اتهامات من إليه نُِسب عما يدافع كان املرسحية
رسيج: ابن لسؤال إجابة كانت واحدة جملة فاستغرق الديني االتهام عن دفاعه ا أمَّ

نعود.»48 وإليه خالقنا، «هو فيها: قال باهلل؟» تؤمن «هل
يشوبها كان الحالج محاكمة أثناء الشبيل شهادة أن املالحظ من الشبيل: شهادة ثانيًا:
تختلف التاريخ كتب أن املالحظ ومن بالكفر. الحالج إدانة إىل أدى مما والرتدد؛ القلق
رصاًعا يقيم كي الصبور عبد لصالح متاحة الفرصة وكانت الشهادة.49 هذه يف أيًضا
املحاكمة، أثناء الشبيل تجيل لحظة استغل لو القضاة، وبني الحالج بني عظيًما فنيٍّا
طبيعي،50 أمر الصوفية عند الشطح أن يثبت حتى والحلول؛ بالتجيل تحدث عندما

دمه. إلهدار الرئييس السبب كان والحلول التجيل عن حديثه يف الحالج شطح ألن
جاءت املرسحية يف الناس عامة شهادة أن املالحظ من الناس: عامة شهادة ثالثًا:
وإحالل الحالج بكفر ليقولوا الرشاوى إليهم ودفعوا بل األمور، والة من بتوجيه
كتب ألن الصبور؛ عبد صالح عليها وسار ماسنيون، عند جاءت الفكرة وهذه دمه.
والعلماء والفقهاء والصوفية القضاة قبل من جاء الحالج دم إحالل إن تقول: التاريخ
دم إهدار عىل الناس من العامة التِّفاق إشارة أي بها توجد ولم واملتكلِّمني،51 والحكماء
وثمانني أربعًة عدُدهم البالغ الناس، وعامة الشافعية فهم ماسنيون عند ا أمَّ الحالج.

اإلسالمية.52 لألمة املمثلني إىل باإلضافة هذا شاهًدا.

ص٢٤٦–٢٦٠. املرسحية، يف: الدفاع هذا انظر 47
ص٢٦٠. املرسحية، 48

أقرَّ نجده اإلسالمية املعارف دائرة ويف ص١٢٨، الحالج، بكفر أقرَّ الشبيل أن نجد بغداد تاريخ ففي 49

ص١٩. الحالج، بوالية
البسطامي، يزيد وأبي العدوية، ورابعة أدهم، ابن عند الحالج قبل كان الشطح أن ذلك عىل والدليل 50

يف: شطحاتهم انظر الحالج. من ظاهرها يف كفًرا أكثر كانت الصوفية هؤالء وشطحات والشبيل.
ص١٦–٣٦. السابق، الصوفية»، «شطحات

ص١٨-١٩. اإلسالمية»، املعارف «دائرة وكذلك ص١٢٧-١٢٨، بغداد»، «تاريخ انظر: 51
ص٧٧-٧٨. اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات راجع: 52
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— فنيٍّا توظيًفا الديني الرتاث بتوظيف قام الصبور عبد صالح إن نقول: وأخريًا
يف تمثل الحالج شخصية يستلهم كي أغراه فالذي مقبولة، بصورة — املرسحية هذه يف
عند والسيايس االجتماعي لإلصالح الصحيح الطريق اختيار وعدم والقلق، الرتدد ذلك
والشاعر عموًما، الفنان صفات هي الصفات وهذه — املرسحية يف جاء كما — الحالج
رفاته وأُحِرقت الحالج «ُقِتل فقد الكلمة؛ بقيمة الحالج إيمان إىل باإلضافة هذا خصوًصا.
من آراؤه بقيت ولكن الجارية، واملياُه العاصفُة، الرياُح جسده برماد وعبثت تنبَّأ، كما
جديدة. حياة تحيا أن وتحاول جميعها، الوسطى العصور خالل عملها تعمل بعده
نفوس يف له كان الذي العظيم األثر من الروحية وحيويته الرجل هذا قوة لنتبني وإننا
مما الصبور عبد صالح ر نفَّ الذي ا أمَّ فنان. كل مرمى هو وهذا أعقبته.»53 التي األجيال
بصورة — استخدامه أو توظيفه عدم عىل وأرص والرتاثية، التاريخية الحالج حياة يف
كي الحالج حياة إىل الكاتب لجأ لذلك بالكفر؛ الحالج اتهام يف تمثَّل قد — مبارشة
من الدينية الشخصية لهذه جديدًة أبعاًدا أضاف وبذلك واجتماعيٍّا، سياسيٍّا يوظَّفها
ويقول خاصة. بصفة واملرصي عامة، بصفة العربي للمجتمع املعارصة رؤيته خالل

املرسحية: هذه عن الصبور عبد صالح

عن فهمتها كما تراجيدية سقطة والسقطة مرسحيتي، هي هذه وسقطته بطل
هو الخطأ وباعث تركيبه. يف ولكنه البطل، يرتكبه لم لخطأ نتيجًة أرسطو؛
باهلل، الحميمة بعالقته البوح مشهد هي الحالج وسقطة ط. التوسُّ وعدم الغرور
بل دمه، للناس أباح السقطة هذه ارتكب حني وهو نال. بما الزهو هو وباعثه
ألقت وهنا … هللا أمام مروءته فسقطت الصحبة، رس أفىش إذ دمه هلل وأباح
يتكلم أن هي الحالج إجابة وكانت املجتمع، يف الفنان دور قضية املرسحية
والتجربة أيًضا، شاعر ولكنه فحسب، صوفيٍّا عندي الحالج فليس ويموت؛ …
الغاية، نفس عند وتلتقيان واحد، منبع من تنبعان الفنية والتجربة الصوفية
كان التجربة. غمار يخوض أن بعد وانسجامه صفائه إىل بالكون العودة وهي
وحريتهم الحديثة، املجتمعات معظم يف املفكِّرين لعذاب طرًحا الحالج عذاب
باطِّراح الشخيص خالصهم يكون أن يرفضوا أن بعد والكلمة، السيف بني

ص١٣٢. السابق، وتاريخه»، اإلسالمي التصوف «يف 53
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يحملوا أن يُؤثِروا أن وبعد غايتهم، هو كواهلهم عن واإلنسان الكون مشكالت
اإليمان عىل ة معربِّ الحالج مأساة مرسحية وكانت كواهلهم. عن اإلنسانية عبء

بالكلمة.54 اإليمان وهو شائبة؛ تشوبه ال نقيٍّا يل بقي الذي العظيم

شخصية يف متمثًِّال الديني الرتاث يوظِّف أن الصبور عبد صالح استطاع وبذلك
صالح الشاعر هو الصويف الحالج وكان له، ذاتيٍّا تعبريًا تكون كي الصويف الحالج

الصبور. عبد

ص٢١٧–٢٢٠. ،١٩٧٧ بريوت، العودة، دار الشعر»، يف «حياتي الصبور، عبد صالح 54
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الدينية التوظيفالسيايسللشخصية

الرشقاوي الرحمن لعبد هللا» «ثأر مرسحية

والثاني ثائًرا»، «الحسني األول بجزأيها: هللا»1 «ثأر مرسحيته الرشقاوي الرحمن عبد كتب
اإلسالمي التاريخ من قطعة واملرسحية و١٩٦٩.2 ١٩٦٤ عامي بني ما شهيًدا» «الحسني
أحداث من الفرتة هذه تحمل ما بكل كربالء، يف بيته وآل عيل بن الحسني مقتل تمثل

بن الحسني من إال ابنه، ليزيد البيعة أخذ أن بعد سفيان أبي بن معاوية بموت املرسحية هذه وتبدأ 1

واإلكراه بالرشوة، الناس عامة من أخذوها بعدما باإلكراه منه البيعة أخذ وأعوانه يزيد ويحاول عيل.
أخذها إذا وهل ليزيد؟ أم للحسني يعطوها فهل البيعة، أمر يف يختلفون الناس عامة نجد ثمَّ أيًضا،
وحيش شخصية تظهر متقطعة فرتات وعىل ال؟ أم طالب أبي بن عيل أبوه سار كما بها سيسري الحسني
وأعوانه يزيد ب تعقُّ بسبب مهموًما الحسني نجد ثمَّ الحسني، ألعداء كنذير املطلب عبد بن حمزة قاتل
يستوقفه يزيد جيش ولكن أهلُها، بايَعه بعدما الكوفة إىل الذهاب يقرر وأخريًا البيعة. ألخذ وإلحاحهم

أهله. ومعظم الحسني بمقتل تنتهي متكافئة غري معركة بينهما وتدور كربالء، يف بيته وآل هو
هذا إىل بالحاجة شعرت تقريبًا … سنوات ثماني أو سبع «منذ الرشقاوي: الرحمن عبد يقول 2

الوقت؛ ذلك منذ شهيًدا» و«الحسني ثائًرا» «الحسني املرسحيتني يف أعمل وبدأت فشيئًا، شيئًا النموذج
تماًما غ أتفرَّ أن إال أستطيع ال نفيس وجدت يونيو، ٥ بعد حقيقًة ولكن سنوات، ست أو خمس منذ
الناس أحزان وعشت العراق، إىل وسافرت أعصابي. عىل يستوىل ووجدته وقتي، كل وأعطيه العمل، لهذا
ساد الذي العام الندم ذلك به وكأني … الندم بهذا وأحسست يموت، الحسني تركوا ألنهم كربالء يف
(حوار)»، الحسني وملحمة الرشقاوي الرحمن «عبد زكي، نبيل تُنتهك.» أرضنا تركنا ألننا يونيو؛ ٥ بعد

ص١٤٢. ،١٩٦٩ أغسطس ،١٠١ عدد «الكاتب»، مجلة
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كتاب عىل حرفيٍّا تاريخيٍّا اعتماًد مرسحيته يف الرشقاوي اعتمد ولقد تاريخية. وتفاصيل
خياله. من فهو األخري، منظرها من إال الطربي»،3 «تاريخ

من مواضع عدة يف نجحت أنها إال التاريخ، ألحداث املرسحية مطابقة ورغم
تعالج أن املرسحية حاولت املثال سبيل فعىل اإلسالمي؛ والتاريخ الرتاث توظيف حيث
يزيد أم عيل بن الحسني يكون فهل اإلسالمية، للدولة الصالح الحاكم اختيار فكرة

معاوية؟ بن

:١ رجل

للحسني. وبايع هللا إىل تُب

:٢ رجل

الحسن؟ مثل تخذله ترى أم

أسد:

هللا، رحمة عليه خذلناه ما
ألهله. األمر ترك ولكن

برش:

هند، البن ا حقٍّ األمر كان أَوال
لديه؟! فيما طمًعا إليه تساوقتم أم

سعيد:

الزمن! هذا يف الناس رساة يا منكم آه
عيل، حكم عىل تألبتم َمن يا أنتم

اقتنيتم، عما حاسبكم عندما
كنزتم، ما املال لبيت رد عندما

٦٠-٦١ه. سنة أحداث الخامس، الجزء الطربي»، «تاريخ ب املرسحية قارن 3
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إقطاعكم، نازعكم عندما
املسلمني! كل بني سوَّى ثمَّ

برش:

إماًما، يغدو عندما عيل بن والحسني
املؤمنني؛ كأمري … كأبيه فسيغدو

سالًما، ويبغيه الناس يف العدل فيقيم
الكانزين. األثرياء حساب يف وسيغلو

سعيد:

َكَفرة. يراهم إذ

برش:

قليل.4 إال يتبعه ال سوف ولهذا

حضارية بصورة الحكَّام بني املقارنة تأتي صفحات، بعدة السابق الحوار وبعد
أكثر:

:٤ رجل

الراشدين! الخلفاء حكم للدولة يصلح يعد لم

:٥ رجل

القادرين. امللوك عرص يف نحن

د.ت، والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار ثائًرا»، «الحسني مرسحية الرشقاوي، الرحمن عبد 4

ص١٢-١٣.
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برش(ساخًرا):

الخائفني. الطامعني والرعايا

سعيد:

بالحنني. مشوب عرص إنه

برش:

الصالحني. الصادقني الرجال لنباالت بحنني

الرصاف:

آخر. زمن يف رصنا لقد

أسد:

بأموره، أعرف ورجال دولته زمان ولكل
، وىلَّ قد زمانًا يعيش هللا رسول عني قرة وحسني

أهًال. دولتنا لحكومة كعيل رجال عاد ما
أبيه، مثل يسلك وحسني

صالبته، مثل وله
كسريته، يسري فسوف األمر ويل صار فإذا
وحسني؛ كعيل ال آخر رجًال تطلب والدولة

بضمريه، يحكم أن يف األمر ويل نجاح فليس
تقديره. أو نزعته عن يقيض أن أو

األمة.5 ضمري األحكام يف يستفتي أن الحاكم نجاح

ص١٩-٢٠. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 5
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ا أمَّ الناس. لعامة وكذلك الحسني، ألصحاب كانت السابقة األقوال أن املالحظ ومن
أيًضا: ذلك يؤكِّدون فهم البيت آل

(منفجرة): زينب

يطلبك. ال زمن يف أننا اذكر أخي، يا

الحسني:

الهدى. للناس أطلب إنما

زينب:

بملك، إال يرضون ال اليوم الرجال
خليفة، أو إلمام مكاٌن بعُد يَُعد لم

الرشيفة. التقاليد كل أُهِدرت
ويمنع، يعطي حاكًما إال اليوم ينشدون ال إنهم

يدفع!6 ثمَّ … منهم يبتاع ما يعرف حاكًما

رصاًعا يقيم أن — الصالح الحاكم فكرة — الفكرة هذه وراء من أراد والرشقاوي
وأتباعه. الحسني اليسار وممثل وأتباعه، يزيد اليمني وممثل واليسار، اليمني بني

واعتقدوا اإلسالم، يف االجتماعي بالجانب وا اهتمُّ الذين هؤالء باليسار ونعني
لصالح اآلخر؛ والبعض بعضهم الناس بني العالقة تنظِّم اجتماعية فلسفة أنه
هو [واليسار] … واملستضعفني الفقراء من تتكون التي العظمى الغالبية
أنه يعتقد فيما متشدد يساٌر إنه مثاليات. من فيها ما بكل االشرتاكية النزعة
الناس، وإسعاد العدل، إقامة هي فأهدافه يشء؛ كل قبل إنساني ولكنه الحق،
وسيلة بأي اليسار هذا يتوسل لم ولذلك آدميتهم؛ وتقديس حريتهم، واحرتام
فمهما الوسيلة، تربر الغاية أن فكرة أصًال يرفض فهو أهدافه، مع تتفق ال

ص٧٩. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 6
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بوسيلة العادلة غايته إىل يتوسل ال فإنه الرضورة؛ تلجئه ومهما األمور، تتعقد
… عادلة غري

سمح الذي وهو لهذا، املعارض االتجاه فهو نقصده الذي اليمني ا أمَّ
اليسار ضدَّ حارب الذي وهو اإلسالمي، املجتمع أفراد بني الشاسعة بالفروق
املسلمني غالبية يف واجتماعيٍّا سياسيٍّا وتتحكم بالثروة، تحتفظ قليلة فئة لتظل
فكرة أساسيتني: فكرتني بني رصاع هو] واليسار اليمني بني [والرصاع …
عنارص عدة فيه تدخل رصاع وهو الفردية. سيادة وفكرة االجتماعي التكافل
أمام املسلمني تساوي فكرة مقابل يف العربية العصبية فكرة فهناك مكملة؛
عليه، ويحضُّ العقيل التأمل إىل يدعو اإلسالم أن وفكرة الرشيعة، وأمام هللا
املتصارعة األفكار هذه وكل املتدبر. أو املفكر غري واإليمان التسليم وفكرة
واتَّخذت اليمني، اليسار واجه منذ اإلسالمية الحياة يف طريقها ت شقَّ وغريها

يالئمها.7 الذي الثوب العصور من عرص كل يف

االشرتاكية مليوله تبًعا الرشقاوي أراده املرسحية يف واليسار اليمني بني والرصاع
وأهل هو بهالكه مسبًقا يعلم الذي الحسني شخصية يف واضًحا هذا وكان السياسية،8
ما أجل من للصمود رمًزا ليكون املبادئ؛ أجل من املوت طريق يف مىض ولكنه بيته،

به. يؤمن
عيل، بن الحسني شخصية أمام حائًرا يقف املرسحية لهذه القارئ أن املالحظ ومن
حيث من الدينية ومكانتها جاللها لها دينية شخصية تكون أن الرشقاوي لها أراد فهل

،١٩٦٤ أكتوبر ،٤٣ عدد «الكاتب»، مجلة اإلسالم»، يف واليسار اليمني بني «الرصاع صالح، عباس أحمد 7
ص٥١-٥٢. ،١٩٦٥ مايو ،٥٠ وعدد ص٣٦، ،١٩٦٥ أبريل ،٤٩ وعدد ص٤-٥،

املرسح يف الثوري «املضمون يوسف، منيس انظر: السيايس، الرشقاوي الرحمن عبد مذهب وعن 8

ص٤٧–٥٠، ،١٩٦٥ يوليو ،١٩ عدد «املرسح»، مجلة الرشقاوي)»، الرحمن (عبد املعارص املرصي
يوليو ،١٦٣ عدد «املجلة»، مجلة الرشقاوي»، ألدب الثوري املحتوى «يف عطية، محمد أحمد وكذلك
إبداعه ومراحل رؤيته الرشقاوي: الرحمن «عبد السعد، أبو الرءوف عبد د. وكذلك ص٤٨–٦١، ،١٩٧٠
دراسات الورقي، السعيد د. وكذلك عديدة، مواضع ،١٩٨٨ باملنصورة، الحديثة العلمية املكتبة الثوري»،
الرشقاوي»، الرحمن عبد أدب يف الثوري «املوقف ب الخاص الجزء ،١٩٨٩ الجامعية، املعرفة دار نقدية،

ص٥١–١٠٥.
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وأمام الحكم؟ عىل تتنازع سياسية شخصية تكون أن لها أراد أم البيت؟ آل إىل النسب
منه يخلق كي الدينية بصورته الحسني يأخذ أن استطاع الرشقاوي إن نقول: الحرية هذه
يف نجاحه بقدر السيايس بالحسني إقناعنا يف فشل الرشقاوي ولكن سياسيٍّا، آخر حسينًا
زمن يعيد أن أراد عيل بن الحسني إن نقول: أخرى وبعبارة الديني. بالحسني إقناعنا
عنه غاب وقد خاصة، بصفة طالب أبي بن عيل وزمن عامة، بصفة الراشدين الخلفاء
لهذه تبًعا يتحدد وحاكمها ظروفها، زمنية فرتة لكل وأن الوراء، إىل يرجع ال الزمن أن
والتقى الورع إال — معاوية موت بعد — الدولة لقيادة يحمل ال والحسني الظروف.
يف اإلسالمية الدولة ألن الدولة؛ لقيادة تؤهله ال املؤهالت وهذه الصالح، السلف ومبادئ
الزمنية الفرتة إىل باإلضافة املساحة، يف التزايد وهذا األطراف. مرتامية كانت الفرتة تلك
حضاري، تطور من صاحبها وما األموية، الدولة عهد إىل الراشدين الخلفاء عهد بعد
محدودة، كانت السابق يف فهي األموي؛ العهد قبل اإلسالمية الدولة عن تختلف أصبحت
سهولة يف ليلة كل أحوالها ويتفقد بل وحده، عليها قبضته يحكم أن الخليفة ويستطيع
لزاًما أصبح ألنه يختلف؛ فالحاكم وبالتايل يختلف، فاألمر األموي العهد يف ا أمَّ ويرس.
سياسيٍّا حاكًما كونه وبني دينيٍّا، حاكًما كونه بني يفصل أن — األحيان بعض يف — عليه

للظروف. تبًعا
لذلك عيل؛ بن الحسني عند متوفرة غري الحاكم يف توافرها الواجب املرونة وهذه
الحاكم ذلك معاوية؛ بن يزيد لون ويفضِّ عنه، يبتعدون األمر نهاية يف الناس عامة نجد
أن ذلك عىل والدليل عرصية. حضارية تقدمية بنظرة الحكم إىل الناظر املتحرض، املرن
مشاكل أي من يعانون وال الجوع، أو الفقر بمظهر يظهرون ال املرسحية يف الناس عامة
أبيه من الحسني أخو — الحنفية بن محمُد يحذِّر لذلك معاوية؛ بن يزيد حكم ظل يف

الخالفة: تويلِّ من الحسنَي وزينُب —

محمد:

…؟ صانع أنت فماذا والخوف، األطماع عىل قامت دولة
املؤمنني؟ أمري رصت إن تصنع عىس ما
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زينب:

الصالحني! إمام يا
…؟! القطائع أهل يف تصنع عىس ما

املسلمني؟ مال بيت من أترفوا فيمن تصنع عىس ما
فيهم؟! تصنع عىس ما

رشوها قد وجواٍر شيَّدوها، قصوٍر يف
منحوها؟! وعطايا

الحسني:

سأسري، عليه هللا رحمة أبونا سار مثلما
لهم، ا حقٍّ كله هذا ليس

العاملني؛ الفقراء الرجال حق إنه
… وحده املرشوع حقهم لهم فسأُبقي

زينب:

أرَضهم؟ منهم تنزع أترى

الحسني:

…؟ ال ِلَم

محمد:

…؟ حرائر وأصبحن أوالًدا أنجبن وقد وجواريهم

زينب:

…؟ منهم األموال تنتزع أترى
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الحسني:

حقهم. ليست هي

زينب:

يرهبونك، ولهذا
عليك، الناس أغلظ سرتاهم

عدوك، اآلن هو املال من يشء له صار َمن كل
الدنيا عزة يمنحهم ما كل من تحرمهم ترى أم

الكربياء.9 وجاه

املعجزات زمن أن لنا تبنيِّ أن أرادت املرسحية إن نقول: أن نستطيع سبق ومما
زمن يف األموية الدولة إىل الراشدين الخلفاء زمن يف اإلسالمية الدولة بانتقال انتهى، قد
وقت — الحسني رجال من الباقية البقية نجد املرسحية ففي سفيان؛ أبي بن معاوية
فيه، هم مما تخلِّصهم بمعجزة يقوم أن منه تطلب — كربالء يف لها يزيد جيش حصار

الحوار: هذا فيأتي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وقت اإلسالمية الدولة يف يحدث كان كما

زهري:

إليه؟ ماضون نحن عما لك تعاىل هللا يكشفه ما هللا رسول ابن يا لنا قل

الحسني:

…؟ أأنا
(يتوقف)

ص٨١-٨٢. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 9
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عوسجة: ابن

رسه. أعطاك قد فاهلل لنا؛ قل

نافع:

القادمة. األمور أخفى عن تعرف الذي بعض لنا قل

الحسني:

تعرفون، ال ما أعرف ال أنا
تدركون. لو منكم خريًا أعرف ال أنا

زهري:

علمك. عزة من الذل جناح للناس تخفض إنما

الحسني:

تعلمون. ال بما علم يل ليس

برير:

… مًدى من علينا ضاق ما إن
مثلك. عند لفسيح

عوسجة: ابن

تعاىل، هلل الناس أدنى أنت
إليك. ممدود هللا ورحاب

حبيب:

عليك. مبسوط هللا وجناح
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زهري:

الصالحني. مرىس أنت

حبيب:

بعد؟ نصنع عىس ماذا لنا قل

برش:

العظيم! املرسى يف الناس َمنَْجى أنت

نافع:

به.10 هللا ك خصَّ مما تعرف الذي بعض لنا قل

خالل من إمامة هو هل الحكم، فكرة املرسحية تناقشها التي الهامة األمور ومن
خالل من املرسحية يف تمثَّل والوراثة اإلمامة بني والرصاع … وراثة؟ أم الشورى مبدأ

الوراثة. ممثِّل يزيد وشخصية اإلمامة، ممثِّل الحسني شخصية

سعيد:

…؟ إذن قال ملا تنكرت — هللا عمرك — وملاذا
وأنتم … شورى لنا األمر ترك قد إنه

قيرصية! فينا األمر تجعلون

برش(مكمًال):

ألُميَّة! إرثًا والدولة الناس تجعلون

ص٥١-٥٢. ،١٩٨٨ للكتاب، العامة املرصية الهيئة شهيًدا»، «الحسني مرسحية الرشقاوي، الرحمن عبد 10
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أسد:

فتدرَّب، طويًال العهد ويلَ يزيد مثل رجل
تُغالب. ال وحقوق قدر صاحب فغَدا

سعيد:

الرجال! بأقدار الحق يعرف ن ممَّ رصت

برش:

املرء قدر نعرف إننا
ضالل! أو عليه حقٍّ من هو مما

أسد:

سعيد، يا لجوج وهللا أنت
عندي األمر صالح وجه ما تعرف ال أنت

ليزيد، أدعو حني
املسلمني. دماء حقن إىل أدعو إنني

العاملني.11 رب هللا أمام مسئول العهد فإن العهد؛ احفظوا (للناس)
املبدأ هذا وهل الشورى، مبدأ أمام الناس تردد مدى لنا يعكس إنما الحوار وهذا
الحسني عند أيًضا نجده الرتدد وهذا للحكم. يزيد ووراثة قيرصية يُقيص أن يستطيع

الحنفية: بن محمد أخيه وعند

الحسني:

أخي يا أَوأنأى
جدِّي؟ أمة عن الظلم ودفع الحق نرصة عن

ص١٢. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 11
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بربك، ال …
مستبدٍّ؟ طاٍغ بيعة إىل أفتدعوني

محمد:

يزيد. بطش عن تبعد أن أدعوك إنما

الحسني:

بال — الناس ينتخب لكي الشورى إىل أدعو إنما
إماًما. — قهر

واستقاما، … يزيًدا اختاروا إذا
باملعروف األمر إال للناس ذمتي يف يكن لم

الحنفية. ابن يا املنكر عن والنهي

محمد:

إليك، يدعو من األمصار إىل اآلن فابعث
دعوتك، فأعلن الناس بايعك فإذا

معك، فاهلل … غريك إىل الناس اجتمع ما وإذا
فضلك، هللا رسول سبط يا لك وسيبقى

لغريك. الناس بيعة منه ينقص لن هللا فضل وهو

الحسني:

محمد! يا أراه كنت إن أعرف ما الرأي، لهذا يا

محمد:

رشاد؛ أو فيها خرية فال شورى تكن إن
أمية، ال عمَّ األمصار يف يحكم فالذي

وفساٍد. وزيٍف وترغيٍب قهٍر من الصالح يملك ال ما كل ولديهم
عليك، الناس يختلف أن الناس عليك أخىش إنما
شمس تطلع فلن وييل، يا اليوم هذا جاء ما فإذا

229



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

صباح، يف
مباح!12 الغايل دمك … رصيع أنت فإذا

ومن الشورى، مبدأ أجل من يدافع كان املرسحية يف الحسني أن نالحظ هنا ومن
الفداء هذا يتقبل والقارئ املبدأ. لهذا فداءً وأصحابه وأهله نفسه يقدِّم لذلك اإلمامة؛ أجل
أراد أو — أرادت املرسحية ولكن الدينية. الحسني شخصية إىل النظر خالل من راضيًا
قليًال نقف وهنا السياسية. الشخصية بمظهر الحسني شخصية تظهر أن — الرشقاوي
السياسية نزعته ر يصوِّ كي الحسني لشخصية باختياره الرشقاوي أصاب هل ونسأل:
والقيرصية؟ الوراثة ملبدأ رافًضا اإلمامة عن ا حقٍّ يدافع كان الحسني وهل االشرتاكية؟

الحسني شخصية اختيار يف فقط نجح الرشقاوي بأن فنجيب األول، السؤال عن ا أمَّ
دفع لو حتى عنه، الحياد وعدم باملبدأ بالتزامه اليمني، ضدَّ اليسار رصاع د يجسِّ كي
أفكاره بثِّ إىل راجع ذلك يف الرشقاوي نجاح ولعل سبيله. يف بيته آل وحياة حياته
الناحية من التضحية هذه ولكن ،١٩٥٢ عام يوليو ٢٣ لثورة املصاحبة االشرتاكية
غري فمن تماًما، ذلك عكس هي بل السياسة، يف والذكاء املهارة عن تعربِّ ال السياسية
باإلضافة هذا يشء. ال أجل من وبأصحابه بيته وبأهل بنفسه إنسان ي يضحِّ أن املعقول

املحتوم. بمصريه مسبًقا معرفته إىل
كان عيل بن الحسني إن بقولنا: — املرسحية خالل من — فنجيب الثاني، السؤال ا أمَّ
فالحسني الشورى، ومبدأ والدين اإلمامة قناع خالل من والقيرصية الوراثة عن يدافع
مقدرة عن بل األطراف، مرتامية دولة قيادة يف مقدرة عن ال الخالفة، يف يطمع كان
دفاع يكمن املعنى هذا ويف البيت. آل إىل نسبه حيث من الدينية مكانته عىل واعتماد
عنها تخىلَّ والتي طالب، أبي بن عيل أبوه لها تركها التي والقيرصية الوراثة عن الحسني
أن سمع بعدما الحسني إن لنا: يقول والتاريخ سفيان. أبي بن ملعاوية الحسن أخوه
أحالس من حلًسا منكم رجل كل «ليكن الناس: لعامة قال ملعاوية وبايع تنازل الحسن
معاوية هلك فإن كارًها، لها — وهللا — كنت بيعة فإنها حيٍّا، معاوية دام ما بيته

ص٧٠-٧١. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 12
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مناجاة يف املرسحية تؤكِّده املعنى هذا أن املالحظ ومن ورأيتم.»13 ورأينا ونظرتم، نظرنا
قائًال: لربِّه الحسني

املؤثل، واملجد للملك مطمع بي ما كان إن
املؤمنني، أمري أنا أكون أن يف رغبة بي ما كان إن

أحس، وال الحياة بأعراض مفتونًا كنت إن
تبني، ال لكن للملك شهوة بي ما كان إن

فالتبس، عقيل الشيطان كوساوس خالطت قد
آدم؛ مثل الخطيئة لتربير تخادعني ومضت

املسلمني، حقوق عن دفاًعا الدنيا تطلُّبي أن فأظن
املظالم. ضدَّ ثورة تطلُّعاتي أن وإخاُل

الفتون، هذا بي كان إن
التقى، زهد البًسا خفي زهو بي كان إن

حقيقتك؛ جالل من شعاًعا قلبي عىل فاسكب
اليقني، ألرى

حويل، كائن هو الذي يف والخديعة الحقيقة ألرى
يكون.14 قد وفيما

عهد يف الكاملة بصورته يتحقق لم الخالفة تويل يف الشورى مبدأ أن يرى والبحث
بها، الترصيح دون الصديق بكر أبي خالفة إىل أشار ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول الراشدين؛ الخلفاء
نظر وجهة من — فيُعدُّ عمر ا أمَّ الخطاب. بن عمر إىل بالنسبة بكر أبو فعل وكذلك
«عيل اختار عندما اإلسالم، يف الشورى مبدأ أساس وضع من أول — اإلسالمي التاريخ
و«عبد العوَّام» بن و«الزبري هللا» عبيد بن و«طلحة ان» عفَّ بن و«عثمان طالب» أبي بن
الخليفة الختيار بينهم شورى األمر ليكون اص»؛ وقَّ أبي بن و«سعد عوف» بن الرحمن

والتوزيع، للنرش ورشكاه الحلبي مؤسسة األول، الجزء والسياسة»، «اإلمامة الدينوري، قتيبة ابن 13
ص١٤٢. ،١٩٦٧

ص٧٤-٧٥. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 14
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القرشيني من الستة هؤالء ألن له؛ وجود ال االختيار بهذا الشورى ومبدأ بعده، من
للشورى. هدٌم األنصار دون التخصيص هذا ويف املهاجرين،

هدٌم االختيار يف الدخول دون فقط ُمشريًا ليكون هللا عبد البنه عمر اختيار وأيًضا
األنصار من قومه من خمسني يف ليكون األنصاري طلحة ألبي أمره وأيًضا للشورى،
اختلفوا، إذا بعضهم أو جميًعا قتلهم وإال الخليفة، يختاروا كي الستة؛ هؤالء ليحارصوا
الناس من مجموعة بني الرأي تبادل هي لها تصور أبسط «يف الشورى ألن للشورى؛ هدٌم
فهي التعاون؛ أشكال من وشكل النصيحة، صور من صورة هي أو األمور، من أمٍر يف
قرار.»15 اتِّخاذ إىل تحتاج إنها ثمَّ اإلسالم، يف والرأي النصيحة بموضوع ترتبط بذلك

السابق. الخطاب بن عمر موقف يف يُطبَّق لم للشورى التصور وهذا
عليهما تنطبق لم معاوية بن ويزيد عيل بن الحسني أن أيًضا يرى والبحث
الحواس و«سالمة و«الكفاية» و«العدالة» «العلم» وهي: جامعة، بصورة الخالفة رشوط
وهو الثالث؛ الرشط من إال عيل بن الحسني عىل تنطبق الرشوط فهذه واألعضاء»،
إقامة عىل جريئًا يكون أن فهو الكفاية ا «وأمَّ خلدون: ابن عنه يقول الذي «الكفاية»،
وأحوال بالعصبية عارًفا عليها، الناس يحمل كفيًال، بها بصريًا الحروب، واقتحام الحدود،
وجهاد الدين، حماية من إليه ُجعل ما بذلك له ليصح السياسة؛ معاناة عىل قويٍّا الدهاء،
عيل؛ بن الحسني عىل ينطبق لم املعنى وهذا املصالح.»16 وتدبري األحكام، وإقامة العدو،
هالكه عىل أقدم عندما وذلك املصالح، وتدبري السياسية واملهارة الدهاء إىل يفتقد ألنه
وهو الثاني؛ الرشط عليه ينطبق فلم معاوية بن يزيد ا أمَّ بيته. آل ذلك يف ُمصاحبًا
يُنظر ديني منصب فألنه العدالة ا «وأمَّ أيًضا: خلدون ابن عنه يقول الذي «العدالة»،
انتفاء يف خالف وال فيه، باشرتاطها أوىل فكان فيها، رشط هي التي املناصب سائر يف
يزيد عىل ينطبق لم املعنى وهذا املحظورات.»17 ارتكاب من الجوارح بفسق فيه العدالة

التاريخية. سريته أو
التاريخية والشخصيات األحداث بكثرة نفسه أجهد الرشقاوي أن بالذكر الجدير ومن
أكثر التاريخي العمل إىل أقرب املرسحية جعل للتاريخ الدقيق التنقيب وهذا اإلسالمية.

الرياض، التجارية، الفرزدق مطابع اإلسالمية»، الدعوة يف الشورى «مالمح النحوي، رضا عيل عدنان 15

ص٨١. ،١٩٨٤ ط٢،
ص١٩٣. «املقدمة»، خلدون، ابن 16
ص١٩٣. «املقدمة»، خلدون، ابن 17
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واحًدا موقًفا أو واحًدا حدثًا ينتقي أن الكاتب عىل لزاًما وكان الفني، للعمل قربها من
لم ولكن بعينه، لغرٍض يوظِّفها حتى بذاتها؛ قائمة مرسحية يصبح كي التاريخ من
تتغري لم الحسني شخصية فمثًال تتطور، ال ثابتة الشخصيات نجد لذلك هذا؛ يحدث
ومن حولها. من األحداث تغري رغم بمبدئها مؤمنة صامدة ثابتة فهي املرسحية، طوال
يقوله — الحسني أصحاب من وهو — سعيد بن سعيد يقوله أن يمكن ما أن املالحظ
بن مسلم أو الحسني، بنت سكينة أو عيل، بنت زينب أو الحنفية، بن محمد أو برش،
— الحكم بن مروان يقوله أن يمكن ما وكذلك الحسني، ألعوان بالنسبة هذا عقيل.
عمر أو الوليد، يقوله — باملدينة املال بيت وصاحب معاوية، بن يزيد أنصار من وهو
الثبات هذا وراء والرس معاوية. بن يزيد ألعوان بالنسبة وهذا زياد. ابن أو سعد، بن
ويقوم الدينية، للشخصيات يتعرض عندما املرسحي الكاتب ج تحرُّ هو الشخصيات عند
الصعب من كان لذلك — الباب هذا مقدمة يف بيَّنَّا كما — املرسحي إبداعه يف بتوظيفها
وجهات عن أو عرصية، أمور عن تعربِّ كي الشخصيات هذه يوظِّف أن الكاتب عىل
هذه تمثيل أمام باملرصاد يقفون مرص يف الدين رجال وجدنا هنا ومن سياسية. نظر

املرسحية.18
«وحيش» شخصية فهي توظيفها، يف الرشقاوي نجح التي الوحيدة الشخصية ا أمَّ
جاء التوظيف ونجاح — الشهداء وسيِّد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عم — املطلب عبد بن حمزة قاتل
الناحية من — معروًفا يكن لم ولكن تاريخية، شخصية وحيش شخصية أن بسبب

يوم انعقدت والتي ،٧٦ عام برقم اإلسالمية البحوث ملجمع الطارئة الجلسة محرض يف جاء فقد 18

محمد د. األكرب اإلمام فضيلة برئاسة الرشيف، األزهر بإدارة االجتماعات بقاعة ٢٢ / ٢ / ١٩٧٢ الثالثاء
بما املرسحية أن املجلس «رأى ييل: ما املرسحية هذه عن — املجمع ورئيس األزهر شيخ — ام الفحَّ محمد
وبعثًا — املسلمني تاريخ يف بذلك ُعِرفت كما — الكربى» «الفتنة لباب فتًحا تعترب موضوع من تناولت
العزيز عبد بن عمر عن املأثور القول يمثله مما إثارته؛ عن وفقهاؤهم املسلمني جمهوُر تحرَّج ألخطار
أن املجلس يرى كما ألسنتنا.» بها نلوِّث فال سيوفنا؛ منها هللا ر طهَّ دماء «تلك عنه: هللا ريض —
يساعد بخاصة املرسحية العرض بطريقة حارضهم يف للمسلمني األذهان إىل الصور هذه مثل إعادة
الرأي يف بلبلة ويُحدث وجماعتهم، طوائفهم بني الفتنة وإثارة شملهم، وتمزيق وحدتهم، تفتيت عىل
مصطفى منَّا.» النيل يف ذلك واستغالل سلفنا، يف الطعن من ألعدائنا يمكن أنه فوق اإلسالمي، العام
مجلة والوثيقة»، الرأي … الرشيف واألزهر الرشقاوي الرحمن عبد بني «الحسني» «مرسحية الغني، عبد

ص١٣٧. ،١٩٨٨ يناير-فرباير-مارس ،٥ عدد «املرسح»،
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أن الرشقاوي استطاع وبذلك ال. أم املرسحية زمن موجوًدا كان إذا ما — التاريخية
وحيش إن أخرى: وبعبارة وجيشه. معاوية بن يزيد عن به يرمز كي املرسحية يف يوظِّفه
وما للحسني رمز حمزة وإن النبوي، البيت آل أحد عيل؛ بن الحسني قتلة عىل رمز هو
تواجه ندم كصيحة مختلفة مواقف يف املرسحية يف يظهر ووحيش مصريه. إليه سيئول

قائًال: قصته يحكي يظهر وعندما الحسني، قتلة

أحد، يف حمزة وقتلت
الكبد، عىل عثرت حتى بطنه أنبش وظللت

هند. أسنان لتلوكها وعرصتها فنزعتها
عبد! آمال يل وكان حينذاك، عبًدا كنت قد

الرسول، إىل جئت الفتح يوم كان ما إذا حتى
يقول. وال أقول ال أبكي ووقفت

الرسول، يصافحني لم لكْن اإلسالم يف ودخلت
بجنبه، عني نأى بل الكريمة يده يُْعِطني لم

يُِجبْني. فلم … الرسول قدم عىل عاري يف وركعت
عني. ازورَّ … الرسول يصافحني لم أنا

… وانطلقت عاري وحملت
… انتفعت ما لكن األرض خمر ورشبت

الشبح، يفارقني فما مضيت أيٍّا
مخيف. كإعصار منطلًقا األبطال يرصع حمزة ذاك هو

… … … …
أذني: يف يسيل يزال ما هند وحديث

… ظهره برمحك َفْلتقذف
قتلته، إن حرٍّا ستصري

اشتهيته. ما مني ستنال
هند، آلل حينذاك عبًدا كنت قد

عبد! أحالم له عبد
… … … …

حمزة، الشهداء سيد يا
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الجبان، طعن غادًرا طعنتك َمن أنا
الهوان، إىل الشموخ عزتك ورميت
الزمان به يجود ما أرشف أهديت

أمية. بني نساء إىل
بعد؟ اآلن أستطيع ماذا الشهداء، سيد يا

معتذر؟ من توبًة فتقبل أقدِّمه تكفري أي قل
عثر؟ مَلن مقيل أفال
غدر؟ ملن نجاة أفال

… … … …
ضحيتك. غدوت قد حمزة الشهداء سيد يا

… … … …
بك، غدرت منذ السوداء اللعنة مثل ذاك أنا

الحياة، تطارده عدم
العصاة، تحامته ذنب

تحرك، قرب
ُمنتهك، مهني ِعرض
الذنوب، تحارصه ندم

ويرجمونه، منه الكل يفر عار
القلوب، به تنوء رجس
السكينة، تجافته قلق

19… األبد وجه عىل قرح

أطلق الذي الوحيد املنظر فهو األخري؛ املنظر مرسحيته: يف للكاتب يُحسب ومما
— الكاتب يصور املنظر هذا ويف التاريخي. بالواقع له عالقة وال فيه، لخياله العنان
أعداء القاه الذي العذاب مدى — كربالء يف الحسني مقتل عىل أعوام خمسة مرور بعد
من يموت ثمَّ ويتألم يرصخ الصحراء يف وحيًدا معاوية بن يزيد فنجد الحسني، وقتلة

ص١٥–١٨. ثائًرا»، «الحسني مرسحية 19
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الكاتب وكأن أيًضا، العطش شدة من بيته وآل عيل بن الحسني تألم كما العطش، شدة
ويختتم يهمل. وال يمهل هللا وأن يقظة، السماء عدالة أن ح يوضِّ أن املنظر بهذا أراد
يبعث كي املستقبل؛ يف الناس عامة إىل ه ُموجَّ للحسني طويل بخطاب املرسحية الكاتب

قائًال: والسيايس االجتماعي الظلم عىل الثورة نفوسهم يف

اآلخرين، دماء بسفككم ال َفْلتذكروني
الضالل، ظفر من الحق بانتشال فاذكروني بل

الطريق؛ عىل بالنِّضال فاذكروني بل
بينكم. فيما العدل يسود لكي

بالرشيف، املزيَّف يختلط حني َفْلتذكروني …
بالخيال، الحقيقة تشتبه حني َفْلتذكروني

الحصيف، الرجل عالمة الخنوع جبن غدا وإذا
النجاح. آيات هن املجلجل والكذب والتزييف البهتان غدا وإذا

… … … …
األغنياء. جيوب واكتظَّت الفقراء شكا وإذا

َفْلتذكروني،
الجهول، يُفتى عندما َفْلتذكروني

العليم، يستخزي وحني
الحكيم، يَهُن وعندما
الذليل. يستعيل وحني

يكذبون، حاكميكم رأيتم إن َفْلتذكروني
ويفتكون، ويغدرون،
ينافقون، واألقوياء

القوي يهابون مصالحكم عىل والقائمني
الضعيف. يراعون وال

… … … …
تنظرون، وأنتم بالدكم يف ُغِزيتم وإذا

يتماجنون. وشبابكم بأرضكم الغاصبون اطمأنَّ وإذا
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َفْلتذكروني.
… … … …

الطغاة، من لتأخذوه العظيم ثأري َفْلتذكروا
الحياة. تنترص وبذاك

ذله، اإلنسان وارتىض الخديعة عىل ذلك بعد سكتم فإذا
جديد، من سأُذبَح فأنا
جديد، من أُقتل وأظل

قتلة، ألف يوم كل أُقتل وأظل
الصبور، أغفا وكلما الغيور سكت كلما أُقتل سأظل

املذلة، يف أنوف رغمت كلما أُقتل سأظل
يريد، ما ويفعل … ما يزيد يحكمكم ويظل

العبيد، رش وهم يستعبدونكم ووالته
الشهيد؛ جرح املدى طال وإن يلعنكم ويظل

الشهيد، ثأر تدركوا لم ألنكم
الشهيد.20 ثأر فأدركوا

ص١٨٦–١٨٩. شهيًدا»، «الحسني مرسحية 20
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الثالث الباب

املرسح الشعبييف الرتاث أثر
املعارص املرصي





مقدمة

خورشيد: فاروق يقول

من متشابًكا عامًلا به لنعني نُطلقه شامل مصطلح الشعبي الرتاث مصطلح
وعرب التاريخ، عرب بقيت التي والقولية السلوكية والبقايا الحضاري، املوروث
لإلنسان العربي الضمري يف مكان إىل مكان ومن بيئة، إىل بيئة من االنتقال
املثيلوجي املوروث أو األسطورية البقايا يضم املصطلح بهذا وهو املعارص.
ظلَّ وسواء املمارس، الفولكلور أو النفعي الفولكلور يضمُّ كما القديم، العربي
من بيئة كل يف السائدة املختلفة العاميات إىل تحول أو الفصحى لغته عىل
من كان أم العام، العربي النمطي الفولكلور من كان وسواء البيئات، هذه
يف الحياتية املمارسات وظروف البيئة ظروف تفرضه الذي البيئي الفولكلور

البيئة.1 هذه

يظن كما الشعب من العوام طبقة عىل قاًرصا ليس الشعبي األدب أن املالحظ ومن
ُكتَّاب أن نجد لذلك الثقافية؛ وميوله طبقاته بكل الشعب عن تعبري هو بل البعض،
الرتاث ذلك الشعبي؛ الرتاث نحو اتجهوا العربي الرتاث توظيف أرادوا عندما املرسح
وجدنا هنا ومن وهمومه. واقعه عن وتعبريه تفكريه وطرق الشعب، روح يمثِّل الذي
هذه وُكتَّاب فنونه، مختلف يف الشعبي الرتاث بتوظيف قامت التي املرسحيات من العديد
جديًدا تفسريًا وه يفرسِّ كي مرسحية قوالب يف الشعبي الرتاث هذا بخلق قاموا املرسحيات

ص١٢. ،١٩٩٢ ط١، بريوت، الرشوق، دار الشعبي»، «املوروث خورشيد، فاروق 1
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عديدة ودالالت جديدة آثاًرا وجدنا هنا ومن عرصهم. وقضايا وفكرهم وعيهم ضوء عىل
الرتاث. لهذا

جيل ومن عرص، إىل عرص من انتقاله يف والحفظ الرواية عىل يعتمد الشعبي واألدب
يحدث وإنما أصوله، يف يحدث ال التغيري هذا ولكن دائًما، بالتغيري يُصاب لذلك جيل؛ إىل
الحياة، متغريات حسب يحدث التغيري وهذا مضمون. من يحمله وما الفني شكله يف
البقاء عنرص الشعبي للرتاث يعطي التغيري هذا أن املالحظ ومن له. املبدع رؤية وحسب

واالستمرار.
عن بالتعبري — الفني العرض طريق عن — يقوم الشعبي مرسحه يف واملبدع
— املثال سبيل عىل — فنجده الرتاث، لذلك الفنية األشكال خالل من الشعب وجدان
مرسحيته يف شوقي أحمد فعل كما مرسحه، يف ليوظِّفها والتقاليد العادات إىل يتجه
مرسحية يف الحكيم توفيق فعل كما وليلة» ليلة «ألف كتاب إىل يتَّجه أو ليىل»، «مجنون
يف فرج ألفريد وأيًضا شهرزاد»، «رس مرسحية يف باكثري أحمد عيل وكذلك «شهرزاد»،
التعابري إىل يتجه أو قفة»، وتابعه التربيزي جناح و«عىل بغداد» «حالق مرسحيتيه:
وبهية» «ياسني ثالثيته: يف رسور نجيب فعل كما َمثَل، أو موَّاٍل أو أغنية من الشفهية
مرسحيتيه: يف الحكيم عبد شوقي وكذلك الشمس»، لعني و«قولوا قمر» يا ليل يا و«آه
يبحث وراح األشكال هذه عن ابتعد من الُكتَّاب ومن ومتويل». و«شفيقة ونعيمة» «حسن
«جحا» شخصية وظَّف عندما باكثري أحمد عيل مثل أخرى، شعبية وشخوص أشكال عن

ملرص. اإلنجليز احتالل فكرة عن بها ليعربِّ جحا»؛ «مسمار مرسحيته يف
من املعارص املرصي املرسح يف الشعبي الرتاث أثر عن سنتحدث الباب هذا ويف
هذا وسيأتي الشعبي»، للرتاث االجتماعي «التوظيف بعنوان األول فصول: ثالثة خالل
توظيف من فيها قام ملا شوقي؛ ألحمد ليىل» «مجنون مرسحية طريق عن التوظيف
الشعبي»، للرتاث السيايس «التوظيف بعنوان والثاني العربية، الشعبية والتقاليد للعادات
لعني و«قولوا قمر» يا ليل يا و«آه وبهية» «ياسني رسور: نجيب ثالثية خالل من وذلك
«البكائيات»، الشعبي والعديد واألمثال الشعبية لألغنية توظيف من فيها ِلما الشمس»؛
مرسحية خالل من وذلك املرسح»، يف التأصيل لحركات تطبيقي «نموذج بعنوان والثالث
تعتمد ألنها وأيًضا التأصيل، لحركات الوحيد املرصي النموذج أنها اعتبار عىل «الفرافري»،

الشعبي. الرتاث توظيف خالل من «الفرفور» النمطية الشعبية الشخصية عىل
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مرسحية يف العربية الشعبية والتقاليد العادات توظيف (1)
شوقي ألحمد ليىل» «مجنون

هالل: غنيمي محمد الدكتور يقول

األدب ميدان قيس شخصية إدخال يف الفضل صاحب شوقي أحمد كان
مرسح يف مثَّلت القبَّاني فرقة بأن] ذلك [ويؤكد … مرسحية يف العربي
يف ليىل» «مجنون مرسحية ى تُسمَّ جديدة مرسحية باإلسكندرية الدانوب قهوة
زيزينيا مرسح يف األدبي» الرتقي «جماعة فرقة مثَّلت كما ،١٣ / ١١ / ١٨٨٥
هذه أن نعتقد لذلك … أيًضا االسم بهذا مرسحية ١٨٩٤ عام باإلسكندرية
يف اإلسكندرية يف ُمثِّلت ألنها وبخاصة شوقي، يف تأثري لها يكن لم املرسحية
ثمَّ املرسحي، التأليف إىل فيه تطَّلع قد يكن لم وقٍت يف (١٨٨٥) األوىل املرة

أوروبا.1 يف شوقي كان حني الثانية املرة يف ُمثِّلت

ط٢، املرصية، األنجلو مكتبة والصوفية»، العذرية بني العاطفية «الحياة هالل، غنيمي محمد د. 1

ص١٠١-١٠٢. ،١٩٦٠
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الذي الحوار يؤكده «املجنون»، بقصة يتعلق مرسحي عمل بأي شوقي تأثُّر وعدم
رواية يف عليها اعتمد التي املصادر عن سأله عندما الطناحي طاهر وبني بينه دار
أنني أكتمك وال … وابتكاري خلقي عىل الرواية هذه يف «اعتمدت شوقي: فقال املجنون،
ورغم ثانيًا.»2 للمرسح حبكها ثمَّ أوًال، املجنون قصة وضع يف جمة صعوبات اعتورتني
لهذه تعرَّضوا ممن اد النقَّ من ناقد أي يقرُّه فلم — شوقي ِقبَل من — القول هذا

الهجوم.3 أشد شوقي أحمد فيها وهاجموا بل املرسحية،
حي يف املهدي خيام أمام «ساحة قائًال: شوقي يصفه بمنظر املرسحية وتبدأ
الحي من وفتيات فتية — الساحة هذه يف السمر مجالس من مجلس — عامر بني
يتحدَّثون. وهم بها يلهون ومغازل صوف الفتيات أيدي ويف الليل، أوائل يف يسمرون
شاعر وهو — ذريح.»4 ابن يد يف ويدها الستار ارتفاع عند أبيها خيام من ليىل تخرج

و«هند». «سلمى» صاحبتيها إىل ذلك بعد ليىل تقدمه ثمَّ — الحجاز شعراء من
واعتربوه شوقي، من اد النقَّ بعض يقبله لم املنظر هذا أن بالذكر الجدير ومن

ذلك: يف ضيف شوقي د. ويقول الحديث.5 العرص يف الضيافة مظاهر من مظهًرا

البدو بني معروفة تكن ولم املرسحية، يف دخلت التي العرصية األشياء ومن
ليًال خبائها من تخرج ليىل نشاهد إذ مناظرها؛ من منظر أول يف نراه ما حينئٍذ

ص١٨-١٩. ،١٩٥٧ أكتوبر «الهالل»، مجلة رواياته»، يف «شوقي الطناحي، طاهر 2

ما حجم وإن الرتاثية، بالرواية االرتباط «شديد شوقي أحمد إن إسماعيل: الدين عز الدكتور يقول 3

«فصول»، مجلة املبارشة.» معطياتها إىل بالقياس ضئيًال يظلُّ القصة لهذه باطنية دالالت من ره يُفجِّ
هي املرسحي الكاتب مميزات «وأهم خشبة: دريني ويقول ص١٦٨، ،١٩٨٠ أكتوبر ،١ عدد ،١ مجلد
«شوقي العربي.» األدب كتب يف ورد ملا ناظًما كان ليىل» «مجنون يف وشوقي … واالبتكار الخلق ميزة
أحمد «إن وادي: طه د. ويقول ص٧٣، ،١٩٦٢ نوفمرب ،٢٠ عدد «الكاتب»، مجلة الغنائية»، واملرسحية
الغنائي شوقي «شعر فقط.» زمنيٍّا ترتيبًا األغاني كتاب يف جاءت التي األحداث برتتيب قام شوقي

ص٩٧. ،١٩٨٥ ط٣، املعارف، دار واملرسحي»،
،١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ليىل)»، مجنون (مرسحية الكاملة «األعمال شوقي، أحمد 4

ص١١١.
ط٢، الكويت، الثقافية، الكتب دار األدب»، «فنون كتابه يف هللا عبد حسن محمد د. قاله ما انظر 5

ص١٥٠. ،١٩٧٨
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يشء يكن ولم صواحبها، إىل وتقدِّمه اليثربي، الوافد ذريح؛ ابن يد يف ويدها
النريان تهديه ليًال الضيف أو الوافد يأتي كان إنما البادية. يف يجري ذلك من
تلك ويكرمه؛ يريده من عليه ويقبل الحي، فيستيقظ الكالب، وتنبحه املوقدة،
يدخل كما خبائه أو املهدي دار إىل ذريح ابن فأدخل شوقي ا أمَّ عادتهم.

الحارض.6 العرص يف الضيوف

تحدَّثت التي الرتاثية األدب كتب عىل ذلك يف اعتمد شوقي أحمد أن يرى والبحث
مثل عىل ب يعقِّ الكاتب كان ما وكثريًا والفتيات. الفتية اجتماع وعن السمر، مجالس عن
ذلك ترى والعرب قوله: أو ذلك، يف بأًسا ترى ال العرب وكانت بقوله: االجتماعات هذه
يكتب أن أراد عندما شوقي أحمد أن كما الفتيات.7 إىل الفتيان يتحدث أن ُمنكر غري
العرص «درست ذلك: يف وقال االجتماعية، الناحية من درسها قد نجده املرسحية هذه
الدولة رأس سفيان؛ أبي بن معاوية عرص وهو املجنون، العاشق هذا فيه عاش الذي
املهذَّبة»،8 «الجاهلية االجتماعية الناحية من العرص هذا ي اسمِّ وأنا ومنشئها، األموية
أخبار عن حديثه عند االجتماعات هذه من العديد ذكر األصفهاني أن إىل باإلضافة هذا

املجنون.9

ص٢٤٠-٢٤١. ،١٩٥٧ ط٢، املعارف، دار الحديث»، العرص شاعر «شوقي ضيف، شوقي د. 6

والنرش، للطبع التحرير دار التحرير، كتاب الثاني، املجلد «األغاني»، األصفهاني، الفرج أبو راجع: 7

عمر د. تحقيق املجانني»، «عقالء حبيب، بن محمد بن الحسن القاسم أبو كذلك: وانظر ص١٥٨–١٦٠،
ص١٠٣-١٠٤. ،١٩٨٧ ط١، بريوت، النفائس، دار األسعد،

ص١٨. السابق، الطناحي، طاهر 8

فأتى وتسوِّفه، تعدُّه وهي ليىل]، [أي الوفاء يف يراسلها مدة «فمكث املجنون: عن قال املثال سبيل وعىل 9

فحادثهن كالمه، تسمع بحيث منها حجرة أهلها من نسوة إىل فجلس خلوف، والحي يوم ذات أهلها
بنفسك أحللت أن إىل دعاك الذي ما له: فقلن املجنون إىل جلسن نسوة أن «وذكر قوله: وكذلك طويًال.»
فنُساعفك إحدانا إىل هواك ترصف أن يف لك وهل النساء؟ من امرأة هي وإنما ليىل، هوى يف نرى ما كل

.١٨٤ ص١٦٥-١٦٦، «األغاني»، بهواك.» ونجزيك
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وهي املحب، قدم تخدَّرت إذا املحبوب اسم ذْكُر الشعبية االجتماعية السمات ومن
قائًال: العادة هذه عن األلويس ثنا ويحدِّ العربية. البيئة يف الشعبية والتقاليد العادات من
أو يحب من ذكر رجله ُخدِّرت إذا كان منهم الرجل أن العرب] [أي مذاهبهم «ومن
ُخدِّرت عندما — عنه تعاىل هللا ريض — عمر بن هللا عبد أن وروَي خدرها. فيذهب دعاه
شوقي أحمد أوضح وقد هللا.»10 رسول يا فقال: إليك، الناس أحب ادع له: فقيل رجله

وهند: ليىل بني املوقف هذا خالل من املرسحية يف العادة هذه

ليىل:

  … ق��ي��س إل��يَّ ق��ي��س،

هند:

ال��خ��ب��ر؟ م��ا ل��ي��ل��ى؟ ده��اك م��ا … … …

ليىل:

ال��ح��ج��ر ك��أنَّ��ه��ا ح��ت��ى ُخ��دِّرت رج��ل��ي أح��سُّ

هند:

  م��رت��ي��ـ ق��ي��س ص��ح��ِت ق��د

ليىل:

ال��ض��رر؟ م��ا ث��الثً��ا أو ـ��ن  

دار الثاني، الجزء العرب»، أحوال معرفة يف األرب «بلوغ البغدادي، األلويس شكري محمود السيد 10
ص٣٢١. ،١٩٨٦ ط٢، بريوت، العلمية، الكتب
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(متهكِّمة): هند

ال��خ��در11 ع��ن��د ن��ذك��ره ع��ن��دن��ا ال��ح��ب��ي��ب اس��م

ومدى العرَّاف، يف واالعتقاد االهتمام، املرسحية يف الشعبية العربية العادات ومن
عىل الحالية الحوادث ببعض «االستدالل هو: العرافة وعلم األشخاص. حياة يف تأثريه
يف ما لكون … بينهما ارتباط أو خفية، مشابهة أو بينهما، بمناسبة اآلتية الحوادث
إال عليه يطَّلع ال خفيٍّا بينهما االرتباط يكون أن برشط االستقبال، يف ملا علة الحال
بحيث الفطرة عند نفوسهم يف مودعة بحالة أو أمثالها، يف شاهدوها بتجارب إما األفراد؛
عندما اليمامة، عرَّاف شخصية شوقي استخدم وقد الغيب.»12 سهم طالعهم عىل يغلب
«بلهاء» تقول منها، باألكل مرتبط قيس شفاء أن وأعلن بعزائم، عليها رقى ثمَّ شاة ذبح

ذلك: يف

ُص��ب��ًح��ا زي��ارت��ه إال راع��ن��ا ف��م��ا ب��ال��ح��م��ى ال��ي��م��ام��ة ع��رَّاف م��رَّ ل��ق��د
وال��ن��ص��ح��ا ال��م��ودَّة ش��اء م��ا وأظ��ه��ر س��ائ��ًال ق��ي��س ع��ن ج��اء ح��ت��ى ال��ح��يَّ ط��وى
ُج��ن��ح��ا أو ال��ل��ي��ل م��ن ظ��الٍّ ت��خ��يَّ��ل��ه��ا ب��م��وض��ٍع ج��ث��وٌم ش��اٌة ل��ه والح��ت
ال��ذب��ح��ا ي��ح��س��ن ي��اف��ٌع إل��ي��ه��ا ف��ق��ام ع��ن��ده��ا ف��ال��خ��ي��ر ه��ات��ي��ك اذب��ح��وا ف��ق��ال
ط��ْرًح��ا وال ن��ْزًع��ا ال��ش��اة ق��ل��ب ن��ال ف��ل��م ق��ل��ب��ه��ا ال��ش��اة ج��ث��ة م��ن ان��زع��وا ف��ق��ال
ال��ِم��ل��ح��ا ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وأل��ق��ى ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��زائ��م رق��ى ش��وي��ن��اه��ا ف��ل��م��ا
��ا13 ص��حَّ ت��ن��اول��ه ل��م��ا ب��ه ك��أن��ي دواؤه ف��ه��ذا ق��ي��ًس��ا اط��ل��ب��وا وق��ال

ص١١٥. املرسحية، 11
،١٩٧٩ ط٢، بريوت، للنرش، النهار دار العرب»، عند امليثولوجيا طريق «يف الحوت، سليم محمود 12

ص٢٣٤.
السابق، العرب»، أحوال معرفة يف األرب «بلوغ انظر: العرب، والعرافني العرافة علم عن وللمزيد

ص٢٦٩–٣٠٧. الثالث، الجزء
ص١٣٦-١٣٧. املرسحية، 13
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ثيابه يقلب طريقه ضلَّ إذا الرجل أن أيًضا: املرسحية يف الشعبية العادات ومن
«إن األبشيهي: ذلك يف ويقول الصواب، الطريق إىل يهتدي لعله تصفيق حالة يف ويسري
إنسان إىل بهما يومئ كأنه بيده ق وصفَّ قميصه قلب فالة يف ضلَّ إذا كان منهم الرجل
قيس عليها كان الحالة وهذه الحال.»14 بقلب التفاؤل الثياب قلب يف واألصل … فيهتدي
آلخر « «جنِّيٌّ عنه يتحدث عندما — املرسحية يف الرابع الفصل من األول املنظر يف —

بقوله:

وب��ال��ش��م��ال؟ ب��ال��ي��م��ي��ن ��ق يُ��ص��فِّ ت��راه أَم��ا ال��ط��ري��ق ض��لَّ ل��ق��د
ال��ض��الل15 ع��ن��د ع��ادات��ه��م ع��ل��ى ن��ه��ًج��ا ع��ل��ي��ه ال��ث��ي��اب ق��ل��ب وق��د

العربية مجتمعاتنا يف هذا يومنا حتى والسائد — االعتقاد ذلك أيًضا املظاهر ومن
وهذا اليرسى،16 العني خلجة عند بالتشاؤم — خاصة بصفة واملرصية عامة، بصفة
يقول فنجده «ليىل»، بموت — ذلك بعد — وعلم «برش» قابل بعدما قيس إحساس كان

لبرش:

ش��اع��ر ب��ال��ف��ج��ي��ع��ة ب��ش��ر ي��ا أن��ا … … … …
ط��ائ��ر17 روع��ة ال��ف��ؤاد وري��ع ال��ي��س��رى ع��ي��ن��ي ن��ل��ت��ق��ي ق��ب��ل ُخ��ِل��ج��ت

مفيد د. تحقيق: مستظرف»، فن كل يف «املستطرف األبشيهي، الفتح أبو أحمد بن محمد الدين شهاب 14

ص٣١٦. ،١٩٨٦ ط٢، بريوت، العلمية، الكتب دار الثاني، الجزء قميحة، محمد
ص١٨٢. املرسحية، 15

يجعلها الخرايف العقل ولكن طبيعية، حوادث «هي الكف: وأكالن العني رمش عن أمني أحمد يقول 16

عىل دلَّت اليرسى العني رمشت وإذا يحدث، خرٍي عىل ذلك دلَّ اليمنى العني رمشت فإذا ألشياء، عالمة
دل اليرسى يده أكلته وإذا أحد، عىل سيسلِّم أنه زعم اليمنى ه كفِّ يف بأكالن اإلنسان أحسَّ وإذا الرش،
لجنة مطبعة املرصية»، والتعابري والتقاليد العادات «قاموس وهكذا.» أحد، من فلوًسا سيقبض أنه عىل

ص١٢٨. ،١٩٥٣ ط١، والنرش، والرتجمة التأليف
ص٢٢١. املرسحية، 17
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لكل أن وهو العربية، البيئة يف القديم االعتقاد ذلك أعجبه كشاعر شوقي وأحمد
ر ليصوِّ الرابع الفصل يف كامًال منظًرا فأدخل واإللهام، بالشعر له يوحي شيطانًا شاعر

«األموي»: شيطانه وبني قيس بني الحوار هذا خالل من االعتقاد ذلك فيه

قيس:

ث��اِن ل��ه م��ا ج��ري��ئً��ا أش��ع��اٍر س��ارق أرى
ب��ي��ت��ان يُ��س��َرق وق��د ب��ي��ٍت ع��ل��ى يُ��س��َط��ى ف��ق��د
إلن��س��ان أب��ي��اتً��ا اإلن��س��ان ي��ن��ت��ح��ل وال
وإح��س��ان��ي ص��ن��ع��ي ف��م��ن ش��ع��ٍر م��ن أن��ش��دت وم��ا
أذن��ان ت��س��م��ع��ه ول��م ب��ع��د ب��ه أه��ت��ف ول��م
أل��ح��ان��ي؟ أُذن��ي��ك أت��ْت أي��ن وم��ن أن��ت ف��م��ا

األموي:

آن إل��ى آٍن م��ن ـ��ر ال��ش��ع��ـ ع��ل��ي��ك ال��م��ل��ق��ي أن��ا
  وال��ش��ي��ط��ا ال��ه��اج��س أن��ا

قيس:

ش��ي��ط��ان��ي ل��س��ت ال، ال، ُن  

نفسه): يناجي (ثمَّ

أره ل��م ول��ك��ن ـ��ط��ان��ي ش��ي��ـ ب��اس��م س��م��ع��ت أج��ل،
خ��ب��ره ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ن��ي ح��دَّث��ا وأم��ي أب��ي

ًدا.) مرتدِّ األموي خطاب إىل (يعود

249



املعارص املرصي املرسح يف العربي الرتاث أثر

  ؟ األم��ويَّ أن��ت أل��س��ت

األموي:

ت��ذك��ره أن ت��خ��ف ال  

قيس:

رة م��ص��وَّ ع��ص��ب��ي ف��ي ص��ورٌة إال أن��ت م��ا
ألن��ك��ره ح��اض��ًرا ـ��ل��ي ع��ق��ـ ك��ان ل��و وع��ب��ٌث

بعوٍد): األرض عىل ينكت قيس(وهو

ه��ن��ا؟ ق��ي��س��ان ن��ح��ن أم واح��ٌد أق��ي��س وي��ح��ي
أن��ا؟ أم األم��ويٌّ ـ��ذا ه��ـ ال��ش��اع��ر؛ وأيُّ��ن��ا
ب��ن��ا؟ ال��س��ح��ر ع��ب��ث م��ن وب��ه ب��ي ال��ذي أم
ج��نَ��ى18 ق��د ل��ي��ل��ى ح��بُّ ـ��يَّ ع��ل��ـ م��ج��ن��ون أن��ا أم

وأخبارها»: الجن «شعر عن الرافعي صادق مصطفى ويقول

عنهم تناقله وقد األخبار، له ويعقدون للجن، يزعمونه كثري شعر فلألعراب
— املتكلم إسحاق أبو وكان كثرية. وأمثلته األحاديث، يف به وتظرفوا الرواة
ل وتغوُّ الجان عزيف من األعراب تذكر الذي يف يقول — الجاحظ أصحاب من
عملت الوحش ببالد نزلوا ملا القوم أن وابتداؤه األمر هذا أصل الغيالن:
اإلنس عن والبعد والخالء الفالة يف مقامه وطال انفرد ومن الوحشة، فيهم
بامُلنى إال أيامهم تقطع ال والوحدة … االشتغال قلة مع سيَّما وال استوحش،

ص١٨٥-١٨٦. املرسحية، 18
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شياطني أسماء عن] ا [أمَّ … الوسوسة أسباب من كان ربما والفكر وبالتفكري.
صاحب وهبيد القيس، امرئ صاحب هو الحظ بن الفظ إن قالوا: … الشعراء

19… األبرص بن عبيد

كما العربية والتقاليد العادات بعض ووصف رسد يف أطال قد البحث كان وإذا
عند ُعِرفت عربية عادة أهم يف الدخول مرجعها اإلطالة هذه فإن املرسحية، يف جاءت
الرصاع تمثل «التشبيب»التي عادة وهي خاصة، بصفة الشعراء وعند عامة، بصفة العرب

عديدة.20 مواضع يف األدب ُكتب عنها تحدَّثت العادة وهذه املرسحية. يف
يف محبوبته واسم حبه أمر يذيع أن «الشاعر» للمحب ينبغي ال أنه يف وتتلخص
أن عليه يحقُّ لذلك وبقبيلتها؛ وبأهلها باملحبوبة العار يُلحق البوح هذا ألن أشعاره؛

ط٤، بريوت، العربي، الكتاب دار األول، الجزء العرب»، آداب «تاريخ الرافعي، صادق مصطفى 19

ص٦٠. الثالث، والجزء ص٣٦١، ،١٩٧٤
الثالث، الجزء السابق، العرب»، أحوال معرفة يف األرب «بلوغ انظر: الشعراء، شياطني عن وللمزيد
البيئة يف والشياطني الجن وعن ص٢٧٨–٢٨١، السابق، الحوت، سليم محمود وكذلك ص٣٢٥–٣٦٦،

ص١٤١–١٤٣. السابق، أمني، أحمد انظر: املرصية، الشعبية
وكذلك ،١٨٦-١٨٧ ،١٨١ ،١٧٧ ،١٦٥ ،١٦٠-١٦١ ،١٥٧-١٥٨ ص١٥٤، السابق، «األغاني»، انظر: 20
أنفسهم ومدحوا بالبوح الشعراء من كثري «عابه املجنون: عن املؤلف يقول السابق، املجانني»، «عقالء

شهقور: بن سهل عىل وأنشدنا بالكتمان.

ك��ان��ا ك��م��ا ك��ن��ُت وق��د إال ح��ال��ة ع��ل��ى م��ج��ن��ون ك��ان م��ا
ك��ت��م��انً��ا ذب��ت وأن��ي ب��اح أن أج��ل م��ن ال��ف��ض��ل ع��ل��ي��ه ول��ي

غريه: وأنشدني

ب��وج��دي ف��م��تُّ ال��ه��وى وك��ت��م��ت ب��ه��واه ع��ام��ٍر م��ج��ن��ون ب��اح
وح��دي ت��ق��دَّم��ت ال��ه��وى؟ ق��ت��ي��ل َم��ن نُ��ودي ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ك��ان ف��إذا

وكيف؟ قيل: له. حبي بل فقالت: لِك؟ حبه من أكثر للمجنون حبُّك لليىل: «قيل قال: آَخر موضع ويف
(ص١٠٢). مستوًرا» كان له وحبي مشهوًرا، كان يل حبَّه ألن قالت:
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القضية هذه اآلن ولنتتبع الخليفة. قبل من دمه ويُهدر بل األبد، إىل محبوبته من يُحرم
الحوار: هذا يأتي األول الفصل ففي املرسحية؛ يف جاءت كما التفصيل من بيشءٍ

ليىل:

ورش��اد! ص��ال��ح ف��ي أم ك��ِت��رب��ك أه��ازٌل س��ع��د؟ ال��ي��وم ظ��ل��ل��ت وك��ي��ف

سعد:

ب��واٍد وال��م��ُج��وُن ب��واٍد ح��ي��ات��ي ودي��دن��ي س��ب��ي��ل��ي ل��ي��ل ي��ا ال��ج��دُّ ب��ل
زي��اد ل��س��ان م��ن ق��ي��ٍس ألش��ع��ار ت��ل��ق��ف��ا ي��وم��ي ط��ول زي��اًدا ص��ح��ب��ت
وغ��اد ال��ع��ام��ريِّ ب��ش��ع��ر ع��ل��ي��ن��ا ل��رائ��ٌح — ك��ان م��ن��ذ — زي��اًدا وإن
ب��اد ت��رنَّ��م أو ق��ي��س ب��أش��ع��ار ح��اض��ٌر ت��م��ثَّ��ل م��ا زي��اد ول��وال

الفتيات.) فتتهامس الزهو، من يشء ليىل عىل (يبدو

سلمى:

وِك��ب��ًرا زه��ًوا اك��ت��س��ْت ـ��ل��ى ل��ي��ـ ت��ري ه��ن��د ان��ظ��ري
ك��س��رى! ك��اب��ن��ة أو ـ��م��ان ال��ن��ع��ـ ك��اب��ن��ة وت��ع��ال��ت

هند:

ذك��ًرا؟21 ال��م��ج��ن��ون ل��ه��ا ي��رف��ع أل��م س��ل��م��ى، ال ِل��َم

عندما واالفتخار بالزهو ليىل شعور بدليل التشبيب، قضية من بأًسا نرى ال هنا وإىل
أحمد وكان وهند، سلمى قول وكذلك فيها، قيس أشعار بانتشار — سعد من — سمعت
أن من الرغم وعىل املرسحية، رصاع يف للدخول وإرهاًصا تمهيًدا الحوار بهذا أتى شوقي

ص١١٦. املرسحية، 21
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الحقيقة من كبريًا نصيبًا له أن إال عليه، املقبلة األحداث أمام متناقًضا يعترب الحوار هذا
البطل: عيل د. ذلك يف يقول امللوح، بن قيس غري آخرين شعراء عند والتاريخية الرتاثية
التي االنفعالية الصورة هذه عىل ببناتهم املتَّزن التشبيب من يأنفون العرب يكن «لم
تشبيب يرون كانوا إذ ذلك؛ من العكس عىل األمر كان ربما بل … القصص تصورها
منها وأكثر ذلك، يف مشهورة املحلق مع األعىش وقصة بناتهم. الشتهار مدعاة الشعراء
تشبيب وكذلك بابنته، حسان بن الرحمن عبد تشبيب سمع حني معاوية موقف شهرًة

الحسني.»22 بنت بسكينة ربيعة أبي بن عمر
التشبيب، يف املتمثل الرصاع، بداية يف بالدخول شوقي أحمد يبدأ الثاني الفصل ويف

به: الحي صغار تغني خالل من

األوىل: الطائفة

ال��رب��وات وه��زاُر ال��ب��وادي ع��ص��ف��ور ق��ي��ُس
ال��ف��ل��وات وغ��م��رت ل��وادي واٍد م��ن ِط��رت
ال��ظَّ��ب��ي��ات ونَ��ِج��يَّ ن��ج��ٍد ش��اع��ر ي��ا إي��ه
ال��ف��ت��ي��ات ألع��فِّ وأبْ��ِد ال��ح��بَّ أْض��ِم��ِر

الثانية: الطائفة

ال��ح��رم��ات وان��ت��ه��ك��َت ال��ع��ذارى ��ف��َت ك��شَّ ق��ي��س
ال��غ��اب��رات ال��س��ن��ي��ن ف��ي ع��اًرا ال��ح��يَّ ودم��غ��ت
ال��خ��ل��وات واص��ط��ن��ع��ت دع��وى ال��غ��ي��ل ذك��رت ق��د
ال��ف��ت��ي��ات23 دون م��ن��ك ب��بَ��ْل��َوى ل��ي��ل��ى ص��ل��ي��ْت

مكتبة بعُد، ينرش لم صفحة ٤٥ يف (مقال الواقع» فساد عىل والتعايل العذري «الغزل البطل، عيل د. 22

ص١٦. الخاصة)، الرحمن عبد إبراهيم الدكتور
ص١٣٨-١٣٩. املرسحية، 23
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حبِّ يف قيس غريم «منازل» يتدخل عندما أكثر، الرصاع يتصاعد الثالث الفصل ويف
عن قيًسا يبعد حتى ؛ الحيِّ جموع أمام — ظاهريٍّا24 — البدوية بالتقاليد ًكا متمسِّ ليىل

فيقول: طريقه،

ال��ح��اض��رون وض��جَّ ال��ب��دو ه��ت��ف ب��ه ل��ي��ل��ى، ف��ي ق��ال ش��ع��ٍر ُربَّ
ال��س��ن��ون ت��م��ح��وه ل��ي��س ع��اٍر ُربَّ ع��اره ع��ل��ي��ك��م أخ��ش��ى إن��ن��ي
األق��رب��ون وت��أذَّى وأب��وه��ا ��ه��ا أمُّ ��ت وض��جَّ ل��ي��ل��ى ض��ج��رت
ال��ج��ب��ي��ن25 م��ح��ن��يَّ ال��ن��اس ي��ل��ق��ي ح��ي��ن ع��ام��ٍر م��ن ف��ت��ى ك��لُّ وغ��دا

ويُظهر بليىل، تشبيبه عىل الندم يُبدي قيًسا نجد الرابع، الفصل من األول املنظر ويف
فيقول: — شعره شيطان — لألموي الندم ذلك

ش��ب��ْح أن��ت أم أن��ت ٌح ُرو أدِر ل��م وإن اذه��ب
ص��لُ��ْح؟ ش��ي��ط��ان وأيُّ ص��ال��ًح��ا ف��ل��س��ت اذه��ب
ن��ص��ْح م��ن ش��رَّ وك��ن��ت ل��ي ال��س��وء ق��ري��ن ك��ن��ت
وج��رْح ل��ي��ل��ى خ��دَّش ب��م��ا بُ��ح��ت م��ا ل��والك
س��َرْح26 ال��ث��وب ع��ل��ى زي��ٌت ع��رض��ه��ا ف��ي ك��أن��ه

التأكيد هذا ويأتي الوقت، ذلك يف العربية للتقاليد مناٍف التشبيب أن األموي ويؤكد
لقيس: قوله خالل من

ال��ُح��َرم27 وان��َس ال��ت��ق��ال��ي��د وخ��لِّ ب��ه��ا وش��بِّ��ب ب��ل��ي��ل��ى اه��ت��ف ُق��م

بما أتى منازَل أن كما الغرام، ليىل يطاِرُح كان منازَل أن تثبت كثرية أقواًال ذلك بعد املرسحية يف ألن 24

ص١٥٦–١٦٤. املرسحية، يف: ذلك انظر أقواًال، ال أفعاًال قيس به أتى
ص١٥٥. املرسحية، 25

ص٢٢٣-٢٢٤. املرسحية، 26
ص٢٢٤. املرسحية، 27
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وهما: به؛ واملتأثِّرين التشبيب بهذا املعنيني لرأي التعرض رضورة البحث ويرى
لخلو للنار؛ طلبًا ليىل ديار إىل قيس يذهب األول الفصل ففي «املهدي»؛ وأبوها ليىل
دون قيس راحتا تحرتق العشق فرط ومن الحبيبان، يتناجى املشهد هذا ويف منها. دياره

بأبيها: ليىل فتستغيث الوعَي، فاقًدا فيسقط يشعر، أن

ليىل:

أدرْك أب��ت��ي أغ��ث��ن��ا ج��ئ��ت ذا أن��ت ه��ا أب��ي
ُح��رِّك إذا ي��ص��ح��و ف��م��ا ب��ال��ن��اِر ُح��رِّق ل��ق��د

املهدي:

  ل��ي��ل��ى ي��ا ال��ن��اس ي��ران��ا

ليىل:

ِف��ْك��رك م��ن ال��نَّ��اس انْ��ِف أب��ي  
غ��ي��رك وال غ��ي��ري ع��ل��ى ال��ع��ي��ُن ت��ق��ع ال ه��ن��ا
س��رِّك28 وال س��رِّي ع��ل��ى إن��س��اٌن يَ��ْط��لُ��ُع وال

والواقع؛ الحقيقة بني أو والتقاليد، العاطفة بني الظهور بني الرصاع يبدأ هنا ومن
أي التقاليد؛ يف يتمثل والواقع لقيس. ليىل وحب لليىل، قيس حب يف تتمثل فالحقيقة
الواضح ومن العربية. للتقاليد تبًعا التشبيب؛ بسبب بالزواج الحب هذا إتمام استحالة
ل يفضِّ الذي أبيها بعكس الواقع، عىل الحقيقة ل تفضِّ ليىل أن — السابق الحوار يف —
— والشفقة العطف عن حتى تبعده التي بالتقاليد ك التمسُّ أي الحقيقة؛ عىل الواقع
بهذا جاء شوقي أحمد ولعل تقاليد. ألي املحطِّمة الفطرية اإلنسانية املشاعر من وهما

ص١٣١. املرسحية، 28
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عند معروف غري شعور وهو لليىل، والداخيل الحقيقي الشعور عىل يُطلعنا كي املشهد
ليىل: واصًفا أحدهم قول بدليل الحي، أهل

تُ��غ��ل��ب ال ال��رأي ع��ل��ى ع��ج��وًزا ال��ش��ب��اب ت��خ��طَّ ل��م وإن أراه��ا
ت��وج��ب م��ا ال��ت��ق��ال��ي��د وتُ��ع��ط��ي ال��رم��ي��م وت��رع��ى ال��ق��دي��م ت��ص��ون
ال��م��ع��ج��ب ب��ال��س��ل��ف ق��ل إذا إع��ج��اب��ه��ا وب��ال��ج��اه��ل��ي��ة
ش��بَّ��ب��وا29 إذا ال��ع��اش��ق��ي��ن م��ن األك��فِّ ن��ف��ض ال��ب��ي��د ُس��نَّ��ة وم��ن

ملوقفها تمهيًدا يكون كي لليىل الوصف بهذا جاء شوقي أحمد أن الواضح ومن
قمة هو االختيار وهذا أحدهما. من الزواج عند الثقفي» و«ورد قيس بني االختيار يف
يف الصدقات أمري — عوف30 ابن يذهب عندما االختيار هذا ويبدأ املرسحية. يف الرصاع
لقيس. يخطبها كي ليىل؛ والد املهدي ديار إىل — أمية بني ال عمَّ من وعامل الحجاز،
تختار: كي لليىل األمر يرتك لذلك بالحرج؛ املهدي يشعر لقيس عوف ابن شفاعة وأمام

املهدي:

ف��ص��ل��ه وف��ي ال��خ��ط��اب ف��ي ُخ��ذي ت��ح��ك��م��ي��ن م��ا ل��ي��ُل ي��ا ال��ُح��ك��م ه��و

ليىل:

  … … تُ��ري��د؟ أق��ي��ًس��ا

عوف: ابن

  … ن��ع��م … …

ص١٦٤. املرسحية، 29
الذين الشورى أصحاب الستة وأحد بالجنة، املبرشين العرشة أحد وهو عوف؛ بن الرحمن عبد وهو 30

ص٣٢١). الثالث، الجزء للزركيل، «األعالم»، انظر: عنه (وللمزيد فيهم الخالفة عمر جعل
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ليىل:

ُش��غ��ل��ه م��ن��ت��ه��ى أو ال��ق��ل��ب ُم��ن��ى �ه إن� … … …
س��دل��ه؟ ع��ل��ى ال��ظ��ن��ون وت��م��ش��ي ي��ذاُل ح��ج��اب��ي أت��رض��ى ول��ك��ن
ذلِّ��ه م��ن األرض ف��ي وي��ن��ظ��ر ال��ج��ب��ي��ن ف��ي��غ��ضُّ أب��ي وي��م��ش��ي
أج��ل��ه م��ن ال��غ��مُّ وي��ق��ت��ل��ن��ي ال��ش��ي��وخ ف��ض��ول ألج��ل��ي ي��داري
ج��ه��ل��ه وم��ن ق��ي��س ح��م��اق��ة م��ن األم��رَّي��ن ل��ق��ي��ت ي��م��ي��نً��ا
س��ه��ل��ه وف��ي ن��ج��ٍد َح��زن وف��ي ال��ح��ج��از ِش��ع��اب ف��ي ب��ه ُف��ض��ح��ت
رح��ل��ه ع��ل��ى األم��ان وأل��ق ح��م��اك ف��ي س��ي��دي ي��ا ق��ي��س ف��خ��ذ
ُرس��ِل��ه31 م��ن م��روان ك��ان ول��و ب��ال��زواج س��اع��ة ي��ف��ت��ك��ر وال

نفس ويف أيًضا — عها ترسُّ كان «قيس» رفض يف ليىل قبل من الترسع كان وكما
عزمت ا عمَّ يثنيها كي عوف ابن من يائسة محاولة وبعد «ورد». قبول يف — املوقف

له: تقول عليه،

ن��ظ��ي��ف32 غ��ي��ر ال��ح��يِّ ف��ي ب��ه ظ��ه��رت ف��ط��ال��م��ا أم��ي��ُر ي��ا ث��وب��ي أن��ظِّ��ف

موقفها هو ما لكن بها، قيس تشبيب من الناس أمام الظاهر ليىل موقف هو هذا
واإلجابة ال؟ أم بالتقاليد التمسك حيث من الناس أمام املوقف نفس هو هل نفسها؟ تجاه

بها: اختَلْت أن بعد — لنفسها قولها يف تكمن

وش��ان��ي؟ األري��ح��ي األم��ي��ر ش��أن م��ن ك��ان م��اذا ق��ل��ت! م��اذا ربَّ��اُه
اإلح��س��اِن ق��ل��ي��ل��ة وك��ن��ت ف��ي��ه ُم��ح��س��نً��ا ع��وف اب��ن ك��ان م��وق��ٍف ف��ي
ص��ي��ان��ي أزال أو ح��ج��اب��ي ورم��ى ب��م��س��اءٍة ن��ال��ن��ي ق��ي��ًس��ا ف��زع��م��ت
ب��ان ل��ل��م��ك��ارم وق��ي��ٌس م��ْج��ِدي، ب��ن��ى ق��د ق��ي��ًس��ا أن ت��ع��ل��م وال��ن��ف��س

ص١٧٠-١٧١. املرسحية، 31
ص١٧٣. املرسحية، 32
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م��ك��ان��ي ال��زم��ان ع��ل��م م��ا ال��ب��ي��د ف��ي ب��ي ن��وَّه��ن ال��ت��ي ق��ص��ائ��ده ل��وال
ب��ف��ان ل��ي��س ف��يَّ ق��ي��ٍس وق��ص��ي��د أه��ل��ه وي��ف��ن��ي يُ��ط��وى غ��ًدا ن��ج��ٌد
ال��غ��ض��ب��ان ي��د م��ن ي��خ��رج واألم��ر ي��دي م��ن أم��ري ف��ض��اع غ��ض��ب��ت م��ال��ي
ع��ن��ان��ي م��ل��ك��ت أو رش��دي أب��ص��رت ف��ل��ي��ت��ن��ي ت��ح��ك��م��ي��ن م��ا ان��ظ��ري ق��ال��وا:
ب��ال��ه��ذي��ان اث��ن��ي��ن ق��ت��ل��ت ح��ت��ى س��اع��ة ب��ال��وس��اوس أه��ذي زل��ت م��ا
ل��س��ان��ي ي��ق��ود ش��ي��ط��اٌن ك��ان ق��د وك��أن��م��ا م��أم��ورٌة وك��أن��ن��ي
اإلن��س��ان33 م��ص��اي��ر ي��ُخ��طُّ ح��ظٌّ غ��ي��ره��ا وُق��دِّر أش��ي��اء ق��دَّرت

يف التشبيب قضية أولهما: أمرين؛ يف واملتمثل املرسحية، يف الرصاع يتضح هنا وإىل
عىل والندم االختيار لحظة يف املتمثل ليىل، عند الداخيل الرصاع واآلخر: العربية، التقاليد

التفصيل: من بيشءٍ الرصاع هذا عن التحدث رضورة يرى والبحث االختيار. هذا

العربية التقاليد يف التشبيب قضية (1-1)

يف التاريخي لوجودها مؤيٍِّد بني املرسحية يف القضية هذه أمام اد النقَّ بعض وقف لقد
الدكتور — املثال سبيل عىل — لوجودها املؤيِّدين ومن لها. رافٍض وبني العربية، التقاليد
التشبيب بسبب محبوبته من ُحِرم الذي املحب الشاعر عن تحدَّث الذي القط، القادر عبد

قائًال:

ليس فهو الصارمة، االجتماعية القيود تلك بمثل ليعرتف الشاعر يكن ولم
ثمَّ موهبته، وحي حبِّه من يستمدُّ األول املقام يف شاعر ولكنه فحسب، عاشًقا
تدور خصومة املجتمع وبني بينه تقوم وهكذا لها، ًدا متجدِّ وقوًدا حرمانه من
املحب فيها ويحتمي بالسلطان، فيها املجتمع يستعني والتحدي، املواجهة عىل

عليهم.34 العار جلب قد أنه صاحبته أهل يرى بما بالشعر

ص١٧٤. املرسحية، 33
ص٨٤. ،١٩٨٢ الشباب، مكتبة واألموي»، اإلسالمي الشعر «يف القط، القادر عبد د. 34
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التشبيب عن تحدث عندما حسني طه الدكتور — املثال سبيل عىل — الرافضني ومن
قائًال:

هذا! أحقُّ أدري ولست العرب، خصال من خصلة هذه إن لنا: الرواة ويقول
القصص أشخاص منه ليخلقوا الرواة اخرتعته مذهب هذا أن ح أرجِّ ولكني

وتسليته.35 الجمهور لتلهية يضعونها كانوا التي الغرامية

بيشءٍ حسني طه الدكتور قاله ما الرحمن عبد إبراهيم الدكتور أستاذنا يؤكِّد كما
أن واإلسالم الجاهلية يف العرب أخبار من إلينا وصل فيما نسمع «لم قائًال: التفصيل من
التقليد هذا مثل نصادف نكاد وال زواجها، وبني بينه يحول كان بامرأة الشاعر تشبيب
من وغريهما حزام بن وعروة قيس أمثال من املجانني، العشاق بأخبار يتصل فيما إال
واملسلمني.»36 اإلسالم تاريخ من املبكِّرة الفرتة هذه إىل التاريخي وجودهم ينتسب الذين
بنسائهن، التشبيب من التحرُّج يف بالغوا قد العرب ألن الرأي؛ هذا يخالف البحث ولكن
شبب ممن الشاعر زواج عدم يكن ولم األميال. آالف وأبعدوهن أرضهم، عن فأخرجوهن
«كان قائًال: ميادة ابن الشاعر عن األصفهاني رواه ما ذلك ومن الوحيد. العقاب هو بها
نساء إحدى املريَّة؛ حسان بنت جحدر بأم ينسُب ميَّادة، بابن املعروف أبرد، بن اح الرمَّ
فقدم بنجد، يزوجها وال عشريته غري من رجل إىل ليخرجنَّها أبوها فحلف جذيمة، بني
يف التشبيب وجود أيَّدوا من مع يقف والبحث إيَّاها.»37 فزوَّجه الشام من رجل عليه
به ألن «األغاني»؛ كتاب يف جاء كما الرتاثي النص مع البحث باعتبار العربية، التقاليد

الكثري. التشبيب دالئل من

ص١٨٠. ،١٩٧٦ ط١٢، املعارف، دار األول، الجزء األربعاء»، «حديث حسني، طه د. 35

ص٢٥٥. ،١٩٨٤ الشباب، مكتبة والتطبيق»، النظرية بني املقارن «األدب الرحمن، عبد إبراهيم د. 36

بمادة يتصل فيما األصفهاني، أن يرى الرحمن عبد إبراهيم الدكتور أستاذنا أن االعتبار يف األخذ مع
جعل مما السياسية؛ وانتماءاته الدينية، وعواطفه األدبي، خياله من عليها أفاض قد «األغاني»، كتابه
األدب، يف كتاب «األغاني» كتاب وأن موروثة، تراثية نصوًصا منها أكثر مبتدعة أدبية نصوًصا منها
الدكتور ذكريات من قرن «نصف لكتاب تصديره يف ذلك راجع الروايات. أو األخبار يف كتابًا وليس

ص٧. ،١٩٩١ مرص، مكتبة م»، عالَّ مهدي محمد
األعراب من لفتى مشابهة قصة عن السابق، املجانني»، «عقالء كذلك: وانظر ص٢٧٠، «األغاني»، 37

ص٢٧٦. املعروف)، الشاعر ليس (وهو القيس امرؤ له يُقال
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ليىل عند والتقاليد العاطفة بني الرصاع (2-1)

مندور، محمد الدكتور مثل اد، النقَّ بعض قبل من عنيًفا هجوًما «ليىل» شخصية القت لقد
قائًال: األسايس، موقفها يف وبخاصة بالضعف، املرسحية يف الدراما عنرص وصف الذي
الداخيل الرصاع وهو اهتمامه، عليه يركِّز أن املؤلف من نتوقع كنَّا الذي الرصاع «وهو
لتقاليد وخضوعها لقيس، حبِّها بني ليىل نفس يف يثور أن الطبيعي من كان الذي
لها؛ بحبِّه وفضحها شعره، يف بها تغزَّل بمن تتزوج أن الفتاة عىل تأبى التي العرب
عجيبة سهولة ويف زوجها، لتختار األمر لها ليىل والد املهدي يفوض عجيبة سهولة ففي
عىل الندم مجرد هو منها نلمسه ما وكل قيس، عىل له وتفضِّ الثقفي ورًدا ليىل تختار
الدراما عنرص يف ضعًفا الناقد يسميه ما ألن الرأي؛ هذا يخالف والبحث االختيار.»38 هذا
قد شوقي أحمد أن ذلك عىل والدليل والرصاع. الدراما عنرص يف القوة قمة البحث يراه
مشهد يف الثقفي ورد من زواجها قبل سواء ليىل، عند النفيس الرصاع تصوير يف ق ُوفِّ
بيئتها تقاليد ليىل صارعت لقد قيس.40 قابلها عندما منه، الزواج بعد أو النار،39 طلب
فقدان من بحالة فأُصيبت االختيار، موقف يف والدها وضعها حتى شديًدا نفسيٍّا رصاًعا
النفيس الرصاع هذا واستمرَّ ورد. من الزواج وقبلت قيس من الزواج فرفضت الوعي،
التقاليد بني الرصاع هذا يستمر ثم ورد، لزوجها جسدها تسليم تأبى فنجدها عندها،
تسلِّم بينما جسدها، له تسلم ال ولكنها لزوجها، تخلص فهي لقيس؛ حبها وبني بيئتها
وهكذا زوجها، ِعرض وعىل كرامتها، عىل ِحفاًظا لنزواته؛ تخضع أن وترفض لقيس قلبها
حبِّها وبني بيئتها، يف العربية التقاليد بني مستمر نفيس رصاع ويف دائمة، معاناة يف تظل

تموت. حتى لقيس
أحمد له د مهَّ قد «ليىل» عند العربية البيئة يف التقاليد ضدَّ الرصاع أن الواضح ومن
العادات بعض وجود يف تمثَّل التمهيد وهذا مقنعة. بصورة القارئ يتقبله بحيث شوقي،

وانظر ص٨٤-٨٥، ،١٩٨٢ والنرش، للطبع مرص نهضة دار شوقي»، «مرسحيات مندور، محمد د. 38

محمد د. وكذلك ص٣٠٩، ،١٩٥٤ ط١، املرصية، األنجلو مكتبة «املرسحية»، الدسوقي، عمر د. كذلك:
ص١٩٨. ،١٩٦٢ ط١، الحديثة، املطبوعات مؤسسة املرسح»، أدب يف «دراسات العشماوي، زكي

ص١٣١. املرسحية، انظر: 39
ص١٩٧–٢٠٦. املرسحية، انظر: 40
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وِذْكر القدم وتخدُّر بالفتيات، الفتيان اجتماع مثل — بنا مرَّ كما — العربية والتقاليد
العني وخلجة السري، أثناء والتصفيق مقلوبة، بصورة املالبس وارتداء الحبيب، اسم
املستمر ومنها تراثية، عربية عادات جميعها العادات وهذه بالتشاؤم. والشعور اليرسى
هذه أو العادات هذه أن شوقي ألحمد يُحسب ومما العربية. مجتمعاتنا يف اآلن إىل
مخزونه من بها أتى ولكنه األصفهاني، عند املجنون قصة يف مطلًقا تُذكر لم التقاليد
ومن املرسحية. يف الرصاع ُصلب وهو التشبيب؛ تقليد بها د يعضِّ كي والثقايف الرتاثي
ومدى به، شوقي تأثُّر ومدى شوقي، عند الشعبي الرتاث أثر لنا يتضح ذلك، خالل

املرسحية. هذه يف له توظيفه
بصورة تمثَّل املرسحية يف شوقي أحمد عند الرتاث أثر أن نجد سبق، ما وبخالف
و«قيس» «ليىل» شخصيات عن الحديث عىل البحث سيقترص لذلك الشخصيات؛ يف أكرب
وأيًضا لألصفهاني، «األغاني» كتاب يف جاءت كما الرتاثية األصول خالل من و«املهدي»،

املرسحية. يف صورتهم خالل من

ليىل شخصية أوًال:

األصفهاني عند جاءت مما وأفضل أقوى بصورة ليىل شخصية شوقي أحمد ر صوَّ لقد
من األول الفصل يف خروجها بدليل الكثري، الجرأة من لها شوقي عند فهي «األغاني»؛ يف
بأمور كبرية دراية لها أن كما بنا، مرَّ كما ذريح، ابن الشاعر يد يف ويدها أبيها خيام
واملقارنة الحديث، إدارة يف اللباقة إىل باإلضافة هذا البادية.41 تقطن أنها رغم السياسة
والعطف للشفقة تفضيلها وأيًضا عوف،42 ابن مع حديثها عند والتقاليد العاطفة بني
كما النار، طلب مشهد يف أبيها مع حديثها عند لقيس، بالنسبة والتقاليد القسوة عىل
عند الرتاثي األصل يف لها وجود ال كلها املواقف هذه أن بالذكر الجدير ومن بنا. مرَّ
الصفات بعض ليىل شخصية عىل يُضفي كي بها أتى شوقي أحمد ولكن األصفهاني،

التقاليد. ضدَّ رصاعها تخدم التي اإليجابية
ندمها ثمَّ ورًدا، وقبلت لها زوًجا قيًسا رفضت عندما ليىل عند االختيار موقف ا أمَّ
الذي األصفهاني، عند الرتاثي األصل يف أيًضا له وجود فال ذلك، بعد االختيار هذا عىل

ص١١٢-١١٣. املرسحية، انظر: 41

ص١٢١-١٢٢. املرسحية، انظر: 42
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فيها، عمله الذي الشعر الناس وتناشد وليىل، املجنون أمر ُشِهَر «ملا املوقف: هذا عن قال
اإلبل من عًرشا لها وبذل الُعَقييل، محمد بن ورُد حمراء ناقًة خمسني لها وبذل خطبها
وقالوا: إليها فدخلوا تزوجته، اختارت فمن بينكما، وها ُمخريِّ نحن أهلوها: فقال وراعيها،
اختلط ملا «وقيل: األصفهاني: يقول آخر موضع ويف بك.»43 لنمثِّلنَّ ورًدا تختاري لم لنئ
ذهب قد قيًسا إن لها: فقالت ليىل إىل أمه مضْت والرشاب، الطعام وترك املجنون عقل
عقله، بعض إليه يثوب أن لرجوت وقتًا ِجئِْته فلو واملرشب، املطعم وترك بعقله، ُحبِك

ليًال.»44 ولكن نفيس، عىل قومي آمن ال ألني فال؛ نهاًرا ا أمَّ ليىل: فقالت
من — القديم الرتاث من ليىل شخصية أخذ قد شوقي أحمد أن نجد سبق ومما
األحداث بعض إىل باإلضافة هذا إيجابية. فنية بصورة وخلقها — «األغاني» كتاب
من ليىل يف ورأيهم الحي أهل موقف مثل اإليجابية، هذه د تعضِّ جعلها التي واملواقف
ال — أيًضا — املوقف وهذا بنا. مرَّ كما لها، قيس حبِّ أمام بالتقاليد تمسكها حيث
ليىل سلبية تثبت «األغاني» يف قصة وجود ذلك عىل األدلة ومن األصفهاني. عند له أصل
أحوال عن مرة بني من رجل حدَّثها عندما وذلك قيس، نحو العاطفة أمام وضعفها

الجزء: هذا حوارهما يف جاء ومما ليىل. أنها يعلم أن دون ليىل ومحبوبته قيس

باملجنون؟ ب ويُلقَّ ح، امللوَّ بن قيس له يُقال منهم فتًى بذكر سمعت هل قالت:
ويكون الفيايف، تلك يف يهيم إليه فنظرت وأتيته نزلت، أبيه وعىل وهللا، بىل قلت:
فيبكي ليىل، لها يُقال امرأٌة له تُذكر أن إال يفهم، وال يعقل وال الوحش مع
تر لم قمر فلقُة فإذا وبينها بيني السرت فرفعت قال: فيها. أشعاًرا وينشد
املرأة! أيتها فقلت: انصدع، قد قلبها أن وهللا ظننت حتى فبكت مثلها، عيني
والنحيب البكاء من الحال تلك عىل طويًال فمكثت بأًسا، قلت فما هللا! اتَِّق
قالت: قصتك؟ وما هللا؟ أمة يا أنت من لها: فقلت عليها، مغشيٍّا سقطت حتى

قط.45 عليه وحزنها َوْجدها مثل رأيت فما … املشئومة صاحبته ليىل أنا

ص١٥٧. «األغاني»، 43

ص١٦٧. «األغاني»، 44

ص١٨٦-١٨٧. «األغاني»، 45
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شوقي أحمد أن يثبت وهذا املرسحية، يف شوقي أحمد عند موجود غري املوقف وهذا
املنظر بخالف هذا رصاعها. يف السلبية أو بالضعف ليىل ر يصوِّ موقف أي يُبِعد أن أراد
معه، تهرب أن ورد من زواجها بعد ليىل من قيس يطلب عندما الرابع، الفصل من الثاني
أن ونرى زوجها.46 كرامة أجل من وأيًضا بالتقاليد، تمسكها بسبب ذلك ترفض ولكنها
أمام وطهارتهم املحبني ة عفَّ لنا ر يصوِّ كي املرسحية يف املنظر بهذا أتى شوقي أحمد
بالذكر الجدير ومن العاطفة. أمام التقاليد قوة لنا يثبت كي وكذلك الحياة، مغريات
كان ألنه املنظر؛47 هذا بسبب اد النقَّ بعض قبل من عنيًفا هجوًما القى شوقي أحمد أن
تلتقي بأن لليىل سمح الذي هو ورًدا إن بل ورد، من زواجها بعد وليىل قيس بني يجمع
العربية. للتقاليد مناٍف بأنه املنظر هذا عن اد النقَّ قال هنا ومن انرصف. ثمَّ قيس مع
لكل ألن النقد؛ هذا يخالف البحث ولكن عليه، يوافق األوىل وللوهلة النقد لهذا والقارئ
فالحبيب نفسه؛ أمام إال يُربزها أن يستطيع ال والتي النفسية، لواعجه وورد قيس من
ال ألنه مجروح والزوج زواجها، بسبب محبوبته من يقرتب أن يستطيع ال مجروح

لقيس. حبِّها بسبب زوجته من يقرتب أن يستطيع
يقبل البحث ولكن مرفوض. الزوج فموقف مقبوًال، الحبيب موقف كان وإذا
مع حواره يف الزوج ر صوَّ شوقي أحمد أن أولهما: لسببني؛ الزوج من املوقف هذا
العذر تلتمس متحرضة متفهمة إنسانية شخصية بأنه قيس عن ليىل مع وكذلك قيس،
مقدار تماًما يعلم وهو ليىل ج تزوَّ قد «الزوج» ورًدا أن إىل باإلضافة هذا للمحبِّني،48
كان التي قيس أشعار يف صورتها بسبب كان ليىل من زواجه إن بل لقيس، حبها
الذي الوحيد اإلنسان ورد كان لذلك بها؛49 قلبه انشغل هنا ومن ويردِّدها؛ يحفظها
تلتقي بأن ورد سماح يف يتمثَّل اآلخر والسبب وليىل. قيس بني الرابط الحب مدى يعلم
ورد قبل من الترصف هذا أن يرى والبحث العربية. التقاليد بذلك مخالًفا بقيس ليىل

ص١٩٧–٢٠٢. املرسحية، انظر: 46
وكذلك ص٣٢٨، السابق، مندور، محمد د. وكذلك ص٣١٢، السابق، الدسوقي، عمر د. انظر: 47

األنجلو مكتبة والفرنسية»، العربية والفنون اآلداب يف «الكالسيكية فريد، كمال ود. فهمي، حسن ماهر د.
ص١٥٠. السابق، هللا، عبد حسن محمد د. وكذلك ص١٢٤، ت، د. املرصية،

ص٢٠٢. املرسحية، انظر: 48

ص١٩٦. املرسحية، انظر: 49
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ألن اإلنسانية؛ ورد صورة االعتبار يف األخذ مع هذا قيس. أجل من ال ليىل أجل من كان
الزوج نجد لذلك احتضار؛ حالة يف وأصبحت صحتها، ساءْت ورد من زواجها بعد ليىل
محطًِّما الحياة، عىل تقوى علَّها لتلقاه؛ ليىل عىل ينادي ثمَّ الحي يف قيس وجود يستغل
املوقف خلق قد شوقي أحمد يكون وبذلك زوجته. حياة سبيل يف العربية التقاليد بذلك
الثالوث بني للعالقة املعارصة رؤيته إىل باإلضافة هذا جديد. بتفسري جديًدا خلًقا الرتاثي
والدليل اد. النقَّ ره تصوِّ عما املختلفة الرؤية تلك الحبيب». الزوجة، «الزوج، االجتماعي
يوم ذات املجنون مرَّ «وقيل: قائًال: املوقف لهذا واصًفا األصفهاني عند جاء ما ذلك عىل

يقول: أنشأ ثمَّ عليه فوقف … شاٍت يوم يف يصطيل جالس وهو ليىل بزوج

ف��اه��ا؟ ق��بَّ��ل��ت أو ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��م��م��ت ه��ل ب��ربِّ��ك
ن��داه��ا؟ ف��ي األق��ح��وان��ة رف��ي��ف ل��ي��ل��ى ق��رون ع��ل��ي��ك رفَّ��ت وه��ل

الجمر، من قبضتني يديه بِكلتا املجنون فقبض قال: فنعم، حلَّفتني إذا اللهم فقال:
ليىل زوج فقام راحتيه، لحم مع الجمر وسقط عليه، ُمغشيٍّا سقط حتى فارقهما فما
بتوظيفه وقام الرتاثي املوقف هذا شوقي أحمد أخذ وقد منه.»50 بًا ُمتعجَّ بفعله، مغموًما
هجومهم يف اد النقَّ يرصُّ ذلك بعد فهل أوضحنا؛ كما جديد، وبتفسري حديثة، فنية بصورة

املوقف؟ هذا عىل

قيس شخصية ثانيًا:

أمام بها والتمسك التقاليد إيجابية تمثِّل شوقي أحمد عند «ليىل» شخصية كانت إذا
بني باملقارنة وذلك التقاليد، أمام العاطفة سلبية تمثِّل «قيس» شخصية فإن العاطفة،
هذه خالل ومن األصفهاني. عند الرتاثي األصل يف دوريهما وبني املرسحية، يف دوريهما
ليس ولكن األصفهاني، عند موجود ليىل ديار من للنار قيس طلب مشهد أن نجد املقارنة،
قائًال: قيس لسان عىل املشهد هذا يصف فاألصفهاني املرسحية؛ يف جاء كما بصورته
فأعطتنيها، ُعطبٍة يف ناًرا يل فأخرجْت يل، بُربٍد ع ُمتلفِّ وأنا ناًرا أطلب ثانيًة ليلًة «وأتيتهم

ص١٦٤. «األغاني»، 50
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وكلما فيها، النار وجعلت ِخرقٌة، بُردي من خرقت العطبة احرتقت فلما نتحدث، ووقفنا
عورتي وارى ما إال الربد من عيلَّ يبق لم حتى النار بها وأذكيت أخرى خرقت احرتقت
عند الرصاع به د يُعضِّ كي املوقف هذا شوقي أحمد أخذ ولقد أصنع.»51 ما أعقل وما
قيس عىل أنكر قد شوقي أحمد أن أيًضا املالحظ ومن سابًقا. البحث أوضح كما ليىل،
فعىل األصفهاني، عند الرتاثي األصل يف ا حقٍّ موجودة كانت ولو حتى ممكنة، إيجابية كل
وبني — ليىل حبِّ يف قيس غريم — «منازل» بني املنازلة مشهد أن نجد املثال: سبيل
الحديث، إدارة يف وشجاعة إيجابية بصورة ظهر الذي — وصديقه قيس راوية — «زياد»
األصفهاني.53 عند منازل وبني قيس بني أصًال كان املرسحية،52 يف غريمه من والنيل
بالسلبية ره يصوِّ حتى لقيس والبطويل اإليجابي املوقف هذا أنكر شوقي أحمد ولكن

املرسحية. طوال
اد.54 النقَّ بعض قبل من شديًدا نقًدا «قيس» شخصية القت السلبية هذا وبسبب
أحمد ألن وسلبيته؛ قيس شخصية إىل النظر حيث من ممكنة النقد هذا مخالفة ولعل
إيجابية تمثل ليىل كانت فإذا املرسحية، يف الشخصيات بني تباينًا يخلق أن أراد شوقي
الرصاع يقوى وبذلك التقاليد. أمام العاطفة سلبية يمثِّل قيًسا فإن العاطفة، أمام التقاليد
و«قيس»، «ليىل» شخصيتي بني التباين هذا إحداث د تعمَّ شوقي فأحمد املرسحية؛ يف
مع توافقت ما سواء كثرية، ذلك عىل واألدلة النقاد. ظنَّ كما عفوية بصورة منه يأِت ولم
يف حبٍّا يزيده بأن هلل والدعاء مكة إىل قيس حج كموقف األصفهاني؛ عند الرتاثية القصة
لليىل قيس حبِّ أمر يف الحي أهل انقسام مثل الرتاثية؛ القصة مع اختلفت أو ليىل،55
يثبت كي شوقي به أتى الذي الجن مشهد وكذلك له56 رافٍض وبني ملوقفه مؤيٍِّد بني
بعد بليىل قيس انفراد مشهد وأيًضا التشبيب،57 يف واالستمرار التقاليد أمام قيس سلبية

ص١٦٧. «األغاني»، 51

ص١٦٤-١٦٥. املرسحية، انظر: 52
ص١٥٦-١٥٧. «األغاني»، انظر: 53

ص٧٢، ،١٩٦٢ نوفمرب ،٢٠ عدد «الكاتب»، مجلة الغنائية»، واملرسحية «شوقي خشبة، دريني انظر: 54
ص٢٥٦. السابق، الرحمن، عبد إبراهيم د. وكذلك

ص١٦١. و«األغاني»، ص١٤٣، املرسحية، انظر: 55
ص١٥٣. املرسحية، انظر: 56

ص١٧٥–١٩٠. املرسحية، انظر: 57
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بعكس بيئتها، تقاليد أمام ليىل إيجابية يثبت كي شوقي به أتى فقد ورد، من زواجها
وأخريًا بنا. مر كما معه، الهروب منها طلب عندما التقاليد، هذه أمام قيس سلبية
كان العكس أن رغم قيس، موت قبل ليىل موت جعل عندما لألصفهاني شوقي مخالفة
بسبب كان ليىل فموت املرسحية؛ يف الرصاع لتقوية جاءت املخالفة وهذه األصفهاني. عند
فجعل األصفهاني ا أمَّ بها.58 تشبيبه عىل يندم قيًسا جعل املوت وهذا بالتقاليد. تمسكها
أخرى مرة الزمن رجوع تمنَّى الذي ليىل والد املهدي من الندم وكان أوًال، قيس موت
أحمد ا أمَّ العاطفة. أمام التقاليد هدم األصفهاني أن نجد هنا ومن ليىل.59 من ليزوِّجه

عنها. يَِحد ولم املرسحية طوال بالتقاليد فتمسك شوقي

املهدي شخصية ثالثًا:

بالتقاليد كه تمسُّ رغم قيس، عىل حنونًا عطوًفا ليىل والد «املهدي» شوقي أحمد جعل لقد
من خوفه رغم عليه، مغشيٍّا سقط عندما قيس عىل يشفق نجده فمثًال األحيان؛ بعض يف
وقيس عوف ابن جاء عندما الحي ألهل تهدئته وكذلك الحي،60 أهل من أحد يراه أن
ترك فقد قيس؛ وبني ورد بني االختيار عند ليىل ابنته تجاه موقفه وأخريًا ليىل61 لخطبة
الصفات بهذه الشخصية هذه أن تراثيٍّا الثابت ومن يتدخل.62 أن دون االختيار حرية لها
ورد غري اختارت إذا بالقتل التهديد إىل وصل الذي العكس، بل األصفهاني، عند نجدها ال
بليىل،64 الزواج أجل من لقيس عوف ابن شفاعة ملحاولة إحباطه وكذلك لها،63 زوًجا
بني التناقض هذا وأمام مساحق.65 بن نوفل قبل من املحاولة نفس أمام وقوفه وكذلك

ص٢٠٧–٢٢٩. املرسحية، انظر: 58

ص١٨٩-١٩٠. «األغاني»، انظر: 59

ص١٣١–١٣٤. املرسحية، انظر: 60
ص١٥١. املرسحية، انظر: 61
ص١٧٠. املرسحية، انظر: 62
ص١٥٧. «األغاني»، انظر: 63
ص١٥٨. «األغاني»، انظر: 64

ص١٥٩-١٦٠. «األغاني»، انظر: 65
املدينة، قايض سعد: أبو املدني العامري القريش مخرمة، بن األكرب هللا عبد بن ُمساحق بن نوفل هو

266



الشعبي للرتاث االجتماعي التوظيف

«املهدي» شخصية يصوِّر أن أراد شوقي أحمد إن نقول: الرتاثي، األصل وبني املرسحية
والعاطفة. التقاليد بني رصاعها يف ليىل عىل تأثري أي له يكون ال كي الصورة بهذه
والدها ِقبَل من أمرها عىل ومغلوبة مضطرة فكانت األصفهاني عند «ليىل» شخصية ا أمَّ

«املهدي».
جاءت كما الرتاثية، «املجنون» بقصة شوقي أحمد تأثُّر مدى لنا يتضح سبق ومما
بني الرصاع ذلك يخلق جعله فنية بصورة الرتاث لهذا توظيفه ومدى «األغاني»، كتاب يف
النسائي النموذج لذلك خْلُقه وكذلك الرتاث، يف الرصاع هذا فتور رغم والعاطفة، التقاليد
شوقي أحمد واهتمام «ليىل». شخصية يف املتمثِّل «الرمز»، درجة إىل يصل الذي الفريد
كتابة تاريخ االعتبار يف وضعنا إذا هذا فراغ. من يأِت لم «النسائية» الشخصية بهذه
املرصي املجتمع يف كبري اهتمام من التاريخ هذا سبق وما ،١٩٣١ عام وهو املرسحية،
«تحرير كتابيه: خالل من الشأن هذا يف أمني» «قاسم كتبه وما املرأة،66 تحرير بقضية
عىل يتوقف لم االجتماعية وقضاياها باملرأة شوقي واهتمام الجديدة». و«املرأة املرأة»
والسفور»، الحجاب «بني قصيدته قال عندما أيًضا، الشعر يف كان بل فقط، املرسح

مطلعها: والتي

ال��ب��ل��ب��ل67 أم��ي��ر وي��ا ر، ال��ك��ن��ا م��ل��ك ي��ا اح، ص��دَّ

(«األعالم»، الصدقات جباية ييل وكان قضاءها، وويل باملدينة نشأ قريش. أرشاف من كان التابعني. من
ص٥٥). الثامن، الجزء للزركيل،

رفاعة بني املرصية «املرأة بدوي، أحمد أحمد د. املثال: سبيل عىل انظر االهتمام، هذا عىل وللتعرف 66

«النهضة شعراوي، هدى وكذلك ،١٩٥٨ أغسطس ،٢٠ عدد «املجلة»، مجلة أمني»، وقاسم الطهطاوي
محمد لطيفة د. وكذلك ،(١٩٤٦ عام الهالل مختارات عن (نقًال ١٩٤٢ عام «الهالل»، مجلة النسائية»،
،١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،«(١٩١٩–١٩٤٥) االجتماعي والتغيري املرصية «املرأة سالم،

.١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة مرص»، يف النسائية «الحركة السبكي، كامل آمال د. وكذلك
ص١٧٦. ،١٩٧٠ الكربى، التجارية املكتبة األول، الجزء «الشوقيات»، شوقي، أحمد 67
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الثاني الفصل

التوظيفالسيايسللرتاثالشعبي

مريس: عيل أحمد الدكتور يقول

الذين املبدعني أفراده خالل من كله املجتمع إنتاج فهي الشعبية، األغنية ا أمَّ
شعور تعكس مما أكثر وذوقها الجماعة شعور تعكس وهي عنه، ون يعربِّ
من لحظة كل ففي مطلًقا؛ الخلق مكتملة غري بأنها تتسم وهي وذوقه، ُمغنِّيها
تُحذف وأن أشياء، إليها تُضاف وأن جديد، من خلقها يُعاد أن يمكن تاريخها
… أشكال عدة يف ولكن فقط، واحد شكل يف توجد ال أنها كما أشياء، منها
هنا ومن الفكر. انعكاسات إال هي ما مدوَّنة غري أو مدوَّنة كانت سواء فالكلمة
األغنية وتتميز … الكلمة تبدو كيف ال الكلمة، عنه تعربِّ ما هي القضية تصبح
أكثر الواحد املشهد يف يظهر وال للغاية، محدود فيها الشخصيات عدد بأن …
[كما … التعبري ناحية من اقتصادية بأنها تتميز كما عادة، شخصيتني من

الشخصيات. أو الزمان أو املكان بوصف تهتم] ال أنها
وجدان عن تعربِّ فهي … رضورية بوظائف تقوم الشعبية األغاني إن …
وتصون احرتامها، إىل وتدعو العليا، مثلها شأن من وتُعيل الشعبية، الجماعة
إىل وتدفع أفرادها، نفوس يف تؤكِّدها أن الجماعة تريد التي الخلقية القيم
أن يف يرتاب أو حياته، من اإلنسان يتضجر أن يحدث قد [و] … بها االلتزام
التي العالقات من عالقة يف يشكُّ أو عليه، تكون أن يجب ملا وفًقا تسري األمور
الذي التوازن باستحداث يقوم موَّاًال أو أغنية ستجد وهنا احرتامها، عىل ُجِبل
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الشذوذ وتستنكر األساسية، القيمة تثبيت وتعيد يُفقد، أن وشك عىل أو ُفِقد،
املثال.1 أو النموذج عىل الخروج أو

سيَّما وال املرسحية، أعماله معظم رسور نجيب كتب الشعبية األغنية منطلق ومن
لعني و«قولوا ،١٩٦٦ عام قمر» يا ليل يا و«آه ،١٩٦٤ عام وبهية» «ياسني ثالثيته:
عن تخىلَّ ثمَّ للموال، العام الجوهر وبهية» «ياسني يف أخذ وقد .١٩٧٢ عام الشمس»
الريف، وهو اآلخر؛ اإلطار به واستبدل الصعيد، وهو املوال؛ فيه نشأ الذي املكاني اإلطار
املعارك أعنف فيها دارت حيث مرص؛ قرى إحدى وهي «بهوت»، قرية التحديد وجه وعىل
بذلك مرص. يف الطبقية ضدَّ للرصاع رمًزا القرية هذه وأصبحت ،١٩٥٢ ثورة قبل
العرص، قضايا وبني لألغنية الشعبي األصل بني التالؤم يحقق أن رسور» «نجيب استطاع
املستعمر ومحاربة األرض، عىل والرصاع الفالحني، قضايا إىل تتعرض املرسحية فنجد
من الشعبية األغنية إىل يعود هنا ومن املصانع. يف العاملة األيدي استغالل يريد الذي
عن «ياسني» عجز أن مساوئها من والتي البالد، اجتاحت التي االقتصادية املشكلة خالل

«بهية». من الزواج
يقول: — وخربيني» بهية «يا أغنية أو — وبهية» «ياسني لحكاية الشعبي واألصل

ع��ي��ن��ي ي��ا آه ي��اس��ي��ن ج��ت��ل ال��ل��ي ع ب��وي ي��ا وخ��ب��ري��ن��ي ب��ه��ي��ة ي��ا
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ي��اس��ي��ن ج��ت��ل ال��ل��ي ع

ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ه��ج��ي��ن ض��ه��ر ف��وج م��ن ب��وي ي��ا ال��س��ودان��ي��ة ج��ت��ل��وه
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ه��ج��ي��ن ض��ه��ر ف��وج م��ن

ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ح��ك��ي��م م��ن��ه وخ��اي��ف ب��وي ي��ا دم��ه ف��ي س��اي��ح وي��اس��ي��ن
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ح��ك��ي��م م��ن��ه وخ��اي��ف

ب��وي ي��ا آه م��ي��ن ال��س��راي��ه ال��س��ت ل��ي ج��ول ب��وي ي��ا ال��ب��واب��ة ب��رب��ري ي��ا
ب��وي ي��ا آه م��ي��ن ال��س��راي��ه ال��س��ت ل��ي ج��ول

ع��ي��ن��ي ي��ا آه م��ي��ن ح��اك��م��ه��ا وال��ل��ي ب��وي ي��ا ب��ه��ي��ة ال��س��راي��ه س��ت

.١٠٥ ،١٠٢ ،٦٤ ص٣٦، ،١٩٨٣ املعارف، دار الشعبية»، «األغنية مريس، عيل أحمد د. 1
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ع��ي��ن��ي ي��ا آه م��ي��ن ح��اك��م��ه��ا وال��ل��ي
… … … … … … … …
ع��ي��ن��ي ي��ا آه أرب��ع��ة أرب��ع��ة ��ون��ا رصُّ ب��وي ي��ا ال��ن��ج��ل��ي��ز ع ل��ي وج��ال��وا
ع��ي��ن��ي ي��ا إن��ج��ل��ي��زي وال��ض��اب��ط ب��وي ي��ا ال��ج��ن��ال ع ل��ن��ا وج��ال��وا
… … … … … … … …
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ج��ن��ط��رة ف��ي ض��رب��ت ب��وي ي��ا ت��رك��ي��ة ط��ي��ارة وط��ارت
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ردي��ف ف��ي ض��رب��ت ب��وي ي��ا ال��ج��م��ال��ة م��ن��ه��ا ط��اروا
ع��ي��ن��ي ي��ا آه ال��ج��ب��ي��ن ع وم��س��طَّ��ر ب��وي ي��ا ع��ل��يَّ وم��ك��ت��وب وع��د
2… … … … … … … …

ياسني: عن فيقول املرسحية، بطيل بتقديم رسور نجيب ويقوم

بهوت من أجريًا ياسني كان
جدْع كان جدًعا،
أمه بز من شاربًا

أرض من األرض، عروق من
أسمر، الخبز مثل كان بهوت،

كالنخلة، العود فارع
كالَجَمل، املنكبني وعريض
يُروَّض، لم ُمْهر جبهة وله

ص٦٠-٦١. ،١٩٨٢ ط٢، املرصية، األنجلو مكتبة شعبية»، مرصية «أغاٍن رشيد، صدقي بهيجة 2

سنة العاملية الحرب أثناء — كلماتها تدلُّ كما — األغنية هذه «شاعت رشيد: صدقي بهيجة وتقول
سيَّما ال املرصيني، العمال من آالًفا جندت قد الربيطانية العسكرية السلطة وكانت ،١٩١٨ إىل ١٩١٤
قاموا ولقد الظروف. أشقِّ تحت العمل واحتمال والصرب السواعد قوة من به اشتهروا ملا الصعايدة،
تعرَّضوا لذا الشاقة؛ األعمال من وغريها فلسطني، إىل الصحراء عرب حديدية سكة ومد الخنادق، بحفر
أبلغ تعربِّ واألغنية وحلفائهم. اإلنجليز ضدَّ متحالفني كانوا الذين واألتراك األملان ومدفعية القنابل، لقذف

ص٦١. هامش السابق، الوطن.» عن غربتهم يف الرجال هؤالء شعور عن تعبري
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سبْع شارب وله
عليه.3 الصقر يقف

بهية: ا أمَّ

غزال، عينا فلها
غزال، جيد ولها

البان، كما عود ولها
كالقمر ووجه

عرش.4 الرابع ليلة

وهي:

البنيه، ع داخله بيضه حمامة
عسليه.5 والعيون حلوه عروسه

خالل من البطلني بني تربط التي الحب عالقة رسور نجيب ر يصوِّ التقديم، هذا وبعد
يحتاج يتم كي فالزواج النقود؛ إىل الحاجة وهي الزواج، تمنع التي االقتصادية املشكلة
الفرج: انتظار سوى وبهية ياسني أمام وليس الوجود، نادرة بهوت يف والنقود نقود، إىل

بهية:

عمي؟ يابن نفرح إمتى

ياسني:

بهية. يا تُفرج ملا

،٥ عدد «املرسح»، مجلة إصدار عربية، مرسحيات سلسلة وبهية»، «ياسني مرسحية رسور، نجيب 3

ص١١. ،١٩٦٥ يوليو
ص١٣. املرسحية، 4
ص١٤. املرسحية، 5
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بهية:

عمي؟ يابن تُفرج إمتى

ياسني:

الكريم.6 يفرجها ملا

قضية إىل رسور نجيب يدخل االقتصادية األحوال وسوء بهوت يف املال قلة ومن
القرية، أهل من يشء كل يسلب الباشا يف متمثًِّال فاإلقطاع الثورة، قبل املرصي الريف
يرفض قرصه يف تخدم بهية يريد وعندما العرض. حتى واملحصول، األرض يسلب

اإلقطاع. عىل الفالحني لثورة األوىل الرشارة تأتي الرفض هذا ومع ياسني،
الحصاد، موسم أتى فقد ورجاله، الباشا مع مرير رصاع يف القرية تدخل وبالفعل
رشف سلب يف رغبته وأيًضا املحصول، عىل االستيالء يف الباشا رغبة معه وجاءت
عليهم، الرصاص الباشا رجال ويُطلق «ال»، بكلمة أصواتهم تعلو الفالحني ولكن بهية،
الشهداء، فيسقط السلطة وتتدخل الباشا، قرص بحرق الفالحون فيقوم املعركة، وتشتعل

األول. الجزء بذلك وينتهي الوطني. النضال عىل رمًزا أصبح الذي ياسني ومنهم
يفرسِّ رسور نجيب نجد ياسينًا، قتل ن عمَّ دائًما تسأل الشعبية األغنية كانت وإذا

قد أعوانه بمساعدة اإلقطاعي الباشا أن فنجد العرص، قضايا تالئم بصورة القتل هذا
استدراج الباشا حاول أن بعد الباشا، قرص إلحراق القرية أهل قاد ألنه ياسينًا؛ قتلوا
بثورتهم الفالحني لقيام املبارش السبب الحادثة هذه فكانت رشفها، عىل ليعتدي بهية
حافظة تستوعبها التي املردَّدة «األغنية هي الشعبية األغنية تصبح بذلك اإلقطاع. ضدَّ
تتعدد وهي شعبي، وجدان عن وجودها تحقيق يف وتصدر شفاًها، آدابها تتناقل جماعة،

جنباته.»7 بني تعيش الذي اإلطار باختالف شكلها ويختلف مناسباتها، بتعدد

ص١٥. املرسحية، 6
العامة املرصية الهيئة الشاب، مكتبة الثقافة، وزارة وفنونه»، الشعبي «األدب مريس، عيل أحمد د. 7

ص١٤٤. ،١٩٨٤ للكتاب،
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الذي «الحلم» ومنها: عديدة، فهي الجزء؛ هذا يف الشعبية التعابري توظيف عن ا أمَّ
النبوءة: بدور يقوم جعله أي الشعبية؛ بصورته الكاتب استخدمه

بهية:

غريب حلم شفت مه يا ا أمَّ
يخوف.

األم:

بنتي. يا خري

بهية:

مركب، راكبه قال شفتني
واسع بحر يف مه يا ماشية
وموجه، … غله غيط زي

هادي، … هادي
بر، شايفاله مش بحر
أقدف، عماله وإيه قال

واملراكبي
عمي ابن

بشال، ومتعصب الدفه ماسك
خالص، مه يا أحمر شاله
الطماطم. لون من لونه
بيضا، بيضا حمامه جت

وحطَّت، راسه فوق … قطن كبشة زي
الح الرب دوب ويا

قويل جايه والريح إال
بينفخ، مسعور غول زي

املركب تقلب
واالقي
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بارصخ: املوج بني نفيس
عمي ابن يا
عمي. ابن يا
وهوه قال

بيضحك، املوج فوق مايش
الحمامه راسه وفوق … خالص بعيد راح

واقفه.8 برضه

عىل داللة له برٍّ وجود وعدم الواسع البحر أن نجد الحلم، مفردات إىل وبالنظر
عىل يدل األحمر الشال وكذلك وبهية، لياسني املرسوم الطريق وضوح وعدم املتاهة
والرياح الروح، صعود عىل داللة البيضاء والحمامة لياسني، االستشهاد أو واملوت، الدماء
وسط بهية وصياح الحال، انقالب عىل داللة القارب وانقالب الثورة، عىل داللة العاتية

ياسني. فقد عىل املستقبل يف حزنها عىل داللة األمواج
دائًما يتقدم إذ العربي؛ الشعبي املوروث يف ا هامٍّ دوًرا يلعب «الحلم أن نجد لذلك
دراميٍّا يقدِّم بهذا وهو … االنتصار مظانِّ أو الخطر مظانِّ إىل ويُؤرشِّ األحداث إىل ليُنبِّه
يف وردت التي الغامضة السلوكيات من لكثري والتعليل للتفسري الفرصة ويتيح لألحداث،
هو الكلمة ده تجسِّ الذي واملوروث الباطن فإن األمر، كان ما وأيٍّا … الشعبية الحكايات
بالذات، الشعبية العربية األعمال يف الواردة األحالم دالالت يف ال والفعَّ الرئييس العنرص

الفنية.»9 تراكماته وخلق الدرامي العمل تحريك يف ال فعَّ عنرص أيًضا وهو
من ليُربز الكاتب استخدمه وقد «املوال»، الجزء هذا يف أيًضا الشعبية التعابري ومن

اإلقطاعيني: وبني الفالحني بني الطبقي التفاوت مثل االجتماعية، العيوب خالله

خ��ل ب��ت��ش��رب ون��اس ع��س��ل ب��ت��ش��رب ن��اس ف��ي��ه
ال��ت��ل ع��ل��ى ت��ن��ام ون��اس ال��ح��ري��ر ع ت��ن��ام ون��اس

ص٢٥-٢٦. املرسحية، 8
أبريل–سبتمرب ،٢٧-٢٨ عدد الشعبية»، «الفنون مجلة الشعبي»، املوروث يف «األحالم خورشيد، فاروق 9

.٥٢ ص٤٧، ،١٩٨٩
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ِف��ل ب��ت��ل��ب��س ون��اس ح��ري��ر ب��ت��ل��ب��س ون��اس
ي��ن��ذل10 األص��ي��ل ال��ح��ر ع��ل��ى ب��ت��ح��ك��م ون��اس

ضدَّ واستخدامه القانون يف اإلقطاعيني تحكم عن يبنيِّ أن الكاتب أراد وعندما
قال: الشخصية مصالحهم سبيل يف الفالحني

ل��ح��ام��ول��ه ال��ب��رس��ي��م اش��ت��ك��ى ال��ق��ض��اة ق��اض��ي
ي��ح��ام��ول��ه ال��ن��اس ك��ل م��ال م��ع��اه وال��ل��ي
األح��ك��ام ع��ل��ي��ه م��ال��ت أه��ي م��ال ب��ال وال��ل��ي
ي��ح��ام��ول��ه11 ل��ل��غ��ل��ب��ان ن��اس م��ن��ي��ن أج��ي��ب

عن للتعبري رسور نجيب استخدمها وقد «األغنية»، أيًضا الشعبية التعابري ومن
املال، قلة بسبب بهوت قرية فتيات ملعظم الزواج إتمام صعوبة مثل املختلفة، املواقف

للقرية: االقتصادية الحالة يف الباشا وتحكم

م��ال��ك��م م��ال��ك��م ب��ن��ات ي��ا ب��ن��ات ي��ا
ودان��ك��م ع��ل��ى ال��ش��ع��ر ع��اوج��ي��ن
ب��ال��ك��م ط��ول��وا ج��واز م��اف��ي��ش دا
ب��ع��ض��ي��ك��م ك��ل��وا ب��ن��ات ي��ا ب��ن��ات ي��ا
ل��ي��ك��م ال��س��ن��ة ج��واز م��اف��ي��ش دا
ل��ي��ك��م12 ي��أم��ر ال��م��أم��ور ل��م��ا

ومن بالزفاف. ياسني أحالم وكذلك بهية، جمال تصف التي األغاني بخالف هذا
القارئ. عند العميقة الجذور ذات الشعبية املعاني قت عمَّ األغاني هذه أن املالحظ

ص١٨. املرسحية، 10
ص٩٠-٩١. املرسحية، 11

ص١٧. املرسحية، 12
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عنه يقول الذي الشعبي» «املثل الجزء هذا يف املوظَّفة الشعبية التعابري وآخر
مريس: عيل أحمد الدكتور

من نوع أنه أو منتهيًة، تجربًة أو ماضيًا حدثًا ص تلخِّ قصرية عبارة املثل إن
خربة أو تجربة عىل تُبنى التي الحكمة شكل تأخذ الشعبية املأثورات أنواع
يتَّسم واضح مضمون ذو — قرصه رغم — بأنه املثل ويتصف … مشرتكة
اإلنسانية للتجربة تكثيًفا يعدُّ إنما أنه ذلك إدراكه؛ وسهولة املعنى، بثراء
التجربة يصف ال فهو فيه، أساسية سمة الرتكيز فإن ثمَّ ومن لها؛ وحصيلة
إدراك يمكن الرأي هذا خالل ومن فيها. رأيًا يحمل ولكنه تفاصيلها، يرسد أو

منها.13 اإلنسان وموقف التجربة أبعاد

به والتمسك الصرب رضورة عن التحدث أراد عندما الكاتب وجدنا املنطلق هذا ومن
يقول: القرية يف الظلم كثرة وعن أوانه.»14 وله زرع «كل يقول: القرية أهل قبل من
رب «لينا يقول: اإللهي بالعدل اإلنسان إيمان وعن مظاليم.»15 ياما حبس يا فيك «ياما
حاجة يف يكن «إن يقول: بهوت قرية يف الشديد الفقر وعن معاه.»16 يوم ظالم يا ولك
نفوس من ونفاده الصرب طول وعن جامع.»17 قنديل عىل الزيت ذلك فحرام بيت، للزيت

العليق.»18 يأتي أن قبل حمار الجوع من مات «فلكم يقول: القرية أهل
من نابعة بأنها نشعر أننا إال معروفة كونها رغم األمثال هذه أن املالحظ ومن
بذلك فيها. والسياسية واالقتصادية االجتماعية الحياة بظروف متأثِّرة ألنها بهوت؛ قرية
األمثال هذه أن بالذكر الجدير ومن وأهلها. القرية واقع عن تعبريًا األمثال أصبحت
شعور هو الشعور وهذا الحاالت. بعض يف واليأس والسلبية واالستكانة الصرب تصطنع

وقهر. ُظْلم من يصاحبه وما واإلقطاع االستعمار عهد يف تعيش قرية أو أمة أي

.٢٥ ص٢٣، السابق، مريس، عيل أحمد د. 13

ص٥٨. املرسحية، 14

ص٦٠. املرسحية، 15

ص٦١. املرسحية، 16

ص٦٥. املرسحية، 17

ص٧٢. املرسحية، 18
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كان فإذا ثالثيته، يف واالجتماعي السيايس التاريخ ل يسجِّ أن رسور نجيب أراد لقد
الجزء يف نجده وبهية»، «ياسني األول الجزء يف اإلقطاع ضدَّ الفالح رصاع بتصوير بدأ قد
يف اإلنجليزي واالحتالل الرأسمالية ضدَّ العمال رصاع يصوِّر قمر» يا ليل يا «آه الثاني

مرص.
وقد األول، الجزء يف ياسني استشهاد عىل أعوام عدة مرور بعد الثاني الجزء ويبدأ
كان الذي الطحني، وابور يف العطشجي «أمني» وبني بهية بني تعاطف عالقة قامت
لكن بهية، لخطبة أمني يتقدَّم الوقت وبمرور الباشا، ضدَّ معركته يف لياسني صديًقا

األم: له تقول وهنا لياسني. وعده بسبب يرفض والدها

ب��ع��ه��ا ال��ب��ال��غ ال��ب��ن��ت ب��و ي��ا
ي��ض��ي��ع ال��ب��ن��ت ش��رف م��ا ق��ب��ل
ت��ع��م��ل م��ا ق��ب��ل ع��رض��ك واس��ت��ر
ت��ش��ي��ع ل��م��ا ال��م��ه��رة زي
ح��ره ب��ن��ت��ك
م��ه��ره ب��ت��ق��ل��ب ال��ح��ره ب��س
ب��ره19 ال��ج��دع��ان ت��ش��وف ل��م��ا

كامب يف ليعمل بورسعيد إىل بهية أمني ويأخذ الزواج، ويتم األب يوافق وبالفعل
لم أنه اكتشف بعدما الالوعي، يف ويعيش الخمر أمنٌي يُدمن الوقت وبمرور اإلنجليز.
الباشا كان وكما بورسعيد، يف الرأسمالية نفسه هو بهوت يف فاإلقطاع بهوت، يرتك
املأجورين خالل من وشعبها مرص يحكمون اإلنجليز أن وجد وأهلها، القرية يف يتحكم

لبهية: فيقول بورسعيد، يف الرأسمالية من

بهية يا صدقيني
بهوت، ماسبناش إحنا

فيها إحنا

ص٩٣. د.ت، ،٦ عدد عربية، مرسحيات سلسلة قمر»، يا ليل يا «آه مرسحية رسور، نجيب 19

278



الشعبي للرتاث السيايس التوظيف

بهية، يا فيها لسه
بورسعيد.20 يف حتى وإحنا

أن بعد املصانع، أحد يف ويعمل اإلنجليزي الكامب أمني يرتك املرير، الواقع هذا وأمام
إىل ووصل مكان كل يف تفىشَّ قد الظلم ولكن الشعبية، املقاومة صفوف إىل انضمَّ
ال عمَّ معه ويتمرَّد يتمرَّد، وبالفعل مواجهته. من مفر أي أمني يجد ال وهنا املصنع،
ياسني استشهاد كان وإذا أمني، ومنهم العمال بعض وتقتل الحكومة وتأتي املصنع،
يف الرأسمالية ضحية أيًضا فأمني بهوت؛ يف اإلقطاع ضحايا عىل رمًزا األول الجزء يف

بورسعيد.
يف لبهية يأتي أمني موت فبعد أيًضا، «الحلم» الجزء هذا يف الشعبية التعابري ومن

تعرفه: ال ثالثًا ورجًال وأمينًا ياسينًا ترى حيث الخيال؛ عالم يف ليقودها شيخ املنام

بهية:

بينادويل،
بينادويل التالتة

بيضا. حاجة إيديهم وف

الشيخ:

إيه؟ زي

بهية:

الطبق. زي … إيه زي

الشيخ:

قربي.

ص١٢٩. املرسحية، 20
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بهية:

قمر إيديهم يف اليل دا
طبق. مش

الشيخ:

قربي.

بهية:

… هللا … هللا
بيضحكويل! التالتة دا

الشيخ:

لهم. اضحكي

بهية:

ندامة! يا
جوزي دافنه لسه دانا
وبنت! واد يل وسايب

الشيخ:

اضحكي.

باكية.) مغتصبة ضحكة تضحك (بهية

قربي.
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بهية:

قربوا، التالتة
بالقمر. إيديهم ومادين قربوا

الشيخ:

إيدك.21 مدي

يمثل والقمر الحكمة، يمثل فالشيخ الشعبي، معناها حسب واضحة الحلم ورموز
فقدان عىل تدل شعبية أكثر برموز يأتي ذلك بعد الحلم ولكن املستقبل، يف األمل
عىل تدل وأمني ياسني بها يمسك التي الحمراء الوردة فنجد املستقبل، يف األمل هذا
ضدَّ ثورتهما عىل تدلَّ أن املمكن ومن والرأسماليني، اإلقطاعيني أيدي عىل الدموي املوت
ياسني هو األخرض الرداء صاحب فنجد الثالثة، الرجال مالبس ا أمَّ والرأسمالية. اإلقطاع
— عطية هو األبيض الرداء وصاحب العامل، أمني هو األزرق الرداء وصاحب الفالح،
التي الصعاب عىل رموز فهي والشوك، والنار البحر ا أمَّ الجندي. — الثالث الجزء بطل

األمل. أو القمر إىل للوصول — بهية أو — مرص تواجهها
فحينما — البكائيات — الشعبي» «العديد أيًضا الجزء هذا يف الشعبية التعابري ومن

بقولها: تنعيه بهية والد يموت

م��ي��ه أب��و ال��خ��ل��خ��ال ل��ب��س��ون��ي وإن
ق��وي��ه ت��ع��ي��ش ب��ب��وه��ا ال��ل��ي
أري��ده م��ا ال��ج��وخ ل��ب��س��ون��ي وإن
إي��ده ف��ي وس��ك��ت��ي أب��وي��ا أري��د
ج��ن��ب��ي ت��ق��ع��دي��ش م��ا ب��ب��وك��ي ل��ل��ي ي��ا
ق��ل��ب��ي22 ت��ق��ط��ع��ي أب��وي��ا ل��ت��ق��ول��ي

ص٢٠٩-٢١٠. املرسحية، 21
ص١٤٧. املرسحية، 22
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امرأة: فتقول شديٍد، بكاءٍ يف األهايل تتمزَّق املصنع يف ورفاقه أمني يموت وعندما

ك��وي��س وب��اب��ه��ا وس��ي��ع��ه دارن��ا
ري��س ب��ال ص��ب��ح��ت ن��دام��ه م��ي��ت ي��ا
ش��اش��ي ع��ل��ي��ِك الن��ط��ر دارن��ا ي��ا
ال��م��اش��ي23 ب��ي��خ��وف ض��الم��ك ل��ل��ي ي��ا

أخرى: وتقول

ال��ن��اس ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي
ال��راس ع ت��ق��ول ال��خ��ي��ه وت��ن��ادم��ه
م��ت��ع��از ي��ا ش��اب ي��ا ع��ل��ي��ك ك��ب��دي
ال��ك��اس24 ع��ل��ي��ك ش��ارب��ه ش��ب��اب��ك وح��ي��اة

فقداَن ألن لرجاله؛ الشعب فقدان حالة ر ليصوِّ الكاتب وظَّفه الجزء هذا يف والعديد
نوع أقىس أن املالحظ ومن العربية. البيئة ويف الشعبي الوجدان يف ُمهمٌّ يشءٌ الرجِل
يف بوضوح تظهر الفقدان هذا وداللة األرسة. ومؤسس الدار صاحب األب؛ فقدان هو
الحزن روح إلبراز الكاتب قصده هنا والعديد بهية. عند رأينا كما االبن عن االبنة نفسية

املرسحية. يف واملأساة
يف تأثريه عمق من وبلغ الشعبية، األغاني حلقات من … كبرية «حلقة والعديد
مجرد ليست فالبكائيات … نفسها إىل خلت إذا العديد هذا تُردد الريفية املرأة أن القرية
كما الحزن، أو بالكبت الشعور شحنات تفريغ عىل تعمل ولكنها وفاة، ملناسبة استجابة
األفراد تصعيد الريفي املجتمع يريد التي واملثل والقيم النماذج نفسه الوقت يف ل تُسجِّ

إليها».25

ص١٧٦. املرسحية، 23

ص١٧٦. املرسحية، 24
ص٤٠. ،١٩٨٣ ط١، بريوت، لبنان، مكتبة الفولكلور»، «معجم يونس، الحميد عبد د. 25

282



الشعبي للرتاث السيايس التوظيف

حالة يف وهم املوتى أهل يصف الكورس فنجد «املثل»، أيًضا الشعبية التعابري ومن
بقوله: املصنع، أمام ساهرون شديد إعياء

ليل يا ينامك ما بس
خايل.26 قلبه كان من إال

فالًحا نجد الرأسمالية، السلطة أمام للفالحني واالنكسار الذل حال وصف وعن
يقول:

طوفان، فيه لك قالوا لو
ولدك حط

غرقه رجليك تحت
أنت.27 وانفد

بورسعيد بهية برتك — الشمس» لعني «قولوا مرسحية — الثالثية من الثالث الجزء ويبدأ
يعرض الوقت وبمرور أمني، من وياسني» «أمينة ولديها ولرتبي السويس، إىل لتهاجر
وإذا ترفض. ولكنها الزواج، — العايل السد بناء يف املشارك البناء عامل — «عطية» عليها
الجزء يف وكذلك ياسني، وهو األول؛ الجزء يف واحد ببطل اكتفى قد رسور نجيب كان
قبل الجندي «عطية» أولهما األخري: الجزء يف أبطال بثالثة يأتي فإنه أمني، وهو الثاني؛
بناء يف للمساعدة أسوان إىل سافر ثمَّ أمني، استشهاد أثناء بورسعيد يف وكان الثورة،
األعمال إىل تحول اإلصابة، وبعد الجبل. يف التفجريات بسبب أصيب حتى العايل السد
وهنا آخر. سد لبناء تكفي عديدة رسقات الكتابي عمله خالل من واكتشف الكتابية،
أمني، من بهية ابن «ياسني» وثانيهما اللص، هو واعتربوه الرسقات، أصحاب طارده
«ياسني» قبله من تمرَّد كما يتمرَّد وهنا فيها. الفساد ليكتشف الجندية ودخل تعلَّم الذي
الحاصل األصيل الفنان «حمدي» وثالثهما الثاني، الجزء يف أمني ووالده األول، الجزء يف
االبتذال، رفض ألنه الحياة؛ يف الحقيقية فرصته يجد ال ولكنه الشهادات، أعىل عىل
أمني قبله أدمنها كما الخمر يدمن لذلك الفنانني؛ زمالئه عىل جاسوًسا يعمل أن ورفض

ص١١٢. املرسحية، 26

ص١١٢. املرسحية، 27
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طبيعية كنتيجة جاءت التي النكسة، يوم بالرصاص نفسه فيقتل — الثاني الجزء يف —
املرسحية. تنتهي وبذلك مرص، يف الحياة لفساد

باعتباره الحلم يوظِّف الكاتب فنجد «الحلم»، الجزء: هذا يف الشعبية التعابري ومن
«ياسني» بها يقوم زيارة عن عبارة هو الحلم وكان املستقبل. عن للكشف شعبية وسيلة
من التحذير يف الحلم هذا وتمثَّل لبهية. الثاني الجزء بطل و«أمني» األول، الجزء بطل
املحاور من األحالم «وتعدُّ .١٩٦٧ عام يونيو نكسة من التحذير أي يونيو؛ من الخامس
املنشود املستقبل عن يُعرب الحلم فإن الشعبية، والحكايات والسري املالحم يف الرئيسية

يسلكه.»28 الذي الطريق عن له تفصح وقد البطل، أمام األحداث تأزُّم عند
عطية يتقدم فعندما املواقف، بتنوع تتنوع فكانت — الجزء هذا يف — األمثال ا أمَّ

أمها: لها تقول بهية لخطبة

زينه، العقل بهية يا
بالهداوه، برضو والتفاهم

راجل ضل رأيي وأنا
حيطه.29 ضل وال

عطية: لها ويقول

مات.30 اليل م أبقى الحي بهية يا

بهية: رفضته أن بعد الكورس له ويقول

عطيه يا معلهش
ونصيب.31 قسمة يشء كل

ص٣٠. السابق، يونس، الحميد عبد د. 28

ص٢٠. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 29

ص٤٢. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 30

ص٤٨. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 31
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األمثال: هذه تأتي األزمات عن التعبري وعن

الجبني ع مكتوب واليل
تشوفه.32 الزم العينني

و:

تفرح، تيجي عروسه يا
مطرح.33 حلوه يا تالقيش ما

و:

الجبني.34 ع ومنقوش وعد

املفاهيم بعض وظَّف قد الشعبية التعابري طريق عن رسور نجيب أن املالحظ ومن
غيبية فكرة — واملكتوب املقدر أو — «القدر» فكرة فمثًال مقبولة؛ فنية بصورة الشعبية
فيتمثَّل الثالثية يف «القدر» ا أمَّ أمامها. يشء أي يفعل أن اإلنسان يستطيع ال وخفية،
أو بورسعيد، يف الرأسمالية عند أو بهوت، يف اإلقطاع رمز الباشا، عند سواء الرش، يف
عن تغيريه املمكن من الرش أو القدر وهذا الثالث. الجزء يف مرص يف املتفيشِّ الفساد عند
اإلنسان أمامه يقف أن املمكن من هنا القدر إن أي الفساد؛ مظاهر عىل الثورة طريق

ه. ويغريِّ
فاملوت لها؛ الشعبي املفهوم عن تختلف بصورة جاءت الثالثية يف «املوت» وفكرة
— األول الجزء يف — ياسني موت فنجد األجساد، ال األفكار موت عن ليعربِّ جاء فيها
وكذلك ياسني، جسد موت عن التعبري من أكثر اإلقطاع عىل الثورة فكرة موت عن يعربِّ
من أكثر الرأسمالية ضدَّ الثورة فكرة موت عن يعربِّ — الثاني الجزء يف — أمني موت
الثورة فكرة موت عن يعربِّ حمدي موت أن نجد وأخريًا أمني. جسد موت عن التعبري

حمدي. جسد موت عن التعبري من أكثر مرص يف الفساد ضدَّ

ص١١٠. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 32

ص١٥٤. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 33

ص١٥٥. د.ت، القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية رسور، نجيب 34
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موت بعد فالروح أيًضا، الثالثية يف املوظَّفة الشعبية األفكار من «التناسخ» وفكرة
املمكن ومن لديها. املألوفة األماكن وببعض بأحبابها، وتحيط تحوم باقية تظل صاحبها
فكرة وظَّف رسور نجيب ولكن النبات، أو الحيوان أشكال من شكل يف الروح عودة
لألجساد؛ ال لألفكار موت هو عنده املوت كان فإذا اليشء، بعض مختلفة بصورة التناسخ
هو الثاني الجزء يف أمينًا أن نجد لذلك أخرى؛ ألجساد األفكار عودة هو أيًضا فالتناسخ
ألمني. تناسخ هو الثالث الجزء يف حمدي وكذلك األول، الجزء يف ياسني ألفكار تناسخ
أي يف موته بعد ياسني بعودة أيًضا ومؤمنة التناسخ، بهذا مؤمنة بهية وجدنا هنا ومن

النخلتني. تحت يوم كل تنتظره لذلك األشكال؛ من شكل

نموت حني أننا تدري ال هي
نعود، ال

لبهوت، أحد املوت من يعد لم
فالبذور هذا رغم

تُدفن، حني … تُفنى ليس
يفنى ليس … اإلنسان ربما

يُدفن؛ حني
يعود قد ولهذا
لها ياسني هو

فراشه يف يوم ذات
حمامه أو
يمامه أو

يؤمنون جميًعا الناس هكذا
بالتناسخ؛ بهوت يف

تنتظر ولهذا
النخلتني ظل تحت

ظهر.35 كل

ص٤٤. قمر»، يا ليل يا «آه مرسحية 35
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ليوظِّفها الشعبية والتعابري املأثورات من االستفادة من رسور نجيب الكاتب تمكَّن وهكذا
أحداث جنباته يف تدور الذي والثقايف واالجتماعي السيايس الجو يخلق كي ثالثيته؛ يف
وآراءه العرصية أفكاره ثالثيته يحمل أن الكاتب استطاع بذلك الثالثية. خالل من مرص
عن نفسه، الشعب نظر وجه من وهمومه الشعب قضايا إبراز خالل من السياسية،
عهد بوصف تبدأ الثالثية فهذه الشعبي؛ وجدانه تمثِّل التي الشعبية التعابري طريق
الثاني الجزء ا أمَّ وبهية». «ياسني األول الجزء يف وذلك اإلقطاع، أيام واالضطهاد الظلم
وتقاوم تنهض أن مرص فيه حاولت الذي العرص عن رسور نجيب خالله من عربَّ فقد
ويختتم األول. الجزء يف لياسني امتداًدا يعترب الذي «أمني» شخصية خالل من االحتالل،
شخصيات: خالل من الثورة، إىل طريقها لتعرف مرص قدرة عن ليعربِّ ثالثيته املؤلف
كي الثالثية زمن يمتد وهكذا الفنان، و«حمدي» أمني، بن و«ياسني» الجندي، «عطية»

مرص. بها مرَّت التي األحداث أهم عن يعربِّ
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الثالث الفصل

التأصيل ملحاوالت تطبيقي نموذج
املرسح يف

إدريس ليوسف «الفرافري» مرسحية

«نحو مقاالته يف له نظَّر ملا كتطبيق ١٩٦٤ عام «الفرافري» مرسحية إدريس يوسف كتب
بداية ومع رئيسيني، قسمني يف تقع واملرسحية الشعبي. السامر مستلهًما مرصي» مرسح
املرسحي، اإليهام بكرس يقوم فنجده التطبيق، يف إدريس يوسف يبدأ منهما األول القسم

للجمهور: بالنسبة الرابع الجدار وتحطيم

وال خطيب مش أنا تخافوش، ما … الخري مساء … وسادتي سيداتي املؤلِّف:
فيكم واحد كل ويقعد طول، عىل نبتديها ممكن كان وإحنا … الرواية مؤلف أنا حاجة،
ممثلني روايتي يف مافيش كده عشان … سينما يف كأنه لواحده الضلمة يف عليها ويتفرج
يتفرج يعرف اليل أل، وليه شوية، يتفرجوا واملمثلني شوية، تمثلوا أنتم متفرجني. وال

1… يمثِّل يعرف الزم

شخصية بتقديم — املرسحية شخصيات من شخصية وهو — املؤلف يقوم أن وبعد
ويأتي «السيد». شخصية وهي الثانية، الشخصية عن وفرفور، هو يبحث، نجده «فرفور»
كتطبيق الجمهور وسط من «السيد» يخرج وأخريًا عديدة، مفارقات خالل من البحث

الحكيم، مرسح الثقافة، وزارة ،١٠ عدد «املرسحية»، سلسلة الفرافري»، «مرسحية إدريس، يوسف 1

ص١٣٦. ،١٩٦٤ مارس
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خالل من والسيد فرفور بني األول الجزء أحداث وتستمر الرابع.2 الجدار لتحطيم عميل
اللغوية»؛ «القفشات أو «القافية» يف املتمثل إدريس، يوسف ره تصوَّ كما الشعبي، السامر

السيد. لشخصية اسم عن للبحث

زيي. سيد بواحد يليق كده اسم يل شوف … أيوه السيد:
جاهز. ي متسمِّ استلمك عيلَّ أنا … ده شغيل مش ده فرفور:

محرتم. اسم تلقايل بأمرك أنا … وله يا السيد:
الجحش. نسميك … خالص فرفور:

ولد؟ يا دا اسم دا … وله يا دي األدب قلة إيه السيد:
وكلهم … كده املحرتمة الناس أسامي كل هو ما … عندي من جايبه وأنا فرفور:

يعجبوك. ح مش
يعجبوني. ح مش إنهم لك قال مني السيد:

الفار. نسميك خالص فرفور:
وله! يا السيد:

الحيوان؟ طب … رأيك إيه … القط … تزعلش ما بالش فرفور:
ولد! يا السيد:

املغفل.3 العبيط … كده عندنا األسامي وهللا … بألِّف فاكرني أنت فرفور:

وتعود السيد، شخصية عىل اسم أي إطالق عدم عىل والسيد فرفور يرىض وأخريًا
العديد السيد عىل فرفور يعرض وهنا للسيد. عمل عن للبحث جديد من املفارقات
أو كفنَّان، أو كمثقف، والعمل الوطنية، الرأسمالية مثل: تهكُّمية؛ بصورة األعمال من
كمحاسٍب، أو كطبيب، أو كقاٍض، أو للنيابة، كوكيل أو كمحاٍم، أو كمؤلٍف، أو كمطرٍب،
أو كحرامي، أو الهيلتون، يف كبواب أو مرور، كعسكري أو كمذيع، أو كرة، كالعب أو
النهاية، ويف ككمساري. تاكيس،أو كسواق أو حكومة، كموظف أو كمهندس، أو كمخرب،

الجدار لتحطيم كمحاولة املرسحية شخصيات باقي ظهور يف إدريس يوسف اتَّبعه األسلوب وهذا 2

الرابع.
ص١٤٨-١٤٩. املرسحية، 3
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يوسف أن بالذكر الجدير ومن «تُربي».4 للقبور كحفار السيد عمل عىل الرأي يستقر
املرسحية فرفور عىل الشعبي5 السامر يف رسمها كما الفرفورية الشخصية طبَّق إدريس
له، عمل ال — فرفور نظر وجهة من — املثقف فنجد السابقة، لألعمال عرضه أثناء
بأتعاب إال يهتم ال واملحامي آه، قول سوى له عمل فال املطرب ا أمَّ الفنان. وكذلك
سوى له عمل ال والقايض الناس، مع مستمرٍّ عداءٍ يف دائًما النيابة ووكيل القضية،
ره يوفِّ فيما يطمع دائًما واملحاسب الطب، يف يشء أي يعرف ال والطبيب القضايا، تأجيل
واملذيع الحارة، يف اللعب يف تتمثل مؤهالته الكرة والعب الرضائب، أموال من العميل عىل
هو ما الهيلتون وبواب السيارات، أصحاب عىل حاقد املرور وعسكري الحديث، يف ثرثار
يف عمله خالل من كبري حرامي أنواع: ثالثة إىل ينقسم والحرامي أفرنجي»، «شحات إال
وحرامي التعاونية، الجمعيات يف عمله خالل من متوسط وحرامي واالسترياد، التصدير
األعمال هذه من فرفور يتهكم وهكذا مواسريها، وتسلق املنازل رسقة خالل من صغري

ساخر. شعبي أسلوب يف سلبياتها إبراز خالل من
من املرسحية هذه يف السامر فن توظيف أراد إدريس يوسف أن يرى والبحث
تتحكم التي األبدية العالقة وهذه وفرفور». «السيد أو واملسود» «السيد عالقة إبراز أجل
أن إبرازها من أراد إدريس ويوسف املرسحية، يف املنشود األمل هي أجمعني البرش يف
فرفوًرا؟ الفرفور أصبح وملاذا سيًِّدا؟ السيِّد أصبح ملاذا يف: املتمثلة معضلتها بحلِّ يقوم
ومن السيد؟ الفرفور يُطيع وملاذا الفرفور؟ يف السيد يتحكم ملاذا وضوًحا: أكثر وبعبارة
املثال سبيل فعىل للنظر؛ الفتة بصورة املرسحية بها ت اهتمَّ العالقة هذه أن الواضح
للقبور ار كحفَّ عمله يف السيد يبدأ عندما فرفور وبني السيد بني تظهر العالقة هذه نجد

«تُربي».

ص١٤٩–١٥٥. املرسحية، انظر: 4
تدور الذي الرئييس املحور هي — إدريس يوسف عند — الشعبي السامر يف الفرفورية والشخصية 5

األخرى األدوار أن النهاية يف لنا يتضح بحيث الناس، يضحك وحركاته وآرائه وبمواقفه املرسحية، حوله
يمثل وحده وفرفور ساخرة. حوارية جمل من فيها بما فرفور أدوار تدعم مناسبات سوى ليست
مرصي»، مرسح «نحو إدريس، يوسف راجع: الساخرة. الجماعة نظر وجهة عن يعربِّ الذي الكورس

ص١١٨–١٢٠. ،١٩٦٣ فرباير ،٢٣ عدد «الكاتب»، مجلة
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… أنت واشتغل أهه، الفاس آدي طب السيد:
اشتغل؟ اليل أنا فرفور:

يشتغل؟ اليل مني أمال هللا؟ السيد:
أنت. فرفور:

يل. تشتغل اليل وأنت سيدك أنا ال السيد:
ده؟ وكل والرفد والرذالة العمل وعقد فرفور:

كله. مايش السيد:
عيلَّ. فرفور:

أنا. عيل … ال السيد:
اشتغل؟ ح اليل أنا مش ليه؟ وعليك فرفور:

برضه. اشتغل ح راخر أنا ما السيد:
إيه؟ تشتغل حا فرفور:

سيدك. السيد:
يعني؟ إيه تعمل فرفور:

عليك. أسيِّد السيد:
… إيه دا عيلَّ تسيد … هللا يفتح عم يا ال … دي شغلة ودي عيلَّ؟ تسيِّد فرفور:

6… فني إحنا

الرأي صاحب عن النظر بغض الرأي، يف االختالف عند أيًضا تظهر العالقة وهذه
السيد. هو طاملا السيد رأي الرأي يكون أن املهم الصائب.

هنا؟ ومش هنا واشمعنى فرفور:
بتاعتي هنا فيبقى هنا، تفحر عايزك وأنا هنا تفحر عايز أنت دام ما ألن السيد:

بتاعتك. هنا من أحسن

ص١٥٩-١٦٠. املرسحية، 6
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دي؟ نزلت كتاب أي ويف فرفور:
رأيك. من أحسن دائًما رأيي يبقى سيدك أنا دام ما السيد:

غلط؟ ورأيك صح رأيي كان ولو حتى فرفور:
الغلط والرأي رأيي، هو الصح الرأي غلط. ورأي صح رأي ولد يا فيه وهو السيد:

رأيك.7 هو

مرة نعود ثمَّ — بأكملها8 املرسحية مدار عىل — الظهور يف العالقة هذه وتستمر
القسم يف — فرفور فنجد سلبياته، خالل من العالم يف تقدُّم كل عىل التهكُّم إىل أخرى

وساخًرا: قائًال عليها وينادي قديمة أشياء يبيع — املرسحية من الثاني

الطرقة يف وسائًرا الصالة، إىل الجمهور منه يدخل الذي الباب من (داخًال فرفور
وأجزاء وأمريكا أوروبا تمثِّل رسيالية نماذج عليها يد عربة يدفع املقاعد بني الرئيسية
قديم مجد للبيع. قديمة حاجة كل روبابيكيا. روبابيكيا، ومشانق): وطائرات مدافع من
قديمة ذرية قنابل للبيع. قديمة مدافع للبيع. قديمة أسياد للبيع. قديمة عظمة للبيع.
للبيع، قديمة جرايد فلسفة، كتب، مجالت، أيدروجينية، عنده حدِّش … بيكيا للبيع.

بيكيا.9 للبيع. قدام مؤلِّفني مسارح، روايات

وتفيشِّ البرشية، دمار يف سلبياته إبراز بغرض كان العلمي التقدم عىل والتهكُّم
قتلة فأصبحوا «الدفن»، مهنة أورثهم قد ذرية ينجب السيد فنجد الشعوب، بني العداء
الدمار. أسلحة خالل من جماعية بصورة البرش إلبادة العلمي التطور حسب متطورين

لك. بأقول األوالد يف الربكة السيد:
برضه؟ الصنعة ورثوا هم فرفور:

ص١٦١. املرسحية، 7
.٢٢٩-٢٣٠ ،٢٠٨ ،٢٠٠ ص١٦٢، أمثلة، من البحث يف جاء ما بخالف املرسحية، يف العالقة لهذه انظر 8
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قوي. قوي فيها ونبغوا ورثوها السيد:
إزاي. نبغوا فرفور:

بني يا منهم الواحد هم إزاي، واحد دفن يف بنحتار كنَّا وأنت أنا شوف السيد:
ابني عندك يتعبش. وال ألف عرشين عرشة اليوم يف له يدفن كان هللا شاء ما هللا باسم
دفن ده شوية منه أكرب كان اليل تحتمس ألف، ميت ييجي لوحده دفن دا اإلسكندر،

راسه. شعر عدد لوحده
كده؟ أساميهم ومال واإلسكندر! تحتمس فرفور:

نابليون عندك باسمه، واحد كل التاريخ، أبطال أسامي عىل يهم مسمِّ أصيل السيد:
مليون! ثالثة ييجي دفن مثًال

التاريخ؟ بتاع وال بتاعك نابليون؟ أنهي فرفور:
أوالدي. كلهم ابني. أخي، يا ابني السيد:

وطالع؟ مليون من تُربيَّة كدة وكلهم فرفور:
أيوة. السيد:

صحيح. حالل والد عليهم؛ عفارم ال، فرفور:
موسوليني؟ ابني تعرف السيد:

مليون؟ كام فرفور:
علشان معاه الكبري أخوه يطلع ملا إال الشغل يطلع ماكنش أصله دا … ال السيد:

قلبه. د يجمِّ
مني؟ أخوه فرفور:

بييجي لهم طلعوا املواسم من موسم يف مرة دول بَقى، عندك وخد … هتلر السيد:
مدفون.10 مليون ثمانية

بعد عليها طرأ أن بعد واملسود»، «السيد عالقة إىل أخرى مرة املرسحية وتعود
وتابًعا فرفوًرا باعتباره معه العمل ويرفض السيد عىل يتمرَّد فرفوًرا فنجد التطور،
السيد يرضخ اإلرصار هذا وأمام اآلخر. هو فرفوًرا يصبح أن السيد من ويطلب للسيد،
الوقت وبمرور فرفوًرا. الفرفور أصبح إذا إال سيًِّدا يصبح ال السيد ألن فرفور؛ لرأي

ص١٩٤. املرسحية، 10

294



املرسح يف التأصيل ملحاوالت تطبيقي نموذج

ويبدأ فرافري. من لهم بُدَّ ال واألسياد أسياد، من لهم بُدَّ ال الفرافري ألن الحل؛ هذا يفشل
سيًِّدا، يصبح والفرفور فرفوًرا السيد يصبح أن وهو آخر، حلٍّ عن جديد من البحث
وأيًضا سيِّدين، يصبحا بأن الحلول آخر إىل يتوصالن وأخريًا الحل. هذا يفشل وأيًضا
أن العديدة الحلول هذه وضع من أراد إدريس يوسف أن الواضح ومن الحل. هذا يفشل
عالقة العالقة هذه بأن ليقنعنا والفرفور»؛ «السيد بني العالقة احتماالت جميع يجرِّب
أسياد ا إمَّ — جميًعا — الناس أن اعتبار عىل الحياة تسري أن ويجب منها، مفرَّ وال أبدية
عىل معهم بالعمل ترىض فرافري من لهم بُدَّ ال أسياًدا يصبحوا كي األسياد وأن فرافري، أو
شخصية أو — املرسحية ولكن الفرافري. إىل بالنسبة األمر وكذلك العالقة، هذا أساس
يكاد املرسحية وقت ولكن العالقة، لهذه املناسب الحل تجد أن عىل ترصُّ — فرفور
وفرفور؛ السيد انتحار يف متمثًِّال نهائيٍّا حالٍّ ويعرض الستار عامل يتدخل وهنا ينتهي،
وفرفور، السيد من كل ينتحر وبالفعل تامٍّ. تساٍو يف والفرافري األسياد يجعل املوت ألن
تكوين مواد من أوليتني مادتني أصبحا ألنهما املناسب؛ الحل لهما يقدِّم لم االنتحار ولكن
فرفور أصبح كما وزنًا، أثقل ألنه الذرة؛ تكوين حسب بروتونًا أصبح فالسيد الكون،
السيد حول الفرفور يدور لذلك وزنًا، أخفُّ ألنه أيًضا؛ الذرة تكوين حسب إلكرتونًا
يف سواء وفرفور السيد بني مستمرة العالقة إن أي الربوتون؛ حول اإللكرتون يدور كما
نظاًما أصبحا أن بعد السيد حول فرفور بدوران املرسحية وتنتهي املوت، يف أو الحياة

فرفور: فيقول الكون، أنظمة من

حل. لنا شوفوا يتحاش. ابتدى صوتي أنا … أخوكم الحقوا فرافري يا عالم يا
النجدة حل، فيه بُدَّ ال حل، فيه الزم … كده ألفضل هوه يا حل ناس، يا حل
أنتم. عشانكم أنا. عشاني مش حل. عرضكم يف أنا فرفر. خالص أخوكم …

وا.11 بتلفُّ اليل وانتوا بس باَمثِّل دانا

تكون أن حاولت فمثًال موضوع، من أكثر عالجت أنها نالحظ املرسحية ل وبتأمُّ
الشعبي، السامر أساس عىل مرصي» مرسح «نحو إدريس يوسف لتنظري عمليٍّا تطبيًقا
عىل فرفور تهكُّمات خالل من املعارصة، حياتنا يف السلبية األوضاع بعض عالجت وأيًضا

ص٢٥٣. املرسحية، 11
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األبدية العالقة معالجة املرسحية حاولت وأيًضا — بنا مرَّ كما — واألعمال املهن بعض
وللبحث عامة. بصفة اإلنسانية الحرية مشكلة صورة يف متمثِّلة واملسود»، «السيد بني

املعالجات: هذه يف رأي
«نحو الثالث: ملقاالته عمليٍّا تطبيًقا «الفرافري» يجعل أن إدريس يوسف حاول لقد أوًال:
أين ولكن فرفور، شخصية يف متمثًِّال الشعبي السامر أساس عىل مرصي»، مرسح
فرفور؟ شخصية وأين املرسحية؟ يف الشعبي الرتاث توظيف وأين السامر؟ هذا
إدريس، عنها قال كما املرصي الشعبي الرتاث من النابعة املرصية الشخصية تلك
أم أفراًحا أكانت سواء الخاصة، املناسبات يف يُقام إدريس يوسف عند فالسامر
الجمهورية». «مرسح هو الدولة مسارح من عام مرسح يف أُقيمت واملرسحية موالَد،12
مالمح من ملمح أي نجد فلم املرسحية، يف الشعبي الرتاث توظيف حيث من ا أمَّ
وعىل العملية الحياة سلبيات عىل التهكُّمات اعتربنا إذا إال املرسحية، يف الشعبي الرتاث
الرتاثية املالمح من — البرشية إبادة عىل ضار تأثري من لها بما — العلمية التطورات
الجدار تحطيم يف فتمثَّل املرسحية يف — والوحيد — الشعبي التطبيق ا أمَّ الشعبية.
معروف هو ما بعكس جاء التطبيق أن الغريب ومن املرسحي. اإليهام وكرس الرابع،
املرسوم الدور عن املمثل يخرج أن يكفي هل فمثًال األمور؛ هذه مثل يف التنظري عن
كًرسا ذلك يصبح كي تمثيلية؛ مرسحية يشاهد أنه املتفرج يذكِّر كي األوقات بعض يف
وسط املمثلون يجلس عندما يحدث الرابع الجدار تحطيم وهل املرسحي؟ لإليهام
يوسف لنظرية التطبيقية األشكال إن والطرقات؟ الصفوف بني وينتقلون الجمهور،
سواء املرسحية فاألشكال صميًما؛ عربيٍّا أو مرصيٍّا مرسًحا لنا وال له تخلق لم إدريس

العاملية. األشكال عن كثريًا تختلف ال التطبيقية أو النظرية
عىل إدريس يوسف بناها قد شخصية فنجدها فرفور، شخصية حيث من ا أمَّ
املؤلف خلقها فرفور شخصية إن وضوًحا: أكثر وبعبارة الشخصيات. باقي حساب
وكذلك الشخصيات، باقي جعل الرمز هذا وإبراز تجسيد أجل ومن رمزية، بصورة
هذا ويعترب الرمز. هذا أو الشخصية هذه مالمح إلبراز وسائل مجرد واألحداث األدوار
الواحدة، الشخصية مرسحيات من مرسحية أصبحت ألنها املرسحية؛ مزالق من مزلًقا

ص١١٨. السابق، مرصي»، مرسح «نحو إدريس، يوسف راجع: 12
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كي التطبيق أجرب إدريس يوسف أن — البحث نظر وجهة من — ذلك يف والسبب
فرفور: شخصية عن الصبور عبد صالح ويقول التنظري، مع يتوافق

السامر إىل إدريس يوسف ينسبها التي الخادم أو «الفرفور» شخصية إن
سواء عاملية، شخصية فهي اسمها، إال املرصية من تحمل ال الشعبي
يف رأيناه طاملا السخرية، مرير الظل، خفيف ذكي، كخادم األوىل بأبعادها
حني الفكرية بأبعادها أو وبومارشيه، موليري عند أو املرتجلة، الكوميديا
أننا ندَّعي ال عاملية مشكلة أيًضا فتلك والعبودية؛ السيادة مشاكل نناقش

بها.13 ننفرد

فنجد األعمال، لبعض السلبيات بعض خالل من املعارص واقعنا نقد حيث من ا أمَّ ثانيًا:
اللغوية والقفشات النكت خالل من السلبيات هذه إبراز يف نجح قد إدريس يوسف
القبور ار حفَّ مهنة اختيار يف متمثًِّال األكرب النجاح وكان فكاهية. كوميدية صورة يف
لألجيال القبور يحفر الذي القدر عىل رمٌز وكأنهما وفرفور، السيد من لكلٍّ «الُرتَبي»

القادمة.
«السيد بني أو واملسود»، «السيد بني للعالقة املرسحية معالجة حيث من ا أمَّ ثالثًا:
فمرة األوجه، جميع عىل العالقة هذه يستعرض إدريس يوسف أن فنجد والفرفور»،
يجعلهما وأخريًا فرفورين، يجعلهما أخرى ومرة فرفوًرا، والسيد سيًِّدا الفرفور يجعل
ويقول سيد، والسيد فرفور، فالفرفور ثابتة، بينهما العالقة تصبح ذلك ورغم سيِّدين.

اش: النقَّ رجاء العالقة هذه عن

يشغل موضوع وهو ممتاز، مرسحي موضوع عىل إدريس يوسف عثر لقد
محاولة أخرى بعبارة أو والسيد»، «فرفور موضوع هو وعقله، وجدانه
آمر لسيد تابًعا يكون أن عليه يفرض الذي النظام من يتخلَّص أن فرفور
ذهني كان مرة كل ويف مرة، من أكثر املرسحية هذه شاهدت وقد مطاع.
ورثناه الذي الخطري املرض ذلك املرصية، «البريوقراطية» إىل ينرصف دائًما
فنغلبه عنيفًة، حربًا الثوري عرصنا يف اليوم نحاربه والذي السنني، آالف منذ

ص١٢٢. ،١٩٦٦ ط١، بريوت، الطليعة، دار منشورات املوت»، نقهر «حتى الصبور، عبد صالح 13
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يف الكبار املوظفني تحكم أو البريوقراطية إن أخرى. تارة ويغلبنا تارة،
الخطري املرض هذا … العادي املواطن يف الجميع وتحكم الصغار املوظفني
أن يمكننا هنا من … املرصي املجتمع يف راسٌخ مرٌض — شك وال — هو
جهوده؛ كل الفرافري مرسحية يف الفناُن إليه ه يوجَّ الذي الهدف إن نقول
استمدَّ قد والسيد، الفرفور نظام عىل القضاء وهو وهزيمته؛ عليه للتغلب
بعض من يعاني زال ما والذي مرص، يف العميل الواقع من األكرب إيحاءه

اآلن.14 حتى العنيفة البريوقراطية اآلثار

السيادة ملشكلة األمثل للحل تقديمها عدم رغم — املرسحية نعترب أن املمكن ومن
العقل استخدام إىل تدعو إنها أي الحل؛ عن للبحث التفكري إىل دعوة — والعبودية

للتفكري. إمكانيات من لديه ما بكل اإلنساني

ص١١٦ ،١٩٦٥ يونيو املعارف، دار ،٢٧٠ عدد «اقرأ»، سلسلة املرسح»، أضواء «يف اش، النقَّ رجاء 14

.(١٩٦٤ أكتوبر ،٤٣ عدد «الكاتب»، بمجلة الغاضب» «املرسح بعنوان مقال يف الجزء هذا نرش سبق (وقد
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اخلامتة

املرسح «بدايات بعنوان أولهما: موضوعات؛ لثالث التمهيد يف البحث تعرض لقد أوًال:
عند سواء املرسحي، الفن وجود إلثبات الدارسني محاوالت ناقش وفيه العربي»،
هذه أن إىل البحث وانتهى اإلسالمية. البيئة يف أو الجاهلية، البيئة يف أو الفراعنة،
والبعيدة الدينية، التمثيلية املظاهر بعض وجود إلثبات محاوالت إال هي ما املحاوالت
إلينا وافد جديد فن هو املرسحي الفن وأن املعروف، املرسحي الفن عن البعد كل
من وذلك العربي»، للمرسح التأصيل «محاوالت بعنوان وثانيهما: الغربية، البيئة من
عند املرسح لتأصيل اد، والنقَّ والدارسني املبدعني بعض ملحاوالت زمني تتبع خالل

وتوظيفه. العربي الرتاث استلهام خالل من له، جديدة صيغة وإيجاد العرب،
ما فكل بجديد، تأِت لم املحاوالت هذه أن إىل الشأن هذا يف انتهى والبحث
يف ومتأصلة قبل، من معروفة وتجارب فروض هي وتجارَب فروٍض من قدَّمته
أكثر التنظريي بالجانب املحاوالت هذه اهتمام بخالف هذا العربية. املرسحية البيئة
برضورة البحث أوىص وأخريًا مرص. يف سيَّما وال التطبيقي، بالجانب اهتمامها من
ذلك ربط ثمَّ الغربية، التجارب وكذلك نشأتها، منذ العربية املرسحية التجارب دراسة
املرسحية البيئة تتمكن حتى ذلك كل فنية. بصورة توظيفه أجل من العربي بالرتاث
الرتاث»، «استلهام بعنوان وثالثهما: العربي. للمرسح جديدة صيغة إيجاد من العربية
وأيًضا العربي، بالرتاث مرص يف املرسحي الكاتب اهتمام أسباب خالل من وذلك
إىل التعرض وأخريًا بالرتاث. املتأثِّر املرسحي العمل يف توافرها الواجب الرشوط وضع
البحث وانتهى الرتاث. مع املرسحي الكاتب تعامل ملراحل الدارسني بعض محاوالت
جانبها يف جاء ما بعكس التطبيقي، جانبها يف الدراسات هذه قصور إىل ذلك يف

التنظريي.
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فقد املعارص»، املرصي املرسح يف التاريخي الرتاث «أثر وهو األول، الباب ا أمَّ ثانيًا:
األول الفصل ففي الخمسة؛ فصوله خالل من موضوعات عدة إىل البحث فيه تعرَّض
األندلس» «طارق األوىل مرسحيتني: إىل تعرض الذات» عن للتعبري التاريخ «توظيف
زياد بن طارق شخصية بني حميمة عالقة وجود عن البحث أبان وقد تيمور. ملحمود
بصورة التاريخية الشخصية وظَّف الذي تيمور محمود وبني — املرسحية بطل —
الثورة رجال من ملوقفه موضوعيٍّا معادًال جعلها فقد عنه؛ ذاتيٍّا تعبريًا تكون كي فنية
من جعل الذي شوقي، ألحمد األندلس» «أمرية هي الثانية واملرسحية كتابتها، وقت
عنه ومحى الصفات، أفضل له أضاف بعدما شخصيٍّا، له رمًزا عباد بن املعتمد بطلها
ظروف من بها يحيط ما بكل الشخصية هذه تكون كي به؛ لحقت عاٍر وصمِة أي

إسبانيا. إىل نفيه أثناء شوقي ألحمد موضوعيٍّا معادًال
مرسحيتني إىل البحث تعرَّض للتاريخ»، التعليمي «التوظيف الثاني الفصل ويف
املرسحيتني أن إىل البحث وانتهى األندلس»، و«غروب «النارص» هما: أباظة؛ لعزيز
بهذه متأثِّرة الدولة موت تمثِّل والثانية الحكم، أمراض تمثِّل فاألوىل متكاملتان؛

لألندلس. التاريخي الرتاث توظيف خالل من وذلك األمراض،
مرسحية إىل البحث تعرَّض للتاريخ»، االجتماعي «التوظيف الثالث الفصل ويف
قضية عن ليبني فيها التاريخ وظَّف الكاتب أن إىل وانتهى أباظة، لعزيز «العبَّاسة»
لنكبة توظيفه خالل من والعجم، العرب بني العنرصية التفرقة يف تمثَّلت اجتماعية

الربامكة.
«لعبة مرسحية إىل البحث تعرَّض للتاريخ»، النفيس «التوظيف الرابع الفصل ويف
أن استطاع الكاتب أن إىل البحث وانتهى أحمد، فهمي فوزي للدكتور السلطان»
بأمه عالقته خالل من نفسية، بصورة الرشيد هارون لحكم التاريخية الفرتة يفرسِّ

النفسية. أوديب عقدة مستغالٍّ العبَّاسة، بأخته عالقته ثمَّ
إىل البحث تعرَّض للتاريخ»، السيايس «التوظيف واألخري الخامس الفصل ويف
خالل من وذلك العربية»، للقومية رمز الشعب «جيش بعنوان األول: محاور؛ خمسة
زينب»، و«مأساة نابليون»، و«أحالم والثعبان»، «الدودة باكثري: أحمد عيل ثالثية
هزيمته بعد املرصي الجيش إصالح ثالثيته من أراد الكاتب أن إىل البحث وانتهى
بعنوان والثاني ملرص، الفرنسية الحملة احتالل فرتة توظيف خالل من ،١٩٦٧ عام
الحائر» «السلطان مرسحية خالل من جاء وقد للتاريخ»، السيايس الفكري «التوظيف

الحكيم. لتوفيق
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الخاتمة

خالل من — فيها اململوكي التاريخ توظيف من أراد الكاتب أن البحث أبان وقد
ح يوضِّ أن — والواقع الحقيقة بني الفكري، مرسحه يف الرصاع، يف الشهرية ثنائيته

النارصي. العهد مساوئ
األوىل مرسحيتني: خالل من وذلك التاريخية»، الشخصية «إحياء بعنوان والثالث
إحياء من أراد الكاتب أن إىل البحث وانتهى باكثري، أحمد لعيل الضائعة» «التوراة
من حواًرا، بينهما يقيم أن األسد قلب وريتشارد األيوبي الدين صالح شخصيتي
الحارض؛ وقتنا يف املسيحية األمة وبني اإلسالمية األمة بني حواًرا يصبح أن املمكن
دياب، ملحمود الفتوح» «باب مرسحية والثانية الصهيوني، الخطر من الوطن إلنقاذ
طرح فيها األيوبي الدين صالح شخصية إحياء من أراد كاتبها أن البحث أبان التي

.١٩٦٧ عام يف مرص هزيمة أسباب حول األسئلة من العديد
مرسحية خالل من للتاريخ»، السيايس االجتماعي «التوظيف بعنوان والرابع
من كان فيها التاريخ توظيف أن عن أبان والبحث فرج. أللفريد الحلبي» «سليمان
من احتاللها وقت السياسية مرص ظروف وسط االجتماعي العدل عن البحث أجل

الفرنسية. الحملة قبل
من وذلك الحكَّام»، عن للدفاع التاريخ «توظيف بعنوان جاء واألخري والخامس
وظَّف الكاتب أن رأى والبحث شوقي. ألحمد الكبري» بك «عيل األوىل مرسحيتني: خالل
لعزيز الدر» «شجرة والثانية كتابتها، وقت امللكية األرسة عن للدفاع فيها التاريخ
بموت متأثًِّرا باملرأة لإلشادة فيها التاريخ وظَّف كاتبها أن إىل البحث وانتهى أباظة،

زوجته.
وذلك املعارص»، املرصي املرسح يف الديني الرتاث «أثر بعنوان جاء الثاني والباب ثالثًا:
أقل الديني الرتاث أن إىل البحث انتهى املقدمة ففي وفصلني، مقدمة خالل من
دينية وأحداث لشخصيات يتعرض الكاتب ألن املرسح؛ يف توظيًفا الرتاثية املصادر
بعض لجأ هنا ومن مطلقة. فنية بصورة توظيفها أو تغيريها الكاتب عىل يصعب
الرتاث وظَّف الذي الحكيم توفيق أمثال «الذهني/الرمزي»، الفكري املرسح إىل الكتَّاب
«توظيف األول الفصل ويف املرسح. هذا خالل من الكهف أهل قصة يف متمثًِّال الديني
الحالج» «مأساة مرسحية إىل البحث تعرَّض الذات»، عن للتعبري الصوفية الشخصية
الصويف الحالج شخصية توظيف من أراد كاتبها أن إىل وانتهى الصبور، عبد لصالح
عامة عند الكلمة بدور اإليمان طريق عن له، رمًزا ويكون ذاته، عن به يعربِّ أن
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للشخصية السيايس «التوظيف واألخري الثاني الفصل ا أمَّ صاحبها. يموت عندما الناس
بجزأيها الرشقاوي الرحمن لعبد هللا» «ثأر مرسحية خالل من جاء فقد الدينية»،
أراد الرشقاوي الرحمن عبد أن البحث أبان وقد شهيًدا»، و«الحسني ثائًرا» «الحسني
خاللها، من االشرتاكية أفكاره يبثَّ أن الدينية عيل بن الحسني شخصية توظيف من
الحكم. يف والوراثة الشورى مبدأ خالل من للعرص املالئم الحاكم قضية يعالج وأن

املرصي املرسح يف الشعبي الرتاث «أثر بعنوان جاء فقد واألخري الثالث الباب ا أمَّ رابًعا:
للرتاث االجتماعي «التوظيف بعنوان األول: فصول؛ ثالثة خالل من وذلك املعارص»،
البحث أبان وقد شوقي. ألحمد ليىل» «مجنون ملرسحية البحث تعرَّض وفيه الشعبي»،
وعن عامة، بصفة العربية الشعبية والتقاليد العادات لبعض الكاتب توظيف عن
إبراز أجل من والتقاليد العاطفة بني رصاًعا ليخلق خاصة؛ بصفة التشبيب قضية

املرسحية. كتابة وقت ونهضتها املرأة دور به ليساير املثايل، النسائي النموذج
خالل من وذلك الشعبي»، للرتاث السيايس «التوظيف بعنوان كان الثاني والفصل
الشمس». لعني و«قولوا قمر»، يا ليل يا و«آه وبهية»، «ياسني رسور: نجيب ثالثية
واملثل األغنية مثل الشعبية، التعابري توظيف من أراد الكاتب أن إىل البحث انتهى وقد
وقت مرص بها مرَّت التي السياسية الظروف ر يصوِّ أن «البكائيات»، والعديد والحلم

الثالثية. لهذه كتابته
يف التأصيل ملحاوالت تطبيقي «نموذج بعنوان جاء واألخري الثالث والفصل
النموذج أنها اعتبار عىل إدريس، ليوسف «الفرافري» مرسحية خالل من املرسح»
أن البحث أبان وقد مرصي». مرسح «نحو كاتبها لدعوة الوحيدة املرصي التطبيقي

النموذج. بهذا إقناعنا يف فشل الكاتب
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واملراجع املصادر أَوًال:

،٦٨ عدد العرب»، «أعالم سلسلة نصري»، بن «موىس العدوي: أحمد إبراهيم د. (١)
العربي. الكاتب دار ،١٩٦٧ أغسطس

الشباب، مكتبة والتطبيق»، النظرية بني املقارن «األدب الرحمن: عبد إبراهيم د. (٢)
.١٩٨٤

محمد الدكتور ذكريات من قرن «نصف كتاب تصدير الرحمن: عبد إبراهيم د. (٣)
.١٩٩١ مرص، مكتبة عالم»، مهدي

ورشكاه الحلبي مؤسسة األول، الجزء والسياسة»، «اإلمامة الدينوري: قتيبة ابن (٤)
.١٩٦٧ والتوزيع، للنرش

د.ت. املعارف، دار العرب»، «لسان منظور: ابن (٥)
السالم)»، (مدينة أو بغداد «تاريخ البغدادي: الخطيب عيل بن أحمد بكر أبو (٦)

.١٩٣١ بمرص، السعادة مطبعة
الفضل أبو محمد تحقيق: الطربي»، «تاريخ الطربي: بنجرير محمد أبوجعفر (٧)

د.ت. ط٣، املعارف، دار إبراهيم،
ومعادن الذهب «مروج املسعودي: عيل بن الحسني بن عيل الحسن أبو (٨)

د.ت. والنرش، للطبع الرجاء دار الثالث، الجزء الجوهر»،
.١٩٦٤ التحرير، كتاب الثاني، املجلد «األغاني»، األصفهاني: الفرج أبو (٩)

عمر د. تحقيق: املجانني»، «عقالء حبيب: بن محمد بن الحسن القاسم أبو (١٠)
.١٩٨٧ ط١، بريوت، النفائس، دار األسعد،
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الهيئة عكاشة، ثروت د. ترجمة: القديم»، املرصي «املرسح دريوتون: إتيني (١١)
.١٩٨٨ ط٢، للكتاب، العامة املرصية

التأليف لجنة مطبعة املرصية»، والتعابري والتقاليد العادات «قاموس أمني: أحمد (١٢)
.١٩٥٣ ط١، والنرش، والرتجمة

الرطيب»، األندلس غصن من الطيب «نفح التلمساني: املقري محمد بن أحمد (١٣)
.١٩٤٩ ط١، الكربى، التجارية املكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق:

الهيئة ،١١ عدد األدب»، اد «نقَّ سلسلة زيدان»، «جرجي الطماوي: حسني أحمد (١٤)
.١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية

مكتبة السيايس، املرسح األول، الجزء املرسحي»، باكثري «أدب السعدني: أحمد د. (١٥)
.١٩٨٠ بأسيوط، الطليعة

للكتاب، العامة املرصية الهيئة (املرسحيات)»، الكاملة «األعمال شوقي: أحمد (١٦)
.١٩٨٤

الكربى، التجارية املكتبة والثالث، األول الجزء «الشوقيات»، شوقي: أحمد (١٧)
.١٩٧٠

الوطني شعره حياته، باكثري: أحمد «عيل السومحي: هللا عبد أحمد د. (١٨)
جدة، والنرش، للطباعة البالد دار ،٨ عدد الثقايف، األدبي النادي كتاب واإلسالمي»،

.١٩٨٢ ط١،
مطبعة الشعراء»، أمري صحبة يف عاًما عرش «اثني العز: أبو الوهاب عبد أحمد (١٩)

.١٩٣٢ مرص،
الشاب، مكتبة الثقافة، وزارة وفنونه»، الشعبي «األدب مريس: عيل أحمد د. (٢٠)

.١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة
.١٩٨٣ املعارف، دار الشعبية»، «األغنية مريس: عيل أحمد د. (٢١)

ط٤، للكتاب، العامة املرصية الهيئة شوقي»، «وطنية الحويف: محمد أحمد د. (٢٢)
.١٩٧٨

النهضة مكتبة خورشيد، زكي إبراهيم ترجمة: حيٍّا»، يُبعث «املايض مجوير: إدنا (٢٣)
.١٩٥٣ املرصية،

املرصية الهيئة الحلبي»، «سليمان مرسحية ،«٢ الكاملة «املؤلفات فرج: ألفريد (٢٤)
.١٩٨٩ للكتاب، العامة
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ط٢، املرصية، األنجلو مكتبة شعبية»، مرصية «أغاٍن رشيد: صدقي بهيجة (٢٥)
.١٩٨٢

د.ت. اآلداب، مكتبة الكهف»، «أهل مرسحية الحكيم: توفيق (٢٦)
د.ت. اآلداب، مكتبة «بجماليون»، مرسحية مقدمة الحكيم: توفيق (٢٧)

.١٩٧٦ عام طبعة اآلداب، مكتبة الحائر»، «السلطان مرسحية الحكيم: توفيق (٢٨)
د.ت. اآلداب، مكتبة «الصفقة»، مرسحية بيان الحكيم: توفيق (٢٩)
.١٩٧٢ بريوت، الرشوق، دار الوعي»، «عودة الحكيم: توفيق (٣٠)

د.ت. اآلداب، مكتبة املرسحي»، «قالبنا الحكيم: توفيق (٣١)
د.ت. اآلداب، مكتبة أوديب»، «امللك مرسحية مقدمة الحكيم: توفيق (٣٢)

ببوالق، األمريية املطبعة السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة املدور: نخلة جميل (٣٣)
.١٩٣٦

الثقافية الشئون دار واإلعالم، الثقافة وزارة التاريخية»، «الرواية لوكاش: جورج (٣٤)
.١٩٨٦ ط٢، بغداد، العامة،

.١٩٨٧ ط٣، املرصية، األنجلو مكتبة والتجديد»، «الرتاث حنفي: حسن د. (٣٥)
.١٩٨٤ املعارف، دار واملؤرخون»، «التاريخ مؤنس: حسني د. (٣٦)
.١٩٨٠ ط٥، للماليني، العلم دار «األعالم»، الزركيل: الدين خري (٣٧)

د.ت. بريوت، املعرفة، دار العربية، الرتجمة اإلسالمية»: املعارف «دائرة (٣٨)
املعارف، دار ،٢٧٠ عدد «اقرأ»، سلسلة املرسح»، أضواء «يف اش: النقَّ رجاء (٣٩)

.١٩٦٥ يونيو
الفكر «أئمة سلسلة (٥٧٧–٦٦٠ه)»، السالم عبد بن «العز الندوي: عيل رضوان (٤٠)

.١٩٦٠ دمشق، الفكر، دار اإلسالمي»،
املرصية الهيئة منهجية»، نقدية نظرة العربي: الرتاث عن «بحثًا سالم: رفعت (٤١)

.١٩٩٠ للكتاب، العامة
العفيفي، العال أبو ترجمة: وتاريخه»، اإلسالمي التصوف «يف نيكولسون: رينولد (٤٢)

.١٩٥٦ والنرش، والرتجمة التأليف لجنة مطبعة
.١٩٧٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة شوقي»، «أحمد مبارك: زكي د. (٤٣)

العربي»، الجمايل الوعي يف قراءة املرسح: يف التجريب «حول اإلمام: أحمد سيد (٤٤)
.١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،٤٨١ عدد الثقافية، املكتبة
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العرب»، أحوال معرفة يف األرب «بلوغ األلويسالبغدادي: شكري محمود السيد (٤٥)
.١٩٨٦ ط٢، بريوت، العلمية، الكتب دار

فن كل يف «املستطرف األبشيهي: الفتح أبو أحمد بن محمد الدين شهاب (٤٦)
بريوت، العلمية، الكتب دار الثاني، الجزء قميحة، محمد مفيد د. تحقيق: مستظرف»،

.١٩٨٦ ط٢،
.١٩٥٧ ط٢، املعارف، دار الحديث»، العرص شاعر «شوقي ضيف: شوقي د. (٤٧)

العامة املرصية الهيئة الشعري)»، (املرسح الكاملة «األعمال الصبور: عبد صالح (٤٨)
.١٩٨٨ للكتاب،

ط١، بريوت، الطليعة، دار منشورات املوت»، نقهر «حتى الصبور: عبد صالح (٤٩)
.١٩٦٦

.١٩٧٧ بريوت، العودة، دار الشعر»، يف «حياتي الصبور: عبد صالح (٥٠)
.١٩٧٦ ط١٢، املعارف، دار األول، الجزء األربعاء»، «حديث حسني: طه د. (٥١)

العلمية، املكتبة اإلسالمي»، التصوف شهيد «الحالج رسور: الباقي عبد طه (٥٢)
.١٩٦١ ط١، القاهرة،

.١٩٨٥ ط٣، املعارف، دار واملرسحي»، الغنائي شوقي «شعر وادي: طه د. (٥٣)
.١٩٨٣ ط١، بريوت، لبنان، مكتبة الفولكلور»، «معجم يونس: الحميد عبد د. (٥٤)
البسطامي»، يزيد «أبو األول الجزء الصوفية»، «شطحات بدوي: الرحمن عبد د. (٥٥)

.١٩٤٩ املرصية، النهضة مكتبة
اللبناني، الكتاب دار خلدون»، ابن العالمة «تاريخ خلدون: بن الرحمن عبد (٥٦)

د.ت.
األنوار مطبعة واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «عجائب الجربتي: الرحمن عبد (٥٧)

د.ت. بالقاهرة، املحمدية
املثنى، مكتبة املسبوك»، الذهب «خالصة األربيل: قنيتو ُسنبُط الرحمن عبد (٥٨)

.١٩٦٤ بغداد،
للطباعة العربي الكاتب دار ثائًرا»، «الحسني مرسحية الرشقاوي: الرحمن عبد (٥٩)

د.ت. والنرش،
العامة املرصية الهيئة شهيًدا»، «الحسني مرسحية الرشقاوي: الرحمن عبد (٦٠)

.١٩٨٨ للكتاب،
.١٩٨٢ الشباب، مكتبة واألموي»، اإلسالمي الشعر «يف القط: القادر عبد د. (٦١)
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بريوت، العربية، النهضة دار (املرسحية)»، األدب فنون «من القط: القادر عبد د. (٦٢)
.١٩٧٨

املعارف منشأة أباظة»، عزيز مرسحيات «عن سالم: عاطف املحسن عبد د. (٦٣)
.١٩٦١ باإلسكندرية،

االستقامة مطبعة املغرب»، أخبار تلخيص يف «امُلعجب املراكيش: الواحد عبد (٦٤)
.١٩٤٩ ط١، بالقاهرة،

الفرزدق مطابع اإلسالمية»، الدعوة يف الشورى «مالمح النحوي: عدنانعيلرضا (٦٥)
.١٩٨٤ ط٢، الرياض، التجارية،

الفكر دار املعارص»، املرسحي األدب يف اإلنسان «قضايا إسماعيل: الدين عز د. (٦٦)
.١٩٨٠ العربي،

.١٩٥١ ط١، مرص، مطبعة الدر»، «شجرة مرسحية أباظة: عزيز (٦٧)
.١٩٦١ بالقاهرة، الخانجي مؤسسة «العبَّاسة»، مرسحية أباظة: عزيز (٦٨)

.١٩٥٢ مرص، مطبعة األندلس»، «غرب مرسحية أباظة: عزيز (٦٩)
الحلبي، البابي عيىس العربية، الكتب إحياء دار «النارص»، مرسحية أباظة: عزيز (٧٠)

.١٩٤٩
.١٩٩٠ عام طبعة مرص، مكتبة نابليون»، «أحالم مرسحية باكثري: أحمد عيل (٧١)

د.ت. مرص، مكتبة الضائعة»، «التوراة مرسحية باكثري: أحمد عيل (٧٢)
د.ت. العربي، الكاتب دار والثعبان»، «الدودة مرسحية باكثري: أحمد عيل (٧٣)

مرص، مكتبة الشخصية»، تجاربي خالل من املرسحية «فن باكثري: أحمد عيل (٧٤)
.١٩٨٥ ط٣،

.١٩٩٠ عام طبعة مرص، مكتبة زينب»، «مأساة مرسحية باكثري: أحمد عيل (٧٥)
الدكتور (مكتبة الواقع» فساد عىل والتعايل العذري «الغزل البطل: عيل د. (٧٦)

الخاصة). الرحمن عبد إبراهيم
املعارف، دار عربي»، وابن الحالج بني الصويف األدب «اتجاهات الخطيب: عيل د. (٧٧)

١٤٠٤ه.
،٢١٢ عدد الهالل، كتاب املرصي»، املرسح يف املرتجلة «الكوميديا الراعي: عيل د. (٧٨)

.١٩٦٨ نوفمرب
الكويتية، املعرفة» «عالم سلسلة العربي»، الوطن يف «املرسح الراعي: عيل د. (٧٩)

.١٩٨٠ يناير ،٢٥ عدد
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املعارص»، العربي الشعر يف الرتاثية الشخصيات «استدعاء زايد: عرشي عيل د. (٨٠)
.١٩٧٨ ط١، ليبيا، طرابلس، واإلعالن، والتوزيع للنرش العامة الرشكة منشورات

اإلسالم»، قبل العرب «قصة األول املجلد العربية»، األمة «تاريخ النرص: أبو عمر (٨١)
.١٩٧٠ بريوت، والصحافة، والرتجمة للتأليف النرص أبو عمر مكتب

.١٩٩٢ ط١، بريوت، الرشوق، دار الشعبي»، «املوروث خورشيد: فاروق (٨٢)
د.ت. ط٢، الفكر، دار يتحدثون»، أدباء «عرشة دوارة: فؤاد (٨٣)

للكتاب، العامة املرصية الهيئة السلطان»، «لعبة مرسحية أحمد: فوزيفهمي د. (٨٤)
.١٩٨٣

.١٩٦٧ والنرش، للطباعة العربي الكاتب دار واألدب»، «الثورة لويسعوض: د. (٨٥)
مقال اإلسالم»، يف الصوفية شهيد الحالج لحياة الشخيص «املنحنى ماسنيون: (٨٦)
النهضة مكتبة بدوي، الرحمن عبد د. ترجمة: اإلسالم»، يف قلقة «شخصيات كتاب يف

.١٩٤٦ املرصية،
١ / ١٠ / ١٩٧٣ من األربعني، الدورة العربية»: اللغة «محارضجلساتمجمع (٨٧)

.١٩٧٥ األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة ،٢٩ / ٥ / ١٩٧٤ إىل
.١٨٩٠ املعارف، دار الخلفاء»، ظالل يف «الربامكة برانق: أحمد محمد (٨٨)

الثقافة مؤسسة اإلسالم»، يف الروحي الثائر «الحالج رشف: جالل محمد د. (٨٩)
.١٩٧٠ اإلسكندرية، الجامعية،

.١٩٨٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة والفن»، الفكر رواد «مع شلبي: محمد (٩٠)
الكتب، دار مطبعة والثاني، األول الجزء املجهولة»، «الشوقيات صربي: محمد د. (٩١)

.١٩٦٢
الخانجي مكتبة وأندلسية»، ورشقية إسالمية «تراجم عنان: هللا عبد محمد (٩٢)

.١٩٧٠ ط٢، بالقاهرة،
(وهو املرابطي الفتح حتى قيامها منذ الطوائف «دول عنان: هللا عبد محمد (٩٣)
والرتجمة التأليف لجنة مطبعة األندلس)»، يف اإلسالم دولة كتاب من الثاني العرص

.١٩٦٠ ط١، والنرش،
لجنة مطبعة املتنرصين»، العرب وتاريخ األندلس «نهاية عنان: هللا عبد محمد (٩٤)

.١٩٦٦ ط٣، والنرش، والرتجمة التأليف
مكتبة والصوفية»، العذرية بني العاطفية «الحياة هالل: غنيمي محمد د. (٩٥)

.١٩٦٠ ط٢، املرصية، األنجلو
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د.ت. مرص، نهضة دار الحديث»، األدبي «النقد هالل: غنيمي محمد د. (٩٦)
الكمالية، املطبعة أباظة»، عزيز مرسحيات عن «محارضات مندور: محمد د. (٩٧)

.١٩٥٨
.١٩٨٢ والنرش، للطبع مرص نهضة دار شوقي»، «مرسحيات مندور: محمد د. (٩٨)
لشئون العامة الهيئة عاًما»، خمسني يف «املجمعيون عالم: مهدي محمد د. (٩٩)

.١٩٨٦ األمريية، املطابع
.١٩٦٨ املرصية، األنجلو مكتبة حياتهم»، من «صفحات نرص: محمد (١٠٠)

،«(١٨٤٧–١٩١٤) الحديث العربي األدب يف «املرسحية نجم: يوسف محمد د. (١٠١)
.١٩٥٦ بريوت، دار

.١٩٧٣ اإليداع تاريخ اآلداب، مكتبة األندلس»، «طارق مرسحية تيمور: محمود (١٠٢)
يف طيب «رجب مرسحية مع (نُِرشت الفتوح» «باب مرسحية دياب: محمود (١٠٣)

.١٩٧٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة حكايات»)، ثالث
للنرش، النهار دار العرب»، عند امليثولوجيا طريق «يف الحوت: سليم محمود (١٠٤)

.١٩٧٩ ط٢، بريوت،
الكتاب دار األول، الجزء العرب»، آداب «تاريخ الرافعي: صادق مصطفى (١٠٥)

.١٩٧٤ ط٤، بريوت، العربي،
،٦ عدد عربية»، «مرسحيات سلسلة قمر»، يا ليل يا «آه مرسحية نجيبرسور: (١٠٦)

د.ت.
د.ت. القاهرة، مدبويل، مكتبة الشمس»، لعني «قولوا مرسحية نجيبرسور: (١٠٧)

إصدار عربية»، «مرسحيات سلسلة وبهية»، «ياسني مرسحية رسور: نجيب (١٠٨)
.١٩٦٥ يوليو ،٥ عدد «املرسح»، مجلة

.١٩٨٧ للكتاب، العامة املرصية الهيئة الروَّاد»، «مع عاشور: نعمان (١٠٩)
بغداد، العامة، الثقافية الشئون دار والفكر»، الفن بني «املرسح صليحة: نهاد د. (١١٠)

.١٩٨٥
الثقافة، وزارة ،١٠ عدد املرسحية، سلسلة «الفرافري»، مرسحية إدريس: يوسف (١١١)

.١٩٦٤ مارس الحكيم، مرسح
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الدوريات ثانيًا:

.١٩٧٩ أكتوبر ،١٦٣ عدد «البيان»، مجلة (١)
.١٩٨٠ أبريل ،١٦٩ عدد «البيان»، مجلة (٢)
.١٩٨٣ أبريل ،٢٠٥ عدد «البيان»، مجلة (٣)

.١٩٧٩ وسبتمرب وأغسطس يوليو ،٢ عدد ،١٠ مجلد الفكر»، «عالم مجلة (٤)
.١٩٨٧ ومارس وفرباير يناير ،٤ عدد ،١٧ مجلد الفكر»، «عالم مجلة (٥)

.١٩٨٠ أكتوبر ،١ عدد ،١ مجلد «فصول»، مجلة (٦)
.١٩٨٣ ومارس وفرباير يناير ،٢ عدد ،٣ مجلد «فصول»، مجلة (٧)

.١٩٩٢ وسبتمرب وأغسطس يوليو ،٦٩ عدد العربي»، «الفكر مجلة (٨)
.١٩٨٩ وسبتمرب أبريل ،٢٧-٢٨ عدد الشعبية»، «الفنون مجلة (٩)

.١٩٦٢ نوفمرب ،٢٠ عدد «الكاتب»، مجلة (١٠)
.١٩٦٤ فرباير ،٢٣ عدد «الكاتب»، مجلة (١١)
.١٩٦٤ أكتوبر ،٤٣ عدد «الكاتب»، مجلة (١٢)
.١٩٦٥ أبريل ،٤٩ عدد «الكاتب»، مجلة (١٣)
.١٩٦٥ مايو ،٥٠ عدد «الكاتب»، مجلة (١٤)

.١٩٦٩ أغسطس ،١٠١ عدد «الكاتب»، مجلة (١٥)
.١٩٦٩ مايو ،٦٢ عدد «املرسح»، مجلة (١٦)
.١٩٨١ يوليو ،٢ عدد «املرسح»، مجلة (١٧)
.١٩٨٤ يوليو ،٢٤ عدد «املرسح»، مجلة (١٨)

.١٩٨٨ ومارس وفرباير يناير ،٥ عدد «املرسح»، مجلة (١٩)
.١٩٧٠ أكتوبر ،١٠٤ عدد «املعرفة»، مجلة (٢٠)

.١٩٥٧ أكتوبر «الهالل»، مجلة (٢١)
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