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ففي المبحث األول عدة مباحث  یتكون منوكل فصل  یتكون البحث من ثمانیة فصول    

رفة اإلنسان البدائى للدراما من خالل مقاومته تحدث الباحث فیه عن نشأة المسرح ومع

. لقوى الطبیعة وقیادة القبیلة ثم ظهور األسطورة وحضارة وادى النیل بمسمیاتها المختلفة

أما المبحث الثانى تناول فیه الباحث المسرح عند اإلغریق وحدیث أرسطو عن المأساة 

األول تناول فیه الباحث المسرح أما المبحث الثالث من الفصل .مباوالملهاة وأغانى الدثر 

وكیف أن الشعوب العربیة عرفت أشكال مختلفة من النشاط المسرحى من  عند العرب

أما المبحث الرابع فكان عن .  خالل الطقوس الدینیة واالجتماعیة ودور الخالفة العباسیة

في انجلترا  بدایة بالرواد الحقیقین في مجال الكومیدیا الرومانسیة  عند االنجلیزالشعر 

أما المبحث الخامس م.١٢١٠الذي تفردت بها الدراما االنجلیزیة عندما ابتعدت عن الكنیسة

حیث كانت واآلخیر فكان عن المسرح السودانى وقد ظهرت من خالل العروض االحتفالیة 

م ثم ظهرت ١٩٠٢البدایة ألول مسرحیة سودانیة هي (النكتوت) لعبد القادر مختار 

  لیف المسرحي بالشعر العامي حتى نشأت المسرح القومي.محاوالت في التا

ما مفتاح باعتباره وثقافتهماو  من الفصل الثانى كان عن حیاة الشاعرینوفي المبحث األول 

ومراحل اهللا الطیب  عبدحیاة أما المبحث الثانى فكان عن نشأة لشعرهما المسرحي . 

مبحث الثالث فكان عن حیاة محمد تعلیمه التي كان لها أثر واضح في مسرحیاته. أما ال

  مفتاح الفیتوري ومراحل تعلیمه وأثرهافي مسرحیاته.

كان مدخل لعناصر المسرحیة بدایة بالفكرة األساسیة  أما الفصل الثالث ففى المبحث األول

التي تدور علیها كما البد أن تعتمد المسرحیة على قصة أو حادثة تعرض علینا من خالل 

كون القصة مظهرًا من مظاهر النشاط اإلنساني كما البد أن تكون في الحوار والبد أن ت

المسرحیة شخصیات تحدث أو یحدث لها الحدث ومن خالل لقاء الشخصیات وعالقتها 

ومعایشتها للحدث المسرحي یكون الصراع ومن خالل تفاعل األحداث في صورة حوار یتم 

  البناء الفني للمسرحیة.  

عن الفكرة األساسیة في مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب أما المبحث الثاني كان 

مأخوذة من التراث التاریخي العربي وهى تجسد الصراع الذى اشتجر بین الموالى الفرس 

  وبین العرب. 
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وقصة اإلنسان األسود الذى ظل  ةأما الفكرة األساسیة لسوالرا هي قصة أفریقیا المضطهد 

الفكرة األساسیة لعمر المختار فهي عن المناضل "عمر المختار"  مستقًال لعهود طویلة. أما

  الذى تزعم الثورة الوطنیة ومعه الشعب اللیبي ضد الطغیان الفاشستي. 

التي تعددت  أما المبحث الثالث فكان عن شخوص مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب

  لشخصیات الرئیسیة والثانویة.شخوصه وتباینت مالمح استخدامها بین الوظیفة الدرامیة ل

أما شخوص مسرحیة سوالرا فهي تقدم إنتمائین متصادمین فهنالك نازاكي المغني غیر 

المرئي وسوالرا وبوكمان ا ودینج وسافو ثم العجوز العرافة وفي المقابل یأتي الشاعر 

م هاییتي الفیتوري بشارلي وادجار واستانلى كتجار للرقیق وتوماس حاكم القلعة وجنرال حاك

  وتوربان كنموذج للمالك. 

أما مسرحیة عمر المختار فتتكون من شخصیات عربیة رئیسیة هم أم سلمى العجوز 

العمیاء وأبنتها سلمى وزهیر الشاب اللیبي الثائر وعمر المختار قائد الثورة الوطنیة وراشد 

  مستشار عمر والمنصور مساعده وعبد السالم أحد المجاهدین.

أما الشخصیات األجنبیة الرئیسیة مثل الجنرال غرازیاني فكان عن انماط  رابعلأما المبحث ا

قائد قوات الفاشستیة والمجندة جینا والكولونیل مالیتي. أما الشخصیات الثانویة مثل اإلمام 

   والمالزم والخائن أما النكرات فضباط وجنود ومجاهدون ونساء والجالد ومساعده.     

ففي مسرحیة عبد اهللا الطیب یظهر الصراع بین  ات الثالثمسرحیلاالصراع ومفهومه في 

آل برمك ودار الخالفة أما في مسرحیة سوالرا فیظهر الصراع  بین (بنوستالجیا) الحیاة 

  .اإلفریقیة في صمیمیتها وجوهریتها قبل أن یجهز علیها الزحف العدواني األبیض

  بین الثوار اللیبیین و األجنبیة  أما مسرحیة عمر المختار فكان صراع بین الشخصیات

إلي  یقودفي المسرحیات الثالث التي تجعل الحوار دافقًا  الحوارأما المبحث الخامس فكان عن 

   في المسرحیات. األحداثتطور 

في مسرحیة(نكبة البرامكة) نجد عبد اهللا الطیب قد اقتبس فأما المبحث السادس فكان عن التراث  

 في بعض حوارات المسرحیة كذلك نجد تعدد االشارات لشكسبیر فيمن اشعار العرب  اً كثیر 

  .وظهور ربات العذاب كما في المأساة اإلغریقیةمسرحیته  مقدمة

أما التراث في مسرحیة سوالرا یظهر في استرفاد الثقافة الزنجیة التي تنتج من معتقدات 

تار فیظهر التراث  في شتى كقداسة األرواح ومیثولوجیة الزنوج. أما في مسرحیة عمر المخ

قراءة العجوز للغیب من خالل الحصى وٕایمان الكولونیل بقراءة النجوم وٕایمان المرأة 

   المجندة(جینا) بالمسیحیة واإلسالم كدین واحد وٕایمان عمر بالقضاء والقدر.     
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ففي المبحث األول كان مدخل عن  الصورة یتحدث فیه الباحث عن الفصل الرابعأما 

ي الشعر المسرحى وهى لیس استعمال الكلمة بمعناها النمطي بل یعمل إلى الصورة ف

تعدى الوضع اإلشارى إلى االنتقائى فعالقة الصورة الشعریة بالدراما هى تجسید للمشاعر 

واالنفعاالت وتجسیم للمواقف الدرامیة في هیئة الشخوص. أما المبحث الثانى فكان عن 

تحدث عن الصورة البسیطة یعنى بها الصورة البسیطة  الصورة في (نكبة البرامكة) بدایة

النقلیة ثم المركبة وهى االیحائیة التى تتطلب مهارة الكاتب وذكاءه وتعبر عن المعنوى 

بصورة حسیة أما الصورة العنقودیة وهو الجمع بین الصور الجزئیة ثم تحدث الباحث عن 

طیب. كذلك تحدث عن التراكیب الخصائص التصویریة واألسلوبیة في مسرحیة عبداهللا ال

اللغویة للصورة. أما المبحث الثانى فكان عن الصورة في مسرحیة سوالرا للفیتوري من 

خالل الصورة البسیطة والمركبة والعنقودیة وتعریفاتها السابقة أو من خالل الخصائص 

  التصویریة واألسلوبیة والتراكیب اللغویة. 

ة في مسرحیة عمر المختار سواء كان من خالل أما المبحث الرابع یتحدث عن الصور 

الصورة البسیطة، المركبة، العنقودیة أو الخصائص التصویریة واألسلوبیة. والتراكیب 

  اللغویة للصورة.

  في المسرحیات الثالث.  "فكرة الموت". عن أما الفصل الخامس كان

  ث.فكان عن القضایا االجتماعیة في المسرحیات الثال الفصل السادسأما 

  في المسرحیات الثالث  لسیاسیةفكان عن القضایا االفصل السابع أما 

  .الثالث فكان عن القضایا اإلنسانیة في المسرحیات الثالث الثامنأما 

  وأخیرًا الخاتمة التى تبین فصول ومباحث الدراسة.  
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Research Abstract  
 

   The present research is comprised of eight chapters with many 
themes each. In the first theme of the first chapter, the researcher 
talked about the evolution of theatre, the primitive man's knowledge 
about drama through his resistance to the natural forces, tribal 
leadership besides the emergence of myth and the river Nile 
civilization with its various names. In the second theme of the same 
chapter, the research focus was on the Greek theatre, Aristotle's talk 
on the tragedy, comedy and the dithyramb. The third theme covered 
the Arab theatre and how the Arab nations came to know different 
forms of the theatrical activity relying on religious and social rituals 
and the role of the Abbysaid Caliphate the fourth theme was about 
the English poetry beginning with the real pioneers in the romantic 
comic field in England's unique drama when it detached itself from 
the church in 1210. 
    The last theme was about theatre in Sudan which emerged from 
the ceremonial shows from where the first Sudanese play (Naktout) 
by Mukhtar Ajouba came. Afterwards theatrical composition efforts 
in colloquial took place until the coming into being of the national 
theatre.  
   The second chapter's first theme focused on the life of the man- of 
– letters and his culture, being the key to his letters and drama.  
The second theme covered the growth and life of Abdullah Eltyeb 
and the phases of his education which had clear influence on his 
plays.  
The third theme focused on Mohmmed Muftah Elfaituri's life the 
steps of his education and its effect on his plays.  
    In the third chapter, the first was an introduction to the elements 
of a play and the beginnings of its principal nation. The play must 
use a story or an episode and show it through a dialogue.  
The story should be a manifestation of human life. The play should 
also have characters that are part of the events, and through the 
encountering of these characters and their living with the theatrical 
event the struggle takes place, through the interaction of events in 
form of dialogue, the artistical structure of the play is formed. 
Regarding the second theme, the main idea in "Elbaramika's 
Catastrophe" by Abdullah Eltyeb was taken from the Arab historical 
heritage. It embodies the dispute that took place between the 
Persians Mawaly and the Arab.  
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 The main idea of "Solara" is the story of the oppressed Africa and 
the blacks remained exploited for a long time. The motif of "Omar 
Elmukhtar" is about the freedom fighter Omar Elmukhtar who led 
together with his people the Libyans the national revolution against 
the fascist tyranny. The third theme is dedicated to "Elbaramika's 
Catastrophe" by Abdullah Eltyeb, and its different characters that 
were variously used between the dramatic function of the leading 
and secondary characters. As for the characters of "Solara" play, 
they present two conflicting affiliations; there is the invisible singer 
Nazaki, Solara, Bokman, Deng and then the old fortune-teller Savo. 
Equivalent to it Elfaituri brough in Charlie, Edgar, and Stanley as 
slave traders, Thomas the Master of the castle and the ruler of Haiti 
ND Torban as a model of an angel.  
    On the other hand, Omar Elmukhtar play is composed of main 
Arab characters: The old blind Umsalama and her daughter Salma, 
the young revolutionary Libyan Zuhair, Omar Elmukhtar the leader 
of the Libyan National Revloution, Rashed the advisor of Omar, 
Elmansour his assistant abd Abullsalam one of the jihadists. For the 
main foreign characters e.g. general Garaziani the commander of the 
fascist forces, the recruit Jenna and colonel Maleety. The secondary 
characters were for example the imam, the lieutenant and the traitor.  
 The unknown persons were the officers, soldiers, jihad militants, 
women, the hangman and his assistant.  
    The subject matter of the fourth theme is the patterns of conflict 
and its concept in the three plays. In Abdullah Eltyeb's play the 
conflict emerges beween Al-Baramk and the caliphate seat. As for 
Solara play, the conflict took place between African life nostalgia, in 
its heart and essence before the white offensive crawling army 
destroyed it.  
As to Omar Elmukhtar play, the conflict was between the foreign 
characters; against the Libyan revolutionaries. The fifth theme dealt 
with the mediums of dialogue in the three plays that made the 
dialogue flowing out leading to the advancement of the dialogue in 
the three plays. The sixth theme revolves around the heritage.  
   In his "Elbaramika's Catastrophe", Abdullah Eltyeb quoted a great 
deal of Arab verses in some of the dialogues in the play. We can also 
find diversity of gestures to Shakespeare in the play introduction and 
the emergence of goddess of torture as in the Greek Tragedy.  
   The heritage in "Solara" play is clear in supporting the Negroid 
culture which is originated from various creeds such as the holiness 
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of the souls and the Negros mythology. In "Omar Elmukhtar" The 
heritage comes to light in the fortune-teller forecasting of the unseen 
by using stones, the colonel belief in stars fortune-telling, the belief 
of the recruit women Jenna in Christianity and Islam as one religion 
and Omar's belief in act of God.  
    The forth chapter dealt with the image. The first theme was an 
introduction to image in the theatrical poetry where the words are 
not used in their normal meaning, but it goes beyond the indicative 
situation to the selective one. The relationship between the poetic 
image and the drama is to embody the feelings and emotions, and 
the embodiment of the dramatic attitudes in the shape of the 
characters.  
  The second theme is about the image in "Elbaramika's 
Catastrophe". In the beginning, it talked about the simple image i.e. 
the simple related image, then the compound one, which is 
suggestive and calls for the writer's skill and intelligence. It phrases 
the moral meanings in a sensational manner. Regarding the cluster 
image it combines between the partial images. The researcher then 
talked about the imagery and stylistic characteristics in Abdullah 
Eltyeb's play. He also touched on the linguistic structures of the 
image. The second theme is devoted to the image in "Solara" play by 
Elfaitorie through the simple, compound and cluster image, and their  
pervious definitions, or through the imagery, stylistic and language 
structure characteristics.  
The fourth theme is focused on the image in the "Omar Elmukhtar" 
play, whether through its three classifications: simple, compound 
and cluster image, or the imagery and stylistic characteristics, and 
linguistic structures of the image.  
 The fifth chapter deals with the "the idea of death".  
 The sixth chapter reaches for the social issues in the three plays.  
 The seventh chapter picks up the political issues in the three plays. 
 The eighth examines the issues of humanity in the three plays. 
 The finally the conclusion shows the chapters and themes of the 
study.    
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تكمن أهمیة وسبب إختیاره بأن المسرحیة تعد أهم األجناس األدبیة التى إنتهي إلیها فن 

الشعر منذ عهد الیونان لدى أرسطو ثم أخذت المسرحیة إلى بقیة أقطار العالم ومن بینها 

لمسرحیة قد السودان ألن ما من أمة من األمم تمر بمرحلة من مراحل تطورها إال وتجد ا

أصبحت مطلبًا من مطالبها االجتماعیة التى البد لها أن یستجیب لها الموهوبون باإلبداع 

واإلبتكار والفن الجمیل. كان المسرح في نشأته األولى قد تطور من التراث الشعري 

الیوناني المتمثل في أغاني الدثرامب ومن ذلك الحین أرتبط الشعر بالمسرح حیث كان 

اول سیرة أحداث تقع لشخوص بطولیة أو شبه مقدسة في مجابهة المحن حیث المسرح یتن

تطلبت الشخصیة غیر العادیة واألحداث غیر العادیة لغة غیر عادیة ومن ذات المنطق 

قد نشأة المسرح في الشعر وأرتبط الشعر بالمسرح كما كان البحث عن أصول المسرح في 

التحمت مع الشكل تدة التى واصلت النمو حتى الشعر السوداني والوقوف على الجذور المم

العربي حین وصل إلى السودان وأخذ السودانیون تأثرًا، لهذا كان التركیز المسرحي الغربي/

في البحث عن الشعر المسرحي في السودان الذي هو الثمرة الناضجة المتسقة مع موروث 

اهیة الفعل ورد الفعل الشعر الدرامي في السودان الذي أتجه ناحیة القص والحكي وم

وأتضح في شعر الدوبیت والمسدار الذي یقوم على الحوار والحركة ویصور المشاهد وفد 

قام الحوار فیه بنقل الصراع النفسي واالجتماعي داخل القصیدة مما جعل الباحث یعتبره 

 –من األصول الحقیقیة للشعر المسرحي في السودان ألنه أكثر إتساقًا مع روح النص 

ضوع البحث ومع طبیعة الشعر المسرحي الذي ورث كل هذه التقالید الفنیة من مو 

موروثات، ودوبیت، ونم، ولحن، وحكایة، وسیرة، وتاریخ، ولم یبخل في أرقي حاالته عن 

تقنیات الشعر المسرحي وكان التطور في أدوات الشعراء الذین كتبوا هذا المسرح مثل 

  عبداهللا الطیب والفیتوري. 

ا جاءت أهمیة الدراسة في محاولتها في إعادة النظر في قراءة تاریخ المسرح في ومن هذ

السودان من جانب النص بإعتباره عنصرًا ذا أهمیة في تطور البناء الفني للعشر المسرحي 

في السودان. ومن خالل كشف األسس الفنیة لعناصر الشعر المسرحي في السودان 

  ى.   وعالقتها بالمظاهر الحضاریة األخر 
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لكـل باحــث أو بحـث هــدفان هــدف قریـب وآخــر بعیـد أمــا الهــدف القریـب فهــو الحصــول 

على الدرجة العلمیة الذي تمكنه مـن أداء الفـن الـذي تناولـه للدراسـة فـي المؤسسـات العلمیـة 

یــة بمـــا واألكادیمیــة بالجــداره. وأمــا الهـــدف البعیــد فهــو محاولــة الباحـــث ألثــراء المكتبــة العلم

ــوف  ــداف البحــــث الوقــ ــذلك مــــن أهــ ــاف مــــن جدیــــد فــــي مضــــمار الشــــعر المســــرحي. وكــ إضــ

 واإلستفادة من المناهج النقدیة الحدیثة في دراسة الشعر المسرحي السوداني. 

  

  خالل هذا البحث أن یجیب عن اآلتي:  منیحاول الباحث

 إلنجلیز والعرب وفي السودان الحدیث. عند اإلغریق وانشأ الشعر المسرحيكیف  -١
 ما هي حیاة الشاعرین وعصرهما وثقافتهما بإعتبارهم مفتاح ألدب الشاعر ومسرحه.   -٢

ما هي عناصر المسرحیة وفكرتها وشخوصها وٕانماط الصراع فیهـا والوسـائط الحواریـة فـي   -٣

 نصوص المسرحیات المختارة. 

ـــ  -٤ ــواء كانــ ــ ــورة سـ ــ ـــز الصـ ــى تمیــ ــ ــائص التـ ــ ــي الخصـ ــ ــا هـ ــــیطة أو مركبـــــة أو عنقودیـــــة مـــ ت بسـ

 والخصائص األسلوبیة والتراكیب اللغویة للصورة في نصوص المسرحیات المختارة. 
الكشف عن القضایا االجتماعیة والسیاسیة واإلنسانیة وعرضها كل ذلك في نصوص   -٥

 المسرحیات المختارة.
نصوص المسرحیات  كیف یمكن اإلستفادة من االتجاهات النقدیة الحدیثة في دراة وتحلیل  -٦

 المختارة من الشعر المسرحي السوداني.  
  

أغلب الدراسات السـابقة التـى تناولـت النشـاط المسـرحي فـي السـودان تكـاد تكـون غائبـة أن      

ویؤكــد ذلـــك عـــدم وجـــود دراســـة واحـــدة منشـــورة فــي هـــذا المجـــال األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي تســـطح 

وأسـهم فــي فقـر المعلومــات والصـحیح منهــا علـى وجــه الخصـوص علــى الدراسـات التطبیقیـة بــل 

الــرغم مــن أن الــدكتور/ أحمــد الطیــب مــن األوائــل الــذین نــألوا درجــة الــدكتوراه فــي المســرح مــن 

  معهد الدراسات الشرقیة واألفریقیة بالمملكة المتحدة. 

یة عنـد الفاضــل كمـا أن هنالـك دراسـة أعـدها الباحــث سـعد یوسـف عبیـد بعنــوان الصـورة المسـرح

م وفیها ركز الباحث على الجانـب البصـري للعـروض المسـرحیة دون ١٩٩٦سعید ومكي سنادة 

الجانــب األدبــي للــنص المســرحي حســب تخصصــه ودراســة مفهــوم الهویــة والصــورة الدرامیــة فــي 



 ١٤

ــد عبــــداهللا  ــودة إلــــى ســــنار) إعــــداد الطالب/فضــــل اهللا أحمــ ــدالحي (العــ ــد عبــ م ٢٠٠٢شــــعر محمــ

األطروحــة اســتقراء مفهــوم الهویــة الســودانیة فــي اشــعار محمــد عبــدالحي الدرامیــة وتناولــت هــذه 

وأرتكز الباحث على فرضیة أن محمد عبدالحي كتب مجموعة من األعمال الشعریة التى تنبثق 

من بین ثنایاه أبعاد وعناصر درامیة. كذلك هنـاك دراسـة مسـرح هاشـم صـدیق إعداد/هبـه حسـن 

  ت فیها الباحثة على الجانب النظري. م. وقد ركز ٢٠٠٧صالح أحمد 

م)  إعـداد ١٩٤٠-١٩٣٠أما الدراسة التى بعنوان(بنیة التـألیف المسـرحي الشـعري فـي السـودان 

م وهـــي عـــن الشـــعر المســـرحي المـــرتبط ٢٠٠٤الباحـــث شـــمس الـــدین یـــونس نجـــم الـــدین محمـــد 

وبا)، (المــك بــالتراث الشــعبي مــن خــالل الــدوبیت والمســدار واختــار مــن المســرحیات (خــراب ســ

  نمر)، و(صور العصر) وكلها بالشعر العامي القریب إلى الوجدان السوداني. 

وهنــاك دراســـة مبكـــرة وســابقة لكـــل هـــذه الدراســات وهـــي بعنـــوان (األدب المســرحي فـــي الســـودان 

ــاس بشــــیر بقســــم اللغــــة العربیــــة جامعــــة القــــاهرة األم  ــیر عبــ ــدها الــــدارس بشــ ــوره) أعــ نشــــأته وتطــ

ا الباحـــث تـــاریخ نشـــأة المســـرح الســـوداني ودرس المســـرح الســـوداني بشـــقیه م. تنـــاول فیهـــ١٩٦٨

الشعري والنثـري والفصـیح والعـامي ووقـف عنـد مسـرحیتي نكبـة البرامكـة لعبـداهللا الطیـب وسـوالرا 

  للفیتوري وهى من أهم الدراسات التى تخص موضوع دراستنا. 

سات اإلكادیمیـة. لـذا وقـع إختیـاري هذا ما تمكنت الحصول علیه من  المكتبات السودانیة والدرا

علــى الشــعر المســرحي لعبــداهللا الطیــب والفیتــوري وهــو باللغــة العربیــة الفصــحى. أمــا بخصــوص 

المراجع والمصادر فهي قلیلة وخاصة المنشور منها ولكنني بذلت قصاري جهدي في استنطاق 

 جامعات السودانیة.  النصوص المختارة بواسطة الدراسات النقدیة التى وجدتها في مكتبات ال

  

البحث من ثمانیة فصول  فصالن عن التاریخ للمسرحیة وشعرائها وفصالن عن  یتكون

  البناء الفني واللغوي وأربعة فصول عن القضایا المضمون وكل فصل من عدة مباحث: 

   تاریخى -وريتاریخى،الفصل الثاني: حیاة عبداهللا الطیب والفیت -الفصل األول: نشأة المسرح  

ى، لفصل الرابع: الصورة واألسلوب اللغوی: بناء السرحیة (الصراع، الحوار)، االفصل الثالث  

لفصل السادس: القضایا االجتماعیة، الفصل السابع: القضایا االفصل الخامس: قضیة الموت، 

   . الفصل الثامن: القضایا اإلنسانیةالسیاسیة، 
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المنهج التكاملي ألنه األنسب لدراسة الشعر المسرحي السوداني وذلك لما  أتبع الباحثقد    

أقتضته طبیعة البحث وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي في وصف النصوص التى اتخذها 

نماذج للبحث كما استفاد من المنهج اإلستقرائي في إستقراء عناصر البناء الدرامي من خالل 

ص هذه العناصر كما إستعان الباحث بالمنهج اإلستداللي من النصوص منطلقًا منها إلستخال

خالل اإلنطالق من المفاهیم العامة وطبقها على النصوص بقیة الوصول إلى نتائج جدیدة كما 

  قدم له المنهج اإلستنباطي قدرة الوصول إلى النتائج. 
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لقد نشأ المسرح بصفة عامة في حضـن الـدین والشـعائر الدینیـة وبـدأت الظـاهرة المسـرحیة    

نسـان عـن مخاوفـه وسـجایا إلمـن ا ة الصـامتة كمحاكـاة الطبیعـة تعبیـراً عموما بالرقص والحرك

وجـدت بوجـود  والمعروف أن التمثیـل یعنـي المحاكـاة وأن المحاكـاة نفسـها قـد تجاه قوى الكون

إلنسـانیة مـن محیطـه الـذي ینشـأ یحاكي كي یكتسب الخبرة ا –فالطفل یولد فهو یقلد  األنسان

  .١وبالطبع كلما تطورت أشكال الحیاة وبالتالي وبالضرورة تتطور أشكال المحاكاة والفنون فیه

لمفضــلة نســان البــدائي الــدراما فــي أبســط صــورها عنــدما كــان یلعــب لعبتــه اإلعــرف ا     

تساعده في ذلك قدرته على الحركة وتقلید األصوات وموهبـة الخیـال  هي محاكاة الطبیعة،و 

وكــان یسـتعین بهـذه اللعبـة علــى فهـم الطبیعـة والبیئــة  ،التـي یتمیـز بهـا عــن سـائر الحیوانـات

من حوله  وألنه كان في صراع مریر مع القوى الطبیعیة من أجل الحصول على ضرورات 

. على المحاكاة نحو هدف عملي دائمًا.فقد كان یوجه قدرته الفائقة حیاته من مأكل ومآوى 

ولكنــه  لكــي یســتخدمها فــي حاجاتــه العملیــة فكــان یصــنع انیــة الفخــار مــثال فــي اول االمــر

     .٢.. أي انه أعطاها مع مرور الزمن لمسة الفنذلك یمیل الى تلوینها وتزیینها أصبح بعد

لقــوى لیعبــر عمــا یطلبــه منهــا وقلــد حركاتهــا وأصــواتها نســان البــدائي لهــذه اإلرقــص ا       

محركــة لحیاتــه أو بقائــه یتوافــق معهــا وبــدأ یــربط بــین هــذه القــوى الطبیعیــة والعوامــل ال لكــي 

. ثم نشأ ذلك الشخص الذي یجمع صفات الكاهن والعالم والمـنظم األجتمـاعي على االرض

ة وبـین هـذه القـوى الطبیعیـة كـان لقبیلـة أو المجموعـافي وقت واحـد وهـو همـزة الوصـل بـین 

ــامتة  هـــذا الشـــخص هـــو الـــذي یقـــود حركـــات المجموعـــة الراقصـــة أو حركاتـــه التمثیلیـــة الصـ

ــذ ـــة منظمـــةویصـــممها فـــي البدایـــة ألن تنفیـ ـــى  عقلی ـــاج ال ــبح یحت ــذا ها أصـ ــبح هــ ـــذا أصـ .. ل

الشـخص أكثــر مـن غیــره یتمتـع بموهبــة الخلــق.. وكـذالك كــان هـذا الكــاهن شـاعرا بمــا أوتــي 

ویعطیهـــا  ءن طاقـــة أبداعیـــة تخیلیـــة تجعلـــه یلـــبس قـــوى الطبیعـــة لبـــاس األشـــخاص األحیـــامــ

نسـان البــدائي أصـبح الملــك أو إلمـع تطــور ا ٣صـفات أنسـانیة أو یصــورها علـى أنهــا أرواح

ائر البدائیـة التـي كانـت تمثـل بـذور الـدراما عالشـ بیلة أو الكاهن هو مركز الثقل فيرئیس الق

 كـان مـن المعتقـد أنـه یعـود الـى –حیـث  –مماتـه  رة فـي حیاتـه وبعـدمـز القـوة والسـیطوهـو ر 

                                     
  )..١١م، ص(٢٠٠١) ٢عبد هللا میرغني المیري، المسرح في السودان، أوراق للذاكرة، مطبوعات المسرح القومي(  ١ 

  ).٧م ، ص(٢٠٠٠/ سمیر سرحان، دراسات  في األدب المسرحي، دارغریب للطباعة والنشر د  ٢ 

  ).٨-٧م ، ص(٢٠٠٠في األدب المسرحي، دارغریب للطباعة والنشر   د/ سمیر سرحان، دراسات   ٣
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بطشــه ولــذلك تعقــد لــه الشــعائر الجنائزیــة ألرضــائه  الحیــاة فــي صــورة روح أو شــبح یخشــى

مصــدر خیــر وبــرك علــى ذویــه. وبهــذه الصــورة   ن الممكــن أن یكــون قوتــه بعــد مماتــهومــ

العنصر االزم للتراجیـدیا وأصـبحت  الدرامي البدائي جدیدة دخل عنصر الموت في التعبیرال

یلعبـون أدوار أشـباح المـوتى أو أراحهـم. وهكـذا تتسـع  والممثلـون المقبرة هـي خشـبة المسـرح 

ل والتقلید وبدأت الدراما تكتسب عنصرا آخر الى جانب عنصري الفع التعبیر الدرامي. دائرة

ن فصــل ركـة بــیالكاتــب المسـرحي االول یمثــل ویصــور المع فأصـبح..وهـو عنصــر الصــراع

ر المـوت والحیـاة. لـم یبـق سـوى عنصـر واحـد لتكملـة العناصـ النماء وفصل الجفـاف أو بـین

. وكانـت هـذه القصـة موجـودة رحیة  وهـو عنصـر الحبكـةمسـ األساسیة التي تحتاج الیها أیة

ا التمثیل غالبا فهذ .مثیل الصامت عند األنسان البدائيأبسط صور الت في البدایة حتى في 

ــثال أو  یحكــــي قصــــة مــــا كــــان ـــرس مــ ــوان مفتـ ــید حیــ ــدو شــــرس وقتلــــصــ ه فــــي محاربــــة عــ

وآلهـة القــوى ن التــي تـدور حــول آلهـة الـزرع وأرواح الســابقی النهایـة..وحین نشـأت األســاطیر

األســطورة مــادة للــدراما. ونشــأت القصــة التــي تحكــي أعمــال  أصــبحتالطبیعیــة المختلفــة و 

ینتصـــرون  مجـــد ویعـــانون ویموتـــون أوأشـــخاص بعیـــنهم یعیشـــون ویصـــلون الـــى العظمـــة وال

 ذي تقــوم علیــه التراجیــدیا بعــد ذلـــك،وهنــا نجــد نفــس الــنمط الــبشــكل أو بــأخر علــى الموت،

لــه أو إلوالكومیــدیا أیضــا مــع حــذف الكارثــة النهائیــة. ودخــل میــدان التعبیــر الــدرامي أیضــا ا

ســرحیات ومــن هــذا نشــأت المســرحیات الدینیــة وم لبطــل الــذي یرتفــع الــي مصــاف االلهــةا

 .١العاطفة والمسرحیات الفرعونیة

ریة .. تـأمالت  المسـرحیة الشـع" محمد حسین حبیب في بحث بعنـوان الباحث یقول        

دود األلـف ـر الحجـري القـدیم الـذي ینتهـي بحــمنـذ األزل. وفـي العصـ -النص المسرحى" في

اســتطاع  ضــارة إنســانیة. كونهــا بــالد أقــدم حالرافــدین تحدیــداً  دالعاشـر قبــل المــیالد وفــي بــال

. ومنذ استخدام الكتابة في أواسط األلـف عصورها المتطورة كشف والتنقیب عنالمؤرخون ال

یة بــین للتــدوین، حیــث ظهــرت أولــى العالمــات الصــور  وظهــور وســیلةالرابــع قبــل المــیالد، 

ى ، ومن أولة في العراق القدیم نصوصًا شعریةالمدون ق.م كانت النصوص٢٨٠٠-٣٥٠٠

ــاطی ـــة القدیمة(األســ ـــطورة ر البابلیـ ــا) أسـ ــ ـــطورة ٢٧٥٠أتین ــم أســ ــ ـــطورة(أدبا) ث ـــا أسـ ق.م وتعقبهـ

ــارزة( ـــة) وهـــي مـــن التـــآلیف الدینیـــة الشـــعریة البـ ــدین،  الخلیفـــة البابلی ــارة وادي الرافـ فـــي حضـ

                                     
  ).١٠-٨م ، ص(٢٠٠٠د/ سمیر سرحان ، دراسات  في األدب المسرحي ، دار غریب للطباعة والنشر    ١
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ق.م وهي من أشهر التآلیف البابلیة وأطولها من المكتشـفات ٢٥٠٠) كذلك(ملحمة كلكامش

   .رة(الطوفان). هناك أیضًا أسطو حتى اآلن

آواخر األلف الرابع قبل أما إذا انتقلنا إلى حضارة وأدي النیل وبدء استخدام الكتابة في 

انتصار صور) وأساطیرهم فدونوا مالحمهم كـ( وین الوحیدة،وهي وسیلة التدالمیالد، 

 . ١أسطورة ایزیس) وكانت كسابقتها في حضارة وادي الرافدین نصوصًا شعریةكـ(

عاش  ربع مراحل أساسیة المرحلة االولىبأ –حتى أواخر الستینات –العربي مر مسرحنا 

شاعر  راجوز ألا / رحه الشعبي المتمثل في خیال الظلخاللها المتفرج العربي في ظل مس

الغربي لقلب  انیة وهي مرحلة غزو القالب المسرحي ثالمرحلة ال التمثیلیات الهزلیة –الربابة 

الكتاب المسرحیین  ثم محاوالت. ت اإلستعماریة الغربیة المختلفةحمالأبان ال افتنا العربیةقث

. وأعداداً  ترجمة وأقتباساً  لمسرحي الوافد، بمحاكاة تقنیاته:العرب في تأصیل هذا الشكل ا

 وأخراجاً  تألیفاً  الطریقة الغربیة، ، علىة وهي مرحلة األبداع المسرحي الخالصثالثوالمرحلة ال

وغیرهم.  الحكیم، نعمان عاشور  مرحلة عرفنا محمد تیمور، توفیقفي هذه الو  یالً ثوتم

الدعوة للعودة الى منابع فنوننا العربیة  حلة الرابعة أنقسمت الى فریقین: األول شرع فيالمر 

واألخر  ،توفیق الحكیم مؤصلین لهذا األتجاه: یوسف أدریس،الشعبیة ومن أوائل الدعاة ال

في نصوص مسرحیة وعلي رأس قائمة هذا  شعبیة العربیةلة تضمین فنوننا الشرع في محاو 

ح العربي (ما نشهده علي المسر .یقول دكتور محمد الواثق٢األتجاه الفنان الراحل نجیب سرور

فن خیال الظل العربي األسالمي وكان یعرف مصطلح النص   المعاصر ترجع جذوره الى

لنص نفسه تسمى فصول النص أو اوقد  Play األوربیینهو عند  كما امي آنذاك باللعبالدر 

رخو المسرح العربي ؤ ـرن العشرین فقد تواطأ مـمجهوال الى مطلع الق  بابه ولما كان هذا الفن

لي والفرنسي والى دراما مارون النقاش والذي تأثر بدوره بالمسرح األیطا علي نسبته الى

  .٣علي وجه التحدید  مولییر(البخیل)
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  المبحث الثاني

  غریقيالمسرح اإل
  

ي (ویلز) فبل هذا التاریخ بقلیل كما یذكرهاأو ق ق.م. ١٥٠٠بزغت حضارة األغریق     

سة بزغت بمالحمها العالمیة المشهورة كاأللیاذة واألودی (معالم تاریخ اإلنسانیة). كتابه

هزیود) في القرن الثامن ومیروس)، تتبعها قصائد الشاعر(ه( المنسوبتین للشاعر الیوناني

وال ننسى المالحم الرومانیة  .حیث كانت قصائده ملحمیة رن السابع قبل المیالد،إلى الق

ن م للشاعراإلیطالى (دانتى)وتعد یدیا اإللهیة)الكوملیاذة) للشاعر الرومانى فرجیل،و(األكـ(

    . ١میلتون)( كلیزياالنللشاعر  المالحم الدینیة،كذلك ملحمة(الفردوس المفقود)

  إزدهارها دایة الحقیقیة للمسرح حین بلغت الحضارة الیونانیة أوجشهد اإلغریق القدماء الب

  كل مجاالت الحیاة في الشعر والفلسفة وفي العمارة وسائر الفنون.في 

ما من االحتفاالت الدینیة  الرسمیة وأهمها مهكانت المسرحیة تمثل في الیونان جزءا       

الخمر وحین یجتمعون لكي یحتفلوا  احتفاالت اإلله دیونیویوس رب الخصب والنماء وٕاله

بشوارع المدن وأنحاء الریف وهم یمرحون ویرقصون ویرتجلون  نبعید قطف العنب ویطوفو 

األناشید ویتغنون لإلله دیونیویوس بوصفه إله الخمر ویقدمون له القرابین ویعاهدونه على 

فیهم روح اإلله  الوالء والحب وتتحول نشوتهم إلى ما یشبه النشوة اإللهیة، كأنما حلت

دیونیویوس وعندئذ یرتجل أقربهم إلى روح اإلله االغانى واألناشید أو یقود فرقة الراقصین 

وهذا مولد بذور للفن المسرحى. إذ أن هذا المنشد أو المغني في احتفاالت اإلله 

مص روح اإلله ذاته ویمثل دوره أمام المجموعة إال أن المسرح قدیونیویوس البد أن كان یت

(الشعر) نشاء من المظاهر لیونان وحدیثه عن ارسطو في كتابهالفني العظیم الذى أنشاءه ا

من تطور عملیة انفصال احد رجال المجموعة  ىالمتعددة الحتفاالت دیونیویوس أو باألحر 

عنها و قیامه بدور القائد أثناء اإلنشاد أو الغناء والطریقة التى تم بها االنفصال وكیف 

ن االجابة المرتجلة والتردید الصفوى من جانب المجموعة أمام القائد إلى تطور الحدث م

    .٢الحادثة ثم الحكایة التى تنطوى على تسلسل معین یعبر عنه بواسطة الحوار
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  من غیر خطةالملهاة بطریقة فجة و لقد نشأ كًال من الماسأة و یقول أرسطو "       

  اأغانى الدثرامب والثانیة من أؤلئك الذین كانو أو فكرة مدروسة األولى من قادة  مرسومة

  دماء رصید هائل من الشعر. لقد كان لدى الیونانین القبقیادة إناشید الذكورة" یقومون

 غام الموسیقى وأحیانًا على الرقصالملحمى كانوا ینشدون اشعاره أحیانًا على انو   الغنائى

االیمائیة  ك باإلضافة إلى الحركاتزمة وذلمن الرصید العظیم مادتهم األدبیة الال واستمدوا

 يأغان المأساة أما إزدهار  كان في فترة يفكان ذلك أساسًا للتكوین المسرحى العظیم الذ

في أعیاد   كان یقوم به المحتفلون  نشاد الذىنوع من األ يالدثرامب التى یذكرها أرسطو فه

وینسب  له توقیعًاً◌ خاصًا، يالذ اإلنشاد اإلله دیونیویوس تعنى النظم ذا المقطعین أو

هذا   أعطى المأساة ي هو الذ دد فیه ما یسمى باالغنیة العنزیةبعض الدارسین الذى تر 

 .١االسم

كما أن هنالك الشعر الذى كان یلقیه منشد من فوق منصه أو وهو واقف في      

ب التى مًا عن أغنیة الدثرامخالیة وسط جمهور من النظاره وهو نوع یختلف تما  ساحة

  مدون مادة هذه اإلناشید منالكورس بإنشادها وكان المنشودون في هذا النوع یست یقوم

  حولوها  المادة التىالمالحم الیونانیة العظیمة مثل مالحم هومر وغیرها وهى نفس  اشعار

بها هذا   لطبیعة التمثیلیة التى كان یتمیزت ویختلف الدارسون حول اتراجیدیا بعد  فیما

التى تساعده   عض الحركات التمثیلیة واإلیمائیةاإلنشاد ولكن األرجح كان یقوم بب من  النوع

تمثل البذور   األولى للمسرحیة التى إیصال اشعاره إلى جمهور المتلقى أما المعالم  على 

بذاته في التاریخ   ي اثینا وهو یعتبر أهم مسرح قائمسجله مسرح دیونیویوس ف فیما   األولى

 .٢یقول بعض النقاد كما كله

 بل المیالدشهد هذا المسرح بدایة تطور الفن المسرحى في أواسط القرن السادس ق  

  لشمالى من مبنى االكربول حیث كانكانت أعیاد اإلله دیونیویوس تقام بالجانب ا حینما

سیزایوس  لحجریة إال أن في أثناء حكم بیترد اعمساحة دائریة للرقص وبعض المقا  یوجد

اطالل  فیهمنتصف القرن مباشرة انتقل هذا المسرح البدائى إلى الموقع الذى نشأ   بعد

ساحة  القدماء الجدار بمعبد دیونیویوس . وقد دك الیونانیونمسرح دیونیویوس المحطم

إلى هذه  ض المقائد الخشبیة فوق جدار التك. ویرجعمستدیرة للرقص ثم اقاموا حولها بع
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رجل في   جع إلیها أیضًا اسم اقدمأصولها كما یر  تمثلة سجلالفترة تاریخ أول مسرحیة م

 . ١"و الشاعر الممثل الیوناني "تسبستاریخ المسرح على اإلطالق وه

ولى عند اإلغریق إبان فن المسرح بهذا المعنى فن بدأ مستقال منذ أیامه األ    

ت قد ي كانالذهبي فالمأساة تمثل آخر قوالب األدب الشفاهي للمسرح تلك الت  عصرهم

 المتفرقة بعد أن جاءته من هاءیدي أبي التراجیدیا أسیخیلوس الذي جمع أجزا  على اكتملت

  الدرامي عند اإلغریقي اإلغریقي عبر العوامل التي ساعدت على وجود الفكر اإلرث

  إجادة فن   إال بمقدار وحدهالزمان والمكان فنا بصریا ال یغني فیه السمع   لتتشكل في

 .باألذن  الرؤیة

 
 

  

  

یمكن القول أن العرب والشعوب اإلسالمیة عامة قد عرفت أشكال مختلفة من       

النشاط المسرحى بقرون طویلة قبل منتصف القرن التاسع عشر إذ مررنا بسرعة على 

ل اإلسالم والتى الطقوس االجتماعیة والدینیة التى عرفها العرب في شبه الجزیرة العربیة قب

لم تتطور إلى فن مسرحى وثمة إشارت وأضحة على أن المسلمین أمام الخالفة العباسیة 

قد عرفوا شكًال واحدًا على األقل من األشكال المسرحیة المعترف بها وهو مسرح خیال 

الظل واقدم إشارة نجدها في كتاب الدیارات للشابشتي حین یذكر الكاتب أن الشاعر دعبل 

بنا الحد طباخى المامون بأنه سیهجوه فرد األبن بدوره قائًال "واهللا أن فعلت الخرجن هدد ا

أمك في الخیال " أي یظهرها بمظهر یدعو للسخریة ویذكر الشابشتى في موضع آخر من 

الدیارات أن اللعب خیال الظل كان معروفًا على عصره وكان یعتمد على الهزل والسخریة 

  . ٢واالضحاك

الباحث المسرحى كازنا دار أن الخلیفة المتوكل كان أول من أدخل األلعاب  ویقول       

الهزلیة ومن ثم  يوالموسیقى والرقص إلى البالد وأنه كان یمیل إلى التهریج واالغان

مع البلدان االجنبیة وكان ثمة  الثقافي أصبحت قصور الخالف مكان لتجمیع والتبادل

. لیقدموا تمثیالتهم في قصر الخالفدنى واألقصى ممثلون یأتون من سكان الشرقیین األ

من اخبار اسفارهم ما  لقكما كان للمسافرین العائدون من أسفار طویلة یقصون على الخ
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دهش. أما العامة من الناس فكانوا یجدون تسلیتهم المحببة من قصاصین منتشرین یسلى و ی

ناك كثیر من المضحكین وكان ه یبهاراغطرق بغداد یقصون علیهم نوادر االخبار و  في

تفننو في طرق الهزل یخلطون بتقلید لهجات النازلین ببغداد من االغراب والخراسانین 

والزنوج والفرس والهنود والروم أو یحاكون العمیان وقد یحاكون الحمیر ومن أشهر هؤالء 

ابن المغازلي" وكان یتكلم عن الطریق ویقص على الناس ر الخلیفة المعتضد "في عص

یانًا نوادر ومضاحك وكان في نهایة الحذق وسمع به المعتضد فاحضره ومازال یذكر له أح

النوادر والخلیفة متماسك حتى أخرجه من طوره ووقاره إلى الضحك فضرب بیده وفحص 

 .ستلقى من كثرة الضحك وغلبته علیهاألرض بقدمه وا

وا یتخذون كانمفرطة و  بصورةوفي عصر المعتضد قد كثر نشاط هؤالء الفنانین    

یحكون فیه الحكایات بهذه الطریقة التمثیلیة الواضحة ویقول الجاحظ من المسجد مقرًا لهم و 

ادر من ذلك غال ی مأننا نجد الحاكیة من الناس یحكى الفاظ سكان الیمن مع مخارج كالمه

جد نوغیر ذلك و  سندي واالحباششیئًا كذلك تكون حكایته للخراسانى واألهوازي والزنجي وال

یحكى االعمى بصورة یشبهها بوجهه وعینیه وأعضائه ال تكاد تجد في الف أعمى واحدًا 

د ییجمع ذلك كله وكأنه قد جمع جمیع طرق حركات العمیان في أعمى واحد ولقد كان زا

الزنجى مولى آل زیاد یقف بباب الكرخ بحضرة المكارین فینهق فال یبقى حمار  ةدبوجبن 

حركها وكذلك یفعل ی ةمتعب بهیر إال نهق حتى وكأن أبو دبوج مریض وال هرم حسیر وال

. فهؤالء الحكائون إذ هم فنانون مسرحیون من طراز ممتاز فال احد یكتب في نباح الكالب

معائب األفراد فیجمعونها في لبشر و الهم شیئًا وٕانما تلتقط عیونهم الحادة خصائص 

ة التى تسر عامة الناس وخاصتهم شخصیة كلیة أو مركبة ویجعلون منها مادة للفكاه

ویقول الحاحظ أن فن هؤالء المحاكین كان یفوق الطبیعة ویستجیب الحمیر الصواتها 

  .١يالمقلدة عن طریقهم وال یتحرك بنهیق یصدره حمار حقیق

ثلین وأصحاب المساخر ممللودًا خاصًا  نویظهر أن الخلیفة متوكل كان یك      

هم إلى اللعب أمامه ولما ادعمناسبة اجتماعیة إال و  مة فما منالمالعب المضحكة عاو 

انتهى بناء قصره الجعفرى استدعى أصحاب المالهى ومنحهم بعد الحفل ملیونین من 

هم كذلك كان یكن المتوكل ودًا لجماعة من الممثلین والهزلیین أطلق علیهم اسم االدر 

سًاً◌ نایر مضحكة إمظاه في االسماجة وهم قوم یحاكون حركات بعض الناس ویمثلونه
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ًا بدائیًا لنفسه مقصورة یرى منها العرض عن بعد أى أنه بنى مسرحللناس وقد صنع 

بن خلدون عن الرقص في العصر االسماجة ومتفرجه الوحید المتوكل. وحكى  ممثلوه

العباسى فهو یصف رقصة تركب فیها الراقصات خیوًال مسرجة من الخشب ومعلقة 

فیها ركوب الخیل ویقمن بالكر والفر كأنهن في حرب  ساء ویحكینطراف اقبیة یلبسها النبا

ویقول كتاب االغانى أیضًا أن الخلیفة األمین كان یرقص في هذا الحصان الخشبي في 

صحن قصره بینما الوصائف حوله یغنین على الطبول فهذا خلیفة آخر اشترك بشخصه 

 .١ع بدور المنتج والممولقنفي التمثیل والرقص ولم ی

بل أن جلوس الخلیفة على عرشه كان في حد ذاته حافًال بااللوان واالضواء       

الخلیفة المتوكل واسمه ابو العیش العیمرى  رئیة كما كان هنالك واحد من ندماءوالحركة الم

لد فیه إنشاد الشاعر البحترى تقلیدأ مضحكًا ومما یثیر الدهشة ققد قدم مشهد فكاهیًا 

في وخاصة  ذه الفنون في عصر الخالفة العباسیةظر بها إلى هواالعجاب التى كان ین

فریدة) تتغنى الغناء وكثیرًا ما كان یأخذ الغناء شكل جوقة ( عهد المتوكل فقد كانت زوجته

اء مكونة من عزاف على العود والجنك والقانون والمزمار وكثیر ما یقترن الغن

كانت  مابالغناء والموسیقى و  صلة الرقصبالرقص.ویوضح المسعودى في(مروج الذهب) 

لشعر مثل االشعار وفیه یسمى أنواع الرقص وفنونه باسماء اوزان اب رترتفع به الحناج

بالمثل كانوا یقیسون الغناء ومن الالفت للنظر أن انتشار الغناء قد الخفیف والرمل والهزج و 

في  ةدت إشار دفع إلى قیام ما یشبه دور المسارح الغنائیة في عصرنا الحاضر كما ور 

كتاب االغانى أن ابن رامین الكوفى استقدم مغنیات من الحجاز واقام دارًا واسعة یقصدها 

الناس كما أن الحانات التى كان یقصدها افراد من الطبقة الوسطى وبینهم الشعراء وفیها 

یجول الشباب ویسمع الغناء و یجرى الرقص ولعل اقربها التى اسسها واحد من المقربین 

الیسار القادة إلیها من ذوى  خولدتوكل الذى اقام حانة ضخمة قصر الالخلیفة الم إلى

عهد إدارتها إلى یهودى قدیر عرف كیف یصرف عنها انظار رجال وابناء البیوتات و 

بامور یقوم رجًال نصرانیًا  درةالشرطة كما أسس الخلیفة الواثق حانة واختار لها إدارة قا

 .٢الحانات

شید والمأمون یخرجان للصالة یوم الجمعة باعظم مظاهر الخالفة یتقدم وقد كان الر     

الموكب فرقة من المشاة تحمل الرایات أمامه تتقدمهم فرقة الموسیقى بلباس خاص بها 

                                     
  ).   ٣٦-٣٥الكویت، ص(   –واألدب  المجلس الوطني للثقافة والفنون  مطبعة –م١٩٩٩د/علي الراعي، عالم المعرفة، المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،    ١

  ).    ٣٩-٣٨الكویت، ص(    –واألدب   المجلس الوطني للثقافة والفنون  مطبعة –م١٩٩٩د/علي الراعي، عالم المعرفة، المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،   ٢



 ٢٤

تصدح باالنغام الشجیة ثم یظهر خلفهم رجال أشداء منكبین اقواسهم شاهرین سیوفهم 

لة في خیول مطهمة ویهل الخلیفة وهو یرتدى ویأتى جماعة الوزراء واآلمراء وأرباب الدو 

طیلسانًا أسود ممتطیًا جواد من خیرة الجیاد العربیة ویتبعه رجال الدولة والحراس فهذا 

الموكب في صمیمه عرض مسرحى مخرجه فنان فكأن طرقات بغداد وحركته المسرحیة 

یر الناس والهدف من قصر الخلیفة إلى المسجد وبطله الرئیسى الخلیفة ومتفرجوه هم جماه

منهم إلى جوار االبهة أن یقع كل ذلك في نفوس الناس موقع المتعة ویبث فیهم الرهبة 

صور قهة الآبویطلعهم على مدى هیبة الدولة وغناها فیلزمون جانب الوالء لها أما 

ومراسمها وكان القصد منه سیاسیًا في أحیان كثیرة والمالحظة أن استقبال و مراسه وأدواته 

كته الهدف منه یشكل جمیعًا فیما بینها مسرحیة صغیرة وموضوعها كیف یستقبل وحر 

فرض علیهم غناك وباسك حتى یسلموا لك تسلیما. هذه تلوبة وكیف غشعراء الدولة م

 اً ت تیار ن وفي مصر الفاطمیة والمملوكیة ظلَّ یالعروض التمثیلیة لم تتوقف منذ أیام العباسی

ت المواكب السلطانیة والشعبیة قائمة لتسلیة الناس وظلَّ  من العروض التمثیلیة مستمراً 

 . ١بهة الحكمآوامتاعهم ب

الشعب أیام السلطان الغورى قد اتخذت طابعًا طقوسیًا في الشوارع  يبل أن ماله     

قرادین ومدربى ة و وفي حفالت الزواج والختان یمثل الممثلون الشعبیون ما بین هوا

الممثلین والشحادین والممثلین الجوالة ویقدم نانى خیال الظل و االراجوز وف يعبحیوانات وال

ت هذه الجمیع حیاة تمثیلیة متصلة حفرت في وجدان الشعب مجارى عمیقة. وقد ظلَّ 

والفقهاء  يالعروض التمثیلیة المختلفة موجودة في الظاهر قرونًا طویلة ینظر إلیها أهل الرأ

وأحیانًا یحرم وأحیانًا أخرى یستمتعون بها  غاً فار وبعض الخلفاء والسالطین على أنها لهوًا 

هم أنفسهم وظلت المواكب الرسمیة قائمة وآیات الفخامة واالنفاق المهرجانى متصلة من 

الظل  طریقته الخاصة له فرح خاص من خیالجهة وظل الشعب من جهته یلهو ب

لة األوربیون یترددون واألراجوز وله تمثیلیاته وممثلوه و له هواته ورواده حتى بدأ الرحا

وت نظرة أخرى في محاولة للتعرف وینظرون إلى ما یشاهدونه في الشوارع والبی هاعلى مثل

 . ٢للتثقیف والمقارنة بین فنون العرب وفنون بالدهمو 

مكتوبًا) امة من فنون األدب العربى المهمة، كونه یشكل تراثًا رسمیًا(یعد فن المق     

المقامات) العربیة، ظاهرة بارزة من ظواهر استلهام ( مة إلى استلهاأوًال، ثانیًا كانت الدعو 

                                     
  ).    ٤٠الكویت، ص (   –واألدب   المجلس الوطني للثقافة والفنون مطبعة  –م١٩٩٩د/علي الراعي، عالم المعرفة، المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،   ١

  ).    ٤١الكویت، ص (   –واألدب   المجلس الوطني للثقافة والفنون مطبعة  –م ١٩٩٩د/علي الراعي، عالم المعرفة، المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،   ٢



 ٢٥

والمقامات بالنسبة الطیب الصدیقي) یقول:"( المسرح العربى، األمر الذى جعلالتراث في 

لي سواء كانت للهمذاني أو الحریرى كلها مسرحیات.. أشكال مسرحیة مضبوطة مئة 

ندنا مسرحًا عربیًا أصیًال.. ال یمت بصلة ، أن عئة .. أنا مقتنع ومن حیث األشكالبالم

  .١إلى المسارح األخرى"

مات مسرحیًا، تلك التى قام والبد من اإلشارة إلى أن أقدم محاولة في استلهام المقا    

عبد الغنى رمضان أحد أعضاء الجمعیة السوریة العلمیة في أواخر القرن التاسع بها "

جاك بیدك) كان قد طلب ( الزلت أذكر أن االستاذو  یذكر (عبداهللا شقرون) قوله:"و  ٢عشر"

. وقد قام أخونا الصدیقى بتنفیذ تستمد األصالة من المقامات مثالً منا في لقاء بیروت أن 

  .٣ونجحت التجربة وطلب منا أن نستمد قصصنا من ألف لیلة ولیلة ومن التاریخ " الرغبة 

 ينصف قرن من المسرح العرب( یمةالمدیونى) نقًال عن حمادى بن حل( كما یشیر      

فعًال في نوفمبر ن هناك عرضًا مسرحیًا للمقامة االسكندریة أ، إلى ٤في تونس) بالفرنسیة

  السروجى على المسرح). ( م تحت عنوان١٩٣٧

د المسرحى التونسیة حمیدة الحبیب) رئیس لفرقة االتحا( كذلك یشیر إلى

وٕانما تجاوزه إلى النصى في المقامات، ذاك، بالجانب أنه لم یكتف في سعیه م: "١٩٤١في

هیر إبراز البعد المشهدى فیها، فعمد إلى إخراج مشاهد منها إخراجًا مسرحیًا اعتمد فیه مشا

، ومن ثم اإلخراج األول للمقامات مسرحیاً  " ونرى أن هذاالممثلین التونسیین في عصره

لنقاد المسرحیین العرب، وصل قدمها التلفزیون األردنى. كما وجدنا أن عددًا من الكتاب وا

، وكأنهم وجدوا فیها ضالتهم (المقامیة) فیما بینهم األمر إلى التبارز وفي دعوتهم بهم

المتفضل ، فمنهم من تشاطر في الدعوة وكأنه ومنفذهم الوحید إلى بر األمانالمفقودة 

ممثل :"أن أبا الفتح االسكندري هو ال(سلمان قطایة) قوله األسبق، كالذى أدلى به

، وقد تبنى نظریتى هذه الطیب الصدیقى فقدم دى العربى في أول مراحله وبدایتهالكومی

م فكانت مثًال رائعًا"، في حین ١٩٧٢شق عام مسرحیة مقامات بدیع الزمان في مهرجان دم

المسرحیة  من المقامات دمعلي الراعي) یشیر إلى أن الصدیقي عمل بدعوته واستخ( نجد

  . نفسها

                                     
  .     )٣٥٧م،ص (١٩٧٢، ١غرب) حدیث مع الصدیقي، مجلة الموقف األدب،دمشق،العدد نصر الدین البحرة(تجربة مسرحیة رائدة في الم  ١

  ).    ٣٥٧م،ص (١٩٧٢، ١) مجلة األقالم الموقف االدبى، دمشق،العدد٨٤-١٩٦٨د/فائق مصطفي أحمد(تأھیل المسرح العربي في العراق   ٢

  ).  ٦٨، ص (٦، ٥جلة  الفنون المغربیة ، العدد عبد هللا شقرون (مائدة مستدیرة عن التألیف المسرحي العربي)  م  ٣

  ).  ٢٣٦ص (  م،١٩٩٣محمد المدیونى(إشكالیات تأصیل المسرح العربى) قرطاج،بیت الحكمة،المجمع التونسى للعلوم واآلداب والفنون، الطبعة األولى،   ٤



 ٢٦

نجد " أن الصدیقي عمل بدعوته ، كما عى الناقد، "عبدالرحمن بن زیداندكذلك ی   

م لالستفادة من المقامات ١٩٧١سامى عبدالحمید) منذ عام ( أیضًا دعوة المخرج العراقى

  األصالة والتجدید في المسرح العراقي) . ( وتحدیدًا مقامات الحریرى،ببحثه عن في المسرح

(الطیب  ات واإلدعاءات أنمهم في كل هذه الدعو نرى أن األمر ال وبین هذا وذاك،

، على مستوى ذا االتجاه في المسرح المعاصر"لماتمتع به تجربتههو رائد ه" الصدیقي)

اإلعداد واإلخراج، من خبرة ودرایة فنیة مشروطة بالدارسة والهدف الواضح الذى سعى من 

تطبیق التنظیرات أجله الصدیقى ضمن عجلة عم التأصیل العرب، وكذلك توجهه نحو 

  . خرى للخروج بنظریة للمسرح العربياالحتفالیة الساعیة هى األ

طال ) في مسرحیته ((قاسم محمد تجربة الكاتب والمخرج العراقي ومن هنا جاءت    

ت الحریري) تجربة مسرحیة تضاهي كافة التجارب التى سبقتها احزنى وسرورى في مقام

 . ١في توظیف المقامة مسرحیاً 

م، أول ١٨٤٨مارون النقاش) حیث كتب عام ( باسم بط بدایة المسرح العربيرتت   

) وكانت نثرًا مسجوعًا ممزوجًا بالشعر، یؤدونه أداء أو (البخیل مسرحیة عربیة بعنوان

یعقوب صنوع) ( م حین لحق١٨٧٣لشیخ األزهرى عام یلحنونه ویغنونه، وكذلك محاولة ا

ن أول مسرحیة تاریخیة شعریة عربیة ظهرت في " أكتب مسرحیة شعریة فمثلوها ونجحت.و 

خلیل لـ( (المروءة والوفاء) م هي مسرحیة١٨٧٦ث ترجع إلى عام أدبنا العربى الحدی

  م. ١٨٧٧الیازجي) وقد مثلت في بیروت عام 

لـ(عبداهللا  ولس)هیرودس ومقتله لولدیه اسكندر وأسطبأما ثانى مسرحیة شعریة هي(    

مرئ ا( ب البسوس، وأخرى عن الملك الضلیلهلهل وحر من الثم مسرحیاته ع البستانى)،

  . ٢"م١٩١١) عام القیس) لـ(عبد المعطى برعى

مسـرحیة مد شوقى) أثره المباشر في ترسیخ الخطـوة األولـى للحأكان لنبوغ الشاعر العربي (  

ع علـى یـده فـي جمیـ ، حیث كانت البدایة الصـحیحة الرفیعـة المسـتوىالشعریة العربیة الدرامیة

: الســـت هدى/مصـــرع كلیوبـــاترا/مجنون لیلى/عنتـــرة/ ، فكتـــب المســـرحیات مثـــلجوانبهـــا الفنیـــة

/ قـیس عزیز أباظة) بمسرحیاته: غـروب األنـدلس. ولقد واكبه الشاعر(وعلي بك الكبیرقمبیز/

ــوري(وقافلـــة اولبنى/الناصر/شـــجرة الدر/ ــور. كـــذلك الشـــاعر العربــــى السـ مـــردم بــــك) نان عدلنــ

                                     
  ) .   ٦١-٦٠م، ، ص ( ٢٠٠٠نموذجاً، الطبعة  محمد حسین حبیب، مجلة اآلفاق، التوظیف المسرحى للمقامات العربیة، الحریرى   ١

  م .      ١٩٧٣األدیب ، دمشق ،  -عدنان بن ذریل ( الشخصیة والصراع الماساوى، دراسة نفسیة في طالئع المسرح الشعري العربي) مطابع ألف باء  ٢



 ٢٧

ـــرحیاته الشــــعریة ـــة العدویة/ :ومسـ ـــة زنوبرابعـ ـــرع غرناطة/الملكـ ـــت یا/الحالج/مصـ ـــة أخـ والعباسـ

  الرشید. 

حیث كان البطل  وهناك شعراء آخرون أمثال(علي أحمد باكثیر) و(میشال سلیمان)      

عند هؤالء في مسرحیاتهم الشعریة هو إنساننا العربى المرتبط باألرض والزمان والمندمج 

  .  ١في موافقة العربیة

اكتفوا بكتابة مسرحیة واحدة كـ(محمد الفیتوري) ممن شعراء العرب،ومن ال

یته (محاكمة رجل مجهول)، وتـوفیق فیاض سوالرا) وعزالدین اسماعیل ومسرحومسرحیته (

حمد العفیفي في مسرحیته المهمة(هكذا تكلم الحسین) و مسرحیة و مفي (بیت الجنون)،

الشعراء العرب من تجاوز النص . لكن من (الصلیب)، وممدوح عدوان في(المخاض)

المسرحى الشعرى، امثال: الشاعر النص  ةالواحد، حتى أصبح بعضهم متخصصًا في كتاب

لیلى عبد الصبور) ومسرحیاته: الحالج/األمیرة تنتظر/بعد أن یموت الملك/ صالح(

  جنون/مسافر لیل. والم

نرى على المطعم وهكذا أستولى هوكذلك الشاعر(سمیح القاسم) في مسرحیته:االبن/   

  الذى كان یدیره رضوان وشلومو وحوله إلى دكان لتجارة المعلبات . 

بجزأین،(الحسین ثائرًا) و  –الشرقاوي) في مسرحیاته: ثار اهللا عبدالرحمن والشاعر(

لمبدع(محمد الماغوط) كذلك الشاعر ا(الحسین شهیدًا)ومأساة جمیلة/والفتى مهران،

  حدب.والعصفور االومسرحیاته:المهرج/

ها والعصافیر تبني أعشاششاعر(معین بسیسو) في: ثورة الزنج/شمشون ودلیلة/وال      

یاسین  ثالثیة) في مسرحیاته:آه یا لیل یاقمر/نجیب سروربین األصابع وال ننسى الشاعر(

 –وملك الشحاذین. إضافة إلى شعراء آخرین وبهیة/ قولوا لعین الشمس/منین أجیب ناس/

أمثال: شوقى خمیس، فاروق جویدة، فتحى سعید، محمد مهران  – ومن المصریین خاصة

، ولقد تنوعت المعالجة الشعریة لدى هؤالء سنةبو حمد سویلم، ومحمد إبراهیم أالسید، أ

  .  ٢الشعراء بین ما هو تاریخي ومعاصر

  

  

  

                                     
  م    ١٩٧٣األدیب ، دمشق ،  -لعربي) مطابع ألف باءعدنان بن ذریل ( الشخصیة والصراع الماساوى، دراسة نفسیة في طالئع المسرح الشعري ا  ١

  ) .     ١٠٨-١٠٧م، ص ( ٢٠٠٠محمد حسین حبیب، مجلة اآلفاق،  التوظیف المسرحى للمقامات العربیة، الحریرى نموذجاً، الطبعة   ٢



 ٢٨

  

 

  
  

 ) وجون بیل م١٥٩٢ – ١٥٦٠(م) وروبرت جراي١٦٠٦ – ١٥٥٤(یعتبر جون لیل      

) الرواد الحقیقیین في مجال الكومیدیا الرومانسیة في إنجلترا، ذلك م١٥٩١ – ١٥٦٥(

الشكل الفني الذي تفردت به الدراما اإلنجلیزیة عن غیرها والذي طوره ووصل به إلى 

 مرحلة اإلكتمال الكاتب العظیم شكسبیر. والكومیدیا الرومانسیة تختلف إختالفا كبیرا عن

كومیدیا النقد اإلجتماعي أو كومیدیا األنماط الساخرة أو كومیدیا المواقف الرافضة التي 

تقوم على المفارقات الضاحكة تلك األنواع التي تأثرت بالدرجة األولى بالكومیدیات 

 .١الرومانیة خاصة كومیدیات بترانس وبالوتس

ة البتعادها عن الدین یجتبلورت الدراما اإلنجلیزیة بشخصیتها المتفردة نت       

حدث في أوربا كلها) وامتزاجها بالتراث األدبي الكالسیكي من ناحیة وبالتراث  والكنیسة(كما

م عندما صدر ١٢١٠الشعبي من ناحیة أخرى، بدأ اإلنفصال عن الكنیسة عام  األدبي 

قانون یحرم عرض المسرحیة داخل الكنائس ولهذا انتقلت المسرحیات من الكنیسة إلى 

لساحات الشعبیة أثناء المهرجانات والمناسبات الدینیة وامتزج العرض المسرحي الدیني ا

بالشارع وبدأت عناصر جدیدة تزحف إلیه مثل استخدام اللغة المحلیة بدال عن الالتینیة 

 .٢ودخول بعض الشخصیات الواقعیة والمشاهد الهزلیة والتعلیقات الساخرة

ة الثانیة في بعض األحیان هي انویة أو الحبكولكن ربما كان عنصر الحبكة الث   

العناصر الدرامیة الجدیدة التي تبلورت في العروض الشبه دینیة التي میزت تلك    أهم

الفترة. وقد ظهرت مالمح التركیبة الدرامیة الجدیدة ربما ألول مرة في مسرحیة "الراعي 

في مقاطعة ویكفیلد  الثاني" وهي تنتمي إلى مجموعات المسرحیات التي كانت تعرض

وتعرف بإسم مجموعة أو دورة ویكفیلد، ومنها تمكن الكاتب المسرحي حین ذاك من إعطاء 

الحدث الدیني التاریخي الذي كان یشغل الحبكة األساسیة أبعادا إنسانیة واقعیة معاصرة، 

ثقل ولونا محلیا یسهل التعاطف معه عن طریق الحبكة الثانویة المساندة وتدریجیا انتقل 

الحدث إلى الحبكة المساندة بشخصیاتها الواقعیة ومشاهدها الهزلیة بحیث لم یعد الحدث 

 .٣الدیني التاریخي مهما في حد ذاته وٕانما تأثیره على حیاة اإلنسان العادي المعاصر
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تحقق إنفصال الدراما التام عن الدین في نهایة القرن الخامس عشر على أیدي        

مسرح مثل هنري مدوول وجون هیوود وبعض المهتمین بالعلوم مجموعة من كتاب ال

اإلنسانیة مثل توماس مور وجون راستیل. وساهم هؤالء أیضا في ربط الدراما اإلنجلیزیة 

بالتیار الفكري الذي ساد في عصر النهضة بحیث بدا واضحا في موضوعاتهم 

سیكي بالتراث الدرامي ومصادرهم، واستمر ذلك التیار الدرامي، تیار مزج التراث الكال

المحلي واألدب الشعبي الذي بدأه مندوول وهیورد في اإلزدهار وتبلور منه على مر السنین 

نوعان ممیزان في الكومیدیا اإلنجلیزیة: النوع األول إلتزم إلى حد كبیر بالشكل الدرامي 

مكان الكالسیكي المعقد ذي الفصول الخمسة والوحدات األرسطیة الثالث الزمان وال

كیبة ر والحدث، وٕان فضل في معظم األحیان أن یتجاهل وحدة الحدث مفضال علیها ت

الحبكة الثانیة وفي نفس الوقت ابتعد تماما عن الموضوعات والشخصیات الكالسیكیة 

واختار موضوعاته وشخصیاته من الواقع المعاصر ظهر هذا النوع في منتصف القرن 

" التي كتبها مدرس یدعى رویستر دویسترمسرحیات مثل، رالف السادس عشر في 

نیكوالس أودال" وٕابرة األم میرتون التي ألفها مدرس بجامعة كمبردج وتفرعت منه في أواخر 

القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر كومیدیا النقد اإلجتماعي الالذع وكومیدیا 

مدینة، تلك األنواع التي األمزجة وكومیدیا المفارقات الضاحكة التي عرفت بكومیدیا ال

كونت في مجموعها وبصورة عامة الكومیدیا الواقعیة اإلنجلیزیة. أما النوع الثاني والذي 

إعتمد في موضوعاته على التراث األدبي الشعبي سواء الشفاهي أو المكتوب وعلى 

األساطیر والحوادیت المألوفة لدى عامة الشعب سواء كانت مترجمة من أدب شعبي أجنبي 

أو محلیة وجمع في شخصیاته الدرامیة بین الشخصیات الكالسیكیة والفولكلوریة والواقعیة 

والخیالیة أیضا كما في مسرحیة "حلم لیلة صیف" وهذا النوع إكتفى من التقالید الدرامیة 

الكالسیكیة بتقسیم المسرحیة إلى خمسة فصول وتجاهل في أحیان كثیرة وحدتي الزمان 

وهذا النوع الثاني  الحدث مفضال علیها الحبكة الثنائیةاألحیان وحدة  والمكان، وفي معظم

هو ما نعرفه بإسم الكومیدیا الرومانسیة وقد كان كل من جون لیل وروبرت جرین وجورج 

  .١بیل الفضل األكبر في صیاغة وبلورت هذا الشكل الفني
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 الظاهرة المسرحیة في السودان لم یصلوا الى اتفاق محدد علي ن معظم الدارسین فيأ     

م ١٨٩٩بعضهم یرجع ذلك الىف رف بالظاهرة المسرحیة في السودان،بدایة مؤكدة لما یع

مأمور القطینة عبدالقادر نكتوت) لالبعض یرجعها الى مسرحیة ((التاتو). والومسرحیة

م الى ١٨٧٥رجعها لعام كثیر ویبینما یذهب البعض الى أبعد من ذلك بم ١٩٠٩مختار 

 . ١اختیار الشیخ البهاري لمریدیه في شكل مسرحي

حین كتب  م١٩٠٩ن تاریخ المسرح السوداني یبدأ في عام یقول بدرالدین حسن:أ      

مختار عجوبة أول مسرحیة سودانیة هي النكتوت ومعناها المال وتدور حوادثها بین 

المقال یستند في هذا التاریخ الى ما ورد في صاحبة خمارة شعبیة وتلمیذ وتاجر وكاتب 

كتاب حیاتي الجزء الثاني لالستاذ بابكر بدري. وكما ذكر األستاذ إبراهیم العبادي هذه 

المسرحیة أنها تعكس بصدق صورة من صور المجتمع السوداني في ذلك التاریخ ولكنه 

رحیة قد لمس وترا امتعض لظهور هذه المسرحیة بقلم كاتب أجنبي ذلك ألن موضوع المس

حساسا یمس خصوصیات الشعب السوداني وكذلك یرى األستاذ بدر الدین أنها ال تمثل إال 

ظاهرة معزولة ال أثر لها واللفظ الوحید التي تشیر إلیه هو أن اإلنجلیز كانوا أبعد نظرا من 

راك كانوا المستعمرین األتراك فسمحوا لبعض النشاط الفني ولبثقافي للقیام بالسودان فاألت

غیر مثقفین ولذلك كانوا أعداء للثقافة ویلي اإلشارة إلى النكتوت إشارات مختلفة إلى 

 م١٩١٥إلى م ١٩٠٥ودان تمت في ما بین السنوات نشاطات مسرحیة مدرسیة في الس

(فن التمثیل) ستقیم أكتوبر أن جمعیة ٥لسودان بتاریخ نشرت جریدة ام ١٩٠٥ففي عام 

الخمیس التالي في قهوة الخواجة لویزو حیث یقوم أعضاؤها بتمثیل لیلتها الخیریة مساء 

نشرت جریدة م ١٩٠٩نوفمبر١٥زیة والعربیة وفي بعض المسرحیات الهزلة باالنجلی

(هفوات الملوك) وتستمر أنباء المسرح في جریدة لسودان خبرا عن مسرحیة عرضت بإسما

لویزو ویالحظ االستاذ بدر الدین  السودان فتذكر مسرحیات قدم أغلبها على مسرح الخواجة

أن هذه النشاطات المسرحیة جمیعا كانت متقطعة ال تكون تیارا متصال وأن مقدمیها كانوا 

یرجون وجه الخیر ال وجه المسرح في تقدیرها وأن هؤالء كانوا وافدین على البالد أتوا من 
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غالبیته من الشام ومصر وبعضهم ینتمي لمؤسسات كنسیة كما إن جمهورهم كان في 

  .١الوافدین

أشار عبد اهللا میرغني المیري هذا الیعني عدم وجود ما یسمى بالظاهرة المسرحیة     

في  یون(مسرح) والذي لم یعرفه السودان مناطق وذلك إذا ما تجاوزنا اإلسمتلك ال على

(عرض أو احتفال) عوضا عن ذلك فإن تلك المناطق تعتبر ذات الحدیث إال الفعل  التاریخ

بالعناصر الضروریة لما یسمى اآلن بالمسرح إ ذ تتوفر  كلما توغلنا جنوبا وغربا   راء ث

األسطورة العادات والتقالید  –الطقوس  –اإلیقاع  –(الرقص عریضة من االحتفالیة ال أشك

(رطاني) وعشرات من  ضمونا) فضال عن أكثر من مئة لسانالتباین شكال وم –

المناخات الشيء الذي له األثر المباشر الذي تستمد  المعتقدات كل ذلك بجانب تنوع

الظاهرة المسرحیة منه طابعها وكیانها صحیح أن الدعوة للرجوع  للتراث والهویة تجد 

الكثیر من القبول ولكنها ال تذهب أبعد من ذلك وصحیح أن هنالك إشارات ودالالت یمكن 

نیة، وهي تحقق مستوى من أن تأتي ضمن ما یمكن أن نطلق علیه ظاهرة مسرحیة سودا

الفرجة واالحتفالیة تتوفر فیها أهم عناصر المسرحیة مثال لذلك ظاهرة أحاجي الحبوبة 

 .٢(الدستور) وغیرهاوس الكجور والحكامة وظاهرة الزاروطق

منهم  يبدأت محاوالت في التألیف المسرح م١٩١٥إلى  ١٩٠٣وفي الفترة من       

(أروى  م إسمها١٩١٠تب مسرحیة بالشعر العامي في عام األستاذ إبراهیم العبادي الذي ك

یشیر االستاذ حبیب مدثر في  وعفراء) إستمد مادتها من التراث العربي القدیم، كما

(نحو مسرح سوداني) الذي نشره في مجلة الخرطوم، إلى أن فن المسرح قد نقله إلى بحثه

هذا القرن بالتدریس في كلیة  السودان جماعة من األساتذة المصریین الذین عملوا في أول

(التوبة الصادقة) وأن الذین شاهدوا هذه اریة وكانت أول مسرحیة له بعنوانغردون التذك

المسرحیة یقطعون بأنها خلقت شغفا في بعض طلبة الكلیة للتمثیل مما جعل إدارة المدرسة 

جامعة تأخذ في تكوین فرقة الطلبة للمسرح وعین إلدارتها شاب شامي من خریجي ال

  ببیروت.  األمریكیة

قام نادي الخریجین بتكوین جماعة صدیق فرید للمسرح وظلت م ١٩١٨وفي عام     

هذه الجماعة تقدم مسرحیاتها العدیدة خمسة عشر سنة وقد أشار حسن نجیلة في 

) إلى نشاط تلك الجماعة قال: "كنا نسیر جماعات تابه(مالمح من المجتمع السودانيك
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حیة یقوم بها طلبة كلیة غردون تدور فكرتها عن تعلیم المرأة وكان جماعات لنشهد مسر 

موضوع الساعة آنذاك وقد اشتهر شباب الموظفین والطلبة بإجادة هذا الفن وصار لهم 

صیت منهم صدیق فرید وعرفات محمد عبد اهللا واألساتذة عبد الرحمن علي طه وعلي 

ن وغیرهم. وقد اتجه صدیق فرید بدري وعوض ساتي وعلي نور المهندس وأبو بكر عثما

وجماعته إلى عرض المسرحیات التاریخیة وكان هذا طریقهم الوحید هربا من وطأة 

االستعمار الذي كان ال یسمح بأي محاولة تعرض بالنظام األساسي االستعماري لهذا 

اتجهت الجماعة إلى التاریخ أو المسرحیات األدبیة وبینها مسرحیات شوقي الشعریة 

 عالمیة معربة مثل مسرحیة شكسبیر(أنطونیو وكلیوباترة) ت إلى برامجها مسرحیاتوأضاف

(وتاجر البندقیة) ولم یكتفوا بعرض مسرحیاتهم في العاصمة بل كانت  (یولیوس قیصر)

وود مدني الفرقة تسافر في مناسبات األعیاد الدینیة وخالفها لعرض مسرحیاتها في عطبرة 

 .١وغیرها من مدن األقالیم

وفي فترة الثالثینات من القرن العشرین لقد اكتسب رواد المسرح الخبرة باألسس       

(المك نمر) في لغة  ا والعربیة فكتب إبراهیم العباديالمسرحیة العالمیة خاصة الغربیة منه

(صور العصر) بنفس األسلوب  امي راقي كما كتب سید عبد العزیزشاعریة وبناء در 

خراب سوبا  –(صور العصر كثیر من المسرحیات بهذا النضجال الشعري العامي وتمیزت

هو القریب من الوجدان إلخ) والشعر العامي المك نمر... –السبعة الحرقوا البندر –

كما اكتسبت هذه الفترة بتناول قضایا مصیریة كانت تواجه األمة من قبل السوداني. 

الحسن وقد كتب منهم یوسف  االستعمار وقد جاءت بعض المسرحیات تناهض ذلك

 م١٩٣٣(السریرة) وفي نادي الزهرة علم  ج المرتین) ومحمد سلیمان وقد كتب(زوامسرحیة

أنشأ خالد أبو الروس فرقة التمثیل وقدم مسرحیة خراب سوبا كما قدم في نادي اإلخالص 

حیث انضم لفرقة  م١٩٤٠مسرحیة (السبعة الحرقوا البندر) واستمر نشاط فرقته حتى عام 

(شیاطین البشر) وفي بخت الرضا جین التي قدمت له عدة أعمال منهابنادي الخریالهواة 

حمن وارتبط بالرواد األوائل أمثال األستاذ عبد الر م ١٩٣٤بدأ النشاط المسرحي حتى عام 

م) تخیل فیها مظاهر الحضارة في ٢٠٠٠علي طه غذ كتب مسرحیة بعنوان(السودان

للتدریب في بخت الرضا وتدرج حتى م ١٩٤٢سنة المستقبل ثم عین األستاذ أحمد الطیب 

درجة عمید المعهد وقبل ذلك نال درجة الدكتوراة في المسرح العربي من معهد الدراسات 
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الشرقیة واألفریقیة وكرس جهده في تنمیة النشاط المسرحي في بخت الرضا ورعایة 

قدر من المسرحیات جمعیات التمثیل في مبروكة وكلیات المعلمین األولیة. وقام  بإخراج 

(سنج) وساهم تنویریا إذ أعد مذكرات خاصة الشكسبیریات وواحدة لـ(شو) وأخرى لـالعالمیة 

عن تاریخ الفن المسرحي وكان یقوم بتدریسها طوال العام أما أول من أدخل المسرح 

هو األستاذ الطاهر شبیكة وترجم  ١٩٥١كنشاط في كلیة المعلمین الوسطى في عام 

أسس میسرة السراج فرقة السودان م ١٩٣٨من المسرح العالمي وفي عام خیل مسرحیة الب

(السراج) ثم جاء یت المال المسرحیة بمنزل األستاذللتمثیل والموسیقى ثم حولها لفرقة ب

تكوین فرقة الفنان الفاضل سعید الذي كان یعمل بمسرح الكشافة بود نوباوي واسس فرقة 

وتتلمذ على ید خالد أبو الروس وتأثر بأمین  م١٩٥٥الشباب للتمثیل الكومیدي عام 

الهنیدي وأبو لمعة وعرف من خالله مسرحیات الریحاني وبدأ عمله باالسكتشات أما 

(دستور یا سرح البرامیل وبرنامج ركن المرأة(بت قضیم) ونشاطه في اإلذاعة كان على م

أن انتظمت  إلى م١٩٦٤ – ١٩٦١أسیادي) واستمر نشاطه بمسرح المولد بالخرطوم 

(أكل عیش) على خشبة المسرح القومي المسرحیة وقدم أول عرض مسرحي وهوالمواسم 

 .١ضمن أول موسم مسرحي بالمسرح القومي

نال السودان استقالله الوطني غیر أن هذا الحدث القومي  م١٩٥٦في أول ینایر       

كاهیة وفي عهد حكومة الكبیر لم یجد تعبیرا عنه في المسرح الذي اكتتفى باالسكتشات الف

عبود االنقالبیة تم إنشاء أول دار مسرحیة كبیرة سمیت بالمسرح القومي وتم بناؤه بأمدرمان 

  م.١٩٥٩عام 

وقد قدم الكثیرون أعمالهم على خشبة هذا المسرح مما خلق جمهورا یعشق فنون      

فنانیین عملوا األداء وقد ظل المسرح الكومیدي یقدم أعماله خالل هذه الفترة على أیدي 

ان حمیدة وٕاسماعیل ومحمود سراج وعثم –باإلذاعة مثل الفاضل سعید وعثمان أحمد حمد 

ظهر مسرح یتجاوب مع روح الشعب وأول  م١٩٦٤. وبعد ظهور ثورة خورشید وغیرهم

أعمال هذا المسرح الشعبي قد جاء عن طریق جماعة تعرف بإسم أباداماك وهي جماعة 

في الواقع الشعبي السوداني وتكشف عن همومهم وتعیش  آلت على نفسها أن تغوص

(عنبر جودة) مثال بارزا على أعمال تلك الجماعة هم وتومئ إلى آمالهم وكان مسرحیةآالم

وقد استخدم مؤلفها األستاذ عبد اهللا علي إبراهیم حادثة وقعت بالفعل حین رفض الزارعون 

                                     
  ). ٣٠-٢٦م،ص(٢٠٠١) ٢عبد هللا میرغني المیري، المسرح في السودان، أوراق للذاكرة، مطبوعات المسرح القومي(  ١

  



 ٣٤

ریة جودة بعربات الشرطة المدججین تقدیم اقطانهم للسلطة اإلقطاعیة فطوقت السلطة ق

بالسالح وقبضت على مائة وثالثة من زعمائهم وحشرتهم في غرفة ضیقة ثالثة أیام دون 

أكل وشراب وهواء فمات هؤالء وقدمت جماعة أبادماك هذه الدراما اإلنسانیة بغایة القصد 

المسرحي ربطا الفني وكان الهدف إبراز آالم الشعب ومعاناته مما ربط المتفرج بالعرض 

وثیقا وعرضت المسرحیة في العاصمة واألقالیم إلى جانب هذا قدمت الجماعة أعماال 

(خطبة د الساعة السادسة والنصف ومسرحیة(الفتریتة) ومسرحیةأخرى مثل أحزان ما بع

دماغ) عن سمیح قاسم كشفت ما تعرض له هذا الشاعر المناضل من تعذیب في سجون 

  إسرائیل. 

هذه الثورة الشعبیة أیضا عن نتاج مسرحي جدید هو المسرح  كذلك تمخضت    

(المغنیة الصلعاء) لیوجین یونسكو منهاالجامعي وقد قدم هذا المسرح أعماال كثیرة 

  و(الحفل) و(الخطوبة) لتشیكوف و(األمبراطور جونز) لیوجین أونیل وغیرها. 

الحقات ومع ذلك وقد تعرض مسرح الجامعة لمصاعب شتى ولكثیر من المضایقات والم

وبالرغم من أنه مسرح طالبي بجمهور محدود فإن ثمة أثر في المحیط العام فقد حصدت 

الحركة المسرحیة السودانیة منه ثمارا كثیرة تتمثل في تحول معظم العاملین فیه إلى الحركة 

 المسرحیة الواسعة وحتى المسرح الرسمي استعان بهم في أعماله ویأخذ األستاذ بدر الدین

علیه أنه لم یقدم مسرحیة واحدة سودانیة وهذا نقص ملحوظ كما أنه لم یوسع قاعدته 

 .١الطالبیة بحیث تشمل تالمیذ الثانویات

نشأة المسرح القومي كانت فكرة اللواء محمد طلعت فرید وكان یتبع إلدارة اإلذاعة        

ى جاء لالستاذ الفكي السودانیة وكان أول مدیر للمسرح هو االستاذ محمد خیر عثمان حت

عبد الرحمن اإلبن الشرعي للمسرح باعتباره رجال عارفا بالفن المسرحي فقام ببعض 

    .التعدیالت التي تمكن المسرح وتؤهله للعروض المسرحیة

هو بدایة عهد انطالق المواسم المنتظمة وبدایة النهضة  م١٩٦٨عام في وكان     

سم المسرحیة تباعا عاما بعد عام وشارك في الحقیقیة للحركة المسرحیة وتوالت الموا

صناعة النهضة المسرحیة العدید من المخلصین لهذا الفن كما قدمت بجانب العروض 

المسرحیة السودانیة العدید من األعمال العالمیة والمسرحیات العربیة لیس هذا فحسب بل 

زائرة العربیة والعالمیة كان المسرح القومي یستقبل العدید من الفرق والجماعات المسرحیة ال

                                     
  )٣٠٨-٣٠٦الكویت، ص(    –المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب  م مطبعة١٩٩٩د/علي الراعي، عالم المعرفة، المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،    ١

  



 ٣٥

(شوف وخلق نوع من ي تاریخ الحركة المسرحیة إمكانیةالشيء الذي أتاح وألول مرو ف

التواصل) كما تم إبان المواسم المسرحیة بالمسرح القومي كسر طوق المحلیة والخروج 

م ١٩٨٦ن بمهرجان دمشق عام للمشاركات العربیة والعالمیة وكانت مشاركة السودا

الحافلة) إخراج وتألیف علي الفكي ثم شارك السودان ضمن مهرجان المغرب (بمسرحیة

من خالل نادي المسرح السوداني بمسرحیة (ریش النعام) للدكتور  م١٩٨٦للمسرح المتنقل 

رح العربي خالد المبارك إخراج البشیر سهل ثم شارك ضمن فعالیات مهرجان بغداد للمس

السلطان) ضمن فعالیات مهرجان دمشق الحادي (مالمح السید بعدة مسرحیات وبمسرحیة

(مأساة یرول) في مهرجان المسرح التجریبي بالقاهرة م وبمسرحیة١٩٨٩عشر عام 

 م١٩٩٤وبمسرحیة دومة ود حامد للطیب صالح إخراج سعد یوسف بمهرجان باریس فرنسا 

 .١وغیرها من المهرجانات

  

  

  

  

  

  

                                     
  ).٣٦-٣٣م، ص( ٢٠٠١) ٢عبد هللا میرغني المیري، المسرح في السودان، أوراق للذاكرة، مطبوعات المسرح القومي(  ١



 ٣٦

 : 

ــات اإلنســـان تنحصـــر فـــي           ــون، بـــأن احتیاجـ ــالرغم مـــن أن علمـــاء االجتمـــاع یقولـ بـ

الطعام والنوم والسكن الرضى الجنسي، إال أنه یبـدو أن ثمـة أمـرا آخـر یحتـاج إلیـه اإلنسـان 

ة (األدب مـادویقول كلـود روى: .١دائما، هو الرغبة الملحة في تحقیق الذات من خالل الفن

  ٢إلثبات الوجود)

  إیلیوت:» س «ویقول ت 

  لقد كان الكالم غایتنا              

  وقد اضطرنا الكالم إلى أن نمحص لهجة القبیلة             

  ٣ونحث العقل لیبصر الماضي ویستشرف المستقبل

(اإلبــداع هــو الشــيء الوحیــد، الــذي یمكــن أن یمارســه اإلنســان بجــداره ویقــول أدونیس:      

. فقـد ٤أخذ اإلنسان یمارس هو نفسـه عملیـة خلـق العـالم) أفق البحث لذاسس وجوده في لیؤ 

ــا كـــان یـــتس یعتبـــر نفســـه، الرجـــل الـــذي اختیـــر، لیتحـــدث باســـم وطنـــه، وباســـم اإلنســـان یة أمـ

(فالشاعر بشر یتحدث إلى البشر، ویغتبط أكثر مـن غیـره بجـوهر بالنسبة لورد زورث یقول:

 . ٥الحیاة في نفسه)

لشاعر غیـر مطالـب أن یعـرض لنـا حقـائق موضـوعیة عـن العـالم، فكـل مـا یدركـه وا     

 .٦الشاعر ویتحسس به في القصیدة محملة بجزء من ذاتیته، وكیانه وفردیته

(بأنـــه یـــرتبط بـــالواقع الـــذي المحســـن عـــن عالقـــة األدیـــب بالواقع:ویقـــول دكتـــور عبـــد         

عجزنـا الكامـل  -غیر إنسـاني فـإن معنـاه یعیشه فیه، وینفي أنه یكون نشاط األدیب، نشاط 

عـــن التعامـــل مـــع اإلنتـــاج الـــذي یقدمـــه، وامتناعنـــا عـــن محاولـــة االســـتمتاع بـــه أو فهمـــه أو 

(الشـعر اصـة بالشـاعر؟ تقـول إلیزابیـث درو:أما عن هـل هنـاك سـمات خ .٧تقییمه أو تحلیفه

ون والقساوسة ثوار المسالمنظمه األمراء والفالحونه والعلماء والعامة، والنساك والدنیویون وال

وقــد نـــتج الفـــن تحــت كـــل الظــروف، ونظـــم الشـــعر فــي ظـــل األنظمـــة  -والعقــالء والمجـــانین

                                     
  ).١٠ص ( ، م ـ بیروت نیویورك١٩٦١إلیزابث درو، الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ ـ ترجمة محمد إبراھیم الشوش ـ مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر   ١

  ).٣١ـ ص ( ١٩٨٣اللورد دوي ، دفاعا عن األدب ـ ترجمة ھنري نجیب ـ الطبعة األولى ـ بیروت/باریس  ٢

  ).٢٤ص (  ، م ـ بیروت نیویورك١٩٦١إلیزابث درو، الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ ـ ترجمة محمد إبراھیم الشوش ـ مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر  ٣

  ).١٠م ـ ص(١٩٨٣ول ـ الطبعة الرابعة ـ بیروت ـ دار العودة محمد سعید أودونیس، الثابت المتح ٤

  ).٢٢ـ ٢٠م ـ بیروت نیویورك ـ ص (١٩٦١إلیزابث درو، الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ ـ ترجمة محمد إبراھیم الشوش ـ مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر   ٥

  ).٥٤م ـ ص(١٩٨٦ـ بغداد عدنان خالد عبد هللا، النقد التطبیقي التحلیلي ـ الطبعة األولى د/  ٦

  )٦ـ ص( ١٩٨٠عبد المحسن طھ بدر، حول األدیب والواقع ـ الطبعة الثانیة ـ القاھرة دار المعارف د/  ٧



 ٣٧

 الملكیة والدیمقراطیة والدیكتاتوریة، وفي عصور االضطهاد الدیني والسیاسي، وفـي ظـروف

القصــیدة واللغــة هــي  -ینــزل  -(الشــاعر هــو األب الــذي الحــرب والســالم، أمــا أودن فیقول:

التي تحبل بها) أما وورد زورث یقول عن الشاعر (أرید أن أقف طویال مع األلفاظ أسـتمتع 

  .١لحدیثها)

ــار الـــنص، وبمعـــزل عـــن  لحـــي:ویقـــول دكتـــور أحمـــد عبـــد ا       إن تغلـــل الناقـــد فـــي إطـ

بــدرجات متفاوتــة فــي تكوینــه، یقطــع صــلة هــذا الــنص  -العوامــل المتشــابكة التــي أســهمت 

لــذا یــرى مــن حــق الناقــد بــل مــن واجبــه أن  !.ع الــدماء فــي شــرایینهفــد بالحبــل الســري، الــذي

  .٢یستعین بكل وسیلة تنیر جانبا من جوانب النص

ن كل ال یتجزأ) إلى أن یقول: (لن ویقول عبد الرحمن صدقي:(فالفن هنا وحیاة الفنا

مــا نعــرف الرجــل حــق معرفتــه،إال إذا (تأملنــا فــي شــعره، ولــن نقــدر الشــعر حــق قــدره،ونفهم 

  .٣یقول على وجهه،إال إذا اطلعنا على حیاته، ووقفنا على خبره)

ـــتالف و          ــــى اخــ ـــال، عل ـــراجم الرجـ ـــل بتـ ـــي حافـ ــــا العربــ ـــه وادي: تراثن ــــدكتور طـ ــول ال یقــ

أعمالهم، ولقد ازدهر فن كتابة السیر، في ظـل الفلسـفة الرومانسـیة، التـي تعلـق مـن شـأن 

  .٤الفرد وتحتفي بحیاته)

ــاً         ــ ــول أیضــ ــ ـــه وادي: ویقـ ــــدكتور طــ ــح نالــ ــ ــــل أوضــ ــــن (ولعــ ــنهج الكتابــــــة عــ ــ ــین، لمــ ــ مطـ

د ـ أمـا طریقـة العقـاأن نلمسـهما عنـد العقـاد وطـه حسـین  األدبیة العربیـة، یمكـنالشخصیات 

(أبــي نـواس، وجمیــل بثینــة، ویتجلـى ذلــك فیهـا كتبــه عن -فكانـت تقــوم علـى التحلیــل النفســي

  .٥وشاعر الغزل بن أبي ربیعة)

النقــد الفرنســي الحــدیث، بصــفة لــدكتور طــه حســین، فهــي مســتمدة مــن أمــا طریقــة ا       

(هیولیــت دولیـف تــین، الــذي ربـط حیــاة الفـرد بالبیئــة والجــنس والعصـر، وانتهــي إلــى خاصـة 

لمعري، المنشورة أنه ثمرة لهذه العناصر الثالثة، وتظهر هذه الطریقة لدراسته ألبي العالء ا

  م).١٩٣٧(مع المتنبي سنة تبلور أخیرا في كتابهربعاء)، وت(حدیث األم، ثم في١٩٢٢سنة 

رس لـه، (محمـد (هنالك اتجاه جدید، وهو الـذي نـادى بـه ودالدكتور طه وادي یقول:    

ـــل  ــنین هیكــ ــوقي م)،١٩٦٥حســ ــد شــ ـــي ١٩٧٣و(أحمـــ ـــة فــ ــون الترجمــــة غایــ م)، وهـــــي أن تكـــ

                                     
  ).٢٤ص ( م ـ بیروت نیویورك ،١٩٦١إلیزابث درو ،الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ ـ ترجمة محمد إبراھیم الشوش ـ مؤسسة فرنكلین للطباعة والنشر   ١

  ).٧م ـ ص(١٩٨٨عبد الحي، شعر صالح عبد الصبور الغنائي ـ الطبعة األولى ـ القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب  أحمدد/  ٢

  ).٧) ـ القاھرة دار المعارف ـ ص (٧عبد الرحمن صدقي ،الشاعر الرجیم بودلیر ـ سلسلة إقرأ رقم (  ٣

  )٥٧م ـ ص(١٩٧٦القاھرة ـ مكتبة النصر المصریة  طھ وادي، شعر ناجي الموقف واألداء ـ الطبعة األولى ـد/  ٤

  ).٥٧م ـ ص(١٩٧٦طھ وادي، شعر ناجي الموقف واألداء ـ الطبعة األولى ـ القاھرة ـ مكتبة النصر المصریة د/  ٥



 ٣٨

ل مــا هــو االختصــار والدقــة، بحیــث ال یتــوه القــارئ مــع ترجمــة حیــاة األدیــب، وٕانمــا یأخــذ كــ

  .١أدب المترجم له) فهمضروریة ل

لذا سوف ننتهج آخر منهج، ونختصر أشد االختصار، في ترجمة الشاعر موضوع     

  .دراستنا
  

  تحت  م نشأ ١٩٢١یونیو ٢الموافق ه ١٣٣٩رمضان ٢٥ولد غرب الدامر سنة       

 استمالهم النجابة والشجاعة وفي سابق عهدهملذكاء النادر و أسرة قد أنعم اهللا علیها با ظل

  ونشر السان الي جانبهم في تدبیر الحكموهم أول الملوك العرب الذین حكموا  الفونج 

 أن ما هو جدیر بالذكرواللغة العربیة علي مناحي السودان المختلفة وم وتعالیمه سالمإلا

 .السابقة زایدین  عن الدین والوطن الجیش الفاتح فى التركیة متقا  هذه األسرة

ن مــن رجــل حظــى بــا لثقافــة والتعلــیم وكــان مدرســَا ونــاظرَا امــیالد عبــد اهللا الطیــب كــ     

للمــدارس االولیــة وكـــان یكتــب الشــعر ویتـــابع االدب ویحســن اشــعار البـــارودى علــى غیرهـــا 

لقـات الـذكر  والده الى حد.وكان صاحب طریقة صوفیة یصطحب أقراءة الكامل اللمبر  ویدیم

) ولـذلك لفصیحة التى تدور فى مدح  الرسول(صلى اهللا علیه وسـلموحفظ القصائد العربیة ا

  .٢بدات تتقد حول ذلك

نالحــظ ان نشــاة عبــداهللا الطیــب قــد اختلفــت عــن أنــداده فــي حداثتــه وذلــك لعمــل والــده     

الـذكریات  الذي كان كثیر التنقل مع أسرته من مكان آلخر مما أكسـب األبـن مجموعـة مـن

المتنوعــة والتجــارب الســمحة التــي كانــت تفــیض علیــه الحــب والصــفاء ویرجــع الیهــا بشــوقه 

ــاعر  وحنینـــه وبعـــد عودتـــه الـــى دیـــارهم بالـــدامر ویلتقـــي بصـــدیق طفولتـــه وقســـیم صـــباه الشـ

األدیب محمد المهدي المجذوب وهـو مـن أبنـاء أسـرة المجاذیـب وكانـت لـه ذكریـات طفولتـه 

أنهمــا كانــا ینشــدان ویكتبــان الشــعر فــي ســن مبكــرة ویعرضــان شــعرهما مــع عبــداهللا الطیــب ب

   .٣على الفقیه عبداهللا النقر للتصویب

مبكـرة علـي الشـیخ محمـد  نشأ وتعلم في هذه البیئة حیث حفظ القرآن الكریم في سن     

وان  الشــیخ محمــد المجــذوب قمــر یــن البرعــى ودیــوا(شــیخ  الفقــرا) وقــرا وحفــظ  دود الطاهر

                                     
  ).٥٧م ـ ص(١٩٧٦ ،طھ وادي، شعر ناجي الموقف واألداء ـ الطبعة األولى، القاھرة ـ مكتبة النصر المصریةد/  ١

  ). ٤ص ( -م ٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً،حمد صدیق أحمد، عمر أ   ٢

  ).  ٥ص ( -م٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً عمر أحمد صدیق أحمد،     ٣



 ٣٩

واشــعار الشــیخ الطـاهر المجــذوب وأبنــه محمـد المجــذوب الطــاهر سـیر ولــده واألســتاذ  الـدین

  .حمد  ود جالل الدیناهللا واستفاد من توجیه وارشاد العالم االستاذ م الطیب عبد

ر الثاقــب والخیــال الجمــوح الخصــیب الــذى ســجله فــي ظــمــدد منــه  العلــم الــوافر  والن     

ا تـه النقدیـه وفـى أرائـه فـى علـوم اللغـة وسـائر العلـوم نیفه وأحاجیه وأفاده ذلك فـى نظریـاتص

  .١األخرى

بعــد أن أكمــل عبــداهللا الطیــب درأســته بــا لخلــوة أنتقــل بعــد ذلــك الــى التعلــیم النظــامى      

بالمــدارس الــذى بــده بكســال مقــرات والتحــق بمــدارس بربــر االبتدائیــه ونبــغ بهــا غایــة النبـــوغ 

لخرطوام لیكمل تعلیمه وبعد أن أكمـل تعلیمـه وبعـد االى كلیة غردون التزكاریه بوبعث بعدها

شهادة المـدارس الثانویـة فـي تخصـص األداء و فـي تلـك  أن اكمل بها ثالثه سنوات تحصل

الفترة كان أبناء السودان المثقفون ینهلون ویتـأثرون بالثقافـة المصـریة بحكـم العالقـة الثقافیـة 

. وبعد ذلك إختیر عبداهللا الطیب معلمًا  بمصر وما یدور بین أحداث سیاسیة وآدبیة ونقدیة

فــي كــال المــرحلتین الوســطى والثانویــة لــیعلم اللغــة العربیــة واإلنجلیزیــة وبعــد ذلــك إرســل إلــى 

بریطانیا ملتحقًا بجامعة لندن أوًال بمعهـد تربیتهـا وثانیـًا بمدرسـة الدراسـات الشـرقیة واإلفریقیـة 

م نـال شـهادة ١٩٤٨والتـاریخ والمنطـق وفـي عـام  لینالوا منها الشهادة الوسطى اللغـة العربیـة

البكالریوس وبعد عامین من ذلك نأل شهادة الدكتوراة وكانت في اللغة العربیة التى بذل لها 

  . ٢صبر واخالص وبعدها عاد إلى بالدهكل اجتهاد و 

  كما یقول:

  ابـا لكنوز العلم كسـأخو حج  وفي ثیابي وأن ضن الزمان به 

  وثاب  یان إلى الغایات ـلكتاب اهللا مغــترف      من الب وذاكـر            

  ٣من قلبه لسوى الرحمن رغاب     حمال أعباء صبر لیس یحملها     

قال عنه دكتور الحبر یوسف نور الـدائم وأثـر القـرآن فـي محاضـراته وكتبـه وأسـلوبه        

بیره وجزالة أسلوبه إال عله العین وما أحسب أن استقامة لسانه وجودة تغفأثر ظاهر بین ال ت

. وكذلك اشتغل عبداهللا الطیب بالحدیث النبوى الكریم وكم قـد رأینـاه مطالعـًا علـى من هنالك

ین أثــر الحــدیث فــي بــ قــدفــتح البــارى البــن حجــر وكــم قــد نظــر فــي كتــب القاضــى عیــاض و 

ربـــى تطــور األســـالیب العربیــة فـــي كتابـــه المرشــد ونجـــده أیضــَا أســـتمد ثقافتـــه مــن التـــراث الع

                                     
  ). ٧-٦ص ( -م٢٠٠٠عة الرابعة الطب –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً عمر أحمد صدیق أحمد،    ١

  )  ٨ص ( -م محرم٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً عمر أحمد صدیق أحمد،    ٢

  ).  184م، ص ( ١٩٩٢مطبعة  جامعة الخرطوم  للصحافة والنشر،  الطبعة الخامسة   –أصداء النیل  دیوانعبدهللا الطیب، بروفسیر/  ٣



 ٤٠

البى تمـام والجمهـرة والمعلقـات ودواویـن الشـعراء  ةالقدیم كالمفضلیات واالصبعیات والحماس

یس وزهیر وطرفة بن العبد وأبى تمام و أبـى الطیـب واإلسـالمیین وكـان قالجاهلین كامرئ ال

  .١في تأثره بكتب المتصوفه من نثر وشعر ظاهرةأثر ثقافته 

  كما في قوله:

  مضى عنك ریعان الشباب وقادا   عدماأجدك ترتاد السماحة ب 

  ورسمت عـند الباقـیات معادا   وقد أفعم اإلیمان قلبك أنفاً  

  بنـانات صوفى إراد جهــادا بل قد قرعت به             وهاجك ط      

   ٢بذكـر أله العالـمین ونــادىى اشیاخه عج عجة            إذا ناد         

مـن األدب الشـعبى ووقـف علـى ذلـك واسـتفاد مـن وب ضـر وأن عبداهللا الطیب سـمع 

ذلك بكتاباته المختلفة أننا نجد كثیرًا جدًا من نماذج الوان األدب الشـعبى الـذى أضـاف ألـى 

عبداهللا الطیب الخیال الواسع والمادة الخصبة التى عانته كثیرًا وقد یسر اهللا لعبداهللا الطیـب 

ســـیما األدب االنجلیـــزى حیـــث اطلـــع علیـــه  االتصـــال والمعرفـــة بضـــروب الثقافـــة الغربیـــة وال

ــونات شكســـبیر  ــل سـ ــد وذلـــك مثـ ـــاول بالشـــرح والتحلیـــل والنقـ وعـــرف دروبـــه معرفـــة تامـــة وتن

واوضح لنا أثـر ت.س. الیـوت علـى الحركـة العربیـة الجدیـدة وخطورتـه علـى األدب العربـى 

ة القدیمـة ودرس شارلیس دكینز في قصصه وأدبیاته المتنوعة وكولردج ال سیما فـي المالحـ

  وحاول أن یوازن بین األدب االنجلیزى واألدب العربى وله في ذلك آراء. 

ولـــد عبـــداهللا الطیـــب ونشـــأة فـــي بیئـــة دینیـــة أهتمامهـــا األول تلقـــى العلـــوم اإلســـالمیة        

والعربیة و مدارسة أصولها والوقوف على أبوابها وفروعها وتفتحت أذن عبداهللا الطیب على 

یم وعلومه وعلى الكلمة العربیة الرصینة ونشأ على ذلك المنهج الذى امن سماع القرآن الكر 

بــه وزاد عنــه وعنــدما التحــق بــالتعلیم النظــامى وانتقــل إلــى بیئتــه التــى تشــرب منهــا كــل ذلــك 

كانـت إســالمیته واعیـه ورشــیده وقدرتـه بكــل مـا یكیــده الغـرب المســیحى والشـرق الشــیعي مــن 

، ولـم تكـن تتبـع للعـب سـالمیة فعربیتـه عروبـه خالصـهول اإلمطامع وتوسع على حساب الـد

لنفــاذ ســمومها تهــدف البعــاد اإلســالم عــن  االساســة المنــادین للقومیــة العربیــة وقــد كــان مــدرك

  .٣حركة الحیاة

  وكان ال یفصل بین القرآن الكریم وتعلیم العربیة إذ یقول:

                                     
  ).  ٩ص ( -م٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً أحمد صدیق أحمد،  عمر   ١

  ) . ١٣٠م، ص ( ١٩٧٠الخرطوم، الطبعة األولى  -الدار السودانیة   –بانات رامة دیوانعبدهللا الطیب، بروفسیر/   ٢

  ) . ١٤ص ( -م٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –داً رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقعمر أحمد صدیق أحمد،    ٣



 ٤١

ـــة ودروســـ    ــیم اللغـــة العربی ـــى كـــان تعلـ ــالم وســـیلة إل ــي صـــدر اإلسـ    دورس القـــرآن ها فـ

وعلوم الدین وجـد القـدماء فـي ذلـك جـد منقطـع النظیـر فـاحكموا علـوم اللسـان وتفوقـوا الكریم 

  . تقویم المیدانىفي الحساب والجبر والفلك والموسیقى والطب وال

 بشحذ الهمم ذامًا في شعره الیهودوقد شارك بأشعاره آلم الشعب الفلسطیني والعربى        

  العربیة واإلسالمیة كما في شعره: ةداعیًا إلى الوحد

  وشهدت الصراع في أرض نیجیریا        والمسلمین عن أزورار            

ــوار لو        ـوالبالء العظیم أذ قتلوا أحمد بی               وخـرت األسـ

  بي بحــارـواعلن الصلیبي ذبح بنى اإلسالم           ولصــلی            

  ا سكان الهوسا وما عقبت مصر          وال غیرها لهم حین ثاروای            

  للیهـود حین أغــاروا   وفلسطین أجفل القوم عنها هربًا                     

  والدماء التى أریقت على األردن           والقـدس وجهـن جبـار            

  اوقـدت من الحـزن نار د          ـودماء بدیر یاسین من قبل وق            

  ١وم حزیران             یثـاران یثرب األخبـارـوغرن أورشلیم ی            

دانیة حیـث جمـال الطبیعـة علـى ضـفاف یصور لنا عبداهللا الطیب معالم الحیاة السو    

ن علیـــه النیــل مصـــورًا كثبانــه ورمالـــه ونخیلـــه ونیــران قـــرأه ونقــاط ســـدامه وفتیاتـــه الالئــى یـــرد

بداهللا الطیـب مواقـف فكریـة تظهـر مـن خـالل شـعره ونقـده ن مالبسهن علـى ضـفتیه.لعویغسل

في دروب متنوعة في مجال الفكر واألدب والعلوم والتفسیر واألخبار وغیر ذلك ونراه یدافع 

عنهــا بفضــل علمــه وســعة تفكیــره حیــث نجــده ال یقلــد مــذهبًا بــل لــه الــرأى الشخصــى الــذى 

  یستند فیه إلى علمیة موضعیة 

فنــون التكنولوجیــا الحدیثــة عنــدما بًا فــي مدارســة كتــاب اهللا تعــالى ویــربط ذلــك أو وقــد بلــغ شــ 

  .نطالق القمر الصناعيتحدث عن إ

كما له آراء في بن كثیر الذى یرى فیها أضطراب في قصة القرانیق وقول القاضى     

ى جعفـر الطبـرى . ویـرى أن أبـوالعیـاض قـاال فیهـا قـوًال محكمـاً  بـرئطلـه وأن البعیاض لم یق

شرى ال یشق له غبار في مجال البالغة ولكن نأخذ علیه خروجه خشیخ المفسرین وأن الزم

بـن تیمیـة كمـا ابـن القـیم علـى شـیخه امعتزلة وقـد یقـدم لعلى أهل السنة والجماعة وتعصبه ل

  . ٢یقول د. حبر یوسف نور الدائم

                                     
  ) . ١٤٥ -١٤٤م، ص ( ١٩٧٠الخرطوم، الطبعة األولى   -الدار السودانیة  –بانات رامة دیوانعبدهللا الطیب، بروفسیر/   ١

  ).  ٣٢ص ( -م٢٠٠٠الطبعة الرابعة  –رسالة دكتوراة  ھذا عبدهللا الطیب ناقداً عمر أحمد صدیق أحمد،    ٢



 ٤٢

وعــاش عـدم التطــرف المفــرط الــراى والفكــر و قضــى حریـة یكمـا أن مذهبــه مــالكى سـنى التــى 

   :حادثة الجزیرة أبا التى قتل فیها األنصار وصور لنا هذا في شعره

   سیًال هي النكبت العذراء تقترعُ ــالت دماء أبا           لم تر الناس إذ س            

  ووالطائرات على األنصار قد قذفنا           نارًا ما بدل أناس مثلـما شجعُ           

أرض السـودان الـى مواقفه الفكریة یؤكد هجـرة أصـحاب الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم  ومن

   :كما في شعره

  الهجرة األولى إلى أرض                 كانت وقتها غرسها أورقا  

  واضحة المعنى لمن حققا    روى بن اسحاق تفاصیلها              

  ١االقربة المجداف والزورق      ــل مع النفخ           أو ذكر النی          
  

حتى ال  شد االختصار، في ترجمة الفیتوريلذا سوف ننتهج آخر منهج، ونختصر أ      

ــد فـــي نتـــوه  عاصـــمة دار مفتـــاح الفیتـــوري فـــي بلـــدة الجنینة،حیاتـــه، وننســـى أدبـــه، ولـــد محمـ

الشــیخي رجــب  شــیخ  الســودان الغربیــة، ووالــده الشــیخ مفتــاح مســالیت، الواقعــة علــى حــدود

  .٢الفیتوري، وكان خلیفة خلفاء الطریقة العروسیة الشاذلیة األسمریة

ـــزة علـــي ســـعید، مـــن أســـرة شـــریفة مـــن الجهمـــة العربیـــة         ـــه فهـــي الحاجـــة عزی أمـــا والدت

رته الهجــرة غیــر كانــت أســرته، تتــألف مــن األب واألم وشــقیقة ومنــه، وعرفــت أســ الحجازیــة.

مرة إذ أن الوالد قد هاجر من بیئته إلى غرب السودان، قبیل الحرب العالمیة األولى وكانت 

أسرة األم قد هاجرت هي أیضا إلى هنالـك، حیـث اسـتقرت األسـرتان، فتعـرف والـد الفیتـوري 

بالوالـدة فتزوجهـا، ومـن غـرب السـودان، هــاجرت األسـرة إلـى مصـر واإلسـكندریة، حیـث نشــأ 

فـــي منطقـــة القبـــاري فـــي اإلســـكندریة، التحـــق شـــاعرنا بمدرســـتها األولیـــة،  لفیتـــوري وترعـــرعا

ـــى  ـــریم وحفظــــه، وتلقـ ـــظ القــــرآن الكـ ـــالق البســــیوني، لحفـ ــد الخـ ـــیخ عبــ (مدرســــة األخــــالق) للشـ

الحسـاب واإلنشــاء واألناشــید، وقامـت الحــرب العالمیــة الثانیــة، فاضـطرت أســرته للهجــرة إلــى 

، فــي منطقــة كفــر الــدوار، ثــم تضــع الحــرب أوزارهــا، ویعونــد ریــف مصــر، إلــى قریــة عــرمش

م، ثـم بعـد ذلـك ١٩٤٧الفیتوري إلى اإلسكندریة. ویتـابع دراسـته لفـي المعهـد. االبتـدائي سـنة 

                                     
   . )91م، ص ( ١٩٧٠الخرطوم، الطبعة األولى  -الدار السودانیة  –بانات رامة دیوانعبدهللا الطیب، یر/بروفس   ١

  ).٥٨م ـ ص(١٩٨٨د/أحمد عبد الحي  ـ شعر صالح عبد الصبور الغنائي ـ الطبعة األولى ـ القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب   ٢



 ٤٣

م فـي ١٩٤٩یلتحق ولمدة   سنتین بالمعهد الـدیني، والتـابع لألزهـر باإلسـكندریة، حتـى سـنة 

ـــاني  ــد الـــدیني الث ــدخل المعهـ فـــي القـــاهرة، ثـــم األزهـــر الشـــریف حتـــى ســـنة رأس التـــین، ثـــم یـ

م، ومـن األزهـر انتقـل الفیتـوري إلـى كلیـة دار العلـوم بالجامعـة القاهریـة، فــرع اآلداب ١٩٥٣

والدراســات اإلســالمیة، وقضــى فیهــا ســنتین، ثــم تركهــا دون أن ینــال شــهادتها، منصــرفا إلــى 

ثناء إقامته في القاهرة، العمل مارس الفیتوري في أ أما عمله ووظائفه .١دنیا القلم والصحافة

الصـحفي فكتــب فــي غیــر صــحیفة منهــا التحریـر وآخــر ســاعة والجمهوریــة والهــالل، وكانــت 

كتاباتــه تتعلــق بالشــعر والشــعراء وبعــض التعلیقــات السیاســیة الخاطفــة، وبعــد أن انتقــل إلــى 

منها  م عمل في الصحافة السودانیة، فرأس تحریر غیر جریدة ومجلة،١٩٥٨السودان عام 

مجلـة اإلذاعــة والتلفزیـون والنیــل والنــاس والتلغـراف واألمــة، وفـي لبنــان كتــب فـي عــدة جرائــد 

ومجالت منها األسبوع العربي وبیروت والدیار وفي لیبیا أسند إلیه مهام رئیس تحریر مجلة 

   الثقافة العربیة اللیبیة.

لعربیة بالقاهرة، ثم عاد أما عمله فقد شغل وظیفة خبیر إعالمي، في جامعة الدول ا       

م، ألسـباب  عـزى إلـى ١٩٧٤إلى بیروت مقیما وعامال بالصـحافة، ثـم أبعـد مـن لبنـان عـام 

أنهـا سیاسـیة، ثــم سـافر إلـى لیبیــا، ومنهـا إلــى دمشـق، ثـم عــاد إلـى لبنـان مــرة أخـرى، وأخیــرا 

  .وما زال هناك ٢استقر بالمغرب في الرباط

م، فـي ١٩٥٥اني (أغاني أفریقیا) الـذي طبعـه عـام أما أعماله وأثاره، ألف دیوان أغ    

م، ١٩٦٤مطبعــة دار المعــارف ببیــروت، ثــم دیــوان (عاشــق مــن أفریقیــا)، الــذي طبعــه عــام 

م بـــدار القلـــم ١٩٦٦بـــدار اآلداب ببیـــروت. ثـــم دیـــوان (اذكرینـــي أفریقیـــا)، الـــذي طبعـــه عـــام 

ـــام  ــلیم)، الــــذي طبعــــه عـ ـــقوط دبشــ ــوان (سـ ــم دیــ ـــاني م بمنشــــ١٩٦٨بالقــــاهرة، ثــ ـــزار قبـ ورات نـ

ــول)، الــــذي طبعــــه عــــام  ــدیوان درویــــش متجــ ــوان (معزوفــــة لــ ــم دیــ ، بــــدار ١٩٦٩ببیــــروت، ثــ

المصـــراتي بلیبیـــا، ثـــم مســـرحیة شـــعریة بعنـــوان ســـوالرا (أحـــزان أفریقیـــا)، الـــذي طبعهـــا ســـنة 

ـــام ١٩٦٩ ـــه عـ ــــذي طبعـ ـــات)، ال ـــاهد إثبـ ــوال شـ ــوان (أقــ ــ ــم دی ـــاهرة، ثــ ـــریة بالقـ م بالهیئــــة المصـ

ودة ببیــروت، ثــم مســرحیة شــعریة بعنــوان (عمــر المختــار)، الــذي طبعهــا ،م بــدار العــ١٩٧٣

م بــدار العــودة ببیـروت، ثــم دیــوان ابتسـمي حتــى تمــر الخیـل)، الــذي طبعــه عــام ١٩٧٤عـام 

                                     
  ).٦٠ـ  ٥٩م ـ ص(١٩٨٨الغنائي ـ الطبعة األولى ـ القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب د/أحمد عبد الحي ـ شعر صالح عبد الصبور   ١

  ).٧ـ  ٦م ـ ص(١٩٧٩د/منیف موسى  ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة   ٢

  



 ٤٤

م ١٩٩٠م بدار اآلداب ببیروت وأخیرا طبع دیوان (غرب الشمس شرق القمر)، عام ١٩٧٥

ري مـؤلفین غیــر كـاملین، وهمــا مســرحیتان باإلضــافة إلـى ذلــك، للفیتــو  .بـدار العــودة ببیـروت

األولـــى نثریـــة بعنـــوان (الســـجین) والثانیـــة شـــعریة بعنـــوان (تـــاجوج)، باإلضـــافة إلـــى عشـــرات 

ــورة فـــي العدیـــد مـــن صـــحف العـــالم  ــیة، والتعلیقـــات األدبیـــة المنشـ المقـــاالت األدبیـــة والسیاسـ

دائریة)، عدة قصائد من العربي كما أثبت نجیب صالح في كتابه (محمد الفیتوري والمرایا ال

ــم ینشـــــر، ومـــــن صـــــفحة (٦٥ -٢٨صــــفحة ( ــذي لـــ ــ ــد ال ــوان، الجدیـــ ) ١٢٨-٦٩) تحـــــت عنـــ

  ).٩٠بعنوان، القدیم الذي لم ینشر(

ـــراهن، یعـــد أمـــرا بــــالغ  ــإن دور الثقافـــة فـــي عصـــرنا العلمـــي ال ــاعر، فـ ــا ثقافـــة الشـ أمـ

رائدة  إن لم تكن علم،األهمیة، وال یمكن للقصیدة الحدیثة، التي یفترض أنها تواكب حداثة ال

لـــه، ومتنبـــأة بـــه، وال یمكـــن أن تســـتقیم، مـــا لـــم تـــدعم بقـــیم العصـــر الفكریـــة، ورؤیـــاه النفســـیة 

وعندما سـئل الفیتـوري عـن دور الثقافـة فـي وجـود الشـاعر؟ أجـاب: (إذا كانـت   .١والوجدانیة

مرار هذا ، هي ضمان استهاالموهبة هي نقطة انطالق الفنان نحو العطاء، فإن الثقافة وحد

ســنتوقف أیضــا، عنــد اســتفادة الشــاعر مــن الثقافــة  .٢تجــدد أفكــارهو العطــاء، ومصــدر قوتــه 

العربیة، قدیمة وحدیثة، ثم عند استفادته من الثقافة الغربیة، وأخیرا عند المنحنیات الرئیسـیة 

ا أمــا عــن الثقافـة العربیــة القدیمــة، یتحـدث الفیتــوري عنهــا معتبــر  شــعره. فـيفـي حیاتــه، التــي 

نفسه كما قال: (أنا أعتبر نفسي، أحد الورثة الشـرعیین القالئـل، لـذلك التـراث بكـل تواضـع، 

لقد تربیت في حضن الشعر العربي القدیم، ویعنـي بـه فتـرة الصـعالیك، وفتـرة الجاهلیـة التـي 

(في مرحلــة أولیــة مــن حیــاتي الشــعریة، كــان فتــرات الشــعر التــالي. ویقــول أیضــا:تلتهــا، ثــم 

ان قد تأثرت بهما عنترة  بن شداد وطرفة بـن العبـد، اللـذان یمـثالن قمـة الشـعر هنالك شاعر 

ولیس بذلك غریبا علیه، فلقد قال صالح عبـد الصـبور:(إن أبـا العـالء  .٣ اإلبداعي عندي)

عنـــدي، یمثـــل ثالثـــة أربـــاع الشـــعر العربي،والربـــع البـــاقي یتقاســـمه،أبو نـــواس وابـــن الرومـــي 

  .٤ والمتنبي وغیرهم)

ول فــي موضــع آخر:(كانــت البیئــة التــي نشــأت فیهــا، صــاحبة األثــر الكبیــر فــي ویقــ   

تكویني، كان أبي شاعرا مع وقف التنفیذ، فكان یكتب بین الحین والحین بعضا من المدائح 

                                     
  ).١٠ـ  ٩م ـ ص(١٩٧٩لمجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة د/منیف موسى  ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ ا  ١

  ).٩م ـ ص(١٩٧٩د/منیف موسى  ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة   ٢

  ).١٣٦م ـ بیروت ـ ص (١٩٨٤نجیب صالح محمد ـ محمد الفیتوري والمرایا الدائریة ـ الطبعة األولى   ٣

  ).٣١م ـ ص(١٩٨٨د/ أحمد عبد الحي  ـ شعر صالح عبد الصبور الغنائي ـ الطبعة األولى ـ القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب   ٤



 ٤٥

دیهـا فـي حلقـات الـذكر، فلقـد كانـت مكتبـة أبـي، ملیئـة بأمهــات ؤ النبویـة، التـي كـان یلقیهـا وی

ي،هي مجموعة (ابن اكر أول مجموعة شعریة، وقعت علیها عینالكتب العربیة القدیمة، وأذ

ـــراء١الضــــبي) المفضــــلیات ـــیوخه وقــــد لمــــس شــــغفه لقـ ــد شـ ــول أحــ ـــع ة. ویقــ  رالشــــعر: (إن شـ

شعرالصـعالیك: وال ننسـى الشـعر إزداد عذوبـة وجمـاال،  المعلقات لیس نهایـة الشـعر: هنالـك

ؤالء الشـریف الرضـي، وتلمیــذه بعـد أن باركتـه حضـارة الدولـة اإلسـالمیة). لـذا أعجبـه مـن هـ

والنابغة مهیار والمعري والمتنبي وابن الرومي وأبو تمام، ورفض البحتري أبو العتاهیة وأبـو 

ــاعر  ــد الشــ ـــة الوجدانیــــة عنــ ـــه طاقــــة اإلبــــداع وأصــــالة التجرب ــون ل ــون یمثلــ ــواس، كــــان األولــ نـ

تیح المهــارة العربــي، بینمــا لــم یكــن یصــنع اآلخــرون، أكثــر مــن أنهــم یضــعون بــین یدیــه مفــا

ونهـل كـذلك مـن معـین األدب العربـي  .٢الفنیة، وعبقریـة الـذكاء، وأصـول الصـناعة الشـعریة

الحدیث، وتأثر فـي بدایـة أمـره بالشـعراء الرومـانتیكیین، الـذین التقـى بهـم، ومـنهم أبـو القاسـم 

وتــأثر أیضـــا بــالمهجریین، الـــذین التقــى بهـــم  م.١٩٣٧م، وٕالیـــاس أبــو شـــبكة ١٩٣٤الشــابي 

صفحات المجالت العربیة القدیمة، التي وقعت بین یدیه، ولقد التقـى بفـوزي المعلـوف  على

م، وغیـرهم ١٩٥٧م، وٕایلیـا أبـو ماضـي ١٩٤٦، ونسیب عویضـة م١٩٣١، وجبران م١٩٣٠

من شعراء المهجر، الذین وجد في شعرهم أشیاء جدیدة تأتیه عبر البحـار، وتغـذي مشـاعره 

یین تـأثیرا فـي نفسـه، وانطباعـا فـي فكـره، جبـران السـیما وأحاسیسه، ومـن أشـد هـؤالء المهجـر 

ـــزین  ــــب وحــ ــو مثلـــــه غریـ ــ ـــا، وهـ ــان غریبــ ــ ـــه كـ ـــان یشـــــعر أنــ ـــه الفلســـــفیة العمیقـــــة، إذ كــ تأمالتــ

  .٣وفیلسوف

ویقول الفیتوري أیضا:(عبر تلك القراءات، وقفـت منهـا فتـرات مـع شـعراء عظـام فـي 

ا فتـرة شـعراء الـدیوان فـي مصـر، األدب المهجري، كافة المهجرین الشمالي والجنـوبي، أیضـ

ــد  ــتاذهما عبـ ـــاد، أو حتـــى أسـ ــازني والعق ــم أشـــعار المـ یقـــول عـــنهم:(ال تســـتطیع معـــدتي هضـ

الـــرحمن شـــكري، أمـــا مدرســـة أبوللـــو، فـــال أجـــد فـــي قصـــائد رائـــدها، أحمـــد زكـــي أبـــو شـــادي 

حاجتي، ولكنني أجد، الصورة والموسـیقى، مضـافا إلیهمـا روح الشـعر، ووهجـه وحیویتـه فـي 

ــوداني، التجـــاني یوســـف وشـــاعر الطبیعـــة ا ــائد القلیلـــة التـــي قرأتهـــا لعبقـــري الشـــعر السـ لقصـ

إبراهیم ناجي وصالح جـودة ومحمـود حسـن  المصریة أحمد عبد المعطي الهمشري، ویلیهما

  .٤ إسماعیل وحسن كامل الصیرفي هم الشعراء)

                                     
  ).١٣٦م ـ بیروت ـ ص (١٩٨٤نجیب صالح محمد ـ محمد الفیتوري والمرایا الدائریة ـ الطبعة األولى   ١

  ).١٣٦م ـ بیروت ـ ص (١٩٨٤محمد الفیتوري والمرایا الدائریة ـ الطبعة األولى نجیب صالح محمد ـ   ٢

  ).٣٢م ـ ص(١٩٨٨د/أحمد عبد الحي ـ شعر صالح عبد الصبور الغنائي ـ الطبعة األولى ـ القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب   ٣

  ).١٤م ـ ص(١٩٧٩ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة  د/ منیف موسى ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني  ٤



 ٤٦

ــا عــــن      ــوري: أمــ ــول الفیتــ ــدیوان األول لالشــــعر المعاصــــر، فیقــ ــیاب (أوراق (قرأت الــ لســ

ذابلة)، ووجدت فیه جدیدا، وقرأت قصیدة واحدة لنازك المالئكـة، وهـي (الكـولیرا) وفیمـا بعـد 

دیوانها (عاشق اللیل)، وكانت نازك في إحدى الفترات، ضوءا مشعا فـي وجـداناتنا). ویقـول 

أیضا: (إن عباءة الشـعر العربـي المعاصـر، إنمـا نسـجت علـى منـوال، شـارك فـي غزلـه، أو 

نســجه، ثالثــة شــعراء، وأنــا أعنــي القصــیدة األخیــرة، هــم نــازك المالئكــة والســیاب وكمــال  فــي

 اللــونعبـد الحلـیم، فنـازك والسـیاب أعطـوا الخـیط والغـزل، أمـا كمـال عبـد الحلـیم فقـد أعطـى 

والرائحــة، ثــم قــرأت لخلیــل حــاوي (نهــر الرمــاد)، وقــرأت أیضــا ألدونــیس (مهیــار الدمشــقي)، 

كمـا لـو ، ١ صبور كما لیس لمجلة شعر أثر علي من قریـب أو بعیـد)وزاملت صالح عبد ال

كان النتظام شاعرنا في األندیة العربیة ومحافلها، أثر في ثقافته الفنیة، فقد كان عضوا في 

رابطة النهر الخالـد األدبیـة، ثـم عضـوا فـي رابطـة األدب الحـدیث، باإلضـافة إلـى األمسـیات 

قـــه الشـــعراء، مـــن المصـــریین والســـودانیین المقیمـــین فـــي الشـــعریة، التـــي كـــان یقیمهـــا مـــع رفا

مصر، وتقام هذه األمسیات في جمعیة الشباب المسیحیة، وجمعیة الشباب المسلمین، ودار 

كــذلك قــراء األدب الغربــي الحــدیث والمعاصــر، فأفــاد مــن مطالعــة  نقابــة المعلمــین بالقــاهرة.

م الفرنسي، وناظم حكمت ١٩٩٣م السوفیاتیان، ورامبو ١٨٩٣م ومایكوفست ١٩٣٧بوشكن 

م التشــیلي، وقــراءة ســیرة عنتــرة، ووجــد فیــه شخصــیة ١٩٧٣م التركــي، وبابــل نیــرودا ١٩٦٣

مماثلة، وطالع رحلة بني هالل، وتعرف على أبطالها، وأشـبع احتیاجاتـه العاطفیـة والروحیـة 

، وألــف بقــراءة كتــب (حمــزة والبهلــوان واألمیــرة ذات الهمــة، وســیف بــن زي یــزن وفیــروز شــاه

م)، فــي دیوانــه (أزهــار الشــرق) وأمــام ١٨٦٧لیلــة ولیلــة، ووقفــت مــذهوال أمــام شــارل بــودلیر (

تعشقه لدیفال الجاریة السـوداء، ألنـه حطـم الفـوارق الطبقیـة والعنصـریة بحبـه لهـا، والفیتـوري 

وعـرض فــي مطالعاتـه علــى القصـص البولیســیة، كقصــص  .٢تلــك)یحـب أن یحطــم الفـوارق 

ــی ــوبین ومغــــامرات أرســ ــ ـــي مترجمــــة ن ل ــع األدب الغربـ ــ ـــى روائ ـــع علـ ــولمز، واطلـ ــارلوك هــ وشــ

وأنا كارینا، والبعـث، وماجـدولین، والحـرب والسـالم، وآالم فـارتر، كمـا  فاوست بالعربیة، مثل

أنــه حفــظ القــرآن الكــریم، وقــراء صــحف أرمیــا، ونشــید األناشــید، وأقبــل علــى األدب العربــي، 

  لى بعض كتبه، في مكتبة أبیه الشیخ الصوفي.وكانت له محبة في قلبه، إذا عثر ع

                                     
  )  نقل بتصرف.٤٨مـ ص(١٩٧٩د/ منیف موسى ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة   ١

  ).١٠٨ـ  ١٠٧م ـ ص(١٩٧٩ولى ـ بیروت ـ دار العودة د/ منیف موسى ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األ  ٢



 ٤٧

هذا االحتكاك الفكري األدبي، أتاح له أن یتعرف إلى العالم عـن كثـب، وأن یفهمـه،    

سـبه ثقافــة كوأن یتـأثر بـه، وأن یطلــع علـى مختلـف التیــارات الفكریـة واتجاهاتهـا، وكــل ذلـك أ

عجب أن یتأثر الفیتوري،  .والالمسرحيواسعة، استطاع بواسطتها أن یجلي في میدان الشعر 

بشعراء العرب القدامى والمحـدثین، ذلـك ألن الشـاعر كمـا قـال ت.س إیلیـوت: (یمـر بـثالث 

مراحــل، قبــل أن تكتمــل شــاعریته الخصــبة المرحلــة األولــى، یمتلــك فیهــا الشــاعرالقدرة علــى 

یع، فینكـب االستمتاع بالشعر، والمرحلة الثانیة یقبل فیها الشاعر على التمثیل والهضم السـر 

علــى إنتــاج غیــره مــن الشــعراء ویتطبــع بطوابــع بعضــا مــنهم، والمرحلــة الثالثــة، یمتلــك فیهــا 

  الشاعر ناصیة المقدرة النقدیة وحسن االختیار فال یعود تتقاذفه الریاح).

مــن خـالل قراءاتــه المتعـددة، والمتنوعــة  :وقـد تحــدثنا فیمـا ســبق عـن المرحلــة األولـى        

وهي مرحلة الهضم السریع والتقلیـد فـیمكن  :القراءات. أما المرحلة الثانیة واالستمتاع بتلك

أن نشیر إلیها من خالل شاعرنا، حین یبدي إعجابـه بطرفـة بـن العبـد، ألنـه عبـر بصـدق 

عـن واقــع عاشــه، شــبیه لواقــع الفیتــوري، مــن حیــث التشــرد والمعانــاة، ومــن حیــث الــدالالت 

  التي أفضتها بعض أشعاره في نفسه.

ویبدي إعجابه بالمتنبي، ویعتبره الطاقة الشعریة المهمة، في تاریخ الشعر العربي، ذلك       

ألنه عبر بشمولیة وتكثیف، عـن التجربـة اإلنسـانیة التـي عاشـها آنـذاك، وخصوصـا تمـزق 

الدولة العباسیة، فكان ذلك مشـابها، لعصـر شـاعرنا، الـذي شـهد االضـطرابات فـي الـوطن 

  العربي.

ــا         ــدته إلیــــه. وتــــأثر أمـ ــتهوته وشــ ــد اســ ــي، وعزوبتــــه ونعومتــــه، فقــ رقــــة الشــــریف الرضــ

ــاه،  ــا بالشـــاعرین أبـــي القاســـم الشـــابي الـــذي أعطـ الفیتـــوري بالشـــعراء المحـــدثین، وخصوصـ

نموذجــا كــامال لمقــدرة الشــاعر الصــادق، فــي التعبیــر عــن األلــم، والیــأس أبــو شــبكة الــذي 

  .١واالستعالء علیه أعطاه نموذجا رائعا، لمقدرته لتفهم األلم
  

  فیقول الفیتوري:    

  ومن یزرع الصبر یجني الظفْر      لمن یبذر الحب كان الثمر              

  وخوض الدجى واعتناق الخطْر      ومن یتحمل وعور الطریق             
  

  ویقول الشابي:    

  فالبد أن یستجیب القدْر   إذا الشعب یوما أراد الحیاة              

                                     
  ).١٨٨م ـ بیروت ـ ص (١٩٨٤نجیب صالح محمد ـ محمد الفیتوري والمرایا الدائریة ـ الطبعة األولى   ١



 ٤٨

  ١ْر ـوالبد للقید أن ینكس   ل أن ینجلــيـوالبد للی              

  ویقول الفیتوري في قصیدة (قطر ضوء):    

  مْ ـقد رقدت حتى الظل             یا جفني الساهر نم               

  ٢مـْـ حات بالقسـالمتش            حتى حقول الحنطة               

  قصیدتها (سیاط وأصداء):وتقول نازك المالئكة في      

  الراقد الدامي المجروح في أرض الشارع  ما زلت أذكر كل شيء حتى صباحي الضائع 

  ٣وصدى السیاط المرهقات على الجبین الضائع                     

  ویقول الفیتوري في قصیدته (تحت المطر): 

 ةـول المتعبـا بالخیـرفق ائقـأیها الس              

  ةـقف فقد أدمى حدید السرج لحم الرقب                    

  ٤قف فإن الدرب في ناظرة الخیل اشتبه              

                                     
  نقل بتصرف. )٥٣ـ  ٥٠م ـ   ص(١٩٧٩د/ منیف موسى ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة   ١

  نقل بتصرف.  )٤٨ـ  ٤٧م ـ ص(١٩٧٩د/ منیف موسى  ـ مقدمة دیوان. في دیوان الفیتوري ـ المجلد الثاني ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار العودة   ٢

  ).١٠٦ـ  ١٠٥ص( م ـ١٩٨٥ د/ منیف موسى ـ محمد الفیتوري شاعر الحس والوطنیة والجمال ـ الطبعة األولى ـ بیروت ـ دار الفكر اللبناني  ٣

  ).٦٧٧م ـ ص (١٩٥١ـ حزیران  ٩٣٦ـ العدد  ١٩محمد الفیتوري ـ غایة طموح الرسالة ـ المجلد   ٤



 ٤٩

 

                               
   

 

أول  نان وكان ایسكلوس هوقد نشأت المسرحیة الشعریة في احضان الدین عند الیو        

عدد من  أضاف إلیها من كتب مسـرحیة شعریة وتطـورت من بعـده على ید سفوكلیس الذى

كیة. وجاء یوربیدس من بعده یووضع أسس المسرحیة الكالس ةالممثلین ونظـم حبكة الروای

ا بیوربیدس تأثر سنكاصر البناء الكالسیكى للمسرحیة و الذى غیر وبدل ولكنه احتفظ بعن

رین أخذت عن هذین الشاعو الشاعر الالتینى الكبیر بعد خمسمائة سنة بعد یوربیدس 

الخیال المطلق هذه النماذج لیخلق لنا إنماطًا من  لٕاذ ظلأوروبا في عصر النهضة و 

المسرحیات الشعریة خاصة في فرنسا وایطالیا وكان على رأس هذه الحركة راسین. أما في 

تأثیر سنكا و یوربیدس مغایرًا فیما یتضمنه من عناصر انجلترا واسبانیا فقد كان 

الذى وضع أسس المسرح الرومانتیكي وفي  الرومانتیكیه ویتجلى ذلك في انتاج شكسبیر

القرن التاسع عشر شمل بعض شعراء المسرح من أمثال جیته و سیكلر في المانیا 

رح الرمزي والواقعي من بعدهم جاء كتاب المسنج في انجلترا و هیجو في فرنسا و وبروای

  .   ١الطبیعي

 الشعري بما له من قدرة على تأجیج ن من الطبیعي أن یتضمن المسرح التراثإ       

الحماس ومن البدیهى أن یعتمد المسرح على القصیدة الكالسیكیة باعتبارها  ةثار إ المشاعر و 

مسرح الشعرى ض تجربة الر أحمد شوقى ع معتمدة آن ذاك وبهذا نجد الشاعر/السائدة وال

كان لنبوغ الشعر العربى  ٢وعدنان مردم بیك وغیرهم رومستندًا علیها ویأتى بعده علي باكثی

الحمد شوقى أثر مباشر في ترسیخ الخطوة األولى من المسرحیة الشعریة العربیة الدرامیة 

 . ٣صحیحة الرفیعة األولى على یده في جمیع جوانبها الفنیهالحیث كانت البدایة 

موضوع توفیقه في و  ل هو شعر حقیقى هذا أمركتبه شوقى في مسرحیاته هماما إ    

كتابة المسرحیة الشعریة أمر آخر ما دام الشعر في المسرح یختلف عن الشعر في 

ٕانسراب الدراما ف واإلیجاز وعدم تغلب الغنائیة و القصیدة ... من حیث الوضوح والتكثی

ة و لیس التجدید ألن مسرحیاته ال تتعدى ضمن دما یحسب لشوقى بهذا المجال الریا .فیه

                                     
  ).١٢٠ص (  ،م،، الطبعة األولى ١٩٦١عبد المحسن عاطف سالم، مسرحیات عزیز أباظة، دار المعارف االسكندریة    ١

  ). ١١٩ر، تطویع المسرح الشعرى للمسرحى، ص ( ھیثم یحى الخواجھ،  لغة المسرح ولغة الشع   ٢

  ). ١٠٧م، ص (٢٠٠٠محمد حسین حبیب، مجلة اآلفاق،  المسرحیة الشعریة تأمالت في النص المسرحي ،      ٣



 ٥٠

. یقول عبداهللا الطیب لقد كنت ١إطار االلتزام بالشروط الفنیة العالیة للمسرح الشعرى

لیف الدرامى من عصر بعید وكان اشق شئ علي أن أزلل البیت أاروض النفس على الت

حمه اهللا لهذا الفن أحمد شوقى ر  / قد نظرت إلى مانظمه الشاعر الجلیلالعربي للحوار و 

فبدأ لي أنه على رسوخ قدمه في صناعة القریض قد عجز من تذلیل البیت الرصین تذلیًال 

یكون به الحوار الدرامى سلسًا منسابًا وكثیرًا ما كنت المح في الكلمات الشعریة التى 

 . ٢كمأوردها على السن شخصیاته لینًا ووهنًا بالقیاس إلى روائعه المعروفة في نظمه المح

یقول محمد حسن حبیب أن المسرحیة الشعري تحتاج إلى خبرة ودرایة فنیة درامیة       

كتابًا  واإلى جانب الموهبه الشعریة واالبداع ذلك أن التاریخ أثبت لنا أن كبار الشعراء كان

عن الشعر عندما یكتبون النص  مسرحیین كبار ومن الشعراء أنفسهم من یبتعدون

هالة الكبیرة والطاقة الغیر اعتیادیة الشعریة التى یحتاجها النص ى لسبب الحر المس

یوظف الشعر  يویزینها مسرحیًا لك ةالشعری هموهبت ياعر علیه أن ینمالمسرحى فالش

یقول یحى الخواجه أن للشعر في المسرح وظیفة درامیة وهو ال یكتب إال أن . ٣للمسرح

ا دورها في تفجیر الحدث وتأسیس یظهر شاعریة الشاعر ولهذا فكل جملة شعریة له

الصراع وتطور الحدث في بناء الحبكة و ما دام الحوار لغة التواصل مع المتلقى فإن 

یؤدى أن یخوض تجربة كتابة المسرح بالشعر البد وأن یلم بالعناصر الفنیة  الذى الشاعر

لشعر لصیاغة النص الشعرى لیستطیع إبداع مسرحیة یتفاعل معها الجمهور خاصة أن ا

الطیب أن النظم العربى ال . ویقول عبداهللا ٤الكالسیكى مربك بشروطه وصعوبة تطویعه

وأنه أن تجاوز فیه الشاعر ذلك فاخلق به بأن  ةللقصید الشعریة أنه إنما أرید لدرامایالئم ا

 ة. فما هو إال قلیل حتى أتضح لى الفرق الشاسع بین طریقة شكسبیر في نظم القصید.یزل

اللفظي  ي القصید المحكم یعمد إلى التجمیل.. ووجدته فطریقته في نظم الدراماكم و المح

ه ویوضحه أن كان الشبوالمقابلة واالتقان و یحترس في التشبیه واالستعاره وأن یعلل وجه 

 ذفقى اللفظ القاءًا عنیفًا في غیر اهتمامًا في التجوید ویقلغامضًا أما في الدراما فهو ی

ًا فتهوى على السامع هوي الجالمید وینوع النغم بحسب ما ذفیهات قاالستعارات والتشب

عجبت في نفسي أن ه من البیان ینهار دونها القوى و تقتضیه المواقف ویقتحم ثنایا شرس

 . ٥شاعر فحلهذا یتأتى في العربیة لكان شئ من 

                                     
  ).١٢١ھیثم یحي الخواجھ، لغة المسرح ولغة الشعر، تطویع المسرح الشعرى للمسرحى،  ص(   ١

  ).٣م ،  ص (٢٠٠٤السودان –ر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،الخرطوم عبدهللا الطیب، زواج سمبروفسیر/    ٢

  ).١١١-١١٠م، ص ( ٢٠٠٠محمد حسن حبیب، مجلة اآلفاق، المسرحیة الشعریة تأمالت في النص المسرحي، طبعة     ٣

    ).١٢٢ص(تطویع المسرح الشعرى للمسرحى، ھیثم یحي الخواجھ، لغة المسرح ولغة الشعر،     ٤

  ). ٤ص(م ، ٢٠٠٤السودان  –بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم    ٥
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وال ا ور علیها من أولها إلى آخرهینبغى أن تكون للمسرحیة فكرة أساسیة واحدة تدو      

غیر   ا كانت الثانیة مندرجة في األولىینبغى أن یكون لها أكثر من فكرة أساسیة اال إذ

مجال واسع الختیار الموضوع سواء كان امام الكاتب المسرحى و  منفصله عنها في الزمن.

  تاریخیًا أو أسطوریًا فهو في كل ذلك ال یستغنى عن أمور ثالثة: اجتماعیًا أو سیاسیًا أو

سعة في الحیاة اإلنسانیة یستمد منها القدرة على خلق العالم الخاص خبرة وا  .أ 

لمسرحیته على النحو الذي یجرى علیه العالم اإلنسانى العام بحیث تكون 

 . نقطة صادقة حیة نابضة من الحیاة مسرحیته

خیال خصیب یساعده على ابتكار صورة جدیدة من الحیاة باحداثها وشخوصها   .ب 

یث یجعل مالم یقع قبًال للحیاة كأنه قد وقع من شدة مطابقته والوانها وأجوائها بح

تدع هذه یبلما یقع فیها أو لما یمكن أن یقع فیها فهذا الخیال الخصیب هو الذى 

لتى مرت الصورة الجدیدة ومؤلفها من اشتات مختلفة من دالالت الصور ا

  .  بتجربته في أوقات متفرقة

یسعى جاهدًا لتأدیتها من خالل هذا أو رسالة خاصة یتحمس لها و  هدف خاص  .ج 

القطاع من الحیاة الذى یصوره في مسرحیته فهذا الهدف هو الذى یدفع الكاتب 

یكون هذا الجواب و تحمس لعمله ویحدد االطار الذي یصوغ فیه هذا العمل یل

 ١سؤال الموجه إلیه عن أسباب اختیار الموضوع بالذاتلل

یختارها الكاتب من حیاة الجیل المعاصر له  وهذا ینطبق على الموضوعات التى       

أو على الموضوعات التى یختارها من تاریخ االجیال السابقة أو من االساطیر القدیمة فهو 

إذ یتناول موضوعًا تاریخیًا ال یكون مهمته تسجیل ما حدث في التاریخ كما حدث فتلك 

التاریخ عالمًا جدیدًا تقع  مهمة المؤرخ أما مهمته فهى أن یخلق في إطار تلك القطعة من

فیه األحداث وتتصرف فیه االشخاص و تتعقد فیه المشكالت وتصدر عنه النتائج ال كما 

العامة التى یختلقها على ضوء معرفته بحیاة  ةاثبتته سجالت التاریخ بل بمقتضى الصور 

له خبرته في الحیاة اإلنسانیة بوجه عام مستهدف في ذلك كخاص و  على وجهذلك العصر 

 . ى یرید إدائهاالهدف الذى یرمى إلیه والرسالة الت

یرها من الفنون تعتمد في المقام األول على قصة أو حادثة تعرض ـالمسرحیة كغ   

األول  صرعلینا من خالل الحوار ولذلك یمكن أن تعد القصة أو الحادث أو الموضوع العن

                                     
  ) .٣٥-٣٤ص(١٩٦٤دار المعرفة القاھرة ط الثانیة  –من خالل تجاربي الشخصیة فن المسرحیة-علي احمد باكثیر   ١
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بل هو  یكون شیئًا مجردالك ال یمـكن أن . والحادث مع ذمن عناصر العمل المسـرحى

 عوعالقته م  واالجتماع لسلوك اإلنسان النفسير النشاط اإلنساني ونتیجة ـمظهر من مظاه

یحدث لها هذا  شخصیات تحدث أو  تكـون في المسرحیةبیئته ومجتمعه وبذلك البد أن 

المسرحیة ومن خالل  الشخصیة العنصر الثانى من عناصر الحدث وبهذا یمكن أن تعد

الصراع ما بین بعض   للحدث المسرحى ینشئ ها ومعایشتهاتلك الشخصیات وعالقت لقاء

وتر ودالالت فیه من ت  حدث المسرحى عن احداث الحیاة بماتلك الشخصیات ویعبر ال

الواقعیة والصراع  الحیاة مسرحیًا متمیزًا عن مثیالتها في وجوداً  ویقتضى على الشخصیات

تفاعل االحداث والشخصیات   لمسرحى ومن خاللإذن آخر عنصر من عناصر العمل ا

یتم للمسرحیة ما یمكن أن نسمیه بالبناء الفنى للمسرحیة ونعنى  -في صورة حوار والصراع

بعرض لالحداث والشخصیات عرضًا عامًا  أبه التحام هذه العناصر في عمل متكامل یبد

ها تضع خاتمة لهذه البناء. مؤلف أنال  ائلها حتى تبلغ النهایة التى یرىیتتبع تطورها ومس

ساسه على االختیار والعزم ونعنى باالختیار أن أعمل فنى یقوم في والحدث المسرحى ك

یختار المؤلف من جوانب الحدث في الحیاة ما یرى أنه صالح لیكون مادة لعمله المسرحى 

ب أن یعرضه ما یقدر أن یثیر اهتمام المشاهد وینقل إلیه من المعانى واألفكار ما یود الكات

 .١في ذلك االطار الفني

الفكرة األساسیة نعنى بها الفكرة األساسیة للمسرحیة أو التمثیلیة أو المحور الذى      

أن على  –تذخر بها ورغم أن الكتاب مجمعون تدور حوله كل االفكار الثانویة التى

كل مسرحیة أن یكون لالمسرحیات خلقت للمتعة الذهنیة والروحیة اال أنهم یصرون على 

تشارلزكلین" أهمیة ".. غرض وقد صور الكاتب المسرحي فكرة.. موضوع.. صراع..هدف

. الفكرة التى أن الشئ المهم في المسرحیة الفكرة و لیس الحوار ." الفكرة األساسیة فقال:

لى بعضها .. أنها الموضوع الذي یربط بین أجزاء المسرحیة ویشدها إنلمحها بین السطور

وحدة االنطباع". وكان جون هوارد الوسون "یعطیها أهم ما في الفن بأجمعه: ، و ویجذبها

أن الفكرة األساسیة في المسرحیة هى بدایة الناقد المسرحى األمریكى یقول: ") ١٨٨٦(

) مؤلف الكونت دى مونت كریستو، ١٨٩٥-١٨٢٤(. وقال الكسندر دیماسالعمل فیها"

یمكنك أن تعرف الطریق الذى سوف تسلكه مالم كیف وغادة الكامیلیا: والفرسان الثالثة 

                                     
 ) . ٦-٥م شركة أبو الھول القاھرة، ص ( ١٩٩٨رحیة، دار المعرفة الطبعة األولى عبدالقادر القط ، فن المس/د  ١
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تعرف مقدمًا إلى أین أنت ذاهب أن المقدمة المنطقیة (الفكرة) هي التى سوف تدلك على 

 .   ١هذا الطریق

فوجهات النظر تختلف في الفكر الواحد ولیس ثمة قانون واحد یحكمها أو یتكلم     

أساسیة ما یدور حولها الصراع في  فیها أنما المهم أن تكون لدى الكاتب المسرحى فكرة

المسرحیة. أنها البذرة التى یزرعها، ویتعهدها، حتى تنبت وتخضوضر وتصبح شجرة 

مورقة. وفكرة المسرحیة یجب أن تكون اخالقیة أو اصالحیة أو تاریخیة سواء كانت مأساة 

ت أو أو ملهاة .. ولكن یجب اال تكون المسرحیة في فكرتها أو في حوار في صورة عظا

و یلبس مسوح واحد من ه ٕاذ. و وال معلماً  والواعظاً  ماً یخطب الن الكاتب المسرحى لیس زع

هؤالء یدیر له النظارة ظهورهم وال یشاهدون مسرحیته. والبیان الضمني لفكرة المسرحیة هو 

في الواقع أن یكشف لنا الكاتب مجرى الحوادث في دقة وبراعة ووضوح .. وال یشرح لنا 

 .٢ یفرض علینا آراءه وال یستعرض أمامنا عضالته الذهنیةفلسفته وال

یقول عبدالمحسن عاطف سالم المسرحیة الشعریة إذ هى من أرقى أنواع الشعر        

لشاعر المسرحى الكبیر وهو  خیال المطلق الذى تهبه الطبیعةویصدر الجید منها عن ال

ل الشاعر ویصورهم ویجعلهم یصور عواطف وانفعاالت واخالق وافعال قومًا خلقهم خیا

محمد محمود رجوبه في  / یقول الدكتور. ٣الناس ذوات منفصلة عن ذاته مثل ذوات كل

كتابه مسرح صالح عبدالصبور ولعل المذاهب الحدیثة قد أمدت صالحًا بهذه القدرة الجیدة 

شعر في تزویج الشعر بالدراما حتى أننا ال نستطیع أن نفصل البناء الدرامي عن روح ال

المسرح ال یعبر عن الواقع لكنه و المسرح في جوهره سلیل الشعر ( عندهم یقول صالح

یخلق واقعًا جدیدًا  ذلك ألن الشعر في الدراما الشعریة لیس أسلوبًا لتعبیر وٕانما هو أساسي 

 .٤)ي في بنائها العاطفي والفكري أنه إیقاع الدراما نفسها وٕایقاع االحداث الدرامیةر وضرو 

أن شروط المسرحیة كمؤسسة نصیة یقول دكتور/بنعیسي (تقتضى إلى الشاعر         

إحاطة شاملة لكل حیثیاتها، بداءًا من الحس االنتقائي الذكي للفظة الوظیفیة، والعبارة 

الدرامیة والتشخیص الصوتي والقدرة على إنجاز الحوارات على صعیدي المونولوج 

، وصوًال إلى نوعیة المحكي الدرامي، ومصداقیة والدیالوج، والسرد ذي الطابع الدرامي

األشخاص وقابلیتهم الصراعیة، ثم التزمین الخالق للفضاء المسرحي، هذا دون أن ننسى 

                                     
  ) . ١٦٥١٦٤م، ص (١٩٦٦الدار القومیة للنشر،  –محمد عبد الرحیم عنبر،  المسرحیة  بین النظریة والتطبیق   ١

  ) . ١٦٧-١٦٦م، ص (١٩٦٦الدار القومیة للنشر،  –محمد عبد الرحیم عنبر، المسرحیة  بین النظریة والتطبیق    ٢

  .                       )١٢-١١م،الطبعة األولى ،ص ( ١٩٦١عبد المحسن عاطف سالم،،  مسرحیات عزیز أباظة، دار المعارف االسكندریة    ٣

  ) . ١٥م، ص ( ١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ ، مسرح صالح عبدالصبور "دراسة فنیة"  الطبعة األولى،    ٤
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أهمیة العنصر المكاني على أن مجمل ما أوردناه ال یعنى الشاعر، طبعًا من ضبط 

عیة الغاربة والخطاب دوالیب تلك العالقة الرفیعة بین الخطاب الدرامي بمؤسسیته الموضو 

الشعري كفضاء للتذویت، والتحلیق االنفعالي، واالنزیاحات المجازیة أو النزیف االستعاري 

 . ١الدافق

 

 

تیاترو ) ریة شعریةالبرامكة الدرامیة(قصص حوا سمى عبداهللا الطیب نصوص نكبة     

و تمثیلیة ، ثم مصطلح روایة أن استقرت عند مصطلح مسرح للمبنىمرسح إلى  ملعب

اهللا الطیب قصة حواریة إلى أن استقر المصطلح عند مسرحیة وقصة تمثیلیة وعند عبد

  . ٢بآخره

م ١٩٥٨الغرام المكنون"  م و"١٩٥٨"زواج اسمر"  وهى تتكون من ثالث مسرحیات    

لفت بأسلوب شعرى أریخ الطبع ال التألیف و عة وهذه التواریخ تشیر إلى تواوقیام السا

والشعر إذا وفق في تصویر شخصیات المسرحیة واحداثها واطوارها النفسیة واستطاع أن 

یتحد مع العمل اتحادًا ینتفى فیه االحساس بكونه كالم موزونًا مقفى كان الشعر اعمق 

 .  ٣لمسرحاالسالیب واقواها في التعبیر عن ا

هذه الثالثیة مأخوذة من التراث التاریخى العربى وهى حادثة تاریخیة معروفة لنكبة          

البرامكة وهى لیست المرة األولى التى یتناول فیها المسرح هذه الحادثة التاریخیة حیث 

. مع اهتمامهم بموضوع عباسة وجعفر سبقه إلیها كل من جورج زیدان وعزیز اباظة

ة من أصل فارسى ینسبون إلى اشراف بلخ وتأتى البرامكة من برمك وهى رتبة والبرامك

وراثیة كرئیس الكهنة بمعبد نویهاز ببلخ ونجدهم قد اتصلوا بالعباسین حیث أن الدعوة 

العباسیة قد بدأت أساسًا في خرسان حیث اعتمدوا العباسیون على الخرسانین في تأسیس 

سان مركز الدعوة العباسیة لبعدها اخر الى العرب فكانت هم علتمقلین في ذلك نغدولتهم مست

مصدرًا لرجال الدین اعتمدوا علیهم في  الخالفة األمویة كما كان الخرسانیون من دار

وفي عهد هارون الرشید بلغوا  مرحلة الصدام المسلح الذى انتهى بانتصار الثورة العباسیة

                                     
 ).  ٨٤، ص(٨٦-٨٥بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السوداني المعاصر، الجزء األول، سنة  د/ أبو حمالة ١

  ).            ١٥م، ص(٢٠٠٥الواثق، عبدهللا الطیب، الشعر والدراما ورقة قدمة في تأبین عبدهللا الطیب  د/ محمد   ٢

  ) . ٣٣م ، ص( ٢٠٠١فكریة في المسرح العربى نموذجاً دراسة تحلیلیة مسرحیة زواج سمر، عباس، المرتكزات األدبیة وال  أیھاب تاج السر  ٣



 ٥٥

جعفر ونال حظوة كبیرة عند الرشید فاسند مكانتهم حیث قرب الخلیفة هارون إلیه وزیره  أوج

یده كل األمور وبلغ من حب الرشید له  في إلیه دیوان الخاتم وتألق نجم جعفر وأصبحت

كان ال یرد له مطلبًا وأنه قلده برید االفاق ودیوان الضرب والطرز وأمر الرشید بان  هأن

محمدیة ثم اسند إلیه النظر ینقش اسم جعفر على دنانیر الصلة واالفراح بمدینة السالم وال

عن أن الرشید كان ال یصبر عن جعفر و في المظالم الول مرة في تاریخ القضاء وزعموا 

اخته عباسه بنت المهدى وكان إذ أراد الشراب دعاهما إلى الحضور معه فطلب من جعفر 

مع  أن یتزوجها زواجًا یتیح له مجالستها والنظر إلیها واالجتماع بها في مجلس یضمهما

من الرشید واشترط علیه إال یقربها فأجابه إلى ذلك فزوجه الرشید وأشهد علیه من حضره 

خدمه وخاصة موالیه وأخذ علیه الرشید عهد اهللا ومواثیقه وغلیظ إیمانه أنه ال یخلو بها و 

به  ثالثهما فحلف له جعفر بذلك و رضىمیر الرشید األسقف بیتًا إال و   یظله وٕایاهاال

به  وكلتفسه فاحبته العباسة و تحایلت أن یختلى بها فحملت منه وولدت غالمًا والزمه نف

خادمًا من خاصتها ولما خافت ظهور خبره وانتشاره وجهت الصبى والخادم والحاضنة إلى 

دورًا هامًا  مكة وأمرتها بتربیته وعلمت زبیدة بالخبر وكانت تكره جعفر بن یحیى الذي لعب

فابلغت الرشید فسقطت في یده وتحقق الرشید من  نها األمیناب في بیعة المأمون بدل

الواقعة فعزم على نكبة البرامكة ولهذا السبب أمر الرشید خادمه مسرور بقتل جعفر وتم 

 .        ١ثم أمر بحسب ابیه یحي وأخیه الفضل ومصادرة أموالهم هـ٧٨محرم عام ذلك في آخر 
  

أحمد الدكتور/ ة زواج سمر، أن زمیليیقول عبداهللا الطیب في مقدمة مسرحی    

فى قالطیب كبیر مفتشي اللغة العربیة بوزارة المعارف اقترح علي أن أجعلها نظمًا موزونًا م

ضح بأن الشعر أقوى في إظهار عناصر الدراما وشایعه في ذلك زمالئى األستاذ/ و وأ

نفرت من هذا االقتراح الدردیري عثمان أستاذ اللغة االنجلیزیة بمدرسة الخرطوم الثانویة ف

نفورًا شدیدًا ثم حاولت أسلوبًا في النظم المرسل وقد كنت روضت نفسي على أمثال هذا 

یجعله نثرًا ال نظمًا.. فجعلت اصوغه صیاغه خلوه من التقفیة ل زمان بعید ولكن من

الغة .. حتى بدأت صورة الروایة وعقدتها تتغیر تغیرًا جوهریًا إذ مع النظم تكون المبجدیده

التى قد تهدي في الكالم المنثور إلى بعض الشكوك من إیعاز تصیر  ةاذجسوالشخصیة ال

                                     
  ) . ٣٣م ، ص( ٢٠٠١عباس، المرتكزات األدبیة والفكریة في المسرح العربى نموذجاً دراسة تحلیلیة مسرحیة زواج سمر،   أیھاب تاج السر   ١

  



 ٥٦

فالبد حینئذ من موعز ینبهها عن غفلتها ومن مؤثر  ةفي الكالم المنظوم أكثر سذاج

 .  ١خارجى یؤثر فیها
  

م في جامعة ١٩٥٤عبد اهللا الطیب في مقدمة مسرحیة زواج سمر أنه في عام  یقول      

في الجامعة والتمثیل في السودان بوجه عام، و في نفسى ضعف أمر المسرح (حز لخرطوما

بوجه خاص. ووجدت من طلبتى مجموعة صالحة شاركتني هذا الشعور. فنظمنا جماعة 

 نللتمثیل وجعلنا نبحث عن مسرحیة نمثلها وكنا نطلب القصر والجـودة معًا. ولم أجد بد

م. ونجحنا ١٩٥٥شو. ومثلناها عام لبرناردلیس واألسد" من التـرجمة فترجمت قصة "أندروك

أن  م. وكرهت١٩٥٦ هذا على أن نعد روایة لموسم الشتاء عام بعض النجاح و شجعنا

الملك "شو مرة أخرى، لتشابه ما عنده واقترح بعض الطلبة أن نمثل روایة أرجع لبرنارد

أودیب" وكذلك وجدنا روایة "طویلة جدًا  أودیب" لالستاذ توفیق الحكیم. ولكنا وجدناها

ى أن اترجم الروایة ، التي نقلها إلى العربیة أستاذنا الدكتور طه حسین وبدأ لألندریه جید

 ، عن أحدى تراجمها االنجلیزیة. ترجمة مختصرة

. ولما عدت من لندن إلى السودان مصممًا على كتابة مسرحیة عن البرامكة ذات حوار ..

طریقة االغریق، أو على طریقة "جاور" في روایة " بركلیس" منثور تتخلله أناشید على 

لشكسبیر. وفرغت من ذلك في سبتمبر. وعرضت ما كتبته على نخبة من الزمالء 

  .٢واألصدقاء فأكثرهم استحسنه

إذا كانت نكبة البرامكة أو مأساتهم تجسم في الدردیري:( یقول الدكتور إبراهیم    

ونفوذهم الزاهر  والعربلموالى الفرس ونفوذهم الغارب،ن اصورتها الصراع الذى اشتجر بی

ته الشعوبیة قثر سببًا اختلآواألدب المسرحي والروائى المعاصر خاصة فإن األدب عامة،

وأعجب عامة القوم، وهو زواج الوزیر جعفر بالعباسة وانجابه منها على غیر رغبة الخلیفة  

منها على  –یات نثریة أو منظومة أكثر من كاتب وشاعر مسرح غحول هذه النقطة صا و

 (العباسة أخت الرشید)م و٣٢نت المهدي) لمحمود بدوي عام (العباسة بسبیل المثال:

م، ١٩٤٧و(العباسة) التى نظمها شعرا عزیز أباظة عام لعبدالعزیز الخانجي(بدون تاریخ) 

اجعة م  ویبدو أن هذه الف١٩١٠األب انطون رباط الیسوعى عام  –الرشید والبرامكة 

                                     
  ) . ٦-٥م ،  ص ( ٢٠٠٤السودان  –نیة ، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطومبروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثا   ١

  ) . ٥ – ٣م، ص (٢٠٠٤السودان  –بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم   ٢

  



 ٥٧

ها في دباء و الشعراء إلیها فیستلهمونالتاریخیة ستظل من الموضوعات التى تجذب األ

  . ١آثارهم الفنیة

 إذ هو أول من فتح باب أنا بعد مدین لشوقى رحمه اهللاهللا الطیب:(قول عبدی       

وله الفضل الذى ال ینكر في طول النفس وتجوید  بیناً م في األدب العربى فتحاً  المسرحیة

المرحوم جورجى زیدان والشاعر من الغناء وتصریف القوافي. وقد كنت أعلم أن كال 

الكبیر عزیز أباظة قد ألفا في موضوع العباسة وجعفر. ولكنى بحثت عن عباسة زیدان 

بحثًا طویًال فلم أظفر بها. وطلبت عباسة الشاعر عزیز أباظة فلم أجدها في مكتباتنا 

على عمل هذین األدیبین الكبیرین كیال أفسده  العجز االطالعثم بدأ لى بعد هذا المحلیة. 

لى وال أعد عم .السبقرف لهما بالتبریز وبفضیلة ارة وأنا بعد اعتعباألخذ واالستعارة واال

. ویحسن بى هنا أن أقول أنى لم أرد التاریخ بهذه القصة هذا اال ضربًا من ریاضة القلم

مد شخصیاتها من األساطیر واالخبار. وتنصرف التى أرویها وٕانما هي قصة خیالیة تست

في ذلك بحسب ما یقتضیه السرد والقصص ال البحث العلمى واالستقصاء. وقد بنیت 

عقدتها على الرأى الشائع عن البرامكة بین عامة الناس في السودان من أنهم كانوا أهل بر 

رى هذا المجرى وفضل ونبل. وطرحت جانبًا أمر الشعوبیة والعصبیة العربیة وما یج

وجعلت موضوع حدیثى كله إنساني الطابع بقدر ما استطعت. ذلك بأنى أرى أن بحث 

األسباب التاریخیة إنما تصلح له كتب العلم والتاریخ ال أقاصیص الشعراء وأغانیهم. وأن 

 . ٢المأساة الدرامیة ینبغى فیها أن تبنى على عقدة إنسانیة الطابع)

اإلغریقیة  ة التى اختصرتها من سوفوكلیس في سائر المسرحیاتوقد حببتني الترجم        

عطر اهللا ذكراه   أیما تحبیب وتذكرت أیام الطلب حین كان یدرسنا االستاذ اریك هارت

جلبرت مرى رحمه اهللا في  روائع یوربیدیز وینبهنا إلى محاسن الخورس وٕالى ابداع االستاذ

 الخورس في شئ من هذا النحو:  قطعالترجمة . فعكفت علیها أقرؤها وأترجم بعض 

  العظیم ندعو أبو لو  جمیع اآللهة    ندعو 

  وراق عندى هذا الوزن وتذكرت أمر البرامكة رحمهم اهللا ووجدتنى أنشد:   

  ام ــوزینـة االیـیحي وزیر الرشید                            

  النام وم اـو نجـهمآل برمك طـرا      و                        

                                     
  ) . ٨١م، ص(١٩٨٠كلیة اآلداب جامعة الریاض،  د/ إبراھیم دردیري، تراثنا العربي في األدب المسرحي الحدیث ،   ١

  ) .  ٨ – ٧م ،  ص (٢٠٠٤السودان  –بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم     ٢



 ٥٨

  .١وقلت في نفسي: عسى أن یصلح هذا نشیدًا لراویة أو قصة عن البرامكة
 

یقول عبداهللا الطیب في مقدمة مسرحیة زواج سمر، عندما عدت من انجلترا إلى       

السودان مصممًا عن كتابة مسرحیة عن البرامكة ذات حوار منثور یتخلله إناشید على 

في روایة بركلس لشكسبیر و فرغت من ذلك في طریقة اإلغریق أو على طریقة جاور 

 .٢سبتمبر

(األصول األولى التاریخیة)  یم الدردیرى ومن أسباب النكبة منیقول الدكتور ابراه      

التى ذكرها المؤرخون زیادة نفوذ البرامكة فقد فاق في بعض األحیان نفوذ الخلیفة نفسه. 

فضل) على خراسان معقل الفرس وولى الثقة الرشید في هذه األسرة أن ولى(وكما بلغت 

جعفر مصر وأمتال بالط الخلیفة بعدد كبیر من البرامكة یدیرون شئون الدولة ویشرفون 

 على أرجائها الواسعة. 

أما جعفر نفسه والذى قیل أن سلوكه وزواجه من العباسة كان سبب الكارثة التى      

ى مكانة هذا الوزیر عند الرشید قیل حلت بهذه األسرة ففي التاریخ حادثة تدل بمفردها عل

صالح  عبدالملك بن –خطأ  –أن جعفرًا كان في مجلس شراب فأدخل علیه حارسه 

عبدالملك في . كما یقول ٣ًال مهیبًا تأبى على الخلیفة أن ینادمهالهاشمى وكان شیخًا جلی

   مسرحیة:

  تىد داویت عـالـبرمـك قیا زین الشباب ویا شهاب       هللا درك       

  نفسى إلیك بحاجات وحاجاتـت       آل قـد دلفـل بالتسوال أثقـل         

  جعفر:

  ي       رضاك ذاك لعمرى فیه مفخرتىــقل ما بدالك إنى لن أقصر ف

  أنتم موالى، آل البیت، أخدمكم       وتلك بین عبـــاد اهللا مأثرتى

  عبدالملك:یقول 

  لـكریمًا فـداك النفس التتعجفلیس مرادى أن أكدر مجلسًا             

  اتـولكننى یاابنى دعتنى حاجات        إلیك وآمال طوال عریض     

  اـً ل كـوكبـرأیتك خال للرشید مقربًا وفي       أفق المـجد المؤث     

  رقاً وذكرك عم األرض غربًا مش         نًا ورونقاوللدولة الغراء حس     

                                     
  ) . 4م ، ص (٢٠٠٤السودان  –وم بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرط    ١

  ) . 5م، ص (٢٠٠٤السودان  –بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم    ٢

  ).٨٢م، ص (١٩٨٠  -د/ إبراھیم الدردیرى، األدب المسرحي الحدیث، جامعة الریاض     ٣



 ٥٩

  ١ـاـا متألقووجهـك یلفى باسم        اونجمك في أفق السعادة حلق     
  

شئ في  ن األسباب أیضًا ما قیل من منافسة أعیان هذه األسرة الخلیفة في كلوم   

  .٢والسلطان والمال والشهرة والبد أنه كان یستشعر الضیق من ذلك أحیاناً  الملك

  زبیدة زوجة هارون الرشید:ویظهر ذلك في قول          

  هاشم       تدین لهم علیا نزار ویعربأنا ابنة آل البیت من آل 

  إلى ابنى وقلبى طامح متوئب وبعلى أمیر المؤمنین وعهده              

  رـتفرد بالسلطان یحي وجعفبصرنى ال أملك األمر كله!        وأ           

  فهم عنده من سائر الناس أقرب       ر مستطیر ومنكـرـوذلك ش      

  نسبوصار إلیهم ملكه الیوم ی

  طعت الغوائل والمكرات... سأحتال في یحي وأحتال في ابنه    وأبغیه ما اس

  سأوعز للكتاب والشعــراء       وأعمل في ذاك المكیدة والفكرا     

    ٣ وبعض العبید ثم بعض اإلماء        وأهل الغنـاء والقیان الوضـا     

الرئیسیة ظلت سرا مجهوًال رغم یقول الدكتور ابراهیم الدردیرى أن بواعث النكبة       

اجتهاد المؤرخین واصحاب السیر حتى قیل أن الرشید نفسه كان احرص من غیره على 

"لو علمت أن قمیصى یعلم السر لمزقته". أما السبب الذى حفز شهرته في  كتمانه إذ قال:

قتها األدب وصار محورًا لغیر أثر أدبى فهو قصة العباسة وجعفر. تلك القصة التى اختل

الشعوبیة فراجت بین العامة كما قلنا ولعل سبب رواجها ما توافر فیها من عناصر التشویق 

 والحبكة، وعنصر الغرام والجانب اإلنسانى وما إلى ذلك.

لقد أوردها الطبرى بقوله:"أن سبب هالك البرامكة أن الرشید كان ال یصبر عن        

ا إذا جلس للشراب وذلك بعد أن أعلم جعفر واخته العباسة بنت المهدى وكان یحضره

جعفر قلة صبره عنه وعنها. وقال: أزوجكها لیحل لك النظر إلیها إذا أحضرتها مجلسى. 

وتعهد  باال یمسها وال یكون بینهما شئ مما یكون للرجل مع زوجته. فكان یحضرها 

فخافت مجلسه إذا جلس للشراب ثم یقوم لحاجه..... وهما شابان فحملت وولدت غالمًا 

على نفسها من الرشید أن علم بذلك فوجهت المولود مع الحواضن إلى مكة فلم یزل األمر 

مستورًا عن هارون حتى وقع بین عباسة وبعض جواریها شر فأنهت أمرها وأمر الصبى 

                                     
  ) .٤٨-٤٧م ، ص (٢٠٠٤السودان  –اج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب، زو     ١

  ).٨٣م، ص (١٩٨٠  -د/إبراھیم الدردیرى، األدب المسرحي الحدیث، جامعة الریاض      ٢

).٩٢-٩١م ،ص(٢٠٠٤حافة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة) الطبعة الثانیة، دار االصالة للص     3  
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إلى الرشید وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواریها. فلما حج هارون هذه الحجة(التى 

من یأتیه  -الموضع الذى كانت الجاریة أخبرته أن الصبى به -ىأشرنا إلیها) أرسل إل

بالصبى... فأراد قتل الصبى ثم تحوب. وكان جعفر یتخذ للرشید طعامًا بعسفان إذا 

أنصرف شاخصًا من مكة للعراق. فلم یحضر طعامه هذه المرة ولم یزل جعفر معه حتى 

 –یكن من أمر شیوع هذه القصةنزل باألنبار فكان من أمره وأمر(ابیه) ما كان ومهما 

فإن المؤرخ یلحظ أنها تحمل في ثنایاها أسباب  -والراجح أنها زاعت بعد وفاة الرشید 

بطالنها وفسادها منذ الوهلة األولى ولكن مهمة األدیب غیر مهمة المؤرخ بطبیعة الحال. 

 .١كما أن العمل األدبى لیس مرجعًا تاریخیاً 

مسرحیته(نكبة البرامكة) أنى لم أرد التاریخ بهذه القصة  ویقول عبداهللا الطیب عن      

تتصرف شخصیاتها من األساطیر واألخبار و التى أرویها، أو أنما هي قصة خیالیة تستمد 

فى ذلك بحسب ما یقتضیه السرد والقصص ال البحث العلمى واالستقصاء. وقد بنیت 

ي السودان من أنهم كانوا أهل بر عقدتها على الرأى الشائع عن البرامكة بین عامة الناس ف

وفضل ونبل. وطرحت جانبًا أمر الشعوبیة والعصبیة العربیة وما یجرى هذا المجرى. 

وجعلت موضوع حدیثى كله إنسانى الطابع بقدر ما استطعت. ذلك بأنى أرى أن بحث 

أن األسباب التاریخیة أنما تصلح له كتب العلم والتاریخ ال أقاصیص الشعراء وأغانیهم و 

 .٢المأساة الدرامیة ینبغى فیها أن تبنى على عقدة إنسانیة الطابع
  

 

ـــرددت فـــي شــــعر         ــا ت ــا طالمـ ــوري (وفكرتهـ ــول محســـن اطمـــیش عـــن مســـرحیة الفیتــ یقـ

سـود الـذى ظـل مسـتغًال الفیتوري الغنائي، هي قصة إفریقیا المضـطهدة، وقصـة اإلنسـان األ

لعقــود طویلـــة زمـــن المســـرحیة أواخــر القـــرن الثـــامن عشـــر ومكانهــا أفریقیـــا، وجزیـــرة هـــایتي، 

واستخدامها مجموعـة مـن التجـار البـیض یقـودون حشـدا مـن العبیـد ویحشـرونهم فـي السـفن، 

ویسوقونهم من مكان إلـى آخـر لكـي یبـاعوا فـي أسـواق الـرق والنخاسـة، وبـین هـؤالء الرجـال 

لسود فتاة "سـوالرا" یعجـب بهـا أحـد التجـار ویغتصـبها، أمـا العبیـد فیظلـون یعیشـون أحـزانهم ا

ــودة ألرضــــهم  ــى العــ ــوقهم إلــ ــور شــ ـــرة التــــي تمــ ــانیهم المریـ ــدون أغــ ــو وتكبــــر، وینشــ ــي تنمــ التــ

 .٣الخضراء إفریقیا)

                                     
). ٨٤م، ص (١٩٨٠عام  -د/ إبراھیم الدردیرى، األدب المسرحي الحدیث، جامعة الریاض    1  

) .٨-٧م ، ص (٢٠٠٤السودان  –بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم   2  

 ).  ٨٦، ص(٨٦-٨٥سي،(رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السودانى المعاصر، الجزء األول، سنة د/ أبو حمالة بنعی ٣
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وفــــي مقــــال صــــحفي لطــــه النعمــــان یقــــول فیــــه" كــــان األوروبیــــون فــــي الغالــــب        

عهم الحصینة المنتشرة على امتداد الساحل الغربى الفریقیـا وكانـت هـذه الیبرحون اقال

القالع بمثابة مراكز لتجمیع االسرى ثم نقلهم عبر المحـیط االطلسـى وكـانوا یحصـلون 

على اإلذن بإقامة تلك الحصون من الحكام المحلیین لقاء أتاوات معینـة یـدفعونها لهـم 

قیــون هــم الــذین یعــدون السماســرة واألدالء وعلــى وجــه العمــوم فقــد كــان الحكــام االفری

الذین یوصلون االسرى االفـریقیین إلـى التجـار األوروبـین علـى السـاحل"... إن القسـط 

األكبــر مـــن هـــذا النشــاط التجـــارى البشـــع كــان منصـــبًا علـــى الســاحل الغربـــى إلفریقیـــا 

قــرن ســاحل الســنغال وغینیــا وســاحل الــذهب والعــاج وانجــوال وقــد اســتعر النشــاط فــي ال

الســـابع عشـــر بســـاحل نیجیریـــا فسمى"ســـاحل الرقیـــق" ویواصـــل االستشـــهاد بالـــدكتور 

شــلنجتون الــذى یقــول عــن الــدور األوروبــي فــي تلــك التجــارة. "أول فــوج مــن األســرى 

ثـم اتســعت تلـك التجــارة فــي  ١٥٣٢االفـریقیین ینقــل عبـر المحــیط االطلسـى كــان عــام 

ون المیـدان ثـم لحـق بهـم الفرنسـیون ثـم دخـل الهولنـدی ١٦٣٠السلع البشریة ومنـذ عـام 

االنجلیــز وقــد زاد الطلــب علــى الرقیــق زیــادة قصــوى نتیجــة التوســع فــي زراعــة قصــب 

الســـكر فـــي البرازیـــل وجـــزر البحـــر الكـــاریبى حتـــى وصـــل حجـــم التجـــارة مـــن الســـاحل 

الغربــى ألفریقیـــا حـــدًا مـــذهًال وعلــى مـــدى القـــرنین التـــالیین حــدث أعظـــم نـــزوح قســـرى 

   ١وبة على أمرها عرفته البشریة في تاریخها كله"لشعوب مغل
 

أمــا مــن حیــث الخطاطــة الشــكلیة فقــد اختــار الفیتــوري لمســرحیته أن تســتأثر بثالثــة        

فصــول، كــل فصـــل یضــم مشــهدین یتفاوتـــان فــي الطــول، وعلـــى مســتوى العنصــر المكـــاني 

لســى، وجزیــرة تجــرى األحــداث فــي مجــال ثالثــي األبعــاد غــرب افریقیــا، عــرض المحــیط األط

هایتي، أي أن هناك تشكیًال للمجال، وهذا التشـكیل ال یبـرح مـا اسـتقر تاریخیـًا عـن الفضـاء 

الذى كانت تتحرك فیه تجارة العبید انطالقًا من القارة اإلفریقیة إلى العالم الجدید، وبخاصـة 

جزیـــرة هـــایتي التـــي عرفـــت كمصـــنع ضـــخم لتتجیـــر العبیـــد الســـود، وكمحطـــة لتســـویقهم إلـــى 

الزمــان الموظــف فــي الـنص فهــو ینشــد أیضــًا إلــى ذات أمـا شـمال أو وســط وجنــوب أمریكــا. 

الحقیقة المقررة تاریخیًا، لكون القرن الثامن عشر هو المرحلة التي بلغـت فیهـا تجـارة العبیـد 

    مداها األقصى. 

                                     
). ٧م، " تجارة الرقیق في السودان" طھ النعمان، ص(٢٠٠٩مارس٣" السنة الثالثة، ٩٢٤صحیفة آخر لحظة، العدد "   1  
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مجالیـة غیـر متخیلـة، إنهـا مـن صـمیم السـیرورة  –إذن نحن هنا بـإزاء مـادة تاریخیـة    

  .  ١لتي عرفتها القارة السوداء خالل خضوعها البتزاز وهیمنة الرجل األبیضا
  

  

                                     
 ).  ٨٦، ص(٨٦-٨٥ي الشعر السودانى المعاصر، الجزء األول، سنة د/ أبو حمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة ف ١



 ٦٣

 يیـان الفاشسـتطغوهي أن المناضل عمر المختـار كـان یتـزعم الثـورة الوطنیـة ضـد ال       

ـــ ـــن المســــرحیة مــــن عـ ــعب اللیبــــي البطــــل زمـ ـــل ١٩٣١-١٩٢٥ام ومعــــه الشــ م ومكانهــــا الجبـ

األخضـــر بلیبـــي وتـــدور أحـــداثها بـــأن یقـــود عمـــر المختـــار حركـــة الثـــوار الـــوطنیین ویصـــاب 

بالجرح في أحدى المعارك الذى أوقعـه فـي األسـر ثـم یواجـه المحكمـة التـي شـكلت خصصـًا 

مجتمـع لمحاكمته بالشنق أما بقیة الشخصیات الثوریة اللیبیة هي تعطینا صورًا مكثفـة مـن ال

  بكل تناقضاته وسلبیاته وایجابیاته.

أما من حیـث الشـكل تتكـون المسـرحیة منـة ثالثـة فصـول الفصـل األول مـن مشـهدین       

والفصل الثاني من ثالثة مشاهد والثالث من مشهدین یتفاوتان في الطول وأما عن المستوى 

سـالك الشـائكة والممتـد العنصر المكاني فیتكـون مـن سـور "غرازیـاني" الهائـل المشـید مـن األ

امتداد األفق الصحراوي و بضعة بیوت طینیة متناثرة بال أبواب أو سـقوف تحیطهـا أشـجار 

ــب الجنــــرال  ــوف الجبـــل األخضــــر ومكتــ ـــار فــــي أحــــدى كهــ النخیـــل ومقــــر قیــــادة عمــــر المخت

ــي ونســــاء وشــــیوخ  ــیط مــــن األهلــ ــیط ومعســــكر العقیلــــة وبداخلــــه خلــ الغرازیــــاني بأساســــه البســ

راء ممتــدة بهـا المشـنقة التــي تتـأرجح فیهــا جثـة الشـهید عمــر المختـار وشــرفة وأطفـال. وصـح

  . ١واسعة عربة الطراز ملحق بالطابق األراضي من بین أم سلمى بشارع عمر المختار

                                     
  ).٣٠٥م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى   ١
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أبعاد ثالثة: الطول والعرض واالرتفاع ولكن الكائنات  الوجود لهأن كل جسم في         

) وكیانها (العضويافیة أخرى:هى كیانها الفسیولوجىالبشریة لها أبعاد إض

(النفسي) وكیانها االجتماعي(السوسیولوجى). ونحن إذا لم نعرف قیمة هذه السیكلوجى

سرحیة. ویقول هنریك بعاد اإلضافیة ال نستطیع تقدیر قیمة الشخصیة التى تتناولها المألا

جبى البدء أأبسن" عندما أشرع في معالجة المادة التى أنشئ منها المسرحیة أشعر أن من و 

بالتعرف على شخصیاتى في رحلة بالسكة الحدید مثال. وهكذا یتم التعارف األول. وفي 

عما كان علیه من  . وعندما أجلس الكتبیر من الموضوعاتالطریق نثرثر قلیًال في كث

وٕاذا أنا قد فهمت النقط األساسیة في شخصیاتهم، والسمات الصغیرة التى تمیز كال .. قبل

". أى البطل قائمة الشخصیات المسرحیة توجد "الشخصیة المحوریة منهم". وعلى رأس

األول في المسرحیة وبدون هذه الشخصیة المسرحیة ال یمكن أن تكون ثمة مسرحیة. أن 

ق الصراع، وتجعل المسرحیة تنمو، وتتحرك إلى األمام الشخصیة المحوریة هى التى تخل

أن الشخصیة المحوریة یجب أن تكون بحر متالطم من األهواء واألنواء. وتقود السفینة في 

من قوة الشخصیة أو قوة اإلرادة بحیث تدفع بالمسرحیة، وتحركها، وتؤثر في حوادثها، وفي 

أمام الشخصیة المحوریة شخصیة أبطالها اآلخرین. ولكى یتم ذلك ینبغى أن تكون 

". وحینما یفرغ الكاتب من اختیار معاكسة تخلق الصراع أو "األزمةمعارضة، أو ظروف 

شخصیات أبطاله یجب أن ینسقهم تنسیقًا أوركسترالیا عند توزیع األدوار علیهم. فأنت إذا 

ون كمن " تك كأن جعلتهم جمیعًا مشاغبین أو"بلطجیةجعلت شخصیاتك من نمط واحد مثال

یكون فرقة موسیقیة ال تضم اال عازفى الطبول فقط. أو كمن یؤلف قطعة موسیقیة من 

 .   ١نغمة واحدة. ومثل هذا العمل یكون تشازا بحتا ولیس من الموسیقى في شئ

یقول دكتور عبدالقادر القط في كتابه فن المسرحیة أن المسرحیة كغیرها من الفنون          

ول على قصة أو حادثة تعرض علینا من خالل الحوار وكذلك یمكن تعتمد في المقام األ

أن تعد القصة أو الحادث أو الموضوع العنصر األول من عناصر العمل المسرحى 

والحادث مع ذلك ال یمكن أن یكون شیئًا مجردًا بل هو مظهر من مظاهر النشاط 

بیئته ومجتمعه وبذلك  اإلنسانى ونتیجة لسلوك اإلنسان النفسى واالجتماعى وعالقته مع

                                     
 ). ١٨٢-١٧٧(م، ص ١٩٦٦الدار القومیة للنشر،  –محمد عبد الرحیم عنبر، المسرحیة بین النظریة والتطبیق   ١

  



 ٦٥

البد أن یكون في المسرحیة شخصیات تحدث أو یحدث لها هذا الحدث وبهذا یمكن أن 

من عناصر المسرحیة ومن خالل لقاء تلك الشخصیات  يتعد الشخصیة العنصر الثان

وعالقتها ومعایشتها للحدث المسرحى ینشأ الصراع ما بین بعض تلك الشخصیات یعبر 

أحداث الحیاة بما فیه توتر ودالالت و یضیف على الشخصیات عن  يالحدث المسرح

 وجودًا مسرحیًا متمیزًا عن مثیالتها في الحیاة الواقعیة.

یتم  -في صورة حوار – ومن خالل تفاعل األحداث والشخصیات والصراع      

به التحام هذه العناصر في  يللمسرحیة ونعن يللمسرحیة ما یمكن أن نسمیه بالبناء الفن

مل متكامل یبدأ بعرض لألحداث والشخصیات عرضًا عامًا ثم بتتبع تطورها ومصائرها ع

 أيك يحتى تبلغ النهایة التى یرى المؤلف انها تصنع خاتمة لهذا البناء والحدث المسرح

باإلختیار أن یختار المؤلف من  يعمل فنى یقوم في أساسه على اإلختیار والعزل ونعن

ویثیر إهتمام  يیرى أنه صالح لیكون مادة لعمله مسرح جوانب الحدث من الحیاة ما

  .  ١واألفكار ما یود الكاتب أن یصوره في ذلك اإلطار الفنى يالمشاهد وینقل إلیه من المعان

تعددت شخوص عبداهللا الطیب وتباینت مالمح استخدامها في مسرحیاته ما بین        

  ثانویة التى أدت دورها في بنائهة والشخصیات اللوظیفة الدرامیة للشخصیات الرئیسا

  الدرامى وقد نوع في هذه الشخوص مستفیدا من تكنیكات المسرح الحدیث التى أصبحت

 الشخصیة أهمیة بالغة بل أصبحت الشخصیة في المسرحیة النفسیة تقوم بالصراع يتعط

یسیر  ال يالدرامى وتنمیة الحركة وتتولى بناء األحداث فالحدث الباطنى في المسرح النفس

لحظة   في إطار خطى نحو الذروة. ولكنه یدور في انصاف دوائر تتكون كل منها من

نسیر  تقابل بین إحساس وٕاحساس وبین فكرة وفكرة بحیث ال نتقدم مع الحدث زمنیًا أى ال 

نحو نقطة زمنیة محددة بل ندور مع المشاعر واألفكار لنعود إلى نقطة البدایة ثم نسیر 

 جدیدة لنعود مرة أخرى إلى نقطة البدایة ثانیًا وهكذا. وهذه الدوائر أو  ثانیًا في دورة

أنصاف الدوائر تتخذ عادة صورة الحركة المجهضة إذ أن كل محاولة من جانب 

الشخصیات للتوصیل إلى نقطة اتصال أو تواصل یمكن معها إشاعة عالقة من نوع ما 

 .٢یبدأ معها حدث من نوع ما تواجه باإلجهاض 

قدم عبداهللا الطیب عددًا من الشخوص التى من الممكن أن نطلق علیها "نموذج         

الشخصیة" تلك التى تكتفي بجانب واحد تبرز من خالله تناقضات الواقع وتعطى الدفق 

                                     
) . ٦-٥م شركة أبو الھول القاھرة، ص ( ١٩٩٨عبدالقادر القط ، فن المسرحیة، دار المعرفة الطبعة األولى /د    1  

).١٢٩م،ص (١٩٨٢د/ محمد عنانى، مقال عن المسرح النفسى بمجلة فصول ،المجلد الثانى العددالثالث    2    



 ٦٦

الدرامي، وترجع أهمیتها إلى أن نمطیة هذه الشخوص توفر على الكاتب جهده فیصرفه 

ح المعروفة للشخصیة وهى لیست ثابتة بنمطیتها ولكنها إلى كیفیة االفادة من هذه المالم

تتصارع وتحمل افكار الكاتب وتؤدى الدور الذى خلقها من أجله لتصادم وتصارع ظروفًا 

    .ما بطریقة ما. ومن أمثلة ذلك هذه الشخوص

   :شخصیة جعفر البرمكى صدیق الرشید ووزیره الذى وصفته فیروزه موالة جعفر ومربیته 

  سر بنى، یافداك مهجتى (یخرج جعفر) فیروزه:

  موالى یاجعفر علیك كم أحذر

  * شبابك األخضر*

  األصفر  ومالك المهدر  وٕانك الجوهر كوثوب

  ١یا صاحب المنبر والفرس األشقر وقائد العسكر وسید المعشر

  وملخص هذه الشخصیة نجده في نشید االفتتاح الذى یقول عنه:

  الرشـید یاجعفرًا ما دعـاك إلى وداد     

  ومجلس األنس لیًال بین شراب وعود                       

   ةومـا دعـاك إلى تـزوج العبـاس    

   ةـوهل نسیت سداد الرأى أین الكیاس                          

  ر ـاك خوف األمیر أم حبه یاجعفأعم            

  رــیر بذات خد مزعفأم الغرام الخط                      

  اس وعم خیـر الناسوجـدها العب            

   ٢وأنت مولى حقیر هل غاب عنك القیاس                    

  : وهو أمیر المؤمنین التى نجد وصفها في النشید:هارون الرشیدشخصیة 

  یشفع العظمـاء  ـم     إن الرشیـد العظی              

   وحین یرضى تفیض       یمینه بالسخـاء              

  وحین یرضـى ترى      القلوب تهوى إلیه               

  ٣رار في عینیهالشى     قوحین یغضـب تل              

  :وفي وصف آخر یقول عنه

                                     
).  ١٣م ، ص(٢٠٠٤السودان -الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطومبروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة    1      

).١٠م، ص(٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم  2    

).٦٢م، ص(٢٠٠٤السودان -ة والنشر،  الخرطومبروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحاف    3      



 ٦٧

  اللـدار العلى والجـة     ك دار الخالفـهاتی            

  الرحال  دىُ ـم     إلیه تحـا الرشید العظیـفیه            

  رامبیت اإللـه الح  ى    ــعامـًا إلج ـیح            

  المـزو      وینصـر اإلسـًا یغـت عامـثم            

   اعر أو أدیبمن ش و     ـلـس تخـوداره لی            

  أو واعظ أو خطیب ــلو       رب یحـأو مط                    

  ى ـأو عالـم ألمـعــد       د عابـأو زاهـ                   

    ١عىـمسائل االصم رًا      ـوى كثیـوكان یه                   
  

  وقد وصفت نفسها في مناجاة تقول: زبیدة زوج الرشیدومن شخوص المسرحیة 
       

  زبیدة أولى بالضیعة معشـرى ـید المطهر      دة أولى بالرشـزبی    

  فجوهرة في لجة العز جوهرى       ووجهى كضوء القابس المتنور  

  ومن طینة العباس سرى وعنصرى                   

  ساحتال في یحي واحتال في ابنه     وابغیه ما استطعت الغوائل والمكرا

  واعمل في ذاك المكیدة والفكرا                  

  سأوعز للكتاب والشعراء             وأهل الغناء والقیان الوضـاء 

   ٢ض اإلماءوبعض العبید ثم بع                 
  

  اآلتى: زبیدة في النشیدوفي موضع آخر نجد وصف شخصیة 
  

  بنة جعفـر وجـدها منصـورازبیدة                  

  من العظیمات حقًا وصیتـها مشهور                  

  بنة جعفر ذات الجالل الجسیم ازبیدة                  

  الروم تحج عامـًا و تغـزو إلى بالد                 

   ٣وفي الكتاب الحكیم كید النساء عظیم                

ومـن الشخصــیات الرئیســیة شخصـیة العباســة وهــى أخــت المهـدى وبنــت الرشــید وقــد          

ظهــرت شخصــیتها فـــي هــذا الحـــوار الــذى دار بینهــا وأخیهـــا هــارون وجعفـــر البرمكــى یقـــول 

  لن یكون مهًال رویدًا یا حبیبي إن هذا  هارون:

                                     
).١٣م ، ص(٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم  1 

).٩٢-٩١م،ص(٢٠٠٤السودان -ر،الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون (نكبة البرامكة) الطبعة الثانیة،دار االصالة للصحافة والنش  2 

).٥٥م ،ص (٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم 3 



 ٦٨

  وأننا لجعفر معتذرون  عبیس أنا مرعوون             

  ؟ (وراء الحجاب): ومم نعتذرالعباسة:

  من بعض ما بدر هارون:

  ذا واعتذرى ــهك  وصافحیه لتخرجن واسفرى         

  فإن بعض ما بدر مما یسبب الكدر        

  عبیس هل تمتنعین!             

  ؟ رمیا عجیًا أسفر وهو لى لیس بمح العباسة:

                   واآلن إذ موالى عنه راض عبیس ال تمتنعى وما أقول فأطیعي واسمعى هارون:

  فالشرط، والحنث العظیم،ماضى وذاك عن تراض هارون:

  اقاربى   كان من  أحمد ربى أننى لم یحتكم في أبى             لكائن منالعباسة:

  والشرط قد كان مضى علیه        إخاله لو كان ذاك الحتكمت فیه               

  أنتم بنى برمك كالملوك ال الرعیه          إن لكم على أخى لدالة خفیة          

  عبیس هل تشتطین؟                       من خلف ستر الحجابهارون:

   الب؟  ـعلى حبیبى جعفر                         بالكلمات الص        

  والخد منى بالتراب صاغرا أعفر      ـذر     دى أعتـلى سی فأنا إن أذنتجعفر: 

  یبهرنى هذا الحجاب القدس المطهر        ولست البن صالح بسخطه أنتصر         

  یضیق عن كنه عالكم أمدى وخلدى  ته وعدى باسم سیدى         إنى قد وعد        

  لى محرمًا واهللا تحقرنى  ولیس ( تبرز) قیم تنادیین أتسفرنى          العباسة:

  ن، كیف تجبرنى ـیبدین زینته  حسان هاشم یخبأن الوجوه وال                

  د تم لى بذخى ـوأننى بكما ق     عبیس إنك أختى وهو مثل أخى   هارون: 

  وغیر محجوبة عنه محارمنا ـا         د، موالنا وخادمنـوٕانه،بع          

  وهو أخـونا یصافینا ینادمنا ـا         ت مكارمنـالسیما وبه تم          

  عبیس إنك عندى بهجة السمر        وأنت شمـس وحبى جعفـر           

  والبدر یشرق حین اللیل معتكر    الشمس إن ظهرت ال یظهر القمر  العباسة:

  إذ ال یجوز إلیه منى النظـر    دعنى وراء حجابى یا أخى حرجًا            

  صافحیه فهو هارون أخیك كأخیه   لقاء حبى لیس بالمحرم فیحیاتى               

  (تمد ردنها وتبدى شیئًا من وجهها) العباسة:       

  سامعة مطیعة تجدنى أن كان البد یصافح ردنى (تحتجب)              



 ٦٩

  قد غضبت إنى ال أدرى الذى أغضبها   هارون:       
  

  مـا یعجبنى  البد أن یعجبهاإن   لســوف ترضى   یاحبیبى

  عن كل شئ وجهد النفس أرضیها  إنى الكلـؤها حتى أضن بها   

  سعدت یا جعفرى فالقلب قد سعدا  حتى وال أنت یا حبى تدانیها    

  فإن فیه لقومـى رحمـة وهدى  بما أشرت على الیوم مجتهدًا   

  راصهرى وبدل بعد السخط إیثا  إن ابن صالح منذ الیوم قد صارا

     ١وعش هنیئًا سعـیدًا دائمًا أبـدا  سعدت یا جعفرى، بكر إلى غدا       
   

 

      

   وتشكل الشخوص الثانویة النسبة األكبر من هذه الشخوص عند عبداهللا الطیب  

  وأهمیة الشخوص الثانویة ال تقل عن الشخوص الرئیسیة بل أن "نیكول" ینتقد 

  الشخوص الثانویة "وثمة عیب أشد خطورة من تلك مسرحیات"مارلو" بحدة لخلوها من 

فجمیع  العیوب كلها في مسرحیات "مارلو" وذلك هو عدم وجود الشخصیات الثانویة فیها 

یكون من حولها  شخصیات مارلو على الرغم من عظمتها البالغة نراها تقف وحدها دون أن 

 .٢أحد إنها ال تجد من تصارعه

ة یحي وهو سید البرامكة ووزیر الرشید وأبو جعفر ومن الشخصیات الثانویة شخصی

 وتظهر شخصیته في قوله:

  دار الخـالفة هذا اللیل فاعتكف  بنى أحسنت صنعا بانقطاعك عن     یحي:

  راك وال       یكاد یصبر عن رؤیاك من شغفـإن الرشید حریص أن ی          

  مودة أن جازت إلى طرف ام ذاك من ملل ام ذاك من سرف؟        أم ال          

  حالت عن البشر و النعمى إلى األسف     قلبى علیـك بنى دائـمًا یجف          

   ٣لك الـرشید محـب قلـبه كلف حبا      شـدیدًا  وفي  هذا لنـا التلف         

   

 شخصیة الفضل هو أخو جعفر ووزیر الرشید وتظهر شخصیته من خالل قوله: 

  دعـاه سیف منتضى ـا         انمك ح أخى،ـوی الفضل:

  ید أعرضـاـعن الرشــه       ى یالیتـویح أخ        

                                     
).٧٤ -٧٣م ، ص(٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم  1  

).٢٣م،العراق، ص (١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة"، الطبعة االولى، دار الشئون الثقافیة العامة    2  

) . ٣٠م، ص (٢٠٠٤السودان -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،الخرطوم  3  



 ٧٠

  ىـأقصى خراسان مضــى        یالیتـه اآلن إل        

  ا ـارتضى بنیته فانتقض نصحته نصیحتى فما                            

  ١ـد الرضـالى العبـفع إذا قضى اهللا قضـاء                            

مكة شخصیة أبوزكار الشاعر ومن الشخصیات الثانویة التى توجد في دور البرا      

ومغنى الرشید وفیروزه خادمة جعفر الشیخة وهي مربیته ومیسون جاریة أواها  االعمى

جعفر كما توجد شخصیات ثانویة في دار الخالفة منها االصمعى وهو العالم المعروف 

شید ووزیره فیما بعد وعبدالملك بن صالح بن شیوخ العباسیین وبندق وابن الربیع مولى الر 

قهرمانة القصر العباسى أما النشید وهو لیس من اشخاص الروایة كما هو النظام االغریقى 

 ٢ولكنه مفسر وموضح یعین السامعین على تتبع القصة ومحله إما وراء المسرح وٕاما أمامه

  .  

طلق الوظائف أو العاهات أو األحوال أعالما لشخوصه كذلك نجد عبداهللا الطیب أ      

كشخصیة الوزیر جعفر ویحي والفضل وابن الربیع وبندق وقهرمانة القصر فیروزه وموالة 

جعفر ومیسون جاریة جعفر ومسرور والخادم السیاف وابوزكار الشاعر والمغنى واالعمى 

  واالصمعى العالم المعروف.  

ب قد رسم للمرأة صورة تستدعى وقفه قصیره ولذلك نجد  كذلك نجد عبداهللا الطی      

نیكول یقول عن الشخصیة النسائیة الذى یقول فیه:"إن عنصر األنوثة في المأساة 

یجب أن یكون إما صلبًا إلى ما یقرب من عنصر  -أن جازلنا أن نكرر ما قلناه -الواقعیة

تطور الموضوع" ویصدق هذا الذكورة في سماته وأما أن یهبط إلى منزلة أقل أهمیة في 

على تصویر شخصیة المرأة في مسرح عبداهللا الطیب فالعباسة وهى علیها تنبنى عقدة 

المسرحیة والدنمو المحرك لوقائع المسرحیة حیث ضحت بحسبها ونسبها من أجل الحب 

وحملت من جعفر ووزیر أخیها ومن موالیه. شخصیة زبیدة التى كشفت سر عالقة جعفر 

ة وكادت أى رسمت مكیدة في أخت زوجها هارون الرشید لتقضى على جعفر مع العباس

البرمكى ووزیر زوجها الذى الیرید خالفة ابنها االمین ومن الشخصیات الثانویة شخصیة 

 میسون الجاریة التى أواها جعفر التى ال ترضى إال أن تكون في قصر الخالفة. 
 

 

  

ئیسیة في فصول مسرحیته وال یدعها  نجد عبداهللا الطیب یتعاقب شخوصه الر       

نضجت معالمها ففي القسم األول  ثم تظهر في مشهد آخر وقد تطورت و تختفى قلیًال 

                                     
) .١١٨م ، ص (٢٠٠٤السودان -لطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا ا  1  

) .٩م ،  ص (٢٠٠٤ -السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم  2  



 ٧١

ظهور شخصیة جعفر في المنظر األول والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والثانى 

عشر أى في سبع مناظر من اثنى عشر وفي القسم الثامن ظهرت شخصیة جعفر في 

لمنظر الثالث والرابع والثامن والعاشر أى في اربع مناظر من عشر وفي القسم الثالث ا

ظهرت شخصیة جعفر في المنظر الثانى والرابع والثامن والتاسع والحادى عشر والثانى 

عشر والثالث عشر أى سبع مناظر من ثالثة وسبعة عشر وقد نجد تبیان ذلك في الجدول 

 -التالى:

 

  
      

   

  

عبداهللا الطیب في توزیع  لذا نالحظ أن شخصیة جعفر تنمو وتتطور بفعل ذكاء    

على مناظر المسرحیة وعدم االلحاح على ظهوره باستمرار فیكون في اختفاء شخصیة دوره 

  جعفر اذانًا في تطور جدید له. 

تقوم بدورین في وقت واحد ویتمثل ذلك بشخصیات الثانویة كشخصیة  شخصیات ثانویة

 مسرور الحاجب قد أخذ ابعادًا أكثر من دورها كسیاف ویظهر ذلك في قوله:
  

  دت موالى         على أال أهین سیفه ـإنى قد عاه مسرور:          

   ١هالأقتلن إمرأة أو مرضعا         أو من یكون ضیف                   

  وكذلك أیضًا في قوله مناجیًا نفسه          

  یأیها السیـف الصقیل آن أن أطرحكا

  وآن للزمـان باإلهمـال أن یجرحكا

  حتى إذا صـدئت قیـل لك ما أقبحكا

  قد آن لى أن أمـال الفؤاد منى ضحكا

  أو أشـرب النبیـذ حتى أسكـر

  أو أن أحـب ذات خـد أحمـر

  ٢مثـل أجیـج اللهـب المسـعر

 

                                     
).١٣٤م، ص(٢٠٠٤الطبعة الثانیة  -لثالث واالخیر من مأساة البرامكة)بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة( القسم ا    1 

).١٠م ص(٢٠٠٤السودان -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون (نكبة البرامكة) الطبعة الثانیة ،دار االصالة للصحافة والنشر،الخرطوم    2  

  المجموع  القسم الثالث  م الثانىالقس  القسم األول
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 ٧٢

كما نالحظ أن هنالك شخصیات ثانویة ال دور لها على االطالق وقد علق علیها       

الدكتور/عبداهللا الطیب في مقدمة مسرحیته األولى(زواج سمر) عندما وضع النشید من 

ضمن شخوص الروایة بحسب ظهورهم ولكن مبینًا أن النشید لیس من اشخاص الروایة 

سر وموضح یعین السامعین على تتبع القصة كما أجاز كما هو النظام االغریقي ولكنه مف

أن یستبدل النشید اآلخیر باألول كما أن من الشخصیات التى ال دور لها شخصیة الرسول 

في المنظر الخامس من القسم األول(زواج سمر) الذى أدى دور الراوي الذى ال دور له 

  وظهر مرة واحدة وخرج بعد اخبر هارون بنقض الدیلمى عهوده

  نقض الـذى اعطاكه دلیـر         وأرى الجبال جمیعها ستثور رسول:       

  نقض الخبیث الدیلمى عهوده         وله بناحیة الجبـال زئیـر                

  نقض العهود، وجزیة لم یعطها       وغدت مراجله علیك تفور               

  ١نقض الذى أعطاكه دلیر                 

  -(قیان كذلك نالحظ أن هنالك شخصیات لها اسماء ولیس لها دور كجنود آخرین    

وهذه الشخصیات التى ال دور لها تعتبر الوسیط بین  العرافة في الدور الصامت) -سكارى

الصالة والخشبة فإن نوع المسرحیة كان ال یتطلب مثل هذه العالقة إن نوع المسرحیة 

ین الذین یعتمدون على التأثیر واألنفعال لما یرونه أمامهم یجعل مهمة الراوى"مزعجة" للمتلق

كما هو - ال ما یحكیه الراوى أو یعلق علیه نحن ال نشعر في المسرحیة بأن القضیة قضیتنا

ولیست قضیة الراوى الذى یفتت الحماس ویوزع االهتمام ویفقدنا القدرة على  -المفروض

تى تعرضها المسرحیة لمأساة اإلنسان وعبثیة التركیز على المواقف الدرامیة المأساویة ال

  .٢الوجود. والراوى یقضى على لحظات التوهج

 وقد تنفصل الشخصیة عن لغتها كما في لغة میسون هذه الجاریة السوقیة    

  أنا میسون الرداح        من رآهـا قال أح...   میسون:       

  ا لقـطـونىزعموا أنى لقیطه         فلمـاذ                  

  رحمونى إذ رأوا         ثغرى وٕاشراق جبینى                   

  ورأوا في النجاح        غمـرونى بالسـماح                  

  وفي قولهاأیضًا:       

  أخـفـت قلبـى!        مـألتنى بالرعب!                    

                                     
) .٣٣م ، ص (٢٠٠٤السودان -الة للصحافة والنشر،  الخرطومبروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األص   1  

).٣١م،العراق، ص (١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة"، دار الشئون الثقافیة العامة، الطبعة االولى   2  



 ٧٣

    ١ا أحسمه!وجهك ما أصرمه!        سیـفك م                  

     

 كذلك نالحظ أن عبداهللا الطیب قد اهتم بشخصیة الشاعر ووصفه بأبوزكار الشاعر   

االعمى كما قال في تزییل الروایة مفسرًا(خلعنا علیه صفات المغنى والشاعر ونسبنا إلیه 

 .٢بعض ما تنسبه الكتب ألبى سلیمان االعمى، أخى مسلم بن الولید)

  : بندقوهي شاعرة أیضًا كما قالت عنها  المغنیة میسونكذلك نجد 

  بارعة في الدف والعود وأصناف الغناء           

  وتحسن الرقص وتروى حسنات الشعراء            

  ثم لدیها طـرف من األدب                  

    ٣وربما تحفظ مأثور الخطب                

هارون والعباسة یتحاوران مع االصمعى ونالحظ أن ایضًا شخصیات الروایة الرئیسیة ك    

  في المفاضلة بین الشاعر جریر والفرزدق ویظهر ذلك في قول االصمعى:

  هذا جریر قاله ولقد             كان بهم یاسیدى كلفا               

  كان وعزى فطنا بالفضل عند الفضل معترفا   هارون:     

  صمیع إنى أكـره الكـلفا       یعجبنى   شعر الفرزدق لیس                

  نحت الفرزدق صخرة وجر         یر رام لـج البحر فاغترفا                

       ٤وألسألنك یاصمیع فال تخف         إن الـرشید إلیـك قد دلفا               

       

  

  

  

 وهذا جدول یبین األشخاص بحسب ظهورهم في القسم األول(زواج سمر) من مسرحیة

  نكبة البرامكة:  

  شاعر ومغن أعمى، شدید الوالء، لجعفر البرمكى   ابوزكار:  

  صدیق الرشید ووزیره  جعفر البرمكى :    

                                     
).١١م ،ص(٢٠٠٤السودان-الة للصحافة والنشر،الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون (نكبة البرامكة) الطبعة الثانیة ،دار األص  1  

).١٢١م ، ص (٢٠٠٤السودان -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم   2  

) .٥٨م، ص (٢٠٠٤ودان الس -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم   3  

) ٢١-٢٠م،ص (٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم   4  



 ٧٤

  موالة جعفر، ومربیته  فیروزة:    

  جاریة آواها جعفر  میسون:    

  خادم الرشید وسیافه  مسرور:    

  العالم المعروف  االصمعي:    

  ر المؤمنینأمی  هارون الرشید:    

  الفضل بن الربیع، مولى الرشید ووزیره فیما بعد  ابن الربیع:    

  بنت المهدى، أخت الرشید  العباسة:   

  سید البرامكة ووزیر الرشید جعفر  یحي:    

  وزیر الرشید وأخو جعفر  الفضل بن یحي:   

  أحد القواد  هرثمة:  

  خادم  همام:  

  باسیینمن شیوخ الع  عبدالملك بن صالح: 

  قهرمانة القصر العباسي  بندق:

  ابنة جعفر وأم المؤمنین وزوج هارون الرشید  زبیدة:     

لیس النشید من أشخاص الروایة، كما هو النظام االغریقي،   النشید:              

ولكنه مفسر وموضح، یعین السامعین على تتبع القصة 

   ١ومحله إما وراء المسرح وٕاما أمامه
  

  

  

  

  

وهذا جدول یبین األشخاص بحسب ظهورهم في القسم الثانى(الغرام المكنون) من      

  مسرحیة نكبة البرامكة:   

  سیاف الخلیفة   مسرور:             

  الجاریة  میسون :            

  أخت الرشید  العباسة:             

  زوج الرشید  زبیدة:               

  الشاعر  أبو نواس:          

  جاریة العباسة  نوال:              

  موالة جعفر  فیروزة:            

                                     
  ) . ٩م، ص (٢٠٠٤السودان -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم  ١



 ٧٥

  وزیر الرشید  جعفر:              

  الشاعر األعمى   أبو زكار:           

  الخلیفة هارون الرشید  هارون:             

  البرمكى أبو جعفر والوزیر األكبر   یحي:                

  طبیب الرشید ( مسیحى )  ابن بختیشوع:       

  تلمیذ ابن بختیشوع (مسیحى)  حنین:               

  مولى الرشید واسمه الفضل   ابن الربیع:          

   ١العرافة في العرض الصامت) –سكارى  –(قیان
  

وهذا جدول یبین األشخاص بحسب ظهورهم في القسم الثالث(قیام الساعة) من مسرحیة 

  نكبة البرامكة: 

  سیاف الخلیفة   ن:             هارو

  البرمكى أبو جعفر والوزیر األكبر   یحي:               

  سیاف الخلیفة   مسرور:            

  زوج الرشید   زبیدة:               

  عبید بقصر هارون الرشید  الغیان:              

  أخت الرشید  العباسة:            

  ر الرشیدوزی  جعفر :             

  الجاریة   میسون:            

  موالة جعفر   فیروزة:            

  الشاعر   أبو نواس:          

  حبیب میسون   أبان:                

  صاحب میسون   بلبل:                

  جاریة العباسة   نوال:               

  مولى الرشید واسمه الفضل   ابن الربیع:         

  العرافة في العرض الصامت ) –سكارى  –قیان ( 

  أحد صناعى ابن ربیع   خاقان:              

                                     
  ) . ١م، ص(٢٠٠٤السودان، -الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر ،الخرطوم–وفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون( نكبة البرامكة)بر  ١



 ٧٦

  خادم لفیروزة  الخادم األول:        

  خادم لفیروزة  الخادم الثاني:       

  أحد رجال فیروزة  كندر:               

  عبد سیاف لهارون   یاسر :             

   جاریة  الوصیف:           

  اعرابي   االعرابي:           

  شریف حسنى خارج عن الرشید  یحي بن عبداهللا:    

  عبد الفضلى بن یحي   السندى:            

  أحد القواد  هرثمة:            

  الشاعر األعمى   أبو زكار:           

  مالئكة التعذیب   مؤذنو العقاب:     

   ١ذیبمالئكة التع              الزبانیة:
 

  

  

  

  

  

  
  

                                     
  .  )١م، ص(٢٠٠٤السودان  -الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم –بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة( نكبة البرامكة)   ١



 ٧٧

  شخوص مسرحیة"سوالرا" للفیتوري:المطلب الثانى: 

علــى المســـتوى الشخوصــي یقـــول بنعیســي: (فـــإن الــنص یقـــدم انتمــاءین متصـــادمین       

وٕاغناؤه أو تطویره لصالح البنـاء الـدرامي  كان في اإلمكان تشغیله، معطى جدلي أولى وهو

المغنـي غیـر المرئـي و"سـوالرا" الجاریـة  الشـمولي المفتـرض فـي هـذا الـنص، فهنـاك "نـازاكي"

و"بوكمــان" الثــوري، و"دیــنج" أخ "ســوالرا"، و"ســافو" كواحــد مــن العبیــد، ثــم "العجــوز" العرافــة، 

وفي المقابل یأتي الشاعر ب "شارلي" و"ادجار" و "ستانلي" كتجار للرقیـق، و "مـارى" ربـان 

، و "توربـــان" كنمـــوذج للمـــالك، الســـفینة، و "تومـــاس" حـــاكم القلعـــة و"الجنـــرال" حـــاكم هـــایتي

ودائمًا في نفس سیاق البنـاء الشخوصـي تحضـر بحسـب دواعـي السـیاق الـدرامي، شـخوص 

  .  ١إما كحراس، أو نساء، أو عبید، أو بحارة، أو جموع مختلفة)

إن الفیتوري قد توقف في شحذ اإلشعاع الترمیزى لشخصیة "سوالرا" فهي كشخصیة   

تبــین عــن قــدرة بنائیــة كبیــرة، مــن زاویــة الترمیــز إلــى فضــاء محوریــة فــي الــنص أمكنهــا أن 

أشسـع، وٕالــى قضـیة ذات ثقــل ونعنـي بهمــا القــارة اإلفریقیـة  واإلنســان األسـود. لقــد تقمصــت 

ــالمین،  ــین عــ ــن االصــــطدام بــ ـــیة اإلفریقیــــة، واختزلــــت معاناتهــــا الناتجــــة عــ ــوالرا" الشخصـ "ســ

تــاریخي هیمنـــي، رام تــدجین الســـود أحــدهما أســود، واآلخـــر أبــیض، فاســتبد بـــاألبیض منــزع 

واســترقاقهم وتســلیع الكنــوز والممتلكــات الحضــاریة للقــارة. وفــي المقابــل تولــدت لــدى األســود 

ــذات الســوداء وتتبلــور هــذه . ٢تطلعــات إلــى تجــاوز هــذا الغــبن التــاریخي، واســتعادة جــدارة ال

 الشخصیة عندما استرجعت   في الحوار الذى دار بینها وبین ادجار 

   ..ةـي لمدینـد فـلك ال یوجـمث             

  ة.. ـري زینـواد العبقـهذا الس            

  ثم دنا مني خطوتین.. وارتعش..            

  ومد في مذلة یده..             

  وكان في عینیه جوع وعطش..             

  اذهب إلیهن فأنهن أولى بك..             

  قصرًا عالیًا من الرخام وسوف ابني لك            

  قبته تخترق الغمام              

  .. لن تبني ولن أكون لك..            

                                     
 ).  ٨٧، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السودانى المعاصر، الجزء األول، سنة  ١

 ).  ٨٨، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السودانى المعاصر، الجزء األول، سنة  ٢



 ٧٨

  .. وتصبحین سیدة..            

  ومن أكون اآلن؟ نصف امرأة بیضاء..            

  نصف سیدة؟            

  .. وتصبحین زوجة الملك (تضحك)           

  .قف.. قف أیها األبیض.           

  انك مثلي خائف..           

  انك ترتجف..          

      انك ترتجف       

  أیتها الجاریة الحمقاء.. 

  غیر أنني صارعته.. عضضته في قدمه 

  وحین ضمني بصقت مرتین في فمه.. 

  حتى تعبت وتعب (تتنهد)

  ثم استدار في انفعال .. وذهب.. 

  كان یریدني.. 

  والرا)(أصداء من بعیدة تردد س

  یا أخوتي بعیدة أصواتكم.. 

  من أین تأتیني .. بعیدة.. 

  بطیئة.. كئیبة.. بلیدة..

  لكنني أسمعكم .. هل تسمعونني؟

  اكسروا قیودكم..

  ها انذا.. ها انذا..

  (تضرب باب القمرة بجنون)

  یا أخوتي أسمعكم..

  لن یذهبوا بنا.. 

  ستغرق السفینة..

  لیست بالدنا..

  .غابتنا هي المدینة.

  لو تسمعوني.. أواه..



 ٧٩

  أنني هنا سجینة..

  (أغنیة البحارة السود)

  لو سألت عنا بالدنا..

  ولو تصایحت في أثرنا الغابات والقوافل 

  فقل مقیدون في السالسل

  ما بین میت وجریح

  سجونهم ماء وریح..

  ییمایا..ییمایا..ییمایا.

  نمشي وال نمشي 

  ..١ندور.. والسیاط حولنا تدور
 

        

ــوع إ   ـــت لالســــترقاق والخضــ ــوالرا" التــــي تعرضـ ـــیة "ســ ـــأن شخصـ ــول بـ ذن نســــتطیع القــ

ــوعاتي  ـــأن فــــي إثــــراء الجانــــب الموضــ ــا شـ ـــان لهــ ـــة كـ ــؤرة ترمیزیـ ـــكلت بــ ــد شـ ــاض، قــ واالفتضــ

للمسرحیة، ونتیجة لهذا المعطى فإننا ال نماشي الوجهـة التـي صـرح بهـا وفیـق خنسـة، حـین 

تكبلــه حساســیة إیدیولوجیــة أورثذوكســیة، رؤیتــه إلــى شخصــیة "ســوالرا" ضــمن تحلیــل أنوثــوي 

هنا ستخلص حكما یمس الموقف الفكري واألخالقي للفیتوري من المرأة، لیقرر بعد هذا أن 

الشــاعر مقبوضــًا إلــى نفــس الموقــف الــذكوري الشــرقي مــن المــرأة، عنــدما تفــرط فــي بكارتهــا 

مــرأة منحصــرًا فــي وشــرفها. ففــي نظــرة أن (الثــوري ال یــرى الــوطن امــرأة، وال یــرى شــرف ال

هدًا عبر اآلف السـنین، وهـى بحكـم واقعهـا الطبقـي ضطبكارتها، إنه یرى في المرأة إنسانًا م

والــذاتي تتعــرض اضــطهادات أكبــر، تمامــًا كمــا تعــرض، ویتعــرض ســود البشــرة الضــطهاد 

 . ٢مركب، فكیف نفسر ترمیز الفیتوري في سوالرا خارج إطار الشرقي القبلي الدیني حصرًا)

ومن الشخصیات كورس العبید والذي في  حواره الذى دار مع سـوالرا منـددًا موقفهـا         

  مع الرجل األبیض وكیف تنام في فراشه وتأكل طعامه وتجلب العار ألهلها: 

                                     
 ).٢١٩م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –عر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شا ١

 ).  ٨٩-٨٨، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السوداني المعاصر، الجزء األول، سنة  ٢



 ٨٠

  سوالرا.. هل أنت هنا؟  كورس العبید:

  (بغضب وسخریة)

  راقدة على فراش الرجل الغریب 

  األبیض الذى أهان قومها..

  جسمها.. قد منحته

  ترقد في فراشه..

  تأكل من طعامه..

  العار لها..

  أذلنا.. أذلها..

  (بحدة)

  كنا نغني لك..

  هل كنت تغنین له..

  كنا نغنى لك..

  ننزف الدماء.. ونغني لك 

 نشرب الدموع .. ونغني لك

  واضیاع أغنیاتنا..

  قتلتنا.. قتلتنا   (بانكسار)

  إذن فلم.. لم یبتلعك الموج 

  ه .. ماذا وجدت عنده؟كیف تكونین ل

  ١الدفء.. وماذا بعده؟
     

ومن الشخصیات شخصیة دینج أخو سوالرا الـذى كـان موقفـه كموقـف كـورس العبیـد عنـدما 

  علم بحملها من الرجل األبیض ادجار: 
  

  (متوترًا)  دینج:

  سأقول لهم ..

  (بانكسار) لكنك لن تقسوا.. لن تكرهني.. فأنا أختك..  سوالرا:

                                     
 ).٢٢١م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –لثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد ا  ١



 ٨١

ال تجتریها.. أي دم ملعون یجمعني بك .. ال یجمعني بك  ىاختل  دینج:

  إال خزیك یا اختى..

  (بعویل) أختك.. أنى أختك..  سوالرا:

  ألقیت ظالمك فوق سماواتي..  دینج:

  اقتلني لو شئت..   سوالرا:

  أتمنى لو لم .. یالشقائى.. األرض تدور..  دینج:

  األرض تدور.. اعني یا رباه.. 

  اخى..  سوالرا:

  تتشقق تحتي األرض.. دعیه مخنوقاً   دینج:

  مخنوقًا .. هذا الصوت..

  یعذب روحي هذا الصوت.. (یهوى على ركبتیه) 

  أنا عارك..  سوالرا:

  عاري.. من .. من یغسله؟  دینج:

  لن تغسل عاري كل میاه الصمت 

  اركلني.. ابصق في وجهي..  سوالرا:

  ابصق في وجهي حتى الموت.. 

  اقتلني أنت.. 

  .. ١لني أنتاقت
  

كذلك نجد شخصیة بوكمان قائـد ثـورة العبیـد فـي الجزیـرة وخـادم توربـان فـي حـواره مـع نفسـه 

  یبین الصراع الذى فیه   

  بوكمان: 

  

  

  

  

  

  (یناجى نفسه) 

  بوكمان العبد 

  بوكمان العبد 

  تعال .. أذهب.. سر خلفي.. اقعد 

  قبل ید سیدتك.. 

  بیض في وجهك.. ضع هذا الجیر األ

                                     
 ).٢٥٨-٢٥٧م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١



 ٨٢

  

  

  

  

  

  

  إلى أن یقول:

  افتح شفتیك..

  الفجوة ضیقة.. صفق بیدیك..

  اصبغ عینیك..

  اضحك.. 

  اضحكنى. رفة عني.. 

  اجعلني.. اضحك . ها ها ها .. 

  ال أعرف لى اسمًا أو وطنًا.. 

  عمري من منذ سنین شاحبة 

  وسنین كان.. 

  عشرًا وثمان.. 

  اسمي ال اذكره.. 

  الصیاد األول أسماني بوكمان.. 

  ي أثقل روحي بالصلبان.. الثان

  والثالث .. كنت الحزن الثالث یا توربان..

  كنت الموت الثالث..

  وتبعتك.. 

  ارفل في عریي.. 

  أتجمل في عاري.. 

  اتانق في قیدي.. 

  وقهرتك في صمتي.. 

  ودفنتك في رعبي..

  وقتلتك .. ثم قتلتك، ثم قتلتك في حقدي 

  كم من مرة..

  وأنا ابتسم في وجهك.. 

  .. واحتلك.. أغزوك 

  وأرقع حیًال من احقادى لك.. 

  وأزین مشنقة سوداء.. 

  بلونك في عیني.. 



 ٨٣

  وارقب كیف تموت.. 

  .. ١وكیف تموت
  

  

  

ومــن الشخصــیات شخصــیة ادجــار الــذى هــام بحــب ســوالرا عنــدما خلــع قبعتــه وحنــي رأســه 

ه حتــى بــاحترام كأنــه یســتقبل شخصــًا مهیبــًا وهــو یحــدث عــن حبــه لســوالرا التــي ســلبت عقلــ

  اتهمه شارلى وماركو بالجنون كما في األبیات: 

 

  أیتها الملكیة المقدسة...  ادجار:

  أتیت ضارعًا إلیك..

  تحت جالل قدمیك..

  جفون عیني وسادة.. 

  ووجنتي سجادة.. 

(شارلي ومارك یتجهان نحو الباب یفتحانه.. تعلو من بعید أصوات 

  كورس العبید)

  سوالرا .. سوالرا  

  كیة المتوجة أیتها المل

  في عرشك العاري

  ملكیة الزنبق والنار

  العطر والجمال والسكون 

  والحب حیث تكون.. 

  سوالرا .. سوالرا..
    

  (مصفقًا بیدیه في حركة یائسة) قد أرضعته سمها   شارلي:

  وثأرت من قلب ابیض أذل قومها..

  سوالرا.. سوالرا..  كورس العبید:

  السفینة..كأنما اسمها حریق یأكل   مارك:

  الموت للساحرة اللعینة..  شارلي:

  ١(یخرجان .. یسود الظالم..) الموت للساحرة اللعینة..

                                     
 ).٢٨٤م، ص (١٩٧٩العودة  دار -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١



 ٨٤

  

        

ومــن شخصــیات المســرحیة الشخصــیات األوربیــة شــارلي واســتارلي وهــم تجــار    

رقیـــق مـــع مـــارك قائـــد الســـفینة وتومـــاس حـــاكم القلعـــة والجنـــرال حـــاكم جزیـــرة هـــاییتي 

وهو من الشخصـیات الثانویـة الـذین عاسـوا فسـادًا بجـواري افریقیـا  وتوربان أحد المالك

 ویظهر ذلك في الحوار الذى دار بینهما:
          

  امتلكناها.. قدیمة.. وقد تقبح في عیوننا التي ال تقاطعني.. فالنساء شهوة   شارلي:

  وتجمل التي لم نمتلكها بعد..

  حكایة.. (بال مباالة) لو شئتما فسوف احكي لكما  مارك:

  كنت أنا شاهدها في هذه السفینة.. 

  وثمانین امرأة..  وكانت الشحنة ألفى ذكر من العبید األقویاء

  وحسنت في ناظري جاریتان.. 

  أوالهما طویلة.. ولدنة.. 

  وكانت األخرى قصیرة سمینة.. 

  بطیئة كبقرة.. 

  (ضحك)  ثقیلة كجذع شجرة  

  وذات لیلة أفقت بعد سكرة مفتخرة..

  أجد بجانبي التي أتیتها.. فلم 

  هل تعلمون أین كانت حینما وجدتها؟ 

  (بفضول) أین وجدتها؟  شارلي:

  في حضن أمها؟   مارك:

  ومن تكون أمها؟   شارلي:

  األخرى..  مارك:

  ٢أتعنى أن االثنتین كانتا ضجیعتین لك؟  شارلى:
   

حـوار الـذى دار بینــه وكـذلك نجـد شــارلي قـد كشـف لنــا حقیقتـه عنـدما تــوهم أنـه مـات وفــي ال

  ومارك

                                                                                                       
  ).٢٣١-٢٣٠م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت  –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

  ).٢٢٦-٢٢٥م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ٢



 ٨٥

  تبت یا شارلي؟   مارك:

  (مرتجفًا) لقد تبت..  شارلي:

  وان نحن أعدناك إلیها مرة ثانیة؟   مارك:

  هل ستتوب؟

  سأصلى..  شارلي:

  ثم ماذا؟   مارك:

  وسأغدو طیب القلب.. نظیف الید..   شارلي:

  إیه... ثم ماذا؟  مارك:

  ك یقهقه)وسأغدو مخلصًا المرأتي.. (مار   شارلي:

  یا للكذوب  مارك:

  أنت لن تخلص إال لصفاتك..

  ..١وملذات حیاتك

  

كمــا أن فــي نفــس ســیاق البنــاء الشخوصــي تحضــر بحســب دواعــي الســیاق الــدرامي      

شـخوص أمــا كحــراس أو نســاء أو عبیــد أو بحــارة أو جمــوع مختلفــة.. وارتكــازًا علــى التواجــد 

كلغة ما ورائیة واعتمادًا على النقالت العبثیة  السریالي للموتى والتالعب بالعنصر الضوئي

للرئیس الجوقة واالستدعاء المباغت والفانطاستیكي للمغنـي األعمـى.. إلـى جانـب ذلـك فـإن 

مسألة استحضار الموتى واالعتقاد فـي حیـویتهم األبدیـة بـل انـدغامهم المتلـون والمتعـدد فـي 

ـــة للذهنیــــة  ــي قــــرائن جوهری األفریقیــــة. باإلضــــافة إلــــى الهجانــــة هارمونیـــة الحیــــاة الزوجیــــة هــ

 االسمیة للشخصیات الزنجیة في المسرحیة سـواء علـى الصـعید الصـوتي أو اإلشـاري والتـي

محمــد الســرغیني إلــى مرجعیاتهــا االثنیــة المتضــاربة قــد وضــع أیــدینا علــى أرجعهــا الدكتور/

تیـب منظومتـه السریالیة في النص التـي أنجزهـا الفیتـوري وهـو بصـدد تر  تواحد من التحقیقا

  كما هو واضح في النص التالي:. ٢الشخوصیة

  

 
 

  عودوا أنى كنتم..   نازاكي:

  غرباء كما أنتم.. 

                                     
  ).٢٤٤م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –حمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى م ١

 ).٨٩-٨٨، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السوداني المعاصر، الجزء األول، سنة  ٢



 ٨٦

  فقراء كما أنتم.. 

  یا أحبابي الموتى عودوا 

  حتى لو كنتم قدمتم

  صمتا..صمتا من هذا الطارق أبواب الموتى؟ یاهذا الطارق،من أنت؟   كورس الموتى:

  رض قوائمها البیضاءأتكون الریح تحرك فوق األ

  ما شأنك أیتها الریح العرجاء بنا؟

  ما شأن الریح 

  ما شأن الریح..

  أتكون الشمس المشدودة 

  سقطت في قاع الكون 

  أیكون الكون؟ 

  أیكون الكون

  أیكون العالم؟   كورس الموتى:

  لم یوقظ عالمنا هذا العالم 

  ماذا یبغي منا 

  ستجدي موتي مشنوقین 

  ین یستجدي موتى منفی

  یستجدي موتى مجلودین 

  لم یبق لدینا ما نعطیه أعطیناه دمنا 

  أعطینا حتى أعظمنا وجماجمنا..

   ومضینا مقهورین 

  ال نملك إال بعض تراب من ماضیه...

  یدعونا كي نرجع  (ضجة)  كورس الموتى:

  یا وأبور األعمى.. یا كافور األقرع 

  یا دودو .. یا مرسال .. أو تسمع .. أو تسمع؟ 

   ١د كنت عظیمًا حتى في األغاللق
 

                                     
 ). ١٨٢-١٨٠م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان ١



 ٨٧

    

كمــا نجـــد فــي المســـرحیة مـــن خــالل شخوصـــها الثقافـــة الزنجیــة التـــي تتضـــمن العدیــد مـــن الصـــیغ 

التعبیریة والطقوس ذات العمق المسرحي عالوة على ذهنیة غنیة تنتج من معتقدات شتى كقداسة 

اع واألداء الشــفوي الطقوســي. األرواح و میثولوجیــة األقنعــة والطوطمــات والطبــول والــرقص واالیقــ

 كما في الحوار التالي مع العرافة: 
   

  أهال بهما   العرافة:

  أهال بكما.. 

  أهال یا أبنائي 

(ینحشـــران بجلـــب جمـــع مـــن النســـوة والرجـــال المجتمعـــین حـــول 

  العرافة العجوز تتقد نار في حفرة قریبة منها)

  جئنا   األعرج:

  (تسكته العرافة بحركة من یدها)

  (الحدى الموجودات)  رافة:الع

  ألقیتها في احد األنهار.. 

  (تعطیها شیئًا ملفوفًا في خرقة)

  عند القمر الرابع..

  ثم اغتسلي عند السابع..

  وخذي هذى الشمعات السود.. 

  أضیئیها في المقبرة المهجورة عند الظهر وأعیدي كلماتي 

  ال تنسیها.. 

  فلسوف تفید.. 

أخــرى. تلملــم األولــى حاجیاتهــا  (تتحــرك فــي جلســتها تجــاه امــرأة

ــع  وتخــــرج. تقتــــرب الثانیــــة مــــن العرافــــة تهمــــس فــــي أذنیهــــا بضــ

  كلمات.. تعود إلى مكانها) 



 ٨٨

  یا بنتي هذا حق األسیاد علینا..  العرافة:

  أن شاءوا شئنا 

  وٕاذا أمروا أذعنا ..

  وتكون المرأة منا، غاسلة، ومربیة..

  وتكون أمه...

  وتشیل دالء الماء قبیل الفجر

  وتوقد نار القدر

  وتسقى الثور..

  وتكنس ارض حظیرته، وتنظفه

  ..١ثور السید مثل السید مخدوم حتى القبر

 

مســرحیة أحــزان أفریقیا(ســوالرا) لمحمــد هــذا جــدول یبــین األشــخاص بحســب ظهــورهم فــي  

  مفتاح الفیتوري 

  

  

  

  الشخصیات األفریقیة   

  المغني غیر المرئي (یرمز لروح الماساة)  نازاكي

  الجاریة العاشقة   سوالرا

  قائد ثورة العبید في الجزیرة وخادم توربان  بوكمان 

  شقیق سوالرا  دینج

  عبد في القافلة   سافو

  عجوز افریقیة تقرأ الغیب   العرافة
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 ٨٩

  الشخصیات األوروبیة 

  شارلى    

    تجار رقیق                ادجار   

   ستانلي   

  قائد سفینة   مارك

  القلعة حاكم  توماس

  حاكم جزیرة هاییتي  الجنرال

  أحد المالك   توربان
  

  حرس/ نساء/ عبید

  بحارة/ جموع مختلفة 

  أواخر القرن الثامن عشر  زمن المسرحیة

  غرب افریقیا. عرض البحر. جزیرة هاییتي  مكانها
  
  

  

  

  



 ٩٠

  

ن شخصـــیات عربیـــة رئیســـیة هـــم "أم ســـلمى" العجـــوزة العمیـــاء، تتكـــون المســـرحیة مـــ     

وابنتهــا ســـلمى و"زهیــر" الشـــاب اللیبــي الثـــائر و"عمــر المختـــار" قائــدة الثـــورة الوطنیــة و"راشـــد" 

مستشـار عمــر المختــار، و"المنصــور" مســاعد عمــر المختــار، و"عبدالســالم" أحــد المجاهــدین. 

ـــرال وغ ــیة الجن ـــة الرئیسـ ــا الشخصـــیات األجنبی ــا أمـ ــدة جینـ ــواد الفاشیســـیة والمجنـ ـــانى قائـــد قـ رازی

والكولونیـــل مـــالیتي. أمـــا الشخصـــیات الثانویـــة اإلمـــام والمـــالزم والخـــائن. أمـــا النكـــرات ضـــباط 

١وجنود ومجاهدون ونساء والجالد ومساعده.

شــیخ وهـو قائــد الثــورة الوطنیــة وتتجلــي هــذه الشخصــیة فیمــا كتبــه عنــه الشــاعر ألنــه 

وقور تجاوز الستین، وجهه أمیل إلـى السـمرة الداكنـة ذو لحیـاء بیضـاء مسـتدیرة ومـن وجهـة 

نظر الفیتوري یرى أن شخصـیة عمـر المختـار یظهـر فـي المشـهد األول مـن الفصـل الثـاني 

ویظهر مجددًا في المشهد الثاني من الفصل الثالث لیقود حركة الثـوار الـوطنیین فـي أحـدى 

بالجرح الذى أوقعه في األسر. ثم ال نراه إال في المشـهدین اآلخیـرین  المعارك حیث یصاب

الفصل الثالث وهـو یواجـه المحكمـة التـي شـكلت خصیصـًا لمحاكتـه. مـن خـالل الحـوار من 

الذى دار بینه وأم سلمى:
  

  امض، وعد من رحلتك   العجوز:

  متشحًا بهیبتك 

  ما أروعك

  وأشجعك

  یق وعرة.. یا عمر المختار، أعداؤك كثر، والطر 

  فاذهب على اسم اهللا 

  واهللا معك  

(باشــفاق) وأخشـــى علیــك الغـــدر ال اخشـــي القتاال(بتوســل) بربـــك ال تـــنم   أم سلمى:

فالخصـــم صـــالح یمـــد إلیـــك یـــا عمـــر الحبـــاًال.. ولـــو أســـروك، أو قتلـــوك 

  ویحي إذن قتلوا اإلرادة والنضاال.

  رعاك اهللا، هل تدرین ماذا وراء األفق؟   عمر:
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 ٩١

  آفاق توالي..  مى:أم سل

  كذلك تولد الثورات لیست تموت وتمأل الدنیا رجاالً   عمر:

  سأمضى (تتأهب للخروج)   أم سلمى:

  في أمان اهللا، ال جزع وال ضراء  عمر: 

  (تخرج دون أن تلتفت.. عمر یعود إلى مكانه بجانب القواد الثالثة)..

  (للقائد راشد)   عمر:
  

  

  

  

  

  

  وكذلك في قوله:   

  لعلها تؤلمها..  عمر المختار:

  لم تجرح األخت شعور احد 

  لیغفر اهللا لها

  معذرة یا سیدي..  صوت رجل:

  اسأل لو أجبت 

  سوف تفیق الصحراء من سبات األزمنة 

  وسوف تكسو عریها الحرائق الملونة 

  األیادي الخشنة  وتستریح من عذابها

  كذا یقولون لنا

  قولوا لهم   عمر المختار:

  ولن تمضوا بمجد شعبنا 

  وكبریاء أرضنا 

عودوا إلى بالدكم، فالریح تلهو بدخان المدخنـة والحـر لـیس یشـترى. وال 

  یبیع وطنه

  یا سیدي إذا سمحت  صوت رجل: 

  اسأل لو أجبت 
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  أتعرف من تكون؟   راشد: 

  ى وتعرف خطوها الصحراء بل

  ١ویعرفها األخ المنصور



 ٩٢

  وأنت في أغاللهم، هل انهزمت؟ 

  معذرة یا سیدي 

  ال تعتذر   عمر المختار:

  انتصرت إرادة القضاء والقدر 

  وما یزال الحق والطغیان في المیزان 

  وفي غد ستنتصر 

  إرادة اإلنسان

  هل عذبوك؟  صوت رجل:

  تسألونني عن العذاب   عمر المختار:

  لیس وراء غربة األوطان من عذاب  

  كنت لنا الثورة.. كنت صوتها ویدها   صوت رجل:

  لو قتلوك یا سیدي .. 

  أضیئوا.. واحذروا أن تخمدوا   عمر المختار:

   ١واتحدوا.. اتحدوا 
  

    

  

ومــن الشخصــیات الجنــدي روبرتــو وهــو لــم یتجــاوز العشــرین قصــیر القامــة واآلخــر جــاویش 

ماركو وهو في الخمسین في عمـره طویـل نحیـل محـدودب الظهـر ومـن خـالل الحـوار الـذى 

 نود: دار بینهما یتبین موقف هؤالء الج
  

  سئمت الحرب والغربة   روبرتو:

  (ال یسمعه)  ماركو:

  من أجلك یا روماري.. 

  یا سیدة الدنیا ( یبتعد مغنیًا) 

  (یلحق به)  وزوجتك؟  روبرتو:

  أین هي اآلن؟ وطفلك الصغیر 

  والعجوز الطیبة؟ أمك 

  والبیت الذى أخبرتني عنه، وراء الضفة األخرى.. وغرفتك؟ 

حلـــق مـــاركو.. یجمـــد فـــي مكانـــه.. روبرتـــو یكـــاد (یتحشـــرج الغنـــاء فـــي 
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 ٩٣

  یهمس في أذنه) 

  ماركو ألم تكن تحب یومًا زوجتك؟ 

  ألم تكن تغار؟ أین حبك القدیم؟  أین غیرتك؟ 

  (كمن یفیق من سباته)   ماركو:

  بلى.. لقد أحببتها؟ 

  ثم أتى الدوتشي.. وألقى بك في الصحراء   روبرتو:

  منفیًا.. لماذا جئت یا ماركو؟ 

  ألم تدرك؟ لماذا؟ ومتى؟ 

  أجل لماذا ؟ ومتى؟   ماركو:

  ألننا لم نك احرارًا   روبرتو:

  لقد جئنا ألنهم هم الذین شاءوا أن نجئ..؟ 

  أننا الطاعة بینما هو األوامر؟ 

  سئمت یا ماركو، ظالم الحرب! والخوف من الموت؛ ورمل   روبرتو:

  الصحراء، وجثث القتلى؛ وأنهار الدم القاني!

  ذا كله من أجل روما!أه

   ١أم ألن الدوتشي ما یزال عطشان إلى الدماء
 

  

ربمـــا انطرحـــت تســـاؤالت مـــن قبیـــل مـــا  كـــذلك مـــن الشخصـــیات شخصـــیة جینـــا التـــى    

یورده وفیق خنسة، حیال شخصیة (جینـا) فـي مسـرحیة (ثـورة عمـر المختـار) إذا أسـند إلیهـا 

رغــم انزیــاح وعیهــا السیاســي عــن  الشــاعر مســاحة ضــیقة فــي الــنص وجعلهــا مائعــة منحلــة،

الثوابـــت اإلیدیولوجیـــة للفكـــر الفاشـــي الكولونیـــالي االیطـــالي، إال أن مـــا یبـــرر هـــذه الهامشـــیة 

األنثویة في النص هو أن الفیتوري قد ركز أساسًا على السیرة الثوریة لرجل من عیار عمـر 

ي الحـوار الـذى دار المختار، مما یعنى انزواء وتراجع الشخصیات األخرى. ونالحظ ذلك ف

  :بین جینا
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 ٩٤

  (مترنحًا)  أیها العربي تعال اقترب   الضابط األول:

   ١ما الذى كنت تفعل( یستمرون في تجاهلهم)

  (متعلقة بذراع اآلخر)  قل ال تخف أیها العربي  المرأة المجندة:

  نخاف وممن؟ (یتقدم الشاب متحدیًا)  الشاب:

  برافو برافو..  المرأة المجندة:

  تخافون ممن؟ (تضحك)

  أوافقكم.. أنهم ال یخیفون.. لیسوا مخیفین..

  هم ودعاء الیفون ال یعرفون االذي..

  (هامسًا) جینا   الضابط األول:

  أو .. ماریو  المرأة المجندة:

  ) جینا كفي(بانفعال  الضابط األول:

القط (تخاطــب الجماعــة) أتــرون .. وحتــى إذا ثــار ثــائرهم فهــو كــ  المرأة المجندة:

  یتبع ثورته بالرضي.. (تضحك)

  لماذا تجمهرتم هكذا؟  الضابط الثاني:

  أیها الضابط اسمع  اإلمام:

  لقد جمعتنا الصالة  الشاب:

  برافو.. أتسمع قال الصالة أممنوعة هي؟  المرأة المجندة:

  ممنوعة  الضابط األول:

  (بدهشة) یا إلهيالمرأة المجندة:     

  يال تمزح  الضابط األول:

  ماریو.. لكنه الدین  المرأة المجندة:

  دین محمد  الضابط األول:

  ولیس المسیح  الضابط الثاني:

  (ساخرة) و ما الفرق بینهما یا فصیح  المرأة المجندة:

  هو الفرق ما بین روما وبرقة.. ما بین دیر عظیم ومسجد  الضابط األول:

  كال المسلكین طریق إلى اهللا  المرأة المجندة:
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 ٩٥

  جینا أغرقت في السكر.. جینا   بط األول:الضا

  عزیزي ما كل هذا التجبر؟  المرأة المجندة:

  ولم نحن مستهترون قساه (بتأفف)

  أنا ال اصدق

  (بلهجة آمرة) جینا أذهبي..  الضابط األول:

  ال  المرأة المجندة:

  أتعصین أمري؟  الضابط األول:

  أمرك أنت  المرأة المجندة:

  ن انك... أتنسی  الضابط األول:

  أني ماذا؟  المرأة المجندة: 

  مجندة منذ عام   الضابط األول:

  نعم لست أنكر.. لكن جینا مسیحیة وتصلي..  المرأة المجندة:

  وها آنذا یا عزیزي أصلي (ترسم عالمة الصلیب)

  اذهبي( یدفعها فتكاد تسقط وهى تتأوه).  الضابط األول:

  أیها الهمجي   المرأة المجندة:

  أمسلمة أم مسیحیة أنت؟  الثاني: الضابط

  ال فرق عندي بین المسیح وبین محمد  المرأة المجندة:

  غدًا تعرفین.. اذهبي(یركلها فتقع.. یحاول الضابط اآلخران یرفعها)..  الضابط األول:

  كیف تجرؤ كیف؟ دعوني.. حقًا وحوش ملطخة بالمساحیق..  المرأة المجندة:

  انتم جمیعًا وحوش.. دعوني..

    ١اذهبي یا ابنتي  اإلمام:
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 ٩٦

وهــو شــاب لیبــي ثــائر مــن خــالل حــواره مــع الجنــدي یبــرز  ومـن الشخصــیات شخصــیة زهیــر

  :كولونیلسخریته لروما و 

  

  (مقاطعًا)  زهیر:

  الكولونیل فارس تزهو به روما 

  ویختال بما في صدره من أوسمه

  ١وتعلي أسهمه وهي غنیمة تزیده جالًال عندها

  یلك هل تسخر من روما ومن إبطالهاو   الجندي األول:

  بروماك أنا.. يروما؟ وما شأن  زهیر:

  روما هي الدتشي..  الجندي الثاني:

  تذكرت فقد رأیته یخطب یومًا رافعًا ساعده األیمن (یضحك)  زهیر:

  على دبابة یعوي.. وبلیا تش

  سمین.. مضحك حتى الرثاء

  ٢أضحكني الدوتشي وروما أغرقتني في البكاء

  

ا أن هنالــك شخصـیات ثانویــة ســاهمت فـي ثــورة عمــر المختـار كشخصــیة اإلمــام كمـ   

والمصلین في الحوار الـذى دار بینهمـا ویعكـس التطـور االجتمـاعي والسیاسـي الـذى شـهدته 

حركة الشعوب نحو التحـرر ومـن هنـا اكتسـب المسـرح الحـدیث صـفة تـوزع شخصـیة البطـل 

 في الحوار الذى دار بین المصلین واإلمام:  وانعدام الفردیة على خشبة المسرح ویظهر ذلك
  

  على سید الخلق ألف سالم  (یستدیر ویتحلقون حوله)  اإلمام:

  قل لنا یا إمام.. لقد بقروا بطنها وهي حبلى  نفس الرجل:

  اللئام.. اللئام  آخر:

  بعد حرق البیوت، وسبي الحرائر  آخر:

  وانتهاك الشعائر یا أخوتي..  آخر:

  یخ قد كان اعمي ولم یرحموهوأبي الش  آخر:

  وكم مسجد طاهر دنسوه، وداست حوافرهم فوق أنقاضه..  آخر:

                                     
 ).٣٢٢م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 ).٣٢٣م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –ثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد ال ٢
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  والكتاب الذى وطئوه  آخر:

  وماذا تبقي لنا یا إمام   آخر:

  طریقان: إما ید الصفح عنهم، وٕاما ید االنتقام  اإلمام:

   ..١(متنكرًا) ید الصفح؟ واهللا ال صفح .. ال صفح..ال  رجل:
  

وهـذا جــدول یبــین 

 الفیتوريو  المختارمسرحیة ثورة عمر  األشخاص بحسب ظهورهم في

  الشخصیات العربیة الرئیسیة     

  العجوز العمیاء         أم سلمى     

  ابنتها             سلمى     

  شاب لیبي ثائر            زهیر     

  قائد الثورة الوطنیة     عمر المختار      

  مستشار عمر المختار            راشد     

  مساعد عمر المختار         المنصور     

  احد المجاهدین        عبدالسالم     
  

 

  قائد القوات الفاشستیة    الجنرال غرازیاني   

  جینا  المجندة   

  مالیتي  الكولونیل  

  اإلمام، المالزم، الخائن  یات ثانویة:شخص  

  ضباط، جنود، مجاهدون، نساء، الجالد ومساعده.. نكرات:  

  الجیل األخضر بلیبیا  المكان:  

  م١٩٣١إلى  ١٩٢٥من  الزمان:  
  

                                     
 ).٣٢٧م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١
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 المبحث الرابع

  الصراع في مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب: أنماط المطلب األول:    
  

أكثر وسائل الكاتب المسرحى إثارة وقدرة  )Conflict Dramatic(الصراع الدرامى   

المتلقى. وتلعب مقدرة الكاتب في إثراء صراعه دورًا كبیرًا في نجاح   على جذب اهتمام 

المسیطرة على الحیاة وقانون الحیاة قائم على  المسرحیة أو هبوطها. فالصراع هو القوة 

أستطیع أن أغیر طبیعة   راع.  فأنا الوال یمكن أن یحدث تغییر بدون ص الصراع 

.  والمعروف أن الصراع ١األرض المواجهة لبیتي دون أن ألقى مقاومة من األرض تحتى"

 Changeیتغیر ویتتابع طالما أنه حدث فهو مستمر في التغییر  Actionعبارة عن حدث 

عه في ویظل على توتره وصرا Climaxإلى أن یصل إلى الذروة  Developmentوالتطور

طریق الحل والنهایة، ولكن هذا الترتیب في الصراع قد دخلت علیه تعدیالت كثیرة فلم یعد 

الصراع مقتصرًا على قوتین مادیتین أو قائمًا بین شخصیتین أو بین ذهنین أو بین شخص 

وقوة أكبر منه، وٕانما تقدم مفهموم الصراع في المذهب الكالسیكى وصار یشمل الصراع 

راع الخارجى ثم الصراع في عصرنا الحدیث على ید میترلنك ومدرسته الداخلى والص

فمسرحیات میترلنك ومدرسته تشتمل على صراع داخلى وصراع خارجى، إال أن الصراع 

الداخلى في هذه المسرحیات لیس من طراز الصراع الداخلى في ابطال شكسبیر. إن 

ن فكرتین أو عاطفتین ولكنه الصراع في هذه المسرحیات لیس بین الحب والشرف وال بی

  .٢بین العقل الواعي والعقل الباطن بین العالئق اإلنسانیة وعالئق الروح

ویقترب عبداهللا الطیب من مفهوم میترلنك لصراعه هو یعتمد على الحركة النفسیة        

أكثر من اعتماده على الحركة العضویة ومع أننا نجد أن الصراع الرئیسى في هذه 

كان بین جعفر وهارون الرشید والصراع النفسى بین جعفر كمطیع ألوامر المسرحیة  

هارون الرشید وجعفر كمحب للعباسة كذلك نجد أن الصراع موزعًا متقطعًا وقد یكون وراء 

صراعه في هذه المسرحیة هو استقطاب الوان أخرى من الصراع كرغبة من الكاتب في 

ویفید من تكنیكات المسرح الحدیث التى  تقدیم الصراع القوى لكى یعوض تفتیت صراعه

تبیح االعتماد على العقدة الثانویة بمعنى التخفیف من العقدة الرئیسیة، وقد هیأ عبداهللا 

الطیب لصراعه كثیرًا من عناصر التشویق واألثارة والعنف. وهو بذلك ال یخرج على 

                                     
).٤٤٣م، ص(١٩٦٧نعیم الیافي، الصورة الفنیة(مخطوطة دكتوراة) ،أداب القاھرة    1  

  ). ١٩٨م، ص(١٩٥٨صف، الصورة االدبیة، دار مصر للطباعة د/ مصطفى نا  ٢
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مسرحیة لن تستطیع الصراع االرسطى بقدر ما یؤكده بهذه العناصر الجدیدة. ذلك أن ال

  .١التخلى عن الصراع مهما بلغت في جدتها وعصریتها

وٕاذا لمسرح عبداهللا الطیب یظهر الصراع  بین آل برمك(جعفر) ودار الخالفة(هارون  

  الرشید) في نشید االفتتاح ملخصًا في األبیات التالیة:

  یا جعفرًا مـادعاك إلى وداد الرشید  

  عودومجلس األنس لیًال بین شراب و   

  ومـا دعـاك إلى تـزوج العباسة  

  وهل نسیت سداد الرأى أین السیاسة   

  أعماك خوف األمیر أم حبه یا جعفر  

  أم الغـرام الخطیر بذات خد مزعفر  

  وجـدها العـباس وعـم خیر الناس    

   ٢وأنت مولى حقیر هل غاب عنك القیاس            

ا كشف حقیقة جعفر ووزیره كذلك نالحظ أن هنالك صراع بین هارون ونفسه عندم 

 ویظهر ذلك في قوله:

  :(وحده) أى عدو لى سواك قتلنى     اهللا بسیـف الهـدى على الضـاللههارون      

  أن لم أقتلك،قد هتكت حرم الجالله     جعفـر یاویـلك قد خنت عرضى             

  رخها هذا الغالمفعلت األثام عبیستى ف   كنت أخى،كنت ندیمى ومحضى                 

  عرض إمام الهدي جفقر، هل قلت ال تهاب الردى!                         

  ٣ویجعلها فـراشًا وقال أذكـر بالئى  أبى إلى العباس نسبى      أنا ابن             
  

كما یوجد صراع ثانوي بین هارون الرشید وعمه عبدالملك و یتضح هذا الصراع في شكواه 

دالملك لجعفر لیتوسط له عند الملك الخلیفة هارون الرشید كما في قول الذى قدمه عب

 عبدالملك:

  بعم أمیر المـؤمنین القـب         ویجمعنا في دوحة العز منسب                  

  وٕانى إلى العباس أدنى وأقرب        وٕانـى له عـم وٕانـى له أب                 

  بوٕانى له جد وحقى أوج         

                                     
).٣٦٩م، ص (١٩٩٠  –د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة" الطبعة االولى، االعمال الكاملة، االمیرة تنتظر   1  

 

) . ١٠م ، ص (٢٠٠٤السودان  -رطومبروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،  الخ  2  

).١٢٩م،ص(٢٠٠٤السودان، -الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة (نكبة البرامكة)  3  
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  التجنب منه فیـم هذا التجنب لكننى أمسیت الحظ لى سوى      و             

  إلیه فمـا أبغى ثراء وراءها  حسبى من ثراء قرابتى        وتاهللا            

  ولكننى قدحال بالشیب أسودى بنو اآلمال تحدو رجاءها      إلیك             

  ولى ابن طول الفكر من عنت الدهر  و غد د صرت یابنى هامة الیوم أوق            

  به ما قـد دهانا من الفقر د مدى آماله قلق الصدر وأزرى    بعی            

  لها سببًا أال تقول حاسـدخطة موالى الرشید وال ندرى      وس            

  على نفسى أخـاف وٕانما      یدب إلینا بالعداوة والمكر ولست              

  على ابنى، فإنى قد تقدم بى عمرى      وعودت نفسى المر من جرع الصبر           

     ١أراه طویًال فكره خامل الذكر           وأبغى له نصرًا على نوب الدهر            

كذلك نجد الصراع یتضح في مناجاة جعفر لنفسه وصراع بین حبه للعباسة وبین      

 ید في أمر ذلك الفاطمى یحي بن عبداهللا تنفیذ أوامر أخیها هارون الرش

  (وحده) أال إن قلبى یا حبیبتى حذر     وأنت الهوى، ما القلب عنك بمزدجعفر:

  هـو ابن رسـول اهللا إنـى أوده      ولكننـى أخشى الـرشید وحده        

  تریدین لى من صالح األمر رشده      وقلبى یـولیك المحبـة جهـده        

   إننـى مـا تسألیـن أجیـب       وفأنت إلى سـر الضمیر حبیب أال       

  وللنفـس من عهـد الرشید وجیب      ولكـن مهین إن رضیت المهیب      

  ٢ومثلى لفعل الصالحات كسـوب

ونجد هذا الصراع الداخلى او صراع النفس في كل شخصیات المسرحیة ویتجلى ذلك   

  أو تصدئى كصد الحدید   ر لقد أوشك أن تبیدى یا نفس مسرو  مسرور:واضحًا في قول 

  یأیها السیف الصقیل آن أن أطرحكا             

  وآن للـزمان باالهمال أن یجرحكا             

  حتى إذا صدئت قیل لك ما أقبحكا             

  قد آن لى أن أمأل الفؤاد منى ضحكا              

  أو أن أحب ذات خد أحمر      أو أشرب النبیذ حتى            

  ٣مثل أجیـج اللهب المسعر         

                                     
) .٤٩-٤٨م ،  ص (٢٠٠٤انالسود -بروفسیر/ عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم   1  

) . ٨٤م، ص(٢٠٠٤السودان،  -الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم-بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة(نكبة البرامكة)    2    

).١٠م،ص(٢٠٠٤السودان،  -الخرطوم الطبعة الثانیة،دار االصالة للصحافة والنشر، -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة) 3 
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"سوالرا" لفیتوري نجد أن  وٕاذا نظرنا إلى مفهوم الصراع في مسرحیة أحزان أفریقیا    

ها تراكم في شخصیتها الموحیة الحسناء "سوالرا" ال تعدو كونها بؤرة ترمیزیة للقارة األمیرة إن

األموال االستعماریة التي تواترت على القارة ولذلك فإن اغتصابها من لدن البیض إن هو 

وكذلك نجده في الحوار الذى دار بین سوالرا  .١إال تكثیف داللي الستباحة القارة البكر

  وكورس العبید: 
 

  سوالرا.. هل أنت هنا؟  كورس العبید:

  (بغضب وسخریة)

  اقدة على فراش الرجل الغریب ر 

  األبیض الذى أهان قومها..

  قد منحته جسمها..

  ترقد في فراشه..

  تأكل من طعامه..

  العار لها..

  أذلنا.. أذلها..(بحدة)

  كنا نغني لك..

  هل كنت تغنین له..

  كنا نغنى لك..

  ننزف الدماء.. ونغني لك 

  نشرب الدموع .. ونغني لك 

  واضیاع أغنیاتنا..

  .. قتلتنا   (بانكسار) قتلتنا

  إذن فلم.. لم یبتلعك الموج 

  كیف تكونین له .. ماذا وجدت عنده؟

  ٢الدفء.. وماذا بعده؟

                                     
  ).  ١٧٨، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السوداني المعاصر، الجزء األول، سنة  ١

 .)٢٢١م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى   ٢
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ار غضبهم فهم لم ثوكان اغتصابها هو اغتصاب للقارة وبعد حنق ألخوتها المضطهدین وم

لك أمرها أفریقیا على فراش المستعمر األبیض لكنها لم تكن تم –یتقبلوا أن ترتمي سوالرا 

إذ كانت مغلوبة مستضعفة مسجونة إال أن أنساها وضعها المأساوي قسمات جغرافیتها كما 

دوخت صدمة االستعمار إخوتها فلم یعوا أنها مقیدة إال بعد حین ویظهر ذلك في الحوار 

   :التالي
  

  یا دینج.. اننى أنا..  سوالرا:

  انك لست أنت..  كورس العبید:

  نة..اننى هنا سجی  سوالرا:

  (في تردد)   كورس العبید:

  سجینة

  سجینة..   سوالرا:

  أسألكم یا اخوتى..

  كیف غدت من بعدنا غابتنا الحزینة...

  وشمسنا التى وراء هذه السفینة..

  سوالرا عنده سجینة..  كورس العبید:

  الطفلة العذراء عنده سجینة.. 

  ..١سجینة.. سجینة
 

على التمدد في سریر األبیض خضعت، مثلها مثل  ولكننا نجد أن "سوالرا" قبل أن ترغم  

أي شئ قابل للتملیك وللتنافس بین البیض في ظل شریعة الغلبة لألقوى فلهذا سألت لعاب 

 وكان الطمع في التفرد بها سببًا لنشوب صراع بینهما: ٢شارلي وٕادجار
  

  (غاضبًا) دعها فلیست بعض ما تملكه..  ادجار:

  املكها..  شارلي:

  ملكها أنا .. ا  ادجار:

  (مغیظًا) قلت ابتعد (مهددًا)  شارلي:

  لو اقتربت خطوة .. 

                                     
 ).٢٢٢م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 ).١٧٩، ص(٨٦-٨٥د/ أبوحمالة بنعیسي، (رسالة دكتوراه ) النزعة الزنجیة في الشعر السوداني المعاصر، الجزء األول، سنة  ٢
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  (مستنكرًا) تقتلني ..   ادجار:

  (مندفعًا نحوه) سأقتلك.. (یتشابكان في معركة بالسیوف)  شارلي:

  الرجالن األبیضان یقتتالن   كورس التجار:

  كأن افعوانًا حول أفعوان   كورس العبید:

  دان األبیضان السی  كورس التجار:

  ایهما سینتصر..  كورس العبید:

  ..١اقواهما سینتصر  كورس التجار:
 

  

وهذه الصورة التخیلیة هي نفس ما اتخذته المسألة االستعماریة على صعید الواقع 

اإلفریقي، فكم من صراعات احتدمت وكم من تنافسات نشبت في مضمار التسابق 

فكانت الغلبة لألقوى وحین ال یسعف قانون  اإلمبریالي حول أراضى القارة وغنائمها

الصراع بتعیین القوى یتم اللجوء إلى قانون المضاعفة أو التجزئي الفسیفسائى لألراضي 

أفریقیا شارلي أو ادجار بمعنى  –والشعوب والقبائل األفریقیة. سواء كان الذى غنم سوالرا 

جیكا..فإن األمر المشخص هو فقدان انجلترا أو فرنسا، اسبانیا أو البرتغال، المانیا أو بل

السود لحریتهم وشق األهاب اإلفریقي بالقوة لیشرب جمیع السموم والمضاعفات األلیمة 

 :   ، وذلك سبب عنف انفراج رحم سوالرا على شهوة األبیض٢لالستعمار األبیض
  

  یاویلي.. یاویلي..  سوالرا:

  عبودتهم.. ال .. ال.. سأقول لهم .. أأقول لهم اختى.. م  دینج:

  ال أقدر.. ال أقدر .. ال.. حبلى.. حبلي

  (تتوجع) عاري في بطني..   سوالرا:

  ال نسأل عما في بطنك..  الكورس:

  بل نسأل عما في قلبك..

  عاري في قلبي..  سوالرا:

  لم یا سوالرا؟   الكورس:

   ٣كیف رضیت بهذا العار؟
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ة االستعمار شاهدة في مواقع وأجزاء كذلك نجد أن الشاعریة القاتمة والموحیة بمأسا    

متناثرة من المسرحیة الشعریة (أحزان إفریقیا) كما ینطق كورس الموتى بنوستالجیا الحیاة 

اإلفریقیة في صمیمیتها وجوهریتها قبل أن یجهز علیها الزحف العدواني األبیض وقبل أن 

ة تنتظم العالئق الهارمونیة یغمرها االستعمار مدمرًا بذلك أحد وجوه الهویة الزنجیة فاللوح

التى كانت تجمع بین الذات السوداء وفنائها الطبیعي بحیث یتحول الخیط الموثق لتلك 

العالئق إلى تواشج صوفي وٕالى طقوسیة رعویة طازجة توحد بین صفاء اإلنسان والمجال 

لطیور، فالكل ینغمر في تلك الكینونة اللذیذة ، والصبایا، األطفال، النهر، الحیتان، ا

.كما یقول ١األعشاب، والنیران إلى أن حلت الغطرسة البیضاء والعنف االستعماري المدمر

 كورس الموتى:   

  كانت حیتان النهر   كورس الموتى:

  تلوح خالل النهر 

  نجومًا من فضة 

  وطیور الكركي البضة 

  تنتقل عبر األعشاب الخضراء

  وصبایا القریة یوقدن النیران 

  الماء وبضعة أطفال في 

  وتلوث احشاء الغابة 

  صرخت فجأة 

  واصفرت أشجار الغابة

  هرمت فجأة 

  وتعالت راقصة نار القرصان 

  وتساقطنا قتلي.. 

  وتساقطنا جرحى 

  وتساقطنا أسرى

  ورأینا حینئذ وجه السجان 
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   ١كانت دنیا من أحزان

   

یین خصوصًا وٕاذا رجعنا إلى التاریخ كما في قول طه النعمان مع الرحاله االوروب    

"ستانلي" االنجلیزى األمریكى، وصراع القوى األوروبیه ذاته من أجل فوز كل قوة بشطر 

من كیكة الغنیمة في القارة البكر التى كما قلنا جاءت بمثابة قفزة جدیدة في المطامع 

األوروبیة باالستیالء على األرض وما علیها من حجر وشجر وبشر عوضًا عن أخذ 

ر المحیطات والقارات. ویبقى أخیرًا ما یهمنا من كل هذه الحكایة االلیمة الناس رقیقًا عب

عن تلك التجارة المقیتة هو ما خلفته في النفوس من ضغائن وٕاحن وٕاحساس كاذب 

بالتعالى غیر مبرر بالدونیة لدى بعض آخر أحاسیس متناقضة تلد البغضاء والشحناء 

لح الحقیقیة المتمثلة في وحدة الشعب وتصرف االبصار عن األهداف الموضوعیة والمصا

 . ٢واألرض من أجل النهضة والنماء والتعایش بین أحرار في وطن حر ودیمقراطى

والعربیة مع بعضها ومع نفسها   هنالك صراع بین الشخصیات األجنبیةكما أن 

ها ومع نفسها فإذا نظرنا إلى الشخصیات األجنبیة یتجلى هذا الصراع والعربیة مع بعض

في الحوار الذى دار بین الحارسین مارك وروبرتو الذى ذكره روبرتو بین حبه لزوجته 

وطفله وامه وغیرته علیهما وبین الدوتشى الذى القى به في الصحراء منفیًا ولم یدرى لماذا 

كنهم هم الذین شأوا أن یجئ سالبین حریته وعلیهم أتى ومتى وقد أتى لیس بإراداته ول

طاعة األوامر لذا فهو سئم ظالم الحرب والخوف من الموت ورمل الصحراء وجثث 

الموتى وأنهار الدم الغاني كل ذلك من أجل روما وألن الدوتشى مازال عطشان إلى 

الدماء: 

من خالل  نار اللبیبیكما أن هنالك صراع بین غرازیانى في حقده الشدید على السو     

حرق دورهم وخیامهم وأن یسمم اآلبار واألنهار وأنهم ال یهابون الموت ویشبهون ثعالب 

الصحراء في اقتحامهم للمعسكر ویطلب من الرئیس أن یمهله ثالثة أشهر حتى یشترى 

الزعیم رأس عمر المختار وذلك لیس ألنه ال یستطیع قتله وهو سوف یقتله أو یموت أو 

كل بطوالتها أو عمر ولكن حتى الطبیعة في صراع معه كالریاح والخیام والظالم ثم روما ب
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 ١٠٦

یحلم بأنه قبض على عمر المختار وهو في قیده والدماء تلطخ جبهته ویصور أنه حكم 

علیه بالموت ثم یتحدث مع جینا المجندة معتقدًا بأنه أنهزم أمام عمر وأنه سوف یقیم 

ل سكانها وكل القبائل والعوائل واألغنام واإلبل وال یفرق بین ببرقاء یوم القیامة و یسجن ك

عالم وسالف وطفل برئ وقاتل كذلك طلب من مالتینى  اال یكون عاطفیًا وأن یتحجر وأن 

یقتل الطفل والشیخ والمرأة الباكیة ویعطیه مهله أخیره ثم یشطاط غضبًا وقد أكل الحقد قلبه 

 كما في الحوار التالي:  وجثته البالیة واصفًا نفسه بالعجوز

  سأحرق دورهم وخیامهم   غرازیاني:

  واسمم اآلبار، واألنهار في الجبل اللعین

  كانوا یرون الموت أفضل 

  كثعالب الصحراء تقتحم المعسكر كل حین 

  الموت أو شرف الحیاة 

  وقد یكون الموت أسهل 

  یا سیدي الجنرال 

  امهلنى ثالثة أشهر 

  موسأشترى بالمال رأس زعیمه

  ال لست اعني أننا لن نستطیع قتاله، فلسوف یقتل 

  حسنًا سأفعل حسنًا سأفعل 

  سیدي  الجندي:

  الكولونیل سریعاً   غرازیاني:

ـــى  ـــى مقعـــده.. ینحنـــي عل ـــانى إل ــود غرازی ـــة.. یعـ ــد التحی (یخـــرج الجنـــدي بعـ

  خریطة فوق مكتبه.. كأنما یناجي نفسه)

  عمر.. 

  التها أو عمر.. هو أو أنا في هذه األرض، روما بكل بطو 

  (في جنون) 

  الریاح، الجبال، الخیام، الظالم..عمر أیها الثائر البدوي ستعرف من أنا 

  ١(یدخل الكولونیل مالتیني یؤدى التحیة)
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  ثم یحلم بأنه قبض على عمر المختار وهو في  قیده والدماء تلطخ جبهته ویصور لنا أنه

  حكم علیه بالموت: 

  ما كان أروعه وهو یخجل في قیده   الجنرال: 

  والدماء تلطخ جبهته العاریة بینما أنت تجلس فوق منصتك العالیة

  (كأنما قد تمثله أمامه) 

  أیها الشیخ كنت عدوًا لروما.. اعترف 

  اننى باسم روما أدینك 

  اصدر حكمي علیك.. وحكمي هو الموت 

  (یخرج مسدسه من حزامه) 

   ١حكمي هو الموت

   

  ث مع جینا المجندة معتقدًا بأنه أنهزم أمام عمر وأنه سوف یقیم ببرقاء یوم القیامة ثم یتحد 

ویسجن كل سكانها وكل القبائل والعوائل واالغنام واإلبل وال یفرق بین عالم وسالف وطفل برئ 

  وقاتل: 

  جینا .. أتعتقدین بأني انهزمت أمامه    (یضحك)  الجنرال:

  وهذا محال المحال 

  اني.. (فجأة) اطم

  فسوف أقیم ببرقه یوم القیامة 

  (بدهشة) تقیم ببرقه یوم القیامة   جینا:

  سأسجن سكانها أجمعین   الجنرال:

  تقولین كیف.. وتستغرین 

  سأجمع كل القبائل .. كل العوائل 

  أغنامهم، أبلهم، لن افرق ما بین عال وسافل 

    ٢ما بین طفل برئ العیون وقاتل
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فنجده عند العجوز و"أم سلمى" التى تنقم من  ت العربیةأما الصراع في الشخصیا 

غرازیانى الذى سد الطریق علیه وقتل زوجها كما تدعو لعمر بأن یمضى متشحًا بالهیبة 

  :والشجاعة على الرغم من أعدائه الكثر وطریقه الوعر ولكن اهللا معه

  

   وهكذا سد غرازیانى الطریق یاویلهم سدوا على رجالنا الطریق  العجوز:

  هل هم الذین قتلوا أبي؟   سلمى:

  امض، وعد من رحلتك   العجوز:

  متشحًا بهیبتك 

  ما أروعك

  وأشجعك

  یا عمر المختار، أعداؤك كثر، والطریق وعرة.. 

  فاذهب على اسم اهللا 

  واهللا معك 

  (بعد أن استبطأت سلمى)

  ١من أین یا سلمى؟ ذهبت أین؟
  

  

ار المصلین الذى ظهر من خالله كیف أنهم كذلك یظهر هذا الصراع أیضًا في حو       

بقروا بطن الحوامل وحرقوا البیوت وسبو الحرائر انتهكوا ولم یرحموا الشیخ األعمى ودنسوا 

المسجد والكتاب لذا طالب اإلمام باالنتقام وال صفح الذى نادي به الرجل الحلیق ألنه فیه 

بروه خائن ألنه مختصب بنات المهانة والعار وقد أنكر علیه ذلك ورفضوا صفحته واعت

  : العوائل

  قل لنا یا إمام   نفس الرجل:

  لقد بقروا بطنها وهي حبلى

  اللئام.. اللئام  آخر:

  بعد حرق البیوت، وسبي الحرائر  آخر:

  وانتهاك الشعائر یا أخوتي..  آخر:
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 ١٠٩

  وأبي الشیخ قد كان اعمي ولم یرحموه  آخر:

  هم فوق أنقاضه..وكم مسجد طاهر دنسوه، وداست حوافر   آخر:

  والكتاب الذى وطئوه  آخر:

  وماذا تبقي لنا یا إمام   آخر:

  طریقان: إما ید الصفح عنهم، وٕاما ید االنتقام  اإلمام:

  (متنكرًا) ید الصفح؟ واهللا ال صفح .. ال صفح..ال..  رجل:

  أبصركم فالحیاة كما تعلمون  الرجل الحلیق:

تهلكة...) (تتداخل وقال تعالى:( والتلقوا بأنفسكم إلى ال

  أصواتهم)

  أیها الخارجي الجبان  المصلون:

  (یهدئهم) إذا اخترت أنت المهانة والعار فانعم بما اخترت وحدك   اإلمام:

  هذا اختیارك وحدك  احدهم:

  امن لیبیا هو؟  احدهم:

  إني اشك  احدهم:

  انبذوني كما شئتم  الرجل الحلیق:

  أنكروني كما شئتم 

  فالنصیحة..

  مرفوضة مثل هذى النصیحة   :احدهم

  هذى خیانة   اإلمام:

  أعوذ  بربي   الرجل الحلیق:

  (إلى من بجواره)   احدهم:

   ١وما رایة في اغتصاب بنات العوائل

  

كذلك نجد اإلمام قد حكي عن شهدائه العمارى والشریف والفضیل والغزالي. كما نالحظ 

یاه بأن ال ینام الن في قتله قتل خوف أم سلمى وٕاشفاقها على عمر من الغدر ومحذر إ
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لإلرادة والنضال ولكن أن عمر یذكرها بأن الثورات وتمأل الدنیا رجاال. كما في األبیات 

  التالیة:
  

  وكانت سیوف الفضیل وٕاخوانه   اإلمام:

  الصامدون علیهم اشد وابتر

  إلى أن أتت نجدات العدو

  وعادت تدور رحى المعركة 

  ىوفاضت إلى اهللا روح العمار 

  وروح الشریف، وروح الغزالي

  ومازال سیف الفضیل   

  یطوق نیرانهم ویصول

  ویرغي ویزید

  إلى أن أحاطوا به فاستشهد

  یعوضنا اهللا في األربعین 

  وعاقبة النصر للصابرین

(بإشفاق) وأخشى علیك الغدر ال أخشـى القتاال(بتوسـل) بربـك ال   أم سلمى:

.. ولـو أسـروك، أو تنم فالخصم صاح یمـد إلیـك یـا عمـر الحبـاالً 

  قتلوك ویحي إذن قتلوا اإلرادة والنضاال.

  رعاك اهللا، هل تدرین ماذا وراء األفق؟   عمر:

  آفاق توالي..  أم سلمى:

  ١كذلك تولد الثورات لیست تموت وتمأل الدنیا رجاالً   عمر:
  

  

        

   

ن زهیر وفي الصراع بین الشخصیات العربیة واألجنبیة یظهر ذلك ما دار بی     

الذى أظهر فیه خوف الجندي من زهیر وارتعاشه أمامه وفي أثناء ملتهیه تستك  والجندي

عیناه التي تظهر وكأنه مریض كما یبین سخریة زهیر من الكولونیل الذى تزهو به روما 

ویختال باالوسمه التي في صدره ولكن یظهر في عین زهیر أنه سمین ومضحك حتى 

   لتالیة:الرثاء كما في اآلبیات ا
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  (یسعل .. ثم یعابث الجندي وقد الحظ اضطرابه)  زهیر:

  أخاف مني!

  (بكبریاء مصطنع)  الجندي:

  أنا!

  أذن لماذا ترتعش؟  زهیر:

  أنا! كذبت (زهیر یحاول الوقوف)  الجندي:

  اقعد كما كنت 

  (ضاحكًاً◌) ولكنك ترتعش  زهیر:

  (مصوبًا السالح إلیه.. بینما زهیر یضحك)   الجندي:

  ترید أن تخدعني إیاك 

  ١أسنانك تصطك  زهیر:

  وعیناك مریضتان 

  هل أنت مریض أیها الجندي..!

  (لنفسه)  الجندي:

  یبدو إنني (منتفضًاَ◌)

  كفاك لن تخدعني اسكت 

  (یعود لنفسه) ربما كنت مریضاً 

  (مقاطعًا) الكولونیل فارس تزهو به روما   زهیر:

  ویختال بما في صدره من أوسمه

  تزیده جالًال عندهاوهي غنیمة 

  وتعلي أسهمه

  ویلك هل تسخر من روما ومن إبطالها  الجندي األول:

  بروماك أنا.. يروما؟ وما شأن  زهیر:

  روما هي الدوتشي..  الجندي الثاني:

  تذكرت فقد رأیته یخطب یومًا رافعًا ساعده األیمن (یضحك)  زهیر:

  على دبابة یعوي.. وبلیا تش
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  ءسمین.. مضحك حتى الرثا

  ١أضحكني الدوتشي وروما أغرقتني في البكاء
  

كذلك یظهر الصراع الذى دار بین المرأة والشاب التى أظهرت تعاطفها مع العربي      

الذى ال یخافهم وكیف أظهرت دهشتها عندما قال زمیلها بأن الصالة ممنوعة ودفعها 

حمد ولكن الضابط فوصفته بالهمجیة وأنهم وحوش وأنها ال تفرق بین المسیحیة ودین م

   حذرها بأنها سوف تحاكم:

  نخاف وممن؟ (یتقدم الشاب متحدیًا)  الشاب:

  برافو برافو..تخافون ممن؟ (تضحك)  المرأة المجندة:

  أوافقكم.. أنهم ال یخیفون.. لیسوا مخیفین..

  هم ودعاء الیفون ال یعرفون االذي..

  لماذا تجمهرتم هكذا؟  الضابط الثاني:

  لضابط اسمعأیها ا  اإلمام:

  لقد جمعتنا الصالة  الشاب:

  برافو.. أتسمع قال الصالة أممنوعة هي؟  المرأة المجندة:

  ممنوعة  الضابط األول:

  (بدهشة) یا إلهيالمرأة المجندة:     

  ال تمزحي  الضابط األول:

  ماریو.. لكنه الدین  المرأة المجندة:

  تأوه)..اذهبي( یدفعها فتكاد تسقط وهى ت  الضابط األول:

  أیها الهمجي   المرأة المجندة:

  أمسلمة أم مسیحیة أنت؟  الضابط الثاني:

  ال فرق عندي بین المسیح وبین محمد  المرأة المجندة:

غدًا تعرفین.. اذهبي (یركلها فتقع.. یحاول الضابط اآلخران   الضابط األول:

  یرفعها)..

  ملطخة بالمساحیق..كیف تجرؤ كیف؟ دعوني.. حقًا وحوش   المرأة المجندة:

  انتم جمیعًا وحوش.. دعوني..

                                     
 ).٣٢٣-٣٢٢م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١



 ١١٣

  (لزمیله) غدًا ستحاكم (منتفخًا مغرورًا)   الضابط األول:

  وأنتم عصاة.. وتحتقرون الفاشیست.. 

  ألیس كذلك؟ 

  (یستدیر حول الشاب حتى یقف في مواجهة اإلمام...) 

  لقد أعجبتك (مشیرًا إلى جینا بسخریة) 

  ذلك أذهبي یا أبنتي.. أو لیس ك

  ولكنها ستحاكم

  وتشهد أنت علیها (ألحد الشیخین) 

  وسوف تحاكم أنت (للشاب الذى یتوتر شیئًا فشیئًا) 

وتشهد أنت علیه(ید الشاب تمتد إلى فتحة في مالبسه دون أن یراه 

  . ١ أحد)
  

  

وهــذا صــراع خــارجى بــین المــرأة المجنــدة والضــابط الثــانى ویتجلــى هــذا الصــراع فــي الحــوار 

ر بین الضابط والشاب وازداد تـوتر الشـاب عنـدما اسـتفزه الضـابط بأنـه سـوف یشـهد الذى دا

على الضابطة جینا ویطعنـه الشـاب فـي مقتـل فیصـیح بأنـه كلهـم قتلـوه ویطالـب باالنتقـام ثـم 

  یدخل الشاب مع صراع آخر مع الضابط الثانى ویطعنه أیضًا. كما في األبیات التالیة:

  لشاب متحدیًا)نخاف وممن؟ (یتقدم ا  الشاب:

  برافو برافو..تخافون ممن؟ (تضحك)  المرأة المجندة:

  أوافقكم.. أنهم ال یخیفون.. لیسوا مخیفین..

  ..٢هم ودعاء الیفون ال یعرفون االذي

  لماذا تجمهرتم هكذا؟  الضابط الثاني:

  أیها الضابط اسمع  اإلمام:

  لقد جمعتنا الصالة  الشاب:

  مع قال الصالة أممنوعة هي؟برافو.. أتس  المرأة المجندة:

  ممنوعة  الضابط األول:

  (بدهشة) یا إلهي  المرأة المجندة:     
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  ال تمزحي  الضابط األول:

  ماریو.. لكنه الدین  المرأة المجندة:

  اذهبي( یدفعها فتكاد تسقط وهى تتأوه)..  الضابط األول:

  أیها الهمجي   المرأة المجندة:

  سیحیة أنت؟أمسلمة أم م  الضابط الثاني:

  ال فرق عندي بین المسیح وبین محمد  المرأة المجندة:

غدًا تعرفین.. اذهبي (یركلها فتقع.. یحاول الضابط اآلخران   الضابط األول:

  یرفعها)..

  كیف تجرؤ كیف؟ دعوني.. حقًا وحوش ملطخة بالمساحیق..  المرأة المجندة:

  انتم جمیعًا وحوش.. دعوني..

  له) غدًا ستحاكم (منتفخًا مغرورًا) (لزمی  الضابط األول:

  وأنتم عصاة.. وتحتقرون الفاشیست.. 

  ألیس كذلك؟ 

  (یستدیر حول الشاب حتى یقف في مواجهة اإلمام...) 

  لقد أعجبتك (مشیرًا إلى جینا بسخریة) 

  أذهبي یا أبنتي.. أو لیس كذلك 

  ولكنها ستحاكم

  وتشهد أنت علیها (ألحد الشیخین) 

  (للشاب الذى یتوتر شیئًا فشیئًا)  وسوف تحاكم أنت

(ید الشاب تمتد إلى فتحة في مالبسه دون أن وتشهد أنت علیه

  یراه أحد). 

  (وقد بلغ به التوتر أقصاه) وها هوذا   الشاب:

  (یلقى به إلى األرض ویطأه) 

  أیها الكلب كافر 

(ینتزع الشاب خنجرًا من صدره ویهم بقتله.. یلمحه الضابط 

  اآلخر)..

  حذارك.. خذ منه حذرك..   ابط الثاني:الض

  (صارخًا) 
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  ماریو.. تلفت وراءك.. 

  (یطعنه الشاب في مقتل قبل أن یتلفت).. 

(وقــد أصــابته الطعنــة یــدور حــول نفســه متقلصــًا فــي حالــة النــزاع   الضابط األول:

  األخیر) 

  أحلم.. قتلت بطعنة هذا.. بخنجره آه.. لقد قتلوني كأني
  

  

  كلهم قتلوني.. اشنقوهم وال ترحموا احدًا..  الدم یغسل خنجره..

  أحرقوهم جمیعًا.. فقد قتلوني.. آه الخناجر تثقب جسمي..   

  ألوف الخناجر تثقب جسمي .. آه.. 

  (یسقط قتیًال.. یكون الشاب والضابط اآلخر في صراع ممیت.. 

  اإلمام التقط المصحف وقبله.. الشیخان 

لــم یبــق إال الرجــل الحلیــق  یتواریــان بــبطء عنــد منعطــف الشــارع..

  الذى وقف مترددًا مضطربًا.. 

ــل یجـــــس  ــابط القتیـــ ـــراع.. ینحنـــــي علـــــى الضـــ ــدخل فـــــي الصــ ال یتـــ

  نبضه..

ــاب یتغلــــب علــــى الضــــابط اآلخــــر فیطعنــــه ویســــقط متأوهــــا..  الشــ

  یسرع الشاب باالختباء.. 

ـــركض اآلن  ـــل الحلیــــــق یـــ ــــدریجًا.. الرجـــ ـــئ تــ ـــمس تضـــ ــــعة الشـــ أشــ

  ..  ١هارباً 
  

  

  

ع الذى دار بین الجالد ومساعده یظهر الصراع في تقیمهم لرأس الشیخ (عمر) وفي الصرا

الذى قیموه بألف رأس قدر أجره وأجر مساعده ثم یسخرون من القضاة الذى تأخروا 

ویسخرون من أنفسهم أنهم ال یملكون غیر اإلرادة والضحك وهذا الصراع یبینه الحوار 

  التالي:  

  ا أحمق اجذبه إلیك بعنایة.. ی  الجالد(لمساعده):

  اردده..أرخ الحبل..وارجع خطوة واعقده هذا الحبل أثمن منك..
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  كم یسوى؟   مساعد الجالد:

  كثیر   الجالد:

  قدر أجرك؟   مساعد الجالد:

  قدر أجرى فوق أجرك (ضاحكًا)   الجالد (ساخرًا):

  أجرنا عن ألف رأس مثل رأس الشیخ.. 

  ه) (ینظران تجاه عمر وهو ماٍض في صالت

  رأس الشیخ.. لم یجئ القضاة العادلون؟   مساعد الجالد: 

الرجل الثالث 

  لنفسه:

  تأخروا.. ولقد فرغت من النظافة..

  فالن جسدي (یجلس على احد مقاعد القضاة) 

  (لمساعده وهو یجرب حبل المشنقة بوضعه حول عنقه)  استرح  الجالد:

  هنأ في خلودك یا حمار (في صخبه)  تموت األسد في الغابات، فا  الجالد:

  یستهزءون .. ویسخرون 

  ونحن نرقبهم 

  ومادا نمتلك 

  إال التفرج في سكون 

  ونمتلك 

  إیماننا في قلب عاصفة الجنون 

  ما یعجزون عنه 

  ونمتلك اإلرادة والضحك 

(یتبادالن الضحك.. یضحك ثالث ورابع یـدوى الضـحك فـي المعسـكر كلـه 

.. الجـــالد ومســـاعده یحرقـــان فـــي یهـــبط الرجـــل الثالـــث مـــن مقعـــد المنصـــة

ذعر.. عمر یظـل فـي صـالته.. الجنـود یتحركـون دون اتجـاه.. یهـرع احـد 

  ..  ١الجنود معلنًا وصول القضاة
  

تختلف مهمة الحوار ودوره باختالف الشكل المسرحى، ففى المسرح التقلیدي یجنح    

الطبقة العلیا من البشر، ولكنه في المسرح الحدیث ینقل  الراقیة ویعالج أمور إلى اللغة

لغة "العامة" إلى خشبة المسرح ویوجد تفاعًال بین الجمهور والخشبه الهتمامه بقضایا 
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مجتمعه وتناوله ألمورهم الصغیرة التى تعبر عن تطلع الطبقات الفقیرة. وفي المسرح 

حائط الرابع وینزل الحوار لمواجهة "البریختي" تقع المسئولیة على الحوار في إلغاء ال

 جمهور العامة ویتعامل معهم شریطة أال یفقد قدرته الفنیة. 

ولعل الحوار الشعرى یسهم في المهمة الجدیدة للمسرح بما یملك من قوة قهریة       

لكلماته، فالنثریة عندئذ قد ال تكفى للسیطرة على حواس المشاهدین ویهیئ عبداهللا الطیب 

ن یتبصر ما یراه صالحًا من المذاهب القدیمة والحدیثة على السواء، ففي الوقت لحواره أ

الذى یأخذ فیه "الجوقة" بمعناها االغریقي في مسرحیته فإنه یقتبس من "بیراندللو" 

و"بریخت" طریقة مواجهة الجمهور بحوار یحتاج إلى مهارة وتركیز و یتحمل مسئولیة بناء 

  . ١الشخوص واألحداث في مسرحیته

أما الحوار فقد حمل السمات الممیزة للحوار المسرحى عامة في تلك الفترة تخیر      

األلفاظ الجهوریة والعنایة بالخطابة والتأنق في األسلوب واختیار المعانى مع تطعیم الحوار 

  .٢بروح شعریة رومانسیة تجلت في فقرات وعبارات نثریة  وفي شواهد شعریة مأثورة

یستعین عبداهللا الطیب بعدد من الوسائل الحواریة التى تجعل من حواره دافقًا بالحركة       

والسرعة التى تسهم في إبراز الحدث وتأكید الصراع دون أن یتعمد ذلك، فهو یفصح عن 

د إلى تقدیم المعلومات وٕانما تتسرب هذه شخصیاته من خالل الحوار بدون طریقة تعم

المالمح عن شخوصه وحدثه وصراعه عفویًا، وبتلقائیة من خالل حوار لماح وهو یحقق 

بذلك مطلبًا یخدم طبیعة الدراما التى تأنف من الكاتب الذى "یتعمد" تقدیم المعلومات و 

یحقق  -بوسائله هذه –"تفریغ" ما عنده دفعة واحدة دون تنسیق أو تمهل، وعبداهللا الطیب 

تسمع الدراما  -كما یرى كیر- للمسرحیة عنده شرطًا یلح علیه النقاد وهو أنه البد "أن

كصدى یأتى مصادفة، والسطح الظاهر وحده هو الذى یطرد ویتطور بشكل ملموس.. 

تتحرك مسرحیتى بحرص رجل یحاول أن یصعد السلم دون أن یشعر أحد بقدومه..كما 

 .  ٣أنا كاتب مسرحي على أطراف أصابعي"…عبدالصبور" یقول الشاعر/صالح

ومن مالمح حوار عبداهللا الطیب استخدام طریقة السؤال والجواب كما في هذا الحوار      

  الذى دار بین هارون والعباسة ومسرور:

  أیا مسرور یا مسرور یا غالم             ( یدخل مسرور بسیفه) هارون:           

                                     
).٤٥م،العراق ، ص (١٩٩٠ى، دار الشئون الثقافیة العامة د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة"، الطبعة االول  1  

). ٩٦م، ص (١٩٨٠عام  -د/إبراھیم الدردیرى، األدب المسرحي الحدیث، جامعة الریاض  2  

). ٤٦م،العراق، ص (١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة" الطبعة االولى،دار الشئون الثقافیة العامة،  3 
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  ...لبیك. مسرور: 

  قم لدى الباب وجرد الحسام                   (یخرج)  هارون:

  (للطفل) الویل لك هل تنام؟                  ( تدخل العباسة)       

  عبیستى أأنت ههنا؟          أنت حبیبة الفؤاد إن رؤیاك المنى        

  هلمى وأنظرى هل تعرفینه                 

  یكا صغیر من موال العباسة:

  أال تنكرینه؟       ویلك من أبوه من أمه  مسرور:

  هو ابنى، أبوه موالك... العباسة:

  ما اسمه؟  هارون:

  سمیته هارون العباسة:

  عنیت ما سم أبیه؟  هارون:

  تعلمه أنت فلست أخفیه    العباسة:

  أبوه ومالك جعفر         

  اهللا أكبر  هارون:

  ومم تكبر؟ العباسة:

  ر؟ أبى یغد هارون:

  وكیف غدر؟ العباسة:

  ألیس بك قد فجر؟  هارون:

  زوجته وأبحت لى منه النظر إن حل ذاك ... العباسة:

  یاسبتى آخر الدهر یاشنارى     فما یحل لك یا فجار     هارون:

  حســبى هـذا حسـبى    هارون كف عن ثلبى     العباسة:

  عـنید یا هـارون جبـار    أفعل بى الذى ترید إنك           

  العهد مني تختانین؟     ویحك كیف تحكمین؟    هارون:

  وأنت من تحجـبى فتنتنى       هارون قد زوجتنى     العباسة:

  وأنت ماراعیت في حرمتى        وأنت للعیون قد بذلتنى          

  زوجتنى وقلـت لى تعنسى       وال من اهللا حقوق الحرة         
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    ١وقلت موتى لیعیش مجلسى    ش مجلسى وقلت موتى لیعی       
        

أو الفالش باك  –یلجأ عبداهللا الطیب في حواره إلى االعتماد على "االسترجاع" و        

أعنى الرجوع بالبطل وشخوصه إلى الوراء. وهى وسیلة حیة للتغلب على عنصر الخبر 

لنسیج الدرامى طرافتها وتقبلها المباشر الذى ال تقبله الدراما واألخبار المسترجعة تدخل في ا

 بین األزمنة واألمكنة ویظهر ذلك الحوار الذى دار بین هارون وجعفر:

  ونجـله منحرفان عنى   لكن عبدالملك بن صالح      هارون:      

  فما الذى یبتغیان منى          لكم تربصًا بى الغوائال                

  بئسـما قـد حــاوال            وحاوال إفساد ملكى                

  یا سیدى أى انحراف منهما رأیته         جعفر:      

  كالمه یحط في هواك لو أرضیته     وأى انحراف تخاف وهذا             

  محیاك صار حیًا كل واد وتلك        الثغـور أراها أطمـانت              

  واحمده حضـرى وبـاد      وقد رضى الناس عن سیدى                  

  له اسم یذكرنى ببنى أمیه           حین طغـوا في البالد  هارون:    

  وكم أكثروا في البالد الفساد         جبابرة ویلهم فاجرون            

  ونحن لهم أبدًا كارهون

  فداؤك نفسى لمن یعتبر      فأین همو؟ أصبحوا عبرة         جعفر:  

  وكبكب جبارهم في سقر ــم             قد دمر اهللا سلطانهل          

   ٢وحد الحسام فرى هامهم              ونكس ربـك أعالمـهم          

إن األســـلوب الـــدرامى للحـــوار یمكـــن أن یكتســـب أبعـــادًا جدیـــدة حـــین یصـــادف كاتبـــًا       

ه سـمة الخصوصـیة حاذقًا یستطیع توظیف كل هذه العناصر في حواره السریع فیضفى علیـ

التــى تظهــر هــذه العناصــر ســاذجة بســیطة فــي ذاتهــا، غنیــة عمیقــة دافعــة لألحــداث داخــل 

 العمل الدرامى. 

یقول بنتلى عن هذه االرشادات(المسرحى بالفطرة رجل غنى عن االرشادات      

یمكن ضغطها في الحوار  –المسرحیة فالحقیقة كما یراها أو ذلك الجزء الذى یراه منها

غییر منها یمكن في وقت واحد. كما یرى وولتركیر أن هذا الصنیع معناه أن الكلمة والت
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الملفوظة قد فقدت كل وظائفها عدا واحدة: أنها مازالت ذات فائدة واهمیة في نقل بقایا 

المعلومات الواهیة ولكن األمر یبدو لنا مبالغًا فیه من كال الناقدین ذلك أن االرشادات 

النص المسرحى على أن یكتف فى رؤیاه بالحركة والكلمة جنبًا إلى جنب المسرحیة قد تعین 

كما أن النص قد أعد أساسًا لكى یمثل والكاتب یتخیل دائمًا حركة الممثل ویعلق علیها أمًال 

كبیرًا في نقل مشاعر شخوصه معنى هذا أن المسرحیة ال یتم وضعها الفنى الحقیقى إال 

ظریة تحتم أن یكون هناك عالقة بین المسرحیة وبین أداء حین تمثل على المسرح وهذه الن

الممثلین لها في المسرح وأمام المتفرجین. وهذه نظریة لها قوتها والشك ولعلها تكون قاعدة 

یعتمد علیها كل ناقد مسرحى فهذه اإلرشادات تعین المتلقى للنص سواء كان على خشبة 

ة للكلمة ومن تالقى الكلمة والحركة یصل المسرح أو في كتاب لكى یتابع الحركة المصاحب

 .  ١إلى االنسجام النفسى واالقتناع الواجب لنجاح أى نص مسرحى

ومن االرشادات صرح بها الكاتب عبداهللا الطیب في مقدمة مسرحیته(زواج سمر)    

وقد جعلت ذیًال في تعلیق على بعض األبیات وٕارشاد لمن عسى أن یروم تمثیل هذه الروایة 

  لشرح لتالمیذ المدارس. وبعض ا

كما یقول في مكان آخر وقد حاولت في االقسام جمیعها أن أروض البیت العربى        

على أسلوب الحوار تارة بجعل القافیة في اشطاره دون ضروبه وتارة بتجزئته إلى تفعیالت 

تطول وتقصر على غیر نظام الخلیل، وحینا بادخال بحر في بحر واالستفادة من 

  ءات والزحافات والعلل وحینا باستعمال بعض األوزان العامیة نحو:المجزو 

   

  وك بالحسام ــربضــــام       موك االقســقس                 

(وهذا في القسم الثالث) ووزنه مقتبس من المدحة النبویة: شوقونى األقوام  لومى أنا 

  النوام ونحو:

  كین ـبعدك ینحر كالس     أرید أموت قربك یا حبیبى قوت              

وهى أغنیة في القسم الثانى على وزن(خیول النور  یجن طابور)_ وهذا جمیعه     

  یمكن تأویله وحمله على نظام الخلیل. 

                                     
).٤٩م،العراق،، ص (١٩٩٠ومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة" الطبعة االولى، دار الشئون الثقافیة العامة، د/ محمد محمود رح 1 
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وقد استعملت النثر في القسمین الثانى والثالث لمن ال یجوز أن ینسب إلیهم الشعر      

األعاجم. وقد حذوت ههنا حذو شكسبیر من أمثال جبرائیل بن بختیشوع ومن بمجراهم من 

  . ١إذ هو یضن بالشعر على الخدم والغوغاء وأصحاب الحرف

ومن هذه الوسائل التى یستعین بها عبداهللا الطیب النزوع إلى الفكاهة والنكات       

والتي بهما یصل الحوار إلى األذهان ویضیف أبعادًا جدیدة من الحركة والنكات التقال 

نسجم أیضًا مع بناء المسرحیة وٕاال عدت خارجه على مضمونها بل إن النكتة عبثًا وٕانما ت

والفكاهة تؤدیان إلى كشف المواقف وتقودان إلى المفاجات مما یشیع التشویق في الدراما 

وفي تحلیلنا لبعض المسرحیات كشفت الدراسة عن شئ من هذا الموضوع ومن الفكاهة 

قاطع الجمل السابقة على الجملة األصلیة كما في الحواریة استخدام الصدى ورد نهایة م

  .٢هذا الحوار

  ویظهر ذلك في الحوار الذى دار بین میسون و أبوزكار:

  أبا زكار قد أفسدت     هذا الشعر بالموت  میسون:   

  ولوال ذاك قد شارك    في توقیعه صوتى            

  أال تترك ذكـر الموت یا أعمى                

  أال تدرى بأنك ذات یوم میت حتما             

  أیا میسـون ما أنت؟ ومـاكنت؟ علیك اآلن بالصمت أبوزكار:

  فأنت سلیطه وكنت لقیطه والزلت في كل شر نشیطه          

  أال فادرجى فمثلى ودادك ال یرتجى           

  یا أبا زكار حقا    أنا في الشر نشیطه  میسون:

  ا بنت لقیطه إذ أن                 

  وأبو زكار لو كان یرانى قال أح        

  ٣أنا میسون الرداح               

  وقد كررت هذا البیت في موضع آخر: 

    ٤أنا میسون الرداح من رآها قال أح  یرضینى سوى قصر أمیر المؤمنین   لیس     
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فید من إیحاء لغة للمكان لغة قد یلتقطها الكاتب الذكى ویضمنها حواره وبذا ی        

المكان كما یقوى صراعه باالنتقال من مكان إلى مكان آخر مما یستتبع اثراء عنصرى 

 الحركة والسرعة التى تتمیز بهما الدراما الجیدة.

ومن الذین أجادوا استخدام لغة المكان هنریك أبسن في مسرحیة "سید البنائین" فالفصل     

اء والشمس یترك بصماته فوق كلمات "هیلدا " و الثالث الذى یدور في شرفة وفي الهو 

"مسزسولنس" فیتحدثان عن الشمس واألشجار والهواء والرغبة في تحقیق المستحیل والغرفة 

في المسرحیة "سوء التفاهم" اللبیر كامو في الفصل الثانى توحى باالنقباض وتدلل على 

ألمها التمام المهمة دون أن جریمة بشعة تقتل فیها األم ولدها بینما تهیئ أخته األمر 

یشعر أحد. "والغرفة" توحى لـ"یان" "بأن یقول" لغتك غریبة جدًا. لكنى سأبقى إذا شئت وٕاذا 

كانت أمك ال تمانع. لقد صارت غرفة الفندق سجنا ألن "یان" سیلقى فیها حتفه وبالتالي 

غریبة تعبر السجن كلمات منقبضة  -أصبحت الكلمات التى تستوحي معانیها من الغرفة

لیست لدیها  –عن الموقف كما تقول مارتا:"ألمى رغبات أقل قوة من رغباتي" "هذا طبیعي 

نفس األسباب التى لدي حتى ترغب في وجودك إنها ال تفكر كفایة في البحر والشواطئ 

  . ١الموحشة حتى تسلم بأنه ینبغى أن تبقى"

ا وٕاذا نظرنا إلى لغة المكان في وكل هذه االمكنة لها لغتها وحوارها وخلفیاته       

مسرحیة عبداهللا الطیب نجدها تتوزع بین دور البرامكة ودار الخالفة ولكل دار شخوصه 

فدور البرامكة نجد فیها أبوزكار الشاعر االعمى ومغن جعفر وفیروزة خادمة جعفر الشیخة 

ة غالبًا ما ومیسون أما دار الخالفة فشخصیات االصمعى وابن الربیع والرشید والعباس

تكون وراء الستار ومسرور وقد یكون بعض الجنود كما أن هنالك النفق المكنون وقد جرى 

   :على لسان زبیدة في حوارها مع هارون الرشید

  إننى أخشـى الجـوارى زبیدة:

  هن في اللیل إلى غلمان موالك سوارى

  إن هذا أى عـار وهـو للعینین عارى

  ن یسداحق هذا النفق المكـنون عندى أ

  كى نـرى للعـبـث اللـیـلي حـداً 

  إن هـذا النفق المكنـون لیـس بممـر

                                     
).٥٨ -٥٧م،العراق،ص (١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة" الطبعة االولى، دار الشئون الثقافیة العامة،  1 
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  قـد تخـذناه اتقاء للخطـوب باب سـر

  والجـوارى قـد عرفنـه إن هذا لمضر

  أتـرید سعیهـن بالمخـازن یستمـر ؟

  لسـت أبـغى یا حبیبـى لـك كیـدا

  ١ضمـنى ثمــت قـل لى: یا زبیـدا

 الطیب في مسرحیته قائًال: الأحسب أن العباسیین مع ما أوتوا الذى شرحه عبداهللا       

من اقتدار كانوا یستطیعون أن یحتفروا نفقًا یجتز من شرقى دجلة إلى غربها ولكن الخیال 

وصناعة القصة اقتضتا أن نفترض وجود نفق سرى بین دور البرامكة وقصر الرشید. 

  .٢ج المودةوكأن هذا رمز إلى ما كان بین البیتین من واش

التى عاشت فیه واصفة إیاه في  میسونومن األمكنة سوق العروس وقد قالت عنه        

  عرض صامت منشدة بین سكارى وقیان وخمر: 

  یا ندامى أننا مثل الیتامى   لى  أطربوا        أنا میسون أغنى للفتى الشاعر حزنى...  

  وقد رآنى ذات یوم  وأنا بنت صغیرة           یا حبیبى إن قلبى  بك منذ الیوم هاما   

  سیدى ذو الكرم الباذخ  والوجه العتیق          قـدماى حافیان  وعلى رأسى ضفیره   

  رق لى لمـا رآنى ودعانـى وحبانى..        قد رآنى ذات یوم أجتدى وسط الطریق   

  بالقلب السعید  منى لیس غیر أن القلب           ولقد صـرت كما قال إلى دار الرشید  

  منبتى األول في سوق العروس  زعموا         زعموا وجهى في طالعه نحس النحوس   

  لیتهم قد حبسونى...  لیتهم ما طـردونى        ضربونى ظلمونى من حبیبى حرمونى   

  رن في دارى السمر   جن  وٕاذا ما اللیـل      وأنا اآلن أقضى الیوم في سوق الخضر   

   ٣وسكـر وغناء  ان ـحس قینات   بیـن     الشاعر عندى یحتسى كأس السهر والفتى  

وقد وصفه دكتور/عبداهللا الطیب في التذییل الذى عمله في مسرحیته أنه موضع ببغداد ال  

  أدرى إن كان قد أختط على أیام الرشید أم بعد ذلك وقد ذكره المعرى في قوله:

  ٤م          الناس السوق العروس وال الشطوما أربى إال معرس معشره            
  

یا أبا زكار حقا    أنا في الشر نشیطه  میسون:

  إذ أنا بنت لقیطه                  
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  وأبو زكار لو كان یرانى قال أح                 

  ١أنا میسون الرداح                 

  وقد كررت هذا البیت في موضع آخر: 

  ٢أنا میسون الرداح من رآها قال أح  یرضینى سوى قصر أمیر المؤمنین   لیس     
  

  

  

  

بین شارلى  ي مسرحیة سوالرا یظهر ذلك في الحوارف   

ي االطلسى كما في الحوار قصة البنت وامها وكیف أغرقهما ف  ومارك عندما حكى علیه

  التالى: 
         

  (بفضول) أین وجدتها؟  شارلي:

  في حضن أمها؟   مارك:

  ومن تكون أمها؟   شارلي:

  األخرى..  مارك:

  أتعنى أن االثنتین كانتا ضجیعتین لك؟  شارلى:

  وكنت دائمًا..  مارك:

  (مقاطعًا) وما الذى صنعت بهما؟   شارلي:

  ثم أغرقتهما  شددت أمها إلیها،  مارك:

  في األطلسي لیلتین..

   ٣وحین أخرجتهما.. أتعرفان كیف كانتا؟

وتواسیها  عندما حاولت أن تقف معها كذلك شمل في الحوار الذى دار بین العرافة وسوالرا

  عندما قصي علیها قومها: 

  قومي یا سوالرا   العرافة:

  من یغفر لي؟   سوالرا:

  من یغفر لي؟ 

  والراقومي یا س  العرافة:

  أنا اغفر لك
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  لم اكذب   سوالرا:

  (ساخرًا) نحن الكذابون أذن  الكورس:

  هیا اعترفي  احدهم:

  یا أمي   سوالرا:

اعترفي(تنتفض سوالرا واقفة في تحد.. تدیر وجهها محدقة في   الكورس:

فیتراجعون..تحدق فیهم واحدًا واحدًا وهى تدور في الحلقة.  عیونهم

  ا) صمت ثقیل تقطعه سوالر 

  سأقول لكم   سوالرا:

  قولي  الكورس: 

  تقسون علیها   العرافة:

  قولي  الكورس:

  أنا أكره أن أسمع (تحاول الخروج)  امرأة:

    ١وأنا ال أقدر  دینج:
  

  

وكذلك في الحوار الذى دار بین الجنرال وتوربان عندما أخبره بأن عبده بوكمان  یتآمر     

  ویدعو عبدان القریة:
  

  (للعبد) قف ال تذهب..   الجنرال:

  (لتوربان) هل بین عبیدك یا توربان.. 

  عبد یدعى بوكمان؟ 

  (مشیرًا بإعجاب إلى بوكمان)   توربان:

  هو أقربهم عندي.. 

  ومدبر أعمالي.. 

  والسید من بعدى.. 

  بوكمان.. اجب..   الجنرال:

  هل ثمة من شئ حوله   توربان:

  (للعبد قل له..   الجنرال:

  ئغ العینین) یتآمر(زا  العبد:
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  ماذا تزعم؟   توربان:

  یدعوهم كل مساء   العبد:

  (صارخًا) یدعو من؟   توربان: 

  یدعو عبدان القریة..   العبد:

  ١(صارخًا) یدعو من؟  توربان:

لزوجته    ویظهر في الحوار الذى دار بین روبرتو وماركو عندما سأله عن غیرته وحبه   

   وطفله وأمه:  

  حق به)  وزوجتك؟(یل  روبرتو:

  أین هي اآلن؟ وطفلك الصغیر 

  والعجوز الطیبة؟ أمك 

  والبیت الذى أخبرتني عنه، وراء الضفة األخرى.. وغرفتك؟ 

(یتحشرج الغناء في حلق ماركو.. یجمد في مكانه.. روبرتو یكاد 

  یهمس في أذنه) 

  ماركو ألم تكن تحب یومًا زوجتك؟ 

  ألم تكن تغار؟ أین حبك القدیم؟ 

  ن غیرتك؟ أی
  

  ثم أتى الدوتشي.. وألقى بك في الصحراء   روبرتو:

  منفیًا.. لماذا جئت یا ماركو؟ 

  ألم تدرك؟ لماذا؟ ومتى؟ 

  أجل لماذا ؟ ومتى؟   ماركو:

  ألننا لم نكن احرارًا   روبرتو:

  لقد جئنا ألنهم هم الذین شاءوا أن نجئ..؟ 

    ٢أننا الطاعة بینما هو األوامر؟
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ویظهر في حدیث سوالرا والذي دار بینها وادجار عندما أعجب منها ودنا منها في مذلة 

ووعدها بأنه سوف یبني لها قصر وتصبح سیدة لزوجة الملك وكیف أنها أوقفته وصارعته 

  وبصقت في فمه حتى تعبت وتعب:  

  جار)تسترجع حوارًا مفروض انه دار بینهما اد سوالرا:      

  مثلك ال یوجد في لمدینة 

  هذا السواد العبقري زینة.. 

  ثم دنا مني خطوتین.. وارتعش..

  ومد في مذلة یده.. 

  وكان في عینیه جوع وعطش.. 

  اذهب إلیهن فأنهن أولى بك.. 

  وسوف ابني لك قصرًا عالیًا من الرخام

  قبته تخترق الغمام 

  .. لن تبني ولن أكون لك.. 

   .. وتصبحین سیدة..

  ومن أكون اآلن؟ نصف امرأة بیضاء.. 

  نصف سیدة؟ 

  .. وتصبحین زوجة الملك (تضحك) 

  قف أیها األبیض..قف.. 

  انك مثلي خائف.. 

  انك ترتجف..

  انك ترتجف

  (تضحك بوحشیه) 

  أیتها الجاریة الحمقاء..

  غیر اننى صارعته.. عضضته في قدمه

  وحین ضمني بصقت مرتین في فمه.. 

  ١حتى تعبت وتعب
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في بدایة كل مشهد یصور لنا الزمان والمكان وحتى  نجدها    

الشخصیات ففي تصویره للمكان نجده في المشهد األول في الفصل األول یعطى وصف 

  للمكان لقوله:

ممر صخرى شدید االنحدار.. السكون والوحشة یخیمان على اشجار الغابة (   

  لها الممر سحب قاتمة جامدة تغطى االفق.. الكثیفة التى یتسلل خال

  الوقت لیل محتقن.. 

غنى غیر المرئي قادمًا من (نازاكى) الم(یخترق الصمت المقدس اصداء خطى    

   . ١)كل شئ هناك یوحى بغرابة المشهد في خلفیة المسرح إطالل قلعة عتیدة..بعید 
  

ومــارك وادجـار وتوربــان (حجـرة فـي قصــر الحـاكم الفرنســي بجزیـرة هــاییتي.. شـارلي    

ــائط    ـــة علــــى الحــ ــخمة معلقـ ــاث طــــراز العصــــر.. خریطــــة ضــ ــدثون.. األثــ ــد یتحــ مــــالك العبیــ

المقابل.. بوكمان عبد توربـان وسـائق عربتـه یقعـى عـن بعـد فـي انتظـار سـیده.. بـین الحـین 

والحـــین یمـــر الحـــاكم وزوجتـــه بخطـــوات بطیئـــة جیئـــة وذهابـــًا.. فیبـــدوان للحظـــات أمـــام بـــاب 

  . ٢الحجرة)
  

 كما نجده في اإلرشادات یرسم لنا لوحة بالكلمات عن القافلة الحزینة كما في قوله: 

(تبــدأ القافلــة الحزینــة الظهــور علــى خشــبة المســرح..العبید مغلولــون فــي المقدمـــة..     

. ٣النخاســون فــي المــؤخرة..الحرس ال یكفــون عــن الحركــة..تلوح أســوار القلعــة علــى بعــد..)

ات یــدعمها بوصــف تفصــیلي للشخصــیة كمــا فــي شخصــیة ســافو حتــى فــي حــوار الشخصــی

   .واصفًا أیاها بقوله: عبثًا (تظل عیناه مفتوحتین رغم موته)

   ٤(یقترب شارلى منه في خوف ویدفعه بقدمه) 

     كما یصور اإلیقاعات والمصابیح المضیئة واألصوات كما في كورس العبید بقوله:    

  فلنشرب.. ولنطرب..   

ــع ا     ــي االنطفـــاء واحـــدة  (مـ ــابیح المضـــیئة فـ ــذ المصـ ـــرة لألغنیـــة، تأخـ ــات األخی إلیقاعـ

واحـــدة.. حتـــى تتالشـــى االثنـــان معـــًا (األضـــواء وصـــدى األغنیـــة) كـــأن شـــیئًا ســـیقع.. فجـــأة 
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تشتعل شمعة معلقة على باب الممر المخصص للعبید ویأتي بطیئًا باكیًا من داخله صوت 

 . ١سوالرا الجاریة.. تغنى)
 

ا في المشهد األول مـن الفصـل الثالـث نجـد تصـویر دقیـق لطریـق السـابلة.. علـى أم      

مسـافة منــه ینتصـب كــوخ قـدیم أمامــه جــذع شـجرة جافــة.. الوقـت غــروب.. تجـئ مــن ناحیــة 

ــدیها..  ــا یــ ـــزة بكلتــ ــوخ تمســــك العن ــین تقتـــرب مــــن الكـ ـــزة.. حــ ــحب عن ــین فتــــاة صـــغیرة تســ الیمـ

    . ٢تنادى)

الـدرامي   ات طقوس العرافة وتوظیـف األضـواء فـي البنـاء كذلك نجده قد صور في اإلرشاد

 للمسرحیة كما في قوله:

(یخرجــون واحــدًا فواحــدًا.. تحــرك نــار الموقــد.. تلقــى فیــه بعــض األعشــاب.. تتوكــأ علــى   

عصـاها.. فتغلــق البــاب.. یســود الظــالم.. تعلــو دقــات الطبــول.. تتــوتر شــیئًا فشــیئًا.. یظهــر 

درجــات الضــوء تتغیــر تــدریجیًا یبقــى أفــراد الكــورس جمیعــًا فــي المســرح مظلمــًا.. لحظــات.. 

الظل.. مصطفین حـول خشـبة المسـرح.. فـي منطقـة الضـوء سـوالرا مقعیـة تـئن ودیـنج یقـف 

  .٣بجانبها..)

نجـد الكاتــب اسـتخدم الســخریة بـین ادجــار وشــارلى 

اء وبحــث عـن أخـرى أن النیاشـین تتــألق ومـارك وكیـف أنـه سـئم زوجتــه حتـى لـو كانـت حسـن

فوق القبور وسیوف من ذهب وقصـور عنـدما یشـب لهیـب الحـرب یختبئـون وتمـوت الحـرب 

في ایدى التجار ثم تعود االوسمة البراقة للجنراالت ویعود نابلیون القائد:    

  (متضجرًا) أو لم یسام من زوجته هذا الجنرال  ادجار:

  ناء لسئمناها.. (ضاحكًا) لو كانت حس  شارلى:

  ونفضنا أیدینا منها وهجرناها.. 

  وبحثنا عن أخرى كي تخلفها في الحال 

  اخفض یا شارلي من صوتك..  مارك:

  قد یسمعنا..

  لن یسمعنا   شارلى:
  

  

  

  

  

  

  ونیاشین تتألق فوق قبور..  شارلي:
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  وسیوف من ذهب وقصور..

  وخیول مطهمة وعطور.. 

  ونساء من بللور

  فیختبئون .. ویشب لهیب الحرب 

  كل في مخدعه.. وتموت 

  في أیدینا نحن التجار..

  فتعود األوسمة البراقة

  والرایات الخفاقة..

  ١ویعود الجنراالت كما كانوا باألمس ویصبح نابلیون القائد نابلیون
  

       

وفي تصویر بوكمان لنفسه تظهر الموافق المضحكة عندما یقول بأنه عبد یسیر خلف 

ویضع الجیر األبیض في وجهه ویفتح شفتیه ویصفق بیدیه ویضحك  سیده ویقبل یده

ویضحك سیده ویرفه عنه ثم یسخر من نفسه واصفًا بأنه یتسكع مثل الدودة ویأكل مثل 

  البقر: 
  

  بوكمان العبد   بوكمان: 

  تعال.. اذهب.. سر خلفي.. اقعد 

  قبل ید سیرتك.. 

  ضع هذا الجیر االبیض في وجهك.. 

  افتح شفتیك.. 

  الفجوة ضیقة.. صفق بیدیك.. 

  اصبغ عینیك.. 

  اضحك.. 

  اضحكنى. رفه عنى.. 

  اجعلني. اضحك. ها ها ها.. 

  اضحك.. ها ها ها.. 

  (یسكت فجأة.. یتحرك خطوة) 

  اخرس.. 
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  تتسكع مثل الدودة بین شقوق الحقل.. 

  ١تتجشأ.. تأكل.. تستلقي كالبغل 
       

      

الیمین والیسار.. یحملون مختلف (افواج من الزنوج تفد من   بوكمان:

  ٢األسلحة والمشاعل والطبول واألبواق.. بوكمان ینضم إلیهم)

  
 

الذى صوره الكاتب  ادجارإیحاء لغة المكان في شخصیة  ویظهر

على أحد مقعدین قدیمین مطرقًا برأسه ومارك وشارلى یجئ ویذهب في انفعال  جالساً 

نة متكئ بال مباالة على السریر یحشو غلیونه.. لحظات صمت تقطعها ومارك قائد السفی

خطوات شارلى:

  ثالث لیالت .. وأنت؟  شارلي:

  ما الذى أقول یا ادجار.. هل جننت؟ 

  ؟هل تحبها

  أحبها..  ادجار:

  (بخبث) كجاریة..  شارلي:

  (بهدوء) كامرأة..  ادجار:

  (بإصرار) كامرأة سوداء..  شارلي: 

  وثیرة ودافئة ال أنكر أنها 

  (باستدراك) أو هكذا تبدو (مقهقهًا) فقد تظن..

  ال أظن غیر أنها..  ادجار:

  (مقاطعًا) انتظر فكلنا نحبهن  شارلي:

  وربما نرقص فرحة بهن..

  وربما قاومننا تظاهرًا وحیلة ألنهن 

  یجدن ضعف شوقهن حینما نغضبهن 

  وهن ال یجهلن أنهن لسن غیر ما یخفین 

   ار یتململ)في ثیابهن (ادج

  هن جوارینا یبتن في فرشنا ألننا نریدهن.. 
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  (ساخرًا) حتى إذا ما انطفأت روعتهن.. 

    ١وسقطت زهرتهن
  

كذلك یظهر لغة إیحاء لغة المكان في الحوار الذى دار بین دینج وسوالرا عندما         

تغسله  تدور حوله األرض وتتشقق تحته ویعذب روحه صوت سوالرا بأنها عاره التى لم

میاه الصمت ثم ینهض مكتئبًا ویلف حولها وهو یقول ویلى ویردد بأن معبودتهم حبلى 

وهى تتوجع عارى في بطنى والكورس یرد ال نسأل  ما في بطنك ولكن نسأل عما في 

  قلبك: 
                  

  (متوترًا)  دینج:

  سأقول لهم ..

  نا أختك..(بانكسار) لكنك لن تقسوا.. لن تكرهني.. فأ  سوالرا:
  

  

  (بعویل) أختك.. أنى أختك..  سوالرا:

  ألقیت ظالمك فوق سماواتي..  دینج:

  اقتلني لو شئت..   سوالرا:

  أتمنى لو لم .. یالشقائى.. األرض تدور..  دینج:

  األرض تدور.. اعني یا رباه.. 

  اخى..  سوالرا:
  

  سوالرا.. سوالرا  الكورس:

  أقول لهم(ینهض مكتئبًا ویلف حولها) س  دینج:

  یاویلي.. یاویلي..  سوالرا:

  ال .. ال.. سأقول لهم ..   دینج:

  أأقول لهم اختى.. معبودتهم.. 

  حبلى.. حبلي

  ال أقدر.. ال أقدر .. ال..

  (تتوجع) عاري في بطني..   سوالرا:

  ال نسأل عما في بطنك..  الكورس:

  ..١بل نسأل عما في قلبك
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 ١٣٣

  

كما  بة منه أن یعودوا أن كنتم غرباء كما انتم وفقراءفي حدیث نازاكي طال

 انتم: 

  عودوا أنى كنتم..  نازاكى:            

  غرباء كما أنتم..                     

  فقراء كما أنتم..                 

  یا أحبابي الموتى عودوا                     

  ٢حق لو كنتم قدمتم                    
  

كذلك نجد التكرار في حوار بین الكورس وهو مستنكرًا یردد كلمة الحب خمسة مرات ثم            

تخرج واحدة من الكورس وتردد ال یخجل مثلك وال یتورع مثلك وتردد كلمة تلد أكثر من مرة 

  ثم كلمة ضعیه اآلن تكررت ثالثة مرات:   

  (مستنكرًا)  الكورس:       

  لحب .. الحب .. الحب، الحب الحب .. ا                

في منطقة  (تخرج احدي أفراد الكورس نحوها وتقذفها بشئ في یدها.. ثم تقعي بجوارها

  الضوء) 

  ال یخجل مثلك.. (تتبعها أخرى)              

  ال یتورع مثلك.. (تتبعها أخرى)              

  شئ كجبال من وحل في عینیها (تتبعها أخرى)              

  داست دم زنجى (تتبعها أخرى)              

  خنقته بكفیها    (تتبعها أخرى)              

  تلدین النار المیتة..              

  لن تلدي غیر األحقاد.. وغیر الرعب              

  یا أفعى النهر المنبوذة..              

  یا منبوذة..              

  ن؟ لم ال تلدین اآل             

  لدیه اآلن ..              

                                                                                                       
  ).٢٥٩-٢٥٧م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

  ).١٨٠-١٧٩م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –ي، المجلد الثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتور ٢



 ١٣٤

  ضعیه اآلن             

  هذا السم المتجمد في ثدییك..           

  ضعیه اآلن           

  ضعیه اآلن           

  ١ضعیه اآلن           

شــملت التكــرار فــي حــدیث ســوالرا وهــى تــدور حــول نفســها متــرددة اســم دیــنج مـــرتین       

تین وأخیرًا یظهر التكرار في قول العرافة وهى تردد كفوا عنها كفوا وطالبه منه ان یقتلها مر 

  عنها وملعون ملعون:

  (تدور حول نفسها صارخة)  سوالرا:      

  یادینج.. یادینج. 

  اقتلني أنت..

  اقتلني أنت...

  (تظهر العرافة وخلفها دینج) 

  كفوا عنها..  العرافة:

  كفوا عنها..

  ملعون من یدنو منها 

  عونمل

  ٢ملعون

  

  
  

                                     
  ).٢٦١-٢٦٠م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 ).٢٦٢-٢٦١م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –ولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األ ٢



 ١٣٥

یظهـر فـي الحـوار الـذى دار بـین الضـابط والمـرأة المجنـدة 

على تجنیدها:  عام التى مضى
       

  (بلهجة آمرة) جینا أذهبي..  الضابط األول:

  ال  المرأة المجندة:

  أتعصین أمري؟  ابط األول:الض

  أمرك أنت  المرأة المجندة:

  أتنسین انك...   الضابط األول:

  أني ماذا؟  المرأة المجندة: 

  مجندة منذ عام   الضابط األول:

  نعم لست أنكر.. لكن جینا مسیحیة وتصلي..   المرأة المجندة:

  ١ وها آنذا یا عزیزي أصلي (ترسم عالمة الصلیب)
  

الحوار الذى دار بین سلمى وامها العجوز العمیاء عندما حطم الغزاة  كذلك یظهر في  

  جمیع البیوت والزوایا: 

  كل شئ حطام هناك..   سلمى:

  جمیع البیوت؟   العجوز العمیاء: 

  جمیع البیوت؟    سلمى:

  جمیع الزوایا؟   العجوز العمیاء:

  جمیع الزوایا   سلمى:

   ٢وماذا رأیت كذلك؟  العجوز:

  

نالحظ الحوار الذى دار بین المصلیین التي تبین ما فعله الغزاة   

في اللیبیین عندما بقروا بطن امرأة وهى حبله وحرقوا بیوت وسبو الحرائر انتهكوا الشعائر 

وكیف أن زعیمهم عمر حكي عن معركة الجبل األخضر وكیف انتصروا كما حكي لهم 

   المنصور عن تفاصیل المعركة:

  

                                     
 ).٣٣٧م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

  ).٣٤٦( م، ص١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ٢



 ١٣٦

  قل لنا یا إمام   نفس الرجل:

  لقد بقروا بطنها وهي حبلى

  اللئام.. اللئام  آخر:

  بعد حرق البیوت، وسبي الحرائر  آخر:

  وانتهاك الشعائر یا أخوتي..  آخر:

  وأبي الشیخ قد كان اعمي ولم یرحموه  آخر:

  ..١وكم مسجد طاهر دنسوه، وداست حوافرهم فوق أنقاضه  آخر:

      

عمر وما قاله االمام على لسان سیدنا  ر الذى دار بین اإلمام والمصلینفنالحظ الحوا

علیهم ومات  مصورًا استشهاد أحد السوار عندما داهمته جنود العدو وكیف دارت المعركة

  قرابة خمسمائة من العدو:

  قال سیدي عمر:  اإلمام:

  زففنا إلى جنة الخلد أمس شهیداً  

  عظیمًا قضي لیلة البارحة

  ه جنود العدوفقد داهمت

  ودارت علیهم رحى المعركة

  وقتل منهم كثیرین في الجبل األخضر

   ةقرابة خمسمائ

  وكان یكبر 
      

  اهللا اكبر  المصلون:

  اهللا اكبر  اإلمام:

  على العصبة المشركة

  وعند الظهیرة 

  أدى صالة الظهیرة

  وراحت فئة

  وجاءت فئة

  ٢وعاد یكبر

                                     
 ). ٣٢٦م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 ).٣٣٢-٣٣١م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى   ٢



 ١٣٧

هم ورأء األعداء بمصر یدفعون الخذالن بالكفین إذ وفي حوار المنصور یبین لنا كیف و    

  بوریقة صغیرة من سیدى عمر كانت باب لكل الرجاء: 

  وأنت بمصر حینئذ وراء مواقع األعداء وكنا ندفع الخذالن    المنصور: 

بالكفین واإلغراء ونوشك أن نقول كفى لحرب الجوع واإلعیاء وٕاذ 

ا من لدنك كریمة بوریقة مصغرة مخبوءة بدهاء تجئ بها إلین

  ١األنباء لقد كانت رسالتك الصغیرة باب كل رجاء
  

فبـدأها بإرشـادات بعنـوان كلمـات قلیلـة عـن المسـرح والمسـرحیة  

عنــدما اختلــف مــع المخــرج نبیــل االلفــى الــذى حــاول أن یخــرج المســرحیة التمثیــل فبــین أنــه 

وم العمل المسـرحي الن وجهـة نظـره مـن تحدیـد اختلف مع المخرج الختالف في تحدید مفه

أبعــاد شخصــیة البطــل المســرحي وتســلیط األضــواء علیهــا بشــكل یحــدد أهــدافها ومعطیاتهـــا 

االجتماعیة واإلنسانیة، انطالقـًا مـن المسـرح القـدیم التـي تشـدد علـى أن یكـون البطـل محـور 

طل واحد إنما یمكن أن العمل المسرحي ولكنني لم أوافقه على ضرورة أن یكون للمسرحیة ب

تشــیع صــفة البطولــة المســرحیة فــي أكثــر مــن شخصــیة واحــدة فالبطــل االســطورى... القــدیم 

الـــذى كـــان یمثلـــه المســـرح االغریقـــي (مثـــل ســـوفو كلـــیس، واســـخیلوس، واوریبیـــدس) وأبطـــال 

شكسـبیر أیضــًا( مكبــث، هملــت، الملـك لیــر...). هــذا البطــل أصـبح فــي نظــرة المســرح غیــر 

ــع  مهـــم تمامـــاً  ــدة فـــي المجتمـ ــاذج شـــعبیة أخـــرى تمثـــل القطاعـــات الجدیـ ـــت المســـرح نمـ واحتل

االنساني (مثًال:مسرح سارتر، صموئیل بیكیت، یونسكو) وربما یشكل أكثر وضـوحًا وتفهمـًا 

للــدور الحقیقــى للمســرح كمــا عنــد ریشــت... صــحیح أن المختــار كــان یتــزعم الثــورة الوطنیــة 

 . ٢طل الحقیقي هو الشعب اللیبي نفسهضد الطغیان الفاشیستى، إال أن الب

ــي وصـــفه         ــاداته فـــي المشـــهد األول مـــن الفصـــل األول فـ ـــاني  ومـــن إرشـ ــور غرازی لسـ

 الشمس ووصفه للحارسین ( سكون وظالم یسودان المسرح والصالة..  واشعة

قبـــل أن یرتفـــع الســـتار، عـــن ســـور"غرازیاني" الهائـــل المشـــید مـــن األســـالك الشـــائكة،   

  تداد األفق الصحراوي.. تدوى عدة طلقات رصاص قادمة من بعید..والممتد ام

تنحـــدر أشـــعة فجـــر شـــاحب، نلمـــح فـــي ضـــوئها، حارســـین مســـلحین، یتســـكعان فـــي مواجهـــة 

  السور.. یتحدثان همسًا.. 

                                     
  ).٣٥٣م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –عر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شا ١

  ).٢٩٣-٢٩١م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ٢



 ١٣٨

أحــد الحارســین، وهــو الجنــدي "روبرتــو" لــم یتجــاوز العشــرین، قصــیر القامــة، نحیــل،   

مثقلتین، بحذائهما الضخم، علوًا وانخفاضًا.. كأنه یخشى یحرك بین الحین والحین، قدمیه ال

  أن تلتصق بهما إحدى حشرات الصحراء. 

اآلخــر، وهـــو الجـــاویش "مــاركو" فـــي الخمســـین مـــن عمــره، طویـــل، نحیـــل، محـــدوب   

ــین یتحــــدث إلــــى زمیلــــه، یبــــدو متصــــنعًا، ومغــــرورًا، ومثیــــرًا  ــیًال إلــــى األمــــام.. حــ الظهــــر، قلــ

     . ١لالشمئزاز..)

     

تظهـــر الموافـــق المضـــحكة التـــى دار بـــین زهیـــر والضـــاحك والجنـــدى الـــذى یحمـــل الســـالح وهـــو 

  یرتعش واسنانه تصطك وكأنه مریض  
     

  (ضاحكًاً◌) ولكنك ترتعش  زهیر:

  (مصوبًا السالح إلیه.. بینما زهیر یضحك)   الجندي:

  ترید أن تخدعني إیاك 

  صطكأسنانك ت  زهیر:

  وعیناك مریضتان 

  هل أنت مریض أیها الجندي..!

  (لنفسه)  یبدو إنني (منتفضًاَ◌)  الجندي:

  كفاك لن تخدعني اسكت 

  ٢(یعود لنفسه) ربما كنت مریضاً 
  

وفي حدیث سلمى وامها مع الجندى عندما سخر منها ألنها تحمل الحصى وتقرأ به الغیب 

شرب الرمال فیحذره زهیر باال یسخر من امرأة متهكمًا بأنها تلو بها وتطهوها إذ جاعت وت

عجوز عمیاء وفي المقابل سخر زهیر من سیده الكولونیل الذى راه یعوى على دبابه وهو 

  سمین مضحك حتى الرثاء: 

  
       

  (تلتقط الصرة) أنه حصى..  سلمى:

  بلى.. ألم أقل لكم حصىً   العجوز:

                                     
 ).٣٠٦-٣٠٥م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني ١

 ).٣١٨م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ٢



 ١٣٩

  حصى؟ (ینحني ساخرًا)  الجندي الثاني:

  عل السیدة العمیاء بالحصى؟  وماذا تف

  تلهو به (یضحك)   الجندي األول:

  تطهوه إن جاعت (یضحكان) وتشرب الرمال  الجندي الثاني:

  تأدبًا.. ال تهزأ بامرأة عمیاء یارجال  زهیر:

  (مقاطعًا) الكولونیل فارس تزهو به روما   زهیر:

  ویختال بما في صدره من أوسمه

  اوهي غنیمة تزیده جالًال عنده

  ١وتعلي أسهمه
  

        

كذلك نجد السخریة والفكاهة في حدیث غرازیانى والعجوز العمیاء أم سلمى بأنه        

  تقرأ الغیب وقد تصدق أحیانًا وأنها ال تعرف الكره وال الحب وال.. 

      ولو كانوا جمیعًا مثلها الرتحنا و(یضحكان):     
         

  

     
  أنها قارئة الغیب.. دعوها  (بعد لحظة)  أوه..  غرازیاني:

  (لمن بجانبه) تقرأ الغیب وقد تصدق أحیانًا 

  (للجنود) دعوها 

  (لمن بجانبه) أنها ال تعرف الكره وال الحب وال.. 

(للمرأة العمیاء) یا أم سلمى ابتعدي(لمن بجانبه) لو أنهم كانوا جمیعًا مثلها 

  .. ٢ارتحنا (یضحكان)
     

تظهر لغة المكان عندما تتحدث العجوز مع بنتها سلمى وهم و 

یمشیان في الطریق تجاه الیسار وهى تناجى نفسها بأنها عمیاء وعكازها جذع قدیم قد 

التوى وبیتها الحزن وعلمي الدجى وهى تضحك بحقد مكتوم وتضرب األرض بعكازها:  

  لنتحدث في الطریق..   العجوز:

  سار.. العجوز تناجي نفسها) خذي یدي (تمشیان تجاه الی

  عمیاء ال أبصر.. 

                                     
 ).٣٢٢-٣٢١م، ص (١٩٧٩دة دار العو -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 )٣٨٩م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ٢



 ١٤٠

  عمیاء أنا.. 

  عكازتي جذع قدیم التوى 

  وبیتي الحزن.. وعالمي الدجى

  أماه.. 

  (مستطردة)   العجوز:

  ال لست حزینة، النى ال أرى 

  یخطئ من یحسب أنى ال أرى 

  عیناي عمیاوان ... لكنى أرى 

  (تضحك بحقد مكتوم.. تضرب األرض بعكازها) 

ي هـــذه اللحظـــة..(هروا اقـــدام خـــارج المســـرح.. أصـــوات مختلطـــة فـــ

  ١بقرقعة أسلحة العجوز ترهف السمع.. البنت تلوذ بها)
  

    

كذلك نجد في مسرحیة عمر المختار نجد التكرار في غناء ماركو عندما یتحدث عن  

  الزرقة في العینین والسماء والروح الشمس ولون البحر: 

  (ماضیًا في غنائه) كو: مار        

  الن لون عینیها هو الزرقة..               

  فالسماء زرقاء          

  وروح الشمس زرقاء           

   ٢ولون البحر ازرق          

كذلك نجد التكرار عند المصلیین واإلمام عندما انتصر السوار في الجبل األخضر كنایة  

  عن الفرح النتصارهم 

   اكبراهللا  المصلون:

  اهللا اكبر  اإلمام:

  وعند الظهیرة  على العصبة المشركة

  أدى صالة الظهیرة

  وجاءت فئة وراحت فئة

                                     
 ).٣١٤م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

 ).٣٠٧م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –لفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح ا ٢



 ١٤١

  وعاد یكبر

  ١اهللا اكبر  المصلون:
  

  
  

  

  

 

ان بالتراث عالقة تفاعل حین یتعامل معه بذكاء، فالتراث هو المادة تصبح عالقة الفن      

الثریة التى یشكل منها الفنان رؤیته اإلبداعیه للكون وللمجتمع وال تتم هذه النظرة عن 

سطحیة التعامل مع التراث ألن "التشكیل" بالتراث یتطلب وعیأ به وفهما أعمق لما یحتویه 

عان یلتقى عندها إحساس الفنان فیفجرها بمعطیات من لحظات تتوهج بالتجربة ومن م

عصره لتعود هذه المعانى إلى الموقع عودة جدیدة ال تنفصل عن الموروث الذى تشكلت 

  به وال تكرره بمستوى یعید نفسه. 

وعودة الفنان المعاصر إلى التراث تؤكد ثراء التراث وقابلیته للحیاة ولكن هذه العودة ال     

ثقافة واسعة  -بداعى للفنان الذى یقوم بعملیات ثالث تستوجب في ظنىتلغى الجانب اال

وعقًال منظمًا یعید إلى الشتات التراثي تنظیمه وبعثه وتكثیفه بصورة فنیة معاصرة فالفنان 

یمر أوًال بمرحلة االختیار فهو یختار المادة التراثیة وهذا االختیار لیس عشوائیًا ولكنه مزود 

ى الفنان، وتكمن في الالشعور ویقوده الوعى بحاجته إلى مادة بعینها برؤیة معینة تلح عل

تحقق له االنسجام في الشعوره وحین یتفاعل الشعور والالشعور تتم المرحلة الثانیة التى 

  یمكن أن تسمى مرحلة االنفعال.

علیها  واالنفعال بالمادة التراثیة التى اختارها الفنان یخلق منها معانى جدیدة ویلقى       

بظالل أحاسیسه المتوقدة. وهذا االنفعال هو كم هالمى یحتاج إلى التنظیم والتشكیل وهى 

المرحلة الثالثة، والتشكیل طرح ماال یتناسب من التراث واقتناص ما یساعد الفنان في إعادة 

  نبض الحیاة للتراث. 

بد أن تدخل في نسیج وهذه هي العملیة الشاقة التى یكابدها الفنان ألنها إعادة بمادة ال 

العمل الفنى وال تصبح ناشزة عنه نافرة منه بل تلتحم به وتكون رؤیة الفنان وبعبارة أخرى 

  .  ٢هى إعادة خلق مشروطة

                                     
 ).٣٣٢م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١

).٦٩م،العراق، ص (١٩٩٠ة" الطبعة االولى، دار الشئون الثقافیة العامة، د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنی 2 



 ١٤٢

وكم تكون الصعوبة في المسرح "ألن الشاعر في إطار المسرحیة یجد نفسه أكثر         

مها حیث ال یتناولها مستقلة وٕانما التزامًا بجوهر المالمح التراثیة للشخصیة التى یستخد

یتناولها في إطار عالقاتها المتشابكة بسواها من الشخصیات وهي في الغالب عالقات 

تاریخیة معروفة یصعب على الشاعر كثیرًا أن یحور في جوهرها وتحتاج إلى براعة 

ا مضاعفة حتى یتمكن الشاعر من أن یضفى علیها المالمح المعاصرة التى یرید تحمیله

   .     ١لها"

ویقول عبداهللا الطیب في مقدمة مسرحیته: ویحسن بى هنا أن أقول أنى لم أرد التاریخ بهذه 

القصة التى أرویها وٕانما هي قصة خیالیة تستمد شخصیاتها من األساطیر واألخبار 

  وتتصرف في ذلك بحسب مایقتضیه السرد والقصص ال البحث العلمى واالستقصاء. 

ا على الرأى الشائع عن البرامكة بین عامة الناس في السودان من أنهم وقد بنیت عقدته

كانوا أهل بر وفضل ونبل. وطرحت جانبًا أمر الشعوبیة والعصبیة العربیة وما یجرى هذا 

المجرى. وجعلت موضوع حدیثى كله إنسانى الطابع بقدر ما استطعت ذلك بأنى أرى أن 

تب العلم والتاریخ ال اقاصیص الشعراء وأغانیهم بحث األسباب التاریخیة إنما تصلح له ك

  . ٢وأن المأساة الدرامیة ینبغى فیها أن تبني على عقدة إنسانیة الطابع

ولكن على الرغم من كالم عبداهللا الطیب السابق نجده قد اقتبس كثیر من اشعار العرب 

 وتراثهم في هذه المسرحیة وذلك نجده في نشید االفتتاح یقول:

  أعمـاك خوف األمیر أم حبه یا جعفر               

  أم الغـرام الخطیر بـذات خد مزعفر               

  وجـدها العباس وعـم خیـر النـاس             

  وأنت مولى حقیر هل غاب عنك القیاس              

  وهبـك من آل مسلـم ومن جذور قتیبه             

    ٣بنى قصى وشیبهفهـل تناسـب یـومًا              

(زواج سمر) معلقًا على من هبك  وقد إشار عبداهللا الطیب في التذییل في نهایة المسرحیة

من آل مسلم: روى الطبرى أن عبداهللا بن مسلم أخا قتیبة بن مسلم سبى زوج برمك وأحبلها 

                                     
). ٣٤٣م، ص(١٩٧٨ -طرابلس -د/علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربى المعاصر منشورات الشركة العامة للنشر 1 

) .٨ -٧م ، ص (٢٠٠٤فة والنشر،  الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحا 2 

) .١٠م ، ص (٢٠٠٤بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم 3 



 ١٤٣

ثم استردها برمك فولدت خالد بن برمك على فراشه، وقد أراد المنصور فیما زعموا من 

  . ١خالد أن یخرج من نسب برمك إلى نسب الباهلیین فأبى

عندما ذكر أبوزكار الشاعر االعمى عندما قال أبوزكار: یاسیدى هل اغنیك من     

قصید كثیر أشار عبداهللا الطیب في التذییل أنه خلع على أبوزكار صفات المغنى والشاعر 

مسلم بن الولید والبیتان ونسب إلیه بعض ما تنسبه الكتب ألبى سلیمان االعمى أخى 

  لكثیر عزة وزعم أن أبوزكار كان ینشدهما لجعفر عندما دعي به لیقتل والبیتان هما:
 

 

  فال تبعد فكل فتى سیأتى     علیه الموت یطرق أو یغادى                 

   ٢وكل زخیرة البد یومًا       وٕان عمـرت تصیر إلى نفاد                

لم توجد في التاریخ بهذا االسم ولكن یقول عبداهللا الطیب أنه أخذ  أما شخصیة میسون

شخصیتها مما زعموه من أن أحدى جوارى العباسة قد غاضبتها ووشت بها إلى زبیدة 

 ویظهر ذلك في الحوار الذى دار بینها وبین ابن ربیع:

  إنك لم تصبك إال خدشة طفیفة ابن ربیع:

  فةدعنى یا موالى بحیاتك الشری میسون:

  خاقان ابن ربیع:

  (یضع خنجره على عنق میسون تهدیدًا) خنجرى فوق حلقومك تكلمىخاقان:

  موالى لن أخونه * الناس یحمدونه * أتركنى* ال تقتلنى  میسون:

  : أذقها طرف الشفرة یا رقیع أخدشهاابن ربیع لخاقان

  (والدم یسیل من خدش حلقها وقد طرحت على األرض)میسون:

  قتلونى، أدركونى قتلونى،        

  اخدشها خدشًا یوجع. وٕان صاحت مرة أخرى فاذبحها. وٕان ابن ربیع:

  أبت أن تتكلم فاذبحها ذبحًا      (لمیسون):         

  ماذا رأیت؟ قولى       وحاذرى من خنجر صقیل        

  (ترتعد): طفًال صغیرًا   میسون

  من مع الطفل الصغیر؟  ابن ربیع:

  ) ساعده واحدًا واثنین وثالثة وبعد ذلك...(لخاقان          

  (لمیسون یهددها) أن لم تتكلم فانحر           

                                     
) .١٢١م ، ص (٢٠٠٤بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحافة والنشر،  الخرطوم 1 

) .١٢١) و(١٣م ، ص (٢٠٠٤دهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحافة والنشر،  الخرطومبروفسیر/عب 2 



 ١٤٤

  إن لدى بدرتین هكذا (یبرزهما) والخنجر          

  إنى أعد... واحدا ... واثنین...         

  سیدتى ....... دعنى  میسون:

  ومن ؟  ابن ربیع:

      ١وسیدى الوزیر.... جعفر میسون:

نجده قد استخدم اشعار مسلم بن ولید ولم یغیر من لفظها ولكنه قد قدم ؤاخر في وقد 

األبیات كما استخدم أبیات الولید بن یزید في المنظر السادس. أما أبیات مسلم بن الولید 

 (زواج سمر):وهى في  نشید المنظر السادس من 

  ه رجلداوى فلسـطین من أدوائها بطل         في صـورة المـوت إال أن

  كأنـه قمــر أو ضیغم هصـر        أو حیة ذكـر، أو عارض هطـل 

  أطعت ربـك فیما ألحـق الزمه         حتى في أطاعك في أعدائك األجل

  هبطت أرض فلسطین وقد سمجت        فالخـوف منتشـر والسیف معتمل 

   ٢في عسكر تشرق األرض الفضاء         به كاللیـل أنجمه القضبان واألسل
 

لقد كان األثر اإلغریقى واضحًا في مبنى النص الدرامى عند عبداهللا الطیب ثم     

تعددت اإلشارات إلى شكسبیر عند إرشاده لكیفیة اخراج النص. اتبع عبداهللا الطیب نهج 

الدراما الثالثیة األجزاء كما عند اإلغریق یكون كل جزء متكمًال في حد ذاته لكن تشتجر 

إلى غایة ماسویة واحدة كما في مأساة أودیب مثًال. فقد تكونت هذه من كل األجزاء لتدفع 

 جزئیات: أودیب ملكا، انتجون، والسبعة ضد طیبة. 

لم یتقید عبداهللا الطیب برباعیة النص كما عند اإلغریق یسایر عبداهللا الطیب    

ط النشید المنهج اإلغریقي كذلك دون كلل في النشید اإلفتتاحى الذى یسبق كل منظر، یرب

اإلفتتاحى مع ما دار في المنظر السابق بنبوءة ما سیكون علیه المنظر الذى یتلوه وینعتق 

كل هذا في سیاق فداحة المصیر الذى سیؤول إلیه الرجل العظیم(جعفر البرمكى). قد 

تكتفى الدراما اإلغریقیة بالنشیدین اإلفتتاحى والختامى لكن عبداهللا الطیب الزم نفسه بنشید 

 ل كل منظر. قب

وقد سأل د/الواثق الدكتور/عبداهللا الطیب عن ظاهرة تفشى الغناء في ثالثیة   

ذكر لى أن  –البرامكة وهو ما یمتنع في النهج اإلغریقي وعند سائر األوربیین من بعدهم 

                                     
). ٧٥ -٧٤م،ص(٢٠٠٤السودان-الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة) 1 

). ٣٥م ، ص (٢٠٠٤سمر، الطبعة الثانیة ، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج 2 



 ١٤٥

شكسبیر نفسه قد لجأ للغناء في بعض أعماله وأشار إلى نص شكسبیر(حلم لیلة منتصف 

 ناء وأنه لهذا لم یر ما یمنع أن تتضمن الدراما الغناء. الصیف) الذى فیه غ

عندما یموت الرجل العظیم في المأساة اإلغریقیة تصطخب "ربات العذاب" حول   

الجناة وقد تدفع بهم إلى الجنون. أنسلك عبداهللا الطیب في مثل هذا المنهج في نهایة الجزء 

  رون الرشیداألخیر من الثالثیة حیث "اتألبت الزبانیة" على ها

  نحن جنـود الندم       هیجنـا هـذا الدم الزبانیة:

  هل أنتـم شیاطین       إنى أمیر المؤمنین هارون:

  لسنا شیـاطین ولكنا من المالئكة  الزبانیة:

  قد بكت السماء مما حل بالبرامكة          

  نحن الزبـانیة الغضاب          

  جئنـا إلیـك بالعـذاب         

  بالغیـظ والحسرة منـك نمأل الفؤاد        

  إنـك لن تعـرف األمـان في بغداد        

  وطرف عینیك لن یذوق طعم الرقاد        

  وملكك الضخم قد سرى إلیه الفسـاد        

 ولیس یغنى عنـك الحج وال الجهـاد        

  أال تكفر عنى إن نلتها الشهادة  هارون:

  إنك لن تنالها  الزبانیة:

  یا ویلتى * یا حسرتى * هل أحرم السعادة؟! هارون:

  ثالثة جذوع تتحرك والرأس على رمح طویل) من أنت؟  -(یبدو شبح جعفر       

  بموالك جعفر * أما آن لى أن أقبر  الشبح:    

  من أنت؟ * ال تدن منى* ألم تخنى* كن بعیدًا عنى  هارون:    

  ح) عبیستى (تنهض العباسة وتنظر للشب             

  ١(تمد یدیها للشبح وتسعى نحوه) جعفرى العباسة:    

وكان عبداهللا الطیب طویل الباع في الدراما اإلغریقیة وقد عكف على أعمال شكسبیر    

  . ٢عكوفًا لم أعهده عند غیره من المعاصرین

                                     
). ١٥٤-١٥٣م، ص(٢٠٠٤السودان-الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة( نكبة البرامكة)  1 

).١٦م، ص(٢٠٠٦طبعة  -د/ محمد الواثق، ورقة للشعر 2 



 ١٤٦

  
  

المأزق اللصیقة ببنیة المسرحیة الزنجیة عمومًا، أي إمكانیة (یطرح النص أحد أكبر    

تأصیلها الشكلي باسترفاد األشكال ما قبل المسرحیة في الثقافة الزنجیة، إذ ال یخفى أن 

هذه الثقافة تتضمن العدید من الصیغ التعبیریة، والطقوس ذات العمق المسرحي، عالوة 

اسة األرواح، ومیثولوجیة األقنعة، على ذهنیة غنیة تنتج من معتقدات شتى، كقد

والطوطمات، والطبول، والرقص، واإلیقاع، واألداء الشفوي الطقوسى.. وقد ثبت أن الزنوج 

سواء أولئك الذین ظلوا في القارة األم، وزنوج الشتات، قد مارسوا طقوسًا تتعالق في كثیر 

  من جزئیاتها بأشكال مسرحیة صمیمة..

ف لبعض الرموز المیثولوجیة الزنجیة مثل "ییمایا" وهى آلهة الحضور الفالشى الخاط    

الخصب عند زنوج هایتي، و(أجوى) إله البحار في المعتقدات الزنجیة..  واألشیاء وبتلك 

الحساسیة الصوفیة بتجلیات الطبیعة وبغرائبیة الفضاء األفریقي، األحیاء واألموات.. وأیضًا 

  ..١سطرة االم الذات السوداءبالجسد ككینونة شعائریة دون إغفال ال

وهى تحلم تردد ییمایا..ییمایا إلهة الخصب وترقص من وٕاذا رجعنا إلى الحدیث سوالرا      

أجل أمها وتغسل  بالمیاه جسدها وتغنى أغنیة البحارة السود التى تحكى تاریخهم الحزین 

ن میت وجریح عندما تصیح من خلفهم الغابات والقوافل وهم مقیدون في السالسل ما بی

  وسجونهم الماء والریح و السیاط حولهم تدور  

  (تتقلب في فراشها كمن یحلم حلمًا مزعجًا)   سوالرا:  

  ییمایا.. ییمایا        

  سأرقص اللیلة من أجلك یا امى        

   ٢وتغسل المیاه جسدي       

  وتقول ایضًا:  (أغنیة البحارة السود)        

  ا بالدنا..لو سألت عن        

  ولو تصایحت في أثرنا الغابات والقوافل         

  فقل مقیدون في السالسل        

  ما بین میت وجریح       
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  سجونهم ماء وریح..           

  ییمایا..ییمایا..ییمایا.           

  نمشي وال نمشي            

  ..١ندور.. والسیاط حولنا تدور           

دار بین الحارس والعبد األول والثانى والثالث نجد العبد األول یشیر إلى  وفي الحوار الذى

السماء ویخاطب السحب الضاحكة الحزینة و یتنبأ العبد الثانى بأن الریاح سوف تهب أما 

العبد الثالث یخبر بأن السفینة ال تمضى بعیدًا ویسخر منهم الحارس األول ویصفهم 

  ماكان وماسیكون: بالسادة المنجمین الذین یخبرون 

  (مشیرًا إلى السماء)  العبد األول:

  السحب الضاحكة الحزینة              

  (محدقًا في نفس االتجاه)  العبد الثاني:

  سوف تهب الریح..               

  لن تمضى بعیدًا هذه السفینة  العبد الثالث:

  (حارس یقترب)             

  ستمأل الریاح كل األشرعة..  العبد األول:

  ثم تشقها..              

  حتى تصیر كالنبال..              

  وسوف تسقط الحبال..             

  مقطعة..             

  مقطعة..            

  

  (ساخرًا) یا أیها السادة.. الحارس األول:

  بل سادتي المنجمون..                 

  تفضلتم فقلتم بعض ماال تجهلون هال                

  ما كان أو ما سیكون                 

  .. ٢وما الذى كان وراء هذا العبد الضافي السكون                
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في وضع آخر یتحاور العبد األول والثانى والثالث مع الحراس عن أجوى صاحب الریاح 

یب مفجر البروق والرعود حتى في موكبه الرهیب ممتطیًا مركبة اللهب وخلفه وزیره المه

  تحركت سحابات السنین وتماوجت العاصفة قرونها الحمراء وأرعبت الحراس:  

  (بهتكم) هل تنطقون أو تضربون؟  العبد الثاني:  

(بعناد) ذلك "اجوي" صاحب الریاح في موكبه الرهیب ممتطیًا مركبة  العبد األول:  

  اللهب.. 

   یسوقها بنفسه.. العبد الثاني:  

  وخلفه وزیره المهیب.. العبد الثالث:  

  مفجر البروق والرعود..           

  (مرتعدًا) اخرسوا.. فإنكم تخرفون..  الحارس األول:    

  انظر فقد تماوجت قرونها الحمراء العبد األول:      

  حتى سحابات السنین الواقفة..  تحركت..                

  خطى.. تمشى وئیدة ال العبد الثاني: 

  تركض..  العبد الثالث: 

  أنها تجئ..  العبد األول: 

  أنها هى التي تقول..  العبد الثاني: 

  تلك العاصفة العبد الثالث: 

  (برعب) العاصفة (یجرى)  الحارس الثاني:

  (مضطربًا) وتقرأون الغیب ثم تصمتون..:الحارس األول

  وتحملون في سكینة..                 
  

  

  

  

یث العرافة مع الفتاة ودینج الذین أتوا إلیها مع الضیفان وكیف أن العرافة وفي حد    

وصفت ألحدى الموجودات وصفة مفیدة في خرقة ملفوفة وأن ترمیها في أحدى االنهار 

عند القمر الرابع وتقتصى عند السابع وتضیئ الشمعات السود في المقبرة المهجورة وأن 

  تعید كلماتها وال تنساها: 

   ١یا جدة .. یا جدة ة:الفتا 
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  (من الداخل)  العرافة: 

  من یدعوني            

  ضیفان على بابك (یظهر من نفس الناحیة دینج.. وآخر یعرج. تدخل الفتاة  الفتاة: 

  فتحة الباب) رأسها من               

  ضیفان یریدانك..               

  لیسا من سكان القریة              

  (حركة في الداخل.. احدهم یخرج لیلقي نظرة على الرجلین ال ینبس بكلمة)..             

  (تومئ إلیهما الفتاة فیدخالن)            

  (ألحدى الموجودات)   العرافة:   

  ألقیتها في احد األنهار..  (تعطیها شیئًا ملفوفًا في خرقة)             

  عند القمر الرابع..             

  ثم اغتسلي عند السابع..              

  وخذي هذى الشمعات السود..              

  اضیئیها في المقبرة المهجورة عند الظهر             

  واعیدى كلماتي             

  ال تنسیها..             

      ١فلسوف تفید           
   

  

  
  

  

  

ویظهر التراث هنا في قرأة العجوز للغیب من خالل الحصى وٕایمان الجندى       

  والكولونیل بأن المرأة العمیاء تقرأ النجوم ویظهر في اآلبیات التالیة:

  هذا الحصى عیناي   العجوز:

  عیناك؟  الجندى االول:

  بلى.. اقرؤه.. فابصر الغیب   العجوز:

  فهمت (لزمیله)   الجندى االول:

  هل فهمت؟ 
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  المرأة العمیاء تقرأ النجوم 

  (یضحكان)

  یا ولدي دعنى   العجوز:

  ال.. بل سوف تأتین معى  الجندى االول:

  (یهمس في اذنها) 

  سوف تسر الكولونیل رؤیتك 

  ١فالكولونیل
  

التراث هنا في إیمان المرأة المجندة بأن المسیحیة واإلسالم كالهما طریق إلى اهللا  یظهر

  ة هى الصالة في دین محمد ودین المسیح كما في الحوار التالى:وأن الصال

  لقد جمعتنا الصالة  الشاب:

  برافو.. أتسمع قال الصالة أممنوعة هي؟  المرأة المجندة:

  ممنوعة  الضابط األول:

  (بدهشة)  المرأة المجندة:     

  یا إلهي 

  ال تمزحي  الضابط األول:

  نماریو.. لكنه الدی  المرأة المجندة:

  دین محمد  الضابط األول:

  ولیس المسیح  الضابط الثاني:

  (ساخرة)   المرأة المجندة:

  و ما الفرق بینهما یا فصیح

  هو الفرق ما بین روما وبرقة.. ما بین دیر عظیم ومسجد  الضابط األول:

  ٢كال المسلكین طریق إلى اهللا  المرأة المجندة:
       

في إیمانه بالقضاء والقدر وأن الحق وٕارادة وفي حوار عمر المختار یظهر التراث 

  اإلنسان سوف ینتصران على الطغیان

  ال تعتذر   :عمر المختار

  انتصرت إرادة القضاء والقدر 
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  وما یزال الحق والطغیان في المیزان 

  ١وفي غد ستنتصر  إرادة اإلنسان
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تحاول لغة الشعر الخروج على المألوف في اللغة، وتعطى للفظة انطباعات         

جدیدة داخل نسق خاص یعبر عن رؤیا الشاعر وتجربته. وهي لغة خلق ألن المعانى 

ئنا الدقة، ظالل لیست جاهزة والشاعر یعانى في انتقاء األلفاظ التى تحمل معانیه أو إذا ش

ویتعاون الخیال والوجدان في بث هذه  -التى یومىء إلیها والیصرح بها –المعانى 

المعانى" فلیس المقصود استعمال الكلمة بمعناها النمطي بل تعمد الكلمات إلى تعدى 

الوضع اإلشارى إلى الوضع اإلنفعالى، وهنا یستطیع االیحاء أن یقدم عونًا مرًنا یدفع فیه 

ان والخیال لمحاولة استشفاف ما خلف األشیاء، فاللغة هنا المادة األولى للفكر الوجد

لم تعد الكلمات معبرة بنفسها وتمتد ید الشاعر إلیها  ١وتتحول إلى أن تصبح جزءًا منه

فیتناول منها حاجته ویدع منها ما ال یعبر عنه، أضحى على الشاعر أن یلتحم باللفظ 

على الوجدان ویبرز داخل أنساق الصورة الشعریة. تلجأ اللغة  الذى یتلبس بالفكرة ویتغذى

إذن للصور الشعریة ألنها ال تستطیع وحدها أن تتجاوز الواقع وأن تظل محتفظة 

بوجدانیتها وانفعالها كما أن " لغة الشعر تتضوأ بواسطة نماذج الصور وتداخل االنفعاالت 

"٢   .  

صورة بوجه عام فیرى أن معناها "التذكر الواعى نقول أن علم النفس یضع تعریفًا لل      

لمدرك حسي سابق كله أو بعضه في غیاب المنبه األصلي للحاسة المفكرة "، أما مفهومها 

في الفن فإما أن یخصصها فیعدها مرادفة لالستعارة أو یعممها ویتوسع في نطاق دالالتها 

السمع أو اللمس أو التذوق،  فیعنى بها "التعبیر عن تجربة حسیة نقلت بطریق البصر أو

أى أن بعض هذه الحواس أو كلها مجتمعة تدرك عناصر التجربة الخارجیة فینقلها الذهن 

إلى الشعر بطریقة من شأنها أن تثیر في صدق وحیویة االحساس األصلى، وفي ظل هذا 

المفهوم قد تكون الصورة الواحدة تسجیًال الحساس مفردة. ومحاولة صب قوانین تفنن 

الصورة في قوالب عقلیة أو محاولة البحث عن األصل الذى تولدت عنه هذه الصور 

محاوالت عقیمة ألنها تتعامل مع الصورة على أنها نمط جاهز ال یقبل التبدیل أو التغییر 

مع أن "التعبیر االستعمارى یتداخل في بنائه معطیات الحدس ومعطیات الحواس وقد 
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ات الخیال، هنا یكون من العبث محاولة صب التعبیر تتبادل فیما بینها بجانب معطی

االستعارى الذى اكتسب خلقًا جدیدًا في قوالب تقننه وتبحث عن األصل الذى تولد عن 

 . ١طریقه هذا اللون الفنى الجدید"

أما عن عالقة الصورة الشعریة بالدراما فهى عالقة وطیدة، فالصورة تجسد      

مواقف الدرامیة في هیئة الشخوص وكلماتهم التى عن المشاعر واالنفعاالت وتجسم ال

طریق تتابعها یحدث للنص تأثیرًا مضاعفًا للمتلقى "ففى المسرحیة كما في القصیدة 

الغنائیة هذه المجموعة من الصور التى تنتشر وتسود العمل الفنى كله والتى من دالالتها 

لیة التى یهدف إلیها كاتب ورموزها نستطیع أن نبلغ االحساس العام أو الحقیقة الك

 . ٢المسرحیة"

والصورة الفنیة في المسرحیة ال یشترط أن تكون بصریة وٕانما من عناصر أكثر     

تنوعًا من الصورة البصریة مثل السمع والشم واللمس والذوق والحركة. والدراما ال تتحیز 

عالم صورته من لعنصر بعینه ومدار التحیز واالختیار یقع على نجاح الشاعر في رسم م

. والمهم أن تستجیب إنفعالیًا للصورة ٣أى عنصر كان ولكنها قد تفضل العناصر الحسیة

مهما كانت نوعیة مكوناتها "وقد تلعب الصورة، متصلة ومنفصلة، على أشیاء حسیة إال أن 

هذه األشیاء نفسها تأخذ أكثر من وجه وجمیع هذه الوجوه تتألق بنثارات تظل متموجة في 

. والتلقى االنفعالى للصورة ینفى هذه "الحسیة" وبالتالى تتضوأ بمعان ٤الصورة نفسها حركة

 تتعدى المحسوس الواقع. 

إیماءة ذكیة في تعلیقه على  ٥وللدكتور/ محمد مندور في كتابه "األدب ومذاهبه"    

الصورة الشعریة التى تفجر الموقف الدرامى، وتكثفه وذلك في حدیثه عن فن هومیروس 

قول فیه:" وأما عن فن هومیروس الخاطف في تصویر الحاالت النفسیة المعقدة بواسطة ی

صور حسیة خاطفة، دون تمهل عند التحلیل النفسى أو االخالقى المعقد فلسنا نجد له 

مثًال خیرًا من موقف إنسانى شعري رائع صوره هومیروس في االغنیة الرابعة من االلیاذة 

طل طروادة لزوجته الجمیلة المحبوبة أندروماك ذات الرداء حیث قص قصة وداع هكتور ب

األبیض "قبل انطالقه إلى المعركة التى لقى فیها حتفه" ولم تكن أندروماك تجهل خطورة 

تلك الحركة التى كان زوجها سیلقي فیها أخیل بطل الیونان، "أخیل ذا القدم الخفیفة" 
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د أن تنال من شجاعته ومن ثقته بنفسه وتشفق علیه من الموت الذى یتهدده وذلك ال تری

باظهار الجزع فهى تتجلد ولكن التجلد یخونها عندما یتناول هكتور من بین ذراعیها ابنهما 

الصغیر لكى یقبله ثم یرده ألمه، وفي هذه اللحظة الحاسمة تظهر قدرة هومیروس الخارقة 

العواطف  رغم بساطتها وانحصارها في صورة حسیة لقطتها ریشته فجمعت فیها

واالنفعاالت التى كانت تصطرع في نفس أندروماك في هذه اللحظة الخاطفة و هذه 

" إن الصورة تختصر ١الصورة هى قوله "ورد إلیها الطفل فتلقته بابتسامة تبللها الدموع

المعاني وتكثف الموقف وتزیده ثراء وحركة دون التصریح بعبارات مجردة وٕانما االیحاء 

 رغم ظالل الرموز التى تكتنفه. الذى یؤكد المعنى

تحت عنوان "تطور الصورة الشعریة  ٢وهناك دراسة للناقد األلمانى فولفانج كلیمن    

ومما جاء فیها أن الناقد  the development of Shakespeare’s imageryعند شكسبیر 

بث فولفانج یدرس داللة الصورة على الشخصیات عند شكسبیر من قبل "لیر وهاملت وماك

وعطیل ورومیو وكرسیدا وجولیت وغیرها، باختصار یدرس تطور فن شكسبیر في استخدام 

الصورة في الشعر المسرحى، وقسمها على ثالثة أقسام، وهى في الوقت ذاته ثالث مراحل 

  فنیة لفن شكسبیر.
 

ففي المرحلة األولى: تقوم الصورة بوظیفة الزخرفة والزینة فحسب، وفي المرحلة   

تتخلى الصورة عن هذه الوظیفة الزخرفیة وتبدأ تشارك في البناء المسرحى نفسه،  الثانیة:

وفي المرحلة الثالثة: تتخلى الصورة تمامًا عن الوظیفة الزخرفیة وتقوم بدورها كامًال في 

  . ٣التعبیر عن شخصیات المسرحیة وتسهم في تطویر الموقف الدرامى نفسه"

                                     
). ٢٧محمد مندور، االدب ومذاھبھ، دار نھضة مصر (بدون تاریخ)، ص(د/   1 

 وھذه الدراسة عن شكسبیر ترجم الدارس جزءاً كبیراً منھا ضمن  م  ١٩٧٢أداب القاھرة  -الدیوان نقال عن الباحث محمد عبدالھادي، رسالة ماجستیر مخطوطة بعنوان: نظریة الصورة الشعریة عند مدرسة  ٢

" والصورة الشعریة عند شكسبیر  )، ویقول د/مصطفى بدوى في كتابھ دراسات في الشعر والمسرح٢٠"جدلیة الخفاء والتجلى" ص( كتابھ  )، وأشار إلى دراسة فولفانج د/كمال أبودیب في ٨٩-٢٢ص(أطروحتھ من 

  ).١٥٣فیھا، ص(    االیحاء ببعض الصفات التى تتحكم اتھ أو فيكثیراً ما تكون وسیلة من الوسائل التى یلجأ إلیھا ھذا الشاعر المسرحى الكبیر في رسم شخصی 

) وما بعدھا. ٩٤انظر ایضاً في الصورة عند شكسبیر، اریك بنتلي، الحیاة في الدراما، ص(  3 
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یقول عبداهللا الطیب في تعلیقه عن لغة الشعر والدراما أنه اتضح له الفرق          

وجدته  - الشاسع بین طریقة شكسبیر في نظم القصیدة المحكم، وطریقته في نظم الدراما 

لة واالتقان، ویحترس في القصید المحكم (ومنه مقطوعاته) یعمد إلى التجوید اللفظى والمقاب

في التشبیه واالستعارة بأن یعلل وجه الشبه ویوضحه أن كان غامضًا وبأن یتأتى إلى 

القائه في نوع من تحكیك وتهذیب أن كان واضحًا. أما في الدراما فهو یلقى اللفظ القاًء 

سامع عنیفًا في غیر اهتمام بالتجوید، ویقذق االستعارات والتشبیهات قذفًا فتهوى على ال

هوئ الجالمید وینوع النغم بحسب ما تقتضیه المواقف ویقتحم ثنایًا شرسة من البیان تنهار 

. ١دونها القوى وعجبت في نفسي أن كان نحو من هذا یتأتى في العربیة للشاعر الفحل

كذلك یقول عبداهللا الطیب قد استعمل النثر في القسمین الثانى والثالث في مسرحیته لمن 

ینسب إلیهم الشعر من أمثال جبرائیل بن بختیشوع ومن بمجراهم من األعاجم. ال یجوز أن 

وقد حذوت ههنا حذو شكسبیر إذ هو یضن بالشعر على الخدم والغوغاء وأصحاب 

. وقد أشار في حواشیه في المنظر السابع ونشیده في القسم الثانى(مسرحیة الغرام ٢الحرف

.  ویظهر ذلك في ٣أعاجم -غیر الرشید-به المكنون) الحوار هنا نثرى ركیك ألن أصحا

  .الحوار الذى دار بین بن بختیشوع وحنین

ذا خالف ما علیها ه كما یذبل النبات والحمى  ذهول وذبول   ختیشوع:یابن     

   الأعرف مرضها لیس في كتب الینوس وال توصیات بقراط، وال في  الطبیعةاسطقات 

معروف  وغیر دة. استعنت بكل مخلوط معروفبن كلالمذكورات عن الحارث الوصفات 

والعقاقیر                          الكافور والرشاد والقرنفل والتوتیا والشب. العقاقیر المعدنیة 

  النباتیة ما یخرج من البحر الملح وما ینحت من الصخور. 

  هل جربت كل شئ یا أستاذى؟  حنین:      

  الغزال األصهب وبیض الرخمكل شئ، حتى لبن ابن یختیشوع:      

  ولم یفدها یا أستاذى؟حنین:       

   ٤لم یفدها لم یفدهاابن یختیشوع:      

                                     
).٤م ، ص (٢٠٠٤السودان  -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم  1  

).٧م ، ص (٢٠٠٤السودان -وفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطومبر  2  

). ١٠٨م،ص(٢٠٠٤السودان  -الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة)  3  

). ٦٧-٦٦م،ص(٢٠٠٤السودان-الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة) بروفسیر/عبدهللا  4  



 ١٥٦

تلعب الصورة الشعریة عند عبداهللا الطیب دورًا هامًا وبناء في مسرحیته حملت رؤاه         

ودخلت في النسیج الدرامى من خالل مواقف ابطاله وصراعته وبعد صحبة غیر قصیرة 

رحیات الكاتب ومعایشة المواقف المتباینة لشخوصه یمكن القول بأن هذا الجانب عند لمس

عبداهللا الطیب یحتاج لدراسة تكشف الدور الذى تلعبه الصورة في مسرحیته والصورة عنده 

متعددة وثریة وذات أبعاد مختلفة ولها معانى وٕایماءات تضئ العمل الدرامى وتساعد 

الرؤیویة ولم نجد بدا من الرضوخ للتحدید عند الحدیث عن أنواع المتلقى على تفهم أبعاده 

الصورة فسمینا الصورة بأسماء تنبغ من دالالتها، وعلى كل فإن هذه النعوت قد تكون 

عقلیة تجرى وراء القولبة التى یسعى إلیها العصر الحدیث ولكن االختالف في تصوراتها 

قولبة خصوصًا إذا كنا ندرس ملمحًا یتكرر وجوده الیلغى حاجتنا أحیانًا إلى هذا التحدید وال

  في مسرح عبداهللا الطیب من خالل أنواع الصورة الشعریة عنده.

تظهر في الصورة النقلیة الذى یلتقط فیها عبداهللا الطیب وجه 

الشبه الحسي بین أمرین مختلفین ویظهر ذلك في نشید االفتتاحى للمنظر الخامس حیث 

ك تشبیه مرسل (كأنه قمر) وتشبیه مرسل مفصل في كل من (ضیغم هصر، أوحیة هنا

ذكر، عارض هطل) واستعارة مكنیة في (أطاعك في أعدائك األجل) وتشبیه تمثیل في 

  قوله

في عسكر تشرق األرض الفضاء به كاللیل أنجمه القضبان واألسل) وتشبیه مرسل (

 ومحیاها مثل الصباح في االشراق:  مفصل عندما شبه الجیش بالجراد في االنتشار

  داوى فلسـطین من أدوائها بطل           في صورة المـوت إال أنه رجل

  كـأنه قمـر، أو ضبغم هصـر           أوحیة ذكـر، أو عـارض هطل 

  أطعت ربـك فیما الحق الزمـه          حتى أطاعـك في أعـدائك األجل 

  فالخـوف منتشر، والسیف معتمل هبطت أرض فلسطین وقد سمجت        

  في عسكر تشرق األرض الفضاء به      كاللیـل أنجمه القضبـان واألسـل

  ویقول أیضًا:

  ومصر حین أكفهرت بها الخطوب الشداد  

  سمـا إلیهـا بجیـش منتشـر كالجـراد 

  وجـرد السـیف حتى أخاف أهـل الفساد 

  وعـرفـت بأسـه مثــل نـداه العبـاد

  داه ـل نــأسـه العبـاد مثوعـرفـت ب
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  اهـه أعطـواهللا حــزمًا وعـزمًا ورأف

   میسون:وفي قول 

  ومحیـاى مضئ مثل إشـراق الصبـاح     

  وسـواد اللیـل من شعرى كأذیال الریاح     

  زعمــوا أنى لقیـطه فلمـاذا لقطـونى      

  رحمـونى إذ رأوا ثغرى وٕاشراق جبینى      

     ١اح غمـرونى بالسماح ورأوا في النجـ      

: في الصورة االیحائیة التى تتطلب مهارة الكاتب وذكاءه فهى تعبر 

عن المعنوى بصورة حسیة وتزید عن الصورة النقلیة في درجة االیحاء وعمق المعنى 

وكشف المواقف إذ أنها تسهم إلى حد ما في البناء الدرامى، وقد تتخلى عن"صنعتها" وال 

یلتفت المتلقى إلى الجهد العقلى فیها نظرًا النتظامها ضمن الكلمات العادیة التى یتكون 

منها الموقف الدرامى فهى التصرح بالتشبیه كما رأینا في الصورة النقلیة وٕانما تزول 

المسافة بین المشبه والمشبه به النصهارهما معًا في وجدان الشاعر، وتحویلهما إلى 

ى المحسوس الذى تنسج منه وتغلف المعنى اإلنفعالي المتولد بوشاح صیرورة جدیدة تتعد

یلتمس المعنى من خالله. ویظهر ذلك االیحاء في الحوار الذي دار بین مسرور میسون 

حیث شبیه المهند بالنار في اللمعان تشبیه مرسل مفصل وتشبیه بلیغ في قول 

ما شبهت مسرور بأمیر میسون(یاغضنفرى  یا سبـعى یا نمـرى) وتشبیه مرسل عند

 المؤمنین:
 ج

  ب !ـأخفـت  قـلبـى !        مألتنى بالرعمیسون: 

  ه !ـوجهك ما أصرمه !        سیفك ما أحسم         

  ل النـارـمهـنــد بتــار        یلمـع مث         

  وبطشـه من یـدیك ك       یــحمرته في عین        

  مسرور هل تسمعنى ؟   ــا أقـواك !    واهللا م        

  تخـیفني تفزعنى           لـكننـى أهــواك !        

  أهواك یا غضنفرى          یا سبـعى یا نمـرى !    ( یبتسم مسرور)        

  ویلك یارقیعة!  مسرور:     

                                     
).٣٧-٣٥م، ص (٢٠٠٤السودان  -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم  1  
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  ال تغضبن علیا یااسدى الهصور میسون:   

  رق قلیــًال إلیـا یا نمر النمور          

  أنت عندى أشبه الناس بموالى أمیر المؤمنین         

  وأنا میسون ووجهى متعة للناظرین              

  هل تضربن عنقى إذا أمرت بذلك !             

  نعم ولست أبالى بما أرى من جمالك !   مسرور:

  ى علیك خواهللا أنت فظیع سیفك هذا یروع دعنى أقبل سیفك الباتر یا آ   میسون:

  ال تفعلى لعله یجرح عفوًا شفتیك    مسرور:

  البعدن عنه دعنى أقبل فمك    میسون:

  إنه أحد منه    مسرور:

  واهللا ما أصرمك واهللا ما أحلمك        (تقبله)   میسون:

  واهللا ما أحالك وما أخف دمك !            

  یا أشبه الناس جمیعًا بأمیر المؤمنین                             

  (یقبلها) ر:مسرو   

  عجب هذا عجاب ؟        طاب هذا طاب طاب         

   ١صدى السیف وذاب !                    

ثمة استنتاج توصل إلیه أحد الباحثین وهو أن الصورة     

الشعریة تماثلیة عند عبدالمعطى حجازى، تضادیه عند صالح عبدالصبور ویردف الباحث 

"یمكن ألى باحث أن یرد هذه المقابالت جمیعها إلى مقولة واحدة تخضع لها  رأیه قائالً 

  . ٢الحیاة –وتدور في نطاقها كل الصور العنقودیة وهى مقولة الموت 

وتعرفنا للصورة العنقودیة یشمل إلى جانب الجمع بین التضادات والتى رأیناها في    

بین الصور الجزئیة التى تتشابك  الصور النقلیة واإلیحائیة على السواء الجمع كذلك

جمیعها بخیوط رقیقة تربطها بالمغزى والمدلول الذى یبغي الكاتب أن ینقله إلى المتلقي 

عبر هذه اللوحة "وما هذا التوسع في الصور الشعریة واالعتماد على غیر المجاز 

رغبة من  إال ٣واالستعارة في تكوینها من مثل الفعل المادى وایثاره لینوب عما وراءه"

                                     
). ١٢-١١م،ص(٢٠٠٤السودان-رام المكنون( نكبة البرامكة)،الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب، الغ  1  

).١٢٠م،العراق،  ص(١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة" الطبعة االولى، دار الشئون الثقافیة العامة،   2  

). ١٩٨م، ص(١٩٥٨االدبیة، دار مصر للطباعة د/ مصطفى ناصف، كتاب الصورة   3  
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الشاعر في التعبیر عن حاالت نفسیة غامضة الیستطاع بلوغها بالصور الجزئیة أو 

بالصور المفردة، وٕانما یتوكأ الشاعر على تعدد الصورة واتساعها من أجل نقل الداللة 

المؤثرة التى یحسها الشاعر وینفعل بها والصورة العنقودیة إذن هى ذلك الوسیط القوى 

لشاعر وهى عنقودیة ألنها تتكون من صور جزئیة كل منها تؤدى جزءًا الذى یلجأ إلیه ا

  من المعنى الكلي، وسوف نوضح ذلك من خالل بعض صور عبداهللا الطیب. 
  

  

ن الصورة تدفع رأینا من خالل الصور السابقة كیف أ 

بالفعل الدرامى، أو تستكشف الحدث أو تؤمئ إلى الموقف المسرحى وتبرزه أو تلخص لنا 

مغزى العمل المسرحى ككل. وال بأس هنا من إیراد هذه الصورة التى تعتبر أكثر صور 

الشعریة داللة على موقف مسرحى معین ونبدأ بصورة من مسرحیة  –عبداهللا الطیب 

في هذا الحوار الذى دار بین العباسة وجعفر حیث نجد هنالك استفهام  الغرام المكنون)(

 یفید التقریر في قول العباسة (ألست ترانى) 

  ألست ترانى قد شفیت وقد جرى       دم في عروقى كدت واهللا أقبرالعباسة: 

  ألست ترانى أنهض اآلن، جعفر؟         
  

  وعدت إلى رحب الرضا والهناء    بإذن اهللا كل الشــفاء         شفیت جعفر: 

  وعدت إلى األنس الكریم ومجلس          النعیم  وعشت عیشة السعـداء       

   وتهنئة  الدنیـا  وزین النسـاءـه           اء هذا الملك أنت وروحفعذر        

  فـؤادى به من التلطـف أجـرى دمـى  ا تحيـأال إنمالعباسة: 

  في قدمى ال یستـطیـع وصفـه فمـى أحس دبیب الروح          

  أنـظر إلـى أستـطیـع أن أقــوم اآلن          

  أقـدر أن أمـشى لقـد أنقذنى الـرحـمن         

  دعنى  إلیـك أصـل فإذا وصـلت أعـود          

  أنـظر إلـــى خطـواتى مشي وئید وئید          

   ١قلیًال بنفسي أنت فداك روحىأفدیك ال ترهقى نفسك واستریحى   بامى  جعفر:
 

امتازت الصورة عند عبداهللا الطیب باعتمادها على الحدس  

دون االتكاء على العناصر الحسیة بأنواعها المختلفة ومثل هذه الصور قد تكون تجریدیة 

                                     
). ٧٥-٧٤السودان،ص(-الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون( نكبة البرامكة)  1  
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یرة قلما ذهنیة التنبض باالیحاء الدرامى، وتحیط باستخدامها في العمل الدرامى محاذیر كث

ینجو كاتب عند خلقها من الوقوع فیها ولكنها مع الكاتب الخالق والشاعر الصادق تستحیل 

إلى معنى جدید ینفذ إلیك إذا دخلت إلى حرمها، والتملك مع ذلك تلك العناصر الحسیة 

التى تؤكد وجودها في األذهان التى ألفت استخدام الحواس ال الحدس ولكنها تدخل مباشرة 

اق المتلقي دون حاجة إلى وسیط یحملها إلیه ألنها مومئة بنفسها، مكتفیة بمعناها إلى اعم

 غیر متوسطة بالعناصر المألوفة.

ویتبین االعتماد على الحدس في الحوار الذى دار بین جعفر وهارون عندما اكتشف أمر 

به الطفل فهناك جناس تام في قول جعفر  (اال یحیا باذن اهللا یحي) واستفهام یطلب 

التصدیق وهو ادراك النسبة في قول جعفر (هل تردن الذي اهدیته یا سیدي علیا) وتشبیه 

  بلیغ في قول هارون (انت نور وانت الرقیق الحكیم): 

  ویحك  یاجعفر من سمیته ؟ هارون:    

   سمیته یحي جعفر:    

  أال  یحیا بإذن  اهللا  یحي   جعفر:    

  ثم ما كنیته ؟                

  كنیته  أبا معاذ   :جعفر      

  أحسنت إذ  بأمیر  المؤمنین الذ  هارون:    

  لكن  تعصبت  في اسمه  ألبیك                  

  هال   بأسـمائنا  تسمى   بنیك                  

  سمته موالتى  باسم كـریم  جعفر:         

  حبیبى أنت حقًا رقیق حكیم  هارون:        

  د  سمیتماه هـارون إذن  فق                

  یالكما من حبیبین بكما تقر العیون                

  لیس في  الملكـوت  الواسـع   من  أمیر أسعد منى               

  فیكما ماخاب ظنى   *قدرك عندى یاحبیبى حقا فارع                

  للجزاء موجبه   *یاحبیبى  تلك   الهبه                          

  فاحفظنها                                  

  هل تردن الذى أهدیته یا سیدى علیا  جعفر:      

  كال  ولـكنى حبوتها بنیا  هارون:     



 ١٦١

  فهو سمي وهو نجل عبیسى              

  ولیسه  لیسى  *وأیسه   أیسى  *ودمه  من   دمي              

  برمك  وهو سلیل *وهو سلیل العباس             

  ومثله  الیـدرك  *وابن حبیبى جعفر             

  وبره الیترك                              

  عنقي    یدیم   النـظر    *ما   لموالى    إلى     جعفر:       

  أنت حبیبى أنت نور البصر  :هارون       

  یمأنت  الـرقیق  الحـك  *تسألنى  فیم   أدیم ؟                  

  إنك یا جعفر قد خنتنى !                

  ١نكثت عهدى،  سنت عرضى،  أهنتنى!               
  

السمة البارزة في الصورة الشعریة عند عبداهللا الطیب، فهي هذا الهوى وأما       

بالعناصر الحسیة الداخلة في زمرة صورة والصورة الحسیة قویة الداللة تبلغ المقصد 

متلقي الرتباطها بالمحسوسات عنده ووجوده الدائم بین هذه المحسوسات بسهولة لدى ال

ویحدثنا "أولمان" عن تجربة قام بها العلماء على الصورة الشعریة عند اثنى عشر شاعرًا 

معظمهم من االنجلیز والفرنسیین، نحو(لون دافئ) مثًال لدینا صفة وهي"دافئ" انتقلت من 

بالموازنة بین العناصر المختلفة اكتشف العلماء أن هناك مجال الحرارة إلى مجال الرؤیة و 

بقطع النظر عن میولهم الشخصیة  –اتفاقًا جوهریًا بین هؤالء الشعراء جمیعًا فقد وجدوا 

أن ادراكهم للعالقات بین المعانى المنقول منها والمنقول إلیها  –وتأثرهم بالنماذج األدبیة 

إلى مجال الصوت بصفة اساسیة أیضًا وبالجملة  كان مجال اللمس بصفة أساسیة ونقلوها

تبین أن االنتقال من المجال االدنى إلى المجال األرقى من مجاالت الحواس، أى من 

مجال اللمس إلى مجال الصوت واالبصار كان ملحوظًا بشكل واضح في كل المادة التى 

  . ٢خضعت للدراسة

        ذلك في هذا الحوار الذى دار بین هارون ویظهر

  (وانت فیها السراج) وتشبیه مرسل في كل من (كانها الدیباج، كفصوص العاج):
   

  أحسنت  ما أفحلك  وعزتى  ما أجزلك  هارون:

  وما  أشد  في  القوافى نفسك         

                                     
).١٢٦-١٢٥م، ص(٢٠٠٤السودان-ة والنشر،الخرطومالطبعة الثانیة، دار األصالة للصحاف -بروفسیر/عبدهللا الطیب، قیام الساعة( نكبة البرامكة) 1  

). ١٤٥م،العراق، ص(١٩٩٠د/ محمد محمود رحومھ، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة"، الطبعة االولى دار الشئون الثقافیة العامة،   2  
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  آنست نفسى، عطف ودى آنسك         

  كملت مسرتى قد         

  كیف ترین هذه األبیات یا عبیستى        

  كأنها الدیباج    بل كفصوص العاج     وأنت فیها السراج  العباسة:

  اآلن أشتاق إلى الصبوح  هارون:

  أمزج كأسى لذتى وروحى         

  (لجعفر)    (نوال تصب الصبوح)                           

  ر الیهن جعفر فیعبثن بأعوادهن)مر القیان یا حبیبى   (یشی 

  غنین لى بالنغم الطروب  

  (تتغنى القیان)                      

  (أغیثًا تحمل الناقة أم تحمل هارون  القیان:

   ١أم البدر أم الشمس أم الدنیا أم الدنیا)       
  

    
نستطیع القول بأن عبداهللا الطیب جد في البحث عن   

عامة) في -ین لغویة عذراء، وقد سبقت االشارة إلى رفضه لثنائیة اللغة (خاصةمضام

الشعر فاللفظة التى تجرى على ألسنة العامة قد یكون لها من اإلیحاء الشعري ما تكون به 

 أكثر مالئمة للتعبیر عن غیرها. 
 

ثل الذى وتحدثنا فیما سبق عن تأثر عبداهللا الطیب بالیوت الذى جاء لعبداهللا "بالم   

یلفته إلى أن في الواقع اإلنسانى نبعًا الینضب للصور الشعریة الموحیة و للغة الباطنة 

لألحداث الیومیة الصغیرة التى تخبئ وراءها مدلوالت كبیرة في جوهرها لب  –باالحساس 

، فقد كان الیوت "أمهر من یستخدم تلك األحداث الصغیرة لدالالت التحد، ٢الحیاة اإلنسانیة

هر من یومئ إلى معنى كبیر بعبارة تبدو من وجودها في الموقف وفي الحدیث تلقائیة وأم

وقد حاول عبداهللا الطیب أن یصنع الصنیع نفسه وكان یعني ما یفعل "كان  ٣والابعاد لها"

عبداهللا یتخیر لغته المسرحیة عن عمد، وما یتصور أنه تسامح منه في التعبیر كان محاولة 

  . ٤ن اللغة المنطوقة المعبرة، لغة الحدیث، لغة القصص الشعبي"مقصودة لالقتراب م

                                     
). ٤٨السودان،ص(-ة والنشر،الخرطومالطبعة الثانیة،دار األصالة للصحاف -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون( نكبة البرامكة)  1  

). ٢٠٢د/.أنس داود ،كتاب االسطورة في الشعر العربى الحدیث، ص(  2  

). ٢٠٢د/.أنس داود ،كتاب االسطورة في الشعر العربى الحدیث،ص(  3  

  4 ).١٥٢م، ص(١٩٨١شكري عیاد، مجلة المسرح العدد الخامس، السنة األولى، اكتوبر  /د 
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وقد اشار عبداهللا الطیب عندما رجع فیما كان الفه من قبل منثورًا فجعل یسوقه نظمًا فقال 

في مقدمة مسرحیة (زواج سمر):"وٕاذ ثبت هذا عندي رجعت فیما كنت ألفته من قبل، 

ذلك حتى بدأت صورة الروایة وعقدتها فجعلت أصوغه صیاغة جدیدة. وما أن أخذت في 

إذ مع النظم تكون المبالغة والشخصیة الساذجة التى قد تهتدى في  –تتغیر تغیرًا جوهریًا 

الكالم المنثور إلى بعض الشكوك من دون ایعاز تصیر في الكالم المنظوم أكثر سذاجة 

. مثًال هارون والبد حینئذ من موعز ینبهها من غفلتها ومن مؤثر خارجى یؤثر علیها

الرشید شخصیة ساذجة في الروایة المنثورة، ولكنه یتداخله الشك في بعض ما بین جعفر 

والعباسة من دون أن یلقى إلیه أحد ذلك. ولكن النظم صیره أشد سذاجة فاحتجت إلى أن 

أقوى شخصیة زبیدة، حتى توعز إلیه بالشك بین حین وآخر، وتجتاله من غفلته، إلى شئ 

  . ١المرة " من الیقظة

في تجربة قاموسیة على مسرحیة واحدة قصیرة أمكن   -٤

 میسون:في قول  الخروج بأن عبداهللا الطیب قد ظهر ذلك في مسرحیاته الثالثة

   آح قال   هاآر   من الرداح   میسون أنا                 

) وفي ٥٦) و(٣٧ي صفحة (د تكرر في المنظر السادس من مسرحیة (زواج سمر) فق

  ) وكذلك تكرار القیام الشعار أبوزكار التى یتغنى بها ٦١المنظر السابع ص(

  خرجت یوم المصـلى  خبرونى أن سلمى                     

  في  المسجد  موالى  الرئیس   ولها  یسجدإلى أن یقول:        

  ب یا  حبیب  یا  حبی                                  

   ٢یا حبیب  یا حبیب  القیان:        

لسادس حین تغنى لوحدها في مسرحیة في المنظر االعباسة ونجد تكراره أیضًا في قول 

وتشبیه ) الشوق الیه جمحلبیانیة هنلك استعارة مكنیة في (الغرام المكنون) ومن الصور ا(

ینحر  وجهك نور وقربك قوت) ونشبیه مرسل مفصل في(بعدك( بلیغ في كل من

  كالسكین):

  هبیه رجع       لیت شعرى ما نصنع         وقد أوصد النفق المكنون     

  وهذا الشوق إلیه جمح        ودهرى قاٍس لیس یلین     هواى طمح    

  وقد أوصد النفق المكنون                               

                                     
).٦م، ص (٢٠٠٤السودان  -الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم بروفسیر/عبدهللا  1  

). ٤٠م،ص (٢٠٠٤السودان  -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم     2  
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  وصد النفق المكنون هبیه عاد       قلبى العلیل، كیف یعاد         وقد أ    

  نأى عنى       دمع العین همى منى          حال الصبة كیف تكون       

  وقد أوصد النفق المكنون                                 

  رمز العز       حبك في كبدى یغمز            جوف الحرة منك حزین    

  وقد أوصد النفق المكنون

  منك تجود ؟             أیا عباسـة  هل  تبكین أال تعود ؟    أال بأنس   

  وقد أوصد النفق المكنون

  أال تزور ؟     وجهك یا حبیبى نور             وقد أوصد النفق المكنون 

  أرید أموت      قربك یا حبیبى قوت              بعدك  ینحر  كالسـكین 

  وقد أوصد النفق المكنون

  الدار            قلبى  مفتـون  مفتون  كیف تزار ؟     أوصد عني باب

  ١وقد أوصد النفق المكنون
  

  

  

هناك سمات خاصة تظهر في التركیبة اللغویة للصورة عند عبداهللا الطیب وهذه      

فهناك االلحاح على الجمع بین  السمات كثیرة نبرز بعضها في هذه العجالة السریعة.

 النفي واالستثناء. .

: وقد یكون القلق والتوتر هو ما یجعله یستخدم النفي واالستثناء  

معًا والنحویون یقولون أن النفي یضعف االستثناء فلماذا أتى به أصًال ؟ إنه االلحاح على 

نة بتوترها وقلقها برفضها القولبة اللحظة الشعریة ومحاولة القبض علیها ونقلها بأما

والتقنین، فالشاعر صادق في التعبیر ألبعد حد، واالستدراك بـ(لكني) بحث عن وجود 

اإلنسان وسط هذه الحیاة أنه تأكید للشخصیة واثبات للوجود الفردى مقابل غلبة الجماعة 

لطیب داخل وسیطرة المجموع على حریة الفرد في كلمة "لكني" تشخیص لحضور عبداهللا ا

عالمه الشعري ویظهر ذلك في مسرحیة (زواج سمر) في الحوار الذى دار بین عبدالملك 

 وجعفرحیث نجد استفهام انكاري في (فیم هذا التجنب؟)

  فلیس مرادى أن أكدر مجلسًا       كریمًا فداك النفس التتعجل      عبدالملك:   

                                     
). ٦٠-٥٩م،ص(٢٠٠٤السودان-الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم -مكة)بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرا 1 



 ١٦٥

  إلیك وآمال طوال عریضات     ولكننى یاابنى دعتنى حاجات                    

  إلى قوله:

  ولكننى أمسیت الحظ سوى           التجنب منه فیـم هذا التجنب                 

  وتاهللا حسبى من ثراء قرابتى         إلیه فـما أبغى ثراء وراءها                 

  بالشیب أسودى  إلیك بنو اآلمال تحدو رجاءها         ولكننى قدحال               

  ١وقد صرت یا بنى هامة الیوم أوغد                            
                

: ولكن لماذا یلجأ الشاعر إلى هذه التركیبات المتناقضة ؟   

أن الشاعر "مضطر أشد االضطرار إلى اللجوء لتركیبات لغویة متناقضة كانت أم متضادة 

 ٢المألوف تستطیع فحسب أن تنقل االحساس الخاص الدقیق الذى یعانیه" وحتى بعیدة عن

إن صور عبداهللا الطیب المتناقضة متشابكة منسجمة تنقل إحساسه الدقیق ألنها محملة 

كما نعاینها في  –بالمعنى، ثریة بالدالالت المتباینة والن المشاعر متداخلة، معقدة، متباینة 

ین ینظمها ویجمعها ویفجر من داخلها رؤاه ورموزه ویرشق الواقع فأن الفن یرتقي بها ح

صوره التى تلتقط هذه االحاسیس لتعبر عنها بأمانة وتصادف استجابة صادقة عند 

المتلقي الذى یعید انسجام الحیاة في رؤیته للنص وانفعاله به ویظهر ذلك في الحوار الذى 

دیق واستعارة تصریحیة حیث دار بین جعفر والفضل أخیهحیث نجد استفهام یفید التص

 شبه شوقها بالجمر المستعر وستعارة مكنیة في (ازجر النفس):

  فهل ذكرت له أن الزواج بال        قصـد وال نیة لیس بمقبـول الفضل:  

  وأن هذا الذى أفتى له كذبًا بما        أراد أخـو جهل  وتضلیـل         

  وال یجوز لها من أجله السمر     وال یحل لها من ذلك النظر              

  أخى، أغاب الحلم عنك، فإنه         یرانى أخاها، أو كمثل أخیـها  جعفر:

  أأشعره أنى أعد لقاءها               حرمـًا  وأنى قد أفـكر فیـها       

  وهل أبدًا فیها أخى تفكر؟   الفضل: 

  راق في العین منظرنعم؛ شاقنى خلف الستائر صوتها     ولما تجلت  جعفر:

  االرب ساعاٍت هناك لهوتها وبین      ضـلوعى  جمـرها  یتسـعر       

  أفكر فیها، أزجر النفس عندها         أروم ضمـیر القلب أال یـودها       

  وهانذا أبلى بها كیف أصنع ؟           فإن العصا كانت لذى الحلم تقرع      

                                     
).٤٩م، ص (٢٠٠٤السودان  -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم 1 

).٤٩د/ محمد عنانى، كتاب النقد التحلیلي، االنجلو المصریة، ص( 2 
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  اصحًا        وقلت أقتصـد في وده والتقـربأال یا أخى أنى نهیتك نالفضل: 

  وال تلتمس إرضاءه بالتحبب          وقلت   تجنبه        

  دع النـهى كله زمـان       التوفى  قد مضى  والتجنب جعفر: 

  فدع عذلى في وده وتقربى      فإن إلیه في المكارم منسبى       

      ١أبن لى،   أبن لىأبن لى سبیل الحزم قد ضاق    مذهبي         

هنا بغیة التكثیف النفسي والمادي الذى یضع المعنى بجرأة ووضوح   

فیصدمك به ألنه یترك مكانه الطبیعى ویلجأ إلى مكان لم یكن هو صاحبه، وبالتالى فإنك 

تنفعل بصورة هذه الجملة المتمردة التى تطالبك بموقف ما ردًا على موقفها منك ویظهر 

ي قول زبیدة لهارون في الحوار الذى دار بینهما في أمر النفق المكنون عندما ذلك ف

 شبهت كل بكر من جواریها كالقمر تشبیه مرسل:

  به یتبع قولى إن وعى ـأحسزبیدة:     

  اللیلة في دارى  السمر ؟   أهذه           

  عندى  جوار  كل بكر  كالقمر           

  عة  تدعى یسر وبینهن  حلوة بدی          

  خل عبیسًا وخلیلك الوزیر یأنسان           

  وكن معى اللیلة واسمع من قیانى           

  ومتع  النفس  بأبكـار  حسـان           

  والنفق  المكنون، شاور  فیه  یحي           

  أیضًاعبیسة استشرها، ربما أعطتك رأیا          

   ٢قیـان  داركـا  وأنا  النتظـاركا  بین          

مع أن النص المسرح قد أعد أساسًا لكي یمثل ولكن ال بأس من  

الحدیث عنه كنص یقرأ من خالل تعمد الكاتب ترك المسافات والنقط الخالیة من الكلمات، 

 فهل یلعب "الفراغ" دورًا في النص المقروء ؟ 

" بنفس القلق الذى یواجه "اللون االبیض"، "أن الشاعر یواجه خطوط "اللون االسود     

وهذا الصراع الخارجى ال یمكن أن یكون إال انعكاسًا مباشرًا للصراع الداخلى الذى 

یعانیه". الشاعر المعاصر لم یترك المساحات البیضاء دون أن یلح على استخدامها ویفید 

                                     
).١١٦-١١٥م، ص (٢٠٠٤السودان  -سیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطومبروف 1 

). ٥٧م،ص(٢٠٠٤السودان-الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر، الخرطوم-بروفسیر/عبدهللا الطیب،الغرام المكنون(نكبة البرامكة)  2  



 ١٦٧

ونزقها فوق صدره  من نسقها داخل مواقفه الدرامیة، أنه ینقل تشوش الحیاة وتمردها

عناصر مكانیة عذراء لم یقبرها أو یبدلها الوجود اإلنساني، مثل اللغة  -هذه الصور-فتضم

التى تؤدى معاني صارت اكلیشهات ففقدت معناها وتخلت عن وظیفتها ألنها استنفدت 

 طاقتها. 

درامى مازالت في حاجة إلى دراسة تظهر أثرها على الفن ال المساحات البیضاء إن       

وعلى المتلقي، قارئًا أو متفرجًا للنص المسرحى، یقول "كیر" منوها بهذه "المساحات 

البیضاء" فهي قد "تبصر عن احساس ال تتضمنه أسطر المسرحیة، فلیكن هناك صمت 

إذن، وال كالم، والكلمة التى التنطق، هي كلمة الحاجة إلى كتابتها، فالكاتب هنا معفى 

  ة إننا نرى شیئًا شبیهًا بالحیاة إلى حد غیر عادي". من واجب متعب والنتیج

النظر إلى هذا العدد الكبیر من النقط والمساحات الخالیة وهدفها ومغزاها في ونلفت       

مسرحیات عبداهللا الطیب، فبعض هذه النقط یعني شهقات، وبعضها یعني أفكارًا غیر 

مسئولیة أظهار هذه المعاني الثریة  مكتملة. ویجب أن نعید ونكرر القول أنه على الممثل

التى قد نصل إلیها من استخدام الفراغات والمسافات والنقط في مسرحیات الكاتب عبداهللا 

الطیب، وعلى الممثل أن یلون الشاعر التى یحاول الكاتب أن یظهرها وأن یجهد نفسه في 

ر الذى دار بین اعتبارها ذات مغزى لم یأت بها الكاتب اعتباطًا ونجد ذلك في الحوا

میسون وابن الربیع وجماعته حیث نجد استفهام انكاري (ااعزب یا بن العزب) وتعب 

  سماعي في( یالك من حمار):

  من یشترى التفاح  أنا الفتاة الرداح میسون: 

  من یشترى  الزیتون تبیعه میسون           

  ( تصل إلى باب الدار؛ یدخل خادمان من باب الدار)       

  أعزبى یا سخینة. ال حاجة إلى الزیتون في نصف اللیل  دم األول(لمیسون):الخا

  فتشى عن أصحاب هواك وأعزبى                        

  أأعزب یابن العزب  ویا قلیل األدب میسون: 

  یالك  من حمار  أرید  ربة  الدار          

سك بها ویخرجون ثالثتهم                دعها تدخل. إنها میسون الداللة. حبیبتى(یمالخادم الثانى: 

  یدخل ابن الربیع وخاقان) من باب الدار.                

  اآلن نعلم الیقین (أبن الربیع وخاقان یتواریان مرة أخرى تدخل میسون من أبن الربیع: 

  من باب الدار، وتعدو، وراءها الخادمان، فیروزة تبدى رأسها من الباب)            



 ١٦٨

   وحیة أو میتة رداها ( تختفى) *دونكماها أدركاها ة: فیروز 

  (وقد أمسك بمیسون):أسحبها سریعًا (یدخل أبن الربیع وخاقان یطعنان  الخادم الثانى:

ـــاول أن ی                ــول وهــــو یحـ ــ ــادم ال ــــه یتســــاقط وهــــو    الخــ ـــة قاتل ــون طعنـ ــحب میســ   ســ

  بثوبها) ممسك                

(یموت  : أقضى علیها یاكندر قبل أن تقع في أیدیهم آخ.الثانى)الخادم األول(للخادم 

وتسقط، خاقان   فتولول ن میسون على كتفها طعنة غیر بالغالثانى، كندر یطع  الخادم

موضع أذى. كندر الخادم الثانى یعدو ویتوارى   ئشة التصیب منهیطعن كندر طعنة طا

 - الخادم الثانى -كندر یدخلواریان بها. الربیع وخاقان یسحبان  میسون ویت أبن عن النظارة

    . ١مرة أخرى)

أمكن  –هناك أحصاء قام بها الباحث على مسرحیات عبداهللا الطیب  

التوصل إلى أن االستفهام وفق استخدام عبداهللا الطیب له معنیان: المعنى الواضح في 

نها توفر الحركة في الحوار وتبعث استخدام األسئلة بكثرة ضمن البناء الدرامى للمسرحیة، أل

على التماسك وربط الشخوص ببؤرة درامیة واحدة یدورون حولها. وفي أسئلتهم یتكشف 

واألسئلة بالمعنى البعید  - الموقف المسرحى ویعطى الكاتب معلوماته الدرامیة دون فرضها

أنها تدلل  االیحائي لها داللة أخرى عندما تصبح ظاهرة تمیز مسرحیات عبداهللا الطیب،

على حیرة الكاتب وتخبطه بحثًا عن الحل للمشكلة الكبرى التى هى الوجود. ویظهر 

االستفهام بكثرة في قول العباسة في حوارها مع هارون في المنظر السادس من (الغرام 

المكنون) حیث یوجد استفهام التصدیق(هل خلت القصور من غلماننا فهل فدیتك في تودیعه 

استعارة مكنیة في (أخال عزك ینهار) واستعارة تصریحیة (في القلب  عار؟) كما توجد

  الجمرة والنار) حیث شبیه الشوق الذى في فؤاده الجمر والنار:

  قد خبرتك كذبًا وزورًا  إذ علمتك أبدًا غیورًا العباسة: 

  أى جواٍر یسرین في سمحة اللیل إلى جیراننا؟         

  نا؟ هل خلت القصور من غلمان        

  إنى بحقك لیس الدس من عادى       ولست أثنى بقول اإلفك أجیادى         

  إنى وقینات دارى حین تتركنا         إلى زبیدة،  یاریحانة النـادى         

  نمشى بجعفر أحیانًا نـودعه          حتى  یفارقنـا في ذلك الـنفق         

                                     
). ٧٣-٧٢م، ص(٢٠٠٤السودان -الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم –طیب،قیام الساعة(نكبة البرامكة)بروفسیر/عبدهللا ال  1  



 ١٦٩

  نباتك الصدق، لیس الزور من خلقى    نرعى بذلك حق الخل منك لقد            

  فهل، فدیتك، في تودیعه عار؟        

  خل وأنس ومولى الجنب والجار!        

  لقد أصخت لها، أهملتنى زمنًا          غربته عنك، أى الرأى تختار؟        

  أرأیها، وهو ذو لونین ختار ؟        

  أم رأیك النور، إحسان وٕایثار؟        

  إنى أخاف، وریب الدهر كرار         

  إن أنت طاوعها في ما تكید به          إخال عـزك  منذ  الیوم  ینهار        

  في القلب مما صنعت الجمر والنار       

  یالیتنى مت ! هذا العیش غدار        

   ١لو مت لم تخل منى هذه الدار       

تتوسل إما بصیغ اسمیة أو بموارد فعلیة هذه األنساق وهى  ومن خالل 

إنها هي تستعین باألدوات التأكیدیة أو تتمظهر عزالء من أي عنصر مساعد إنها وهى 

توظف الزمن التخییلي الذى هو الماضي أو ترجع الزمن الكتابي الذى هو المضارع.. 

ستثمارها سواء كانت من هذا القبیل أو ذاك، فإنها قد اندفعت إلى أبعد الحدود في ا

للتاریخي والرمزي والذاكرى والعیانى.. وهى ترسم برمجتها اإلخباریة التي محید لنا من 

  .٢التأكید على أنها واحدة من األوالیات الجوهریة للقول الشعري في المتن

قد أمكن الوصول إلى نوع الجملة المستخدمة في هذه المسرحیة، ونوع الفعل،           

النتیجة من هذا كله أن الكاتب الدرامي في تعامله مع الجملة أنما  ونوع الرابط، ولعل

یتخیر نوعًا بعینه من الجمل، ونوعًا من الفعل، ونوعًا من الرابط، یقدم له الصورة التى 

  یبغي أن یوصلها إلى المتلقي. 
 

  

  لنوع الفع  نوع الجملة  نوع الكلمة

  مضارع      ماضى       أمر   جملة اسمیة          جملة فعلیة   اسم       فعل        حرف 

٦٢          ٦٤    ٣٢٧  
  
  

١٣           ٩            ٤٠  ٤٥                       ٢٠  
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 ١٧٠

   

  نوع الفعل  نوع الجملة  نوع الكلمة

  مضارع      ماضى       أمر   جملة اسمیة          جملة فعلیة   فعل        حرف اسم       

٢٦١      ١٦٣      ٥٣٠  
  

  

  ١٧         ٣٣          ١٣٢  ١٠١                  ٢٩  

  نوع الفعل  نوع الجملة  نوع الكلمة

  مضارع      ماضى       أمر   سمیة          جملة فعلیة جملة ا  اسم       فعل        حرف 

 ٥٧٦        ٢٣٠   ٨٥٦  
  

  

  ١٧           ١١٧       ١٧٩  ١٤٦                   ٤٥  

  

تتغلب الجملة الفعلیة من حیث العدد على الجملة األسمیة، ففى المنظر  

" وفي المنظر ٢٠" والجملة االسمیة"٤٥فعلیة"األول من مسرحیة "زواج سمر" نجد الجملة ال

" وفي المنظر ٢٩" والجملة االسمیة"١٠١األول من مسرحیة "النفق المكنون" الجملة الفعلیة"

" مسان خالل ٤٥" والجملة االسمیة "١٤٦األول من مسرحیة "قیام الساعة" الجملة الفعلیة "

یتها، تكون أجدر بالدراما من الجملة الجداول السابقة والجملة الفعلیة من حیث حركتها وزمن

االسمیة السكونیة الصامتة، وقد تكون الجملة الفعلیة لها دور البؤرة في الصورة حیث تدور 

حولها الجمل األخرى وهى تملك في ذاتها قوة كافیة فیها فهي إما أن تقوم بدور المركز أو 

 ن الحركة والموقف الدرامى. تبرز الجمل المنفیة، أو تجمع حولها الجمل األخرى وقد تكو 

كان للفعل المضارع أثره في الدراما، فالدراما هي لحظات المواجهة مع   نوع الفعل:

الجمهور والفعل الماضى ال یقدم إال أحداثًا میتة فقدت حركتها وفعل األمر یجنح إلى 

والخصوصیة أما الفعل المضارع فإن الدراما تحتضنه وتخصه بالتمییز  والتقریریة، المباشرة

وكذلك كان الفعل المضارع عند عبداهللا الطیب المضارع لحظة حالیة هي لحظة المواجهة 

والتوتر لحظة الخلق ومضاجعة الزمن وٕاذا رجعنا إلى الجداول السابقة نجد مصدار ما 

قولن أن الفعل المضارع في المنظر األول من مسرحیة "زواج سمر" عدد الفعل 

" ١٣٢وفي المنظر األول من "النفق المكنون" عدد المضارع" "٩" والماضى"٤٠المضارع"

  ". ١١٩" والماضى"١٧٩" والمنظر األول من "قیام الساعة" المضارع"٣٣والماضى"
  



 ١٧١

یستوقف الدارس لمسرح عبداهللا الطیب طریقة استخدامه للفعل أحیانًا، فهو حیث یفاضل   

یختار الثاني بالطبع، وذلك واضح في مسرحیاته،  Actionالفعل  نوبی Verbبین الفعل 

الفعل الشعرى الذى یتضح لنا في  بینو Verbلكن النستطیع أن نفرق بین الفعل الواقعى 

  عـزا كعزك الزهو والترفرًا وأبناؤه الماضون ما عرفوا دا جعفر:هذا المثال لقول 

  من والسرف مسترسل السیب ال                            

  وزانه النبل واإلسـالم والحسب                             

  وائتلفت في هـواه العجم والعرب                            

     ١وأسلموك قیاد األمر وارتدعوا   وأذعن الروم قسرا بعدما طمعوا                   
  

  

یات عبداهللا الطیب وحروف قد كثر استخدام (واو العطف) في مسرح  

العطف تقوم بدور المواد الالصقة واستخدامها بهذا السرف یدلل على حشد الصور 

واألشیاء التى تستخدم كل هذه الحروف. والواو تساعد في المواقف الدرامیة أحیانًا فتتعدي 

نب وظیفة دورها التقلیدي(كرابط)، وتقوم بتقددیم الصورة وخلق الموازنة بین معنیین وٕالى جا

العطف وحشد الصور والمساهمة في تفتیح المواقف الدرامیة فإنها إیحاء بتراكم األشیاء 

وتكرار لثابت مألوف ولكنه یكتسب ابعادًا في بعض الصور جاءت موحیة و بالغة الداللة 

  وخاصة في النشید الذى یسبق المناظر ومثال لذلك: 

  ثمت  قالت أخیرًا شئ  عسیر شفاها  وجـاءت العرافه وأسرفت في رقاها           

  وشـاع في بغـداد داء الفتاة الـوجیع        وقالت الناس  طراویل ابن بختیشوع   

  یقتل قتـًال  فیا  للـدهر كیف یـروع        وشـاع بین البالد  بأنـها ستـموت   

  باروكل حى یزول وبلغة  المـرء قـوت        وجعفر ضاق ذرعًا إذ سـمع االخ  

  اللیـل سهد  طویـل  وقـلق بالنـهار       وخاف  جعفر مما یقـال خوفًا شدیدًا   

  والشیـخ یحي أبى عن عزمه أن یحیدا       قال أمكثن  في فلسـطین یا بني بعیدا  

  وأجعل سؤالك عنها وٕان حرصت البریدا     وقال هارون: یحي أریـد جعفـر یأ  

  ٢الحیاة   وقد أبي یحي عـن عزمه أن یـرجع فمنذ غـاب أكفهـرت آفـاق هذى 
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یشبه لنا شارلى العبد سافو مثل الثور الجبار وعینیه كاللؤلؤ  هنجد 

نیــه الــذى یبــرق فــي كــل األعــین وهــذا تشــبیه بلیــغ فــي "الثــور الجبــار" وتشــبیه مرســل "فــي عی

 كلؤلؤتین": 

  هذا الثور الجبار    شارلي:      

  انهار.. أترى عینیه الجاحظتین ..                  

  كلؤلؤتین                 

  اللؤلؤ یبرق یا ادجار (یلتفت ناحیة العبید المتذمرین)                 

  في حدقات األعین .. كل األعین ..                

  یة)(في هیستر                

  قد جنوا               

  ١ال توقف نارك               
  

وفي هذه الصورة ورد علـى لسـان سـوالرا تشـبه العبـد مثـل السـحب والـریح سـوالرا وهـو تشـبیه 

  مرسل : 

  كسحب تأتون.. كالریح تمضونا             

  یا أیها الحیرى أین تروحونا              

  .. ٢وهل تعودونا             

  لنا الرجالن االبیضان وهما یقتتالن كأنهم أفعوان حول أفعوان وهو تشبیه مرسل  شبه

  الرجالن االبیضان یقتتالن كورس التجار:         

   ٣كأن أفعوانًا حول أفعوانكورس العبید:        

  نجد توماس قد شبه سوالرا كأنها روح أمرأة بیضاء في إهابها وهو تشبیه مرسل مفصل: 

  جمیلة كان روح أمرأة توماس:             

    ٤بیضاء في أهابها                     

                                     
).١٨٨م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  1 

).١٩٤م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –ولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األ 2 

).١٩٦م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  3 

)١٩٩م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  4 



 ١٧٣

فــي صــورة مبســطة شــبه لنــا الشــاعر علــى لســان مــارك الجاریــة مثــل الشــمعتان فــي الطــول 

والوانها منتفضة واألخرى سمینة مثل البقرة ثقیله مثل جذع الشجرة تشبیه مرسل مفصل في 

  كل منهما:

  مارك:            

  وحسنت في ناظرى جاریتان        

  أوالهما طویلة.. ولدنة..        

  كأنها حین تسیر شمعدان..        

  منتفض االلوان..       

  أو بنت سلطان عظیم الشان.. 

  اثنتي عشرة سنة..  وهى وأن لم تتجاوز     

  متزنة...

  وكانت االخرى قصیرة سمینة..

  بطیئة كبقرة.. 

          ١ثقیلة كجذع شجرة
  

 تظهـر هـذه الصـورة االیحائیـة فـي تصـویر الفیتـوري لكـورس المـوتى 

الذى استنطق الریح والشـمس والكـون وهمـا یطرقـان أبـواب المـوتى متسـألین عـن الـریح التـى 

تحرك فوق األرضى قوائمها البیضاء وهـذا اسـتفهام انكـارى واسـتعارة مكنیـة "الـریح العرجـاء" 

  قطت في قاع الكون:وعن الشمس المشدودة التى س
     

  كورس الموتى:     

  صمتا..صمتا من هذا الطارق أبواب الموتى؟ یاهذا الطارق،من أنت؟            

  أتكون الریح تحرك فوق األرض قوائمها البیضاء         

  ما شأنك أیتها الریح العرجاء بنا؟    

  ما شأن الریح     

  ما شأن الریح..    

  مشدودة أتكون الشمس ال   

  سقطت في قاع الكون    
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 ١٧٤

  أیكون الكون؟    

   ١؟أیكون الكون   

وفي تشخیص آخر یصور لنـا الشـاعر الغابـة أحشـاء تتلـوى وأن أشـجار  الغابـة قـد هرمـت  

   :وأن نار القرصان قد رقصت وفیها استعارة مكنیة

  وتلوث احشاء الغابة : كورس الموتى  

  صرخت فجأة                    

  واصفرت أشجار الغابة                  

  هرمت فجأة                 

  وتعالت راقصة نار القرصان                 

  وتساقطنا قتلي..                 

  وتساقطنا جرحى                 

  وتساقطنا أسرى                
  

  وفي هذا السور یصور لنا ادجار بأن أحالمهم خرقاء  

  ار: ادج      

  الجدوى ال جدوى                

  ٢لن تنجیكم أحالمكم الخرقاء                

في هذه الصورة یشبه الشاعر السف كأنه سوط یجلد به الجاریة سوالرا وهى استعارة  

  تصریحیة: 

  شارلي:      

  (صائحًا) أسكتوا.. 

  أئتوني بتلك الجاریة

   ٣الجلدنها بهذا السیف وهي عاریة
  

هذه الصورة في إعجاب تومـاس فـي الجاریـة سـوالرا التـى سـحرته فـي لیلـة وقتلتـه فـي تظهر 

قبلــة وأن قلبــه قــد انفضــح مطالبــًا لــه بــأن یثبــت وال یرتعــد وكــأن بحــر مــن النعــاس قــد غســله  

  وهى استعارة مكنیة:
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 ١٧٥

   (في دهشة) حسناء زنجیة شبة سماویةتوماس:     

  أكرمتا دارًا.. كورس العبید:     

   السحر في لیلة.. الموت في قبلة..وماس: ت    

   لم تعرف العارا..كورس العبید:    

  (لنفسه) یا قلب توماس أتئد..توماس:    

  تفضحني ال ترتعد..             

  ١كأنما یغسلني بحر نعاس            
  

وفـي هـذه الصـورة نجـد الشـاعر قـد صـور لنـا أفریقیـا وكأنهـا كـوخ  

جور ووجهًا مذعور وبین خطاه وأفریقیا أسوار منتصـبة واسـفار طویلـة كمـا صـور لنـا أن مه

للخنجر طعم وأن للعار طعم وهى "استعارة مكنیة" وأن أفریقیا مفقودة لیل ونهار حیث شبیه 

 أفریقیا "بكوخ مهجور" وهو تشبیه بلیغ:

 كورس الموتى:                    

  ور یا أفریقیا.. یا كوخى المهج

  یا أفریقیا.. یا وجهي المذعور

  سأكون بعیدًا عنك.. بعیدًا عنك

  وتنتصب األسوار

  ما بین خطاي وبینك.. یا أفریقیا  

  وتطول االسفار 

  لكنك حتى طعم الخنجر

  حتى طعم العار.. 

  في قلبي.. في عینى.. 

  یا افریقیا المفقودة.. لیل نهار 

  ونظل نسیر.. 

  ومیاه النهر تسیر

  ق تسیر وشموس األف

   ١وتراب األرض یسیر
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 ١٧٦

  

نجــد الشــاعر فــي هــذا الصــورة الشــعریة یصــور لنــا علــى لســان ادجــار بــأن الصــمت لـــه  

  أنیاب سود وأظافر وهو كافر یدمیه ویخنقه وهى استعارة مكنیة: 
  

            إدجار:

  

  
  

  

ن ســافو یصــور لنــا الشــاعر أن یغرســه فــي األرض بــذرة وأن یســقطه فــي فــم وعلــى لســا

  األرض قطره وأن ینثره في روابها ورقة وكلها استعارات مكنیة:

  سافو:            

  أغرسي في أرضي بذرة

  أسقطني في فمها قطره

   ٣أنثرني فوق روابها ورقة

تحزن وأن األنهـار سـوف  نجد الشاعر قد شخص لنا على لسان سوالرا ألن األمطار سوف

  تبطئ وهى استعارة مكنیة:

  سوالرا:        

  ستحزن األمطار وتنحني األشجار 

  وتبطئ األنهار.. ألنكم لم ترجعوا

      ٤وكل شئ حولكم.. یخبرني بأنكم لم ترجعوا

قــد صــور لنــا الشــاعر علــى لســان شــارلى وكــأن للســوط صــوت یزحــف فــي دیــنج العبــد   

  :لي سبیل االستعارة المكنیةویحفر في فمه مجرى ع

  (یجلده بسوطه)شارلي:         

  سوف ترى إذن                  

  لعل صوته یزحف في دمك                 

  .. ٥یحفر مجراه إلى فمك                
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  الصمت له إنیاب سود وأظافر 

  هذا الصمت الكافر..

  ..٢یدمیني.. یخنقني
  



 ١٧٧

تظهر هذه الصورة الموحاة للضفدعة التى لها حذاء والبجعة الملك الذى راقد فـي سـریرها 

   :اسیة وسقیمة ومبقعة القیم ممزقة والشهوات نزقة وكلها استعارات مكنیةوأن المشاعر ق

  (یشیر إلى واحد منهم)أحد كورس التجار:  

  الفیل یلقى جسمه تحت حذاء الضفدعة                      

  والبجعة..                      

  على سریر ملكها مضطجعة..                      

  وقسوة المشاعر السقیمة المبقعة..                       

  والقیم الممزقة..                       

  والشهوات النزقة..                       

  .. ١فكهذا نحن                     

نجــد الشــاعر علــى لســان ســوالرا صــور لنــا الــریح تهــب وهــى جالســة فــي فــرع والرعــد    

ســان إدجــار ألن الســواد عبقــرى وأن فــي عینیــه جــوع یبكــي فــي دمهــا كمــا صــور لنــا علــى ل

وعطــش علــي ســبیل االســتعارة المكنیــة كمــا ان هنالــك تشــبیه بلیــغ فــي( جفــون عینــي وســادة 

   .ووجنتي سجادة)

  سوالرا:          

  تهب جالسة في فزع

  الرعد یبكي في دمي..

  الریاح ملء شفتي..

  .....أكاد أن یغمى على

  ش..ثم دنا مني خطوتین.. وارتع

  ومد في مذلة یده..

  وكان في عینیه جوع وعطش..

  اذهب إلیهن فأنهن أولى بك..

  ایتها الملیكة المقدسة..   ادجار:        

  اتیت ضارعًا إلیك..          

  تحت جالل قدمیك..          
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 ١٧٨

  جفون عیني وسادة..               

  ووجنتي سجادة..                

  یكة المتوجةایتها الملادجار:        

  في عرشك العارى               

  ملیكة الزنبق والنار              

  العطر والجمال والسكون              

   ١والحب حیث تكون             

فـــي هـــذه الصـــورة یظهـــر اجـــوى الـــه البحـــار الـــذى یمشـــى فـــي موكبـــه الرهیـــب وهـــى      

المهیــب مفجــر البــروق والرعــود وأن  یمتطــي مركبــة اللهــب التــى یســوق بنفســه وخلفــه وزیــره

للریـــاح قـــرون حمـــراء وســـحابات الســـنین واقفـــة تمشـــي وئیـــدة الخطـــي علـــي ســـبیل االســـتعارة 

  المكنیة:

  (بتهكم) هل تنطقون أو تضربون؟   الحارس الثاني:

  (بعناد) ذلك "أجوى" ضاحب الریاح   العبد األول:

  في موكبه الرهیب ممتطیًا مركبة اللهب..

  یسوقها بنفسه..  ني:العبد الثا

  وخلفه وزیره المهیب..   العبد الثالث:

  مفجر البروق والرعود..

  (مرتعدًا) اخرسوا.. فأنكم تخرفون..  الحارس األول: 

  انظر فقد تماوجت قرونها الحمراء..   العبد األول:

  حتى سحابات السنین الواقفة.. 

  تحركت..

  ..٢تمشى وئیدة الخطى  العبد الثاني: 
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 ١٧٩

وتظهر تلك الصـورة  فـي الحوارالـذى دار بـین مـارك وادجـار   

والحكایة التي حكاها عن دما كان فـي السـفینة وحسـنت فـي ناظریـه جاریتـان وكیـف أنـه نـام 

  األم وبنتها:  معهما االثنان عندما فاق من سكرته وجدهما

  (بال مباالة) لو شئتما فسوف احكي لكما حكایة.. مارك:

  كنت أنا شاهدها في هذه السفینة.. 

  وكانت الشحنة ألفى ذكر من العبید األقویاء

  وثمانین امرأة.. 

  وحسنت في ناظري جاریتان.. 

  أوالهما طویلة.. ولدنة.. 

  كأنها حین تسیر شمعدان..

  منتقض األلوان.. 

  سلطان عظیم الشأن.. أو بنت 

  وهى وأن لم تتجاوز اثنتي عشرة سنة.. 

  متزنة.. 

  وذات شقهة ملونة..             (ضحك)

  وكانت األخرى قصیرة سمینة.. 

  بطیئة كبقرة.. 

  ثقیلة كجذع شجرة              (ضحك) 

  وذات لیلة أفقت بعد سكرة مفتخرة..

  فلم أجد بجانبي التي أتیتها.. 

  كانت حینما وجدتها؟ هل تعلمون أین

  (بفضول) أین وجدتها؟  شارلى:

   في حضن أمها؟ مارك:

  ؟ ومن تكون أمها شارلى:

   .. ١األخرى مارك:
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 ١٨٠

كذلك یظهر في حدیث ادجار مع مارك وشارلى كأنه نائم   

   واصفًا لها نصف امرأة بیضاء ولها عطر خرافى مثیل وتلبس تاج وكأنه قد جن بها: 

   ١ قل أى شئ (ادجار یقف .. یتحرك كالنائم)  مارك: 

  (یتابعه) سحرته الجاریة.. (ادجار یحدث نفسه)   شارلي:

یكلــم الهــواء.. یضــحك كالمــأخوذ فــي غبــاء.. فــي كبریــاء یــا لــه مــن 

  كبریاء.. 

  (فجأة) قف.. أیها األبیض..  ادجار:

  لن تلمسني..

  .. أسامع یا مارك؟ أكاد أن اصعق.. ادجار استحال بهلوان  شارلي:

  (بدهشة) یا للداهیة.. ادجار..  مارك:

  ال توقظه..  شارلي:

  (بعطف) أیها الفتى المسكین..  مارك:

  (بحقد) أنها هیه..  شارلي:

  (مستمرًا في حالته)   ادجار: 

  ومن أكون اآلن؟ نصف امرأة بیضاء؟ نصف سیدة!  

  لیس لعطرك الخرافي مثیل..

  ك الجمیل..إذ تلبسین التاج فوق رأس

  وتصبحین زوجة الملك.. 

  عبدك یا سیدتي أنا..

  أنا الملك.. أنا الملك..  

  (یلتفت حوله.. شارلي ومارك یراقبانه) 

  ..٢كأنني جننت
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 ١٨١

ویظهر في حدیث شارلى مع مارك بعدما هدأت العاصفة التى ألمت بهما وتوهم شارلى 

  اعتبره حارس النار فتحدث معه:  بأنه مات محدثًا نفسه عندما سمع دبیب خطى مارك 

  یسود صمت وظالم.  –(تهدأ العاصفة رویدًا رویدًا..األصوات تتالشى نهائیاً  

  نسمع أنینا مكتومًا.. یحدد لنا موقع شارلي)   

  (متوهمًا أنه مات)   شارلي:

  یا رحمة اهللا علینا.. 

  نحن موتى لم نعد نملك شیئًا في یدینا.. 

  تفت حیث اختفینا.. كانت الدنیا لنا ثم اخ

  (یسمع دبیب خطى مارك فیهمس لنفسه) 

  حارس النار أتى فألستعد..   (یلتقط أنفاسه) 

  أیها الحارس ال اطمع في الجنة.. 

  فالجنة مثوى الصالحین..

  الشرفاء الطیبین.. 

  وأنا كنت كما تعلم .. وغدًا أي وغد.. 

  كنت نخاسًا وضیعًا من وضیع.. 

   وخلیعًا من خلیع..   

  ویسوع  

   ١كان في مرآتي العمیل تمثاًال سجینًا في كنیسة
  

  تبت یا شارلي؟   مارك:

  (مرتجفًا) لقد تبت..  شارلي:

  وان نحن أعدناك إلیها مرة ثانیة؟   مارك:

  هل ستتوب؟

  سأصلى..  شارلي:

  ثم ماذا؟   مارك:

  وسأغدو طیب القلب.. نظیف الید..   شارلي:

  ایه.. ثم ماذا؟   مارك:
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 ١٨٢

  وسأغدو مخلصًا المرأتي.. (مارك یقهقه)   رلى: شا
  

  یا للكذوب  مارك:

  أنت لن تخلص إال لصفاتك.. 

  وملذات حیاتك.. 
  
  

ومـن الخصـائص األسـلوبیة  

اإللحـــاح علـــى معـــاني المعینـــة مثـــل التكـــرار كلمـــة الحـــب واســـتخدام المترادفـــات ال یرجـــع ال 

اد رع كمــا صــور لنــا أن هنالــك جبــال مــن وحــل فــي عینیهــا وأنهــا تلــد النــار المیتــة واالحقــیتــو 

  والرعب وأنها أفعى نهر منبوذة:
  

  الكورس:       
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  (مستنكرًا) الحب.. الحب.. الحب.. الحب.. الحب 

  ال یخجل مثلك .. (تتبعها أخرى)

  ال یتورع مثلك.. (تتبعها أخرى)

  تتبعها اخرى)شئ كجبال من وحل في عینیها (

  داست دم زنجى  (تتبعها اخرى)

  خنقته بكفیها      (تتبعها اخرى)

  تلدین النار المیتة..

  لن تلدى غیر االحقاد.. وغیر الرعب

  یا افعى النهر المنبوذة

  یا منبوذة..

  لم ال تلدین اآلن؟

  لدیه اآلن..

  ضعیه اآلن

  هذا السم المتجمد في ثدییك

  ضعیه اآلن ... ضعیه اآلن 

  ١ه اآلنضعی



 ١٨٣

  

  

   ن خالل حدیث توماس وشارلى عنوفي المساحات نجد م  

  دینج الذى ال یتكلم:
        

  (یتأمله ضاحكًا)   توماس:

   مراهق مازال

  نصف آدمى.. هل لك اسم   شارلي:

  اسمه العبد   التجار: كورس

  اسمه دینج   كورس العبید:

  تكلم..   شارلي:

  یاایها االخرس كالظلمة.. 

  عیناك.. 

  تقوالن كثیرًا 

  (یهز بغضب) 

  التزدنى غضبًا..

  اضحك .. تبسم أو تألم..  كورس التجار:

  لیس بخائف.. ولیس ابكم   كورس العبید:

  لكنه لن یتكلم..

  رى اذن (یجلده بسوطه) سوف ت  شارلى:

  لعل صوته یزحف في دمك 

  یحفر مجراه إلى فمك.. 

  ١(دینج یقع على ركبتیه.. یظل متشحًا بصمته)
  

یعنــى أفكــارًا  الــنقط والمسـاحات الخالیــة فبعضــهاومـن مســرحیة ســوالرا نجــد عـدد كبیــر مــن  

یتـرك صـوته مخنوقـًا ألن  لـنص المقـروء فنجـد دیـنج  یـدعو بـأنغیر مكتملة  ولـه دور فـي ا

الصــمت  وال یســتطیع أن یقــول مــا  روحــه وأن عــاره ال یغســله كــل میــاه الصــوت یعــذب هــذا
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 ١٨٤

من الرجل األبیض وتقول عارى في بطنى ولكن  خته سوالرا  معبودتهم وهى حبلىصنعت أ

  الكورس یسأل عما في قلبها:  
  

  تتشقق تحتي األرض.. دعیه مخنوقاً   دینج:

  مخنوقًا .. هذا الصوت..

  ت.. (یهوى على ركبتیه) یعذب روحي هذا الصو 

  أنا عارك..  سوالرا:

  عاري.. من .. من یغسله؟  دینج:

  لن تغسل عاري كل میاه الصمت 

  اركلني.. ابصق في وجهي..  سوالرا:

  ابصق في وجهي حتى الموت.. 

  اقتلني أنت.. 

  اقتلني أنت.. 

  سوالرا.. سوالرا  الكورس:

  (ینهض مكتئبًا ویلف حولها)  سأقول لهم  دینج:

  یاویلي.. یاویلي..  سوالرا:

  ال .. ال.. سأقول لهم ..   دینج:

  أأقول لهم اختى.. معبودتهم.. 

  حبلى.. حبلي

  ال أقدر.. ال أقدر .. ال..

  (تتوجع) عاري في بطني..   سوالرا:

  ال نسأل عما في بطنك..  الكورس:

  بل نسأل عما في قلبك..

   ١(تلتفت فال ترى شیئًا)
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 ١٨٥

وفي تجربة الفیتوري في مسرحیة سوالرا أمكن الوصول إلى نوع  :

الجملة المستخدمة في هذه المسرحیة ونوع الفعل ونوع الرابط والنتیجة من هذا كله أن 

الكاتب الدرامى في تعامله مع الجملة انما یتخیر نوعًا بعینه من الجمل ونوعًا من الفعل 

  ى یبغى أن یوصلها إلى المتلقى:ونوعًا من الرابط یقدم له الصورة الت

   

  نوع الفعل  نوع الجملة  نوع الكلمة

  مضارع     ماضى     أمر   جملة اسمیة          جملة فعلیة   اسم       فعل        حرف 

٢٣        ٢٢          ٧٥  ١٠٢                    ١٩  ١٥٩        ١٢٠    ٣٤٤  
  

  

  

  

ومن خالل المنظر األول من مسرحیة سوالرا نالحظ تغلب الجملة الفعلیة من حیث         

" ١٩" نجد الجملة اإلسمیة "١٠٢العدد على الجملة األسمیة في حین بلغت الجملة الفعلیة"

الجمهور فالفعل كذلك نجد للفعل المضارع أثره في الدراما فالدراما هى لحظات المواجهة بین 

الماضى الیقدم إال أحداث میتة فقدت حركتها وفعل األمر یجنح إلى المباشرة والتقریبیة أما 

الفعل المضارع فإن الدراما تحتضنه وتخصه بالتمیز والخصوصیة وكذلك كان الفعل 

المضارع عند الفیتورى من خالل المنظر األول لمسرحیة سوالرا والمنظر الثانى مسرحیة 

" في حین أن الفعل الماضى ٧٥المختار حسب الجدولین أعالهماعدد الفعل المضارع "عمر 

   . " في مسرحیة سوالرا٢٣" وفعل األمر"٢٢"

  الصقة واستخدامها بكثرة یدلل علىوحروف العطف تقوم بدور المواد ال 

الموازنة ففي خلق  حشد الصور والواو تساعد في المواقف الدرامیة وتقوم بتقدیم الصور و

 حدیث هذه العرافة من مسرحیة سوالرا تبین العرافة  للبنت حق االسیاد علیهم فهم أن شاءوا 

وتشیل دالء الماء وتوقد النار وتسقى المرأة غاسلة ومربیة  اذعن وتكون شئنا وٕاذا امروا 

   الثور وتكنس أرض حظیرته وتنظفه:

  یا بنتي هذا حق األسیاد علینا..  العرافة:

  شاءوا شئنا أن 

  وٕاذا أمروا أذعنا ..

  وتكون المرأة منا، غاسلة، ومربیة..

  وتكون امه...

  وتشیل دالء الماء قبیل الفجر



 ١٨٦

  وتوقد نار القدر وتسقى الثور..

  وتكنس ارض حظیرته، وتنظفه

  ..١ثور السید مثل السید مخدوم حتى القبر
  

  

التـي شـبه غرازیـاني فیهـا الثــوار كثعالـب الصـحراء التـي تقــتحم     

المعسـكر فــي كــل حــین وانـه ســوف یشــتري راس زعــیمهم بالمـال وفــي هــذا تشــبیه مرســل 

  مفصل:

  سأحرق دورهم وخیامهم    غرازیاني:

   وأسمم اآلبار، واألنهار في الجبل اللعین

  كانوا یرون الموت افضل 

  ثعالب الصحراء تقتحم المعسكر كل حین ك

  الموت أو شرف الحیاة 

  وقد یكون الموت اسهل 

  یا سیدى الجنرال 

  أمهلني ثالثة اشهر 

  وسأشترى بالمال رأس زعیمهم 

  

وفي الحدیث المالزم عن ثوار لیبیا شبه رصاصهم كالمطر وكیف أنهم قطع علیهم الطریق 

  وهو تشبیه مرسل مفصل:

  ن علینا جمیع الدروب یقطعو   المالزم:

  وسال رصاصهم فوقنا كالمطر 

  وصمدنا لهم ساعتین 

  ولما تكشفت المعركة 

  عن كال الجانبین 

  ١كنت ملقى جریحاً 
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 ١٨٧

   

  وفي حدیث الجندى الثانى عن العجوز العمیاء التى شبهها بالذئبة الماكره وهى استعارة 

  یه مرسل مفصل:تصریحیة وشبه مجیئها كل یوم مثل الرحى الدائرة وهو تشب

  ى تقدمى.. قلت من این؟ التسخر   الجندى الثانى: 

  (تكون قد اقتربت فیتأكد من شخصیتها) 

  ایتها الذئبة الماكرة 

  كل یوم تدورین مثل الرحى الدائرة 

   ٢أو لم تتعبي؟

  

  :وفي هذا التشبیه شبه لنا عمر المختار مثل الجبل األخضر في الشموخ والصمود

  بهة مثل الجبل األخضر شامخ الج  صوت رجل:

  إنه عمر  صوت آخر:

  نحن خذلناه.. تركناه وحیدًا وشریدًا 

  نحن أسلمناه راضین إلى أعدائنا 

   ٣لو أننا اخترناه النتصرناه وانتصر
  

  شبه لنا عنق مساعد الجالد سمین مثل عنق الثور وهو تشبیه مرسل مفصل:

  (متملمًال) عنقي..    مساعد الجالد:

  ن مثل عنق الثور سمی  الجالد: 

   ٤اوشك أختنق  مساعد الجالد:
  

  

في هذه الصورة التى اتت على لسان العجوز التى صورت هؤالء 

  المشنوقات ولقد أكلتهن نار الهجیر و المجاعة  على سبیل االستعارة المكنیة: 
  

  سیخجلن من رؤیتي (بحرارة) غیر أنى واثقة   العجوز:

  عني أنهن سیخجلن 

  سیعذرني حین یعرفن سني (بأسف) البریئات 

  آه.. كأني بهن وقد أكلتهن نار الهجیر ونار 
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 ١٨٨

  المجاعة.. قلبي علیهن.. كیف تحملن تلك الفظاعة.. 

  .. ١(تتملس المخالة) عندي لهن قلیل من الماء والخبز
  

لحبـاال وفي الحوار الذى دار بین أم سـلمى وعمـر یصـور لنـا كیـف أن الخصـم یمـد لعمـر ا 

وٕاذا قتــل كـــأنهم قتلـــوا اإلرادة والنضـــاال ویصـــور لنـــا عمــر بـــأن الثـــورات تولـــد ولیســـت تمـــوت 

وتمــأل الــدنیا رجــاال وفــي هــذا تشــخیص فــي مــد الحبــاال وقتــل اإلرادة والنضــال ووالدة الثــورة 

  وهى استعارة مكنیة:

  (باشقاق) واخشي علیك الغدر ال أخشى  ام سلمى:

  نم فالخصم صاح القتاال (بتوسل) بربك ال ت

  یمد إلیك یا عمر الحباال.. ولو أسروك، أو قتلوك ویحي إذن 

   ٢قتلوا اإلرادة والنضاال

یصور لنا على لسان عبدالسالم الـذى فاجـاءه العـدو بنـاره تـذكروا الثـوار تـراب لیبیـا فجـددو  

  اهم: عزائمهم "استعارة مكنیة" وشدو علیهم إال أن مات آخرهم وذهبوا وغربان الدجى تنع

  العدو بناره حتى لقد كدنا فأجانا  عبد السالم:

  ولكنا تذكرنا ثرى لیبیا فعاودنا 

  وجددنا عزائمنا.. وشددنا 

  علیهم، ثم قربنا وأبعدنا 

  إلى أن مات آخرهم فغادرناه 

    ٣وغربان الدجى تنعاه
  

   

ن االجابـة ومـن التركیبـات اللغویـة نجـد الحـوار الـذى دار بـین الجنـود والشـیخ المسـن كیـف أ

تكون في البندقیة وأنهم خائفین من الخوف مكررًا ذلك متسائال عن تسـمیة مـا هـم فیـه وهـو 

  استفهام انكارى: 

  (من بعید) هه..  الجندي الثاني:

  یقول اإلجابة في هذه البندقیة   الرجل الثالث:

  أني أرى أنكم خائفون من الخوف   الجندي األول:

  ب الصفیق یقول الحقیقة أشهد أن الخطی  الشیخ المسن: 
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 ١٨٩

  أنحن نخاف من الخوف   الرجل الثالث:

   ١یا عمرو ال تتعجل وماذا تسمى الذى نحن فیه  الشیخ المسن:
  

السـاقط لـن  وفي وصفه للرجل الحلیق ألنه هو الـذى أوقعـه فـي هـذه الورطـة وأن الحجـر 

ء السـجن وهـى یخدش وجه الشمس ووصفه بأنه فأر الحظیرة النتن الذى یقبض الثمن ورا

  استعارة مكنیة: 

  (ساخرًا) أنت قد اوقعتنا في هذه الورطة..   صوت الرجل الحلیق: 

  فاهدأ واطمئن  

  الحجر الساقط لن یخدش وجه الشمس   صوت رجل:

  یا فأر الحظیرة النتن..

  ٢حتى وراء السجن تقبض الثمن  آخر:
  

فزع مثل الـوحش الكریـه لمفي هذه الصورة توصف سلمى الحلم ا 

 صدرها ومثل الشئ الفظیع الذى تهالك فوقها ثم راحت تغطى كرامتها وهى میتة الذى داس

  بیدیها على سبیلها االستعارة المكنیة:

   كانت كمن أبصرت حلمًا مفزعًا.. شعرت أن  سلمى:

  وحشًا كریهًا یدوس على صدرها.. 

  فأزاحته خائرة.. أبعدته فلم یبتعد.. 

  ًا فظیعًا.. فظیعًا.. ولما تهالك من كان شیئ

  فوقها الشئ راحت تجس الجراح.. تغطى 

   ٣كرامتها وهى میتة بیدیها

     

من خالل هذه الصورة التى أتت على لسان المنصور كیف كانوا یدفعون الخذالن ویقولـون 

 لحرب الجوع كفى وكیف أتت األنباء كریمة لهم من زعیمهم عمر المختار فكانت بـاب كـل

  رجاء كلها استعارات مكنیة:

  

وأنت بمصر حینئـذ وراء مواقـع األعـداء وكنـا نـدفع الخـذالن بـالكفین واإلغـراء   المنصور:
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 ١٩٠

ــوءة    ـــاء وٕاذ بوریقـــة مصـــغرة مخبـ ــول كفـــى لحـــرب الجـــوع واإلعی ونوشـــك أن نقـ

  بدهاء تجئ بها إلینا من لدنك كریمة األنباء لقد كانت 

  ..١رسالتك الصغیرة باب كل رجاء
  

البالیـة ال  لحقد الذى قد مال قلبه وأن الجثةي حدیث الجنرال في نفسه كیف صور لنا اوف

  تطفئ الظمأ المستبد بجنبه وما أروعه وهو یخجل في قیده: 

  أیها الجنرال العجوز   الجنرال:

  لقد أكل الحقد قلبك، والجثة البالیة 

  ال تروق لعینیك 

  ال تطفئ الظمأ لمستبد بجنبك (یحلم) 

  أروعه وهو یخجل في قیده  ما كان

   ٢والدماء تلطخ جبهته العاریة بینما أنت تجلس فوق منصتك العالیة
  

  

وفي حدیث الجنرال تتجلى الصورة المركبـة العنقودیـة عنـدما یسـجن الثـوار فـي القلیـل األقـل 

  من األرض حیث یبیض الوباء وتعوى المجاعة وتكاد عینیه توصف فكرته بالفظاعة:

  القلیل األقل من األرض في   الجنرال:

  حیث یبیض الوباء وتعوى المجاعة 

  بعد المجاعة، بعد المجاعة (لحظة صمت) 

  أراك تجهمت.. توشك عیناك أن 

  تصفا فكرتي بالفظاعة (بجنون) 

  هل قلت في السر یا للفظاعة 

   ٣الباس.. هذا یؤكد لى أنها فكرة عبقریة
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 ١٩١

ومن خالل حدیث سلمى وتصویرها لتلك النساء المعلقة في  

العوامید من اعناقهن وتصور لنا أیضًا كیف أن الریاح تروح وتغدو بهن وسیقانهن تهتز 

 واوجههن تحدق فیها وافواههن تسیل الدماء وتضحك وكانت صورة درامیة مجسدة في

  تعبیر سلمى:
            

  عشر نساء هناك بغیر ثیاب   سلمى:

  معلقة في العوامید اعناقهن 

  تروح وتغدو بهن الریاح 

  فتهتز سیقانهن (تلتصق بها خائفة) 

  وحیث تلفت أبصرت أوجههن..

  تحدق في، وأفواههن تسیل دماء وتضحك 

  (تنفجر) أفواههن 

  الحزینة كانت تسیل دماء وتضحك 

  مى لك اهللا (تحضنها وتربت على شعرها)سل  العجوز:

  حینئذ خفُت خفُت عمیقًا ولم أبك..  سلمى:

  رحت أحدق فیهن خائفة، ثم مدت یدیها امرأة..

  (بحنان) إنه الخوف صورها لك.. سلمى هو الوهم..   العجوز:

  ما كنت واهمة.. وكنُت.. كنُت محدقة حین   سلمى:

  راحت محركة في الهواء یدیها.. 

  اها بعینى توشك تفعل شیئًا وتفشلوكنت أر 

  ١ثم تعود تمد یدیها ببطء لتفعل شیئًا وتفشل..
  

ویظهر ذلك عندما حكت سلمى عن الحلم المفزع الذى روته 

هذه المشنوقة كأن وحشًا یدوس على صدرها وشیئًا فظیعًا تهالك فوقها فحاولت أن تغطى 

   كرامتها بیدها وهى میتة: 

  أأدركت ما هو    العجوز:

  كانت كمن أبصرت حلمًا مفزعًاَ◌.. شعرت أن   سلمى:

  وحشًا كریهًا یدوس على صدرها...
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 ١٩٢

  فأزاحته خائرة.. ظابعدته فلم یبتعد.. 

  كان شیئًا فظیعًا.. فظیعًا.. ولما تهالك من 

   ١فوقها الشئ راحت تجس الجراح.. تغطى كرامتها وهى میتة بیدیها
  

فـي هـذه الصـورة التـى وردت علـى لسـان مـاركو وهـو   

یغنــى بــأن لــون عینیهــا هــو الزرقــة والســماء زرقــاء وروح الشــمس زرقــاء ولــون البحــر أزرق 

    :نالحظ االلحاح على معنى واحد هو الزرقة

  (ماضیًا في غنائه)   ماركو:

  الن لون عینیها هو الزرقة.. 

  فالسماء زرقاء

  زرقاء وروح الشمس

  ٢ولون البحر ازرق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

نجد في هذه الصورة تراكیب لغویة لها سمات تدل على    

التركیبة الدرامیة في أفعال األمر المتناقضة تزحزحوا.. استحوا.. اجتهدوا..تحركوا.. 

  سبوق بال نهي التشتكوا.. التقفوا.. التقعدوا.. التضحكوا وبعضها م
  

  (یهوى علیهم بسوطه) الحارس:    

  تزحزحوا.. استحوا..               

   اجتهدوا.. تحركوا.. ال تشتكوا..              

  ال تقفوا.. التقعدوا.. ال تضحكوا..              

  سمعت كل ما تهامستم به              

  .. ٣ابتعدوا.. ابتعدوا             
     

  

وفي مسرحیة عمر المختار هنالك المساحات الخالیة التى تقول 

المعنى وتوضحه وقد تفضح أسلوب المتحدث ویظهر ذلـك فـي حـدیث العجـوز مـع الجنـدى 

یتـدخل زهیــر وزهیـر فیسـألها الجنـدى منـذ كـم وأنتـى عمیـاء فتـرد علیـه منـذ أتیـتم هـذه الـبالد و 
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 ١٩٣

لكى یشرح مـا تقصـده فینـذره الجنـدى بالسـكوت فتجیـب العجـوز بأنهـا كانـت صـغیرة وعمیـاء 

وجئتم ثم (تسعل) وتقوم ثم كبرتم وكبرنا وهى تضحك بدهاء وفي هذا الضـحك معـانى غیـر 

  مقرؤه:
  

 منذ كم وأنت عمیاء.. انطقي  الجندي األول:

 منذ أتیتم هذه البالد  العجوز:

 ماذا تقصدین..  :الجندي األول

بهذه البالد..    

 (یتدخل) تقصد..  زهیر:

 (مقاطعًا) هل أنت محامیها؟  الجندي األول:

 لقد أنذرتك.. اسكت..

 التزد  الجندى الثاني:

 اعني..  العجوز:

  استمري  الجندي األول:

  قبل أعوام قالئل  العجوز:

  كنت صغیرة وعمیاء وجئتم .(تسعل)

  اختصريكیف جئنا..  الجندي األول:

  (تضحك بدهاء)  العجوز:

  ثم كبرتم وكبرنا
  

هـى صـیغة السـؤال واصـراره علیـه كمـا فـي حـدیث  ومـن تراكیـب اللغویـة  

غرازیـــاني  وهـــو یســـخر مـــن مـــالتیني بـــأن الســـؤال الحكـــیم دلیـــل النباهـــة ویصـــفه بالكولونیـــل 

  :المغفل

  تسأل (ساخرًا) عفوًا.. وها أنت مازلت   غرازیاني:

  یس كذلك (مستند ثانیة بقرف) أل

  سؤال حكیم دلیل النباهة یا ایها الكولونیل 

  المغفل (ضاحكًا) 

  لما انزعجت (صارخًا) 

  أما زلت تسأل یا كولونیل 



 ١٩٤

  .. ١(وقد ارتج علیه) ولكنني  مالتیني:
  

     

   التـى تظهـر فـي حـدیث الجنـدى عـن حصـى العجـوز   مـن التركیبـات اللغویـة االسـتفهامو 

   تفعل به مستنكرًا وهازیأ بأنها تلهو به و تطهوه إن جاعت وتشرب الرمال  ماذا
  

  حصى؟ (ینحني ساخرًا)  الجندي الثاني:

  وماذا تفعل السیدة العمیاء بالحصى؟  

  تلهو به (یضحك)   الجندي األول:

  تطهوه إن جاعت (یضحكان) وتشرب الرمال  الجندي الثاني:

  ٢یاء یارجالتأدبًا.. التهزأ بامرأة عم  زهیر:
    

الذى دار بین ماركو  الذى یفید السخریة والتهكم هو أسلوب یظهر في الحوار االستفهامو 

مكررًا أین حبه القدیم وغیرته ثم  وروبرتو عندما یسأله ألم یكن یحب زوجته ویغار علیها

  یسأله لماذا جاء ومتى ومن أجل ماذا؟
  

  

  

" والجملة ١٢٩وفي مسرحیة عمر المختار حیث الجملة الفعلیة"  

" ومن حیث حركتها وزمنیتها تكون أجدر بالدراما من الجملة السكونیة ٦٠االسمیة "

في الصورة حیث تدور حولها الجمل  الصامتة وقد تكون الجملة الفعلیة لها دور البؤرة

األخرى الجملة الفعلیة المركزیة لم یوقظ عالمنا هذا العالم "كورس الموتى" من مسرحیة 

  سوالرا وحولها مجموعة من الجملة الفعلیة االخرى.
  

" واألمر ٤٠" والماضى"٧٤وفي مسرحیة عمر المختار نجد عدد الفعل المضارع"      

المسرحیتین ألن المضارع هو المنظر األول من ه األكثریة في " فالفعل المضارع ل٤٢"

     لحظة حالیة هى لحظة المواجهة والتوتر ولحظة الخلق ومضاجعة الزمن.
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  یكاد یهمس في اذنه) (  روبرتو:

  تحب یومًا زوجتك؟ ماركو ألم تكن 

  ألم تكن تغار؟ أین حبك القدیم؟ 

   ؟٣أین غیرتك



 ١٩٥

  نوع الفعل  نوع الجملة  نوع الكلمة

  ضارع     ماضى      أمر م  جملة اسمیة       جملة فعلیة   اسم      فعل      حرف 

٤٢         ٤٠         ٧٤  ١٢٩                   ٦٠  ٢٤٥      ١٥٦    ٤٥٣  
  

ـــرة    ـــرر أحــــدى عشــــر مـ ــد تكـ ــام قــ ـــدیث اإلمــ ــد واو العطــــف وفــــي حـ نجــ

واســـتخدامها بهـــذا الكـــم یـــدلل علـــى حشـــد الصـــور واألشـــیاء ویســـاعد علـــى المواقـــف الدرامیـــة 

الصــقة بالكلمــات ففــي حــدیث اإلمــام صــور لنــا كیــف أن ســیوف باإلضــافة إلــى دوره كمــادة 

الفضــیل وأخوانــه كانــت أشــد وابتــر وكیــف أن نجــدات العــدو قــد اتــت وفاضــت روح العمــارى 

ــد إلــــى أن  ــى ویزبــ ــول ویرغــ ــوق نیرانــــه ویصــ ــیل یطــ ــیف الفضــ ــازال ســ ــى ومــ والشــــریف والغزالــ

   استشهد:

  وكانت سیوف الفضیل واخوانه   االمام:

  اشد وابتر  الصامدون علیهم

  إلى أن اتت نجدات العدو 

  وعادت تدور رحى المعركة

  وفاضت إلى اهللا روح العمارى 

  وروح الشریف وروح الغزالى 

  ومازال سیف الفضیل 

  یطوق نیرانهم ویصول 

  ویرغى ویزبد 

  إلى أن احاطوا به فاستشهد 

  یعوضنا اهللا في االربعین 

  ١وعاقبة النصر للصابرین
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 ١٩٦

یمكن القول بان فكرة االصطدام بالحیاة والفجیعة في حقیقتها، سمة بارزة في الناتج      

لهذا الفكر منها  الفكرى والفني لعبداهللا الطیب، وترتبط بهذه الفكرة ظواهر تعد مالمح

ظاهرة "الغضب، والحزن، والموت والغربة". وقد شغل الكاتب بمحاولة نقل هذا اإلحساس 

إلى الناس، حتى ینزعجوا بحقیقة الحیاة ومتناقضاتها ولیكونوا على وعي بمأساة الحیاة، 

وقد قال صالح عبدالصبور مفسرًا هذه الفكرة "أن الكاتب الذى كان یكتب لیمتع الناس 

بح اآلن یكتب لیهز الناس ویزعجهم، لقد كان في بادئ األمر یكتب لهم ثم أصبح أص

، ولیس معنى هذا أن أفكار الشاعر معدة وجاهزة ١یكتب معهم، ثم أصبح یكتب ضدهم"

من قبل ولكنها تظهر من خالل نتاجه االدبى فاألفكار الجاهزة التى تسبق أعمال الكاتب 

والكاتب هو إنسان العصر الذى یعیش الحیاة وینفعل بها،  ال تخلق أدبًا وال تصنع أدبیًا،

ویهوله ما فیها من تناقضات واضطرابات فیحاول إعادة خلقها من خالل أدبه ویجب أن 

نفرق بین الفنان وبین اإلنسان العادى، فلألول حساسیته ورهافته في كشف الحقیقة بل إن 

والتبصیر بخصوصیتها أمر یقع أوًال على مسؤولیة قیادة البشر إلى معالم الحقیقة المجردة 

عاتق الشعراء واألدباء والفنانین وعبدالصبور حین یدرك خصوصیة المعرفة، فهو إنما 

یؤكد على دوره "فما ال شك فیه أن الشاعر إنسان أوًال، وهو بهذه الصفة األولى یعیش 

الحیاة بنیة بشریة  وینفعل ویفكر ویعمل، وتتكون له من خالل هذه المستویات المختلفة عن

 . ٢تختلف عن غیرها"

التى یدور حولها فكر عبداهللا الطیب من خالل فكرته األساسیة "في الحزن والمحاور     

كثیرة ومتشعبة، ولكنا نقف أمام بعض المحاور  –التراجیدى" التى اطمأن إلیها واعترف بها 

 –ذه المحاور محور "موت التى دخلت في نسیج البناء الدرامى ونخصها بالدراسة وأهم ه

ویظهر جلیًا في الحوار الذى دار بین جعفر وأبوزكار في أبیات یتحدث   المیالد والحب".

فیها بموت كل حى وأن متاع الدنیا قلیل وبزوال ملك برامكة سوف یطول الحداد وتفسد 

    األحوال:  

  كما یقول في نشید االفتتاح من (مسرحیة زواج سمر): 

  وكل عز یزول وكل حي  یموت 

  وبلغة المرء قوت من المتاع القلیل 
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 ١٩٧

  ویقول أیضًا:                الویل بابغداد  إن ملك  برمك زال 

  سوف یطول الحداد وتفسد األحوال                              

  إنى  أراه   مجیـدًا  ولست  بالمتـطیر جعفر:     ویقول 

  ـحلوین  في  الـدالـیه فغننى   بیتیه ال                  

  إذ یذكر الموت والموت من نصیب البریه                   

  فال تبعد فكل فتى سیأتى      علیه الموت یبرح أو یغادي    أبوزكار:

  وكل ذخیرة البد یومًا         وٕان عمـرت تصیر إلى نفاد             
  
 

لیًا مطاردة ابن ربیع وخادمه لمیسون وفي قیام الساعة في المنظر الثامن نجد ج        

وتهدیدها بالقتل حتى قتلها لیعرفا سر الطفل ومن خالل الحوار الذى دار بین الخادم 

الثانى وكندر مع ابن الربیع وخاقان إنما یطعنان الخادم األول الذى أراد أن یسحق میسون 

ذلك عندما یقول أنه ثم یتجلى النفاق عندما یكذب بأن جماعة من النظار قتلوا صاحبه ك

سوف یحضر أى جثت في الصباح ألن الجثث كثیرة في نهر دجلة وكذلك في محاولة 

قتل میسون للمرة الثانیة وٕان دمها دم شاة وآخیرًا تقتل ثم یقتل ابن ربیع خاقان وقد بین لنا 

عبداهللا الطیب في حواشیه بأنه جعل كل مشاهد القتل في مشهد واحد لضرورة اإلخراج 

د إضطرانى اإلخراج أن أجعل الجثث في مشهد واحد ولكن هذا الینبغى إذ كانت (لق

  .١المقاتل في مواضع متباعدة)

  دونكماها أدركاها * وحیة أو میتة رداها      (تختفي)   تقول فیروزة:  

(وقد أمسك بمیسون): أسحبها سریعًا. (یدخل ابن الربیع وخاقان. یطعنان  :الخادم الثاني 

  ألول وهو یحاول أن یسحب میسون طعنه قاتله یتساقط وهو ممسك بثوبها)الخادم ا

  أقول قتلتها أخبر فیروزة بذلك وأقول جماعة الشطار معها قتلوا صاحبي. فیروزة  كندر:   

  فیروزة ال تقبل هذا الكالم.لم أقدر على جثتها ولكنها ماتت. سمعت صیحتها وأقول         

  أعنى جثة امرأة  - الصباح أحضر أیة جثة أجدها في الصباح أبحث عن جثتها في         

  الجثث كثیرة في دجلة كال ینبغي أبحث اآلن عن جثة  (یخرج) (یدخل ابن الربیع          

  وخاقان وهما ممسكان بمیسون وهى تولول).         
  

  قتلوني * ذبحوني * أدركونيمیسون: 

  إنك لم تصبك إال خدشة طفیفه ابن الربیع:
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  (یضع خنجره على عنق میسون تهدیدًا) خنجرى فوق حلقومك تكلمي. خاقان:

  أذقها طرف الشفرة یارقیع. أخدشها ابن الربیع (لخاقان):

     أخدشها خدشًا یوجع. وأن صاحت مرة أخرى فاذبحها وان أبت أن تتكلم فاذبحها   ابن الربیع:

  ذبحًا.             

  ؟ من مع الطفل الصغیر            

  (لخاقان) ساعد واحدًا واثنین وثالثة وبعد ذلك ...            

  (لمیسون یهددها) أن تتكلم فانحر إن لدي بدرتین هكذا (یبرزهما) والخنجر           

  أني أعد ... واحدا ... اثنین ...            

  ى تموت الحق بها یاخاقان سریعًا وأجهز علیها وال تتركها حت ابن الربیع (لخاقان):

  الحق بها، حدیثها اخشاه * أجهز علیها دمها دم شاه حتى تموت                      

  موالى لن أخونه * والناس یحمدونه  میسون:

  (تقف قلیًال، تبكى یقذقها خاقان بالخنجر في ظهرها فیطعنها طعنة قاتلة، تسقط)             

  حرموني (تموت) یا .... قتلوني * من حیاتي ...             

  (خاقان یحرك الجثة ویتأكد من موتها. ابن الربیع یتأملها أیضًا)            

  ال تعاهدني ( یطعنه طعنة قاضیة) كفي بالسیف عهدا  ابن الربیع:

  (یموت خاقان) جعفر، واهللا منذ الیوم أودي             

  (یدخل یده في القفة ویأخذ البدرات كلها)             

  إن الوزارة مازالت مهیأة           البن الربیع وحقا سوف یرقاها              

  إذا بنو هاشم أعراضها أبنت        فویل من بات بالنكراء یغشاها              

  ویل لجعفر؛ ویال ال انتهاء له        وآل برمك، إذفي الخزى دالها             

  ائمها         ویغمر الدهر  بالنسیان ذكراها عما قلیل یكب السیف ق            

  بلى، لقد آن أن ینبت دابرها         وأن تولى بنو العباس   موالها             

  إلى زبیدة أمضى سوف أخبرها       بما رأیت،  فهذا  فیه بشـراها            

  (یخرج ابن الربیع): (یدخل كندر بعد خروجه)           

  دتى فیروز قالت تریدها حیة أو میتة. لم أجد جثة یاللمصیبة ماذا ههنا ؟سی كندر:  

  ما أردت ذلك. كل ما أردته  –(یرى جثة میسون وقفتها) میتة. قد قتلتها !         

  أجرحها طفیفًا. مسكینة البد أحملها بسرعة. هذا أكثر مما كنت أرید. قتلتها       
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     ١ل الجثة من باب الدار)مسكینة، مسكینة. (یخرج یحم        

وفي تصوره لمقتل جعفر وآل برمك تتضح الصورة الماساویة التى انتهى بها آل        

برمك ویظهر ذلك في المنظر الثاني عشر من النشید االفتتاحي والحوار الذى دار بین 

دو هارون والسندى ویاسر عندما قیدو جعفر وقتلوه قد اشتعلت نار االسى الجحیم ولم یج

له مثیل وبكاه أبازكار وولوت فیروزة وتظهر المأساة عندما طلب هارون أن یرفع رأس 

جعفر في رمح طویل متهكمًا بأن قدره عالى وجلیل ثم طلب منه أن یذهبوا برأسه إلى 

السوق لیخاف اآلخرین وأن یسلبوه ویقسمونه إلى ثالثة أقسام لهارون وللعباسة ولإلسالم 

حت یزول الفساد ولكى یعرف الناس أن هارون قد قتل جعفر ووضع  وأن یطوفوا به بغداد

أخوه الفضل في الحدید وسجن أبوه یحي ودار على آل برمك دائرة الدمار وأن یؤذن في 

 الناس إن ال یدنون منه وذلك جزاء من تولى وجحد وٕالیك األبیات:

  جعـفر قـد قیدوه وفضـله  جحدوه        

  ـرى من األسى أوقدوه أى جحیم لعم                   

  یا حسـرة للـورى إذا همـو فقدوه              

  نظیـره واهللا في النـاس لن یجـدوه                   

  نفسى إلیـك  الفدا لـو قد أقیك الردى           

  بكى أبـو زكـار وولـولت فیـروزه                   

  بنى لـو  نفدیـك بالنفـوس العـزیزه          

  وارفعوا رأس جعفر فوق رمـح طویل هارون:

  قدر  حبیبي جعفـر عندي رفیـع جلیل     

  وأمضوا إلى السوق األعظم وأعرضوه للناس                  

  اس ـة العبـهم وحرمـیروعـذلكم س         

  ور ــزور القبـلبوا جعفر الیـواص                 

  إن مصاب جعفر لحـدث كبیر       

  أقسام  قسـموه ثالثة        

  لى،  لها،  لإلسـالم        

  ویح نفسى من الذى قد رام       
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  طوفوا به وأذنوا في بغداد        إن أمیر المؤمنین هكذا أراد       

  حتى یزول الفساد                       

  قولوا أال إن أمیر المؤمنین        أصاب  جعفرًا بسیفه السنین      

  د  ویحي سجین والفضل  في الحدی  

  دارت  على آل برمك دائرة الدمار   

  یاساء ما عقبى الدار  بعزتى جمیعهم في النار   

  أذنوا في  الناس  ال یدنون منهم أحد   

  الیتحدثن عنهم أحد كذاك یجزى من تولى وجحد  

  عجل بهذا یاسندى

  لبیك أمیر المؤمنین (یخرج ومعه الجنود) السندى:

  غالم * عنق جعفر كیف صنع * حین أحس الحسام (لیاسر): یا  هارون:

  سیفي سبق الدم یا أمیر المؤمنین سمعت فمه یهمهم بشئ  یاسر:

  ما أنت وذاك * ال أم لك * ویلك ویلك (یخرج یاسر مذعورًا)    هارون:

  دارت على آل برمك * دائرة الخراب         

  ١ ور ویدخل النشید)لیسمعن اآلن * مؤذنو العقاب (یخرج هارون ومسر         

المغنــى  ظـاهرة المـوت فـي مسـرحیة أحـزان أفریقیـا نجــد الشـاعر قـد اسـتفتحها نـازاكى    

الغیـر مـرئ الـذى یطلـب مـن المـوتى أن یعـودوا فیـردو كـورس المـوتى مستفسـرًا مــن 

شــمس المشــدودة أم الكــون لمــاذا یــوقظ عــالمهم الطــارق أتكــون الــریح العرجــاء أم ال

وماذا یرید منهم اى یستجدى موتى مشنقین ومنفیین ومجـدودین فلـم یبقـى لـدیهم مـا 

یعطــونهم ألنهــم أعطــوا دمهــم واعظمهــم وجمــاجمهم ومضــوا مقهــورین والیملكــون إال 

بعض تـراب مـن ماضـیهم ولكـن نـازاكى مـازال یطلـب منـه أن یعـودوا فتـذكروا كیـف 

ـــا ر القرصـــان قـــد تعاركـــت راقصـــة وتســـاقط جرحـــى وقتلـــى واســـرى ورؤا وجـــه أن ن

الســجان فكانــت الــدنیا احــزان فیطلبــون مــن طــارق أبــواب المــوتى بــأن ضوضــائهم 

تفزعهم وتقض مضاجعهم فیطلبون منهم أن یرجع والیحرمهم النسیان ولكن المغنى 

اســـمائهم االعمـــى نـــازاكى فینـــادیهم یـــا احبـــابى الفقـــراء القربـــاء العظمـــاء ویـــدعوهم ب
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كــافور االقــرع ودودو ومرســـال الــذى كـــان عظیمــًا وهـــو فــي االقـــالل ویغنــون غنیـــة 

    الغربة األولى الفریقیا المفقودة فوداعًا:

  عودوا أنى كنتم..   نازاكي:

  غرباء كما أنتم.. 

  فقراء كما أنتم.. 

  یا أحبابي الموتى عودوا 

  حتى لو كنتم قدمتم

من هذا الطارق أبواب الموتى؟ یاهذا الطارق،من صمتا..صمتا   كورس الموتى:

  أنت؟ 

  أتكون الریح تحرك فوق األرض قوائمها البیضاء

  ما شأنك أیتها الریح العرجاء بنا؟

  ما شأن الریح 

  ما شأن الریح..

  أتكون الشمس المشدودة 

  سقطت في قاع الكون 

  أیكون الكون؟ 

  أیكون الكون

  أیكون العالم؟   كورس الموتى:

  قظ عالمنا هذا العالم لم یو 

  ماذا یبغي منا 

  ستجدي موتي مشنوقین 

  یستجدي موتى منفیین 

  یستجدي موتى مجلودین 

  لم یبق لدینا ما نعطیه 

  أعطیناه دمنا 

  أعطینا حتى أعظمنا 

  وجماجمنا..
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  ومضینا مقهورین 

  ال نملك إال بعض تراب من ماضیه...

  وتعالت راقصة نار القرصان   كورس الموتى:

  ساقطنا قتلي.. وت

  وتساقطنا جرحى 

  وتساقطنا أسرى

  ورأینا حینئذ وجه السجان 

  كانت دنیا من أحزان 

  یا هذا الطارق أبواب الموتى 

  ضوضاؤك تفزعنا 

  وتقض مضاجعنا.. 

  فارجع ال تفجعنا

  ال تحرمنا النسیان 

  یا أحبابي الفقراء   نازاكي:

  یا أحبابي الغرباء

  كنتم أبدًا عظماء

  یدعونا كي نرجع  (ضجة)  تى:كورس المو 

  یا وأبور األعمى.. یا كافور األقرع 

  یا دودو .. یا مرسال .. أو تسمع .. أو تسمع؟ 

    ١قد كنت عظیمًا حتى في األغالل
  

عندما خرج أحد العبد عن القافلة محاوًال الهرب فاطلق علیه الرصاص ادجار االبیض وقتله 

وأن یغرسه بذره ویسقطه في فمه قطرة وینثره فوق  ولكن سافو رد علیه بأن یقتله في أرضه

روابیها ورقة فیطلب منه شارلى أن یقتله ویقطع عنقه ألن الشفقة قد افسدته ولكن العبد سافو 

  :یرد علیهم بأن لعنة أجداده سوف تطاردهم

  (أحد العبید یخرج عن القافلة محاوًال الهرب)  شارلي:

  عجبًا .. كسر األغالل 
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  یرید یفر.. 

  بن السوداء (طلقات رصاص)ا

  (العبد ساقط على مقربة)  سافو:

  ال یا هذا القرصان األبیض 

  لن أمضي .. 

  لن تخرجني منها .. فاقتلني .. أو أقتلك اآلن 

  اقتلني في أرضي.. 

  (یزحف تجاه شارلي والدم ینزف منه .. متحدیًا)

  جن الملعون .. أقتله   (رصاصات طائشة)  شارلي:
  

  ي في أرضي بذرة اغرسن  سافو:

  اسقطني في فمها ورقة 

  انثرني فوق روابیها ورقة

  یا ادجار اقتله .. واقطع عنقه..   شارلي:

  قد أفسدت العبد الشفقة   ادجار:

   ١ خذ .. (طلقة أخیرة في المقتل)

    

نجد كورس العبید منادیًا لسوالرا عندما اشتدت العاصفة مغنیًا لسفینة الغارقة موت     

والقدر الساخر والبحر الذى لیس له آخر یذهب ویعود مع التیار والموت في  اإلنسان

القالع والریح في القواقع ویطلب من سمكات القاع أن تعود إلى المنابع  واألمطار والریح 

  والبرق والنور والنار منادیًا االله اجوي اله البحار ورموزه المجداف والسمك القارب:  

  سوالرا      (العاصفة تشتد)  سوالرا..  كورس العبید:

  (اغنیة السفینة الغارقة) 

  الموت واإلنسان والقدر الساخر 

  والبحر یا ربان لیس له آخر 

  فاذهب مع التیار 

  وعد مع التیار 
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  اقدار .. اقدار 

  الموت في القالع 

  والریح في القواقع 

  یا سمكات القاع 

  عدنا الى المنابع 

  امطار امطار 

  الریح عطور 

  لبرق جسور وا

  للنور والنار 

  للنور والنار 

   ١اجوى اجوي .. اجوى

  

وعندما هدات العاصفة نسمع أنینًا مكتومًا یحدد لنا موقع شارلى االبیض الذى      

یتوهم أنه مات فرحمة اهللا علیه ألنه لم یعد یملك شیئًا في یده بعدما كانت لهم الدنیا 

فیهمس في لنفسه بأن حارس النار قد أتى  بالعبید ثم اختفوا ولكنه یسمع خطى مارك

فلیستعد قائًال للحارس بانه الیطمع في الجنة ألنها مثوى الصالحین الشرفاء الطیبین وهو 

كما یعلم وغد ونخاس وضیع وخلیع وكان یسوع في نظره تمثال سجین في الكنیسة وكان 

و طیب القلب فریسة للخرافات والوهم ولكنه تاب وٕاذا عاد مرة أخرى سیصلى ویغد

  ومخلصة ألمراته ولكن مارك یكذبه وهو لم یخلص إال لصفاته وملذات حیاته:

  (متوهمًا انه مات)   شارلي:

  یا رحمة اهللا علینا.. 

  نحن موتى لم نعد نملك شیئًا في یدینا.. 

  كانت الدنیا لنا ثم اختفت حیث اختفینا.. 

  (یسمع دبیب خطى مارك فیهمس لنفسه) 

  فألستعد..  (یلتقط انفاسه) حارس النار اتى 

  أیها الحارس ال اطمع في الجنة.. 
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  فالجنة مثوى الصالحین..

  الشرفاء الطیبین.. 

  وانا كنت كما تعلم .. وغدًا أى وغد.. 

  كنت نخاسًا وضیعًا من وضیع.. 

  وخلیعًا من خلیع.. 

  ویسوع 

  كان في مرآتي العمیل تمثاًال سجینًا في كنیسة 

  یسة (یتنهد) للخرافات وللوهم فر 

  یا الهى .. كم انا خجالن من وجه یسوع.. 

   (مارك یكتم ضحكته..)

  تبت یا شارلي؟   مارك:

  (مرتجفًا) لقد تبت..  شارلي:

  وان نحن أعدناك إلیها مرة ثانیة؟   مارك:

  هل ستتوب؟

  سأصلى..  شارلي:

  ثم ماذا؟   مارك:

  وسأغدو طیب القلب.. نظیف الید..   شارلي:

  ... ثم ماذا؟إیه  مارك:

  وسأغدو مخلصًا المرأتي..  شارلي:

  (مارك یقهقه)

  یا للكذوب  مارك:

  أنت لن تخلص إال لصفاتك..

  ..١وملذات حیاتك
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مة كجمج  نجد أن روبرتو كان خائفًا أن یموت في الغربة ألن الموت في الغربة له     

وفي حوار آخر یوضح روبرتو بأنه سئم  الحرب ویخاف الموت  في الصحراء ثم تنسى

ورمل الصحراء وجثث القتلى وأنهار الدم القانى و لكن ماركو یحذره بأنه سوف یفقد رأسه 

  إذا لم یصمت كما یخاف البرد الملعون الذى یوشك بأنه سوف یقتله: 

  الموت في الغربة  والموت في الغربة؟ هل تعرف معنى  روبرتو:

  (ماركو الیجیب) 

  جمجمة في الصحراء؟ كان اسمها روبرتو؟ 

  أو كان اسمها ماركو.. 

  وتنسى الجمجمة بعد قلیل أنها كانت قدیمًا جمجمة.. 

  ماركو؟ لماذا شیدوا السور؟ وكیف شیدوه؟ 

  .....  ١هل سألت مرة نفسك؟ هل فهمت؟

  وف من الموت؛ ورمل سئمت یا ماركو، ظالم الحرب! والخ  روبرتو:

  الصحراء، وجثث القتلى؛ وأنهار الدم القاني!

  أهذا كله من أجل روما!

  أم ألن الدوتشي ما یزال عطشان إلى الدماء 

  التزم الصمت.. تعقل.. ربما تفقد رأسك   ماركو:

  (وقد اجتاحته قشعریرة برد)  روبرتو:

أن البرد.. یاللبرد.. من أي سماء یهبط الملعون! أنه یوشك 

  یقتلني! 

  تشجع.. اصبر. أنه أهون من ان تفقد اللیلة رأسك  ماركو:

  ٢تؤلمني رأسي  روبرتو:

    

وتظهر قضیة الموت عندما قتل الشاب الضابط األول بطعنة عندما بلغ به التوتر     

اقصاه عندما انتزع المصحف من اإلمام فوصفه بالكلب الكافر عندما أصابة الطعنة 

لة النزاع اآلخیر وكأنه في حمل یقول بانه قتل بطعنة هذا الخنجر الضابط وهو في حا
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والدم یغسل خنجره وأنهم كلهم قتلوه فال یرحم فیهم أحد وطلب أن یحرقوهم جمیعًا 

  وخناجرهم تثقب جسمه كما یتقلب الشاب على الضابط الثانى فیطعنه ویقتله:

  (وقد بلغ به التوتر أقصاه) وها هوذا  الشاب:
   

  إلى األرض ویطأه)  (یلقى به

  أیها الكلب كافر

(ینتزع الشاب خنجرًا من صدره ویهم بقتله.. یلمحه الضابط 

  اآلخر)..

  حذارك.. خذ منه حذرك.. (صارخًا)   الضابط الثانى:

  ماریو.. تلفت وراءك.. 

  (یطعنه الشاب في مقتل قبل أن یتلفت).. 

قلصـــًا فـــي حالـــة النـــزاع (وقـــد أصـــابته الطعنـــة یـــدور حـــول نفســـه مت  الضابط األول:

  األخیر) 

  آه.. لقد قتلوني كأني أحلم.. قتلت بطعنة هذا.. بخنجره 

  الدم یغسل خنجره.. كلهم قتلوني.. اشنقوهم وال ترحموا احدًا..
  

  
     

  أحرقوهم جمیعًا.. فقد قتلوني.. آه الخناجر تثقب جسمي..   

  ألوف الخناجر تثقب جسمي .. آه.. 

  لشاب والضابط اآلخر في صراع ممیت.. (یسقط قتیًال.. یكون ا

  اإلمام التقط المصحف وقبله.. الشیخان 

یتواریـــان بـــبطء عنـــد منعطـــف الشـــارع.. لـــم یبـــق إال الرجـــل الحلیـــق 

الذى وقف مترددًا مضطربًا.. ال یتدخل في الصراع.. ینحنـي علـى 

  الضابط القتیل یجس نبضه..

  أوها.. الشاب یتغلب على الضابط اآلخر فیطعنه ویسقط مت

  یسرع الشاب باألختباء.. 

  .. ١أشعة الشمس تضئ تدریجًا.. الرجل الحلیق یركض اآلن هارباً 
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وفي الحوار الذى دار بین سلمى ووالدتهاالعجوز العمیاء وقد رأت سلمى صور     

بشعة للقتلى وحطام البیوت والزوایا ونساء عرایه للدروب ولقد شنقوهن وعلقهن في العوامید 

اب قد ابصرت وجوههن تحدق فیها وافواههن تسیل دماء فخافت سلمى خوفًا عمیقًا بغیر ثی

وكأنه حلم مفزعًا وشیئًا فظیعًا فكان الموت وكان العار ومازلت رمل الصحارى كما كان لم 

یلتهب بالبراكین ولم ینفجر بالزالزل وتمنت العجوز أن تكون أرض تقاتل أو جیوش تقاتل 

  ائل ولكن سیأتى الزمان وسیأتى عمر:  وتمنت كل الشعوب والقب

  كل شئ حطام هناك..  سلمى:

  جمیع البیوت؟   العجوز العمیاء:

  جمیع البیوت؟   سلمى:

  جمیع الزوایا؟   العجوز العمیاء:

  جمیع الزوایا؟   سلمى:

  وماذا رأیت كذلك؟   العجوز:

  قتلى كثیرین (تبكى العجوز..تصمت سلمى قلیًال) أمى   سلمى:

  قولي  :العجوز

  هنالك بعض النساء العرایا   سلمى:

  نساء عرایًا على الدرب.. واخجلتاه (تقف)   العجوز:

  سنأتى لهن ببعض الثیاب خذیني الیهن.. 

  (مترددة) لكنهن  سلمى:

  سیخجلن من رؤیتي (بحرارة) غیر أنى واثقة انهن سیخجلن عنى   العجوز:

كــأنى بهــن وقــد ســیعذرننى حــین یعــرفن ســني (بأســف) البرئیــات آه. 

أكلــتهن نــار الهجیــر ونــار المجاعــة.. قلبــي علــیهن.. كیــف تحملــن 

  تلك الفظاعة.. 

  ماء وخبز؟ وما من فم یشتهیه   سلمى:

  سأغضب منك   العجوز:

  أیشعر من مات بالجوع؟ أو بالخجل   سلمى:

  ایملك حق البكاء، وحق األمل 

  كأنك لم تخبرنى بكل الذى تعرفین   العجوز:

  ل.. أنهن.. لقد شنقوهن.. أج  سلمى:
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  یا للجریمة   العجوز:

  عشر نساء هناك بغیر شاب   سلمى:

  معلقة في العوامید اعناقهن 

  تروح وتغدو بهن الریاح 

  فتهتز سیقانهن (تلتصق بها خائفة) 

  وحیث تلفت ابصرت أوجههن.. 

  تحدق في، وافواهن تسیل دماء وتضحك 

  (تنفجر) أفواههن 

  ماء وتضحكالحزینة كانت تسیل د

  سلمى لك اهللا (تحضنها وتربت على شعرها)   العجوز:

  حینئذ خفت خفت عمیقًا ولم ابك..   سلمى:

  رحت أحدق فیهن خائفة، ثم مدت یدیها امرأة.. 

  (بحنان) إنه الخوف صورها لك.. سلمى هو الوهم..   العجوز:

  ما كنت واهمة.. وكنت.. كنت محدقة حین   سلمى: 

  هواء یدیها.. راحت محركة في ال

  وكنت اراها بعینى توشك تفعل شیئًا وتفشل..

  ثم تعود تمد یدیها ببطء لتفعل شیئًا وتفشل.. 

  أأدركت ما هو   العجوز:

  كانت كمن أبصرت حلمًا مفزعًا.. شعرت أن   سلمى:

  وحشیًا كریهًا یدوس على صدرها.. 

  فأزاحته خائرة.. أبعدته فلم یبتعد.. 

ــًا.. ف ــیئًا فظیعـ ــا الشـــئ راحـــت كـــان شـ ــا تهالـــك مـــن فوقهـ ــًا.. ولمـ ظیعـ

  تحبس الجراح.. تغطى كرامتها وهى میتة بیدیها

  سندركها إن تكت حیة   العجوز:

  لم تكن حیة قط.. كانت هى الموت والعار..   سلمى:

  كانت مجللة بالهوان

  وكانت.. 

  (ترفع یدیها في سخط مقاطعة)   العجوز:
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  ومازال رمل الصحارى كما كان.. 

  لتهب بالبراكین لم ی

  لم ینفجر بالزالزل 

  تمنیت لو كنت أرضًا تقاتل 

  جیوشًا تقاتل 

  تمنیت لو كنت كل الشعوب.. وكل القبائل.. 

  ولكن سیأتى الزمان.. 

  .. ١سیأتى عمر.. یا عمر.. یاعمر.. یاعمر
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قضیة اإلنسان المعاصر هي قضیة المجتمع، فلقد اندمجت شخصیة اإلنسان في         

المجتمع، وأضحى یجد ذاته من خالل الكیان االجتماعى المحیط به فأضحى یفكر في 

د استشعر ذات یوم في نفسه االلوهة ثم قضایاه وتخلى عن الجانب "الفردى" لحیاته "لق

تطامن هذا الشعور فیما بعد إلى أن أكتفى اإلنسان من نفسه بالبطل، ثم زال عصر 

البطولة وقنع بأن یكون إنسانًا عظیمًا وأخیرًا یفقد العظمة فیكون مجرد إنسان، ثم ینتهي به 

كیان أكبر هو المجتمع  األمر أال یكون إنسانًا على االطالق، وأن یكون وحدة بنائیة في

"یعتور اإلنسان الحالي رغبة في التغییر  ١أن یصبح شیئًا كما قد یقال على لسان نابلیون

وٕالحاح على مشكالت عصره"، فهو أبن لهذا المجتمع مهما كان الثمن الذى یدفعه لقاء 

  . ٢تحقیق هذه األمال

الكاتب في نشر الوعى والمسرح وسیلة قویة للتأثیر في المجتمع ویجب أن یستغله    

والتأثیر االیجابى في الكیان الجماعى وال یجب أن نستهین بهذا الدور فهو خلیق به " 

الیوجد مسرح إال وكان هادیًا، تؤثر المأساة تأثیرًا عمیقًا في السلوك االجتماعى، إذ تحرر 

اه، إذ تندد عواطف المتفرجین الدفینة ... وتساعد الملهاة الجماهیر على الوعى بما الترض

بالظلم االجتماعى، ویخاف الحكام الدكتاتویون منها لدرجة أنهم كانوا یفرضون دائمًا رقابة 

  . ٣مشددة على العروض المسرحیة"
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إن الكاتب البد أن ینفعل بواقعه، ألنه الیستطیع أن ینعزل عنه أو یهرب من         

ایا الفنیة كما یرى د/رجاء مسؤولیته، وهو مغروس في الواقع مشدود إلیه حتى في القض

عید في قوله:" في الحقیقة فإن تأثیر المجتمع على الفنان یبدو ممثًال في دفنه مهما تكن 

نوعیة هذا الفن، فالقول بانعزالیة الفن بمعناها المطلق من الممكن استبعادها تمامًا، فالفنان 

المضمون أو المعاییر ملتصق بأمته في كل القیم الفنیة من حیث الشكل أو الصیاغة أو 

  . ٤االجتماعیة أو الخلقیة وسواها"

وتبعًا لهذا، فإن على الكاتب مسؤولیات نحو مجتمعه، وعلیه أن یحدد موقعه منها.         

لقد كان بریخت عنیفًا حین دعا البرولیتاریا إلى "فك القطع التى تتكون منها اآللة التى 

واقناع البرولیتاریا بأنها تستطیع أن تشل حركة تلك  تعتبر البرولیتاریا ترسًا الواعیًا فیها،

  .  ٥اآللة ومنها الرغبة في عمل ذلك، كسب حریتها"

ویقول صالح في إحدى كتبه "في تاریخ األفراد بل األمم منحنیات تتخذ فیها         

شخصیاتها أوضاعًا جدیدة إثر اختبارات مصیریة حادة، والشك في أن لقاء الشرق 

قاء الحضارة اإلسالمیة العربیة بالحضارة الغربیة كان أحد تلك االختیارات بالغرب، أو ل

في مسیر  -أوضح انعكاس -الهامة في تاریخ الشرق العربى. وقد أنعكس هذا االختیار

حیاة المفكرین واهل الثقافة لما لهم من مقدرة شبه غریزیة على االستجابات والتأثرات، ولما 

التشكل وتبني األوضاع الجدیدة، ولما یملكون بعد ذلك من  یملكون من طواعیة تتیح لهم
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المقدرة على تكوین النظرة الموحدة  وعلى رسم شخصیاتهم الفردیة في إطار جدید یشمل 

الماضى الذى یعاد تنقیحه وتعدیله والحاضر الذى ینظر إلیه من جدید والمستقبل الذى 

ول أن كل أدیب أو مفكر التكاد یرسم في ضوء التصورات الجدیدة بحیث نستطیع أن نق

تمر به سن العشرین أو الثالثین إال ویكون قد خطط لنفسه، فاهتدى إلى أفكاره األساسیة 

التى سیظل مخلصًا لها في مواجهة مشكالت المجتمع الحقیقة التى یسعى إلى حلها من 

  . ١خالل إبداعه مستخدمًا شكًال شخصیًا صرفًا"

بداهللا الطیب نجده یمثل الحیاة االجتماعیة والسیاسیة إذا نظرنا إلى مسرح ع       

واإلنسانیة ومن خالل هذه المناظر نجده في القضایا السیاسیة تحدث عن قصر الخالفة 

العباسیة وقصر وزراء الخالفة العباسیة أي البرامكة عن دور الخالفة واصفًا أیاها بدار 

دباء والمطربین و الوعاظ الخطاب العلى والجالل وهى التى ال تخلو من الشعراء واأل

والزهاد والعباد وأن زمانه مطرد في اإلزدهار حتى فاق الملوك والقیاصرة في فارس وخدعوا 

لسلطانه وجوده یشمل الكبیر والصغیر وكل الناس في بغداد اتباعه وأشیاعه یقول في 

  النشید في نهایة المنظر األول من (مسرحیة زواج سمر): 
  

  الخـالفة  دار العلى والجاللهاتیك دار       

  فیها الرشید  العظیم  إلیه تحدى الرحال                                     

  یحج   عامًا  إلى  بین  اإللـه  الحرام             

  ثمت  عامًا   یغـزو  وینصر  اإلسالم                                     

  و أدیبوداره لیس تخـلو من شاعـر أ           

  أو مطرب  یحلو   أو  واعظ او خطیب                                    

  أو  زاهـد  عـابد  أو  عالـم  ألمعى                

  ٢وكان یهـوى  كثیرًا  مسائل  االصمعى                                    
  

  وقد وصف جعفر وزیر الخلیفة مكانة الخلیفة السیاسیة في قوله:

  موالى دع زمانك المطـرد النماء      والزیاده  یسعد فیه  سوقه وساده            

  زمانك العظیم أوج المجد والحضارة   ما أعظم أزدهاره ما أثلت كمثله القیاصره    

  وال ملـوك  فارس االكاسـره         دارًا وابناؤه الماضـون ما عرفوا              

                                     
). ٢٠م،، ص(١٩٧٩ -بیروت –دار االداب   -مطبعة اولى  -م١٩٧٠وتبقى الكلمة -د/ محمد محمود رجوبھ، مسرح صالح عبدالصبور  1  
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 ٢١٣

  الزهـو والترف        مسترسل السیب  المن وال سرف  عزا كعـزك              

  وزانه النبل واإلسـالم والحسب        وائتلفت في هـواه العجم والعرب             

  وأذعن الروم قسرا بعدما طمعوا        واسلمـوك قیاد األمـر وارتدعوا              

  ع ـا كلنـا  تبـالمـؤمنین  وٕان    اهللا ربي  وظل اهللا  أنت أمیـر                  

  ع ـه ویرتضـنداك أفیح  یستذرى  الكبیر به          أما الصغیر فیمری             

  عوا ـحبًا لـدارك قدودوا لو انتج  وا        ـوكم ببغداد من أمثالها نزع             

  لهم رحب ومتسع  فیها لعمـرى  ة خشـعوا        ـفناءها ولدیها رهب             

  شوقًا إلیـك جمیـل ذلك الطمع   ة طمعت        ـفاغفر لها أنها سوقی             

   ١والناس منك همو االتباع والشیع  هم        ـكل فانها رمـز هذا الناس             

  وقد صدق وصف جعفر له عندما نقض دلیر الدیلمي عهوده فثأر علیه هارون وقال:

  ویل له سبط الخبائث إذ        طغى  ویـل  له  كیف بغى                  

  یظنني أنى له لن أفرغا        الفرغن اآلن للمارق الشریر                  

  والدائرات علیه بالهالك        تدور خذ عسـكرًا یا هرثمه                  

  ـرات  الـملحـمه في  غمحتى تصیب ابن األمه                          

  معك وعـزتي إن أفـزعك تاهللا لوال الحج قد سرت                         

  لتـكـرهـن  مـرجعـك أو خفت منه مصرعك                         

  تسـعك  فسـر إلیه وانكمش واألرض وهي رحبة لن                       

  عود ظافرًا القمعن الكافر سمعا ویاموالى عش بإذن         ربى سا   هرثمة:

  الخدمن سیدى الجبابرا                    

   ٢ویل لدلیر أتاه هرثمه  لیكرهن الملحمه          

  

وعن دار آل برمك یصفهم بأن یحي هو وزیر الرشید وقصورهم شامخات ولهم     

كما فعل ابن  عبید وحشم واشتهروا بالكرم وهم یسعون إلیهم الناس ویتشفوا لهم عند الخلیفة

الربیع وكذلك نجده یوصف لنا جعفر كیف أنتصر في فلسطین وكیف أن الشعراء توافدوا 

  إلیه بالثناء مستشهدًا بأبیات مسلم بن الولید  یقول:

  وآل برمـك طرا هـمو نجوم االنام الـرشـید وزینة األیام          یحي وزیر       

                                     
)،.٧٠-٦٩م، ص (٢٠٠٤السودان  -بروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطوم  1  
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 ٢١٤

  قد بلغوا  الغایات واشتـهروا بالكرم     رهم شامخـات لهم عبید وحشم   قصو        
  

  وأیضًا وصف قصورهم ویقول: 

  ینـإن القصور التى  تلوح ذات الیم               

  لسید الناس  یحي  ورحمة العالمین                                  

  وسید الناس یحي هو األغر المشهر                 

  یراه من یجتلیه  من كل شئ أكبـر                                 

  وابناه:فضل نبیل وبهجة الملك جعفر                

  وابن  الـربیع  سعى  إلیـهم یتشفع                                 

   ١إن الكـریم متى  ترمه  باللین یخدع                              
  

تصر في فلسطین بقیادة جیشه كما في النشید وفي المنظر الخامس یصور لنا جعفر كیف ان

  االفتتاحي الذى یقول:

  وجعفر كان  قاد جیشـًا إلى فلسطین           

  وحین بالنصر عاد وأخضع المارقین                             

  توافد الشعـراء منهم صریع الغواني               

  بدیع المعاني   واسمعـوه الثناء جزالً                             

  وأطربـوه بتلك المجـودات الحسان                           
  

  (هنا یروى النشید أبیات مسلم بن الولید اآلتیة) 
  

  كأنـه قمـر أو ضبغم هصـر                

  أو حیة ذكر أو عارض هطـل ...                            

  ء به في عسكر تشرق األرض الفضا               

  كاللیل أنجمه القضبان واألسل...                             

  والمـلك ممتنع والشـر متزع                

  والخیر متسـع والعـدل معتدل                              

  دواى فلسـطین من أدوائها بطل                

  ٢رجلفي صـورة المـوت إال أنه                              
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 ٢١٥

   
أما عن زبیدة في المنظر السابع وصف لنا وضعها السیاسي فهى ابنت جعفر       

وجدها المنصور وسمعتها مشهورة وكیف أنها في صراع مع جعفر البرمكى الذى إذ غاب 

نجمه یسطع نجم زبیدة وهى ابنت آل البیت آل هاشم وزوجها أمیر المؤمنین وترى أنها 

ولى بالضیعة والمعشر والبد لها أن تحتال وتحرض الكتاب أولى بزوجها من آل برمك وأ

والشعراء لینالوا من آل برمك وكانت تعاتب هارون الرشید وكیف یقرب جعفر ویعتبره أخوه 

ولم یحجبه عن حرمة العباسة أخته وأصبح منصب جعفر رفیع عند هارون حتى كاد أن 

 النشید اإلفتتاحي:ینسبه إلى العباسة وهى تخاف على زوج من جعفر كما في 
 

  زبیدة بنة  جعفر  وجدها المنصور             

  من العظیمات حقًا وصیتها مشهور                                 

  زبیدة بنة جعفر ذات الجالل الجسیم                   

  تحج عامًا  وتغزو  إلى بالد  الروم                                  

   ١وفي الكتاب الحكیم  كید النساء عظیم                             
  

  

  

  وعن مكانة زبیدة في القصر تساوى مكانة جعفر كما في قول النشید:     

  ونجم جـعفر إن غابت زبیدة یسـطع                

  وكذاك نجم زبیده یسطع إن غاب جعفر                              

  من قـدماه  في الناس ال یتـأخر وكل                          
  

  

وقد قالت زبیدة عن نفسها في افتتاحیة المنظر التاسع مبینة أن موقفها السیاسي في آل 

  برمك وعداوتها لهم وقولها:
  

  

  تدین لهم علیـا نزاٍر ویعرب     أنا أبنة آل البیت من آل هاشم                      

  وقلبي طامح متوثب  إلى ابنى       ین وعهده      وبعلى أمیر المؤمن                

  تفرد بالسـلطان یحي  وجعفر     وأبصرني ال أملك األمر كله!                      

  وذلك شر مستطیر ومنكر                                       

  ـوم ینسب فهم عنده من سائـر أقرب             وصار إلیهم ملـكه الی              

  والفیت نفسي كاألسیرة لیس له          وهم حوله في ساحة المجد مذهب             

  ومالى من بین المواكب موكب                                      
   

                                     
).٥٧م، ص (٢٠٠٤السودان  -واج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب،ز  1  
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  وجعفر أدناهـم  إلیه  وٕانه                الزور عنـى نافـر النفس أنكب             

  حیًا أن أنال  مرادي               ولن تبلغ األوج الرفیـع عمـاديومادام              

  فذكره هارون الرشید وصیته              وسیـرته أمسـت  تنـاط بجعفر             

  زبیدة اولى بالرشیـد المطهر              زبیدة  أولى بالضـیعة معشـرى            

  ري             ووجهي كضـوء القابـس المتنور فجوهرة في لجة العز جوه            

  ومن طینة العباس سرى وعنصرى                                      

  سأحتال في یحي وأحتال في ابنه           وأبغیه ما اسطعت الغوائل والمكرا           

  وأعمل في  ذاك المكیدة والفكرا                                 

  وأهل  الغنـاء  والقیان الوضـاء   للكتاب والشعراء             سأوعـز              

   ١وبعض العبید ثم بعض اإلماء                                    
  

  

عنــدما قــال  ار بــین ادجــار وشــارلىار الــذى دومــن القضــایا السیاســیة نجــد هــذا الحــو        

وســوف یروننــا ونوایــاهم اإلنســانیة وســوف شــارلى غــدًا ســوف تــرون هــاییتى "أرض الحریــة" 

ــدوى مــــن  ـــاء وال جــ ــد إال یسصــــطنعوا اإلعی ــذا یطلــــب مــــن العبیـ ــواء لـ ــون كــــل االوطـــان ســ تكـ

 أحالمهم الخرقاء طالبًا من ادجار أن یقفل باب القلعة ویحرق بعض االحطاب وقد إضـاف

یومـــًا لتـــاریخ عنـــدما اجتـــازوا بوابـــة القلعـــة الكبـــرى فـــي الخـــامس مـــن دیســـمبر فـــي الســـاعات 

        األولى من یوم الجمعة:

  (وهو یساعد في دفع عبید المؤخرة لكي یسرعوا بالدخول)  ادجار:

  ال جدوى.. ال جدوى 

  لن تجدیكم أحالمكم الخرقاء

  وغدًا سترون هاییتي "أرض الحریة"   شارلي:

  (من الداخل)  ر:ادجا

  ال تصطنعوا اإلعیاء 

  فلسوف تكون لكم كل األوطان سواء 

  سترون نوایانا اإلنسانیة  

                                     
)..٩٢ -٩١م،ص(٢٠٠٤السودان -الطبعة الثانیة،دار األصالة للصحافة والنشر،الخرطوم -بروفسیر/عبدهللا الطیب، الغرام المكنون(نكبة البرامكة)  1  



 ٢١٧

  (تكون القافلة قد توارت داخل القلعة في الخارج بعض الحراس)

  (إلى حارس) اقفل أبواب القلعة..  شارلي:

أخذ الحراس أماكنهم في أعلى البرج (إلى حارس) احرق بعض   ادجار:

  ب .. االحطا

  أتعرف یا شارلي .. وأضفنا یومًا للتاریخ ..

  وكان الموج یغني في السرداب ..

  وأغلقنا باب القلعة..  ستانلي:

(راقصًا) في الخامس من دیسمبر .. في الساعات األولى من یوم   شارلي:

  الجمعة.. 

  .. ١ثم اجتزنا بوابتها الكبرى
  

وكادا أن یقتتال من أجل امتالك الجاریة یتجلى هذا الصراع السیاسي بین إدجار وشارلى 

الحسناء سوالرا وكان كورس التجار وكورس العبید یشعالن نار الفتنة بینهما عندما أقواهما 

  سینتصر:

  ادجار:
  

  (غاضبًا) دعها فلیست بعض ما تملكه..
  

  املكها..  شارلي:

  املكها أنا ..   ادجار:

  (مغیظًا) قلت ابتعد (مهددًا)  شارلي:

  ربت خطوة .. لو اقت

  (مستنكرًا) تقتلني ..   ادجار:

  (مندفعًا نحوه) سأقتلك.. (یتشابكان في معركة بالسیوف)  شارلي:

  الرجالن األبیضان یقتتالن   كورس التجار:

  كأن افعوانًا حول أفعوان   كورس العبید:

  السیدان األبیضان   كورس التجار:

  أیهما سینتصر..  كورس العبید:

  اقواهما سینتصر..  كورس التجار:

                                     
 ).١٩٠-١٨٩م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –لفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان ا ١
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  كورس العبید:

  

  

  یقتتالن 

  أیهما سینتصر..

  (تتداخل أصوات المجموعتین.. تكون مجموعة العبید قد اكتمل 

  ١ ظهورها على خشبة المسرح.. ینطلق صوت نفیر)
  

القلعة ها ملكه ولكن حاكم إال أن تدخل الحاكم توماس الذى تحاكما له وكل واحد یدعى بان  

ویصفها بأنها حسناء زنجیة شبه سماویه وقد ارتعد قلبه وبحر من النعاس قد  یندهش لجمالها

أصابه ولكن كورس العبید یتهكم به بأن هناك تحت غابة الكاكاو كنز ماس وفضة وقصر من 

نحاس وسوف یدلونهم علیهم ویذهبوا جمیعن لیأخذوه ویتركوا سوالرا فهى لیست الحد ولكن 

       عتین ذهب ویرید فیها أربعة ویغضب إدجار:شارلى یزعم بأنه اشتراها بقط

  (مهروًال) الحاكم   حارس:

  الحاكم جاء

(یتقدم مقتحمًا) ما الذى یدور هاهنا (نحوهما) قفا قفا قلت   توماس:

  قفا(یقف بینهما)

  ضعا السیوف جانبًا 

  یزعم أنها له..  ادجار:

  ال تغضبا..  توماس:

  لكنها جاریتي..  شارلي:

  بل جاریتي..كذبت   ادجار:

  أنا..  شارلي:

  أنا..  ادجار:

  انتظر.. سوف نرى.. (یتأملها) ما اسمك؟   توماس:

  سوالرا..  سوالرا:

  مكسوة نارًا..  كورس العبید:

  (في دهشة) حسناء زنجیة شبة سماویة  توماس:

  اكرمتا دارًا..  كورس العبید:
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 ٢١٩

  السحر في لیلة .. الموت في قبلة ..  توماس:

  لم تعرف العارا..  :كورس العبید

  (لنفسه) یا قلب توماس اتئد ..  توماس:

  تفضحني ال ترتعد ..

  كأنما یغسلني بحر نعاس ..

  یا حاكم القلعة یا توماس ..  كورس العبید:

  هناك نحت غابة الكاكاو ..

  كنز ماس ..

  ماذا یقولون؟  كورس التجار:

  وفضة وقصر من نحاس   كورس العبید:

  سوف ندلكم علیه

  ا جمیعًا إلیه سیرو 

  اغتصبوه

  وخذوه ..

  ودعوها فهي لیست ألحد

  (شاكیًا) یا حاكم القلعة ..  شارلي:

  كم دفعت فیها؟   توماس:

  قطعتین وأرید أربعة   شارلي:

  فان یردها تركتها له 

  وأن أبى فأنني سیدها معه.. 

  (الدجار)  توماس:

  ماذا ترى؟

  قبلت ..  ادجار:

  یا سیدها ..  شارلي:

  (یرفعون كؤوسهم)  التجار:كورس 

  نخبك یا سیدها.. 

  امض إذا شئت بها   توماس: 



 ٢٢٠

  ١ (یخرج ادجار وراءه سوالرا مغلولة مطرقة الرأس)

  

ان أن یقتل عبده دینج الذى وفي الحوار الذى دار بین توماس وشارلى الذى ك     

یخسر  بالصمت حتى كاد أن یقتله ولكن توماس ناصحًا له بأن العبد أن هلكاغاظه 

روحه ولكن یخسر ماله الذى یملكه و یناوله كأسًا من النبیذ لیطفئ بركان غضبه ولكن 

شارلى في موضع آخر یشیر بأن اشترى روح العبد بقطعة من النقود وأنه یرفض بأن 

یموت وأنه یكرههم جمیعًا طالما حلم بأن یصنع من جلدوهم أشرعة تمخر به جزائر اللؤلؤ 

    والیاقوت:

  كفاك یا شارلي  توماس:

  ورفقًا بك .. ال رفقًا به ..

  اقتله .. أو ابق علیه

  فهو لك

  السیدلكن تذكر أیها 

  أن العبد أن هلك .. یخسر..

  روحه فقط، وٕانما یخسر

  ماله الذى ملك

  جروه في أغالله..  شارلي: 

  جروه ریثما یفیق..

  (مبتعدًا به)  توماس:

  كأسك أین؟

  صمته أغاظني..  شارلي:

  (یناوله كأسًا) كأس نبیذ طیب   توماس:

  یطفئ بركان غضب..

  هل دخلوا (للحراس)  شارلي:

  قولوا لذاك العبد..

  إنني أرید ما أرید

  وأنني اشتریت روحه بقطعة من النفوذ..
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  وأنني ارفض أن یموت (یبصق تجاه الممر)

  وٕانني اكرههم جمیعهم..

  وطالما حلمت إنني صنعت..

  من جلودهم..

  ائر اللؤلؤ والیاقوت..أشرعة تمخر بي جز 

  ..١لكنني ارفض أن یموت

  

وفي هذا الحوار الذى دار بین سوالرا وكورس العبید الذى غنى لها وكانوا ینزفون     

الدماء ویشربون الدموع ویغنون لها ولكنها اضاعت اغنیاتهم وقتلتهم عندما رقدت على 

من طعامه وقد نسیت قومها فراش الرجل القریب االبیض الذى اهان قومها وازلهم وتأكل 

واخوها دینج فهى أصبحت لیست سوالرا التى یحبونها ألنها قد ابتلعها الموج متسائلین 

  :  كیف تكون له وماذا وجدت عنده

  (بفرحة وقلق)  سوالرا:

    ها انذا.. ها انذا..

  سوالرا.. هل أنت هنا؟  كورس العبید:

  (بغضب وسخریة)

  راقدة على فراش الرجل الغریب 

  بیض الذى أهان قومها..األ

  قد منحته جسمها..

  ترقد في فراشه..

  تأكل من طعامه..

  العار لها..

  أذلنا.. أذلها..

  (بحدة)

  كنا نغني لك..

  هل كنت تغنین له..
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  كنا نغنى لك..

  ننزف الدماء.. ونغني لك   

  نشرب الدموع .. ونغني لك 

  واضیاع أغنیاتنا..

  قتلتنا.. قتلتنا   (بانكسار) 

  لم.. لم یبتلعك الموج إذن ف

  كیف تكونین له .. ماذا وجدت عنده؟

  ١الدفء.. وماذا بعده؟
  

من خالل قول العرافة موصیه هذه البنت مبینة حقوق االسیاد علیهم وهى إذ أمروا     

أذعنو ألمرهم وتكون المرأة أما غاسلة أو مربیة أو أمه وتشیل دالء الماء بین الفجر وتوقد 

الثور وتكنس أرض الحظیره ألن ثور السید مثل السید مخدوم حتى القبر نار القدر وتسقى 

كذلك تكون مدلكة للسید ولكنه محتشمة وتظهر الطاعة ألن الحكمة تقول أن نصبر وأن 

  صبر المقهوره على القهر شجاعة:

  یا بنتي هذا حق األسیاد علینا..  العرافة:

  أن شاءوا شئنا 

  وٕاذا أمروا أذعنا ..

  ة منا، غاسلة، ومربیة..وتكون المرأ

  وتكون امه...

  وتشیل دالء الماء قبیل الفجر

  وتوقد نار القدر

  وتسقى الثور..

  وتكنس ارض حظیرته، وتنظفه

  ثور السید مثل السید مخدوم حتى القبر..

  (وفي خجل)   المرأة:

  وتكون مدلكة؟ 

  وتكون مدلكة للسید (تسعل)  العرافة:

                                     
 ).٢٢١-٢٢٠م، ص(١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دبوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى   ١



 ٢٢٣

  لكن محتشمة (تهمس)

  نتي ال نملك أن نعصاهم ما دمنا یا ب

  فلنظهر لهم الطاعة.. 

  كل الطاعة

  الحكمة قالت أن نصبر

  فلنصبر 

  صبر المقهور على القهر 

  شجاعة 

  قومي واطیعى 

    ١ (تقوم وتخرج .. تقترب من العجوز العرافة امرأة ثالثة زائغة العینین)

    

تقوم یختبئون  وفي الحوار الذى دار بین شارلى وادجار مبینًا أن الحرب عندما

جمیعًا على الرغم من النیاشین تتألق في القبور والسیوف من ذهب والقصور وخیول 

المطهمة والعطور والنساء وتموت النار في أیدى التجار وتعود االوسمة البراقة ویعود 

    :الجنراالت والقائد نابلیون

  ونیاشین تتألق فوق قبور..  شارلي:

  وسیوف من ذهب وقصور..

  طهمة وعطور.. وخیول م

  ونساء من بللور

  ویشب لهیب الحرب فیختبئون .. 

  كل في مخدعه.. وتموت 

  في أیدینا نحن التجار..

  فتعود األوسمة البراقة

  والرایات الخفاقة..

  ٢ویعود الجنراالت كما كانوا باألمس ویصبح نابلیون القائد نابلیون
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ل عندما أظهر شارلى تعاطفه مع وفي الحوار الذى دار بین ادجار وشارلى والجنرا     

الملك الهارب الذى القى الثوار محتجًا إدجار بأن شارلى نسى ضحایا الشعب ولكن شارلى 

یقول قد طاف بالد الدنیا حتى شاب رأسه وشابت أشرعته وغرق مرارًا ثم نجى وجمیع 

ر العبید من أقطار األرض وعاد ولكن الجنرالى یصفه بأنه جمهورى ولكن شارلى یفس

الجمهوریة بأن جمیع الناس ملوك وهم سواسیه وأن الحر االبیض مثل العبید األسود و 

النقدام الفارس كالصعلوق وهذا یعنى أن الجمهوریة الفوضه لذا هو یرفضها وسیكفر بها و 

یعلنو شارلى باسم التجار جمیعًا بأنهم ال یبیعونه وسوف یمزق رأیة الجمهورین ویحمى 

  مه وواله للملكیه حتى لو مات لویس السادس عشر:   عرش الملك لویس ود

  ربما لقي الثوار القبض على الملك الهارب.   ادجار:

  ملك مسكین..  شارلي:

  بل أنت المسكین..  ادجار:

  تتحدث في إشفاق عنه مثل الملكیین

  ونسیت ضحایا الشعب..

  الشعب أنا.. (یسحب سیفه ویهب واقفًا)  شارلي:

  ارلياجلس یا ش  الجنرال:

  الشعب الثورة..  ادجار:

  قد طفت بالد الدنیا، حتى شبت..  شارلي:

  وشابت أشرعتي، وغرقت مرارًا ثم نجوت..

  وجمعت عبیدي من أقطار األرض وعدت.. 

  أجمهوري أنت؟   الجنرال:

  أتعني الجمهوریة أن جمیع الناس ملوك..  شارلي:

  تعني أن اإلنسان أخوك..  الجنرال:

 تعني ماذا ایضًا..(مستاء)   شارلي:

  والناس سواسیة..  الجنرال:

  (متهكمًا) والحر األبیض مثل العبد األسود..  شارلي:

  والمقدام الفارس كالصعلوك..

  أذن فالجمهوریة قد تعني الفوضى..

  وأنا من أجل عبیدي ال ارضي 

  أنا ارفضها رفضًا.. 



 ٢٢٥

  أنا اكفر بالجمهوریة

  من یجرؤ؟  الجنرال:

  إني أعلنها باسمي واسم التجار جمیعًا (ثائرًا)   شارلي:

  لست معك   ادجار: 

  لسنا تبعك  توربان:

  ال یا شارلي لسنا تبعك..  مارك:

  (في هیستیریة) واسم عبیدي أنى سأمزق   شارلي:

  رایتها..وسأحمى عرش ملیكي.. عاش

  لویس..   دمى..   ووالئي  .. للملكیة  

  ..١قد مات لویس السادس عشر  الجنرال:

  

من القضایا السیاسیة في الثورة التى دعى لها بوكمان لكى یكون أحرارًا ألو یموتوا 

ألن العدل هو الحریة فیدعوهم إلى منبع االحزان و الشعلة في الساحة والحاكم في قصر 

الضیعة وجبالن یحیطان بها فلیشعلوا النیران  باالشجار الضخمة والیقتحموا القاعة والتعود 

  ت بئر الطاعة ولتقوم الثورة:   سوالرا وقد نضب

  لتكونوا احرارًا..  بوكمان:

  موتوا أو عیشوا احرارًا..

  العدل الحریة..  الجمیع:

  العدل الحریة..

  (ألحدهم) یجرى نهر من أحزانك..  بوكمان:

  في هذى األرض.. 

  ابحث عن منبع أحزانك

  (لبوكمان) الشعلة في الساحة..  أحدهم:

  والحاكم في قصر الضیعة..

  جبالن من الفوالذ یحیطان الضیعة..  آخر:

  (آلخر) أبدا باألشجار الضخمة..  بوكمان:

  النار على القمة.
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  فلنقتحم القاعة..  الجمیع:

  دنت الساعة  بوكمان:

  فلنقتحم القاعة..  الجمیع:

  عودي یا سوالرا..  آخر:

  نضبت بئر الطاعة..

  عودي یا سوالرا  بوكمان:

  ال تستبقي الرؤیا.. 

  ١هیا
  

  

  

  

یظهر لنا الموقف السیاسي للعجوز أم سلمى تجاه عمر مشجعًا له بان یمضى       

باسم اهللا  ویعود من رحلته متشحًا بهیبته وشجاعته ألن أعدائه كثر والطریق وعرة فلیذهب

  وعونه:

  ت حزینة!أماه.. هل أن  سلمى:

  یا سلمى.. اسرعى  العجوز:

ــدیها..  ــین باســــطة یــ ــوز ناحیــــة الیمــ ــا تتجــــه العجــ (تخــــرج ســــلمى، بینمــ

ــثم الوجــــه" متوســــط  ــیخ یتجـــاوز الســــتین، ملــ ــار "شــ ــدخل عمــــر المختــ یـ

القامة.. یلتف بالزى اللیبي القومي (الحرام) یربت على كتف العجوز 

ى السـور، لحظات.. تبتسم العجوز في حنان وثقة.. یمضـى عمـر إلـ

  وینفذ منه ..) 

  امض، وعد من رحلتك   العجوز:

  متشحًا بهیبتك 

  ما أروعك

  وأشجعك

  یا عمر المختار، أعداؤك كثر، والطریق وعرة.. 

  فاذهب على اسم اهللا 
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  واهللا معك 

  (بعد أن استبطأت سلمى)

   ١من أین یا سلمى؟ ذهبت أین؟
  

  

ف السیاسي للعجوز عندما ردت ومن خالل الحوار العجوز مع الجنود یظهر الموق    

علیهم عندما عمیاء عندما أتو إلى البالد وردت العجوز بدهى بأنكم كبرتم وكبرنا ثم خوف 

الجنود من صره كانت تحملها بها حصى وتدخل زهیر باال یهزو بهذه المرأة العمیاء ثم 

وز تقرأ الغیب یحزره الجنود بأنهم سوف یقطعوا لسانه أن لم یكف وعندما أكتشفوا بان العج

طلبوا منها أن تذهب معهم إلى الكولونیل ألنه یفرح برؤیتها ولكن یتدخل زهیر مرة أخرى 

بأن الكولونیل الفارس تزهو به روما وٕارسال العجوز له غنیمة تزیده جالًال وتعلى اسهمه 

ویرد زهیر مرة أخرى بأنه سمین ومضحك وروما قد اغرقته في البكاء فیهون علیه دربًا 

  :الكعوب البنادق عندما وصف الكولونیل بكلب روماب

  دعني  العجوز:

  منذ كم وأنت عمیاء.. انطقي  الجندي األول:

  منذ أتیتم هذه البالد  العجوز:

  ماذا تقصدین..  الجندي األول:

  بهذه البالد..  

  (یتدخل)  زهیر:

  تقصد..

  (مقاطعًا)  الجندي األول:

  هل أنت محامیها؟

  .لقد أنذرتك.. اسكت.

  التزد  الجندى الثاني:

  اعني..  العجوز:

  استمري  الجندي األول:

  قبل أعوام قالئل  العجوز:

  كنت صغیرة وعمیاء وجئتم .(تسعل)
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  كیف جئنا..اختصري  الجندي األول:

  (تضحك بدهاء)  العجوز:

  ثم كبرتم وكبرنا

  ما الذى في هذه المخالة؟  الجندي األول:

  عشب وسنابل  العجوز:

  روبرت أفرعها  ألول:الجندي ا

  (یختطفها زمیله ویفرغها.. یحرك محتویاتها بطرف البندقیة متأففًا..

  یلتقط صرة صغیرة فیها بعض الحصى..)

  انتبه لعلها..

  لعلها ماذا؟ (یقذفها للعجوز)  الجندي الثاني:

  امسكیها أنت (تسقط الصرة)

  (عابثًا)  زهیر:

  قد یكون صادقًا..لعلها..

  (خائفًا) أجل لعلها تكون..  الجندي الثاني:

  (مقاطعًا)  زهیر:

  الكولونیل فارس تزهو به روما 

  ویختال بما في صدره من أوسمه

  وهي غنیمة تزیده جالًال عندها

  وتعلي أسهمه

  ویلك هل تسخر من روما ومن إبطالها  الجندي األول:

  بروماك أنا.. يروما؟ وما شأن  زهیر:

  روما هي الدتشي..  الجندي الثاني:

  تذكرت فقد رأیته یخطب یومًا رافعًا ساعده األیمن (یضحك)  زهیر:

  على دبابة یعوى.. وبلیا تش

  سمین.. مضحك حتى الرثاء

  أضحكني الدوتشي وروما أغرقتني في البكاء

  قد سقط القناع عن وجهك ..  الجندي األول:

  (لزمیلیه) كلب یستحق الموت شنقاً 



 ٢٢٩

  (یهوون علیه بكعوب البنادق)

  (من خالل ضرباتهم)  زهیر:

  أینا الكلب؟ أنا ام كلب روما

  ١ اسكت (یواصلون ضربه)  الجندي األول:
  

  

ومن خالل الرجل الحلیق الخائن الذى أراد من كالمه أن یطفىء نار الثورة عندما       

قال أنهم قلیلون وضعاف وال یملكون االسلحة وهم كثر وعندهم الطائرات ویطلب منهم ان 

فسهم إلى التهلكة ولكن المصلین یصفونه بأنه خارجى وجبان و یشكون بأنه من ال یلقوا بأن

  لیبیا فینبذونه وینكرونه ولكن یقول أنها نصیحة ولكنهم یرفضونها:  

  یا إمام رویدك..  الرجل الحلیق:

  كیف تطیر طیور بال أجنحه

  ثم ال تنسى أنا قلیل، وٕانا ضعاف وتنقصنا األسلحة

  ایها الخارجى   احدهم:

  وهم یا امام كثیر، وعندهم الطائرات   الرجل الحلیق:

  بربك من انت؟   احدهم:

  (منتقًال من جواره)   آخر:

  یا قوم ما هذه الرائحة... 

  وماذا ترید بقولك هذا؟   االمام:

  أبصركم فالحیاة كما تعلمون  الرجل الحلیق:

  وقال تعالى:( والتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة...)

  تهم)(تتداخل أصوا

  أیها الخارجي الجبان  المصلون:

  (یهدئهم) إذا اخترت أنت المهانة والعار   اإلمام:

  فانعم بما اخترت وحدك 

  هذا اختیارك وحدك  احدهم:

  امن لیبیا هو؟  احدهم:
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  إني اشك  احدهم:

  انبذوني كما شئتم  الرجل الحلیق:

  أنكروني كما شئتم 

  ١فالنصیحة؟
  

  

تى به عمر وقد قرأه اإلمام یبین استشهاد الشهداء وقد ومن خالل النداء الذى أ    

قتلوا من األعداء كثیرین في الجبل األخضر واصفًا لهم كیف دارات المعركة بینهم 

واألعداء وكیف استشهد العمارى والشریف والغزالى والفضیل فترحم المصلون على الشهداء 

  ودعوا على االعداء وكبروا:

  ر"؟ ومن غیر "سیدى عم  أحدهم: 

  أسمعتم نداء بادولبو؟   الرجل الحلیق:

  كأنك مندوبه بیننا (یسخرون ویبتعدون عنه)   احدهم:

  اقرأه وحدك   آخر:

  لسنا نرید   آخر:

  لماذا بربك أنت هنا؟   آخر:

  یا إمام استمر   احدهم:

  اسمعوا(یصمتون جمیعًا)  احدهم:

  قال سیدي عمر:   اإلمام:

  یداً زففنا إلى جنة الخلد أمس شه

  عظیمًا قضي لیلة البارحة

  فقد داهمته جنود العدو

  ودارت علیهم رحى المعركة

  وقتل منهم كثیرین في الجبل األخضر

   ةقرابة خمسمائ

  وكان یكبر 

  اهللا اكبر  المصلون:

                                     
 ).٣٢٩-٣٢٨م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١



 ٢٣١

  اهللا اكبر  اإلمام:

  على العصبة المشركة

  وعند الظهیرة 

  أدى صالة الظهیرة

  وراحت فئة

  وجاءت فئة

  وعاد یكبر

  اهللا اكبر  مصلون:ال

  وكانت سیوف الفضیل وٕاخوانه   اإلمام:

  الصامدون علیهم اشد وابتر

  إلى أن أتت نجدات العدو

  وعادت تدور رحى المعركة 

  وفاضت إلى اهللا روح العمارى

  وروح الشریف، وروح الغزالي

  ومازال سیف الفضیل   

  یطوق نیرانهم ویصول

  ویرغي ویزید

  إلى أن أحاطوا به فاستشهد

  عوضنا اهللا في األربعین ی

  وعاقبة النصر للصابرین

  (بحزن)  المصلون:

  یعوضنا اهللا فیهم

  ١لیرحمهم اهللا  اإلمام:

  

ومن خالل حدیث الجنرال عندما أعطى الجنود لسان یعود علیهم مالزم ملطخًا بالدماء 

ما بأن عمر لم یموت فارتبك الجنرال وقال الكولونیل أن لم یمت عمر فهذه فجیعة عند
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 ٢٣٢

وصف المالزم المعركة وكیف انتصر عمر علیهم في المعركة فغضب الجنرال في وجه 

  الكولونیل وخلع األوسمة التى أعطاها أیاهم:  

  (بفرح مفاجئ) اجل سیرقون (بعد لحظة)  الجنرال:

  أنى أرى أن یرقوا (منتفخًا)

  فان مكافأة العاملین

  ضروریة لنجاح العمل (للكولونیل) 

  البطل  أیها الكولونیل

  (یتقدم الكولونیل خطوة یؤدى التحیة)..

یــا عزیــزي منحتــك هــذا الوســام (یقلــده وســامًا.. یســتدیر وباســم العزیــزة 

  روما أعلقه فوق صدرك إلى الجنود الثالثة..)

  یا أیها الجند أنى فخور بكم 

  ومن اآلن انتم..

ممـــزق  -(تســـمع صـــرخات مـــن الخـــارج.. ینـــدفع علـــى أثرهـــا المـــالزم

  ..١ملطخًا بالدماء) المالبس،

  كنت متجهًا بجنودي عبر الجبل فإذا برجال عمر   المالزم:

  یقطعون علینا جمیع الدروب 

  وسال رصاصهم فوقنا كالمطر

  وصمدنا لهم ساعتین 

  ولما تكشفت المعركة 

  عن كال الجانبین 

  كنت ملقى جریحاً 

  وكل الكتیبة ما بین بین الذى مات مات، ومن لم یمت قد اسر 

  ٢ثرت في الرمل حتى نجوتوتع

  (مكمًال) وألقت علیك ستائرها اللیلة المظلمة   الجنرال:

  وانهزمنا وفاز عمر

  دائمًا في معاركة ضدنا 
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 ٢٣٣

  دائمًا أیها الكولونیل یفوز عمر 

  وتفوزون بالفخر واألوسمة (زاعقًا بجنون) 

  أیها الكولونیل اقترب 

  أن هذا الوسام ثقیل علیك 

  ك (ینزع الوسام ثانیة) فدعه لغیرك یحمله عن

  اغرب اآلن(یخرجون جمیعًا.. ما عدا جینا التي تظل واقفة بالباب) 

  جینا.. أتعتقدین بأني انهزمت

  (تفتح فاها لتتكلم فیشیر إلیها بالسكوت) 

  بلى أنت تعتقدین بأني انهزمت أمامه     (یضحك) 

  بلى أنت تعتقدین بأني انهزمت أمامه     (یضحك)  

  المحالوهذا محال 

  (فجأة) اطمأني.. 

  ١فسوف أقیم ببرقه یوم القیامة
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عبداهللا الطیب نجدها في العالقة إذا نظرنا إلى القضایا االجتماعیة في مسرحیات     

االجتماعیة بین هارون وزوجته زبیدة وأخته العباسة ووزیره جعفر والعالقة بین جعفر 

   والعباسة على مستوى الشخصیات الرئیسیة.

هارون وزبیدة تظهر في ذلك الحوار الذي دار بینهما في المنظر عالقة أما       

ل ما تقوله زبیدة تبین لنا مكان زوجها في فهو العاشر في مسرحیة (زواج سمر) ومن خال

یرعبها عندما یحجبها من عیون اآلخرین ویكنیها بأم الناس وتقار من جعفر البرمكى الذى 

دائمًا في مجلس الثمر مع الرشید وجعله الرشید في مقام أخیه والعباسة أخته ومنصبه رفیع 



 ٢٣٤

لى الرغم من أنه زوجها وامنیتها حتى كاد أن ینسبه للعباسة وهى تخاف من قول الناس ع

  وشمسها وأنها ال تداهنه وهو أكرم من نفسها وولدها ویتضح ذلك في األبیات التالیة: 

  ففیـم تحجبنى   واهللا ترعبنى                           

  تقول: إنك أم الناس فاستترى                                   

  جعفر لكن  ال تقربنى  قربت                            

  فجعفر أبدًا  في مجلس السمر                                   

  واهللا لم یر شیئًا مثل ذا نظرى                           

  وكیف تهدر بى! تقول ذاك أخى                                 

  ونور عینى  بخ للبـرمكى بخ!                          

  وتلك  أختى وٕانى لست أحجبه                                 

  عندى عظیم رفیع القدر منصبه!                         

  حتى تكـاد إلى  العباس تنسبه                                

  جمر مقلتك الحمراء یذعرنى  *أخاف منك حبیبى *                          

  لخوف مما یقول النـاس یسهرنى وا                          

  والخوف منك كما أخشى الوحـوش                                 

  وفي الفؤاد حبك ملء الصدر یبهرنى                           

  یا منیتى یا أمیر المؤمنین ویا شمس                                 

  من خلـقى  المشـارق ما اإلدهـان                          

  ءأخشى علیك العدا             

  نفسى إلیك الفداء             

  كى علیك طویل اللیل من شفقى أب            

  لو قد ترى قلقى لو قد ترى أرقى                

  لو قد ترى لوعتى لو قد ترى حرقى            

  إن كنت ال تستطیع البعد عنه وال                

  أقبل هذا الرأس یا سندى  –عنها             

  الكف والقدم الحر النبیل و                 



 ٢٣٥

  ١حبیبى أنت أكرم من نفسى ومن ولدى
  

أما العالقة االجتماعیة بین هارون و أخته العباسة یظهر ذلك من قوله بأنه یهواها       

رسول(صلى اهللا وهى الشمس المنیرة في ظالمه وهى رمز الخالفة ووریثة العباس عم ال

 علیه وسلم) وزجها لجعفر حتى تسمر معه ویتم ثالوث مجده كما في األبیات التالیة:

  وللعباسة الغراء أختى                هوى من دوحة االعماق نامى           

  كأن مهابة البیت الحرام              تفیض  إلیه في دار السـالم            

  هى الشمس المنیرة في ظالمى                           

  كأن خالفة الرحمن صارت         إلى عـذراء طاهـرة بتول          

  أرى رمز الخالفة في سناها          وسر سالفة الحسب األصیل          

   ٢وٕارث الحق من عم الرسول                           

  اسة أن تتزوج جعفر زواجًا صوریًا فیقول:وأیضًا تظهر تلك العالقة عندما طلب من العب

  بدا لـى أو  أزوجه عبیسًا              زواجًا ال یبیح من اللقاء            

  سوى نظر وتكلیم أمامى أو ورائى    فنسمر كیف شئنا في صباح أو مساء            

  الهناء إلى أوج السعادة  و       كذا تصفو الحیاة لنا ونرقى                 

  أخى زوجته أختى زواجًا             على صدق المودة والصفاء           

  وهبت لروحه روحًا حرامًا           على شرط الطهارة والنقاء            

  یتم بذلـكم  ثالوث مجدى            ویمأل وحشـة الدنیا  بهائى           
  

االجتماعیة بانه أقرب إلیها من انفاسها وهو سالفة  أما العباسة فقد بینت هذه العالقة      

العباس وٕاسمى من السماء ومن افالكها ونجومها وابهى من النهار وازهى من نهر الفرات 

  واطغى من نهر دجلة وتهدیه حب الشقیقة والقلب الرقیق كما موضح في األبیات:

  بقولها: ما تـرده  فإننى أنتحیه                    

  وفؤادى  یا نزهتى یتقیه                           

  أنت أدنى إلى من أنفاسى                           

  یا أخى  یا سالفة العباس                           

  أنت أسمى من السماء ومن أفالكها الغر والنجوم السوارى                           
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  بهى  ائتالف النـهار أنت  أ                          

  أنت أزهى من الفرات الجارى                           

  أنت أطغى من دجلة الدافق العاتى إذا مد والتطم                           

  ومن العصف الریاح تدوى بها الظلم                           

  لك منى حب الشقیقه                           

  ومنى القلب الرقیقه                           

  ثم إنى علیك جد شفیقه                           

  كیف أخشى علیك مر اللیالى واالختالف النهار                           

  ورهبتى لك یا بدر كمالى                           

  ألسحار كرهبة التسبیح في وحشة ا                          

  ١زوجت روحى  كما أردت وجسمى                          

 ویظهر ذلك في الحوار الذى دار بینهما عندما وجدها تبكي حزنًا وقد أوصد النفق المكنون:  

  عبیستى یبدو علیك الحزن   هارون:     

  ألم تذوقى الوسن                

  وكیف ال أحزن یا حبیبى؟ العباسة:    

  موالك بالشام وأنت لست من نصیبى!               

  وال أرانا  مثلما  كنـا عهدنا نسمر   ثرت بوجهك العزیز أم جعفر       واستأ             

  صدقت یا عبیستى  إنى قد غفلت عن ذلك یا أنیستى  هارون:   

  الدعون االصمعى             

  لتسمرن هذه اللیلة یا روحى معى             

  لست أحب االصـمعى إن  ظله ثقیل     العباسة:   

  لكن أحب  الموصـلى إن إنسه جمیل               

  برك یا أخى على وعلى الناس جزیل               

  قد كان قلبى طول ما أهملتنى أى علیل                

  وعجبى من جعفر ومن غیابه   الطویل               

    ٢نعم الخلیل! -ه عنـك أال تفقده ؟ أقصیت              

                                     
).٩٩م، ص (٢٠٠٤السودان  -افة والنشر، الخرطومبروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصح  1  
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 ٢٣٧

      أما عالقة هارون مع جعفر  فقد كلف به حبًا ویراه في منزلة أخیه أو نفسه أو حسامه   

  وهو رفیع المجد جلیل القدر كما في قوله:

  كلفت بجعفر حبًا أراه       أخى؛ أو ذات نفسى أو حسامى                     

  مثل البدر شع على ظالمى ك                    

  أراه الدولة الزهراء          صارت  دمًا یجرى  ولحما                     

  وصور روحها في صورة البشر الجمیل                    

  بوجه ذى قسام ذى قبول                    

  در الجلیل فكانت جعفرًا فسما إلیها        رفیع المجد ذو الق                  

   ١أمیر المؤمنین وظل رب       السماء وغایة الشرف األصیل                  
 

أما جعفر فكان یطرب وینتشى عندما یكون بالقرب منه وتسر نفسه حین یراه وهو         

عنده اهیب من لج الفرات وأقرب من حبل الورید وحقه أوجب من كل الحقوق  كما في 

  األبیات التالیة:

  إنى إذا دعانى الرشید قلبى یجب            

  وتزدهینى  نشوة  لقربه وطرب                              

  سر نفسى أن أراه  وٕالیه أرغب              

  وٕانه عندى من لج  الفرات أهیب                              

  طاعته إلى من حبل  الورید أقرب                

   ٢وحقه لدى  من كل  الحقوق أوجب                             
  

أما عالقة جعفر والعباسة فهو یهواها من قلبه وحبها في سریرة الضمیر التى تعجز       

أن تردكه ید النوى وهو كأمواج الدجلة عندما تصدم بالصخور وكالریاح الهوج في ظلمات 

م عنها غرامه یظهر البحور وهى كاللهیب وهو یخشى منه من ظروف الزمن ومهما كت

وهى تبادله نفس الشعور وأن حبها في ضلوعها ونور عینها وهو لو تركها سوف تموت 

وأن قربه قوت ویعرفه الفؤاد وهو مد لها أیام عمرها وازال الظالم من عیونها والمرض من 

جسمها وقد عاد الروح فیه وٕاشاع الدفء في عظامها وجدد لها عمرها وهى ذخریها ویظهر 

 في الحوار الذى دار بینهما:ذلك 

                                     
).٩٥-٩٤م، ص (٢٠٠٤السودان  -ومبروفسیر/عبدهللا الطیب،زواج سمر، الطبعة الثانیة، دار االصالة للصحافة والنشر، الخرط 1 
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  سیدتى،  إن قلبى یهواك كل الهوى       جعفر:             

  حبك في  سریرة الضمیر  قد ثوى                          

  تعجـز أن تـدركه یـد النـوى                          

  كأمواج دجلة حبى إذا ما لطمن الصخور                         

  مثل  الریاح  الهوج في  ظلمات البحور                         

  مثل  اللهیب  وربي  یعلم  ذات الصدور                         

  وربمـا رف منه زهـر  الربیع  النضیر                         

  زهر السـواد  الذى یفـوح  منه  العبـیر                          

  أنى  أرید  لك الشـفاء أن یتم                          

  علیك أخشى صروف الزمن المسلم                          

  كتمت عنك غرامى فقد أبى أن یكتم                           

  ال ینبغي أن أبوح عهد أخیك صریح                          

  الخیر أن نصطبر                           

  ذلك أمـر عسر              العباسة:     

  وأنت زوجى وعهد اهللا فوق الرشید                             

  حبك في ضلوعى یا نور عینى أكید                       

  سیدتى طال مكثى قد آن لى أن أذهب        جعفر:       

  حق أمیر المؤمنین من كل شئ اوجب                     

  جعفر ال تمض  عنى مـد یدیك  أعنى      العباسة:      

  إنى إن تركتنى أموت قربك یا حبیبى قوت                    

  قربك منى یا حبیبى زاد یعرف ذاك منى الفؤاد                   

  أنت مددت  الحبـل من أیامى                    

  أنت جلوت عن عیونى ظالمى                    

  أنت أزلت سقامى                            

  أعدت الروح في جسمى أشعت الدفء في عظمى                   

  وقد جددت لى عمرى یا جعفر یا ذخرى                   

  أحس الروح من بین عظامى كاألعاصیر                   

  ىوهذا الدفء مثل النمل یسرى في أظافیر                   



 ٢٣٩

  أمكث معى                            

  البد لى أن أذهب    جعفر:        

  ولم لم تذهب؟   العباسة:       

  قلبى أهل كله ومرحب                  

  وأنت من سر حشاى أقرب                 

  ١أمكث معى إنى إن تذهب فسوف أحزن                 
  

تبین العالقة االجتماعیة بین الجنود األوربیین الذین فارقوا االوطان بحثًا عن الرقیق لذا 

نراه یسأل نفسه ماذا ستقول أوربا حین یعود وتقول له زوجته مارى اشتقت إلى عینیك وأنت 

صها له منذ أن سافر ولكنه بعید وتقبله مرات في الشارع وفي البیت ومما یؤكد اخال

   لألسف سعى لغیرها كما في األبیات التالیة:

 یا ماري ال تأتي   شارلي:

  (یقلد في المقطع التالي صوت زوجته في حوار سابق) 

خــذني ال تــأتي.. فالترحــال یتطلــب بعــض المــال. وأنــا ال املــك فــي 

ـــافحنا  ــت.. وتصـ ــاري.. وبكیــ ـــروال.. وبكــــت مــ ــدنیا إال السـ ــذى الــ هــ

. وعلي كتفي جوال فإذا أنا عال العال.. والجنة فـي أفریقیـا واتیت.

  تهمس لي وتقول تعال.

  یردد المقطع األول   كورس العبید:

واآلن ترى ماذا ستقول أوربا حین أعود مارى ستقول اشتقت إلى   شارلي:

  عینك وأنت بعید..

  وتقبلني مرات 

  في الشارع أو في البیت 

  منذ نأیت.. ألرى كم كانت مخلصة لخیالي..

  یا مارى عفوًا 

  لكنى یومًا لسواك سعیت.. 
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 ٢٤٠

   ١فلنشرب ولنطرب.. ولنرقص كیف نشاء
 

  

  

  

من خالل استرجاع الحـوار الـذى دار بـین سـوالرا وادجـار االوروبـى عنـدما قـال لهـا ال یوجـد 

مثلـك فـي المدینـة وتتزینــي بهـذا السـواد العبقـرى ودنــا منهـا وارتعـش ومـد فــي مذلـة یـده وكــان 

ي عیینـــه جـــوع وعطـــش فرددتـــه ســـوالرا بـــأن یـــذهب إلـــیهن أى األوربیـــات فـــأنهن أولـــى بـــك فـــ

فوعــدها بأنــه ســوف یبنــي لهــا قصــرًا وتصــبح ســیدة فــرددت علیــه بأنهــا اآلن نصــف بیضــاء 

  ونصف سیدة وقال لها سوف تصبحین زوجة الملك ولكنها عضته وبصقت في فمه وذهب  
  

  سوالرا:

  

  

  مثلك ال یوجد في المدینة 

  هذا السواد العبقري زینة.. 

  ثم دنا مني خطوتین.. وارتعش..

  ومد في مذلة یده.. 

  وكان في عینیه جوع وعطش.. 

  اذهب إلیهن فأنهن أولى بك.. 

  وسوف ابني لك قصرًا عالیًا من الرخام

  قبته تخترق الغمام 

  .. لن تبني ولن أكون لك.. 

  .. وتصبحین سیدة..
  

  

  یضاء.. ومن أكون اآلن؟ نصف امرأة ب

  نصف سیدة؟ 

  .. وتصبحین زوجة الملك (تضحك) 

  قف أیها األبیض..قف.. 

  انك مثلي خائف.. 

  انك ترتجف..

  انك ترتجف (تضحك بوحشیه) 

  ایتها الجاریة الحمقاء.. 

                                     
 ).١٩٢م، ص (١٩٧٩دار العودة  -بیروت –محمد مفتاح الفیتوري(شاعر)، دیوان الفیتوري، المجلد الثاني، الطبعة األولى  ١



 ٢٤١

  غیر اننى صارعته ... عضضته في قدمه..

  وحین ضمنى بصقت مرتین في فمه 

  ١حتى تعبت وتعب
  

دار بین ادجار وشارلي اظهر حبه لسوالرا كامرأة لیست كجاریة من خالل هذا الحوار الذى 

نالحظ نظرة شارلي الفوقیة لسوالرا كامرأة سوداء تبیت في فراشه ألنه یریدها كسـائر النسـاء 

  تقبح في عیوننا التى امتالكناها وتجمل التي ال یمتلكها بعد:
  

  ثالث لیالت .. وأنت؟  شارلي:

  ننت؟ ما الذى أقول یا ادجار.. هل ج

  ؟هل تحبها

  أحبها..  ادجار:

  (بخبث) كجاریة..  شارلي:

  (بهدوء) كامرأة..  ادجار:

  (بإصرار) كامرأة سوداء..  شارلي: 

  ال أنكر أنها وثیرة ودافئة 

  (باستدراك) أو هكذا تبدو (مقهقهًا) فقد تظن..

  ال أظن غیر أنها..  ادجار:

  ص فرحة بهن..(مقاطعًا) انتظر فكلنا نحبهن وربما نرق  شارلي:

  وربما قاومننا تظاهرًا وحیلة ألنهن 

  یجدن ضعف شوقهن حینما نغضبهن 

  وهن ال یجهلن أنهن لسن غیر ما یخفین 

  في ثیابهن (ادجار یتململ) 

  هن جوارینا یبتن في فرشنا ألننا نریدهن.. 

  (ساخرًا) حتى إذا ما انطفأت روعتهن.. 

  وسقطت زهرتهن 

  وضح..(متضایقًا) دعني أ  ادجار:
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 ٢٤٢

ال تقاطعني.. فالنساء شهوة قدیمة.. وقد تقبح في عیوننا التي   شارلي:

  ..١امتلكناها..  وتجمل التي لم نمتلكها بعد
  

  

  

أما العالقات االجتماعیة في الشخصیات األفریقیة نجد عالقة دینج مـع أختـه سـوالرا عنـدما 

ملعــون یجمعنــي بــك لقــد حملــت مــن الرجــل األوروبي"ادجــار" قصــبًا عنهــا وقــال لهــا أي دم 

القیتى ظالمك فوق سماواتى وأصبحت عاره الذى ال تغسله كله میاه الصمت وسوف یقول 

لقومه أن أختهم محبوبتهم حبلى وهى تتوجع وتقول عاري في بطنى ولكن الكورس ال یسأل 

عمـا فـي بطنهـا ولكـن یســأل عمـا فـي قلبهـا إال أن طلبـت مــن أخیهـا أن یقتلهـا ولكـن العرافــة 

  فر لها ألنها لم تكن بإرادتها:  تغ
  

  (متوترًا)  دینج:

  سأقول لهم..

  (بانكسار) لكنك لن تقسوا.. لن تكرهني.. فأنا أختك..  سوالرا:

ال تجتریها.. أي دم ملعون یجمعني بك .. ال یجمعني بك إال خزیك یا  ىاختل  دینج:

  اختى..

  (بعویل) أختك.. أنى أختك..  سوالرا:

  فوق سماواتي.. ألقیت ظالمك  دینج:

  اقتلني لو شئت..   سوالرا:

  أتمنى لو لم .. یالشقائى.. األرض تدور..  دینج:

  األرض تدور.. اعني یا رباه.. 

  اخى..  سوالرا:

  تتشقق تحتي األرض.. دعیه مخنوقاً   دینج:

  مخنوقًا .. هذا الصوت..

  یعذب روحي هذا الصوت.. (یهوى على ركبتیه) 

  أنا عارك..  سوالرا:

  عاري.. من .. من یغسله؟  ینج:د

  لن تغسل عاري كل میاه الصمت 

  اركلني.. ابصق في وجهي..  سوالرا:

  ابصق في وجهي حتى الموت.. 

  اقتلني أنت.. 
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 ٢٤٣

  اقتلني أنت.. 

  سوالرا.. سوالرا  الكورس:

  (ینهض مكتئبًا ویلف حولها)   دینج:

  سأقول لهم

  یاویلي.. یاویلي..  سوالرا:

  سأقول لهم ..  ال .. ال..  دینج:

  أأقول لهم اختى.. معبودتهم.. 

  حبلى.. حبلي

  ال أقدر.. ال أقدر .. ال..

  (تتوجع) عاري في بطني..   سوالرا:

  ال نسأل عما في بطنك..  الكورس:

  بل نسأل عما في قلبك..

   ١(تلتفت فال ترى شیئًا)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "عمر المختار" للفیتوري:  القضایا االجتماعیة في مسرحیة  لمبحث الثالث:ا

وفــي مســرحیة عمــر المختــار نجــد فـــي الحــوار الــذى دار بــین روبرتــو ومــاركو الـــذى  

كـــان یغنـــى لرومـــا ســـیدة الـــدنیا یـــذكره روبرتـــو بزوجتـــه وابنـــه وامـــه ومـــدى حبـــه لهمـــا وغیرتـــه 

وامـــر علیهمــا وكیــف أن الدوتشــى القــى بــه فــي الصـــحراء منفیــًا ألنهــم هــم الطاعــة  وهــم األ

  ومصیرهم الموت في الغربة: 
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  (یلحق به) وزوجتك؟  روبرتو:

  أین هى اآلن؟ وطفلك الصغیر 

  والعجوز الطیبة؟ امك 

  والبیت الذى أخبرتني عنه، وراء الضفة االخرى.. وغرفتك؟ 

(یتحشـــرج الغنـــاء فـــي حلـــق مـــاركو.. یجمـــد فـــي مكانـــه.. روبرتـــو یكـــاد 

  یهمس في أذنه) 

  زوجتك؟  ماركو ألم تكن تحب یوماً 

  ألم تكن تغار؟ أین حبك القدیم؟ أین غیرتك؟ 

    ماركو:

    روبرتو:

ً

    ماركو:

   ً   روبرتو:



 ٢٤٤

بین سلمى وأمها نجد أمها تصبرها عندما تعبت وسألتها هل  وٕاذا نظرنا إلى العالقات االجتماعیة

  أنتى خائفه علیها وهى التى فقدت والدها الذى قتله األوروبیین:     

  (تظهر مضطربة)  من هنا.. كان هنا.. كان هنا  سلمى:

  یا سلمى ماذا بك؟  العجوز:

  هل نحن سجینتان؟  سلمى:

  اسرعى، فقد یجئ بعضهم  العجوز:

  تعبت  لقد  سلمى:

  یا صغیرتي اصبري   العجوز:

  طوال لیلتین ونهارین  سلمى:

  لنبتعد  العجوز:

  خائفة أنت؟  سلمى:

   ٢أجل علیك یاصغیرتي  لم یبق لى غیرك  العجوز:
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  أننا الطاعة بینما هو األوامر؟ 

  بالضبط.. دائمًا األوامر (في یأس)؟   ماركو:

مــاذا یفیــد القــول (فــي ضــیق) مــا جــدوى الــذى تقــول، مــا دمنــا هنــا لكــي 

   ١ننفذ األوامر.. نحن هنا لكي ننفذ األوامر؟



 ٢٤٥

یقول عبداهللا الطیب في مقدمة دیوانه "زواج سمر" أن أقول أنى لم أرد التاریخ بهذه       

القصة التى أرویها، وٕانما هي قصة خیالیة تستمد شخصیاتها من األساطیر واألخبار. 

السرد والقصص ال البحث العلمى واالستقصاء. وقد وتتصرف في ذلك بحسب ما یقتضیه 

بنیت عقدتها على الرأى الشائع عن البرامكة بین عامة الناس في السودان من أنهم كانوا 

أهل بر وفضل ونبل وطرحت جانبًا أمر الشعوبیة والعصبیة العربیة وما یجرى هذا 

  المجرى. 

استطعت ذلك بأنى أرى أن  اوجعلت موضوع حدیثى كله إنسانى الطابع بقدر م      

ألسباب التاریخیة إنما تصلح له كتب العلم والتاریخ ال اقاصیص الشعراء وأغانیهم. بحث ا

  .  ١وأن المأساة الدرامیة ینبغى فیها أن تبنى على عقدة إنسانیة الطابع

إذا نظرنا إلى مسرحیات عبداهللا الطیب نجدها مفعمة بالمواقف اإلنسانیة ویظهر       

مناجاة مسرور لنفسه في المنظر األول من مسرحیة (الغرام المكنون) ویظهر  اللمن خ

ذلك من خالل قول مسرور الذي یحاول أن یعرى الجانب اإلنسانى في نفسه عندما یطلب 

منها أن تشم سیفه بأن األمن قد انتشر وخلت الدنیا من العصاة والمخالفین ونفس مسرور 

صدئت كصدئ الحدید وحان له أن یترك سیفه الصقیل وحال المخیفة البد أن تنتهى ألنها 

له أن یضحك ویشرب النبیذ حتى السكر وأن یحب ذات الخد األحمر كما موضح في 

  األبیات التالیة:

  مسرور شم سیفك  فاالمن فشا في العالمین              

  وخـلت الدنیـا  من العصـاة والمخالفین                              

  یا نفـس مسـرور لقـد أوشـك أن تبیدى                           

  أو تصدئى كصد الحدید                              

  یأیها السیـف الصقیل آن أن أطرحكا                         

  وآن للـزمان باالهمـال أن یجـرحكا                            

  صدئـت قیـل لك  ما أقبحكا حتى إذا                         
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 ٢٤٦

  ؤاد منى ضحكاسقد آن لى أن أمـأل الف                            

  أو أشرب النبیذ حتى أسكر                         

    ١أو أن أحب ذات  خد أحمر     مثل أجیـج اللهب المسعر                        
  

  

الجانب اإلنساني فهى تحـاول أن تخرجـه  وقد نجد في حوار میسون مع مسرور هذا       

مــن هــذه الصــفة التــى غلبــة علیــه كســیاف للخلیفــة فوجهــه الصــارم وســیفه الحاســم قــد اخــاف 

قلبهــا مالئهــا رعبــًا وأن ســیفه بتــار یلمــع مثــل النــار كحمــرة عیونــه وبطــش یدیــه لكنهــا تحبــه 

هـا رقیعـة ویـدعى لهـا ألنها اسدها و غضنفرها وسبعها ونمرها مما یجعلـه یبتسـم ویتهمهـا بأن

بالویــل ولكنهــا تقــول لــه ال تغضـــب علــى یــا أســدى ورق علــى یـــا نمــرى فانــت اشــبه النـــاس 

  بموالى أمیر المؤمنین كما في األبیات التالیة:

  لبـى!      مألتنى   بالرعب!ـخفـت   ق             

  وجهك  ما اصرمه!      سیفك ما أحسمه!                 

  مهنـد  بتـار یلمـع  مثـل النـار                  

  حمرته في عینیـك وبطشه من یدیك                             

  واهللا ما أقواك! مسرور هل تسمعنى؟                  

  تخیفني  تفـزعنى  لكننى أهـواك !                             

  !أهواك یا غضنفرى یا سبعي یا نمري                        

  (یبتسم مسرور)                       

  ویلك یا رقیعه!   مسرور:          

  ال تغضبن  علیـا یاأسدى الهصور   میسون:          

  رق قلیـًال إلیـا یا نـمر النـمور                     

   ٢أنت عندى أشبه الناس بموالى أمیر المؤمنین                           
  

الجانب اإلنسانى عندما طلب منه أن یضرب عنق الطفل وبمذقه فى كما نجد      

العراء ولكنه ارتجف فوصفه هارون  بالعبد اللكع ألنه ارتجف أما مسرور فقد خرج من هذا 

المأذق اإلنسانى بأنه قد عاهد مواله إال یهین سیفه وٕاال یقتل أمرأة أو مرضعه أو من یكون 
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د السوء ویهدده بالخزى كما في الحوار الذى دار ضیفه ولكن مواله الرشید سوصفه بعب

 بینهما:
 

  دونك فاضرب عنقه   ثم بدد في العراء مزقه

  كـع ــد یأیها العبـاذا تـرتجف ؟    لم

  لماذا تضطرب ؟     قضاء  موالك وقع 
  

  إنى قد عاهدت موالى على أال أهین سیفه  مسرور:

  ون ضیفه ال أقتلن امرأة أو مرضعًا أو من یك          
  

  ١ویلك یا عبد السوء * سوف بخزٍى تبوء (یخرج مسرور) هارون:
  

فسأله جعفر هل سیفك   قتل جعفرأن یخر عندما أمره هارون آولمسرور موقف ثانى 

یطیعك في قتلى فاجاب مسرور بأن رایه الیطیعه لتخویفه ولكنه على كره یطیع أمر 

  والعذاب الشدید كما في الحوار التالى: الرشید وأنه یخاف من وعیده وهو أهون من القتل

  أیا مسرور هل سیفك في قتلى یطیعك ؟         
  

  أیا زین الورى لو كان رأى لما كنت أروعك؟  مسرور:

  كره أطیع أمر الرشید ولكنى على          

  وقد أوعدنى إنى أخاف منه الوعید          

    ٢فما أهون في القتل والعذاب الشدید          
   

عفر مع أخیه الفضل في هذا كذلك نالحظ صراع النفس اإلنسانیة  في حوار ج       

الصورى الذى أجبره علیه هارون الرشید طالبًا منه إال یشتط علیه ویسمع مقاله  الزواج

ویوازره وال یعاتبه بأنه قد نصحه أو نهاه في البدایة بأنه دافع وجاهد واحتال حتى فنیت 

له فمهله لیلة واحدة فكان فیها یرعى النجوم و السهر ویقلب وجوه حیله وتوسل أن یمه

الراى والفكر ولكنه لم یجد ملجا وال وزر ویطلب منه الراى الحازم لهذا الحادث الجلل كما 

 في قوله:

  أخى فدیتك ال تشتط في عذلى                          

  قل واسمع مقالى وأزرنى وال ت                          

  إنى نهیتك في أیامك األول                            
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  إنى دافعته جهدى وقلت له       واحتلت في ذاك حتى فنیت حیلى                           

  ثم توسلت أن یهملنى ولقد        أمهلنى  لیـلة واآلن كیف ترى!                          

  تها خائفًا من أمره حذراقضی                         

  أرعى النجوم واسقى الهم والسهرا                         

  قلبت فیها وجوه الرأى والفكرا                         

  ولم أجد ملجأ، كال، وال وزرا                         

  ما الـرأى كیف سبیل الحزم؟ دع عذلى                          

 ؟ ١أال تراع لهذا  الحادث الجلل                         

ویتجلى الجانب اإلنسانى في ذلك الحوار الذى دار بین هارون والعباسة عندما       

وصف هارون جعفر بأنه فجر بها فدافعت عنه بأنه زوجها واباح له النظر أنه حل لها 

فطلبت منه أن یكف عن  ولكن هارون وصفها بأنها فاجرة وأنها سبته آخر الدهر وشناره

ثلبها وأن یفعل بها مایرید ألنه جبار عنید ألنه زوجها وزال حجابها أمامه وفتنها وللعیون 

قد بزلها وما رعى حرمتها وحقوقها وقال لها تعنسى وموتى لیعیش مجلسى كما في الحوار 

 التالى:  

  ألیس بك قد فجر؟هارون: 

  زوجتنیه وأبحت لى منه النظر  العباسة:

  إن حل ذاك...         

  فما یحل لك یا فجار هارون: 

  یاسبتى آخر الدهر یاشنارى       

  كف عن ثلبى * حسبى هذا حسبى  هارون العباسة: 

  أفعل بى الذى ترید إنك یا هارون جبار عنید          

  ویحك كیف تحكمین ؟  * العهد مني تختانین؟هارون: 

  ن تحجبى فتنتنى هارون قد زوجتنى * وأنت م العباسة: 

  وأنت للعیون قد بذلتنى           

  وأنت ماراعیت في حرمتى * وال من اهللا حقوق الحرة           

  وقلت موتى لیعیش مجلسى*     زوجتنى وقلت لى تعنسى         
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بین إدجار وصدیقاه مارك وشارلى عندما سحرته من خالل الحوار الذى دار     

الجاریة سوالرا على الرغم من ان مارك قد ناوله كأسًا من الخمر حتى یفیق ولكنه 

یضحك ویقذف بالكأس ویستمر في جنونه وهزیانه وقد تأكد صدیقاه بأنه قد تغیر ولم 

نى معها یرید یعد كما كان وأن تاجر الرقیق قد مات وهو مازال في حالته یقول اتركا

  أن یتبعها كالمجنون:    

  ال علیك منه..   مارك:

  ما الذى كنت اقوله؟   ادجار:

  (یناوله كأسًا) إلیك.. ال تعبأ بما قلت..   مارك:

  ابتعلها مرة واحدة.. 

  هل قلت..  ادجار:

  (ساخرًا) منذ لحظة كنت جاللة الملك (یقهقه.. ادجار یقذف بالكأس)   شارلي:

  نحن صدیقاك.. (برفق)  مارك:

  (ساخرًا) وما دام الملك لیس هنا..   شارلي:

  فشد قامتك..

  وخذ (ضاحكًا) خذ راحتك.. 

  واحلم بما شئت..

  وقل ما شئت..  مارك:

  قل انك لم تعد كما كنت..  شارلي:

  وان تاجر الرقیق مات.. 

  لقد تغیرت..   مارك:

  تغیرت كثیرًا..  شارلي:

  عها.. أرید أن اتبعها...(نفس حالته) اتركاني م  ادجار:

  ..١ادجار مجنون بها  مارك:
  

  

یظهــر هــذا الموقــف اإلنســاني عنــدما تــوهم شــارلى بأنــه مــات وأتــى مــارك یســأله بأنــه تــاب  

ســاخرًا منــه هــل یعــود إلــى الحیــاة مــرة أخــرى وقــال أنــه ســیتوب ویصــلى ویغــدوا طیــب القلــب 
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اب وال یخلص إال لصـفاته وملـذات ونظیف الید ومخلصًا ألمراته ولكن مارك یصفه بأنه كذ

 حیاته:

  ادجار مات..  شارلي: 

  تبت یا شارلي؟   مارك:

  (مرتجفًا) لقد تبت..  شارلي:

  وان نحن أعدناك إلیها مرة ثانیة؟   مارك:

  هل ستتوب؟

  سأصلى..  شارلي:

  ثم ماذا؟   مارك:

  وسأغدو طیب القلب.. نظیف الید..   شارلي:

  إیه... ثم ماذا؟  مارك:

  وسأغدو مخلصًا المرأتي..  رلي:شا

  (مارك یقهقه)

  یا للكذوب  مارك:

  أنت لن تخلص إال لصفاتك..

  ..١وملذات حیاتك

  

من خالل الحوار الذى دار بین العرافة والمرأة عندما اعترفت المرأة بأن أبنها لم   

یخطى ولكن امرأة الكاهن اغرت به ثم شكته فرموا به إلى الكالب المسعورة وجلدوه 

قطعوا یده وأهدوها ألمراة الكاهن ولكن العرافة وطلبت من امه أن تتركه یرقد غریر العین و 

في موته ثم تلتفت العرافة إلى دینج واالعرج الذین أتوها مقهورین وقال دینج أنه لم یؤلمه 

القید على لحمه ولكن یؤلمه أنه عبد ویقول الكاهن أن اهللا لهذا یخلقنا وٕاذا خالفناه یحرقنا 

لكن العرافة تكذبه وتوضح بأن اهللا بال حاجب وهو النهر واللیل والشمس واالفالك والریح و 

  وفي االیماء والحركات وهو الرمز المنقوش على احداق الطیر والغابات وهو الكلمات:  

  ابني لم یخطئ  المرأة:

  أخطأت امرأة الكاهن 
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  دفعته للعمل الشائن.. 

  أغرته.. ثم شكته..

  البهم المسعورة ورموا بابني لك

  جلدوه، ثم رموه مجلودًا 

  لكالبهم المسعورة

  أهدوا یده المقطوعة المرأة الكاهن..

  (توجه الحدیث إلى الموجودین) 

  لو كان لدیكم ما تزنون به األشیاء

  ألدركتم معنى األشیاء

  معنى العمل الشائن 

  معنى امرأة الكاهن 

  (یهزون رؤوسهم دون كالم) 

  .هذا دین.  العرافة:

  هذا دین..

  فدعیه یرقد یا أختاه غریر العین 

  (تنصرف إلى دینج واألعرج) 

  جئتم من أقصى األرض

  اتینا مقهورین   االعرج:

  أنا اعرف..  العرافة:

  لم یؤلمني یا جدة عض القید   دینج:

  على لحمى.. یؤلم روحي.. 

  یؤلمها أنى عبد .. (بحیرة مریرة)

  لم اعرف أنى عبد

   أعرف یا ولدي وأنا ال  العرافة:

  ویقول السید ماال نعرفه   االعرج:

  ویقول الكاهن أن اهللا لهذا یخلقنا   دینج:
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  وٕاذا خالفناهم فسیحرقنا 

  كذب الكاذب..   العرافة:

  كذب الكاذب.. 

  فاهللا بال حاجب.. 

  اهللا هو النهر الصاخب.. 

  وهو اللیل الغاضب.. 

  وهو الشمس المنظورة.. 

  . واألفالك الالمنظورة.

  والریح المنشورة، والروح السارب

  اهللا هو اإلیماءة والحركات.. 

  هو الرمز المنقوش على أحداق الطیر.. 

  وأشجار الغابات.. 

  .. ١اهللا هو الكلمات
  

  

  

  

  

  للفیتوري:  "عمر المختار"القضایا اإلنسانیة في مسرحیة المبحث الثالث: 
  

وروبرتو عندما تغنى ماركوبروما یذكره الموقف اإلنساني یتجلى بین ماركو  ونالحظ     

روبرتو بزوجته وطفله الصغیر وامه العجوز وبیته وراء الضفة وحبه القدیم لزوجته ثم 

یذكره بواقعه الحالى عندما رمى به الدوتشى في الصحراء ألنه لم یكونوا أحرارًا ولكن 

  امر: ماركو یرد علیه في ضیق ال جدوى فیما یقول طالما أنهم ینفذون األو 

  (كمن یفیق من سباته)   ماركو:

  بلى.. لقد أحببتها؟ 

  ثم أتى الدوتشي.. وألقى بك في الصحراء   روبرتو:

  منفیًا.. لماذا جئت یا ماركو؟ 

  ألم تدرك؟ لماذا؟ ومتى؟ 

  أجل لماذا ؟ ومتى؟   ماركو:
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  ألننا لم نكن احرارًا   روبرتو:

  لقد جئنا ألنهم هم الذین شاءوا أن نجئ..؟ 

  نا الطاعة بینما هو األوامر؟ أن

  بالضبط.. دائمًا األوامر (في یأس)؟   ماركو:

مــاذا یفیــد القــول (فــي ضــیق) مــا جــدوى الــذى تقــول، مــا دمنــا هنــا لكــي ننفــذ 

   ١األوامر.. نحن هنا لكي ننفذ األوامر؟
  

 یتجلــى الموقــف اإلنســانى فــي حــوار العجــوز مــع بنتهــا بأنهــا عمیــاء ال تبصــر وبیتهــا      

  الحزن وعالمها الدجى لكنها لیست بحزینه ألنها عمیاء وأن كانت عیناها عمیاوان: 

  لنتحدث في الطریق..   العجوز:

  خذي یدي (تمشیان تجاه الیسار.. العجوز تناجي نفسها) 

  عمیاء ال أبصر.. 

  عمیاء أنا.. 

  عكازتي جذع قدیم التوى 

  وبیتي الحزن.. وعالمي الدجى

  أماه.. 

  تطردة) ال لست حزینة، النى ال أرى (مس  العجوز:

  یخطئ من یحسب أنى ال أرى 

  عیناي عمیاوان ... لكنى أرى 

  (تضحك بحقد مكتوم.. تضرب األرض بعكازها) 

في هذه اللحظة..(هروا اقدام خارج المسرح.. أصوات مختلطة بقرقعة 

  ٢أسلحة العجوز ترهف السمع.. البنت تلوذ بها)
  

  

  

دار بین مالتیني وجنرال وغرازیاني ویتبین لنا الموقف الذى لیس فیه ومن خالل الحوار الذى 

إنسانیة للجنرال عندما طلب من مالتیني لكى یكون جدیرًا بامجاد روما العظیمة أن یكون 

طاغیة ویحرق الزرع والنجع والزاویا ویقتل الناس حیث یكونون والماشیة وال یكن عاطفیَا وأن 

  طفل والشیخ والمرأة الباكیة:  یتجبر ویتحجر ویدوس على ال
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  سیدي الجنرال.. لقد  مالتیني:

  (الیدعه یكمل) كن جدیرًا بأمجاد روما العظیمة..  غرازیانى:

  كن طاغیة..

  احرق الزرع والحصن والنجع والزاویة اقتل الناس حیث یكونون، 

  والماشیة ال تكن عاطفیًا.. تجبر.. تحجر.. 

  یة دس الطفل، والشیخ، والمرأة الباك

  سیدي الجنرال  مالتیني:

  سأعطیك آخر مهلة  غرازیاني:

    ١سأبذل جهدي  مالتیني:
  

وفي حدیث الجنرال لنفسه الذى لم یفرح عندما أخبر بأنه قد قبضوا على عمر الذى أكل قلبه 

وجثته البالیة وال یروق وال یطفىء الظمأ المستبد بجنبه ولكنه یقول ما أروعه وهو یخجل في 

  دماء تلطخ جبهته العاریة بینما هو یجلس في منصته العالیة:قیده وال

  (تتناول الورقة بدهشة) سمعًا وطاعة   جینا:

  (تخرج .. یحدث الجنرال نفسه) 

  بعمر ألیسوا جنودي اوماذا یضر إذا صح أن جنودي قد أوقعو 

  ألیس الرصاص رصاصي 

  ألم تك خطتهم خطتي؟

  فلماذا إذن ال اسر كثیرًا لهذا الخبر 

  یضحك في خبث)(

  أیها الجنرال العجوز 

  لقد أكل الحقد قلبك، والجثة البالیة 

  ال تروق لعینیك 

  ال تطفئ الظمأ لمستبد بجنبك (یحلم) 

  ما كان أروعه وهو یخجل في قیده 

   ٢والدماء تلطخ جبهته العاریة بینما أنت تجلس فوق منصتك العالیة
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ین والجنود عندما أراد الجندى أن یسكتهم ولكن ومن خالل حدیث المرأة المجنونة مع رجل الد

المرأة المجنونة لم تسكت ولم تخاف وٕانما یرقد الخوف من جثت الجندى الذى أصبح یرتعش 

من كالمها و یعتریه رعب هائل وفجأة تبكى المرأة المجنونة وتردد أنا مجنونة أنا مجنونة ولكن 

  أحد الرجال یقول لها صدقتى فنحن مجانین:   

  ال.. ال ففي قلة الدین شرًا لبلیة   ل الدین:رج

  (یقترب ثانیة)   الجندي الثاني:

  كفاكم زعیقًا (تصرخ المرأة المجنونة) 

  وأنت أعقلي یا امرأة 

  أمطري لعنات   المرأة المجنونة:

  هو الخوف عمرو   الشیخ المسن:

  یا خالقي ملء حلقي مراره   الرجل الثالث:

  سوف یجئ  الرجل المجنون:

  الكالب  المرأة المجنونة:

  اخرسي یا امرأة   الجندي الثاني:

ــا   الرجل الثالث:  ــتنكفون إذا مــ ــم بــــالتراب.. ویســ ــون أوجههـ ــذین یغطــ نحـــن مثــــل الــ

وصـفت مالبســهم بالقــذارة (یهمــس الرجـل المجنــون ببضــع كلمــات 

ــا  ــ ــا تتابعهمــ ــ ــاحكًا.. بینمــ ــ ــد ضــ ــ ــم یبتعــ ــ ــن، ثــ ــ ــیخ المســ ــ ــي أذن الشــ ــ فــ

تـراب وتقـذف الجنـدي األول ولكنـه یتـرك المجنونة ثم تلـتقط حفنـة 

  جانبًا قبل أن یصیبه الرذاذ ویصیب الجندي الثاني)

  أصبت  الشیخ المسن:

والبد أن..(یشد زناد بندقیته ویصوبه  -صبرت علیك طویالً   الجندي الثاني:

  نحوها) 

  أمطري لعنات( تتقدم فاتحة صدرها)   المرأة المجنونة:

  . وأحذر..دع الحمق.  الجندي الثاني: 

  أتحسبني خفت.. هیا.. هنا یرقد الخوف میتاً   المرأة المجنونة:

  فخذ جثة الخوف.. خذها وعد لبالدك (ترتعش ید الجندي)

  عد لبالدك.. ویعتریه رعب هائل.. تحدق في وجهه وتقهقه

  هاأنت تحملها بین كفیك



 ٢٥٦

  تحملها بین عینیك

  تحملها بین جنبیك 

  هه.. هه

ــدى إلــــى زمی ــت الجنــ ــع إلــــى (یلتفــ ــم یخفــــض بندقیتــــه.. ویرجــ لــــه، ثــ

  حركته الجندولیة.. تتوجه بحدیثها إلى زمالء المعسكر). 

  یقولون مجنونة.. أنا مجنونة..

  ایها العقالء

(تنخرط فجأة في البكاء.. تقترب المرأة الثالثـة وتربـت علـى كتفهـا 

  مواسیة) 

  اصبرى یا ابنتى   المرأة الثالثة:

  نة؟ أنا مجنو   المرأة المجنونة:

  لست مجنونة انما هؤالء   المرأة الثالثة:

  هؤالء..  -كلهم هؤالء  المرأة المجنونة:

  (تتقهقر بذعر.. تنفلت هاربة وتختفى في الزحام، یظل الضجیج) 

  ... ١صدقت، فالمجانین نحن  الرجل الثالث:
  

بأنه  ومن خالل حدیث غرازیانى یتبین لنا عندما یتحدث عن المرأة والحب ویصف الجمال

القوة والسطوة وأن یقتل وال یرحم وأن ال یعرف إال االنتقام ویقول لصدیقه بأن بعض مهنته 

الحرب أما هو فالحرب حیاته األبدیه وأنه یكره السلم ألن السلم جاسوس قدیم في ضمیر 

  البشریة:

  (ینظر إلیه دون اهتمام)   غرازیاني:

بـــه فـــي أذنـــه ببضـــع حینئــذ یحـــذو عنـــاق المـــوت (یهمـــس الضـــابط الـــذى بجان

  كلمات) ما المرأة ؟ 

  ما الحب (ساخرًا) الجمال القوة، السطوة، أن تقتل ال ترحم، ال تعرف إال

االنتقام (یضحك) یا صدیقي بعضهم مهنته الحرب وأما أنا فالحرب حیاتي  

األبدیــة.. ولهــذا أكــره الســلم.. بلــى فالســلم جاســوس قــدیم فــي ضــمیر البشــریة 

   ١) أیها الجندي ما بالك؟(یلمح الجندي واقفاً 
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یتجلى الموقف اإلنساني للعجوز عندما أخبرتها سلمى بأن عمر قد شنق فحزنت حزنًا شدیدًا 

علیه كأنها تراه وتصقى إلى وقع خطاه وهو سیدًا حیًا ومیتًا وأكبر من معانى الحیاة والموت 

وقف البكاء ألنه كان یكره ومن فجیعتها فیه و نحیبها علیه أنه أصبح جسد بارد ولكنها فجأة ت

البكاء وتضيء ظلمات من مهابته فلیبقى هذا الجسد المرفوع فوق تراب القبر واالكفان فهو 

مسرجًا بالمجد والبهاء وهو قبة نور تلمس السماء وأن مهرجانات الشعوب قد تأتى وتحیا بعد 

  ن جدید:   موته وسوف یعود كما تعود الریح من رحلتها وتخضر األرض وتعود الشمس م

  قلبي علیه.. ودمي فداء   العجوز:

  كأنما أراه (تقف في مواجهة الجثة) 

  كأنما أصغى إلى وقع خطاه 

  (تتحرك حتى تالمس القدمین المدالتین) 

  یا سیدًا في الحالتین: الموت والحیاة 

  اكبر من كل معاني الموت والحیاة 

  أنت.. 

  ومن فجیعتي فیك، ومن نحیبي

  البارد.. یا حبیبي هل أنت هذا الجسد

  (تعود األصوات الكورالیة.. تتوقف العجوز متنكرة) 

  یبكین من؟ قد كان یكره البكاء

  (توجه الحدیث إلى الكورال الغائب) 

  اخجلن من إرادته 

  كانت تضئ الظلمات.. من مهابته 

  من رایته

  مصبوغة بالدم واللهیب، من جواده الذى عثر.. 

  من سیفه الذى انتصر 

  ر.. (تتوقف لحظة)ثم انكس

  یا اخواتى الحزن نار 

  والدموع ال تطفئ النیران
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  فلیبق تراب القبر واألكفان

  فوق تراب القبر واألكفان 

  (تزداد األصوات الكورالیة عنفًا..تدور العجوز مع حركة دوران األصوات) 

  كما تمثلتك أمس، فارس على جواد 

  مسرج بالمجد والبهاء

  یقتطع الصحراء  

  ضًا، مشرقًا ومغرباً طوال وعر 

  قبة نور تلمس السماء 

  یا أم سلمى ابتسمى   الكورال:

  كمثل صوته   العجوز:

  ال تیأسي  الكورال:

  وحدي أنا   العجوز:

  الطریق لیست خالیة   الكورال:

  ومهرجانات الشعوب آتیة ویحي بعد موته   العجوز:

  یا أم سلمى ابتسمي  صوت:

  سوف یعود ثانیة   صوت:

  یعود؟  :العجوز

  كما تعود الریح من رحلتها الكبرى إلى مدارها   صوت:

    ١كما تعود األرض من أودیة القحط إلى اخضرارها  صوت:
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عدة مباحث ففى  یتكون منفصول ومباحث وكل فصل  ثمانیتكون البحث من    

ه عن نشأة المسرح ومعرفة اإلنسان تحدث الباحث فییالمبحث األول من الفصل األول 

البدائى للدراما من خالل مقاومته للقوى الطبیعة وقیادة القبیلة ثم ظهور األسطورة وحضارة 

تناول فیه الباحث المسرح عند اإلغریق  الثانىوادى النیل بمسمیاتها المختلفة. أما المبحث 

االله دیونیوس في اثینا. أما  مب وأعیاداوحدیث أرسطو عن المأساة والملهاة وأغانى الدثر 

المبحث الثالث تناول فیه الباحث المسرح العربى وكیف أن الشعوب العربیة عرفت أشكال 

مختلفة من النشاط المسرحى من خالل الطقوس الدینیة واالجتماعیة ودور الخالفة 

رون ماسلطان الغورى و فن المقامات العربیة حتى مسرح الالعباسیة ومالهى الشعب أیام 

أما المبحث الرابع فكان عن الشعر االنجلیزى بدایة بالرواد الحقیقین النقاش ومسرح شوقى. 

أما المبحث  في مجال الكومیدیا الرومانسیة إلى أن اكتمل على ید الكاتب القدیر شكسبیر.

الخامس واآلخیر في الفصل األول فكان عن المسرح السودانى الذى تضاربت األقوال في 

 فيسرحیة في السودان وقد ظهرت من خالل العروض االحتفالیة المشتملة بدایة الم

الرقص واالیقاع والطقوس واألسطورة والعادات والتقالید في البیئة متباینة شكًال مضمونًا 

وبها أكثر من مائة لسان (رطانى) وعشرات المعتقدات بجانب تنوع المناخات ثم ظهرت 

واالساتذة المصریین بكلیة غردون التذكاریة  ینعاملال اءاالت التألیف المسرحى لشعر جم

  وفرقة الطلبة حتى نشأة المسرح القومى. 

في المبحث األول كان عن حیاة األدیب وعصره باعتبارها مفتاح ألدب فالفصل الثانى أما 

أما المبحث الثانى فكان عن نشأة عبداهللا الطیب ومراحله الدراسیة  الشاعر ومسرحه.

واونه عن اشعاره ودو  ته المختلفةأتعلم فیها وثقافته التى استقاها من قر  ته التى المختلفة وبیئ

المختلفة ومواقفه الفكریة. أما المبحث الثالث فكان عن محمد مفتاح الفیتوري نشأته 

  ومراحله الدراسیة وثقافته واشعاره ودواوینه ومواقفه الفكریه. 

عناصر المسرحیة أما في المبحث الثانى  ل الثالث فكان ففى المبحث األول عنأما الفص

وسوالرا  عبداهللا الطیبفكان عن الفكرة األساسیة في المسرحیات الثالث (نكبة البرامكة) ل

ن عن شخوص مسرحیة (نكبة البرامكة) أما المبحث الثانى فكاوعمر المختار للفیتوري. 

لشخصیات الرئیسیة أو ن اع تسواء كان وسوالرا وعمر المختار للفیتوري عبداهللا الطیبل

  هورها في فصول المسرحیات الثالث.الثانویة و مالحظات حولها وجداول تبین ظ



 ٢٦١

عبداهللا (نكبة البرامكة) ل في مسرحیةأما المبحث الثالث فكان عن انماط الصراع ومفهومه 

 ومسرحیة سوالرا وعمر المختار للفیتوري. أما المبحث الرابع فكان عن الوسائط الطیب

  . في مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب وسوالرا وعمر المختار للفیتوري یةالحوار 

ویوظفه في مسرحه ه الشاعر كیف یتعامل معأما المبحث الخامس فكان عن التراث و 

وتطبیقات في مسرحیة(نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب وسوالرا وعمر المختار  الشعرى

  .للفیتوري

المبحث األول تحدث الباحث فیه عن مدخل الصورة في الشعر ففى  أما الفصل الرابع

المسرحى. أما المبحث الثانى فكان عن الصورة البسیطة والمركبة والعنقودیة والخصائص 

  األسلوبیة والتراكیب اللغویة في مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب. 

عنقودیة والخصائص األسلوبیة أما المبحث الثالث فكان عن الصورة البسیطة والمركبة وال

والتراكیب اللغویة في مسرحیة "سوالرا" للفیتوري. أما المبحث الرابع فكان عن الصورة 

البسیطة والمركبة والعنقودیة والخصائص األسلوبیة والتراكیب اللغویة في مسرحیة "عمر 

  المختار" للفیتوري.

 یة(نكبة البرامكة)مسرح ي قضیة الموت فعن  المبحث األول فكان أما الفصل الخامس

  وسوالرا وعمر المختار للفیتوري. عبداهللا الطیبل

عبداهللا ل یة(نكبة البرامكة)مسرح ا فكان عن القضایا السیاسیة في الفصل السادس أما ا

فكان عن القضایا االجتماعیة  الفصل السابعوسوالرا وعمر المختار للفیتوري. أما  الطیب

الفصل وسوالرا وعمر المختار للفیتوري. أما  عبداهللا الطیبل )یة(نكبة البرامكةمسرح في 

وسوالرا  عبداهللا الطیبل یة(نكبة البرامكة)مسرح فكان عن القضایا االنسانیة في  الثامن

  وعمر المختار للفیتوري.

  . راسةوأخیرًا الخاتمة التى تبین فصول ومباحث الد
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  رقم الصفحة
  

 

 الموضوع

   البسملة  أ

  اآلیة   ب

  اإلهداء  ج

 ملخص الدراسة بالعربیة  ل  –د 

 ملخص الدراسة باالنجلیزي  ق  –م 

 المقدمة  ر 

  شكر وتنویه   ن 
  

  

 المسرح الفصل األول: نشأة
  

 نشأة المسرح المبحث األول:  ٣-١
  

  المسرح اإلغریقي المبحث الثاني: ٦-٤

  المسرح العربي: المبحث الثالث ١٢-٦

  المسرح االنجلیزي المبحث الرابع: ١٥-١٣

  المسرح السوداني المبحث الخامس: ٢٠-١٥
  

 حیاة الشاعرینالفصل الثاني: 

 حیاة األدیب وعصره المبحث األول: ٢٣-٢١

 حیاة عبداهللا الطیب وعصره المبحث الثاني: ٢٧-٢٣

  حیاة الفیتوري وعصره المبحث الثالث: ٣٤-٢٧
  

  

  

 المسرحیة عند الشاعرین الفصل الثالث: عناصر

  مدخل عناصر المسرحیة المبحث األول: ٤٠- ٣٥

٤٨- ٤٠  

 

  

                                                           المبحث الثانى:الفكرة األساسیة للمسرحیة
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                   المطلب األول:الفكرة األساسیة لمسرحیة(نكبة البرامكة) لعبداهللا لطیب

   للفیتوريالفكرة االساسیة لمسرحیة "سوالرا" المطلب الثاني:

                  للفیتوري"عمر المختار "الفكرة األساسیة لمسرحیة  المطلب الثالث:

   شخوص المسرحیة المبحث الثالث: ٨٤-٤٨

  شخوص مسرحیة(نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب المطلب األول:

  خوص مسرحیة "سوالرا" للفیتوريش المطلب الثانى:

  شخوص مسرحیة "عمر المختار" للفیتورى المطلب الثالث: 

   أنماط الصراع المبحث الرابع: ١٠٣-٨٤

   انماط الصراع مسرحیة(نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب: المطلب األول

  انماط الصراع في مسرحیة سوالرا للفیتوري  المطلب الثانى:

 اط الصراع في مسرحیة عمر المختار للفیتوريأنم المطلب الثالث:

   الوسائط الحواریة في المسرحیة المبحث الخامس: ١٣٠-١٠٤

  الوسائط الحواریة في مسرح(نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب المطلب األول:

  الوسائط الحواریة في مسرحیة "سوالرا" للفیتوري: المطلب الثانى

 في مسرحیة "عمر المختار" للفیتوريالوسائط الحواریة  المطلب الثالث:

   التراث في المسرحیة: المبحث السادس ١٤٠-١٣٠

   التراث في مسرحیة "نكبة البرامكة" لعبداهللا الطیب المطلب األول:

  التراث في مسرحیة "سوالرا" للفیتوري المطلب الثانى:

  التراث في مسرحیة "عمر المختار" للفیتوري المطلب الثالث:
  

 رابع : الصورة في الشعر المسرحى عند الشاعرین الفصل ال

   مدخل عن الصورة في الشعر المسرحى  المبحث األول: 
 

  الصورة في مسرحیة (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب المبحث الثانى:  

  الصورة البسیطة    

  الصورة المركبة   

  الصورة العنقودیة   
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  الخصائص األسلوبیة   

   التراكیب اللغویة   

  الصورة في مسرحیة "سوالرا" للفیتوري بحث الثالث:الم 

  الصورة البسیطة    

  الصورة المركبة   

  الصورة العنقودیة   

 الخصائص األسلوبیة   

 التراكیب اللغویة  

  الصورة في مسرحیة "عمر المختار" للفیتوري المبحث الرابع: 

  الصورة البسیطة    

  الصورة المركبة   

  الصورة العنقودیة   

 بیة الخصائص األسلو   

 التراكیب اللغویة  
  

  

  الفصل الخامس: قضیة الموت في الشعر المسرحى عند الشاعرین

١٩٤-١٨٠ 
  

  (نكبة البرامكة) لعبداهللا الطیب یةقضیة الموت في مسرح المبحث األول:

   للفیتورى "سوالرا"قضیة الموت في مسرحیة المبحث الثانى: 

 للفیتوري "ختارعمر الم"قضیة الموت في مسرحیة  المبحث الثالث:

١٩٤- 
  

  السادس  الفصل

   القضایا السیاسیة في الشعر المسرحى عند الشاعرین

  عبداهللا الطیبل (نكبة البرامكة)القضایا السیاسیة في  المبحث األول:  ٢١٧

  للفیتوري "سوالرا"القضایا السیاسیة في مسرحیة  المبحث الثانى:

  للفیتوري "عمر المختار" القضایا السیاسیة في مسرحیة المبحث الثالث:



 ٢٦٥

  الفصل السابع

  القضایا االجتماعیة في الشعر المسرحى عند الشاعرین

  عبداهللا الطیبل (نكبة البرامكة) القضایا االجتماعیة في  المبحث األول:  ٢٢٩

  للفیتوري "سوالرا"القضایا االجتماعیة في مسرحیة  المبحث الثانى:

  للفیتوري "عمر المختار"في مسرحیة  القضایا االجتماعیة المبحث الثالث:

  الفصل الثامن : القضایا اإلنسانیة في الشعر المسرحى عند الشاعرین

  القضایا اإلنسانیة في مسرحیة(نكبة البرامكة) عبداهللا الطیب المبحث األول:  ٢٤٢

  القضایا اإلنسانیة في مسرحیة "سوالرا" للفیتوري المبحث الثانى:

  یا اإلنسانیة في مسرحیة "عمر المختار" للفیتوريالقضا المبحث الثالث:

 الخاتمة  ٢٤٤-٢٤٣

 الفهرس 

 المصادر والمراجع  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٦

ـ ترجمة محمد إبراهیم الشوش مؤسسة  إلیزابث درو، الشعر كیف نفهمه ونتذوقه .١

 م ـ بیروت نیویورك١٩٦١فرنكلین للطباعة والنشر 

  . ورة في الشعر العربى الحدیثكتاب االسط ،أنس داود .٢

 م١٩٨٠ -إبراهیم الدردیرى، في األدب المسرحي الحدیث، جامعة الریاض .٣

   .هـ١٤٠٠

أحمـد عبـد الحـي  ـ شـعر صـالح عبـد الصـبور الغنـائي ـ الطبعـة األولـى القــاهرة  .٤

   .م١٩٨٨الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  لحیاة في الدراما.انظر ایضًا في الصورة عند شكسبیر، اریك بنتلي، ا .٥

بیبر آجیه، المسرح وقلق البشر، ترجمة د/ سامیة اسعد، الهیئة المصریة العامة   .٦

  م.١٩٧١للتألیف والنشر، 

رجاء عید، دراسة في لغة الشعر، رؤیة نقدیة منشأة المعارف باالسكندریة  .٧

  .م١٩٧٩

دار الثقافة رجاء عید، فلسفة االلتزام في النقد األدبى بین النظریة والتطبیق،   .٨

  ).٨٤ - ٨٣ص( م،١٩٥٧للطباعة والنشر، القاهرة 

ــي األدب   .٩ ـــات  فـــ ـــرحان، دراســ ـــمیر ســ ـــرحيســ ـــر دار ، المســ ـــة والنشــ غریـــــب للطباعــ

 م ٢٠٠٠

  م.١٩٨١اكتوبر  شكري عیاد، مجلة المسرح العدد الخامس، السنة األولى، .١٠

  . االعمال الكاملةصالح عبدالصبور،  .١١

دار العودة، بیروت،  ر، طبعة أولى،حیاتى في الشعصالح عبدالصبور،  .١٢

  م، ١٩٦٩

صالح عبدالصبور، مدینة العشق والحكمة، طبعة أولى، مؤسسة روز الیوسف،  .١٣

  م١٩٧٢القاهرة،

 ،دار االداب ،مطبعة اولى ،م١٩٧٠وتبقى الكلمة ،صالح عبدالصبور  .١٤

   . م١٩٧٩،بیروت

مكتبة النصر  ،القاهرة، الطبعة األولى، طه وادي، شعر ناجي الموقف واألداء .١٥

 .م١٩٧٦المصریة 



 ٢٦٧

القاهرة دار المعارف  ،الطبعة الثانیة، عبد المحسن طه بدر، حول األدیب والواقع .١٦

 م.١٩٨٠

القاهرة دار ، )٧سلسلة إقرأ رقم(، عبدالرحمن صدقي، الشاعر الرجیم بودلیر .١٧

  المعارف

لطبعة دار المعرفة شركة ابي الهول القاهرة ا فن المسرحیةعبدالقادر القط،   .١٨

 م. ١٩٩٨االولى

دار االصالة  عبداهللا الطیب، الغرام المكنون (نكبة البرامكة) الطبعة الثانیة، .١٩

  م.٢٠٠٤السودان  -للصحافة والنشر،الخرطوم

عبداهللا الطیب، المرتكزات األدبیة والفكریة في المسرح العربى نموذجًا دراسة  .٢٠

 م.٢٠٠١تحلیلیة مسرحیة زواج سمر، أیهاب تاج السر عباس، 

 عبداهللا الطیب، دیوان بانات رامة.   .٢١

الطبعة الثانیة، دار األصالة للصحافة  زواج سمر ، ،عبداهللا الطیب .٢٢

  م. ٢٠٠٤السودان –والنشر،الخرطوم 

 دار األصالة ،الطبعة الثانیة –قیام الساعة(نكبة البرامكة) عبداهللا الطیب، .٢٣

 .م٢٠٠٤ السودان -الخرطوم ،للصحافة والنشر

مجلة  الفنون  شقرون(مائدة مستدیرة عن التألیف المسرحي العربي) عبداهللا .٢٤

 .  ٦، ٥المغربیة، العدد 

عبداهللا میرغني المیري، المسرح في السودان أوراق للذاكرة مطبوعات المسرح  .٢٥

 .م٢٠٠١) ٢القومي(

دار المعارف االسكندریة الطبعة  عبدالمحسن عاطف سالم، مسرح عزیز أباظة .٢٦

 ١٩٦١االولى

ان بن ذریل (الشخصیة والصراع الماساوى، دراسة نفسیة في طالئع المسرح عدن .٢٧

 م .     ١٩٧٣األدیب ، دمشق ،  -الشعري العربي) مطابع ألف باء

   م. ١٩٧٨عزالدین اسماعیل، االدب وفنونه، الطبعة السابعة، دار الفكر العربى،  .٢٨

بعة الثانیة، عزالدین اسماعیل، قضایا اإلنسان في المسرح،  القاهرة، الط .٢٩

   .م١٩٦٨

الهیئــة  عصـام الــدین أبوالعال،المســرحیة العربیــة، الحقیقــة التاریخیــة والزیــف الفنــى، .٣٠



 ٢٦٨

 م. ١٩٩٤المصریة العامة للكتاب 

م ١٩٩٩المسرح في الوطن العربي، الطبعة الثانیة،  –علي الراعي،عالم المعرفة  .٣١

 . الكویت–المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب  مطبعة –

في الشعر العربى المعاصر  علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة .٣٢

  م. ١٩٧٨-لیبیا - طرابلس -منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع

الطبعة الرابعة  ،عمر أحمد صدیق أحمد، رسالة دكتوراة  هذا عبداهللا الطیب ناقداً  .٣٣

 .م٢٠٠٠

) مجلة األقالم ٨٤-١٩٦٨ق فائق مصطفي أحمد(تأهیل المسرح العربي في العرا .٣٤

 . م١٩٧٢، ١الموقف االدبى، دمشق،العدد

 ،الطبعة األولى،ترجمة هنري نجیب، اللورد دوي، دفاعا عن األدب .٣٥

 م.١٩٨٣    بیروت/باریس 

  .م١٩٥١ـ حزیران ٩٣٦ـ العدد ١٩ـ المجلد  غایة طموح الرسالة ـ محمد الفیتوري .٣٦

ربى) قرطاج،بیت الحكمة،المجمع محمد المدیونى(إشكالیات تأصیل المسرح الع .٣٧

  . م١٩٩٣، ١التونسى للعلوم واآلداب والفنون، ط

في تأبین عبداهللا الطیب ورقة  االشعر والدرام ،الواثق عبداهللا الطیب دمحم .٣٨

  م.٢٠٠٥

المسرحیة الشعریة تأمالت في النص محمد حسن حبیب، مجلة اآلفاق،  .٣٩

 م. ٢٠٠٠طبعة  المسرحي

ایا النقد األدبى بین القدیم والحدیث، الطبعة الثالثة، محمد زكى العشماوي، قض .٤٠

  الهیئة المصریة العامة، القاهرة. 

دار العودة ، بیروت، الطبعة الرابعة،الثابت المتحول، محمد سعید أودونیس .٤١

 .م١٩٨٣

الدار القومیة للنشر،  ،محمد عبد الرحیم عنبر، المسرحیة بین النظریة والتطبیق .٤٢

 م ١٩٦٦

  ، مكتبة االنجلو المصریة. كتاب النقد التحلیلي ،محمد عنانى .٤٣

لمجلد الثانى امحمد عنانى، مقال عن المسرح النفسى بمجلة فصول،   .٤٤

 م.١٩٨٢العددالثالث 



 ٢٦٩

محمد محمود رجوبه، مسرح صالح عبدالصبور"دراسة فنیة"، الطبعة االولى،  .٤٥

  م.١٩٩٠دار الشئون الثقافیة العامة،العراق 

   م. ١٩٥٨دار مصر للطباعة صورة االدبیة،كتاب ال ،مصطفى ناصف .٤٦

منیف موسى ـ محمد الفیتوري شاعر الحس والوطنیة والجمال ـ الطبعة األولى ـ   .٤٧

  م.١٩٨٥بیروت ـ دار الفكر اللبناني 

ــ الطبعـة األولـى ـ  فـي دیـوان الفیتـوري ـالمجلد الثـاني ،مقدمة دیوان موسى ـمنیف  .٤٨

  م.١٩٧٩بیروت ـ دار العودة 

ین البحرة(تجربة مسرحیة رائدة في المغرب) حدیث مع الصدیقي، مجلة نصر الد .٤٩

 م. ١٩٧٢، ١الموقف األدب،دمشق،العدد 

 م،١٩٦٧نعیم الیافي، الصورة الفنیة(مخطوطة دكتوراة) ،أداب القاهرة  .٥٠

نقال عن الباحث محمد عبدالهادي، رسالة ماجستیر مخطوطة بعنوان: نظریة  .٥١

وهذه الدراسة عن  م١٩٧٢أداب القاهرة  -دیوانالصورة الشعریة عند مدرسة ال

  )، ٨٩-٢٢شكسبیر ترجم الدارس جزءًا كبیرًا منها ضمن أطروحته من ص(

الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،أضواء على المسرح اإلنجلیزي ،نهاد صلیحة .٥٢

  م.٢٠٠٥

تطویع المسرح الشعرى  لغة المسرح ولغة الشعر، هیثم یحى الخواجه،  .٥٣

 للمسرحي. 

دار المعرفـــة  –فـــن المســـرحیة مـــن خـــالل تجـــاربي الشخصـــیة-علـــي احمـــد بـــاكثیر .٥٤

   م.١٩٦٤القاهرة ط الثانیة 

ــوداني  .٥٥ ـــة فـــي الشـــعر السـ ــوراه ) النزعـــة الزنجی ــالة دكتـ ـــة بنعیســـي، (رسـ د/أبـــو حمال

    م.٨٦-٨٥المعاصر، الجزء األول، سنة 

ــدد "   .٥٦ ـــر لحظــــة، العــ ــحیفة آخـ ــارس٣" الســــنة الثالثــــة، ٩٢٤صــ ــارة م، ٢٠٠٩مــ " تجــ

  ).٧الرقیق في السودان" طه النعمان، ص(


