
 

945 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 810.21608/jedu.2021.90696.143 معرف البحث الرقمي

  2022 نايري ـ 33 العدد  الثامنالمجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجمهورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 
 

العالقة بين الحاكم والمحكوم في مسرح محمد عبد 
 الحافظ ناصف

 مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" نموذًجا
 نجية أحمد قدري عبد الحميد د/

 جامعة المنصورة( -)مدرس المسرح بكمية التربية النوعية 
  

 



 

946 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

947 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 العالقة بين الحاكم والمحكوم في مسرح محمد عبد الحافظ ناصف
 مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" نموذًجا

 ممخص البحث:

"حضرة صاحب  مسرحيةطبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ فى ما  مشكمة البحث:
 . ؟البطاقة"
العالقة بيف اشكالية كبيرة تيـ المجتمع كمو، كىي البحث يتناكؿ  البحث:أهمية 

 كالعامميف في حقؿ المسرح.لمباحثيف مفيد كما أف البحث  ،الحاكـ كالمحككـ
مسرح محمد  فيالتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الحكـ كالمحككـ  أهداف البحث:

 ."المسرحي "حضرة صاحب البطاقة ونصعبد الحافظ ناصؼ، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ 
 .عبد الحافظ ناصؼ كؿ النصكص المسرحية التي قاـ بتأليفيا محمد مجتمع البحث:
 النص المسرحي عينة البحث. حدود البحث:

 .الكصفيالمنيج  :المنهج
  "حضرة صاحب البطاقة"  النص المسرحي عينة:ال

 النتائج:

العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" تتناكؿ اشكالية  -
 فترة حكـ الحاكـ بأمر اهلل لمصر.

عصكرنا مف الصراع االجتماعي  -"حضرة صاحب البطاقة"يختزؿ مؤلؼ مسرحية  -
كالثقافي كالفكرم في داللة كاحدة مركزية تقدـ األحداث في زمف، كعينيا عمى أزمنة 

 .كـأخرل، ىذه الداللة ىي فكرة الصراع بيف الحاكـ كالمحك
 جاءت خصائص الحاكـ في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" أغمبيا سمبية. -
جاءت خصائص المحككـ في النص المسرحي "حضرة صاحب البطاقة أغمبيا  -

 سمبية.
 نجية قدرم –العالقة –محمد ناصؼ  –المحكـك  –الحاكـ  الكممات المفتاحية:
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The relationship between the ruler and the ruled in the 

theater of Muhammad Abdul Hafez Nasif 

The play " hadrat sahib albitaqa" is a model 

Prepare: Najia Ahmed Qadri 

(Lecturer of theater, Faculty of Education, Mansoura University) 

Nagiaahmed2020@yahoo.com 

Abstract 

Research problem: What is the nature of the relationship 

between the ruler and the ruled in the theatrical text “hadrat sahib 

albitaqa"?. 

The importance of the research: It deals with the issue of the 

relationship between the ruler and the ruled, and is useful for 

researchers and workers in the field of theater. 

Research Objectives: To identify the nature of the relationship 

between the judge and the condemned in the theatrical text hadrat 

sahib albitaqa"." 

Research method: descriptive. 

Sample: The play " hadrat sahib albitaqa ". 

Results: 

- The play " hadrat sahib albitaqa " deals with the problematic 

relationship between the ruler and the ruled . 

- The author of the play “hadrat sahib albitaqa” summarizes eras 

of social, cultural and intellectual conflict in one central sign that 

advances events in one time, and sets them on other times. 

Keywords: Najia Qadri - The ruler - the ruled - Muhammad Nasif 

- the relationship 
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 مقدمة : 
شكمت العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ عمى مر األزماف كالعصكر أزمات كبيرة    

لة صراع دائـ، كخاصة في دكؿ العالـ الثالث. اكمشكالت عديدة لمطرفيف، فيما في ح
حددَّ اإلسالـ طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ بشكؿ يقكـ عمى العدؿ كاإلخاء كقد 

كالمساكاة بيف الناس، كأمر الحاكـ أف يحكـ بالعدؿ كينشر الحؽ كالخير كالتسامح بيف 
 -في اإلسالـ -الناس، ال فرؽ بيف غني أك فقير كال خفير أك أمير، فيذه العالقة ىي 

، فالحاكـ لو عمييـ السمع كالطاعة كالدعاء لو ما داـ عيد كاتفاؽ بيف الحاكـ ك  المحكـك
كاف كعمى مر العصكر  يحكـ بينيـ بالعدؿ كيعمؿ عمى تحقيؽ الرفاىية كالسعادة ليـ.

في األرض، ككاف رد فعؿ  فىناؾ حكاـ ال يحكمكف بالعدؿ كيظممكف العباد، كيفسدك 
، كتتحكؿ يحدث الصداـ ف ؛المحككميف يأتي بالتمرد كرفض الحاكـ بيف الحاكـ كالمحكـك

، كخاصة بعد في البالد ينتيي إلى الفكضىقد حياننا أإلى صراع، ك بينيما العالقة 
 ثكرات.ال
ىي طبيعة  كمنذ أف بدأت الكتابة بدأ اإلنساف يدكف تاريخو، كمف أىـ ىذه التدكينات   

. كألف المسرح مف أقدـ الفنكف الكثائقية؛ فقد تناكؿ منذ  العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك
نشأتو كحتى اآلف ىذه العالقة عمى مر العصكر، منذ عصر المسرح اليكناني القديـ 
كحتى اآلف؛ كخاصة أف العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك ىي مادة ثرية كمغرية لكتاب 

ـ بو ىذه العالقة مف صراع قكم بيف الطرفيف، لذلؾ كاف المسرح منذ ِلَما تتس ؛المسرح
.  نشأتو مصدرا مف مصادر معرفة طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك

كقد تناكؿ العديد مف كتاب المسرح المصرم الحديث طبيعة العالقة بيف الحاكـ    
، كمف ضمف ىؤالء الكاتب المسرحي "محمد عبد الحافظ نا صؼ"، الذم كتب كالمحكـك

أرض اهلل"، عدة مسرحيات تتناكؿ العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ؛ حيث كتب مسرحيات: "
 لذا ؛"طمكع النيار أكؿ الميؿ"ك"كداعا قرطبة"، "حضرة صاحب البطاقة"، "الفمنكات"، 

الباحثة أف تتناكؿ طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في مسرح ىذا الكاتب، كقد  رأت
تناكؿ فيو طبيعة و نص "حضرة صاحب البطاقة" كعينة ليذا البحث، نظرنا ألناختارت 

 العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك بشكؿ كاضح كصريح.
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يرتبط ازدىار المسرح بما يحققو المجتمع مف تقدـ في مختمؼ مشكمة البحث: 
دكرنا المياديف كال يقتصر دكر المسرح عمى ككنو نتيجة تعقب ىذا التقدـ، بؿ إف لو 

غيبة  يف -كر االزدىار كالتقدـ قد تتجو رئيسنا باعتباره أحد مسبباتو، إذ أف عص
ف بصفة عامة دكر الفنك  يالبحت، كمف ىنا يأت مإلى التركيز عمى التقدـ الماد –فالفنك 

تصحيح المسار كترسيخ القيـ اإلنسانية؛ ألف الفف ال  يكالمسرح بصفة خاصة ف
لذلؾ كاف  .(1)ضطرابات العصر الذل يرل فيو النكر"يستطيع أف يبقى بعيدنا عف ا

المسرح دائمنا، كعمى مر العصكر يرصد طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ، كخاصة 
العالقة بيف السمطة كالشعب في  مالمحعندما تككف مضطربة، كعميو فإذا أردنا معرفة 

التي في ىذا العصر النصكص المسرحية  حمؿأم عصر مف العصكر فعمينا أف ن
تناكلت تمؾ العالقة؛ حيث سنجد فييا الحقائؽ التاريخية حكؿ طبيعة العالقة بيف الحاكـ 

 .  كالمحكـك
المصرييف اشكالية العالقة بيف الحاكـ  المسرح كقد تناكؿ العديد مف اكتاب    

كالمحككـ في عصكر كأزمنة مختمفة سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر عف طريؽ 
ء إلى التاريخ إلسقاطو عمى الكضع الراىف. كمف بيف ىؤالء الكتاب يبرز اسـ المجك 

الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصؼ الذم كتب عدة مسرحيات تتناكؿ ىذه 
مسرحية "حضرة صاحب البطاقة"؛ كعميو فقد تبمكرت مشكمة ىذا  ضمنيااإلشكالية، مف 

عالقة بيف الحاكـ كالمحككـ فى مسرح طبيعة الالتساؤؿ الرئيس التالي: ما البحث فى 
محمد عبد الحافظ ناصؼ، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ المضمكف لنصو المسرحي "حضرة 

 . ؟صاحب البطاقة"
 تساؤالت البحث:

حضرة صاحب مسرحية "نص ما طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في  -1
 ."؟البطاقة

 ."حضرة صاحب البطاقة؟ مسرحيةما مالمح صكرة الحاكـ في  -2
                                                

أحمد ىاشـ: المسرح الممحمى فى مصر، القاىرة، مجمة أفاؽ المسرح، الييئة العامة لقصكر  -1
 .273، ص1999، يكنية 12الثقافة، ع
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 "حضرة صاحب البطاقة"؟. يةما مالمح صكرة المحكـك في مسرح -3

 .ما طبيعة كسمات البناء الفني في المسرحية "عينة البحث"؟ -4

عينة ما سمات المسرح السياسي عند محمد ناصؼ مف خالؿ مسرحيتو " -5
 "؟.البحث

؟، كما رأل المحككـ فى الحاكـ كما  -6  نص عكسيماما رأل الحاكـ فى المحكـك
 البطاقة"؟. "حضرة صاحب

ف طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ عمى المجتمع كما عما اآلثار المترتبة  -7
 جاءت في النص المسرحي "حضرة صاحب البطاقة"؟.

 أهمية البحث:
 كىك مكضكع العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ. ىاـ،البحث يتناكؿ مكضكع  -
 .العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ عمى المجتمع اشكاليةخطكرة اآلثار المترتبة عمى   -
 كالعامميف في حقؿ المسرح.الباحثيف البحث مفيد  -
 العالقة في مسرح محمد ناصؼ.ىذه األكؿ مف نكعو الذم يتناكؿ  ُيعدالبحث  -

 أهداف البحث:
"حضرة صاحب نص التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الحكـ كالمحككـ في   -

 البطاقة..
 "حضرة صاحب البطاقة". لمسرحيةالبناء الفني التعرؼ عمي   -
 "حضرة صاحب البطاقة". مسرحيةالتعرؼ عمى سمات المسرح السياسي في   -
عكسيا نص "حضرة صاحب  التعرؼ عمى صكرة كؿ مف الحاكـ كالمحككـ كما -

 البطاقة".
التعرؼ عمى اآلثار المترتبة عمى طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ كما عكسيا  -

 حضرة صاحب البطاقة. نص "
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 كؿ النصكص المسرحية التي قاـ بتأليفيا محمد ناصؼ. مجتمع البحث:
 ."حضرة صاحب البطاقةالنص المسرحي  :حدكد البحث

الكصفية في تحميؿ المضمكف، حيث  ُيعد البحث مف البحكث :نوع البحث ومنهحه
، كما ُيعد (2)يستيدؼ البحث "تحديد أك تقدير سمات مكقؼ ما أك جماعة مف الناس"

ا مف البحكث االستداللية في تحميؿ المضمكف، فقد تجاكز ىذا البحث كصؼ  أيضن
المحتكل الظاىر إلى "الكشؼ عف المعاني الكامنة كقراءة ما بيف السطكر كاالستدالؿ 

متعمؽ بتاريخ  ي. كألف البحث بو جانب تاريخ(3)عف األبعاد المختمفة لعممية االتصاؿ"
داث "ييدؼ إلى األح الذم، يالباحثة ستستخدـ المنيج التاريخ فإف الحاكـ بأمر اهلل،

شكمت  يفيـ القكل االجتماعية األكلى الت، كذلؾ ليالماضية، كربط الحاضر بالماض
 . (4)الحاضر، بقصد الكصكؿ إلى كضع مبادئ كقكانيف عامة"

 نص "حضرة صاحب البطاقة" تأليؼ: محمد عبد الحافظ ناصؼ. :عينة البحث

 مصطمحات البحث: 
محدد جامع مانع؛ مصطمح المسرح السياسي لـ يعرؼ بشكؿ  :يالمسرح السياس  -

سعد أردش بقكلو: "المسرح السياسي ىك الذم يسعي حيث تعددت تعريفاتو؛ حيث يعرفو 
إلي تأثير إيجابي محدد في الجماىير، بيدؼ اكتسابيا في صفكؼ معركة طكيمة، نحك 

، كيعرفو سمير سرحاف بأنو "تكضيح لمرؤيا (5)لة االجتماعية"حياة أفضؿ تسكدىا العدا
استخداـ خشبة ، كيعرفو عبد العزيز حمكدة بأنو "(6)االجتماعية كالسياسية في بمد ما"

                                                
، 1999،دار النيضة العربية كممارسة الخدمة االجتماعية، القاىرة، يمحمد عكيس: البحث العمم -2

 .157ص
نيي مصطفي محركس إبراىيـ: مأساة أكديب في المسرح المصرم، القاىرة، رسالة دكتكراه غير  -3

 .15ـ، ص 2115منشكرة، كمية التربية النكعية، ج المنصكرة، 
صرية، القاىرة، رسالة دكتكراه غير منشكرة، ج راجية أحمد قنديؿ: صكرة إسرائيؿ فى الصحافة الم -4

 .4، ص1981القاىرة، كمية اإلعالـ،
 .193، ص 1979، 19سعد أردش: المخرج في المسرح المعاصر، الككيت، عالـ المعرفة، ع - 5
 . 155، ص ، الييئة المصرية العامة لمكتاب سمير سرحاف: المسرح المعاصر، القاىرة - 6
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"كالمسرح السياسي ، (7) "غالبنا ما تككف سياسية –المسرح لتصكير جكانب مشكمة محددة 
 .(8)كالعدالة االجتماعية"يمكف أف يككف أداة لتنمية المجتمع كالتعميـ 

 محمد عبد الحافظ ناصف: -

رئيس ىيئة قصكر الثقافة األسبؽ، شغؿ منصب . كاتب مسرحي كقاص كسيناريست  
جائزة تيمكر  منيا:العديد مف المؤلفات المسرحية، كناؿ العديد مف الجكائز  ككتب

ـ، "طمكع النيار أكؿ الميؿ" 1994لممسرح ثالث مرات عف مسرحيات: "المخنثكف" سنة 
ـ. كما ناؿ جائزة التأليؼ المسرحي 2113ـ، كمسرحية "كداعا قرطبة" سنة 1998سنة 

ـ، 2111ثالث مرات مف المجمس األعمى لمثقافة عف مسرحيات: "النير" سنة 
ـ. كفازت مسرحيتو "سجيف الياء كالكاك" بجائزة 2111"الفمنكات"، "أرض اهلل" سنة 

 ،رابطة العالـ اإلسالمي، كما فازت نفس المسرحية بجائزة سكزاف مبارؾ لمسرح الطفؿ
جائزة محمكد تيمكر عف مجمكعة الفاكريكة، كجائزة قصكر الثقافة في قصة الطفؿ، ك 

نقد األدبي مف كجائزة سكزاف مبارؾ في قصة الطفؿ، كجائزة يكسؼ السباعي في ال
 .2111، كالجائزة الذىبية مف ميرجاف اإلعالـ العربي 2113المجمس االعمى لمثقافة 

 عدة سيناريكىات مكجية لألطفاؿ، كما كتب القصة القصيرة كالركاية.  كتب كما

تناكؿ محمد عبد الحافظ ناصؼ العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك في أكثر مف  تمهيد:   
صكرَّ محمد ناصؼ الحكاـ في البالد اإلسالمية  "أرض اهلل"مسرحية؛ ففي مسرحية 

بصكرة سيئة كمشينة؛ حيث صكرىـ بأنيـ السبب كراء تخمؼ ىذه البالد بسبب صراعيـ 
استدعاء  مف خالؿكذلؾ  عمى السمطة، كفساد حاشية ىذه السمطة، كظمميـ لمرعية؛

في زمانو. الحاكمة طة ضد السمكصراعو الفقيو الديني "العز ابف عبد السالـ"  تاريخ
طمكع النيار أكؿ الميؿ" تناكؿ محمد ناصؼ صكرة كرسي الحكـ؛ حيث "كفي مسرحية 

أظيره كغنيمة ثمينة يتكالب عمييا كثير مف الساسة في البالد، ككثير مف طالب 
                                                

 ب.-ص ص أ، د. ت، األنجمك المصرية ، مكتبة، القاىرةيالمسرح السياس عبد العزيز حمكدة: - 7
8 -  Riday  - Joan  Elisabeth: Political; Theatre: An Application Of its 

Principles, MA, 1992, Acadia  University, Canada, P: 121. 
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كذلؾ مف خالؿ العكدة إلى ؛ في فعؿ أم شيءالسمطة، كال يتكرعكف مف أجؿ الفكز بو 
كالذم اشتير  -أحد خمفاء الدكلة العباسية-عبد اهلل بف المعتز باهلل  فترة حكـ الخميفة

ىجـ "فقد بحاكـ الميمة الكاحدة؛ حيث آلت إليو الخالفة العباسية لمدة ليمة كاحدة فقط، 
كىك حياة ىذا الشاعر المغامر  انتيتـ، "ك 919عميو رجاؿ المقتدر باهلل كقتمكه في عاـ 

بارعا في كاف ىذا الحاكـ  يذكر أف. ك (9)مف ُعمِره. في التاسعة كاألربعيف ال يزاؿ
مف أعالـ النقد األدبي؛ حيث "إنو ىك الذم كضع عمـ "طو حسيف"  هاألدب، كعدَّ 

مسرحيتو "كداعنا قرطبة" ناقَش محمد ناصؼ قضية النزاع عمى كرسي  كفي. (10)البديع
ـ(، الذم أعمف الخالفة في  976 - 915باهلل ) الحكـ في عيد الخميفة المستنصر

ىػ. كاشتير ىذا الحاكـ بعشقو لمعمـ كاقتناء الكتب، حتى عجت  316األندلس عاـ 
مكتبتو بنحك أربعمائة ألؼ مجمد، كقد بذؿ جيدنا كبيرنا في جمعيا مف مختمؼ األقطار، 

تناكؿ  "حضرة صاحب البطاقة"كفي مسرحيتو  .(11)ق" 366صفر  3"كقد تكفي في 
ا بشكؿ كاضح كمباشر،  محمد عبد الحافظ ناصؼ العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك أيضن

 كىذا ما سيتناكلو ىذا البحث في السطكر التالية.

 العالقة بين الحاكم والمحكوم في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة":

رح طبيعة ىذه المسرحية يستدعي فييا مؤلفيا فترة حكـ الحاكـ بأمر اهلل، ليط تمهيد:  
العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في العالـ العربي مف خالؿ سيرة ىذا الرجؿ الذم تتشابو 

في بعض البالد العربية. كالحاكـ بأمر اهلل ىك بعض فترات الحكـ فترة حكمو مع 
المنصكر بف العزيز باهلل نزار بف المعز لديف اهلل بف المنصكر إسماعيؿ بف القائـ بأمر 

ـ، 985 سنةلد في مصر قد كُ عبيد اهلل الميدم، كلقبو الحاكـ بأمر اهلل، ك  اهلل محمد بف
                                                

 .94ص ـ،1957نيضة مصر، ، القاىرة، دار عبداهلل بف المعتز العباسي :محمد عبدالعزيز -9
 .171، ص 1936طو حسيف: مف حديث الشعر كالنثر، القاىرة، دار المعارؼ،  -10
ابف عذارم: البياف المغرب في اختصار أخبار ممكؾ األندلس كالمغرب،  أبك العباس أحمد -11

 .249، ص 1981بيركت، دار الثقافة، 
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سنة، كتكنى بأبى عمى كىي كنية أخذىا بعد ميالد  11كخمؼ كالده في الحكـ كعمره 
الحاكـ بأمر  اتسمت فترة حكـكقد  ،ـ1121 كحتى عاـ 996 عاـ إبنو عمي، كحكـ مف

، كجيات نظر متنكعة حكؿ حياتو ككفاتو حيث تكجدكالكثير مف الجدؿ؛ " بالتكتر اهلل
ـ ككاف الحاكـ بأمر اهلل مسرفا في القتؿ إلى مدل كبير لكى يحفظ عمى دكلتو كيصمح 

كما اعتمد  ،يحاسبيـ بشدة إذا أخطأكاك التعامؿ مع رجاؿ دكلتو  دشئكنيا ككاف شدي
ه تطيير دكلتو مف الفساد. ككاف يكاصؿ رككبو ليال كنيارا عمى حمار مؿ عمى ع

عمى تكزيع الماؿ  حرصكيطكؼ بو في األسكاؽ كالقرل لكى يسمع مظالـ الناس. كقد 
 . (12)رعيتوعمى تخفيؼ الضرائب عف ك عمى الفقراء، 

 أحداث مسرحية "حضرة صاحب البطاقة"ممخص  -
فيستقبؿ أغمب أفراد الشعب  ؛عالف المنادم عف مكت حاكـ البالدتبدأ المسرحية بإ    

الخبر بالفرح، كيستقبمو البعض اآلخر بالحزف، كتختمؼ اآلراء حكؿ تقييـ فترة حكـ 
الخميفة، فمنيـ مف يراه حاكـ ظالـ كمنيـ مف يراه حاكـ عادؿ، كيدخؿ حسف المحبظاتي 
و كمعو فرقتو، كيحؿ الخالؼ في الرأم، كيعمف ليـ أنو يعرؼ حياة الخميفة كاممة، كأن

سكؼ يجسدىا ليـ ىك كفرقتو منذ بداية فترة حكمو كحتى مكتو، بشرط أف يجسدكىا 
 يةرىـ األساسادك أفي عممية تمسرح؛ حيث يترؾ الممثمكف  كففيكافؽ الجميع كيدخم ؛معو

 أخرل. اكيجسدكف أدكارن 

حياتو عندل شريط سميـ، أحكيو يكماتى لممستقيـ بعد المغارب مف كؿ حسن: )بفخ( 
، بشرط أك حتة مكزه مف العجكؿ كنشكؼ لمجزار( طبعا نتعشى فكؿ ) يـك

 .(13)كنحكـ كالناس تقكؿ إف كاف سعيد كالشقى، إف كاف حنيف كال رضى

                                                
 https://ar.wikipedia.org/wikiالحاكـ بأمر اهلل  - 12
، القاىرة، أرض اهلل، حضرة صاحب البطاقةمحمد عبد الحافظ ناصؼ: مختارات مسرحية..  -13

 .116ـ، ص 2118الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
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بمشاركة بعض أفراد  -كفرقتو  فكتبدأ لعبة المسرح داخؿ المسرح، حيث يجسد حس  
كىك  حاكـ بأمر اهلليجسد حسف شخصية ال حيث ؛حياة الحاكـ بأمر اهلل -الشعب

الذيف  ينقذىـ مف الجكعل همتذمر مف صيحات أفراد الشعب كىـ ييتفكف أماـ قصر 
كينفذ مسركر أكامر  ألسنتيـ؛خرس ؛ فيأمر سيافو "مسركر" بأف يخرج كيُ يعانكف منو
كيأمر الخميفة باستدعاء العالمة  .الشعب بقكة السيؼأصكات يخرس يخرج ك الخميفة، ك 

ي ينفذ مشركع سد عمى نير النيؿ حتى ينقذ مصر مف "حسف ابف الييثـ" مف العراؽ لك
خطر الجفاؼ كمف خطر الفيضاف في نفس الكقت، كيأتي ابف الييثـ كيبدأ في المشركع 

مع نو يفشؿ في تنفيذه. كمف خالؿ تجسيد حياة الخميفة نعرؼ أنو ليس عمى كفاؽ ككل
كيتيميا بممارسة  التي ربتو كرعتو؛ فيك يشؾ في سمككيا كأخالقيا، أختو "ست الممؾ"

، كأنيا حامؿ في سفاح؛ فتغضب ست الممؾ منو، كالرذيمة مع كثير مف الرجاؿ البغاء
كتناصبو العداء، كما أنيا ترل أنو يحكـ البالد بشكؿ ظالـ، كأنو سيتسبب في ضياع 

 الخالفة منيـ:

الجيؿ غركرا كأف تتبختر فكؽ  ( ما أسكأ أف يممؤؾست الممك: )تهز رأسها
 .(14)األرض كإلو فارغ، ما أخشاه ضياع خالفتنا يا ابف األب

كيزداد الفقر كالجكع في البالد، كيذىب الناس كؿ يـك إلى قصر الخميفة كييتفكف    
؛ كينزعج الخميفة مف ىذه اليتافات (15)"غكثؾ غكثؾ يا عمي يا ابف الصادؽ يا ميدم"

، حتى يسير التي تنادم بسد جكع  الرعية؛ فيأمر بأف تُفتح بيكت الناس كالمحالت ليالن
الناس لحراسة ممتمكاتيـ، كبالتالي ينامكف طكاؿ النيار مف التعب، فال يككف لدييـ كقت 

كالجكع في البالد؛ ألف  مما أدل إلى زيادةليطالبكه بسد جكعيـ.  هلمذىاب لقصر 
 ئنا لمناس ليسد جكعيـ: المصكص سرقكا البيكت كالمحالت، فمـ يتبقى شي

                                                
 .113المصدر السابؽ، ص  - 14
 .118المصدر السابؽ، ص - 15
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.. آه ماشؼ أخذكه.. أخذكا حتى شعير حمار الن محتى بقايا خبز : )تمطم(  امرأة
 .(16)يا حمارل

كعندما تجرأ أحد أفراد الرعية كشكا لمخميفة أف قراره بفتح البيكت كالمحالت ليالن أدل   
 ىتفكاإلى انتشار النيب كالسمب عاقبو الخميفة بقطع رقبتو؛ فخاؼ جميع أفراد الشعب ك 

بعدؿ الخميفة، كأدل ىذا الكضع إلى زيادة الفقر كالجكع بيف أفراد الشعب، مما دفع ست 
مؿ عمى التخمص مف أخييا الخميفة. كما أدل ىذا الكضع كذلؾ إلى طمع الممؾ إلى الع

أف بكيشعر الخميفة . البعض في التخمص مف الخميفة الظالـ كاالستيالء عمى الحكـ
مريف كيعدميـ. ؤااحة بو، كينجح في القبض عمى الممرات ُتحاؾ ضده لإلطاىناؾ مؤ 

ت يكميـ ذىبكا إلى قصر الخميفة كعندما اشتد الجكع بالرعية، كأصبحكا ال يجدكف قك 
يجد حالن لمشكمة نقص الطعاـ في البالد؛ فيأمر الخميفة  لكييشككف إليو كيتكسمكف لو 

بأف مف يخزف أم كمية قمح في بيتو أك في أم مكاف عميو أف يخرجيا كيضعيا في 
أخرج  بالفعؿك  .طريؽ القمعة، كىددَّ كؿ مف ال ينفذ األمر سيعاقبو بقطع رقبتو في الحاؿ

قمحيـ ككضعكه في طريؽ القمعة، كبعد ذلؾ أمر الخميفة بتكزيع كؿ القمح  كؿالناس 
 عمى كؿ الناس بالتساكم كبالعدؿ، ال فرؽ بيف كزير أك خفير.

كتخطط ست الممؾ لمخالص مف أخييا الخميفة؛ فتتفؽ مع الحسيف بف دكاس )أحد    
مؾ عندما يصعد عمى قمة جبؿ قكاد الحاكـ( عمى إرساؿ اثنيف مف العبيد كراء الم

المقطـ، كعندما ينتصؼ الميؿ ينقضاف عميو كيقتمكه. كيتـ قتؿ الحاكـ بأمر اهلل، ثـ 
تنتيي لعبة التمسرح كيخمع حسف المحبظاتي رداء الخميفة كتعكد الحارة كما كانت قبؿ 

 تختمؼ المصادر فيكتاريخينا " عممية تجسيد حياة حاكـ البالد. كتنتيي المسرحية.
ف كاف متكاترنا في الركايات السنية كالقبطية قتمو عمى بأمر اهلل مقتؿ الحاكـ مكضكع ، كا 

 .(17)"يد اختو ست الممؾ ألسباب شخصية
                                                

 .117المصدر السابؽ،  - 16
 .87، ص1982القاىرة، مكتبة األنجمك،،وعمي مبأمر اهلل، الخميفة المفتر الحاكـ  عبد المنعـ ماجد:-17



 

958 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 القضية التي تطرحها مسرحية "حضرة صاحب البطاقة": -
المسرحية مف فعؿ  الفكرة األساسية لممسرحية ىي "المقدمة التى ييدؼ كؿ شئ فى    

أك قكؿ أك حركة أك تصكير لممشاعر بالكالـ أك الرمز أك اإليحاء أك بأل كسيمة مف 
قامة الدليؿ عمى أنيا الحؽ كالقكؿ الفصؿ" كقبؿ . (18)الكسائؿ إلى اثبات صحتيا كا 

بداية أحداث نص مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة" يكحي مؤلفيا بالقضية التي 
؛ حيث نراه يصنؼ ستناقشيا مسرحيتو، كى ي قضية العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك

، الصنؼ األكؿ: السمطة، كالثاني: الشعب، متقابميف شخصيات مسرحيتو إلى صنفيف
 كذلؾ عمى النحك التالي:

 )المحكوم( ثانًيا : الشعب                         )الحاكم( أواًل : السمطة
 أبك نجدة )البقاؿ(                   الحاكـ بأمر اهلل -
 الجزار               ست الممؾ -
 الشيخ                   أبك رككة -
 حاخاـ                شياب الديف -
       منادل          أبك المحاسف درزل -
 رجؿ        الحسيف بف جكىر                      -
 غالـ                    منصكر -
 طفؿ                 برجكاف الكزير -
 جاسكس         المحتسب -
 امرأة عجكز         ابف دكاس -
 أبك قرة        جنكد                   -
 ابف ىاشـ       قائد الجيش الفضؿ -
 مغازلي                 رئيس الشرطة -

                                                
خشبة، الككيت، دار سعاد الصباح،  يالجكس اجرل: فف كتابة المسرحية، ترجمة: درين-18

 .8ـ،ص 1992
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 زعيـ المصكص         أمير -
 امرأة       ممؾ النكبة -
     لؤلؤ  -
التصنيؼ يريد محمد ناصؼ أف يقكؿ: إف الحاكـ دائمنا يقؼ في ناحية  كبيذا  

صراع، يقؼ كؿ منيما في الكالمحككـ يقؼ في الناحية المقابمة لمحاكـ، فيما طرفي 
مكاجية اآلخر، كمتفرقاف كبعيداف عف بعضيما، كيختمؼ كؿ منيما عف اآلخر. كفي 

الباحثة طبيعة العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في النص  السطكر التالية ستتناكؿ
 المسرحي عينة البحث.

 الحاكم مشوش العقل وقراراته متذبذبة: -
تككف في صالح  نادرنا قرارات الحاكـ ال تحمؿ الخير إلى المحككـ في الغالب، ك     

؛ حيث تبدأ أحداث مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" بمشيد في   رة حارة بالقاىالمحكـك
ليسمعكا  ؛المنادم يحمؿ طبمتو كيدؽ عمييا، كيبدأ الناس في التجمير حكلوك الفاطمية، 

، كقبؿ أف يبدأ المنادم في اإلعالف عما جاء مف الحاكـما يقكلو مف قرارات كأكامر 
حيث يظير القمؽ  ؛العالقة بيف الحاكـ كالمحككـمالمح أكؿ مممح مف  رصدأجمو؛ ن

ال تحمؿ الخير قرارات دؿ عمى أف كؿ قرارات السمطة ىي كالخكؼ عمى الشعب، كىذا ي
 لمشعب

 أستر يا رب ، يا ترل المنادل جايب لنا ايو النيارده( ابن الجزار: )بتوجس

 (19)غراب ألمو ، جاب ليا  زفت في كمويا ما جاب ال( : )بسخرية البقال

الغذائي لشعبو، كفي مشيد آخر نجد أف الحاكـ بأمر اهلل يعمؿ عمى تحقيؽ األمف    
كذلؾ عندما أمر كزيره "برجكاف" أف يبحث عف طريقة لمحفاظ عمى مياه النيؿ الميدرة 
في البحر، لتنمية الرقعة الزراعية. كعندما عمـ أف العالـ ابف الييثـ قد يستطيع بناء سد 

كمف ضمف قرارات الحاكـ الغريبة قراره . عمى النيؿ أمر بإحضاره فكرنا لينفذ ىذا السد
بكضع كؿ القمح المكجكد في البالد في طريؽ عكدتو مف أعمى جبؿ المقطـ؛ كرغـ ىذا 
                                                

 .113محمد عبد الحافظ ناصؼ: مختارات مسرحية، مصدر سابؽ، ص -19
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القرار العجيب نجد الرعية تستجيب لو، كترضخ لو، كيضعكف كؿ ما لدييـ مف قمح في 
؛ كالرعية نفذت قرار الحاكـ ليس اقتناعنا منيـ بصكاب قراره، كلكف خكفنا توطريؽ عكد

 ؿ عف قطع رقبة كؿ مف يحتفظ بحبة قمح كاحة في بيتو: مف عقابو الشديد، الذم ال يق
 ؟؟  أتككف طريقة جديدة فى الزراعةلعمو يريد أف يزرع الطريؽ قمحا  :1تاجر

 .(20)أـ يريد أف يعد حبات القمح التى فى مخازننا؟         

)بحماس( لف أنفذ طمب الحاكـ، لف أترؾ معدة أمى تكركر لحظة  الشاب :
 .يلممكت جكعا يا أم مكت ك ال أسممؾسأ

 . (21)بؿ أمكت مئات المرات كال أراؾ تقتؿ بيد العبد المسعكر العجوز :

كما أنو أحياننا يتخذ قرارات صائبة، كيككف مستنيرنا في قراراتو، مثؿ قراره باستعانتو   
يمانو بأىمية العمـ  بالعالـ الحسف ابف الييثـ لكي يعمؿ عمى إنشاء سد عمى النيؿ، كا 

كمف ضمف قرارات الحاكـ بأمر اهلل التي تدؿ عمى أنو . كالعمماء في تطكير كتقدـ البالد
مشكش العقؿ كمتذبذب الفكر قراره بإطالؽ العبيد عمى جمكع شعبو يفعمكف بو كيفما 

 شاءكا دكف حساب أك عقاب، كدكف أف يفعؿ الشعب شيئنا يغضبو:
 .(22)اس يقتميا الخكؼالحاكـ أباح القاىرة لعبيده  كالن شهاب الدين:

 :الحاكم يتمتع بالمكر والدهاء -
 ،ذلؾكقد يفيـ البعض مف ىذا النص أف الحاكـ بأمر اهلل مخبكالن كغبينا، ال، ىك ليس    

بؿ يتمتع بالدىاء كالمكر، فقد استطاع حؿ مشكمة نقص الغذا في البالد بحيمة ذكية، 
في  فسدكاعندما أمر عبيده بأف يكما استطاع أف يبرر لشعبو أغمب قراراتو الغريبة، ك 

، كأنو لـ يصدر ىذا ةقنع شعبو أنو برمء مف ىذه الفعماألرض استطاع بمكر أف يُ 
 األمر: 
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)بمكر( كيؼ ليؤالء الخصياف أف يفعمكا ذلؾ؟، يبدك أف عدكا  الحاكم :
 .(23)خارجينا دفعيـ !سأقطع رقاب مف دفعيـ لذلؾ

دىاء الحاكـ كمكره في أكثر مف مكقؼ في المسرحية إال أف بعض الرعية  كرغـ    
نو حؿ مشكمة المجاعة ، كالبعض اآلخر يعتبركنو ذكي؛ أليركنو غبي كضعيؼ الذكاء

 بذكاء:

... بس حمو لممجاعة كاف فعال ميقاتى فى لحظة حاسمة قطع دابرىـ  : حسن
 (24)ليو يا ناس يا فاىمو حمو البديع. ككاف زناتى،... ىتنسكا

 الحاكم يدعي األلوهية: -
ؼ أراء الرعية ختالنرصد ايبدأ المنادم في اإلعالف عف مكت ممؾ البالد؛ عندما    

حكؿ شخصية ىذا الحاكـ، فمنيـ مف يرل أنو كاف حاكـ صالح كمنيـ مف يرل أنو كاف 
بمغ الغركر بالحاكـ بأمر اهلل لدرجة اعتقاده بأنو ظؿ اهلل عمى األرض،  قد. ك حاكـ ظالـ

 فيك يشبو نفسو بالرب، كأنو معصـك مف الخطأ:

)بغضب(عاكز يشبو نفسو بربنا الكافر، يالو فى ستيف ألؼ سالمة  ابن الجزار:
 .(25)كالقمب مش داعيمو

 .(26)كأنؾ ال تخطئ أبدايا مف تعتقد بأنؾ ظؿ اهلل عمى األرض كخميفتو  ست الممك:

كفي مكضع أخر يقكؿ لكزيره برجكاف أنو الكحيد عمى كجو األرض الذم يعمؿ لصالح 
 شعبو، كأنو صاحب الفضؿ األكؿ عمى رعيتو بعد اهلل سبحانو كتعالى:

 .(27))...( كليعمـ الجميع أف ال فضؿ إال لى مف بعد اهلل الحاكم :
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اهلل أنو يعمـ الغيب، كأنو يعمـ ماتخفي  بأمر ـكفي أكثر مف مكضع أخر يدعي الحاك
 ما جاء كما سيأتي في المستقبؿ:يعمـ األنفس، كيعمـ كؿ شيء، 

)بخكؼ( نعـ يا مكالل.. لكنى لـ أعرؼ. فكيؼ أعرؼ الغيب كمعنا  لــــؤلـــؤ:
 .(28)أنت!! ألست تعرؼ كؿ شىء عنا

 أن الحاكم ظالم: نالرعية يرو الغالبية من -
يراه أغمب أفراد الشعب حاكـ ظالـ، كىذا  -في ىذه المسرحية–بأمر اهلل  الحاكـ

كاضح مف خالؿ أكثر مف شخصية مف شخصيات المسرحية، كخاصة صكت الراكم، 
 الذم ىك بمثابة صكت ضمير األمة بأكمميا:

: بالظمـ كالجكر قد رضينا كليس بالكفر كالحماقة فإف كنت تدعى صوت الشاعر
 .(29)مف صاحب البطاقةعمـ غيب فقؿ لنا 

كما أف الحاكـ يعمؿ عمى قير كتعذيب المحككـ، كذلؾ مف خالؿ القرار الذم    
، بحجة أف ىذا القرار يخدـ عابرم السبيؿ  حاناتيـك  الرعيةه بفتح بيكت ر أصد ليالن

كالمساكيف، كلكنو كاف يريد مف كراء إصداره ىذا األمر أف يجعؿ شعبو يسير طكاؿ 
ليحمي بيكتو كممتمكاتو مف المصكص، كبالتالي ينامكف بالنيار، كال يذىبكف إلى  ؛الميؿ

 قصره ليزعجكه بيتافاتيـ التي تطالبو بتكفير الطعاـ ليـ:

السبيؿ كالمحتاجيف  مكؿ البيكت كالحكانيت ليال لعابر  تفتح: )بحقد وحسم( الحاكم
كتضاء أنكار الشكارع كاألزقة لعؿ مرىقا أك متعبا يدخؿ بيتا ليستريح أك 
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)بتجبر  لف ينامكا خكفا مف المصكص)بسخرية(  يجد طعاما يسد رمقو
 . (30)لقد جعمت النيار لكـ لباسا يا شعب مصر المحركسةوكبرياء( 

ب في ربكع البالد، كتـ سرقة كىذا القرار أدل إلى انتشار الفكضى كالنيب كالسم   
البيكت كأصبحت كؿ الحكانيت خرابنا. لذلؾ يرغب الكثير مف الرعية في الثكرة عمى ىذا 

نياء فترة حكمو الظالمة  .الحاكـ، كا 

 وبعض الرعية يروا أن الحاكم ديكتاتور عادل: -
الحكـ، ، يحتكر عادؿ ىناؾ بعض الرعية يركا أف الحاكـ ليس ظالمنا، كلكنو ديكتاتكر

عمـ بأف كزيره برجكاف يستغؿ ، كلكنو يعدؿ بيف الناس؛ فعندما ةالمعارض كال يقبؿ
، الشعبأمر بمصادرة كؿ ثركتو لحساب  ؛جمع ثركة كبيرة دكف كجو حؽأنو شعبو، ك 

عقابنا لو عمى سرقتو قكت شعبو. كفي حدث  ة كزيرهكلـ يكتفي بذلؾ بؿ أمر بقطع رقب
ي البالد أمر بجمع كؿ حبات القمح المكجكدة في أم آخر عندما انتشرت المجاعة ف

مكاف في البالد كأعاد تكزيعيا عمى كؿ أفراد شعبو بالعدؿ كبالتساكم دكف تفرقة بيف 
 كزير أك خفير:

)بحسـ( كاآلف يعاد تكزيع القمح عمى الجميع كبالعدؿ، األمير  صوت الحاكم:
يا محتسب  كالحقير، ال فرؽ كالمحتسب كالخفير، الكؿ سكاء، ىيا

الخالفة باشر عممؾ كأحذركـ مف الكاسطة أك الرشكة جزاءىما 
 .(31)معركفاف كمنصكر فى انتظار المخطئ

جدلية كغير متفؽ عمييا، حيث رآه مف  الحاكـ بأمر اهلل تظؿ اآلراء حكؿكتاريخينا    
ثاركا ضده كأعداؤه كطاغية يقتؿ مف حكلو ألتفو األسباب، كرآه مؤيدكه كحاكـ مثالي، 
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أنو "شخصيو عجيبو جمعت بيف متناقضات عديدة، مما يدؿ عمى أنو كقد رآه آخركف 
 .(32)كاف غير متزف العقؿ، كما اتسـ حكمو بالقسكة بالعنؼ ككثرة سفؾ الدماء

 المحكوم يتمنى زوال الحاكم: -
بمكت الحاكـ، سمعكا  شعركا بالراحة كالسعادة عندماإف كثير مف أفراد الرعية 

 أال تعكد أياـ حكمو مرة ثانية: اكانتياء فترة حكمو، كتمنك 
 (33): اهلل ال يرجعو أبدا لممحركسة تانىابن الجزار

 :الحاكم ال يخاف إال من شيئين فقط -
الديكتاتكر ال يخشى مف الدنيا إال شيئيف فقط، ىما: النظر إلى كرسي الحاكـ إف   

إلى الثكرة ضده، كما  بيا ألف جكع الرعية قد يؤدم ؛الحكـ، كجكع الشعب الذم يحكمو
 أف طمع أم إنساف آخر في كرسي الحكـ قد يؤدم إلى ضياع السمطة:

 . (34)الناس تكالمعب بأقكا يالنطر ليذا الكرس: ال أقبؿ شيئيف أنا )بغضب(الحاكم: 

غضب الحاكـ  ؛ف ثكرة البطكف قادمةإكعندما تجرأ غالـ مف الرعية كقاؿ لمحاكـ    
غضبنا شديدنا، كأمر منصكر السياؼ أف يقطع رقبتو في الحاؿ، كحذرَّ الرعية مف التفكه 

 بيذه الكممة؛ ألف مف يفكر فييا سيككف عقابو قطع رقبتو عمى الفكر:

ى ال تقكلكف بأني ظالـ، مف يستعمؿ تمؾ الكممة بعد اآلف سأطيح حت الحاكــم:
 .(35)برأسو فكرا كلك كانت حمما عابرا أك خاطرة فى رءكس الشياطيف

كقد كرر الحاكـ تحذيره إلى مف يفكر في الثكرة عميو كاالستيالء عمى كرسي الحكـ في 
رعية؛ كىذا ليس أكثر مف مكضع في المسرحية، ككذلؾ حذرَّ مف التالعب في قكت ال

كبالتالي ضياع ـ؛ إذا فتؾ الجكع ببطكني تيـ عميو، بؿ خكفنا مف ثكر ناسخكفنا عمى ال
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كرسي الحكـ منو؛ لذلؾ يعمؿ بكؿ جيده في أف يكفر لمناس ما يشبع بطكنيـ؛ فعندما 
 عرؼَّ أف المصكص يسرقكف أقكات شعبو غضب كنزؿَّ بنفسو ليطاردىـ مع رجالو:

أتسرقكف سمطة الحاكـ يا أبناء األبالسة، كتثيركف الناس )ىغضب( الحاكــم : 
 .(36).عمى مكالكـ الحضرة إال البطكف الخاكية، إال البطكف الخاكية

 : اختمف رأي الرعية في الحكم عمى الحاكم -
الرعية في تقييميـ لفترة حكـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل، فمنيـ مف يرل أنو  انقسمت   

 حاكـ محبكب مف شعبو كمنيـ مف يرل أنو كاف حاكمنا ظالمنا كمكركىنا:
 شـ كرد دلكقت يا بقاؿ  كربنا ريحنا مف الظالـ كالكافر  ياحنا ف :ابن الجزار

 يو النيارده بينادل عميوامكميف حكليف المنادل ليو ، معاه خير ممم حسن    :

 مكت الخميفة يا محبظاتى كخالؼ مابينا حكليف حياتو البقال    :

 .(37)راجؿ جدع بيحب ناسو كال عاش بس يممع فى ذاتو الجزار   : )بسخرية(

 الحاكم يحتقر ويسخر من المحكوم: -
ليجد ليـ حؿ، عندما اشتد الفقر كالجكع بالرعية، لـ يجدكا  حال إال المجكء إلى الخميفة 

 يكد كالغمظة، ككصفيـ بالغرباف التبو، كلكنو قابميـ بالجح كاستغاثكاإلى قصره  افراحك 
 يؤذل نعيقيا أذنيو، كما أمر منصكر السيافة أف يفرؽ جمعيـ بالقكة الجبرية: 

 : مف ىذل الغرباف يا عبد السكء ؟الحاكم  

 !! متصرخ يا مكال :  أمعاء جائعةمنصور 

 .(38)أخرس تمؾ األصكات البشعة  حاال: الحاكم 
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كفي مكضع أخر مف المسرحية سخر مف فقرىـ كمف تناكليـ طعاـ البيائـ في كجبتيـ 
 الرئيسة كىك الفكؿ المدمس، كتكعدىـ بالذؿ كبالعقاب المييف:

)يصرخ( كاهلل لتشعؿ الحرائؽ كسأقطع دابر أبناء الفراعيف، أكمة  الحاكم :
كبقى ليأتكا إلّى  مسمط عمييـ نممى كجرادالبييـ كسأ المدمس، طعاـ

 .(39)زاحفيف

 والمحكوم يحتقر ويسخر من الحاكم: -
في أكثر مف مكضع بالمسرحية يدعي ف، أنو الرب عالـ الغيكبإف الحاكـ يعتقد نفسو 

عمـ الغيب، فيا ىك يقكؿ ألختو أنو يعمـ كؿ شيء عف حياتيا، كيعمـ ما تفعمو في 
لذلؾ كثيرنا ما سخرت الرعية مف ىذياف  ؛سفاح حامؿ مفكأنيا  تزني،الخفاء، كيعمـ أنيا 

الشذكذ؛ حيث قالكا عنو مثؿ الرعية بالفسؽ ك  كنعتتوالحاكـ كمف قراراتو كمف خزعبالتو، 
قكـ لكط، كما اتيمكه بالكفر، كراحت تسخر منو كتحتقره في كؿ مكاف لدرجة أف الفتات 

 البالد: أنحاءالسخرية منو انتشرت في 

 يءا سمطانة.. أنسيت أنى أعمـ كؿ ش)بسخرية( ما قمتو ىك الصح ي الحاكــــــــم:
 )يضحؾ( ) تتحرؾ ست الممؾ نحك الباب، يدخؿ العبد منصكر(

 سيدل، كجدنا ىذه الكرقة منسكخة كمعمقة عمى باب الجامع. منصـــور :

 )بقكة( اقرأ بصكت عاؿ الحاكــــــــم:

ينا، كليس بالكفر كالحماؽ .. إف كنت أكتيت بالجكر كالظمـ قد رض  منصور:
 .(40)عمـ غيب، فقؿ لنا مف صاحب البطاقة

 ينتسب إلى أخكاف الكافريف، كنطؼ الشياطيف : 2الفتـة
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 عاشؽ الغمماف المكطى. :3الفتة 

 (41)الماء إذا طاؿ مكثو، ظير خبثو.: 4الفتة 

 المحكوم يخاف من الحاكم ومحروم من حرية الرأي: -
أمر الحاكـ بفتح  ال يسمح لممحكـك بأف يتفكه بكممة تعارض حكمو، فعندما إف الحاكـ  

، انتشرت الفكضى كنيب المصكص بيكت الناس كمحالتيـ، كلـ  البيكت كالحكانيت ليالن
يجرأ أحد مف الرعية أف يقكؿ أف السبب في ىذا ىك قرار الحاكـ بأمر اهلل؛ فعندا تجرأ 

بب تجبر الحاكـ ىك المحكـك نيره الشيخ بخكؼ الطفؿ كقاؿ أف قرآف اهلل يقكؿ أف س
ال سيككف عقاب كـ الذم يأمر اشديد مف رجاؿ الحاكـ، فالح وكبحده كأمره أف يصمت كا 

 شعبو بأف يعبده خميؽ بو أف يفعؿ أم شيء في ىذا الشعب إذا عصى أمره:   

 : )بسخرية( حفظت فى قرآف الرب نحف السبب الطفل 

ت يا كلدل ، فالسيؼ ال يرحـ كالبمد صارت الشيخ : )بخكؼ ك حدة( اصم
 .(42)عينا كاحدة تخبره، ال تتجرأ أف تمنع عنو بكح النفس

إف الحاكـ بأمر اهلل لـ يكف يحكـ بالقانكف، أك بمعنى أصح لـ يكف مكجكد في عصره   
دستكر لمبالد ، كما ىك مكجكد اآلف، لذلؾ فإنو يحكـ حسب أىكاؤه، كال أحد يحاسبو، 

"الحرية تتطمب دائمنا تحديدنا لمسمطة  عؿ حرية المحككـ معدةمة؛ ألفكىذا ما ج
 .(43)السياسية، كىك ما يستمـز محاسبة حكاـ الدكلة كقتما كاف ضركرينا"
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 المحكوم يعيش في فقر وجوع شديدين: -
قرارات الحاكـ العشكائية عمت الفكضى البالد، كانتشر السمب كالنيب؛ فزاد  بسبب  

 الفقر، كأصبحت الرعية ال تجد قكت يكميا، كال يستطع أحد أف يعترض:

 (44))برجاء( األكالد جياع يا حاكـ دكلتنا، ماذا سنفعؿ كى نخمد ثكرتيـصوت امرأة:

 .(45)قكت الصغار كأكد البطف يا رجؿ، ييـ المحـ، الميـ الدقيؽ كاألرز ال :التاجــر

 المحكوم يخاف الحاكم وينافقه: -
كـ مضطر دائمنا أف ينافؽ الحاكـ كيثني حكبسبب الخكؼ الشديد مف الحاكـ، فإف الم  

عمى كؿ كممة أك فعؿ يصدر مف الحاكـ حتى لك كاف ىذا األمر ضد مصمحة 
؛ فعندما اعتقد الناس أف قرار ترؾ البيكت مفتكحة ف حاكـ ع رال يصد ليالن  المحكـك

البالد؛ ثاركا عمى المنادم كأكسعكه ضربنا اعتقادنا منيـ أف المنادم يقكؿ قرارنا لـ يأمر 
بو الحاكـ؛ كلكف عندما تأكد ليـ أف الحاكـ ىك الذم أصدر ىذا القرار، خافكا كتراجعكا 

 عف أقكاليـ، كراحكا يمتدحكف قرار الحاكـ الظالـ ليـ:

(النية حسنة، لعؿ جائعا يدخؿ يأكؿ أك شريدا تأكيو دار ) بخبث  البقال :
 مف برد 

 (46)رعيتو يمف مكالنا ف مع ( نعـ .. يا سالـ ، تفكير عبقر ) يتراج الجزار :

شرع البقاؿ في الشككل لمحاكـ مف القرار الذم اتخذه بفتح الحكانيت كالبيكت  عندماك   
، كاد الحاكـ أف يفتؾ بو، لكال تراجع البقاؿ عف كالمو كاتيـ نفسو بالجنكف:  ليالن

 كجو خميفتكـ )يصرخ( منصكر.. ي: )بغضب( مف ىذا الصارخ فـالحاكػػػػػ

 ؟ ممنصكر : )بيمة( مكال
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 يا( مكالم عفكؾ.. سامحني غمب حماسراجع كمعو الناس خكفن يتالبقػػػػػػػػػاؿ: )
 .(47)، ىذا الفالت منييمؾ الطيب عقمي، ىذا المخبكؿ لسانلفع

 المحكوم ال يثور إال إذا جاع: -
شعب طيب،  –مف منظكر النص المسرحي عينة ىذا البحث  –إف الشعب المصرم    

 ؛عندما يجكع كال يجد ما يسد جكعوال يثكر عمى الحاكـ إال في حالة كاحدة فقط، كىي 
تقبؿ ظمـ ، كيإنساف سمبي، ال يثكر كال يفعؿ شيئنا -في ىذا النص–فاإلنساف المصرم 

 :فقط إذا جاعو يثكر بخنكع كخكؼ. كلكنالحاكـ كفساد 

( لف يكحد الناس إال الجكع فجكع رعيتو تثكر عميو، كتياجموالحاخــــــــــام  : )بمـؤ
أساسنا عمى أربع حبات مف  ئحجرة نكمو فعرش مصر يتك يحتى ف
 .(48)مصر يالخالفة ف يمف يممؾ إطعاـ الناس يمتمؾ كرس ،قمح

كبالفعؿ عندما اشتد الجكع بالناس كأصبحكا ال يجدكف قكت يكميـ تجرأكا كذىبكا إلى    
:  الحاكـ بأمر اهلل؛ كطالبكه بأف يجد ليـ حالن

 )ييز رأسو بأسى( ماذا تريدكف أييا الناس اآلف ؟ الحاكم :

 . (49)عزت األقكات كجنت األسعار، فمات الصغار كالكبار :1رجــل 

 الحاكم يحدد لشعبه نوع طعامه: -
يحدد لشعبو نكع الطعاـ الذم  –في ىذه المسرحية عينة البحث  –إف الحاكـ بأمر اهلل  

يأكمو كيمنع عنو بعض أنكاع الطعاـ، فقد منع شعبو أف يأكؿ الممكخية؛ ألف سعرىا زاد 
كما حـر الحاكـ عمى شعبو  ،في األسكاؽ نتيجة إلقباؿ الناس عمى تناكليا في طعاميـ

كل أف أكؿ السمؾ الصغير ييدد نمك الثركة السمكية في أكؿ السمؾ الصغير، بدع
كما حـر الحاكـ بأمر اهلل أكؿ الكركـ كالزبيب بدعكل أنيما حراـ شرعنا، ألنيما ، البالد

                                                
 .121المصدر السابؽ، ص - 47
48

 .561المصدر السابق، ص  - 
 .148المصدر السابؽ، ص  - 49



 

970 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ا ذبح صغار اإلناث بحجة أف ىذا األمر يضر بالثركة  مف المسكرات، كحـر أيضن
 الحيكانية في البالد.:

 (50)؟أكؿ الممكخية التى يحبيا الصديؽ يمنع عنكـلـ ال ؟! ألـ ك )بتحد(  :الطفل

 ؟.)بحدة( كلماذا منعت أكؿ السمؾ الربة: الحاكـــــــم

حتى عز بنفاؽ( ألف الناس كانت تصطاد السمؾ صغيرنا الوزيـــــــــر برجوان:)
 .(51)قتصادية جديدةاككادت تيمؾ ثركتنا، رؤية 

 الحاكم متواصل مع المحكوم:

سمات الحاكـ بأمر اهلل في ىذه المسرحية أنو عمى اتصاؿ مباشر بشعبو؛ حيث  مف   
يحرص أف يخطب في صالة الجمعة بنفسو في مسجد راشدة، كفي أكقات كثيرة يسمح 

 ليـ بالتحدث معو، كأحياننا يعطي ليـ األماف:

 .(52)ي)...( ، سأسمح لكـ اليكـ بسؤالالحاكــــم:  

 ويعيش حالة من الزهد: الحاكم متقشف

ا أنو زاىد في متاع الدنيا، كيكتفي بمباس     مف سمات الحاكـ بأمر اهلل الجميمة أيضن
مف الصكؼ، كيمتطي حمارنا في تنقالتو، كما أنو ال يصطحب معو حرس في جكالتو 

 -تاريخينا–كبالفعؿ  داخؿ البالد، كما أنو يصعد كثيرنا إلى قمة جبؿ المقطـ يناجي ربو.
أظير الحاكـ بأمر اهلل تقشفا كزىدا عمى "قد كاف الحاكـ بأمر اهلل يعيش ىذا التقشؼ ، ف

عكس آبائو. كما إنو انتقؿ تدريجيا مف مالبس الممكؾ المذىبة إلى مالبس خشنة مف 
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الصكؼ؛ حيث اتبع سمكؾ التقشؼ كالزىد، كخفؼ مف اإلسراؼ الذم كاف يحدث في 
 (53).االحتفاالت بالمناسبات المختمفة

 حاشية الحاكم فاسدة: -
إف الحاشية التي تساعد الحاكـ في تسيير أمكر البالد تستغؿ سطكتيا كسمطتيا في   

جمع األمكاؿ كعمؿ الثركات كذلؾ كمو عمى حساب الرعية، كقد حاكؿ الحاكـ بأمر اهلل 
مرارنا أف يحارب ىذا الفساد، كأف يضرب بيد مف حديد كؿ مف يتالعب بأقكات الشعب 

كثير مف أعكاف حكمو ككثير مف كبار التجار بقطع  عاقبأنو إال أنو فشؿ، فبرغـ مف 
، فيا ىك كزيره "برجكاف" ال ىـ لو إال أف يجمع األمكاؿ لـ تنقطعرقابيـ إال أف يد الفساد 

مف قكت الشعب حتى تضخمت ثركتو بشكؿ كبير، في الكقت الذم ال يجد فيو الشعب 
 قكت يكمو:

)بغضب( سمعنا انؾ قد اتخمت مف الثركة كالناس تتضكر جكعا كأف  الحاكم :
العامة صاركا يرجكف رضاءؾ أنت ال الخميفة يا برجكاف حيف فعؿ 
غيرؾ ذلؾ لـ يعجبؾ كانقمبت عميو حتى عزلناه ثـ تعاكد أنت الفعؿ 
نفسو ثانية يا عبددنا بعد التصالح معو ترل ماذا نفعؿ بؾ يا كزيرنا 

 الخميفة كالرعية.  الذل لـ يرع حؽ

 (54)أنا عبدؾ المخمص ككزيرؾ يا مكالل ك تمؾ كشاية؟. برجوان :

 الحاكم يقدر العمم والعمماء: -
برغـ ظمـ الحاكـ بأمر اهلل لشعبو، كاحتكاره لمسمطة، كرغـ ادعاءه الربكبية، كرغـ   

عمـ كالعمماء؛ قراراتو المتذبذبة التي تكحي بأنو حاكـ ال يتمتع بعقؿ راجح إال إنو يقدر ال
حيث عمؿ عمى استقطاب العالـ "ابف الييثـ" مف العراؽ لمعمؿ في مصر، حتى يقـك 
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بحؿ مشكمة فيضاف النيؿ، كعندما عمـ بقرب كصكلو إلى أرض مصر ذىب الستقبالو 
 بنفسو تقديرنا لو كلمكانة العمماء عنده:

 .(55)شفتـ بقى تقدير الحاكـ لمعمماء  حسن :

لمشركعؾ العظيـ، أنا متأكد كتفو( جئت إليؾ تقديرا لمعمـ ك ى )يربت عم :الحاكم
   (56)كستدخؿ مصر عيدا جديدا مف األمافتنجح، كستبنى السد سانؾ 

كحتى عندما فشؿ ابف الييثـ في حؿ مشكمة فيضاف نير النيؿ، لـ يعاقبو الممؾ كلـ   
 .د مف عممويستغنى عنو، بؿ منحة كظيفة كبيرة في ديكاف الدكلة حتى تستفيد البال

 نظام الحاكم نظام قمعي: -
إف الحاكـ ال يتردد لحظة في قطع رقبة كؿ مف يعارض قراراتو أك مف يتعرض ألحد   

ا عمى إعالنو قرار الحاكـ  رجاؿ سمطتو، فعندما تيجـ الجزار عمى منادم الممؾ اعتراضن
رجاؿ شرطة بفتح الحانات كالبيكت لممرة الثانية، تـ القبض عميو في الحاؿ مف ِقبؿ 

الحاكـ كتـ عرضو عمى الحاكـ الذم أمر بقطع رقبتو في الحاؿ ليككف عبرة لمف يجرؤ 
 عمى االعتراض عمى قرار مف قراراتو:

 .(57))...( كتقطع رقبة الجزار كيعمؽ مكاف زبائحو الحاكـــــــــم:

إف محمد ناصؼ في مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة" يختزؿ عصكرنا مف الصراع    
االجتماعي كالثقافي كالفكرم في داللة كاحدة مركزية تقدـ األحداث في زمف، كعينيا 
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عمى أزمنة أخرل، قد تككف مرت عمى المتمقي، كقد تككف مستقرة في ذىنو، ىذه الداللة 
"  .(58)ىي فكرة الصراع بيف الحاكـ كالمحكـك

 الحاكم منع النساء من الخروج من بيوتهن نهائًيا: -
يف نيائينا إال لحاكـ الغريبة إصداره أمرنا بعدـ خركج النساء مف بيكتكمف قرارات ا  

رىف، المرة األكلى إذا تزكجت تخرج مف بيت أبييا إلى بيت ممرتيف فقط طكاؿ ع
زكجيا، كالمرة الثانية عندما تتكفى، فتخرج إلى المقابر لتدفف، أما إذا كانت مضطرة 

دكف أف يراىا مف  كراء ستاربنفسيا فعمييا أف تفعؿ ذلؾ مف  تبيع أك تشترمأف إلى 
يتعامؿ معيا بالخارج. كالحاكـ أصدر ىذا القرار بسبب امرأة تجرأت كاحتجت عمى 

 قراراتو الظالمة:

يـك )بغضب( امرأة تسب الخميفة، محظكر عمييا أف تنطؽ بعد ال الحاكــــــم:
فقط، كاحدة لبيت زكجيا ، ليف مرتاف كمحظكر عمى كؿ النساء الخركج

، سأقطع رقبة كلييا لك امرأة كالثانية إلى القبر ال أريد رؤية كجو
 .(59)فعمت

كىذا القرار، غير المعقكؿ، أدل إلى غضب النساء في البالد، كبدأك يحرضكف  
 أزكاجيف عمى الثكرة ضد الحاكـ:

نارنا، أقسـ، لف يرل سأشعميا يدييا ضفيرتيف( بحؽ ىاتيف  ي)تمسؾ ف : 1امـــــــــرأة
 .لوآشعرل حتى يسقط رأس الفرعكف المت يزكج

                                                
محمد زيداف: تجميات الكاقع كالتراث في مسرح محمد ناصؼ، القاىرة، دار اإلسالـ لمطباعة  -58
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 جعرة تنمك تسعده.. سيككف  كظير أخ حتى يتأج)بغضب( لف أترؾ ش:2امـــــــــرأة
  .صدره نارا .. نارنا تدفعو نحك الثكرة عمى ىذا الكافر

كلف اـ بطع يالفاحشة حتى نسجف.. لف يينأ زكج بغيظ(  لـ نرتكب) :3امـــــــــرأة
 .كجو الظمـ ك يعمف غضبو ييعرؼ لشراب لذة.. حتى يثكر ف

كاآلف فمتحمؽ كؿ نساء القاىرة الشعر.. حتى يعرؼ أف كيد  : )بحسم(4امـــــــــرأة
 (60)نساء األمة فكؽ كيد السمطاف الظالـ.

كترل الباحثة أف الحاكـ ربما اتخذ ىذا القرار ليس بسبب أف احدل النساء قد سبتو،    
بؿ بسبب شكو في سمكؾ أختو "ست الممؾ"، الذم اتيميا بأنيا تعاشر كثير مف الرجاؿ 

 سفاح، فيك يكره كؿ النساء بسبب كرىو ألختو: مففي الحراـ، كأنيا حامؿ 

تتشفع فى مف؟ فى نسكة تردف ىز األرداؼ  : )بغضب( منحمة جاءتالحاكــــــــم
فى شكارع القاىرة )بسخرية( عرفت أنؾ حامؿ مف سافؿ سأطيح 

 .(61)برأسو قريبا

كما أنو بررَّ قراره ىذا في مكضع أخر بأف النساء أصبحف متحررات كسافرات، كىذا ما 
كسألو عف  -بعد أف أخذَّ األماف مف الحاكـ –قالو لبعض الرعية عندما تجرأ أحد الرجاؿ

 سبب قراره ىذا:

)بسخرية( لما زاد تحررىف كتأخرىف فى الشكارع، كجمكسيف عمى النيؿ  الحاكــــم:
دكف ستر، كاف البد مف كضع حد لذلؾ، أتريدكف دخكؿ النار بسبب 

 .(62)النساء يا معشر الرجاؿ، أال تغيركف، أماء يجرل فى العركؽ؟.
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 الحاكم متقمب المزاج:

متقمب المزاج، فتارة يصدر  -عينة البحث –في ىذه المسرحية  – الحاكـ بأمر اهلل 
ل يصدر قرارات ضد مصالح رعيتو، بؿ أحياننا كثيرة ر قرارات في صالح رعيتو، كتارة أخ

 :تككف قرارات غير منطقية كغير معقكلة كيصعب تنفيذىا ميما استعمؿ القكة ضد شعبو

 .(63)تقمب أحكالو كقد يؤذيؾ بشدةأخشى عمي، مكالنا الحضرة ت جاريــــــــــــة:

 وخائن: -
قائد  –، فبرغـ إخالص الفضؿ أيضان  الخيانة مف سمات الحاكـ بأمر في ىذا النص    

بأمر اهلل أمر بقطع رقبتو؛  ولو كنجاحو في القضاء عمى أعداء الحاكـ إال أن –جيشو 
صاحب الفضؿ عمى  ىك نفسوحد فضؿ عميو، فيك يعتقد أنو أف يككف ألال يريد  وألن

 جميع البشر:

: الفضؿ ىذا مسكيف مثمى، ال يممؾ مف أمره شئينا كسيأتى دكره بعد  أبو ركـــوة
 قتمى مباشرة .

ئد.. كيؼ ؟ ىك صاحب الفضؿ )بتعجب( لقد فعؿ معو الكثير كقاممك النوبة: 
 ؟!.نصره يف يالحقيق

 .(64)دكره يا ممؾ النكبة  يألجؿ ىذا سيأت أبو ركــوة :

"إف المعبة السياسية بيف الحاكـ كالفكرة كالشعب، ثالثية خطيرة تقدـ النمط التقميدم    
لمصراع سكاء كاف صراعنا فكرينا، أك صراع مصالح اجتماعية كثركات ىذه المعب ىي 
التي تمارس اآلف في الكاقع العربي بشكؿ عاـ، كالكاقع المصرم بشكؿ خاص حيث 

                                                                                                                         
 .162المصدر السابؽ، ص  - 62
 .158المصدر السابؽ، ص - 63
 .178المصدر السابؽ، ص - 64
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ة كترسى قكاعد لمتفكير الجديد الذم يجب أف يتبناه تقدـ المعبة نفسيا ظاىرة كخفي
 .(65)المتمقي"

 البناء الفني لمسرحية "حضرة صاحب البطاقة"

 تقسيم المشاهد في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة": -
مشيد قصير جدنا، كىذا ُيعد عيبنا في  24كزعَّ محمد ناصؼ أحداث مسرحيتو عمى   

التأليؼ المسرحي الذم يعتمد عمى قمة عدد المشاىد؛ ألف النص المسرحي سيتحكؿ 
، فإذا كاف عدد آخرإلى عرض مسرحي، الذم يتطمب تغيير الديككر بيف كؿ مشيد ك 

في الديككر المسرحي، إلى جانب أف تغيير مشاىد كبيرنا أدل ذلؾ إلى تكمفة عالية ال
يقمؿ مف اندماج الجميكر مما الديككر يقمؿ مف تدفؽ إيقاع كسرعة العرض المسرحي، 

 مع العرض المسرحي.   

 أسموب المسرح داخل المسرح: -
في مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة" أسمكب المسرح داخؿ المسرح؛  المؤلؼاستخدـ 

جسد شخصية "الحاكـ بأمر اهلل" كباقي فراد فرقتو حيث نرل "حسف المحبظاتي" ي
 فراد الرعية يجسدكف بعض الشخصيات األخرل:أيجسدكف بعض الشخصيات، كبعض 

يالو نبدأ قكاـ، دل سيرة  يعيال حسن : )يشير لفريق المحبظتية، بسعادة(
 سيمة مف غير كالـ كىمعب كماف أنا الخميفة عاكزيف إجادة )يشير
لفتاة معو(، كالحمكة  تمعب الست ممؾ أخت الخميفة كانت كماف يا كاد 
يا سنقر يا برجكاف، كالحارة تمعب ىى كماف مع الكالد، أدكار كتيرة 

  .(66)محتاجة ناس ميف المى يقدر

                                                
 .61ص ، مرجع سابؽ، محمد زيداف - 65
 .117 – 116المصدر السابؽ، ص ص  -66
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 الرمز في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة": -
الداللة عميو، ال بطريؽ المطابقة التامة  الرمز ىك "كؿ ما يحؿ محؿ شئ آخر فى   

نما باإليحاء أك بكجكد عالقة عرضية أك متعارؼ عمييا" . كقد الحظت الباحثة أف (67)كا 
الرابع في  حائطمحمد ناصؼ استخدـ تقنية بريخت في المسرح؛ حيث نجده يكسر ال

 أكثر مف مكضع في نصو المسرحي، كيخاطب الجميكر:
آه يا شعب حير كؿ رءكس الدنيا كىضـ  يواجه الجمهور() ،)...(: الحاكم   

 .(68)كؿ حضارات العالـ كأفرز عسمو

كفي مكضع أخر مف المسرحية تركز بقعة الضكء عمى شخصية الحاكـ الذل يخمع    
:  عمامتو فيككف حسف المحبظاتى، الذم يكاجو الجميكر كيكجو لو الكالـ قائالن

لحاكـ المى سامح ابف الييثـ، كالمى عنده : أيو رأيكـ بقى فى احسن المحبظاتى
 .(69)أمؿ فى العمـ أنو يحؿ المشاكؿ

كلعؿ الجمؿ الحكارية السابقة التي قاليا حسف المحبظاتي لمجميكر، قصدىا محمد   
ف كانت مف التاريخ المصرم  –ناصؼ لكي يكحي لممتمقي أف أحداث مسرحيتو  كا 

دليؿ أف حسف يكاجو الجميكر كيخاطبو مرتبطة بالتاريخ المصرم المعاصر، ب -القديـ
بأنو ىك نفس الشعب الذم كاف مكجكدنا منذ مئات السنيف، فالجميكر امتداد لمرعية 

ا  ،التي كاف يحكميا الحاكـ بأمر اهلل عندما شعر  "أبك رككة"الجممة التي رددىا  كأيضن
باليزيمة نتيجة خيانة أحد جنكده لو، كالتي تكحي بأف ماضي ىذه األمة كحاضرىا 

 كمستقبميا كمو متشابو:

                                                
، 16، الككيت، مجمة عالـ الفكر، مجيلرمز كاألسطكرة كالبناء االجتماعأحمد أبك زيد: ا -67

 .5ص ،1985،أكتكبر،ػ نكفمبر، ديسمبر 3ع
 .119المصدر السابؽ، ص - 68
 .161المصدر السابؽ، ص - 69
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كالحاضر  يالماض يخنجر يطعنيا ف آه يا أمو يطاردىا الخكنة، أبو ركوة:
 .(70)كالقادـ

كىنا يتضح لنا أنا المسرحية بيا اسقاطات سياسية كأف محمد ناصؼ لجأ إلى التاريخ  
كغيره مف مؤلفي مسرح اإلسقاط  –كمحمد ناصؼ لكي يسقطو عمى الكضع الراىف. 

مف الرقابة لكي يمرر مسرحيتو لترل النكر  لميركبألسمكب الجأ إلى ىذا  -السياسي
يسيـ فى إصالح  مبطبيعتو أدب رمز ف األدب المسرحي عمى خشبة المسرح؛ أل

سمبيات المجتمع، كخاصة سمبيات الحاكـ، كىذا األمر تعتبره الرقابة ضد مصالح 
الدكلة، فعندما يشعر الرقيب عمى المصنفات الفنية أف المسرحية بيا إرىاصات 

البحث كالتنقيب عف المكانع اليشة كالكاىية، مثؿ كممات السباب أك  يسياسية، يجتيد ف
ككأف عبارة ضد  ات الجنس ليرفض النص بدعكل أنو نص ضد اآلداب العامة،كمم

ا مسرحينا إذا شعر  ياآلداب العامة، ى  –المخرج الكحيد ألم رقيب يريد أف يرفض نصن
 .(71)"بأنو نص ضد مصالح الدكلة -مف كجية نظره كلك مف بعيد

ر في العالـ العربي المسرح، كقد انتش بدايةمسرح اإلسقاط السياسي مكجكد منذ إف    
؛ حيث "بدأ الُكتاب المسرحيكف 1967بشكؿ عاـ كفي مصر بشكؿ خاص بعد ىزيمة 

 عف مثاؿ يرشدىـ فى يالماض يفراحكا يفتشكف ف ؛يدرككف قضاياىـ بشكؿ أكثر كعينا
الحاضر، كراحكا يكاجيكف الحاضر بكؿ ما فيو مف تخمؼ كتخاذؿ كعدـ انتماء مف 
خالؿ أعماؿ درامية بعيدة عف المباشرة فى معظميا، مسرحيات تحمؿ فكرنا فى شكؿ 

                                                
 .177المصدر السابؽ، ص -70
، 1997القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ،سيد عمى إسماعيؿ: الرقابة كالمسرح المرفكض -71

 .418ص
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جديد مستفيديف مف أحدث التيارات الغربية فى كتابة المسرحية كمناىجيا، كالسيما 
 .(72)إلخ" ر الحائط الرابع..منيج التداخؿ كالمباعدة كاإلغراب، ككس

في نياية المسرحية ُيممح محمد ناصؼ أف أحداث مسرحيتو التي تتناكؿ أحداث تاريخ   
فترة الحاكـ بأمر اهلل قد تتشابو مع فترات تاريخية أخرل، كذلؾ حينما استخدـ المنيج 
البريختي، كجعؿ حسف المحبظاتي كصكت الشاعر يكجياف كالميما لمجميكر. أم أنو 
 أراد أف يقكؿ إف مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة" تنتمي إلى مسرح اإلسقاط السياسي:

حمك اختالفنا مف غير معارؾ..  دا معانا ناس فى الصالة قاعدة جايز  حسن :
تبارؾ أفعاؿ عماليا ك تنقد أفعاؿ كماف ماتيجك نقفؿ يالو ستارنا عاكزيف 

  .الحكـ ليكـ مف غير كالـ نناـ، دا الحكـ لييـ مف غير كالـ، دا

قبؿ ما تمشكا جكايا كممو ىتحفظكىا، أنا لساف صكت الغالبة فى  صوت الشاعر:
كؿ حيف، مف غير سؤاؿ فيف مكانى كأبقى ميف، ىطمع أحدد لكؿ حاكـ 
طريقو فيف، ىككف بصيرتو لك ىك عاكز أككف معيف، ىككف بصيرتو لك 

 (73)ىك عاكز أككف معيف.

قد يعكد إلى "ك ، يوالسياسي قد يعتمد عمى الكاقع كقد ال يعتمد عم طكمسرح اإلسقا   
. كمع ىذا قد تتكاجد اإلسقاطات (74)تاريخ حدث فعالن كقد يتصكر مستقبالن لـ يحدث بعد

حيث  ؛كىذا ما فعمو محمد ناصؼ في مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة"، السياسية
 "يممكدبران"اضح في استخدامو لمنيج استخدـ التاريخ ليعبر بو عف الكضع الرىف، كىذا ك 

                                                
لمتراث،  ، القاىرة، دار الحـري. القضية كالبناء الفنمحمد عبد اهلل حسيف: مسرح محمكد دياب. -72

 .178، ص2114، 2ط
 .191 – 191محمد عبد الحافظ ناصؼ، المصدر السابؽ، ص ص  - 73
جكدة عبد النبي جكدة السيد: المسرح السياسي المعاصر في مصر، القاىرة، الييئة المصرية  -74

 .14. ص2115العامة لمكتاب، 
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تقنية المسرح داخؿ المسرح، ككذلؾ استخدامو لممنيج البريختي ككسره لمحائط الرابع في 
 كمخاطبة المتفرجيف.

ا بشكؿ كبير، كخاصة   كترل الباحثة أف الرمز في ىذه المسرحية لـ يكف كاضحن
ث جاءت اسقاطاتو لممتفرج العادم، فمؤلؼ المسرحية لـ يحدد ىدفو بكضكح؛ حي

غير كاضحة. كعف ىذا النكع مف المسرح يقكؿ عبد أنيا السياسية في الخمفية، أم 
العزيز حمكدة: "إف المسرح السياسي الذم يفشؿ في تكصيؿ ما يريده المؤلؼ يفقد 

 .(75)سبب كجكده، كال يتبقى لو بعد ذلؾ شيء"

 الصراع الدرامي في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة: -
 ،(76)"الصراع الدرامي مف أىـ األجزاء االساسية في بناء المسرحيات التقميدية"  

كالصراع الدرامي ىك مناضمة بيف قكتيف متعارضتيف، ينمك بمقتضى تصادميما الحدث 
. كالصراع في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" قائـ عمى قكتيف متضادتيف (77)الدرامي"

، كالحاكـ في ىذه المسرحية ىك الحاكـ بأمر اهلل، الذم يحكـ  ىما: الحاكـ، كالمحكـك
البالد بالعنؼ كالقسكة كعدـ الرحمة، كفي المقابؿ نجد الطرؼ اآلخر مف الصراع ، كىك 

، خانع كضعيؼ أغمب فترات أحدا ث المسرحية، كلـ يحركو ضد الحاكـ إال المحكـك
الفقر كالجكع. كىذا الصراع لـ يكف بيف قكتيف متكافئتيف، فالحاكـ كاف أقكل بكثير مف 

 فييا ضعيفنا.المحكـك في ىذه المسرحية، كبالتالي كاف الصراع 

 الشخصيات في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" -
لثبات كالدكاـ لمجمكعة مف الكظائؼ الشخصية ىى "تنظيـ داخؿ الفرد لو قدر مف ا   

كاالنفعالية كالمعرفية كالدافعية كالجسمية التي تحدد ت أك األجيزة اإلدراكية أك السما

                                                
 ص ب. المقدمة،، مرجع سابؽ، حمكدة عبد العزيز -75
 .251، د.ت، ص، القاىرة، مكتبة األنجمك خشبة يعمـ المسرحية، ترجمة: درين يككؿ:أالردايس ن -76
 .162، ص 1985، القاىرة، دار المعارؼ، عجـ المصطمحات الدراميةابراىيـ حمادة: م -77
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طريقة الفرد في االستجابة لممكاقؼ كأسمكبو الخاص في التكيؼ مع البيئة كقد ينتج عف 
األدبي يصؼ الشخصية بطاقتيا  كالنص .(78)ىذا األسمكب تكافؽ أك سكء تكافؽ"

الداللية، بالمظير، كبالفعؿ، كبالباطف، كبما تقكلو الشخصيات األخرل عنيا، كبكؿ ما 
. كالشخصية الرئيسة في ىذه (79)يقاؿ عنيا بطريقة مباشرة، أك بطريقة غير مباشرة"

المسرحية ىي شخصية الحاكـ بأمر اهلل، كىي شخصية تاريخية معركفة، فمف ضمف 
. كقد (80)ىذا الحاكـ الجسدية أنو "كاف لو عيناف كاسعتاف كصكت جيير مخكؼ" سمات

رسَـّ محمد ناصؼ شخصية الحاكـ بأمر اهلل كما جاءت في كتب التاريخ؛ فتصرفات 
الحاكـ اقتبسيا محمد ناصؼ مف التاريخ كلـ يزد عمييا مف عنده، كخاصة العامؿ 

كـ كاف في التاريخ مضطربنا كما جاء النفسي لشخصية الحاكـ بأمر اهلل. فسمكؾ الحا
كترل الباحثة أف شخصية الحاكـ بأمر اهلل شخصية مغتربة؛ فقد كاف في المسرحية. 

، Alioation"(81)االغتراب معناىا شارد الذىف كعقمو بو مسحة مف الجنكف، ككممة 
 (.82)"يالعقم يذيافأك ال يىذه الكممات تعنى "الشركد الذىن ككؿ

 "حضرة صاحب البطاقة" الحوار في مسرحية -
"المسرح يقتضى لغة ذات طابع مركز كمعبر تعبيرنا مباشرنا بال تعقيد أك لؼ أك إف     

كالمسرحية  ؛(83)دكراف بال استطراد أك تطكيؿ، لغة تنأل عف التراكيب المتداخمة المعقدة"
لجممة في تقكـ أساسنا عمى الحكار، فالجممة الحكارية تقكـ بأدكار عديدة، فمثالن كانت ا

تقكـ بأدكار كثيرة في كقت كاحد؛ فيي أكال تمقى بالضكء عمى مسرحيا ىنريؾ ابسف "
شخصية المتكمـ. كشخصية المخاطب، كعمى الشخصية التي يدكر حكليا الحديث. 
                                                

 .18، ص1989، مد عبد الخمؽ: استخبارلت الشخصية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعيةأح -78
دار النصر لمتكزيع  ،سيمكلكجيا المسرح، ترجمة: أحمد عبدالعزيز، القاىرةكارمف بكبيس:  ممار  -79

 .283، ص2114كالنشر، 
 .98 ص ، ، مرجع سابؽعبد المنعـ ماجد -80
 . 5، ص 1986محمكد رجب: االغتراب .. سيرة كمصطمح، القاىرة، دار المعارؼ،  -81
لدل  يتراب الثقافمنصكر أحمد: العالقة بيف التعرض لممكاد التميفزيكنية األجنبية كاالغ أيمف -82

 . 27، ص1997، تكراه غير منشكرة، كمية اإلعالـ، ج القاىرةدك، مالمصر  يالشباب الجامع
 .156، ص1986العامة لمكتاب، يد فرج، القاىرة، الييئة نبيؿ راغب: لغة المسرح عند ألفر  -83
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كىي ثانيا، تطكر الحدث، أما الدكر الثالث الذل تقكـ بو فيي أنيا تنقؿ لممتفرج معنى 
. كفي مسرحية (84)مو إلى الشخصيات األخرل عمى المسرحمختمؼ عف المعنى الذل تنق

حضرة صاحب البطاقة، نجح محمد ناصؼ في كتابة حكار مكثؼ كمختصر، مما 
ف "حجـ كدرجة تكثيؼ الحكار تدفؽ األحداث؛ ألفي خمؽ حالة مف اإليقاع السريع 

مف  المسرحي مف أىـ عناصر إثارة اىتماـ المشاىد كفضكلو، كعادة ما يككف ذلؾ نكع
كقد كتب ناصؼ حكار مسرحيتو بالمغة العربية الفصحى، كىي لغة . (85)التشكيؽ"

مناسبة لمكضكع المسرحية التاريخي. كما جاءت عبارات الحكار بعيدة عف المؼ 
كالدكراف كمفيكمة كغير معقدة، كىذا مطمكب في العمؿ المسرحي، سكاء بالنسبة 

ؿ الجمؿ كالعبارات السيمة، القصيرة، لمجميكر أك بالنسبة لممثؿ؛ ألف "الممثؿ يفض
 .  (86)المستقيمة التى ال تمؼ كال تدكر، كذلؾ لسيكلة إلقائيا

 الوحدات الثالث في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة": -
، بمعني أال الكحدات الثالث ىي كحدة المكضكع، ككحدة المكاف، ككحدة الزماف   

أحداثيا جميعنا في مكاف كاحد كفي تحتكم المسرحية إال عمى مكضكع كاحد كأف تجرم 
ككحدة المكضكع تعني أف "تدكر المسرحية حكؿ  زمف ال يتجاكز أربعنا كعشريف ساعة.

ي المسرحية غير فعؿ كاحد تاـ لو بداية ككسط كنياية، كعمى ذلؾ ال يجب أف يككف ف
ا ىتماـ، كعمؿ كاحد ترتبط أجزاؤه ببعض كتؤلؼ كال متجانسنا متدبطؿ كاحد يثير اال رجن

في أىميتو حتى النياية، كيجب أال تشتمؿ المسرحية إال عمى قصة كاحدة رئيسية. أم 
أف كحدة المكضكع تعنى كحدة الحدث، أل أف المسرحية "تنظر فى قضية كاحدة 

                                                
 .28ص ،1964، أغسطس 8، ع المسرح، القاىرة، مجمة جمى: الحكار في المسرحؽ مشفي -84
 .51، ص2111، 2دار فمكر لمنشر كالتكزيع، ط  ،، القاىرةيد الكىاب: النص المسرحعب مشكر  -85
القاىرة، دار نيضة مصر  خشبة، ي، ترجمة: درينياتب المسرحبف(: فف الكركجر ـ. بسفيمد )اال -86

 .269،ص1978لمطبع كالنشر، 
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. كفي مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" كاف مكضكعيا (87)فحسب، كال تتعدد الحبكات"
، كلـ ي تطرؽ المؤلؼ إلى مكضكعات أخرل، كبالتالي الرئيس عالقة الحاكـ بالمحكـك

تحققت فييا كحدة المكضكع. أما كحدة المكاف فتعني أف أحداث المسرحية تدكر في 
مكاف كاحد فقط ، أم ديككر كاحد ال يتغير، مثؿ مسرحيات المسرح اليكناني القديـ، 

دارت  كلكف في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" لـ تتحقؽ كحدة المكاف؛ ألف أحداثيا
في أكثر مف مكاف. أما كحدة الزماف التي تعني أف تدكر كؿ أحداث المسرحية في دكرة 

ا؛ ألف أحداث المسرحية دارت في أكثر مف يكـ كاحد.  شمسية كاحدة، فمـ تتحقؽ أيضن

 الحبكة في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" -
يد يعتمد الحبكة ىي تسمسؿ األحداث بشكؿ منطقي كمعقكؿ، بحيث أف الحدث الجد

في  م"فالحدث ىك العمكد الفقر عمى الحدث السابؽ لو، كيؤدم إلى الحدث الذم يميو، 
رسـ محمد ناصؼ حبكتو  . كقد(88)"يأك الدرام يمنو كالتمثيم يمؿ األدبي، الركائالع

معتمدنا عمى أحداث تاريخية حدثت بالفعؿ، كمتسمسمة، كىي تطكر العالقة بيف الحاكـ 
فالمسرحية في جكىرىا أحداث  بأمر اهلل كبيف شعبو، فجاءت الحبكة منطقية كمقنعة.

متتابعة منظمة خارجية، مترابطة ترابطنا كثيقنا مع مسمؾ الشخصيات، بحيث تبرر ىذا 
تبريرنا مقنعنا" المسمؾ

(89). 

 

 

                                                
، أكتكبر، 11ع ، القاىرة، مجمة المسرح،مح المصر المسر  ي: التركيب كالتحميؿ فيمحمد عنان -87

 .33، ص 1964
 .552، ص2118، ، القاىرة، الييئة العامة لمكتابيالثان ج: قامكس المسرح.. فاطمة مكسى -88
كالنشر كالتكزيع، يكليك عة ، نيضة مصر لمطباارف، القاىرةمحمد غنيمي ىالؿ: األدب المق -89

 .134ص ، 8، طـ2117
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 نتائج البحث:
العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" تتناكؿ اشكالية  -

استدعاء الفترة الزمنية التي حكـ فييا الحاكـ بأمر اهلل العالـ العربي مف خالؿ 
 مصر.

عصكرنا مف  -في مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة"- محمد ناصؼيختزؿ  -
الصراع االجتماعي كالثقافي كالفكرم في داللة كاحدة مركزية تقدـ األحداث في 
زمف، كعينيا عمى أزمنة أخرل، قد تككف مرت عمى المتمقي، كقد تككف مستقرة في 

 .ذىنو، ىذه الداللة ىي فكرة الصراع بيف الحاكـ كالمحكـك
نة البحث، كالعالقة بينيما في المسرحية، عي صراعالطرفي ىما  الحاكـ كالمحككـ -

 سيئة.
 جاءت خصائص الحاكـ في مسرحية "حضرة صاحب البطاقة" أغمبيا سمبية. -
مف سمبيات الحاكـ، في المسرحية عينة البحث، ما يمي: يدعي األلكىية، يعمـ  -

، ال يسمح ألحد أف يعارضو في أم شيء، يحـر عمى  الغيب، ظالـ لممحكـك
، منع النساء مف الخركج مف بيكتيف نيائينا األطعمة،المحككـ تناكؿ بعض أنكاع 

 مشكش العقؿ، خائف، كنظاـ حكمومتقمب المزاج، قراراتو عشكائية كغير منطقية، 
كرسي  زكاؿديكتاتكر ال يخشى مف الدنيا إال شيئيف فقط، ىما: كما أنو  ،قمعي

 .المحكـك عميو ثكرةالحكـ، ك 
عينة البحث، أنو يتسـ بالمكر كالذكاء، مف إيجابيات الحاكـ، كما جاءت في النص  -

 .يقدر العمـ كالعمماءمتقشؼ كزاىد في متاع الدنيا، متكاصؿ مع شعبو، ك 
جاءت خصائص المحككـ في النص المسرحي "حضرة صاحب البطاقة أغمبيا  -

 سمبية.
أنو يخاؼ مف  -كما جاءت في نص حضرة صاحب البطاقة–مف سمبيات المحكـك  -

 يثكر عميو إال إذا جاع.الحاكـ كينافقو، كال 
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انقسمت الرعية في تقييميـ لفترة حكـ الخميفة الحاكـ بأمر اهلل، فمنيـ مف يرل أنو  -
ظالمنا ديكتاتكرا ك كمنيـ مف يرل أنو كاف حاكمنا كعادؿ، حاكـ محبكب مف شعبو 

 ، كيتمنكف انتياء فترة حكمو لمبالد.كمكركىنا
ا أف المحككـ  -عينة البحث–أظير النص  -  .في فقر كجكع شديديف يعيشأيضن
أف البالد تعيش في حالة مف الفساد كالفكضى  -عينة البحث –أكضح النص  -

 .بسبب قرارات الحاكـ العشكائية
 كمسالـ. شعب طيب –النص المسرحي عينة ىذا البحث  في –الشعب المصرم  -
، كقد حاكؿ الحاكـ أف حاشية الحاكـ فاسدةأف  -عينة البحث –النص أكضح  -

 ىذا الفساد كلكنو فشؿ.يحارب 
مشيد قصير جدنا، كىذا ُيعد عيبنا في  24كزعَّ محمد ناصؼ أحداث مسرحيتو عمى  -

 النص.
في مسرحيتو "حضرة صاحب البطاقة" أسمكب المسرح داخؿ  المؤلؼاستخدـ  -

 .المسرح
 .بريخت في المسرح بأسمكب متأثرالحظت الباحثة أف محمد ناصؼ  -
ا بشكؿ كبير الرمز -  .في ىذه المسرحية لـ يكف كاضحن
 .رسَـّ محمد ناصؼ شخصية الحاكـ بأمر اهلل كما جاءت في كتب التاريخ -
 .شخصية الحاكـ بأمر اهلل شخصية مغتربة  -
العربية الفصحى، كسيؿ، كب نجح محمد ناصؼ في كتابة حكار مكثؼ كمختصر  -

 كىي مناسبة لمكضكع المسرحية التاريخي. 
ناصؼ حبكتو معتمدنا عمى أحداث تاريخية حدثت بالفعؿ، كمتسمسمة، رسـ محمد  -

   فجاءت الحبكة منطقية كمقنعة.
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