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 مسرحيات" ي الستميام الشخصية التاريخيةعند رأفت الدوير  الدرامي  ات النصتقني
 "نموذًجا حدث بالفعل

 د.مروه عبد العميم عبد الحكيم زالبية

 :مستخمص البحث
في التقنيات النصية عند رأفت الدكيرم الستمياـ الشخصية التاريخية ىدؼ البحث إلى معرفة 

لتحميؿ مضمكف  الكصفي التحميميالمنيج  اعتمد البحث عمىك .)حدث بالفعؿ(اتمسرحي
كتمثمت عينة البحث ،كأخبار السابقيف كالدكؿ رصد الكقائع التاريخيةل التاريخيكالمنيج ،النصكص

 :كخمصت نتائجو إلى ،نصكص مسرحية قصيرة ةأربعاألصمية في 
ألنيا  ؛الستمياـ شخصياتو التاريخية -ببغدادلقرف الرابع اليجرم ا-اختار الدكيرم الحقبة التاريخية.1

 القركف مف العمـ في شأننا أعمى كانت اإلسالمية مصدر بحث كدراسة القدامى كالمحدثيف؛ كالمممكة
 .السمطة مف قبؿممثقفيف ل قير كمع ذلؾ كاف ىناؾ ،قبميا كانت التي
 ي التيربط أحداث الماضك أف يسقطيا عمى الكاقع المعاصر  وشخصياتمف استمياـ الدكيرم أراد .2

تكميـ الكممة كحرية ك  الذم كاف يعيشو كقير السمطة لممثقفيف بالحاضرفي كؿ عصر تعيد نفسيا 
في مصر في فترة الستينيات  األحكاؿ ىكىنا اسقاط سياسي عم)حالج األسرار(كالتعبيرالفكر 

كعالقة ،)حمـ أبي شجاع السماؾ(كالتنبأ بالمستقبؿ مف خالؿ التكريث في عيد مبارؾ، كالسبعينيات
 (.نياية كزير)بالسمطةالماؿ 

أحداثيا )حمـ أبى شجاع السماؾ،المصفكع،نياية كزير(ثالث مسرحيات فقطب الدكيرمجاء .3
مترابطة ببعضيا البعض حيث إنيا تخص بف بكيو مف أبرز العائالت المكجكدكف في  كشخصياتيا

 .ـسائدة في شخصياتيال ييابكف المكت كسمة فيـ  ،القرف الرابع اليجرم متأثرنا بالتكحيدم كآراءه
نصية مشتركة كسائدة إلبراز المزج بيف الكاقع  اتتقنيعناصر البناء الدرامي كالدكيرم  كظؼ.4

الشخصيات التاريخية المستميمة كالحكار كاإلرشادات المسرحية ككاف مف مف خالؿ التاريخي كالحمـ 
 كتقنية نصية متفردةتقنية النياية المفتكحة ب كجاء لناأبرز تمؾ اإلرشادات االنفعاالت الشخصية.

القارئ  مخيمةأراد أف يثير  وإلى أنكترجع الباحثة ذلؾ  ص)حمـ أبي شجاع السماؾ(فقط،في ن كمختمفة
 متفكير في فكرة التكريث التي كانت تسيطر عمى المجتمع المصرم في كقت كتابتو لتمؾ المسرحياتل

  .ـ2005/2006عاـ
مسرحيات)حدث ،استمياـ الشخصية التاريخية،الدكيرم رأفت،قنيات النص الدراميتالكممات المفتاحية:

 .بالفعؿ(
 



 

1583 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

Dramatic Text Techniques for Raafat Al-Duwairi Work  to 

Inspire The Historical Figure 

Plays Already Happened as a Model 
Dr.Marwa Abd El-Aleem Abd El-Hakeem Zlabia 

 
Abstract:The aim of the current research is to find out Employing textual 

techniques  in the works of  Raafat Al-Duwairi to inspire the historical figure 

in Play(already happened).The analytical descriptive approach was based to 

analyze the content of the texts,the historical approach to monitoring 

historical facts and the news of the former and states,and the original research 

sample was represented in four short theatrical texts: 

1.Al-Dweiri chose the historical era of the-4th century AH in Baghdad-to 

inspire his historical figures because they were the source of research and 

study of the ancients and modernists. 

2.Al-Dweiri wanted to draw inspiration from his characters to bring them 

down to contemporary reality, link the events of the past that restore 

themselves in every era to the present he was living, conquer power to 

intellectuals, muzzle the word and freedom of thought and expression(the 

solution of secrets)and here is a political projection of the situation in Egypt 

interval The sixties and the seventies, and predict the future through 

inheritance under Mubarak(Abu Shuja al-Sammak's dream), and the 

relationship of money to power(end of minister). 

3.Al-Dweiri came up with only three plays(The Dream of Abu Shuja 

alSammak,Al-Masfa,End of Wazir)and its events and characters are 

interlinked as they belong to Ben Bouyeh, one of the most prominent families 

of the 4th century AH influenced by monotheism and his opinions, they do 

not fear death as a dominant feature in their characters. 

4.Al-Dweiri employed the elements of dramatic construction as common 

textual techniques to highlight the combination of historical reality and dream 

through inspired historical figures,dialogue and theatrical guidance,and one 

of the most prominent of these guidelines was personal emotions in 

2005/2006. 

Keywords:Dramatic Text Techniques,Raafat Al-Duwairi,Inspire The 

Historical Figure,Plays Already Happened as a Model. 
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 مقدمة البحث:

ناىا بالرمكز كالدالالت غك كأىميتيا  إلى قيمة المادة التاريخيةالكاتب المسرحي فطف 
ي يمكف عف عناصر الجذب الممكنة التلذا بحث أمتو،  بماضي وكعيك المعاصرة، 

ف خاصةالة تيؤ مف ر تكظيؼ التاريخ ينطمؽ ف .كتكظيفيا بدالالت معاصرة مياامياست ، كا 
بدت النظرة لمتاريخ مكضكعية في ظاىرىا، لكنيا مكغمة في الذاتية مف جية قراءة 

مصير فرد أك بالمكقؼ أك  ىكالىما يعنكالمسرح  ريخاألحداث التاريخية كتكظيفيا، فالتا
بأدكات  كاألدكات الدرامية لمتعبير عنيا، كيبني المكقؼ عمى اختيار الرؤية جماعة
في تطكير المجتمعات ذلؾ يساعد  مما(4.ص2003)بدر،محمكد إسماعيؿ.فنية.

التعرؼ عمى الحياة التاريخ كالتراث  يتيا كالتمسؾ بو، كنستطيع بدراسةتحديد ىك ك 
 .الفكرية كاالجتماعية ألم مجتمع

يسرم الجندم، أبك )مف بينيـذلؾ الجيؿ الذم يضـ نخبة مف المبدعيف بلذا اىتـ 
السيد  رأفت الدكيرم،ناني،العال السالمكني، عبد الغني داكد، بييج إسماعيؿ، محمد ع

تأصيؿ ل ـكاجتيادى ـكسعيي ـحرصيـ حسب ليفكزم فيمي(، كيي  حافظ، لينيف الرممي،
الفف المسرحي بالتربة المصرية، كالبحث عف كيفية استمياـ كتكظيؼ كافة أشكاؿ الفنكف 

في تقديـ عركض مسرحية جماىيرية، كمف  كرصد التاريخالمتكارثة كاألساطير كالمالحـ 
 المسرحي المتميز رأفت الدكيرم المؤلؼ بيف أعماؿ ىؤالء المبدعيف تبرز أعماؿ

 ألف التاريخ ؛بالتراث كمزجو بالكاقع كالتاريخ الذم اىتـك (30.ص2018)دكارة،عمرك.
 مادة مميئة باألحداث كالقصص الحياتية الحقيقية أك الخيالية.

ات كمقاالت مف الصعكبات بسبب عدـ كجكد دراسات كأدبي االباحثة عديدن  كاجيت
كلجأت ،(حدث بالفعؿتناكلت مسرحيات) -عمى حد عمـ الباحثة-عركض أك؛نقدية

 ؛لدارسيف كالمخرجيف المتخصصيف في مجاؿ المسرح في مصربعض ال الباحثة
البنية  مى عدـ دراية أك عمـ بيذه النصكص، فحاكلت جاىدة تحميؿع ـينكجدت أك 

تمؾ النصكص كالكشؼ عف أحداثيا كشخصيتيا ل كالتقنيات النصية المستخدمة  الدرامية
 .المستميمة التاريخية
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 مشكمة البحث:
فيشا،سػػػػػػػالي )كربطيػػػػػػػا بػػػػػػالكاقع المعػػػػػػػاش كشخصػػػػػػػياتوإف قضػػػػػػية اسػػػػػػػتمياـ التػػػػػػاريخ 

فػػػي عمميػػػة  األسػػػاليب البػػػارزة كمػػػف ،أمػػػر ىػػػاـ كجػػػدلي فػػػي المسػػػرح(2.ص2015جمػػػاؿ.
 التاريخيػة باستحضػار الشخصػيةو مف خالل الكاتباإلبداع في العصر الحديث، إذ يقكـ 

ػػػػػػػراءتػػػػػػػو ليػػػػػػػذا كمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ق ،فػػػػػػػي الػػػػػػػنص األدبػػػػػػػي رمػػػػػػػزك ا التػػػػػػػاريخ ينػػػػػػػتج لنػػػػػػػا نصن
 .يعبػػر مػػف خاللػػو عػػف أفكػػاره كاتجاىاتػػو(23.ص2016)إبراىيـ،رضػػا عبػػد الحميػػد.اجديدن 

خاصة  كالكقكؼ عمى نتائجو كاألدبي االطالع عمى التراث العممي عندالحظت الباحثة ك 
 الػػدكيرم مػػف أفكجػػدت  مكاتػػب رأفػػت الػػدكيرم،ل لنصػػكص المسػػرحيةا نػػاكؿفيمػػا يتعمػػؽ بت

ػػػػػػػػا بالتػػػػػػػػاريخ كالتراث فتػػػػػػػػرة السػػػػػػػػبعنيات كالثمانينػػػػػػػػاتكتػػػػػػػػاب أكثػػػػػػػػر  شػػػػػػػػريف )عمر،اىتمامن
مػػػػف أكلئػػػػؾ الػػػػذيف يعػػػػد ك ؛(2.ص2014(،)مصطفي،ناصػػػػر فتحػػػػي.3.ص2009جػػػػالؿ.

، كىػذا مػا بػدا فػي كثيػر مػف كالحمػـ كالتاريخ بشكؿ مزج فيو بيف الكاقعيما تأثركا كأثركا في
أف تػػدرس ىػػذه الظػػاىرة الكاضػػحة فػػي مؤلفاتػػو ذات الطػػابع الشػػعبي الػػكاقعي، لػػذا ارتػػأت 

 المتػكفرة لػدلكتاباتػو  كثير مػف كالحصكؿ عمى لبعض منيا اأعمالو بعد أف أجرت مسحن 
أف ىنػػاؾ مسػػرحيات تػػـ تناكليػػا بالتحميػػؿ كالنقػػد  تكبالبحػػث كجػػد؛()طػػارؽ الػػدكيرم نجمػػو

أربػػع مسػػرحيات قصػػيرة لػػو تتنػػاكؿ  حصػػمت عمػػى يػػاكتػػـ تحكيميػػا لعػػركض مسػػرحية، لكن
 نجمػوكال يعػرؼ عنيػا  ،أحػداث تاريخيػة مػف القػرف الرابػع اليجػرم لػـ يػتـ تناكليػا بالدراسػة

تػب فػػي أم شػيء، ممػا دفػػع الباحثػة أف تتناكليػػا بالبحػث كالتحميػػؿ، خاصػةن أف جميعيػػا كي 
ضػكء ذلػؾ  عمػى .ليػذه الحقبػة التاريخيػةليػا؛ ك مما جعميا تبحث عف سبب اختياره  بغداد

                                                

( .تػػـ اجػػراء مقابمػػة مػػع الممثػػؿ كالمخػػرج المسػػرحي كالػػدراماتكرج طػػارؽ الػػدكيرم. الحاصػػؿ عمػػى بكػػالكريكس آداب قسػػـ عمػػـك المسػػرح)
ـ.كحصػػػؿ عمػػػى جػػػائزة الدكلػػػة 2013الميرجػػػاف القػػػكمي المصػػػرم عػػػاـجامعػػػة حمػػػكاف. حاصػػػؿ عمػػػى جػػػائزة أفضػػػؿ ممثػػػؿ دكر أكؿ فػػػي 

التشجيعية، كعدد مف جكائز عف اإلخراج المسرحي، كمؤسس الفرقة المستقمة)جماعة المىْخبر لمفيمـ كالمسرح( كيقصد بيا االىتماـ بجكىر 
ػا مسػرحينا بعنػكاف المسػيرة الكىميػة لمتفاىػة. تػأليؼ رأفػت الػدكي رم .الػنص األصػمي باسـ)المسػيرة الكىميػة لمطفػؿ الشيء. أعد كأخرج عرضن

ـ. مسرح اليناجر.دار األكبرا. كالمسرحية تتناكؿ أكثر مف فكرة تناكليا رأفت الػدكيرم فػي نصكصػو المسػرحية بشػكؿ 2021المعجزة( في 
جػاء ذكػر طػارؽ الػدكيرم  معاصر)الكاغش، الفيمكاف، قبض الػري,، نػادم التخػرج المذيػذ مػف الحيػاة، قػبض الػري,،..(. كىػي مسػرحية كمػا

لمباحثة أنيا ليسػت سػيرة ذاتيػة لرأفػت الػدكيرم إنمػا ىػي تحكػي رحمػة الكاتػب الكبيػر رأفػت الػدكيرم بػيف صػراعو فػي الكتابػة كحفاظػو عمػى 
تمفػػة فمسػػفة الكممػػة كالفػػف كالفكػػرة كاالسػػتيالؾ فػػي سػػكؽ اإلنتػػاج كالكاقػػع المعػػاش عمػػى السػػاحة الفنيػػة. فحػػاكؿ الػػربط بػػيف النصػػكص المخ

لمجمؿ أعمالو بسماتيا المختمفة ما بيف الكاقعية كالفانتازيا.. كغيرىا مف خالؿ كرشة كتابة لصياغة تمؾ النصكص كخرجت بفكػرة اختيػار 
و؛ اإلنساف  أف يككف صادقنا مع نفسو أك أف يفعؿ ما يميمو عميو المجتمع. كيرم أف كالده تـ اغتيالو معنكينا في الفتػرات األخيػرة مػف حياتػ

 كشاىد قبؿ رحيمو كـ مف الحزف سيطر عمى الدكيرم، حتى أنو مات كلـ يشعر بو أحد.
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رأفـــت  الكاتـــ  فوظـــ كيـــف التػػػالي:يمكػػػف صػػػياغة السػػػؤاؿ الػػػرئيس لمبحػػػث عمػػػى النحػػػك 
حـدث  و األربعـةمسـرحياتفـي  السـتميام الشخصـية التاريخيـة يةتقنيات النصال الدويري
 ؟بالفعل

 :كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
 التي كتبت فييا الزمنية الفترة بأحداث عينة البحث ما عالقة النصكص المسرحية.1
 ؟ببغداد حقبة التاريخيةيذه الل أسباب اختيار الدكيرمك 
المستخدمة في النصكص  /المختمفةما التقنيات النصية السائدة/المشتركة كالمتفردة.2

 )حدث بالفعؿ(الستمياـ الشخصية التاريخية؟المسرحية
درامينا  الحمـالتاريخ ك الكاقع ك  التقنيات النصية لخمؽ المزج بيف كيؼ كظؼ الكاتب.3

 ؟نصكصو عينة البحثفي الستمياـ الشخصية التاريخية 
 ما أشكاؿ تكظيؼ الشخصية التاريخية كسماتيا في نصكص الدكيرم؟.4
 ؟النصية لممسرحياتتقنيات الما تأثير البنية المكانية كالزمانية عمى .5
داخؿ النصكص المسرحية محؿ  األخرلما عالقة الشخصية التاريخية بالشخصيات .6

 ؟الدراسة
 ىؿ اختمفت رسـ الشخصية التاريخية بدكافع كمالمحيا كسماتيا بيف النصكص.7

 المسرحية مكضكع الدراسة؟
 أىمية البحث:

النصية في بعض  كىك دراسة التقنيات البحث تناكلويأىمية المكضكع الذم  .1
ـ كعالقة ذلؾ برس الدكيرمالنصكص المسرحية لمكاتب المسرحي المصرم رأفت 

القرف الرابع  ىعم ، كالتي ركزت(حدث بالفعؿ)الشخصيات التاريخية في مسرحيات
 . تاريخية في حكـ الخالفة العباسيةاليجرم كفترة 

النقدية، يمكف أف يستفيد منيا  أنو دراسة جديدة في مجاؿ األدب المسرحي كالدراسات.2
 بالدراسات المسرحية النقدية. كالميتميفالعامميف بيذا المجاؿ كالباحثيف 

بالدراسات  المؤسسات المعنية ىالمجتمع كالقائميف عم الحالي البحث نتائج قد يفيد.3
كمالم, كأنماط  النقدية نحك االىتماـ بالنصكص المسرحية التي تبيف صفاتاألدبية 

 .كالمستقبؿ الشخصيات التاريخية كعالقة ذلؾ بكؿ مف الماض كالحاضر
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 أىداف البحث:
التي  الزمنية الفترة بأحداث عينة البحث عالقة النصكص المسرحية التعرؼ عمى.1

 ببغداد. حقبة التاريخيةيذه الل أسباب اختيار الدكيرمك  كتبت فييا
المستخدمة في  /المختمفةالتقنيات النصية السائدة/المشتركة كالمتفردةالتعرؼ عمى .2

 .لفعؿ(الستمياـ الشخصية التاريخية)حدث باالنصكص المسرحية
 التاريخ كالحمـالكاقع ك  لخمؽ المزج بيف التعرؼ عمى تكظيؼ الكاتب لمتقنيات النصية.3

 .نصكصو عينة البحثفي الستمياـ الشخصية التاريخية درامينا 
 .تاريخية كسماتيا في نصكص الدكيرمأشكاؿ تكظيؼ الشخصية الالتعرؼ عمى .4
 .النصية لممسرحياتتقنيات التأثير البنية المكانية كالزمانية عمى  التعرؼ عمى.5
داخؿ النصكص  األخرلعالقة الشخصية التاريخية بالشخصيات التعرؼ عمى .6

 .المسرحية محؿ الدراسة
رسـ الشخصية التاريخية بدكافع كمالمحيا كسماتيا بيف  ؼاختال مدل التعرؼ عمى.7

 .المسرحية مكضكع الدراسة النصكص
 مصطمحات البحث:

أم المبػػادئ كالقكاعػػد كاألسػػاليب العامػػة التػػي  Techniouesالتقنيػػات:النصــية تقنيــاتال
تحدد كيفية الكتابة األدبيػة كالدراميػة، التػي يعبػر مػف خالليػا الكاتػب داخػؿ نصػو األدبػي 
ف كانػت ىػذه الطػرؽ ىػي مػا يميػز كاتبنػا عػف آخػر، كلكنيػا فػي النيايػة  كالدرامي، حتى كا 

( 17-16.ص2003.ىػػي مبػػادئ عامػػة لنػػكع معػػيف مػػف الكتابػػات األدبية.)عناني،محمػػد
نتػاج تػأثيرات فنيػة مجمكعة مف الكممات المراد منيا إشيء ما مثؿ  Device"التقنية  أما

(،كبالتػػػالي Procter,Paul(ed).1990.p1139اسػػػتثنائية خاصػػػة فػػػي العمػػػؿ األدبػػػي".)
يفسر القامكس التقنية عمى أنيا أداة مينية أدبية كفنية خاصة تكظؼ بطريقػة مػا إلنتػاج 

 فتصير تقنية.تأثير ما، 
دبية التي تكظؼ مف قبؿ الكاتب بطريقة معينة إلنتاج تأثير األدكات المغكية كاأل ىيك 

 ةمعيف مف داخؿ النص األدبي، كقد تككف ىذه الطرؽ خاصة بالكاتب، كلكنيا منتمي
في نفس الكقت إلى طرؽ كأساليب النكع األدبي الذم يكتب الكاتب مف 

.خاللو  (46-41.ص2014.)شحاتة،حاـز
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الكسائؿ كالقكاعد الدرامية التي تبعيا الكاتب المسرحي :إجرائيًّا بأنيا يا الباحثةتعرف
ا مسرحينا لو حرفيتو الخاصة مف قكاعد  لتكظيؼ عناصر البنية الدرامية مما ينتج نصن

كىي تحكؿ عناصر النص الدرامي إلى  .قارئالكأصكؿ درامية، لتكصيؿ رسالة ما إلى 
تقنيات متعددة، كيمكف استخداـ عنصر كاحد لو كظائؼ متعددة ك التقنية، كأف العنصر 

 أك أكثر في صنع تقنية كاحدة داخؿ النص.
 إستميام الشخصية التاريخية:

 يحاكؿ، كقيمو اإلنسانية كالتاريخ ة بمحتكل التراثرؤية فكرية متأثر :يقصد بو االستميام
مف خالؿ االقتباس  الخاصقتو الخاصة كيصبغيا بطابعو إعادة خمقيا بطري الكاتب

المباشر كغير المباشر مع إعادة صياغتو بعمميات ذىنية إبداعية كاعية أك ال 
 (19-18.ص2007كاعية.)منكر،محمد بف عبد اهلل.

الكاحد مػف النػاس الػذيف يػؤدكف األحػداث الدراميػة :"نياأإبراىيـ حمادة ب عرؼ:ك الشخصية
ة ممثمػػيف كقػػد يكػػكف ىنػػاؾ شخصػػية فػػي المسػػرحية المكتكبػػة أك عمػػى المسػػرح فػػي صػػكر 

. معنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة تتحػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػػػػػػػػداث كال تظيػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ خشػػػػػػػػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػػػػػػػػرح
 (184.ص1985.حمادة،إبراىيـ)

تجربة شعكرية حاضرة يمر بيا الفناف كتمتقي مع : تعني استميام الشخصية التاريخية
فتتبادؿ التجربتاف التأثير، فيقـك  لمشعب،آثار تجربة أخرل مستقرة في الذاكرة الجمعية 

القيمة أك في الشخصية لتمتقي مع ك الفناف باستحضار ىذه التجربة، كيتأمؿ في الحدث 
تجربتو الحالية، لذلؾ ينقاد األديب إلى التاريخ، لينتقي منو ما يمتقي كتجربتو، كيتفاعؿ 

اف في عما ك امختمفن  اجديدن  اإبداعين  ينتج مف ىذا التفاعؿ عمالن لمعيا 
 (23.ص2016.)إبراىيـ،رضا عبد الحميد.الماضي

أربع مسرحيات قصيرة)حالج  بأنيا عرفيا الباحثة إجرائيًّاتي :مسرحيات)حدث بالفعل(
 مف تأليؼ الكاتب رأفت الدكيرمنياية كزير(،المصفكع،حمـ أب الشجاع السماؾ،األسرار

 .القرف الرابع اليجرم-تدكر جميع أحداثيا في بغدادك 
 البحث:حدود 

ؼ الكاتب رأفت الدكيرم التقنيات النصية الستمياـ يكظت تحدد فيتعية:حدود موضو 
  .(حدث بالفعؿالقصيرة)الشخصية التاريخية في مسرحياتو األربعة 
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 .ـ2020/2021حيث تـ إجراء البحث الحالي خالؿ عاـحدود زمانية:
 اإلجراءات المنيجية لمبحث:

لتحميؿ الكصفية التحميمية،إلى نكعية البحكث  الحالي ينتمي البحثمنيج البحث:
كتكظيؼ التقنيات النصية  كتحديد سماتيا العامة المسرحية نصكصالمضمكف 
كما .كالتاريخ كالحمـ في األحداث الدراميةالكاقع يف ب مزجال، كالكشؼ عف المستخدمة

حقائؽ استخدـ المنيج التاريخي لمتابعة تاريخ النصكص عينة البحث لمعرفة تطكر ال
كالتعرؼ عمى ،التي دكنت عبر فترات زمنية ماضيةأخبار السابقيف كالدكؿ كالمعمكمات ك 

؛ كتنقيحيا كنقدىا كتحميميا بمكضكعية لمتأكد ت كالمسببات التي ترتبط بالكقائعالكيفيا
مف صحتيا، كمدم تأثيرىا عمى مجرل التاريخ كاالعتماد عمييا في الحاضر كتكقع ما 

صابر،فاطمة )،كبمكرتيا إلى نتائج مدعـ ذلؾ بالقرائف كالبراىيف.يحدث في المستقبؿ
( "بيدؼ الكصكؿ لؤلحداث الماضية 44-43.ص2002عكض كخفاجة،ميرفت عمي.

 (95.ص1999كربط الحاضر بالماضي".)شفيؽ،محمد.
كقعت  أربع مسرحيات قصيرة ـكى(حدث بالفعؿ)في مسرحياتتتمثؿ عينة البحث:

الشجاع  ي،حمـ أبق309عاـ )حالج األسرار:أحداثيا في القرف الرابع اليجرم ببغداد
 ففي القر  نياية كزير،ق369عاـ ،المصفكعفي بداية القرف الرابع اليجرم تقريبنا السماؾ

  .كما كرد ذكرىا في النص الدرامي (الرابع اليجرم
 رأفت الدويري:الكات  المسرحي 

تيف تػأثرت بالحضػار التػي -(الػدكير)مف مكاليػد قريػةالدكيرم، سميماف أخنكخ رأفت ىك
، كينتمػػي إلػػى أسػػرة مػػف 1937أبريػػؿ عػػاـ8فػػي أسػػيكط فػػي -اإلسػػالمية العربيػػةك  القبطيػػة
عػػيف بمجػػرد ا كمػػا عشػػؽ الفنػػكف المسػػرحية، ك بػػدأ شػػغفو بػػالقراءة مبكػػرن  ،المتكسػػطة الطبقػػة

 كلكف عشػػقو لممسػػرح دفعػػو،الفيػػكـا لمغػػة اإلنجميزيػػة بمحافظػػة مدرسنػػ تخرجػػو مػػف الجامعػػة
 (الجيػػػػػب مسػػػػػرح)كالتعييف كمسػػػػػاعد مخػػػػرج بفرقػػػػػةلتو،فػػػػي أكؿ فرصػػػػػة إلػػػػػى تقػػػػديـ اسػػػػػتقا

عػػف صػػيس كأسػػاليب خاصػػة  طمكحػػو إلػػى ضػػركرة البحػػثدفعػػو  كسػػرعاف مػػا؛1962عػػاـ
نجػ, مصػرم لػو صػبغة شػعبية، كقػد  بالمسرح المصرم، فقرر المشاركة فػي خمػؽ مسػرح

مف خالؿ مجمكعػة أعمالػو المتميػزة  االتجاهذلؾ  في تحقيؽ خطكات مؤثرة كعالمات في
-30.ص2018دكارة،عمػػػػػرك.).ات القػػػػػرف الماضػػػػػييػػػػػكثمانين خػػػػػالؿ سػػػػػبعينيات قػػػػػدمت
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 التراثػػػػػي ىػػػػػك االسػػػػػتمياـ الجيػػػػػؿ ىػػػػػذا كتابػػػػػات بيػػػػػا تميػػػػػزت التػػػػػي الخصػػػػػائص كمػػػػػف(31
 كاالقتصػادم االجتمػاعي السياسي التحكؿ النعكاسات نتيجة ربما-السياسية سقاطاتكاإل

 كتابػػػػاتيـ عميػػػػو تأسسػػػػت الػػػػذم الفنػػػػي الشػػػػكؿ مػػػػاأ الدكلػػػػة. رأسػػػػمالية نظػػػػاـ مػػػػف الفجػػػػائي
كالجميػكر،  العػرض بػيف الحػاجز تحطيـ كحاكؿ الدكيرم التراث، نحك باالتجاه المسرحية

 إشػػراؾ بيػػدؼ باألسػػاطير الشػػعبية كربطيػػا االحتفاليػػة الطقػػكس إحيػػاء حيػػث عمػػؿ عمػػى
 ."تػػػػػػراكح بسػػػػػػبع قطػػػػػػة"مسػػػػػػرحيتو فػػػػػػي تضػػػػػػ,العػػػػػػرض كمػػػػػػا ا فػػػػػػي المشػػػػػػاىديف جميػػػػػػكر
قػػدـ مسػػرحيات متنكعػػة مػػا (14.ص1982حسػػف.)عطية،،(4.ص1983سػػمير.)سرحاف،

ة كقصػػػيرة كككميديػػػة)كفر بػػػيف ثنائيػػػة مسػػػرحية كػػػدراما شػػػعبية كمسػػػرحيات تجريبيػػػة طكيمػػػ
ظمو، قطة بسبع أركاح، بدائع المحقؽ الذم فقد عقمو كاسترجع (،2-1الكاغش)-التنيدات

ػػػػػا،,الفيمػػػػػكاف فػػػػػي كقػػػػػائع األزمػػػػػاف متعمؽ مػػػػػف كالدة متعسػػػػػرة،التالت كرقات،شكسػػػػػبير ممكن
أكراؽ العمػػر ياف،سػػندباد فضػػائي، خيػػكؿ النيػػؿ،خيكؿ الخيػػاؿ،عرقكبػػو، ترجماف،حالػػة غث

بػػيف شػػكراء، أخػػكاف الصػػفا كخػػالف الكفػػا، احتفاليػػة عالتكحيػػدم مػػف غربػػة لغربة"،"-تحتػػرؽ
 ،عمر،)(1999رأفت.)الدكيرم، ،(1998.الدكيرم،رأفت)،(1997.الدكيرم،رأفت)".يفنار 

)زيػػػػػػداف،إيياب عبػػػػػػد ،(2014مصطفي،ناصػػػػػػر فتحػػػػػػي.،)(5.ص2009شػػػػػػريف جػػػػػػالؿ.
 تأثر بػالتراث العػالمي مثػؿ مسػرحيات)إليكترا( السػخيمكس،)ثكرة الفالحػيف((2020الفتاح.

 حديثػػػة طقسػػػية لمسػػػيرة الزيػػػر سػػػالـ. بمشػػػكمة الثػػػأر فػػػي صػػػياغة امتػػػأثرن لمػػػكبي دم فيجا،
 .(217ص، 2004رأفت.)الدكيرم،

 مسرح الدويري بين التأليف واإلخراج:
الكممة،  ىؿ مسرح بمعنرجى  ،نجده2018نكفمبر27يكـ الثالثاء المكافؽ الدكيرم رحؿ

كالنقد كالتنظير، متعدد  ا الترجمةمف التمثيؿ كاإلخراج كالتأليؼ كأيضن  حيث مارس كالن 
اإلخراج. كفؽ في أف ك تألؽ ككضع بصمتو المميزة في كؿ مف مجالي التأليؼ  ،المكاىب

خالليا شخصيات درامية مجسدة مف صنعو  يخمؽ لنفسو رؤية فنية خاصة بو قدـ مف
. ا داخؿ البناء الدرامي الخاص بوا إياىمف الكاقع مصيغن  يقتصيا كأزماتو  التعيش أحداثن 

أكليما  بيف كتاب السبعينيات كالثمانينات بميزتيفيتميز الدكيرم ":كيقكؿ عنو فؤاد دكاره
بداية الستينيات كال يزاؿ  أنو كاتب كمخرج، مارس اإلخراج منذ عمؿ بمسرح الجيب في

عمى بعث  -حتى اآلف-كنشر أك عرض يمارسو، كالثانية أنو مصر في كؿ ما كتب
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"، الطقكس/سرح الطقسيالم"-كما يسميو ىك-أف نسميو لكف خاص مف المسرح، يمكف
ة متشابكة ىي قضية استخداـ عديد يثير قضية كاحدة، لكنيا ذات جكانبو كمسرح
كيرم عبد العزيز  .عمى المسرح-الممارسة الشعبية القائـ عمى األسطكرة أك -الطقس

ا تجريبية خصكبة متجددة كركحن  فناف حقيقي، نممس في إبداعاتو المسرحيةحمكده أنو 
لى التجكاؿ في  طمكحة كتدفعو دكما إلىجامحة، قمقة  اإلبتكار في التقنيات كالمغة، كا 

 ا عف الجديد كاألصيؿ،جنبات التراث اإلنساني كاإلرتحاؿ إلى أطرافو كمجاىمو بحثن 
مف منيج إبداعي  كبالرغـ مف ذلؾ فكؿ مسرحية مف مسرحياتو ىي جزء مف كؿ مترابط

كاف كاعينا لتراثو كلتاريخو فى الكقت ذاتو، ف (31-30.ص2018.دكارة،عمرك)متكامؿ.
أف ينتيى بيذا التراث إلى كعى بالدكر التاريخى مف شأنو الالكعى بالتراث دكف ألف 

 (9-8.ص2000)إسماعيؿ،عزالديف..الجمكد
كفييػػػا اتسػػػاع  ؛ى تفكيػػػرمؤلػػػؼ لػػػو مػػػنيج خػػػاص كأطركحػػػات فمسػػفية تحتػػػاج إلػػػفيػػك 

ىػا، كنصكصػو ؤ يطرحيا لتككف قريبػة لمػف يقر ، كما يميزه أف شخصياتو منساني ككجكدإ
تطرح ىمكـ اإلنساف مف الميد لمحد، كاىتـ بمعانات الفناف كغربتو داخؿ كطنػو ككتاباتػو 

مػع نفسػو أك أف يفعػؿ  اأم فكرة اختيار اإلنساف أف يككف صػادقن  كصراعاتو مع مجتمعو،
  ما يميمو عميو المجتمع.

 الدراسة التحميمية ونتائجيا:
المستخدمة الستميام  /المختمفةالمشتركة السائدة والتقنيات المتفردةالتقنيات 

 في النصوص المسرحية)حدث بالفعل(: الشخصية التاريخية
 يخترؽ الذم اإلبداع مف اجديدن  قدـ لنا الدكيرم في مسرحيات)حدث بالفعؿ(مستكل

 شيء كؿ. الحياة تمتمكو الذم بالزخـ ليدىشنا معنا كالخياؿ الكاقع النص الدرامي فيو
 الرابع القرف مف تاريخية بأحداث العراؽ، في آف كاحد، في كداخمو التاريخ خارج يحدث
 كالماضي بالمطمؽ العابر فيمزج لكقائعو بو الخاص منطقو حيث يمتمؾ ببغداد، اليجرم

مميئة بالرمكز  فنية كتقنيو رؤيو نصكص ذات. لحمـبا كالكاقعي المستقبؿ،ك  بالحاضر
 كعممية، كيضعنا فييا كجغرافية كتاريخية تراثية متنكعة، مصادر مف خذت، أي كالدالالت

 الكممات مف ممكف عدد أقؿ يستخدـ أف يحاكؿ فيك ،كتقمباتو التاريخ مع لكجو كجينا
 نظره في تمؾ المسرحيات األربعة القصيرة. كجيات لتكضي,
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الحياة،"فالتاريخ في المسرح كقد عبر الدكيرم عف فكره كرؤيتو لمتاريخ كتجربتو في 
ا لمحقيقة؛ بؿ الحقيقة كراء األحداث التاريخية التي أك النصكص األدبية ليس مصدرن 

 ينطمؽ استدعاء التاريخف(40ص.1980إسماعيؿ،عز الديف.تكظؼ في النص األدبي".)
كاختيار اءة األحداث التاريخية كتكظيفيا،مف جية قر ف رؤية خاصة بالكاتب المسرحي،م

 (13.ص2017)أبك ندل،كليد محمكد.مف جية أخرل. رة لمتعبيراميالرؤية كاألدكات الد
ليعيننا عمى  بالماضيا يمثؿ مادة خصبة يمكف مف خاللو معرفة ما حدث لتاريخ أيضن ا"

كأف (2.ص2015.فيشا،سالي جماؿ).فيـ الحاضر كالتعامؿ معو كمكاجية مشاكمو
الطريقة التي تقدـ بيا السمطة كفحص البناء دراسة السمطة كمؤثراتيا تتطمب دراسة 

مرتبطة بالبناء  تـ فييا مف طقكس كعادات كتقاليد الدرامي ليذه المسرحيات كما
 (Gross,Edward.2004االجتماعي.)

الدكيرم إلى حيؿ فنية تتكفؿ بدعـ ىدؼ ميـ مف أىداؼ مسرحيات)حدث  ألج
في سياؽ حكارم، حيث نجده يبدأ  الحمـك  بالفعؿ( أال كىك الجمع بيف الكاقع كالتاريخ

النصكص متفكقنا عمى ذاتو بحالتو الرمزية لتشكيؿ الحدث الدرامي، كلمتعبير عف 
فالعمؿ الدرامي ىك أحداث متتابعة " معتقداتو الفكرية ككاقعو كىمكمو الذاتية كالجماعية.

ا رن مؾ تبرييات، بحيث تبرر ىذا المسمع مسمؾ الشخص اكثيقن طنا منظمة مترابطة تراب
اصر المسرحية بالمادة مقارنة العنيككف ك (134.ص2007.)ىالؿ،محمد غنيمي.مقنعنا"

تفسير الحاضر كذلؾ لظيار العالقة الكطيدة بيف المسرح كالمجتمع كالتاريخ، التاريخية،إل
؛ مف نيات كالثمانينياتيكبالذات فترتي السبععمى فيـ تمؾ المعطيات التاريخية،بناء 

كيتنبأ بالمستقبؿ عف طريؽ مسرحة  تفسير التاريخ ليرتبط بالحاضرأجؿ إعادة 
 (92-90.ص2019.)داكد،عبد الغني.كالحدث التاريخي بيا التاريخيةالشخصية 

داثيا أح مف األربع مسرحيات القصيرةفقط مسرحيات  فجاء لنا الدكيرم في ثالث
أبرز السالالت المكجكدة  مف بكيوبف  نيا تخصمترابطة ببعضيا البعض حيث إ

 كأكالده الثالثة بكيوأبي شجاع  ذات التقاليد الشيعية؛كىك ف الرابع اليجرمظيرت في القر 
)عضد كىماو(كيب؛كأكالد)حسف بف )عمي،حسف،أحمد(في نص)حمـ أبك الشجاع السماؾ(

"(ىك ككزيره)ابف بكيوأبي منصكر "مؤيد الدكلةكلده الثاني)الدكلة( في نص)المصفكع(
 فيحكي عف)الحالج(. ابععميد( في نص)نياية كزير(. أما النص الر ال
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لتجسد لنا محاكمة الحالج في نص)حالج األسرار(تأتي بداية األػحداث الدرامية 
 كمأساتو كالحكـ عميو بالصمب كالحرؽ مع مؤلفاتو كرسائمو لتالميذه، كنجد األحداث

الشخصيات كأخذ رأم جمكع  بيف كالجذب كالشد، كاليبكط الصعكد بيف ما تتطكر
 بكجكد إال ذلؾ يتـ كال، المسمميف في حرؽ الحالج كمحاكلة ثالثي الشيكخ التأثير عمييـ

 ينتيي ثـ، البعض لبعضيا كمسببات أسباب صكرة في تتكاليك  األزمة فيتكلد الصراع
اع ألسنة النيراف كاليرج كالمرج كالمكضكع بحرؽ الحالج بعد تنفيذ رغباتو مع ارتف الفعؿ

أما في نص)حمـ أب  ييرب صاحب الشرطة كالجند كالعسكر كمف قبميـ ثالثي الشيكخ.
يستعيف الصياد البسيط، ف حكؿ حمـ حممو أبي الشجاعو تدكر أحداثفالشجاع السماؾ(

حيث يفسر لو حممو بأف أكالده الثالثة  بعراؼ لكي يفسره لو كمف ىنا تبدأ الحكاية
ف العراؼ يسخر أ و يعتقد؛ كلكنكأمراء كأبناء ممكؾ عمى بالد فارس اصبحكف ممككن سي

 شباب الثالثةيحذرىـ مف سحر كمماتو كأال ينخدعكا بيا، أما المنو كمف أكالده؛ ف
كنجد . مف قمة الرزؽفي ظؿ يأسيـ  ثـ تستيكييـ الفكرة؛ فيذىمكف مف كالمو كيكذبكنو

نتيجة لمفساد في  (عبد العزيز بف يكسؼلػ) حكؿ الصفع وتدكر أحداثنص)المصفكع( أف
أما نص)نياية .(ابف جرنباركيكشؼ ذلؾ)-عضد الدكلة-البالد تحت مظمة السمطة

، حكؿ قتؿ كزير مترؼ بأمر أمير البالد)مؤيد الدكلة(طمعنا في مالو وتدكر أحداثفكزير(
 .حتى ال ينتفع بياكؿ أمكالو في النار بسب إلقاء الكزير لـ ينؿ مراده  وكلكن

ا الكضكء شعائر يمارس أبكالفت,)"  كبير مف غفمة كفي ثـ-النازؼ( دمو مستخدمن
ا حزامنا خاصرتو عف يفؾ -الثالثة كالجالديف الجالديف ا عريضن  خاطفة كبسرعة-منتفخن

 الذىبية الدنانير آالؼ بؿ مئات عشرات فتتساقط النار مكقد في الحزاـ بداخؿ ما يفرغ
 نيراف فييا كاشتعمت محتكياتو مف الحزاـ فرغ كقد-بأنكاعيا بالمجكىرات مختمطة
 المكقد(".

في  الستميام الشخصية التاريخية المستخدمة السائدةالتقنيات المشتركة/:أواًل 
 :)حدث بالفعل(النصوص المسرحية

ككؿ قراءة بدكنو  لمعنكاف داللة كبرل لممسرحيةتوظيف داللة العنوان في النصوص:.1
كال يمكف الدخكؿ إلى العمؿ /المشاىد؛القارئفيشد انتباه ؛قراءة ناقصة مشكىة لمنص

عة ربفنجد أف المسرحيات األ(64.ص2015النابي،ممدكح فراج.األدبي دكف المركر بو.)
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 اأف حدثن  يستشعرفعند قراءة المتمقي لو )حدث بالفعؿ( كضعت تحت عنكاف كاحد كىك
مف خالؿ تمؾ النصكص المسرحية كىك معنى  هكتـ تجسيد ،في الحقيقة ؿكقع كحص ما

 .ال يحتمؿ دالالت كال رمكز لتفسيرىا مباشر كضعو الدكيرم لعنكاف تمؾ النصكص
كلكف عند القراءة المتعمقة أف ما حدث في القرف الرابع اليجرم ببغداد لشخصيات 

األكضاع الراىنة تاريخية استميميا الدكيرم مف التاريخ بغرض االسقاط السياسي عمى 
 بيا تميزت التي الخصائص ىى مفك  في مصر خالؿ فترة كتابتو لتمؾ النصكص،

 في الفجائي كاالقتصادم االجتماعي السياسي التحكؿ النعكاسات نتيجة ربماو؛كتابات
كالتي سيتـ تكضيحيا في التقنيات المتفردة كالمختمفة فيما  فترة الستينات كالسبعينيات،

  .ةحدبعد لكؿ نص عمى 
 في النصوص التاريخودورىا في استميام التاريخية .التوظيف التقني لمشخصيات 2

الشخصيات ىي أداة في يد الكاتب يمكف تكظيفيا لتنتج بعض المعمكمات :المسرحية
دكف ذكر تفاصيؿ أبعاد عف الشخصيات الدرامية، فاستخدـ الدكيرم ىذه التقنية 

 -القرف الرابع اليجرم-في ذلؾ الكقت بارزةشخصيات تاريخية  نو يستميـالشخصيات أل
الشخصيات التاريخية مف خالؿ رؤل فكرية تستحضر أحداث التاريخ أسماء فيكظؼ 

االعتبارات االجتماعية كالسياسية (حدث بالفعؿتعكس لنا مسرحيات)ف.هضمف كجية نظر 
تاريخ كربطو بالكاقع التي كتب مف خالليا الدكيرم، كنظرة ثاقبة في طرؽ كتابة ال

 المعاش، فالكاتب يدرؾ أية ناحية في رؤية التاريخ تجعؿ أحداثو أسطكرية.
فتقؼ األسماء عند حدكد المسمى،فيي تحتفظ ،(143-142.ص2003)كينج،كيمبكؿ.

شارة إلى يراد بيا الرمز كاإلمما تتجاكز ذلؾ، كعندما تتجاكزه بالسياؽ بداللتيا الذاتية كق
فييا لة،عز الدكلة،مؤيد الدكلة(فذكر)عضد الدكلة،ركف الدك  االسـ ما ىك خارج حدكد

ىا دمف دالالت يحد ىاغير ك .كقكة.ففي ذكرىـ تاريخ كصراع كمجد  ؛أبعاد أخرل
، (111-110.ص2015)العاني،مؤنس عباس.السياؽ. ا كتفصيالن لتزيد التاريخ كضكحن

 .كتدارؾ ما تـ إىمالو مف حقائؽ كمعمكمات دقيقة
ف جكدة الشخصية في الدراما في عدـ فقدانيا صمتيا بالعالـ الحقيقي، فجاء لنا إ

؛ كاالجتماعية ما بيف التاريخية كالسياسية كالدينية بأنماط متنكعة لمشخصياتالدكيرم 
 .باقي أنماط الشخصيات لتخدميا استخدـكز عمى استمياـ الشخصية التاريخية ك كلكنو ر 
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الشخصيات ذات النمط التاريخي التي جاءت كسمة مشتركة وسائدة في)نصوص أواًل:
 :وىيحدث بالفعل( 

 :كالتالي)حالج األسرار(الشخصيات التاريخية فيجاءت 
 بػػالحالج الممقػػب محمػػى بػػف منصػػكر بػػف الحسػػيف ىػػك:(التاريخيــةشخصــية ال)الحــ ج

بػالعراؽ كسػيرتو مميئػة عباسػي نشػأ فػي جنػكب بغػداد  عراقي كقصتو الشييرة، فيك شاعر
قطػػػاب أ كاإلسػػػالمي، كأحػػػد العربػػػي العػػػالـ فػػػي التصػػػكؼ أعػػػالـ ركاد مػػػف بالجػػػدؿ، كييعػػػد

 بالمعرفػػػػػػػة التػػػػػػػي تتصػػػػػػػؿ الركحيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػفة غمبػػػػػػػت التػػػػػػػي(الصػػػػػػػكفية نيسػػػػػػػابكر)مدرسػػػػػػػة
 الرضػػػػػػػػػػا )جياد،عبػػػػػػػػػػد.فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػذىب مػػػػػػػػػػف اختػػػػػػػػػػار الحالجك الذكقيػػػػػػػػػة،

كانػت تعػاني مػف القرف الرابع اليجرم  في بغداد أف(كنجد 107-103.ص2008حسف.
اضػػػػػػػػطرابات كفكضػػػػػػػػي سياسػػػػػػػػية عارمػػػػػػػػة أفقػػػػػػػػدتيا القػػػػػػػػكة كالسػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػى مجريػػػػػػػػات 

فػػي ىػػذا الكقػػت  فمسػػفتو تػػرضً  لػػـ (لػػذا10.ص2008القدحات،محمػػد عبػػد اهلل.األحداث.)
 أمػػر فرفػػع اإلسػػالـ، تعػػاليـ مػػع متعارضػػة رآىػػا فقػػد بغػػداد، قاضػػي داكد بػػف محمػػد الفقيػػو

 ببػػاب مصػػمكبنا مصػػرعو فمقػػي كالفقيػػاء النػػاس أمػػاـ محاكمتػػو طالبنػػا القضػػاء إلػػى الحػػالج
 الخميفػػػة ألمػػػر تنفيػػػذنا العبػػػاس، بػػػف حامػػػد الػػػكزير يػػػدم عمػػػى دجمػػػة عمػػػى المطػػػؿ خراسػػػاف
 حتػػى.قكلػػو عػػف يرجػػع فمػػـ الخميفػػة كاسػػتتابو سػػنيف سػػبع محاكمتػػو طػػاؿ أف بعػػد المقتػػدر
 عبػػػػد،جيػػػػاد)(،18-13.ص1973)كنار،مػػػػاريكس..الخارقػػػػة الكرامػػػػة حكلػػػػو دارت اسػػػػمو
 ج؛ألنػوالحال سيػمي "إنمػا:السػممي الػرحمف عبػد أبػك يقكؿك (103ص.2008.حسف الرضا
 مشػػغكؿ أنػػا:جالحػػال لػػو فقػػاؿ لػػو، شػػغؿو  فػػي كبعثػػو حػػالج إلػػى فتقػػدـ كاسػػط، مدينػػة دخػػؿ

 رجػع فممػا الرجػؿ، فػذىب! شػغمؾ في أعينؾ حتى شغمي، في أنت أذىبفقاؿ:! بصنعتي
 ".!الحالج بذلؾ فسيمي محمكجة، حانكتو قطعة في كؿ كجد

 كالطغيػػاف الظمػػـ ضػػد جيػػادنا فجعمػػو التصػػكؼ، إلػػى العامػػة النظػػرة الحػػالج طػػكر لقػػد
 اكتفىحينػو،ف فػي الحاكمة السياسية السمطة عمى تأثير مما كاف ليا كالمجتمع النفس في

 أقكالػػػػو يقدسػػػػكف فػػػػ نيـ أتباعػػػػو أمػػػػا ،تبرئتػػػػو إلػػػػى بعضػػػػيـ سػػػػعى بينمػػػػا ،بتكفيػػػػره بعضػػػػيـ
 شػبيينا ثكرينػا بطالن  منو جعمكا المستشرقكف بينما .سكاىـ يفيميا الك  إليو، نسبتيا كيؤكدكف
 بػػػو يحػػػاط كمصػػػرعو ببغػػػداد. ىػػػػ٩٠٩سػػػػنة أكاخػػػػر فػػػي الحػػػالج تػػػكفى .الغػػػربييف بأسػػػاطير
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 عبػد،األرض.)جيػاد عمػى يخػط رأسػو؟كدمو قطع بعد احين  ساعاتو  يبقى فجسده ،الكرامات
 (Al-Ḥallaj Islamic mystic.2021 (،)107-102ص.2008. حسف الرضا

حياتيػػا فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ العدالػػة كرفػػض  شخصػػية كرسػػت(:الدراميــةشخصــية الالح ج)
كطنيػػػػة كسياسػػػػية مبنيػػػػة عمػػػػى الصػػػػراع الػػػػدائـ مػػػػع السػػػػمطة  لالظمػػػػـ، كالكشػػػػؼ عػػػػف رؤ 

مركػػزة؛ فانقمػػب حالػػو شخصػػية محكريػػة حافمػػة بػػدالالت كالرمػػكز كمعػػاني كىػػك  كالمجتمػػع.
مف السعادة إلى الشقاء حيف اصطدـ بالكاقع االجتمػاعي ككانػت معرفتػو سػببنا فػي شػقائو 

ػػ65كمكتػػو؛ يبمػػس مػػف العمػػر)  كرامػػات، تتيمػػوكصػػاحب  ةشخصػػية متصػػكفة كمثقفػػ ا(عامن
السمطة بأنػو زنػديؽ كػافر، كأمػر الخميفػة العباسػي بحرقػو بعػد أف يسػأؿ جمػكع المسػمميف؛ 

ػػا كتنػػزؼ بغػػزارة، مصػػمكب عمػػى شػػجرة االشػػيكخ. ذراعػػ لفتػػك كبنػػاءن عمػػى  ه مبتكرتػػاف تمامن
جرداء. يحب زكجتو الشابة كطفمو الذم في بطنيا. كاف لديو رغبتاف قبؿ الحرؽ األكلػي 
أف يصمي ركعتيف لمعشؽ اإلليي كيرم أنيـ ال يص, كضكؤىا إال بالدـ؛ كالثانيػة كصػية 

فيػو ميػػاه  عنػدىا فسػيأتي أيػػاـ عجػاؼ تجػؼ ألختػو بػأف تأخػذ رمػاد جثتػػو كتصػره كتضػعو
ػػ مػػف الرمػػاد فيػػو فيفػػيض مياىػػو لتػػركم الػػزرع؛ فػػيعـ الخصػػب  انيػػر دجمػػة؛ فتضػػع بعضن

 كالخير ألىمو.  
كبالتالي فشخصية الحالج شخصية تتطكر داخؿ نسيج العمؿ الدرامي باحثة عف 

سبيؿ لخالص الخالص، ككممتو كانت البداية كالمكت نيايتو؛ فالكممة بالنسبة لو 
محاكالن مما يظير ذاتية الكاتب؛كما أخذ الحالج مف ركح الدكيرم كشخصيتو  المجتمع.

التعبير عف أفكاره كآراءه مف خالؿ استحضار ىذه الشخصية المثقفة الثكرية مف 
العصر العباسي لتصب, شخصية عامة تظير كجو التناقض بيف حرية المثقؼ كقكانيف 

فأبرز لنا الدكيرم سقطة البطؿ التالي نجدىا في أم مجتمع.الدكلة التي تقير فنو؛ كب
ي مسرحيتو كما جاء عند أرسطك ككما فيميا صالح عبد الصبكر ككظفيا ف

نتيجة ة تراجيدية كما فيمتيا عف أرسطك،فيقكؿ:"كالسقطة سقطالشعرية)مأساة الحالج(
دـ التكسط".)عبد لخطأ لـ يرتكبو البطؿ، كلكنو في تركيبو، كباعث الخطأ ىك الغركر كع

فسيؽ إلى حتفو كمصيره راضينا (164.حياتي في الشعر.ص1977،صالح.الصبكر
 صكرية محاكمة دكف أم مقاكمة منو ألف معرفتو كغركره دافعاف ال إرادياف لذلؾ.فحككـ

 (.128-127ص.1978كصمبو.)القط،عبد القادر. بمكتو قضت
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تجمع بيف األسطكرة الرمزية كالتاريخية؛ فالرمزية ىنا أقرب إلػى األسػطكرة  وتكشخصي
أما التػػي تتطمػػب التفسػػير، ة مجازيػػة عػػف فكػػرة دينيػػة أك ككنيػػةالتعميميػػة حيػػث تعبػػر بطريقػػ

األسػػػطكرة التاريخيػػػة تتضػػػمف كاقعنػػػا تاريخينػػػا ممعننػػػا فػػػي القػػػدـ؛ كىػػػي مػػػزيج مػػػف التػػػاريخ 
تنسب إلى البطؿ الذم يجمع ما بيف الصفات اإلنسانية كالقػدرات  التيكاألعماؿ الخارقة 

حقيقييف.)حسػػػػػػػػػػػػػػػػيف،كماؿ اإللييػػػػػػػػػػػػػػػػة، كتتعمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحكايػػػػػػػػػػػػػػػػة بمكػػػػػػػػػػػػػػػػاف أك بأشػػػػػػػػػػػػػػػػخاص 
كنسػػتعيف بتمػػؾ الشخصػيات التاريخيػػة كاألسػػطكرية لنستشػػيد .(30-29ص.1993الػديف.

 (599.ص1994شػكقي.،الحكػيـ بجمدىـ كصػبرىـ عمػى الشػدائد كالكػكارث كالمحف.)عبػد
فػػي الػػنص ة فجػػاءت يػػىنػػا لػػـ تتغيػػر عػػف الشخصػػية التاريخلمحػػالج كالشخصػػية الدراميػػة 

؛ كترجػع الباحثػة ذلػؾ لشػيرة الحػالج كقصػتو عػالـ كالتػاريخكمػا كرد فػي سػير األالػدرامي 
 .؛ كأنيا تتماشى مع فكر الدكيرم عف قير المجتمع لممثقؼ كفنوالمعركفة لمعامة

بالشخصػػػيات التاريخيػػػة كمػػػا  جاء لنػػػا الكاتػػػبالسػػػماؾ(أمػػػا فػػػي نص)حمػػػـ أبػػػي الشػػػجاع 
)الزبيدم،محمػػػػػػػػػػػػػد (86ص.2008.)سميب،حسػػػػػػػػػػػػػف(،2021)الػػػػػػػػػػػػػدرر السػػػػػػػػػػػػػنية.:يمػػػػػػػػػػػػػي
-16.ص2020.(،)الطائي،سعاد ىادم كالعنبكي،شيماء فاضؿ106.ص1977حسيف.

-Pp1)،(1995(،)الشػػػػػػػػػػػػػػػػيباني،عبد الػػػػػػػػػػػػػػػػرازؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػكطي. 18

6.(R.N.Frye.1975. 
كىي ،بكيو شجاع أبي إلى البكييية ؤلسرةل سبتني:)الشخصية التاريخية(أبو الشجاع

 بنك ينحدر، سنكات كالعراؽ إيراف غرب في حكمت(الخزر بحر جنكب)الديمـ مف ساللة
 اسميـ استمدكا. الساسانية ممكؾ إلى نسبيـ في كيرجعكف الديمـ جباؿ أعالي مف بكيو
 لمع كالذم ،قزكيف بحر شكاطئ عمى صيادنا يعمؿ كاف فقير رجؿ بكيو شجاع أبك مف

 عمى االستيالء أبنائو مف ثالثة استطاع.الزيارية ثـ السامانية الدكلتيف عيد أثناء اسمو
عماد الدكلة،ركف :)السمطنة ألقاب العباسي الخميفة عمييـ خمع.كفارس العراؽ في السمطة
 (17.ص2020فاضؿ.معز الدكلة(.)الطائي،سعاد ىادم كالعنكبي،شيماء الدكلة،

 في نسبيـ ؛العباسي العصر في عاش كشاعر أديب الصابئ إسحاؽ أبككأرجع 
 بني إلى الدكلة عضد بأمر البكييييف لتمجيد كتبو كىك في السجف الذم كتابو)التاجي(

ي لى العرب في ةضى  غمكض البكييي النسب غمكض كيرافؽ.كاحد آف في جكر بييراـ كا 
 معز كاف كقد الفقيرة، نشأتيـ ذكر مام يستنتج أنو عمى الثالثة، األخكة نشأة في آخر
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 عمى الحطب أحتطب كنت:"كيقكؿ تعالى اهلل بنعمة يعترؼ البالد تممكو بعد الدكلة
 ."رأسي

مف الفقر كقمة  كفىك أب لثالثة أبناء شباب، يعان:)الشخصية الدرامية(أبو الشجاع
ستمر في لمعراؼ كيبتمع سخريتو في بادئ األمر، في كيوألكالده كيح االحيمة، يحمـ حممن 

حتى نياية  فيفسره العراؼ عمى أنو نبكءة ضخمة كلكنو ال يصدقيا ؛عميو قص الحمـ
الحدث الدرامي. كالشخصية الدرامية ىنا لـ تتغير عف الشخصية التاريخية فجاءت كما 

 كرد في سير األعالـ كالتاريخ.
 األسماؾ بعض سأعطيؾ..شحي, األياـ ىذه الرزؽ العراؼ ياشيخنا معذرة"أبو الشجاع:

ال أيقظتني الثالثة"،")بنفاذ صبر( أكالدم شباؾ بيا سترزؽ التي كؼ عف مقاطعتؾ لي كا 
لقد أفرط المخرؼ العجكز في السخرية مني  -قبؿ أف أكمؿ منامي"،"يا أكالد بكيو

 .كمنكـ"
ؤسس م ؛الدكلة" عماد"فناخسركشجاع (،بكيوىك)عمي بف :)الشخصية التاريخية(عمي

ا كريمن كاف  (،ـ949–934ق/383-320ة/جمادل اآلخر )شيرازاألسرة البكييية في إيراف
ميارتو الحربية كشجاعتو كسماحتو بأشتير حسف السياسة لمممؾ كالرعية، ا عاقالن حميمن 

 في القائد(كاكي بف ماكاف)جيش في البارزيف ادالقك  مف الحسف كأخكهىك  صب,حتى أ
 فمما طبرستاف، في العمكية الدكلة رجاؿ آخر(القاسـ بف الحسف)الحؽ إلى الداعي خدمة
 خدمة إلى األخكاف انتقؿ السامانييف خدمة إلى كانتقؿ مرداكيج يد عمى كاف ما ىـز

 أكؿ كانت التي الزيارية األسرة مؤسس كىك ـ،927/ىػ315سنة شأنو عال الذم مرداكيج
 إيراف غربي مف نفكذىا كامتد إيراف، في السامانييف أراضي غرب مركزىا ثبتت ساللة
 حتى حكميا كاستمر جرجاف، منطقة في أخيرنا استقرت كلكنيا األىكاز، إلى
سبب مجد البكييييف فأقاـ في فارس ككرماف، فتألؼ مف )عمي(ك .ـ1077/ىػ470سنة

التي مات بيا  ككانت عمتو .أسرة حاكمة كاحدة في ثالثة مكاقعىؤالء األخكة الثالثة 
، فمما أحس بالمكت أنفذ إلى أخيو ركف تو طالت بو، كتكالت عميو األسقاـقرحة في كمي

ككارث مممكتو بفارس، ألف  كلي عيدهابنو عضد الدكلة  يجعؿالدكلة يطمب منو أف 
 .كمات عماد الدكلة كبقي عضد الدكلة بفارس ،عماد الدكلة لـ يكف لو كلد ذكر
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شجاع السماؾ يعمؿ ىك كأخكتو في ىك االبف األكبر ألبي ال:(درامية)الشخصية العمي
باليأس كاألسى، ال يصدقكف  كف مف قمة الرزؽ مما جعميـ يشعركفالسمؾ، يعان صيد

ثـ يستيكل تمقيب العراؼ لو بعماد الدكلة، كلـ يذكر لنا  العراؼ في بادئ األمر،
 دث درامي رئيس.حنبكءة كالدكيرم تفاصيؿ عف شخصيتو إال ما ذكر فقط ألنو أىتـ بال

 خكة الثالثة يضحككف(.م جاللة الممؾ عماد الدكلة"،)األ"مكالالعراف العجوز:
)حسف بف ؛ جاء اسمو نسبة إلىالثالث هط األخك كسأ:)الشخصية التاريخية(نحس
-284)ركف الدكلة الممقب خسرك الديمميأبك عمي الحسف بف بكيو بف فنا(بكيو
 /ىمذافصفياف كالرم. حكـ ىمدافأمؤسس الدكلة البكييية في (ـ976-897/ق366

 لساف ككزر لو الكزير كخضعت لو الرعية كأربعيف سنة افحكـ أربعن  كجميع عراؽ العجـ.
و عمي أبك الفت, بف العميد، ككزر ، أبك الفضؿ محمد بف العميد، ثـ ابنالبمغاء
ض بسبب ما ر ا مملك اد.لصاحب إسماعيؿ بف عب"امؤيد الدكلة كفخر الدكلة"لكلديو

إلى أصبياف، فكصميا في جمادل األكلى  قاؽ، سار مف الرمف شحصؿ بيف اإلخكة م
أعطى ك بالممؾ بعده، يود إليفع الدكلة مف فارس، ، كأحضر كلده عضدق365سنة 
فخر الدكلة  عطىكأصبياف، كأ ككرماف، كأعطى مؤيد الدكلة الرمالدكلة فارس  عضد

و إلى أف تكفي، سار عف أصبياف في رجب نحك الرم، فداـ مرض ىمداف كالًدينكر، ثـ
 سنة. 80محـر بالقكلنج، كلوفي 

شجاع، يعمؿ مع أبيو كأخكتو في ألبي ال كسطىك االبف األ(:لدراميةحسن)الشخصية ا
باليأس، ال يصدؽ العراؼ في بادئ األمر،  يشعرالسمؾ، يعاني مف قمة الرزؽ؛ صيد

ثـ يستيكل تمقيب العراؼ لو بركف الدكلة، كلـ يذكر لنا الدكيرم تفاصيؿ عف شخصيتو 
 .ىك كأختو شخصيات معركفة كمؤثرة في التاريخإال ما ذكر فقط ألنو 

 "مكالنا جاللة األمير ركف الدكلة.العراف العجوز:
بف  بكيوأبك الحسف أحمد بف  ىك؛الثالث ةاألخك صغر أ:)الشخصية التاريخية(أحمد

 كاف فارسي األصؿـ(967-915ق/356-303)الدكلة معز ،كلقبوالديممى فناخسرك
لقد بمغت  .كنشر العدؿ كفاتو حتى945عاـ مف حكـ العراؽ، في البكييييف األمراء أكؿ

التاريخ كظيرت البحكث في ,الحياة الثقافية في عيده ذركتيا فشممت حقؿ اآلداب
كالجغرافيا كاليندسة كالطب كعمـ الفمؾ كما برزت الحركة الصكفية كالدراسات الدينية 
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اعة ككاف, الظمـ الذم طرأ عمى دكر الطبالمستشفيات ك  بنى ،عمى مختمؼ مكاضيعيا
 في قطعت اليسرل يده ألف األقطع؛ لو كيقاؿ .مو اإلسالمية مف قبؿ الدكلة العباسيةاأل

 الدكلة، عماد ألخيو تبعنا كاألىكاز، كسجستاف كرماف صباه في األكراد، تكلى مع معركة
 إال سنة22العراؽ في ممكو كداـ العباسي، المستكفي خالفة في ىػ334بغداد امتمؾ ثـ

كىك في الثالثة  بالمرض امتأثرن  بيا كتكفى. استأثر فييا بالسمطة مف دكف الخميفة ؛شيرنا
 ـ.967/ىػ656 سنة بيا كدفف ،كالخمسيف مف عمره

شجاع، يعمؿ مع أبيو كأخكتو في ألبي ال صغرىك االبف األ:(درامية)الشخصية الأحمد
السمؾ، يعاني مف قمة الرزؽ؛يشعر باليأس، ال يصدؽ العراؼ في بادئ األمر،  صيد

مختمفة عف  تفصيمومقيب العراؼ لو معز الدكلة، كذكر لنا الدكيرم ثـ يستيكل ت
كىذا ما حدث في الكاقع لمشخصية التاريخية  قطع يده اليمنىبالنبكءة شخصيتو كىك 

 .التي استعاف بيا الدكيرم في النص الدرامي
ا عمى العراف العجوز: ")ىامسنا ألصغر اإلخكة(مكالم األمير معز الدكلة..كف حريصن

 يدؾ اليمنى".
كبالتالي ف ف أحداث كشخصيات نص)حمـ أبي الشجاع السماؾ( حدثت كما قصيا 

مـ ف(http://annabaa.org).ا سجميا التاريخ كالتراث العمميمكك الدكيرم في الحقيقةلنا 
مؿ يكف األخكة الثالثة متفقيف في العمؿ لكاحد منيـ، بؿ كاف كؿ منيـ عمى تساندىـ يع

 .لحسابو الخاص
 :كالتالي التاريخية أما في نص)المصفكع(فجاءت الشخصيات

ــة ــة)عضــد الدول  البكيييػػة الدكلػػة بمغػػت ؛ كقػػدبكيػػوابػػف الحسػػف بػػف :(الشخصــية التاريخي
 ممػػػؾ أم(شاىنشػػػاه)بػػػػ اإلسػػػالـ فػػػي خكطػػػب مػػػف أكؿ كىػػػك أيامػػػو؛ فػػػي الػػػذىبي عصػػػرىا
ػا، المسػمميف عمػى مػرت التػي الفتػرات أفضؿ مف حكمو مدة ككانت الممكؾ،  كعمػى عمكمن
ا.)الجكزم،أبي  الشيعة يعد مف أقكل حكاـ  (291.ص1992الفرج عبد الرحمف.خصكصن
لقبو الخميفة العباسي الطائع بػ)تاج الممة( ككػاف .ـ(982-977ق/372-367)بكيوبني 

، ذاع عنػػو (29ص.2020.فاضػػؿ شػػيماء،كالعنكبػػي ىػػادم سػػعاد،الطػػائي)يمبػػي رغباتػػو.
 بػػف العزيػػز عبػػد القاسػػـ أبػػا كثػػرة الفتكحػػات كاالنتصػػارات فػػي عصػػره، لػػذا اختػػار الكاتػػب

يكسؼ لتسجيؿ تمؾ االنتصارات كالمعارؾ، ككتابة الرسائؿ الديكانيػة كالشخصػية كالعيػكد 

http://annabaa.org.2007/
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 فػػي كشػػارككه الخطبػػة فػػي الخميفػػة اسػػـ مػػع يػػذكر اسػػمو كاليدنػػة بػػيف السػػالطيف. فصػػار
 منػاطؽ لػىإ بغػداد منػاطؽ مختمػؼ تحكيػؿ عمالػوأ كمػف .األمكاؿ عمى اسمو كنقش كتابة

 األرامػػػػؿ عمػػػى سػػػػنكينا المػػػاؿ يػػػػكزع كػػػاف كالقنػػػاطر، الجسػػػػكر ببنػػػاء مػػػػرأ ،رحبػػػة خضػػػراء
 سػػػػػنة أقامػػػػػو ،لممجػػػػػانيف بيمارسػػػػػتاننا بػػػػػو كألحػػػػػؽ العضػػػػػدم لبيمارسػػػػػتافا كاليتامى،إنشػػػػػاؤه

 طبيبنا ستيف عف يزيد ما بو يعمؿ ككاف ،دبغدا مف الغربي الجانب في(ـ1092/ق371)
 ضػػري, مشػػيد تجديػػد الدكلػػة لعضػػد الخالػػدة عمػػاؿاأل كمػػف االختصاصػػات، مختمػػؼ فػػي
 عمػى كينحػت؛جكاره لػىإ جثمانػو يػدفف فأ كصػىأ الػذم شػرؼاأل النجػؼ فػيعمػي  ماـاأل

 األمػاـ ىػذا مجػاكرة حػبأ الػذم الممة كتاج الدكلة عضد يرقد ىنا":العبارة ىذه قبره صخرة
)الزبيدم،محمػػػػػػػػػد ."كسػػػػػػػػػبت بمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػأتي نفػػػػػػػػػس كػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػػي لمخػػػػػػػػػالص المعصػػػػػػػػػكـ

 (41-40.ص1969حسيف.
يبمس مف العمر أربعة كأربعكف : الدرامية( )الشخصيةس مالممك عضد الدولة وتاج اإل

عامنا، شخص حاسـ، حكيـ في أقكلو كأفعالو، عادؿ، كيحتـر ابف جرنبار كيقدره كلكنو 
يخفي ذلؾ عف الحاضريف، كيعاقب كاتبو بالصفع مف قبؿ ابف جرنبار بعد اكتشاؼ 

 .لنا الدكيرم بتفاصيؿ ألنو شخصية تاريخية بارزة في عصره لو كلـ يأتً  خيانتو
 .س لؾ بحضرتنا ما تحبو كما تقترحو""ليعضد الدولة)يقاطعو بحسم(:

عبد العزيز بف يكسؼ؛  ىك)الشخصية التاريخية(:عبد العزيز بن يوسفأبو القاسم 
كمثبتنا في جميع المصادر كيكني بأبي القاسـ، كلقب بالشيرازم  اكىذا ما جاء صحيحن 

كتاب يجركف -نسبة إلى شيراز أكبر مدف إقميـ فارس، كاف مف أىـ كتاب العيد البكييي
ـ(، فيبدكا 1055ىػ/447ـ(إلى)932ىػ/334متد حكميـ منذ عاـ)الذم ا-مجرل الكزراء

كىذا يدؿ عمى أف كالدتو كانت قبؿ أنو كاف معركفنا قبؿ كصكؿ البكييييف إلى السمطة، 
 عنده كبيرة كحظكة مكانة لوك  الدكلة، لعضد كاتبىك  .كلى الطائع هلل الخالفة العباسيةت

 أنسو، أكقات يحضر كاف أنو حتى قكية، عالقة كبينيـ عنو، ليكتب مجالسو يحضر
كجممة (18-16ص.2015.عباس مؤنس،العاني.)األلقاب في زادهك رسائمو، ديكاف فقمده

 سياسي بارع كأديب متقدـ.ك أخباره تدؿ عمى أنو كاف في زمانو مف أعالـ الكيتاب، 
 الرسائؿ ديكاف تقمده مع ككاف. المنطؽ" كفرساف المشرؽ، صدكر الثعالبي:"أحد كصفو
. "هألبناؤ  بعده الكزارة كتقمد ندمائو، كخكاص كزرائو، في معدكدنا أيامو طكؿ الدكلة لعضد
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 عبد القاسـ كأبك العميد، ابف األستاذ أربعة؛ الدنيا "كتاب:يقكؿ عباد بف الصاحب ككاف
.ككانت نفسو" يعني الرابع، لذكرت شئت كلك الصابي، إسحاؽ كأبك يكسؼ، بف العزيز

 ما كرسائمو أخباره مف أيدينا بيف كليسصبو جكالت في الرسائؿ السمطانية،لو بحكـ من
 العبارة، دقيؽ كاف أنو بو الجـز يمكف كالذم نفسو كأخالقو، مف صحيحة صكرة يعطينا
 (720-717.ص2013)مبارؾ،زكي.األسمكب. رصيف

ألنو قريب مف الصراعات كالقضايا السياسية لساف األمير عضد الدكلة كالشيرازم 
التاريخ،كيثبت الدكلة مما كاف لو األثر البالس ألف يؤىمو أف يككف مصدرنا مف مصادر 

كفي  (112-110ص.2015.عباس مؤنس،العاني)لمعدك.فذكره ترىيب  إعالمينا،
 جاء قد مكاتبات الشيرازم في الشككل إلى ما كتب عف الصابي في شككاه مف الزماف،

 سييؿ أبي إلى رقعة في الدكلة كرطتو مع عضد يحكي عف الطكيمة رسالتو ثنايا في
 الزماف إعراض ليبيف نسبينا، الكبكةبالنكبة ك  المحنة ىذه يصؼ كىك الفضؿ، بف سعيد
 العمـ، في كأنكه الفضؿ في قدمنا منو أعمى ىك لمف بو كاإلجحاؼ عميو كاإليثار عنو،

عنو  ينصر كما األفاضؿ عنو كيصد األياـ بو يغرم كما الكراـ منو ينفر كصار
 عند منزلة مف الشيرازم إلييا كصؿ التي المرحمة طبيعةف(74ص.المرجع نفسو)األراذؿ.
 يشابو بما السياسي النفاؽ استعمؿ أنو حتى منافسيو مف يحتاط جعمتو الدكلة، عضد
 أمكاؿ مف السمطانية الكتابة تدره كانت ما ذلؾ في كالسبب الحاضر، الكقت في زماننا
 جزاؾ ال:"لو الدكلة عضد فقاؿ ؛عميو الدكلة عضد أغضب مما كىذا بيا، القائميف عمى
 تحرس كال مركءة، تحفظ كال تعالى، اهلل ترضي حالة تعتمد ال أنؾ عممت اآلف خيرنا، اهلل

 ينفعني، مف تبعد أرباحؾ، جيات مف كجية معاشؾ، أبكاب مف بابنا كتجعمنيأمانة..
 مرة بالشتائـ عميو التكحيدم انياؿ كقد،(21-20ص.المرجع نفسو)."ينفعؾ مف كتقرب

 بحضرة ليمة كجرل:"بقكلو( كالمؤانسة اإلمتاع)في كالثالثيف الثامنة الميمة في األخرل تمك
 مف كأشرؼ لو، دعي مف أحؽ نعمتو، ىككال غبطتو، كأداـ كممتو، اهلل أعمى الكزير
 غثاثتو مف عميو ىك كما يكسؼ ابف حديث عصره، في شكىد مف كأكمؿ بو، بكىي

 (531ص.2017.أبكحياف،التكحيدم".)كخساستو كعيارتو كرثاثتو،
 كجػػكر كالجػػكع الفقػػر مػػف كالتػػذمر الشػػككل دائػػـ كػػاف:"التكحيػػدم عػػف الزىيػػرم كيقػػكؿ

 أحد كىذا القصكر، في مترفيف كانكا الذيف الكزراء مف العميا الطبقة عكس عمى ،"الزماف
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 بينمػا الشػيرازم، كمػنيـ لػو المعاصػريف الكتػاب عمػى التكحيػدم حيػاف أبػي تحامػؿ أسباب
 ىػذا أف:أواًل أمػريف ىمػا: عمػى مبنػي كالحقػد التحامػؿ ىػذا أف العاؿ عبد يكنس محمد يرل

 المعجبػػػػيف مػػػػف التكحيػػػػدم ألفك سػػػػعداف، البػػػػف القاسػػػػـ أبػػػػي منافسػػػػة عػػػػف نػػػػاتج الػػػػبغض
 قتمػػػػو ثػػػػـ ىػػػػػ373سػػػنة الدكلػػػػة لصمصػػػػاـ اسػػػػتكزر الػػػذم سػػػػعداف ابػػػػف بأخبػػػػار كالميتمػػػيف

 يكلكنو أبناؤه ظؿ كلما الدكلة عضد استبقاه لما العيكب تمؾ صحت لك:اثانيً  .ىػ٩٧٣سنة
 كالدسػػائس، الحيػػؿ عميػػو تنطمػػي بالػػذم يكػػف لػػـ الدكلػػة عضػػد أف فضػػالن  أخػػرل بعػػد مػػرة

 مػػػػػػػػػػػؤنس،العػػػػػػػػػػػاني)معػػػػػػػػػػػو. يعممػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػكف ألعكبػػػػػػػػػػػة أف كيقبػػػػػػػػػػػؿ
 (22-20ص.2015.عباس

 بعده الكزارة ،فتقمد(ىػ٩٧٣)الدكلة عضد تكفي أف إلى كاتبنا القاسـ أبك استمر
الشيرازم كنفاقو ،كبسبب ظيكر خيانة (ىػ٩٨٣)الدكلة كبياء الدكلة، صمصاـ ألكالده،

 الكتابة في يستمر مف بعده لـ السياسي حيف تظاىر بالكفاء لكلده صمصاـ الدكلة
،  حتى المصادر في ذكرنا لو الباحث يجد كلـ السياسية، مكانتو فقد بؿ طكيالن
 كضياع الكثير مف نتاجو األدبي.(23-22ص.المرجع نفسو).(ىػ٩٨٨)كفاتو

 (169.ص2011)الحسف،غانـ جكاد.
عضد  مستشار الممؾالكات  أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف)الشخصية الدرامية(:

، شخص خبيث ال يحب ابف جرنبار، طماع، كاسع الحيمة، يتاجر باسـ عضد الدكلة
كاسترجاع التاريخ، كجدت أف الدكيرم غاير  االطالعالحظت الباحثة مف خالؿ ك الدكلة.

في التاريخ حيث استمر أبي القاسـ مع عضد الدكلة كأكالده، أما في الحدث الدرامي 
كيحكـ عميو بالصفع مف قبؿ جعمو الدكيرم يكشؼ ابف جرنبار أماـ عضد الدكلة 

لباحثة ردتيا اف، كىذا لـ يحدث تاريخينا، كما أف معظـ المراجع كالدراسات التي أك الجنديي
كمنزلتو السياسية تابتو كمكىبتو كرجاحة عقمو القاسـ كك في البحث تشيد بالكاتب أبي

لـ -ذالت البشر–عند العباسييف كالبكييييف، كاخالصو لعضد الدكلة إال في مكاقؼ قميمة 
 يبدك أف عالقة أبى القاسـ مع أبي . كعمى مالتجعمو يعاقبو بالصفع أك بأم كسيمة أخر 

سيئة -متصكؼ اليجرم؛كفيمسكؼ الرابع القرف كمجددم أعالـ أحد-التكحيدمحياف 
 لمغاية لذا انحاز الدكيرم لمتكحيدم كرأيو فغير مف أحداث التاريخ.
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جري,"،")ابف يكسؼ يزحؼ ذليالن ليصب,  كمب كعكاء نحيبو في "ابف يكسؼ:يرتفعمثال:
 .عضد الدكلة("ابف يكسؼ)يقاطع باستنكار بقصد إثارة  "،بيف الجندييف(
صدقت يابف يكسؼ أنا ال أقضي حاجة لؾ بيا مكرمة كال تحفظ بيا مرؤه عضد الدولة:"

نما ترتشي عمييا"،"كتصانع بيا كتجعمني بابنا مف أبكاب تجارتؾ كأرباحؾ"،"خادمنا  كا 
كمذىبؾ معركؼ في الطمع كالحيمة كجر النار إلى قرضؾ"،"ليس الذنب لؾ كلكف لمف 

كمب"،"كاآلف يا ابف جرنبار أما زلت مصرنا عمى قضاء كطرؾ مف ابف  رآؾ إنساننا كأنت
 يكسؼ".
الحظت الباحثة مف خالؿ التقصي عف شخصية )الشخصية التاريخية(:رنبارجابن 
نو راج, يذكر عنو الدكيرم أم تفاصيؿ إال أيكسؼ الذم لـ  بف جرنبار ابف محمد
عمى حد -جرمبيذا النص في القرف الرابع الي قؿ كمتمرد؛ كجدت أنو لـ يذكر اسـالع

عضد لمراجع كالدراسات التي تحدثت عف)بف يكسؼ،ذكره في ا كلـ يأتً  -عمـ الباحثة
كحاكلت البحث عف كجكد عالقة بينو كبيف التكحيدم فكجدت اسمو ذكر في ،(الدكلة

ابف حرنبار  ف كجاء باسـفي الميمة الثامنة كالثالثيتاب التكحيدم)االمتاع كالمؤانسة(ك
 في كنت:قاؿ التنكخي القاضي عمي بف الحسف عمي أبك حدثني:كليس جرنبار."قمت

 ككاف محمد، حرنبار أبك ابف كفينا جماعة ككنا كستيف، تسع سنة ىمذاف إلى الصحبة
 سر: شاىكيو البف قاؿ -مضجعو اهلل برد–الدكلة عضد أف فاتفؽ يكسؼ، ابف جنبو في
نا البصرة إلى تسير أف ينبغي: لو كقؿ حرنبار ابف إلى  فقد معكنة، فييا لؾ نجعؿ كا 
 مف آخر كمعو بكر أبك كنفذ: قاؿ ..بنا كتبرمؾ بؾ تبرمنا كتكالى عندنا، مقامؾ طاؿ

 أبك فقاؿ. التماـ عمى بالرسالة كشافيو حرنبار ابف فمقي كاألداء، التبميس يشيد المجمس
 أف أحب:حاجة لي الشيخ أييا كلكف. .عميو خالؼ كال لمممؾ، األمر":سمع لما محمد
 أف بعد أمرت، ما كممتثؿ رسمت، ما إلى صائر أنا: لو تقكؿ. عني كممة الممؾ تبمس

 بف العزيز عبد فيقاـ تتقدـ أف كذاؾ نفسي، عميو تقطع قد نفسي في كطرنا لي تقضي
ككرد (532-531ص.2017.أبكحياف،التكحيدم.)مائتيف فيصفعانو اثنيف بيف يكسؼ

 كلعؿ. تصحيحو عمى نقؼ كلـ األصكؿ، في كردفي ىامش الصفحة أف اسـ)حرنبار( 
 .مف أسمائيـ ىذا ف ف حذقيار، ابف: فيو الصكاب
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)عضد الدكلة،ابف بيف ميكالحظت الباحثة أف ما جاء بو الدكيرم في الحكار الدار 
الجمؿ ختار بعض كلكنو اىك ما جاء بو التكحيدم في كتابو،جرنبار،ابف يكسؼ(،

 .المسرحي القصير المعبرة عف الحدث ككثفيا نظرنا لطبيعة النص
متمرد، كلكنو رزيف ال شاب متحمس؛:)الشخصية الدرامية(محمد ابن جرنبار بن يوسف

يحتقر ابف يكسؼ، ير،ال يحب الظمـ،يجادؿ لمدفاع عف نفسو،يخرج الكممة إال بعد تفك
الدكلة  في نياية المناقشة يكشؼ لعضدعضد الدكلة كلكنو يناقشو الرأم، يمثؿ ألكامر

كلـ يكسؼ مائتيف صفعو كعقاب لخيانتو.كيقنعو بصفع ابف إستغالؿ ابف يكسؼ ألسمو،
 .كال كظيفتو كال تفاصيؿ عنيا،يكشؼ لنا الدكيرم شيء كاض, عف تاريخ تمؾ الشخصية

ىا ىك  "مكالنا المعظـ جاللة الممؾ كتاج اإلسالـ، بناء عمى أكامر جاللتكـابن يوسف:
 .المتمرد محمد بف جرنبار في حضرتكـ الشريفة"

قبؿ أف يفضي عنادؾ إلى تغيرنا عميؾ فمتترؾ -إلى البصرة رجعاعضد الدولة:"
نا نجعؿ لؾ معكنة لترجع إلى البصرة".-ىمذاف  كا 

 :كالتالي(نياية كزيرفي نص)التاريخية  جاءت الشخصياتك 
العميد أبي  محمد بف الفضؿ أبك ىك(:الشخصية التاريخية)أبو الفضل محمد بن العميد

 عبد اهلل الحسيف بف محمد الكاتب المعركؼ بابف العميد نسبو إلى كالده، كلد
 عمـ بيئة في كنشأ.(ـ970آخر) ى360كقيؿ في محـرصفر، في تكفي(ـ912) ى300سنة

 كلي( ـ 940) ى328سنة كفي. كالتاريخ كاألدب بالفمسفة عارفنا كشب كفضؿ كأدب،
 الكتابة في مذىب صاحب كىك. بكيو كظؿ بخدمتو بقيت حياتو بف الدكلة لركف الكزارة
 ،كرساـ بارعالثاني.  الجاحظ يسمى ككاف. التكمؼ إلى كالميؿ الصناعة في التكسع مع

ما كتابنا سماه"مثالب ؼ فييلكتحامؿ عميو التكحيدم كعمى صاحبو)الصاحب بف عباد( كأ
مف الفضائؿ، كبالس في التعصب عمييما كما شتير عنيما ما ا الكزيريف"،كسمبيما

 أحمد العباس أبي،خمكاف ابف)(،294-292.ص1986)حجاب،محمد نبيو..أنصفيما
 .(346.ص2012.محمد بف

العميد كزير مؤيد الدكلة ابف عضد الدكلة،  ابف ىك:)الشخصية الدرامية(أبو الفتوح
عمره،مترؼ، يحب الميؿ يمقب بذم الكفايتيف كىما)السيؼ،القمـ(؛ تجاكز العشريف مف 

، يتحدل مف المطرب كالعازفيف، عنيد جدنا كالسير كالسكر كيتمتع فيو بغناء أشعاره
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كلـ يذكر لنا الدكيرم تفاصيؿ عنو أكثر مف ذلؾ نظرنا ألنو شخصية الجميع دكف خكؼ.
 تاريخية بارزة في ىذه الحقبة التاريخية.

 .كفايتيف"لؾ ما تريد ياسعادة الكزير ذم الصاح  الشرطة:"
 ثانًيا:الشخصيات ذات النمط السياسي التي جاءت كسمة مشتركة وسائدة

 :كالتاليوتخدم وتبرز استميام الشخصية التاريخية في)نصوص حدث بالفعل(
كشخصيات ذات  رمز لمسمطة التنفيذية /العسكرنجد أف صاحب الشرطة كالجنكدف 

ركة كسائدة بيف نص)حالج األسرار، نمط سياسيي؛كالذيف جاءكا كتقنيات نصية مشت
 نياية كزير(.، -الجند فقط-المصفكع

حيث )حالج األسرار(نصكص كىكالأربعة يف فقط مف في نص نجدهصاح  الشرطة:
شخصية غميظة لو صكت جيكرم، يتحرؾ في األحداث الدرامية بنشاط كلكنو ال جاء ك

تصاصاتو كلكنو لتدخميـ في اخ يخمك مف التكتر الخفي.دائـ الضجر مف ثالثي الشيكخ
فيك  ،لى تكجياتيـ؛ رغـ أنو يتعاطؼ بشكؿ خفي مع الحالجفي النياية ينصاع إ

فجاء صاحب الشرطة )نياية كزير(كالنص الثاني ىك.مغمكب عمى أمره ينفذ األكامر فقط
كيستجب  (مؤيد الدكلةراـ يستدعي الكزير لالمتثاؿ أماـ)شخص يؤدم كظيفتو بكؿ احتك

 .فدكره تنفيذم ؛ير بعد أف يستأذنو في تغيير مالبسو فيأذف لولو الكز 
عمى  جاءكا ليحيطكا كيسيطركا)حالج األسرار(المسرحي نصالفي /العسكر:الجند

كما يحممكف عشرات الكتب كالرسائؿ كاألكراؽ التي تـ  -مكت الحالج-المشيد الرىيب
مف الخيش كيرفعكنيا  ةتالميذه؛ محشكة داخؿ أجكللحصكؿ عمييا مف بيت الحالج ك ا

مما كاف ليا دكر فعاؿ في البناء الدرامي؛  فكؽ األحطاب الجافة تحت قدمي الحالج.
 الباحثة كالحظت .المتمقي فضكؿمف  فدفعكا الفعؿ إلى الذركة كأبرزكا الصراع، كزادكا

نظرنا لطبيعة  فيو اك ذكر  يفبر عف النصيف اآلخريف المذأك اأف الدكيرم أفرد ليـ دكرن 
شارة ف حدث الصفع الذم تمت اإلأ ليؤكد دكيرمجاء بيـ الأما في)المصفكع( . األحداث

)ابن يوسف يزحف ذليً  بين الجنديين.. ليبدأ  .إليو أنو حدث فقط مف خالؿ البدأ بو.
 مع صاحب الشرطة. فقطفعؿ االعتقاؿ  كاجاءكا ليؤكدفي نص)نياية كزير(أما .الصفع(

ستخدميا األدكات المغكية التي ي:النصوصفي  الدرامي حوارالتقني لمالتوظيف  .3
نما عميو أف الكاتب المسرحي ال تنتج ن ا لمقراءة فقط، كأال تكتفي بأنظمة المغة، كا  صن
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أم إلى ية كمسمكعة عمى السكاء؛إلى شفرات مرئكالفنية  ة المغكيةيحكؿ ىذه األنظم
.لمسرح.أنظمة مناسبة لالتصاؿ الشفكم الذم يميز ا   (40.ص2014)شحاتة،حاـز

كيكظؼ الحكار مف أجؿ خمؽ الزماف بداللتو المختمفة،أك قد يحدد فترة تاريخية، 
خمؽ ي أكىذا الزمف)بطيء/سريع(، ب يقاعاتكيستطيع أف يجعؿ المتمقي يشعر 

فاختيار المفظ عنصر أساسي مف عناصر تككيف أسمكب الكاتب  .االنفعاالت الشخصية
يخفي عمى المتمقي عند قراءة النصكص المسرحية لمدكيرم يعي أنو اختار كتنكعو، كال 

ألفاظنا تتناسب مع الحقبة التاريخية التي يتحدث عنيا كيستميـ شخصياتو التاريخية منيا 
 نجدف ال يؤثر في كضكح المعني. -بايجاز-كربطيا بالمدلكالت في جمؿ قصيرة مكثفة

بالتكثيؼ كالسرعة  كسمة مشتركة كسائدة بو اتسـفي مسرحيات)حدث بالفعؿ( الحكار
 كفكر الدرامية كمنطقيا الفكرم ككشؼ عنيا، عف الشخصيات جيد بشكؿ كما عبر

بيف المغة العربية  الحكار كمزج، البعض بعضيـ مع شخصياتو تحاكر خالؿ مف كاتبال
بالفعؿ  كالتشبييات البميغة، فتصكر لنا التفاعؿ بيف األحداث الدرامية كتدفع ىالفصح

الدرامي  لبعينو، أك تمخص لنا المغز  اأك تبرز مكقفن الدرامي الستكشاؼ الحدث،
مف  "حجـ كدرجة التكثيؼألفكىذا ييحسب لو؛الدكيرم في ذلؾ كقد نج, لممسرحية ككؿ.

".)عبد كعادة ما يككف ذلؾ نكع مف التشكيؽصر إثارة اىتماـ المشاىد كفضكلو،عنا
 .(50.ص2001الكىاب،شكرم.

جاءت النصكص المسرحية جميعيا متضمنة عمى بعض األلفاظ التي قد ال يفيما 
قميمة في ف كانت في مكاضع كسمة مشتركة كسائدة كا   تحتاج لتفسيرك المتمقي 

 ثالثي الشيكخ)يكجيكف كالميـ لمعامة(:)حالج األسرار(كالتالي:النصكص،فنجدىا في
 يخرج مف ىك,كاًفر عنو،ميمحد، خارجأم :الديف عف مىاًرؽه المارؽ ثكاب".الذنديق "رجـ 
 الخبيث، :أم الضاؿأما الزنًديؽ(865ص.2004.إبراىيـ،أنس).أمره كلي طاعة عف

في  أما(403.صنفسو المرجع.)كييضمره الكفر كيخفي اإًليماف ييظير مىف الميمحد،
 :كىًميالن  بىصرهي  أصب,(كميل البصر)عراؼ ريفي عجكز نص)حمـ أبك شجاع السماؾ(فجاء؛

ًعيفنا كمتعبنا، كالبصر: ، كجاء الكاتب لنا بالعارؼ كميؿ (796ص.نفسو المرجع)العيفضى
البصر أم ضعيؼ البصيرة كالنظر كاإلدراؾ خاصةن عند اختالط النكر بالظالـ؛ كىنا 

 العجكز )العراؼيدلؿ كيبرىف لنا عمى المقكلة الشييرة "كذب المنجمكف كلك صدفكا".
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 فتىحو، فغىره؛ يغفر فاه:كاضحة( دىشة في فاه يغفر ثـ عمي الفتي يد راحة في يحممؽ

كيقصد ىنا الكاتب أنو فت, فاه مف كثرة الدىشة ،(1065ص.نفسو المرجع)فىمىوي :فىاىىوي  فىتى,ى 
وطرًا أف تقضي لي جاللتؾ ابف جرنبار:"في نص)المصفكع(فجاء؛ .أماكعدـ التصديؽ

الكطر:أم الحاجة لمعرفة ذلؾ."الميمة  فجأة في نفسو، كحاجتو جاءأم .."في نفسي
 (1041.صالمرجع نفسوكقضي منو كطره:أم ناؿ منو بغيتو".)فييا مأرب كىمة،
ـــة:  جذبػػػوي أم ".وجـــر النـــار إلـــ  قرضـــك"خادمنػػػا كمػػػذىبؾ معػػػركؼ كالحيمػػػة عضـــد الدول
 غيػػره عمػػى نفسػػو يػػؤثر لمػػف ييضػػرب:مثػػؿ قيرصػػو إلػػى النػػار يجػػر   ركيػػدنا،كيؿ   كسحبوي،سػػاقو

المرجػػػػع .)الػػػػدمار إلػػػػى بػػػػو يػػػػؤد م: الياكيػػػػة حافػػػػة إلػػػػى يجػػػػر ه فقػػػػط، لنفسػػػػو الخيػػػػر يريػػػػد
 (114ص.نفسو

-لقد طاؿ مقامؾ عندنا في ىمزاف-اسمع يا ابف جرنبارعضد الدولة)باحترام خفي(:
 مف كيكثر استياءه منو، كأبدل أم تضجر منو كسئمو"،"".تبرمنا بك وتبرمك بنا كتكالي
كالحظت الباحثة عند البحث عف (81ص.المرجع نفسو)كاجب. بأم تكميفو عند التبـر

كذكر نفس الكممة  بشكؿ كبير التكحيدمب بأبي كجدت أف الدكيرم متأثرمرادؼ الكممة 
 عندنا،كتكالى مقامؾ طاؿ فقدفقاؿ:" كما ذكر سابقنامتاع كالمؤانسة(في كتابو)اإل بالنص
 نجمو طارؽ الدكيرمكأكد (531.ص2017)التكحيدم،أبكحياف.".بنا بؾ،كتبرمؾ تبرمنا
أف الدكيرم أخذ تفرغ مف كزارة الثقافة ليبحث في شأف مفكر ميـ كىك أبك  ؛لمباحثة

ؼ المتصكؼ الذم صنكفيمسكؼ األدباء، الفالسفة حياف عمي بف محمد التكحيدم أديب
كاالىتماـ، فقاـ  الدارسة مف يستحؽ يحظ بما لـمف أعالـ القرف الرابع اليجرم،

 تبدك التي كالدراسات مف غربة إلى غربة". فعمى الرغـ مف أف األبحاث"التكحيدم بتأليؼ
 تحت مفاحص تيكضع لـ كثيرة جكانب ظاىرىا عف التكحيدم إال أف ثمة في كثيرة

 (14-12..ص2001السيد. عزت،اآلف.)أحمد حتى البحث
 نادىمو،في مجمس الشراب( هندماء)أبك الفتكح يتكسط ؛فجاءفي نص)نياية كزير( أما
 مجالس ادـ مف كنديـ.كنيدىماء ًندىاـ،: معو،كالجمع بكشر  قوكراف وجالس الشراب عمى
 (911ص.2004.إبراىيـ،أنس ).كيتسامركف الميؿ في الشراب؛ كتنادمكف عمى

كسمة سائدة  الدرامي الحكار في األدبي لممدلكؿ االستعارم المعنيكما جاء 
 ليا المباشر المعني ذات البسيطة فالكممةنص)أسرار الحالج،نياية كزير( كمشتركة في
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جاتو اعديدة، كيظير ذلؾ في تصكؼ الحالج كقربو مف ربو مف خالؿ من فنية مدلكالت
 . قبؿ حرقو ، كمطالبتيـ ليـ بأف يصمي ركعتيف لمعشؽ اآلليي أكالن لنفسو

 .كضكءىما إال بالدـ"أصمي ركعتيف لمعشؽ اآلليي ال يصم, الح ج:
 لذنديؽ كافر"."ال صالة ث ثي الشيوخ:

كتقربنا -عبادؾ ىؤالء قد اجتمعكا لقتمي تعصبنا لدينؾيا إليي،الح ج)مخاطًبا السماء(:"
فاغفر ليـ.. ف نؾ لك كشفت ليـ ما كشفتو لي ما فعمكا..كلك سترت عني ما -إليؾ

في  سترت عنيـ..لما ابتميت بما ابتميت.. فمؾ الحمد فيما تفعؿ كلؾ الحمد فيما تريد".
بمغة -لجك الصكفي الكجداني الذم غرؽ فيو الحالج تتحكؿ الذات العاشقةظؿ ىذا ا
إلى الذات العارفة نتيجة لصفائو كشفافيتو ك نساف، كالتي يجب عمييا نقؿ  -المتصكؼ

المعرفة إلي المجتمع أك العامة؛ كليس احتكارىا لنفسو خالصة خاصة بو. كىنا باح بما 
القتو الحميمية بالذات اإلليية؛ كلكف استثاره ال يصم, أف يبكح بو في الصكفية كىك ع

كبار الشيكخ كالسمطة كجعمو يخرج عف صمتو كيتكسؿ إلى اهلل أف يعاقبو جسدينا كال 
أكد لنا الدكيرم أف األمر كما  ركحينا)التطيير(. فأراد أف يمكت ليعيش خالدنا.يعاقبو 

صاح  لمحالج.اتخاذ قرار الحرؽ كاف شكرم بيف الحاكـ كجمكع المسمميف في 
سؤاؿ أخير ىؿ ىناؾ مف -البد أف أسأؿ جمكع المسمميف-يذنا ألكامر الخميفة"تنفالشرطة:

 يمانع في حرؽ الحالج؟!.
الفت,( فيطمب مف)كبير الجالديف(أف يصمى قبؿ  كما حدث مع الحالج يتكرر مع)أبك

مقي عد التعذيب الشديد الذم تعرض لو ىك اآلخر. ككأف الدكيرم يكصؿ لممتمكتو ب
 دمائو طاىرة. رسالة أف المثقؼ

 "خير لؾ أف تقتمني كلكف بعد أف أركع ركعتيف أماـ اهلل عز كجؿ".أبو الفتح:
 الدكلة". مؤيد أميركـ أحباس في مياه آية مف أطير يدمائ":أبوالفتح

ػػػا متطػػػػابؽ بشػػػػكؿ عػػػاـ جػػػاء الحػػػػكار الػػػدرامي مػػػػع األحػػػداث التاريخيػػػػة فاسػػػػتخدـ  تمامن
عمى لساف الشخصيات التاريخية في المراجع كالدراسات  تالدكيرم كممات كعبارات جاء

التاريخية، كبالتالي أصبحت سمة مشتركة كسائدة بيف نص)حدث بالفعؿ(. كما جاء في 
 (أبػػػي الفػػػت,ق حيػػػث تػػػـ القػػػبض عمى)366نص)نيايػػػة كزير(ىػػػك مػػػا حػػػدث بالفعػػػؿ عػػػاـ

أمر مػػف مؤيػػد الدكلػػة؛حتى الشػػعر الػػذم كرد بػػالنص ىػػك مػػا قيػػؿ بػػالنص أثنػػاء كمجمسػػو بػػ



 

1610 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(، أمػػػػا عػػػػف تعذيبػػػػو 122.ص2004.سػػػػيره كشػػػػربو بالميؿ.)النكيرم،شػػػػياب الػػػػديف أحمػػػػد
ا فكرد في التػاريخ كالت كمكتو فقد جاء  سػعيد منصػكر أبػك ي:"حػدثنيالكما حدث ىك أيضن

 عضػد إلػى نمػت كممػات منػو بػدرت القػالع بعػض في اعتقؿ كلما":البريدم،قاؿ أحمد بف
 كعذبػػػو بػػػاألمكاؿ، طالبػػو مػػػف حضػػػرتو مػػف كأنيػػػض منػػػو، استيحاشػػػو فػػػي فػػػزادت الدكلػػة،
 القػػػكـ أف كاسػػػتيقفلحيتػػػو..  كجػػػز أنفػػو، كقطػػػع عينيػػػو، إحػػدل سػػػمؿ إنػػو:بػػػو،كيقاؿ كمثػػؿ

ف مػػنيـ ينجػػك ال كأنػػو محالػػة، ال دمػػو يريػػدكف  عميػػو جبػػة جيػػب إلػػى يػػده مػػد مالػػو، بػػذؿ كا 
 فػػي فألقاىػػا كذخػػائره، أبيػػو ككنػػكز كدائعػػو مػػف حصػػىي ال مػػا ثبػػت فييػػا عػػةرق عػػف ففتقػػو
 إلػػػى أمػػػكالي مػػػف يصػػػؿ ال فػػػك اهلل صػػػانع أنػػػت مػػػا اصػػػنع: قػػػاؿف يديػػػو، بػػػيف نػػػار كػػػانكف

 (223-221.ص1983.الممؾ عبد المنصكر أبي،.)النسابكرم"كاحد دينار صاحبؾ
 أمكالي مف يصؿ ال فكاهلل صانع أنت ما بي اصنع الجالديف كبير يا "كاآلف:الفتوح أبو
 .كاحد" دينار الدكلة مؤيد أميرؾ إلى
 ضرب في الثالثة كجالدكه الجالديف كبير يتجمع جنكني كغضب عارمة ثكرة في)

 كأدكات الحديدية الجنازير بينما -الصالة محاكالن  الذم يركع -الفت, أبي لجسد ىيستيرم
 فاقد عمى األرض ينطبع أف إلى رحمة بال جسده عمى تيبط المعدنية التعذيب

  .(الحياة..تالشو سريع
كىذه جاء الحكار مسجكع في بعض الجمؿ ألغراض بالغية تنسجـ كسياؽ الكالـ،

يكسبو ركنقنا كمكسيقي سمة مشتركة كسائدة في بعض نصكص)حدث بالفعؿ(؛مما 
كال مشقة."ف ف األعجاـ الذيف تناسب بيف األلفاظ، خاصةن إذا كاف سيالن متيسرنا بال كمفة 

تداكلكا النفكذ طكؿ العصر العباسي كانكا يتجيكف بالكتابة، منذ البداية، إلى ما كانت 
تاب السجع بشكؿ الفت في عميو أياـ األكاسرة في إيثار المفظ عمى المعني" كاستخدـ الكي 

 تاب.أكاخر القرف الثالث كمطمع الرابع لميجرة حتى أصبحت ىدفنا عند بعض الك
 (166.ص1986.نبيو ،محمدحجاب)

 فسي قد تقطع عميو نفسي"."أف تقضي لي جاللتؾ كطرنا في نابن جرنبار:
في)حالج  اعقيمن  االنير بالمرأة التي تمتمؾ رحمن الدكيرم شبو كما 
تجؼ  عجاؼ عندؾ ستأتي أياـ صريو رمادم "بعد حرؽ جثتي خذمالح ج:األسرار(.

ا نير مياه فيو  لتركم مياىو فتفيض في رحـ النير العقيـ رمادم مف دجمة ذرل بعضن
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أما .ألىمي كناسي مف فقراء الدنيا" كالخير الخصب فيعـ -الزرع كالضرع
نفسي قد تقطع عميو  في كطرنا جاللتؾ لي تقضي أف:"جرنبار ابنفي)المصفكع(

 ..فيك أمر مم, بالنسبو لونفسي"
 ؛الصراع ميـ لجذب انتباه المتمقي:الدرامي في النصوص صراعالتوظيف التقني لم .4

داخؿ نصكص)حدث  مف عناصر التشكيؽ كاإلثارة كالعنؼ الذلؾ ىيأ لو الدكيرم كثيرن 
الشخصيات بيف صراع ال انحسرفييا ف كمشتركة دةئلكي يصب, تقنية سا بالفعؿ(

في نص)حالج ، فجاء الصراع كسمة سائدة كمشتركة التاريخية المستميمة مع السمطة
يظير الصراع مف خالؿ كرجاؿ الديف، ل بيف الحالج كعامة الشعب كالسمطةاألسرار(

صراع الفكرم الذم كاجيو الحالج مف خالؿ تناقضات النكر الباطني الذم يشعر بو ال
 ككذلؾكحده كالظالـ الخارجي الذم يعانيو مف مجتمعو؛ محاكالن الكصكؿ لمحقيقة. 

 . فيك المثقؼ الذم عرؼالرئيسكسمبيتو كىنا يكمف الصراع صراعو مع مجتمعو 
قر ككظؼ معرفتو في القضاء عمى الظمـ كالف ايكلـ يستطع أف ينعزؿ عن مفاسد مجتمعو

صي مراحؿ الثكرة حيف يقؼ أماـ ظمـ ق.ثـ يصؿ إلى أكتحقيؽ حرية الرأم كالعدالة فيو
ا  الحكاـ كحاكؿ جمع الناس حكلو عمى أمؿ أف يتـ اإلصالح كالتغيير. صراع كأيضن

حالج مع زكجتو الشابة كقتميا لو معنكينا بمشاعرىا كحزنيا عميو كعمى طفمو الذم ما ال
 يزاؿ ال يتحرؾ في رحميا.

 "آه..قتمتيني يا شابو".الح ج)يغمغم(:
مف بداية األحداث المسرحية إلي نيايتيا؛ فتنتيي المسرحية  انجد الصراع مستمرن ف

بالبداية نفسيا، كىنا يكحي لممتمقي باستمرارية الصراع كأنو أبدم بيف المثقؼ كمجتمعو 
 تضمف في النص الدرامي الفعؿف كالسمطة كمستمر حتى بعد نياية العمؿ المسرحي.

 .ضده يعمؿ آخر كطرؼ نسافاإل لصال, يعمؿ طرؼ بيف قائـ صراع عمى
 ياع الحمـ كالنبكءة ما بيف حمـ أبصر  أما الصراع في نص)حمـ أبي شجاع السماؾ(

، كعدـ رغبة أبي الشجاع في تصديقيا، كمعارضة أكالده لمعراؼ الشجاع كنبكءة العراؼ
بيف  اقائمن )المصفكع(في صراعالكنجد  كتخاريفو في بادئ األمر؛ ثـ يستيكييـ ما يقكلو.

ثبات خيانتو لعضد يحاكؿ إال يحبو كابف جرنبار  ابف يكسؼ كابف جرنبار فيك
الصراع أما بيف عضد الدكلة كابف يكسؼ عندما كشؼ حقيقة خيانتو لو.صراع الك الدكلة،
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قائـ بيف كبير الجالديف الذم ينفذ أكامر مؤيد الدكلة لمعرفة مكاف في نص)نياية كزير(
الفت, كأخذىا منو بشتى الطرؽ؛ كبيف أبي الفت, الذم ال يريد أف يستنفع مؤيد  يأمكاؿ أب

 الدكلة بدرىـ كاحد مف أمكالو، كينتيي الصراع ب لقاء أبي الفت, أمكالو في النار.
ىي العالمات في النصوص: اإلرشادات المسرحية)النص المرافق( التوظيف التقني .5

ؽ بناء كتكظيؼ عناصر نصية/كتابة، طريتـ خمقيا عف التي المغكية  /غيرشبو
أف النبرة كالتنغيـ كاالنفعاالت كحركة الشخصيات داخؿ  "Veltruskyيرم"فمتركسكيك 
لمستخدمة كالتي تعد مف أىـ تقنيات الخشبة اص ىي جميعيا تخص تقنيات التمثيؿ، الن

جاءت .(19.ص1996في صنع الصكرة المسرحية.)أستكف،أليف كسافكنا،جكرج.
بسيطة كما لنصكص)حدث بالفعؿ( المسرحية في النص المكازم/المرافؽ اإلرشادات

يحدث في النص التقميدم الكالسيكي فتككف بسيطة كمعبرة عف الحدث كتعيف المتمقي 
بيف  ما لذلؾ جاءت مختمطةبالحركة كالكممة جنبنا إلى جنب؛ عمى أف يكثؼ ما يتمقاه

أحياننا تجيء ك  المسرحية،االنفعاالت الشخصية(.،اإلضاءة،الحركة المناظرإرشادات)
كسمة .التعريؼ بالشخصيات التاريخية التي يقـك عمييا الحدث الدراميمختمطة مع 

 عينة البحث. سائدة كمشتركة بيف النصكص
الممؾ عضد الدكلة عمى كرسي العرش كحكلو أعضاء :"مثال من نص)المصفوع(

الذم يجمس عمى يسار  -عبد العزيز بف يكسؼمجمسو األدبي كمنيـ الكاتب أبك القاسـ 
يقبضاف عمى شاب معتد -الممؾ ييمس لو ىمسات متآمرة فيما يبدك .ثـ يظير جندياف

بنفسو في شمكخ إنو محمد بف جرنبار بف يكسؼ ييب كاقفنا مف مجمسو بجكار الممؾ 
قار عضد الدكلة كيتحرؾ ليكاجو بف جرنبار في شماتو كاضحة.. محمد بف جرنبار باحت

شديد ينظر إلى ابف يكسؼ ييرب مف نظرات احتقار ابف جرنبار لو ليخاطب الممؾ 
االنفعاالت الشخصية، كالتي تعبر ىي السائدة عف كالحظت الباحثة أف  عضد الدكلة".

 باقي اإلرشادات المسرحية في النص رغـ قمة تكاجدىا في باقي األحداث الدرامية.
بيدكء، بعد تفكير، يقاطعو باستنكار بقصد إثارة  باحتراـ خفي، يقاطعو بحسـ،":مثال

 ..".د الدكلة، ينفجر باكينا منيارنا،عضد الدكلة، يتجاىؿ باحتقار، مستنجدنا بعض
 اكحيكين  اميمن  احيث لعبت دكرن في النصوص: اتواإلكسسوار  التوظيف التقني لممناظر-

في بداية فتـ ذكرىا ،رار،نياية كزير(س)حالج األنصي كسمة مشتركة كسائدة في
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كز الحالج مصمكب كمقيد فكؽ شجرة عج":في)حالج األسرار( األحداث الدرامية فقط
الحالج ذراعاه مبتكرتاف تمامنا كتنزفاف بغزارة.تحت  -جرداء تساقطت أكراقيا تمامنا

يثير الرعب في المتمقي مما الجاؼ..".  الشجرة أككاـ مرتفعة مف الحطب كالبكص
، قد يشعر المريض بألـ يحسب أنو بتر الذراععند ك  .المأساة عميوكيضاعؼ مف أثر 

كما  ؛إال أف مكقعو يككف خاطئنا يقيحق ورغـ مف أن في الطرؼ المبتكر)ألـ كىمي(
كمف ىنا تبدأ األحداث الدرامية مف  .أكثر بعد كقت قصير مف البترتككف شدة األلـ 

حيث انتيت ليعيد المؤلؼ صياغتيا درامينا؛ فأظير المأساكية قبؿ أف يتـ إحساس 
 المشيد ىك الذل الحالج كفعؿ القتؿ، صمب مشيدفالمتمقي بالشخكص أك يتحدثكف.

 ثـ النياية مف بدأ أنو أم الدرامي؛ لمحدث الكالسيكى لمبناء الطبيعي الترتيب في األخير
 أف أراد الصادـ الصمب حادث عمى الفعؿ رد بيانو كفى. سبب الصمب يفسر مضى
 كليستثير الصادمة، الحكادث في العامة تجتاح التي كالفضكؿ الشغؼ حالة يعكس

ا المتمقي لدل الفضكؿ لتقاء اىنا داللة عمى اكتماؿ الحدث بو كصمب.امنتبين  ليجعمو أيضن
الفعؿ،  للمستك  عية درامية؛ فالكممة ىنا لـ ترتؽً مكضك في -الكممة،المكت-طرفيو

منتظره أف يتبناىا أحد مف عامة الشعب. فالثكرة ىنا ليست ىدؼ الحالج بؿ اإلصالح 
 كالتغيير.

 البمداف، مف كثير طقس قديـ في ىكمراسـ حرؽ جثث المكتى)المحرقة(كنجد أف 
 بأف العتقادىـ الجنازة مراسـ إتماـ الجثث بعد محرقة في المكتى حرؽ يجرم ما كعادةن 
 حرؽ عممية تعد كال.باليند كما يحدث السماء، إلى الركح ترتفع حتى ضركرم ذلؾ

نما الجنازة عف بديالن  المكتى . التخمص أشكاؿ مف غيرىا أك الدفف عف بديؿ ىي كا 
 ىي فالماء الماء، بعد لمركح النيائي المطير ىي النار حرارة أف اليندكس يعتقدك 

 لغسميا النير إلى الجثة الثاني، لذلؾ يحممكف المطير ىي النار كحرارة األكؿ، المطير
 لتجؼ تقريبنا ساعتيف لمدة الدرج عمى المتكفييف جثث لمحرؽ، ثـ تترؾ استعدادنا لمتطيير

ف .الحرؽ قبؿ  تطفئ األخشاب، مف مزيد لجمب الكافية األمكاؿ األسرة لدل يكف لـ كا 
 لػتناسخ تمييدنا لدييـ، قدسية مف لو لما النير مياه في الرماد يمقى ثـ النير بمياه النيراف
كىذا ما طمبو الحالج مف أختو بعد مكتو (https://www.mobtada.com/details)ركحو.

https://www.mobtada.com/details
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الخير أف تنثر بعض مف رماده في مياه نير دجمة عند جفافو لتفيض مياىو ليعـ 
 كالخصب ألىمو فقراء الدنيا.

عند صمب الحالج عمى شجرة تحكؿ الحالج إذف إلى رمز، حيث اسػتخدـ الكاتػب ك 
الشػػجرة شػػيء كاحػػد، فيػػك ك رمػػز الشػػجرة كىػػك يناسػػب عطػػاء الحػػالج كثقافتػػو، فصػػار ىػػك 

شػػجر مثمػػرة لميريديػػو كاتباعػػو مػػف الصػػكفية، كلكػػف بعػػد مػػا حػػدث لػػو مػػف ظمػػـ كقيػػر مػػف 
ـ قدرتػػو عمػػى تغييػػر مجتمعػػو لؤلفضػػؿ فجفػػت ثمػػار الحكمػػة لديػػو كأصػػبحت السػػمطة كعػػد

ــد مصــمو  "الحــ جقاحمػػة جػػرداء ال تثمػػر. ــوق ومقي  تســاقطت جــرداء عجــوز شــجرة ف
فينا يككف المكت ىك مكت الخمكد لمفكرة التي كاف يؤمف بيا كضحي مف .تماًما" أوراقيا
 فقػد حممػت(مأساة الحالجر في)الحظت الباحثة تأثر الدكيرم بصالح عبد الصبك .ك أجميا

 الصػػػػكفي، المػػػػكركث كاسػػػػتمياـ الػػػػذكرل كقػػػػراءة كاأللػػػػـ كالسػػػػأـ الحػػػػزف سػػػػمات مسػػػػرحياتو
 البطؿ التاريخية كما نجد عند عبد الصبكر، كامتزجت حياة الشخصيات بعض كاستخداـ

بالجانػػػب الركحػػػي كالنشػػػاط االجتمػػػاعي لتمػػػؾ  االحتفػػػاظ عمػػػى صػػػراراإل مػػػع باألسػػػاطير
 كيجعميػػػػػػػػػػػػػػػا محػػػػػػػػػػػػػػػكرنا لقضػػػػػػػػػػػػػػػية عصػػػػػػػػػػػػػػػرية ىػػػػػػػػػػػػػػػي قضػػػػػػػػػػػػػػػية االلتػػػػػػػػػػػػػػػزاـ.الشخصػػػػػػػػػػػػػػػية 
 (111.ص2011)سعاد،بكطيبة.

 أحد في انفرادية زنزانة "داخؿالمشيد الثاني: أما في نص)نياية كزير(فقد جاء
كذراعييا أبك  جسدىا عمى صمب الشييرة)العركسة(كقد التعذيب آلة ىناؾ الرم سجكف
 حتى المجمكد ظيره. الممبس مف جسده مف العمكم الجزء جرد كقد العميد بف الفت,

 التعذيب بأدكات ثالثة جالدكف ىناؾ. الكاميرا عيف لنقؿ أك المتفرج عيف ناحية اإلدماء
 العمميات مف انتيكا تمامنا لقد .المحية لنتؼ كممقاط األنؼ لقطع كمقص العيف السمؿ
 التعذيب كأدكات مقصات حافتو عمى نار مكقد كىناؾ اإلرىاؽ عمييـ يبدك الثالث،
 ابف الفت, أبي فـ مف االعترافات باقتالع المكمؼ الجالديف كبير كىناؾ. بالدماء ممطخة
 الجك". حرارة إلى باإلضافة السجيف مف عناد الصبر كنفاد اإلرىاؽ عميو يبدك -العميد

 مقطكع األنؼ-المتفرج عيف مقابؿ الفت, أبي كجو ليصب,يمفاف)العركسة( "جالداف
 قاعيا مف يتدفؽ كالدـ تمامنا سممت-اليمني العيف..منو يسيؿ يزاؿ ال كالدـ بكحشية
 بيف ما ممقاة الفت, أبي رأس-بكثافة الكجو مف ينشع كالدـ بكحشية منتكفو المحية -بغزارة

 الفت,". أبي كجو أماـ يضعيا مرأة ليحضر يخرج الثالث الجالد كتفي)العركسة(
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ف كانت  ىنا فنجد أف)الحالج،أبك الفت,( يشتركاف في عممية الصمب كالتعذيب كا 
تجاه الناس لتظير المرحمة األكلي  امصمكبن ظير فمختمفة ك  تعذيبنا عند أبي الفت,أكثر 

ثـ في المرحمة الثانية مع تحريؾ العركسة في مكاجية الناس،  ،همف التعذيب عمي جسد
كتفنف السمطة  الذؿ كالمذلة ليدلؿ لنا عمىمف التعذيب قطع األنؼ  لتككف المرحمة الثانية
ا ف دؿكىذا إ في عممية التعذيب. ف نما يدؿ عمى استخداـ أدكات التعذيب المختمفة  أيضن

 فئةب خاصة الكسائؿ ىذه تكف لـك .كطريقة لممكت البطيء في القرف الرابع اليجرم
 كغيرىـ كالقادة كالكزراء، العيد، كالة بعض مع بيا التعامؿ تـ بؿ المجتمع مف معينة
-1590.ص2013.حسف النقرش،إسماعيؿ).الدكلة في ميمة مراكز تكلكا ممف

كما كاف في فترة الستينات كالسبعينات التي عاشيا الدكيرم كمعانتو كمثقؼ (1596
 .كتعرضيـ لمتعذيب كالسجف مصرم مع السمطة

عابرة ك سائدة جاءت كسمة مشتركة :وصالنص في لألزياء المسرحيةالتوظيف التقني -
في نص)حالج  فجاءت في كصؼ مشيد محاكمة الحالج،دكف ذكر تفاصيؿ لشكميا

في بداية األحداث الدرامية لمنص فقط، مختمطة مع كصؼ الديككر المسرحي األسرار(
باتان من نفس العمر تقريًبا وبم بس ا"تقريًبا تحت قدمي الح ج ىناك شالبسيط.
 .السوداء.."الحداد 

"بالطمع ال يميؽ أف أبو الفتح::األكؿأما في نص)نياية كزير(فجاءت بمكضعيف:
لحظات ياصاحب الشرطة ألبدؿ ممبسي -أقابؿ جاللة األمير بمثؿ ىذه المالبس
"قد صمب أبك الفت, عمى آلة التعذيب :الثانياستعدادنا لمقاء جاللة األمير مؤيد الدكلة".

 الجزء العمكم مف جسده مف الممبس..". الشيير)العركسة( كقد جرد
كبالتالي لـ يذكر لنا الدكيرم أم شيء يخص األزياء في نص)المصفعكع(،)حمـ أبي 
شجاع السماؾ(كاعتمد فقط عمى سرد األحداث  ككضع الرمكز كالدالالت كالتقنيات التي 

مى كاسقاطو السياسي عكالصراع الدائـ بيف المثقؼ كالسمطة الحدث الدرامي  زتبر 
في فترة الستينات كالسبعينيات كفترة كتابة تمؾ النصكص  الكضع الراىف في مصر

 . ـ2005/2006عاـ
كىنا كظؼ الدكيرم عددنا مف في النص: المكان والزمان عنصرالتوظيف الداللي ل .6

التي ليا داللتيا الخاصة فيناؾ أماكف -استمياـ شخصيات تاريخية-األماكف أعالـ



 

1616 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

)العاني،مؤنس سبيؿ التخميد لشيرتيا بالعمـ أك نحك ذلؾ.عريقة تذكر عمى 
عالـ األماكف عند الدكيرم بمثابة دالالت حركب كلتثبيت فينا أ(10.ص2015عباس.

خمفية أك إطار المكاف ال كمجرد  لدكيرماكظؼ فقد ".الحكادث بشخصياتيا التاريخية
بؿ ىك تشكيؿ بصرل فاعؿ، كمحيط  ، كتبديمو دكف أف يتأثر المعنى،محايد يمكف تغييره

كيعكس بنية العالقات الدرامية ،األساسيينظـ دالالت العرض، كيبرز الصراع  رمزم
جاء عنصر المكاف كبالتالي (370.ص2017)حسف،إبراىيـ أحمد.."بيف الشخصيات

 فياألحداث الدرامية تدكر جميعيا فكسمة سائدة كمشتركة في نصكص)حدث بالفعؿ(
الحقنا بالتفصيؿ كىذا ما سيتـ ذكره  بغداد كلكف أختمؼ تفصيؿ المدف داخؿ النصكص

 .التي تضمنتيا األربع نصكص كالمختمفة في السمات المتفردة
النصكص أما عنصر الزماف كالذم جاء كسمة سائدة كمشتركة في  

 نيار يفتنكع ب الزماف، فحيث تجرم جميع األحداث في القرف الرابع اليجرمالمسرحية؛
 صيفي، نياري فأما)حمـ أبي الشجاع السماؾ(في)حالج األسرار(، ق309حار صيفي

الرابع  كالقارئ الجيد لتاريخ بغداد يعي أف القرفار شتكم.يفي نكجاء)المصفكع(
كاف مصدر بحث كدراسة القدامى كالمحدثيف عربنا كمشارقة اليجرم)العاشر الميالدم(

ر الحقائؽ المكضكعية التي تفسر الظكاىكمستشرقيف في محاكلة لمكشؼ عف 
ككضعيا في مكانيا الصحي, في التاريخ.)الراكم،عبد  االجتماعية كالفكرية كالسياسية

 العمـ في شأننا أعمى كانت اإلسالمية ألف المممكة(ك 5.ص1971حمف.المطيؼ عبد الر 
 اإلسالمية اإلمارات أف كالسبب فيو، نضج قد العمـ ككاف قبميا، كانت التي القركف مف

 أكسبيـ كىذا بيـ، كتتفاخر كاألدباء، بالعمماء مكطنيا تجميؿ في تتبارل كانت المختمفة
-102ص.2008.حسف الرضا عبد،جياد.)عمييـ كاإلغداؽ العمماء، إلى التحبب
 لذا اختار الدكيرم ىذه الحقبة التاريخية ليبرز لنا شخصياتيا كأحداثيا الدرامية.(103

في نصكص)حدث  بالزماف كالمكاف مترابطيف كمتسمسميف الدكيرم جاء لناكبالتالي 
 الكاقعية بيف كالتذبذب ؛كالمكاف الزماف بعنصرم كالغمكض الكضكح بيف خمطف بالفعؿ(.
 كاألشخاص كاألحداث األرض عمى تحتكل التي المدينة بغداد تمؾ في فالمكاف كالخياؿ
؛ كىذا ما استيكل كأصحاب الفكر المثقفيف كقير الدكلة كبار كتحيز كاليمكـ كالظمـ
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مف خالؿ األماكف خية لتمؾ الحقبة بذكر)الزمكانية(الديكيرم الستمياـ الشخصيات التاري
 .كالتكقيت التاريخي، كتأثره في ذلؾ بالتكحيدم ككتاباتو عف ىذه الفترة

 :في النصوص المسرحية)حدث بالفعل( /المختمفةالتقنيات المتفردة:ثانًيا
، لذا سابقنا التقنيات السائدة كالمشتركة بيف النصكص األربعة القصيرةتـ عرض 

التي ميزت كؿ نص عف اآلخر في السطكر  كالمتفردة سيتـ عرض التقنيات المختمفة
 القادمة.

فعناكيف النصكص المسرحية)حدث بالفعؿ( توظيف داللة العنوان في النصوص:.1
كالتاريخ  الذم عاشو المستمدة مف الكاقعتعبر عف أفكار الدكيرم الشخصية كتجاربو 

عف طريؽ الربط بيف العنكاف كالنص، فجاءت مختمفة كمتفردة الذم استميـ شخصياتو؛ 
 مف تـ استميامو يكحي لمقارئ بأنو)األسرار حالج(عنكاف النص الدراميف مف نص آلخر.

اإلسالمي كاختيار مقصكد مف الكاتب ييدؼ إلى إحياء التراث الحالج الشييرة  قصة
العربي، كأف يعكس لنا كمتمقيف مكقفو مف خالؿ ىذا التراث، فيك قصة استشياد بطكلية 

كمحاربة السمطة الظالمة كمف يعينيا كتضميؿ رجاؿ الديف لمشعب تحت  مف أجؿ العدؿ
 الشجاع أبي النص المسرحي)حمـأما .مظمة الديف كىذا ما يحدث في كؿ زماف كمكاف

 .يراكد أبي الشجاع الذم يعمؿ صياد اأف ىناؾ حممن و تتنبأ بعنكانمنذ أف تقرأ السماؾ(
 المجتمعات، بعض في بقكة ةحاضر  بالغيب التنبؤ تدعي كالتي التنجيـ عمـك فنجد أف

 بالعرافيف يسمى ما متابعةك  المتقمب، العالـ ىذا في سيحدث ما لمعرفة طكاؽ فالكؿ
 يتعمؽ ما بشأف المنجمكف يقكلو ما بكذب منا البعض إيماف رغـ كعمى كالعرافات،
 حتى كاسعنا، إقباالن يو؛ عم اإلقباؿ نجد لذا التسمية، باب مف نجرب ف ننا بالمستقبؿ
 كؼ عمى كالخطكط التعرجات عبر الكؼ، قراءة مثؿشتى  كطرؽ ضركب لو أصبحت
(كبعد القراءة المتعمقة لمنص الدرامي تكتشؼ أف https://www.darelhilal.co).اإلنساف

كىنا يتنبأ الدكيرم بتكريث السمطة  حمـ أبي الشجاع كتفسيره ىك نبكءة الكصكؿ لمسمطة.
يدرؾ أف الصفع ىك لطـ شخص  لو عند قراءة المتمقيأما نص)المصفكع(ففي مصر.

 كىك كفو؛ كالمقصد الذم كقع عميو الصفع بباطف ما، أك ضربو عمى خده أك بدنو
 مف البد معينة حاالت في أنو األىؿ بعض ىمجي كلكف يرل أسمكب يراه البعض

 .الطفؿ لتربية الصفع
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نزىة األلباب فيما ال يكجد في )في كتابوة(ىجري651قكؿ القاضي شياب التيفاشي)يك 
ني امر "في الباب األكؿ)في الصفع كما فيو مف الفكائد كالنفع( يقكؿ:(كتاب ؤ استنبطت كا 

، ، كحذقت النجـك ال ..ظاىر الحقكؽ كالرفع كمتى استعمؿ كاف حاضر النفع..العمـك
 قد النص إف ع!".يقدر طاعف يطعف فيو، كال مىزدىر يزدريو، كال كاقع يقع فيو إال الصف

 ازدىر الذم العباسي باهلل المقتدر عيد عمى الصفع، دلني كقيـ أخالؽ في مرجعنا يعد
عؿ ممككينا، سمطانينا فعالن  أصب, حتى الصفع عيده في  ككزير، ديكاف لو كجي

 كجكىيـ عمى الصفع استقباؿ كظيفة يمتينكف مكظفكف المنصفعة"كىـ "طبقةكظيرت
 شؤكنيا. كتدبير الرعية لسياسة يتفرغ حتى األمير غضب عمى لمتنفيس، كأقفيتيـ

 لكؿ بالنيابة تصؿ يده لعؿ الشعب صفع في السمطاف عمى ينكبكف الذيف ك"الصفاعنة"
 (.كقد56-53.ص1992الديف أحمد.)التيفاشي،شياب .الجاىزكف المنصفعة مف الرعايا
أراد الدكيرم ىنا ب تياف اسـ المصفكع ف.ادن جم عقكبة لو ليس لمف الصفع عقكبة جعمكا

حتي يتناسب مع أحداث القرف الرابع اليجرم كاستمياـ الشخصيات التاريخية كاألحداث 
ا ىذا يدؿك  الدرامية التي استقاىا مف تمؾ الحقبة.  التاريخ ليامر  ىأف السمطة عم أيضن

 التي ترةكف الشعب، كىذا كاف مكجكد في الفجالدييا كليا مف الصافعيف الذيف يصفع
لـ تصفع السمطة بنفسيا الشعب  مسرحياتو ككأف لساف حالو يقكؿ إفالدكيرم كتب فييا 

في مصر  كاؿاألح ىا عما سياسين كىنا اسقاطن  ذلؾا ما تختار مف ينكب عنيا في دائمن ف
 .ات كالسبعينياتفي فترة الستيني

ستشعر أف مكت ن توقراء)نياية كزير(عند باسـ وجاء عنكانفخير النص الرابع كاألأما 
أك عقاب يتمقاه نتيجة فعؿ ما صدر منو في نياية األمر. كىنا  ىذا الكزير ىك النياية

  داللة مباشرة لمعنكاف ال تحتمؿ أكثر مف تأكيؿ لدل المتمقي.
تمػػػػؾ النصػػػػكص األربعػػػػة القصػػػػيرة ل تػػػػوكتابىنػػػػا يسػػػػقط مػػػػا يػػػػراه فػػػػي فتػػػػرة كالػػػػدكيرم 

ـ داخػػؿ المجتمػػع المصػػرم كاالضػػطرابات السياسػػية كاالقتصػػادية فػػي 2005/2006عػػاـ
ػػذلػؾ الكقػػت. ف ا مسػػئكلية المثقػؼ ال تكػػكف فػػي مكاجيػة السػػمطة الغاشػػمة كحػدىا، بػػؿ أيضن

بالدنػػا مػػف تخريػػب كتػػدمير مػػا حػػدث كمػػا يحػػدث لف، اكشػػعبو أحياننػػ فػػي مكاجيػػة مجتمعػػو
فظيػػػع كاسػػػتثنائي كتػػػدمير لمنسػػػيج االجتمػػػاعي كمػػػو كتحطػػػيـ إلنسػػػانية اإلنسػػػاف ككرامتػػػو 

لحػػاؽ العقػػاب البػػدني كالمعنػػكم لمجميػػع،  عمػػاؿ آليػػات التعػػذيب كاالعتقػػاؿ كا  مػػا يفعمػػو ك كا 
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ا بالتباسػػػاتيا ىػػػك إلقػػػاء الضػػػكء عمػػػى حقػػػؿ االختيػػػارات الممكنػػػة تاريخينػػػفػػػي ذلػػػؾ المثقػػػؼ 
ػػػػأك  شػػػكالياتيا.كا   ا ف ميمػػػة إنجػػػاز التحػػػكؿ الػػػديمقراطي ال تتعمػػػؽ بػػػالمثقؼ باعتبػػػاره منتجن

ػػػػػػػػػػػ نمػػػػػػػػػػػا باعتبػػػػػػػػػػػاره شخصن  .يمػػػػػػػػػػػارس الحيػػػػػػػػػػػاة كيتفاعػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػع مجتمعػػػػػػػػػػػوا لممعرفػػػػػػػػػػػة كا 
(https://cihrs.org ) 
 في النصوص: المختمفة المستميمة .التوظيف التقني لمشخصيات التاريخية2

في)نصوص  ومتفردة مختمفةجاءت كسمة التي  الشخصيات ذات النمط السياسي
في نص)حالج فجاءت :وتخدم وتبرز استميام الشخصية التاريخية ومنيمحدث بالفعل(

حممة المشاعؿ: فدفعكا الفعؿ إلى الذركة كأبرزكا الصراع، كزادكا مف  األسرار(مف خالؿ
تعذيب  كانت الجالدكف الثالثة:كميمتيـفجاء كزير(تشكيؽ المتمقي. أما في نص)نياية 

في إقناع كبير الجالديف بأف  اأبك الفت, بشتى الطرؽ رغـ تعاطفيـ معو، ككانكا سببن 
شخصية غميظة الطبع، مندىش ف كبير الجالديفأما  يجعمو يصمي حتى ال يتحمؿ كزره.

ى الطرؽ معرفة يحاكؿ بشت طكاؿ الكقت مف صالبة أبي الفت, رغـ التعذيب الشديد،
 شخصيات ثانكية جاءت لتؤكد حدثى ك المطرب كالعازفيف:ب مر.كجاءطريؽ أمكالو كما أي 

السير ككجكد غناء كطرب، كيمسؾ المطرب بالعكد كيغني مع العازفيف أشعار أبك 
 الفت,.

تتحمؿ كزر منعو مف ال "ياكبيرنا فمتدعو يصمي.الج دون)بأصوات مستعطفة متداخمة(:
 ، كبيرنا معركؼ ب يمانو كمسمـ".الصالة يامؤمف

في)نصوص  ومتفردة مختمفةكسمة التي جاءت الشخصيات ذات النمط االجتماعي 
نجد في نص)حالج :وتخدم وتبرز استميام الشخصية التاريخية ومنيمحدث بالفعل(

ىي شابة ترتدم مالبس الحداد السكداء،تجمس تحت "شقيقة الحالجكمنيـ "األسرار(،
عركس  ىي"جارة الحالجكجاء بػ" جدنا.قدمي الحالج تنيار مف ىكؿ المكقؼ ألنيا تحبو 

الحالج  قدمي تحت تجمس،السكداء الحداد مالبس مازالت في شير العسؿ ترتدمشابة؛
 الذم تحبو كفي نفس عمر أختو، متزكجة منو كفي بطنيا طفؿ حديث العيد.  

"الجمرة الحمراء في أحشائي تكشؾ أف تتحرؾ الثمرة الجارة الشابة)ىامسة تغمغم(:
ا آخر".المقدسة   في بطني حالجن
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جاء الدكيرم بتمؾ الشخصيات لمساندة الحالج كقت الصمب كالحرؽ لمساندة كزيادة 
كليؤكد لنا أف محبيو  األمر صعكبة عميو لرؤيتيـ لو كىك في ىذا المشيد الصعب.
 كمريده مف أرتو كتالميذه لـ يتخمكا عنو آلخر لحظة في حياتو.

في)نصوص حدث  ومتفردة مختمفةجاءت كسمة التي  الشخصيات ذات النمط الديني
في نص)حالج فنجدىا :وتخدم وتبرز استميام الشخصية التاريخية ومنيمبالفعل(

مسمطات ل رمزك جاء بيـ الدكيرم ؛ثالثي شيكخ السنةكىـ األسرار(،
 بصركاال يفيـ  كالسمطة؛ الديف لخدمة الحكاـ تكظيؼ(ك الديف،الماؿ،الدكلة)الثالث:
يريد أف الكاتب ف، السمطاف يراهحقيقة ما يكجيكف انظارىـ لحقيقة الديف كلكف بالشعب 

، بع اليجرم فقطامكجكديف في كؿ زماف كمكاف كليس في القرف الر  يقكؿ أف ىؤالء
متطفميف، متعصبيف دينينا، يكرىكف الحالج كأرادكا  بالغمظة كالقسكة الشديدة، يتصفكفف

؛ كأمركا بحرؽ مؤلفاتو ألنيا أشد خطكرة منو. بشدة مكتو أماـ الجمكع ليككف عبرة
، نتصارباالماتة الكاضحة كاإلحساس كنجدىـ طكاؿ مشيد المكت كجكىيـ مميئة بالش

كينجحكف في يحاكلكف طكاؿ الكقت التأثير عمى صاحب الشرطة كجمكع المسمميف 
 ليدخمكا الناس الجنة كالنار. اكمن أنفسيـ حى  ذلؾ، فيـ ينصبكف

و "معذرة ياصاحب الشرطة..مؤلفات الحالج كرسائمالشيوخ)يوجيونو ىمًسا(:ث ثي 
 عمى لتحصمكا ارجمكه"(:لمعامة ك ميم يوجيون)لتالميذه أخطر مف الحالج نفسو"،

 ازعقكا معنا يامسمميف..صكاتكـ لكي يسمعيا صاحب الشرطة..ارفعكا أ"،الثكاب.."
كىنا يقنع الشيكخ  حماس كال إيماف..". بال-الجمكع خكفنا كرعبنا تردد صرخاىـ بعد تردد

ذا فال يمكف ل الناس كيجعميـ يجيركا بيو ليصؿ صكتيـ لصاحب السمطة فيرضكا عنيـ.
لمفكر فقط، فيك شييد مكقؼ سياسي اجتماعي كضحية مغامرة  ااعتبار الحالج شييدن 

 .طكيمة األمد
كميؿ  ؛العجكز الريفي العراؼب في نص)حمـ أبي الشجاع السماؾ( كجاء الدكيرم

لماؿ، يسخر في بادئ األمر مف حمـ أبي الشجاع كبعد سماع الحمـ االبصر محب 
بنبكءة أف أكالده سيصبحكف ممككنا لمبالد كيعمك ذكرىـ في  يبشرهكالتركيز فيما يقاؿ 

 .اآلفاؽ
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)بمغزم خاص("الشكر كالعرفاف فقط يا أبا الشجاع؟!"،")ساخرنا( العراف العجوز:
يا أبا بكؿ"،"معذرة! أكمؿ -مف مناـ في صيؼ حار غط نفسؾ جيدنا ياتبكؿ؟!يا لو 

 و شخصية دينية لكنو ليس رجؿى يك شخصية أقرب إلى ككنف تبكلؾ أقصد أكمؿ منامؾ".
"أكديب ممكنا"؛عندما استندت الباحثة في ذلؾ عمى ما جاء في مسرحيةديف؛

ستدعي العراؼ افي طيبة؛ ف التحقيؽ في أمر الكباء/الطاعكف الذم يحدثأراد)أكديب(
  .ذلؾ لكي يعرؼ سببالمتنبئ)تيرسياس(

،أم تيرسياس، سكاء ما ييعىمـ كما يبقي ممنكعنا يا مف تفحص كؿ شيء"أنت أودي :
كميما تكف أعمي كما يمشي عمى األرض،  في السماء عمى الشفاه اإلنسانية، كما ىك

 (108.ص1996.سكفككميس)".ف نؾ مع ذلؾ تعمـ..
كىي قضية تكريث السمطة ألبناء الحاكـ  ايتحدث الدكيرم عف قضية ىامة جدن ىنا 

كىذا ما حدث  سكؼ يأتي ليا يكـ كتكرث أم أف الدكيرم يتنبأ بأف السمطة في مصر
 بالفعؿ في الكاقع.

في نص)نياية جاء لنا الدكيرم :النصوصفي  الدرامي حوارالتوظيف التقني لم .3
كسمة متفردة بيف  مختمطة بالمغة العربية الفصحى شعارعمى أ الحكار متضمنن با كزير(

-أبك الفت,-ة الشخصية التاريخية المستميمةع، كىذا ينتج مف طبينصكصو المسرحية
 كما ذكر سابقنا.

 لتكتمؿ متعتي الميمة. -ىيا أسمعني بصكتؾ آخر أشعارمأبو الفتح:
 دعكت القدح.فمما أجابا   دعكت المني كدعكت العمى المطر )يغني(:

 إلػػػػػػى فيػػػذا أكاف الفػػػرح.  كقمت ألياـ شػػػرخ الشبػػػػاب  
 فميس لػػػػو بعػػػػػػػد مقتػرح.   ػػػػػػرء آمػػػػػػالػػػػػػػػوإذا بمػػػػػػػػس المػػ  

 لنا. كخمكىا عنيػػا رحمػػػكا    قبمنػا أنػػػاس الدنيػػػػا دخػػؿ أبو الفتح:
 بعػػػػػدنػػػا. لقػػػكـ كنخميػيػػػا    نزلػػػكا قػػػػػد كمػا فنزلنػػاىػػػا  

يمثؿ  رغـ مف أف أبك الفت, يعذب كيصمب في أكاخر أياـ حياتو إال أف ىذافعمي ال
مف عذابات كصمب كجمد  في مف أعكانيا كالمثقفيفأف ما تفعمو السمطة ، أم فرح لو

أف تبقي الكممة كلتبقي نساف جاىد مف أجؿ الكممة كجاىد مف إ رح لكؿكقتؿ فيي ف
 .األجياؿ القادمة
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الفػت, قبػؿ أف يقتػؿ بمػدة قػد ليػج ب نشػاد  بػيكتـ ذكر ىذه األبيات في التاريخ،"ككاف أ
 لسػانو يجػؼ (،ال53.ص1978ىذيف البيتيف".)ابف خمكاف،أبي العباس أحمد بػف محمػد.

 عبػػػػػػػػػػػد المنصػػػػػػػػػػػكر أبػػػػػػػػػػػي،كأحكالو.)النسػػػػػػػػػػػابكرم أكقاتػػػػػػػػػػػو أكثػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي ترديػػػػػػػػػػػدىما مػػػػػػػػػػػف
كىي جػاءت لمداللػة عمػى عػدـ خػكؼ مػف المػكت كال مػف كبيػر .(222.ص1983.الممؾ

 الجالديف رغـ تكعده لو طكاؿ الكقت.
 لكنو ما غير المخبر.بدؿ مف صكرتي المنظر..أبو الفتح)ينشد بصوت خفيض(:

 في النصوص: اإلرشادات المسرحية)النص المرافق( التوظيف التقني .4
كاإلكسسػكارات فػي  المنظػر فجػاءفي النصوص: واإلكسسوار مناظرالتوظيف التقني لم-

كىذا ما لـ يقـ بػو  تقسيمو إلى مشيديفبيف النصكص حيث تـ  انص)نياية كزير( متفردن 
المشػػػػػػيد ؛ فػػػػػػي النصػػػػػػكص األخػػػػػػرل؛ فجػػػػػػاءت عبػػػػػػارة عػػػػػػف مشػػػػػػيد كاحػػػػػػد فقػػػػػػط الكاتػػػػػػب
مجمػػس :"مجمػػس شػػراب كأنػػس فػػي دار أبػػي الفػػت, ابػػف العميػػد.. يتكسػػط نػػدماءه فػػي األكؿ

المشػػػػػيد ك الشػػػػػراب، كىنػػػػػاؾ المطػػػػػرب بعػػػػػكده يسػػػػػتعد لمغنػػػػػاء كحكلػػػػػو أكثػػػػػر مػػػػػف عازؼ".
 مػػػف بالعديػػػد عيرفػػػت الػػػرم مدينػػػةك  الػػػرم". سػػػجكف أحػػػد فػػػي انفراديػػػة زنزانػػػة :"داخػػػؿالثاني

 العباسػػية الخالفػػة خػػالؿك  ؛المدينػػة عمػػى مػػرت التػػي الثقافػػات لتعػػددذلػػؾ  يعػػكدك  األسػػماء،
 العباسػػي، الخميفػػة الميػػدم محمػػد إلػػى نسػػبة(الميحمديػػة)الػػرم دكلػػة ؛الرسػػمي االسػػـ كػػاف

 فػػي أبػػاه ابف العميػػد خمػػؼالزيػػارييف. مػػف المدينػػة بػػانتزاع 940/ىػػػ329الدكلػػة ركػػف كنجػػ,
 كالقمـ،إنػػػو السػػيؼ بػػكزارة ككمفػػو ىػػػ،360سػػنة كنكاحييػػا بػػالرم البػػكييي الدكلػػة ركػػف كزارة
 ,(.org/wikihttps://ar.wikipedia).ـ970 ،  ى360سنة ببغداد:كقيؿ الرم في تكفي

(2021.Pp575-576. Anna Akasoy, Emilie Savage-Smith) 
 حداثاألختمؼ تفصيؿ كقكع افي النص: المكان والزمان عنصرالتوظيف الداللي ل .6

؛ ففي نص)حالج بغدادداخؿ  مختمفة مدفبمسرحيات)حدث بالفعؿ(ل الدرامية التاريخية
المكاف  )حمـ أبي الشجاع السماؾ(كافأما،دجمة نير شاطئ عمى المكافاألسرار(كاف 

)المصفكع( داخمي في المكاف في كجاء.عمى شاطئ أحد األنيار في فارس،خارجي
)نياية كزير(داخمي في أماق.369ضد الدكلة في ىمذاف عاـديكاف جاللة الممؾ ع

الفت, ابف العميد كزير مؤيد الدكلة ابف عضد الدكلة  مجمس شراب كأنس في دار أبي
 كذلؾ ليتناسب كطبيعة الحدث الدرامي كشخصياتو المستميمة.في الرم بفارس.

https://ar.wikipedia.org/wiki
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كص)حدث منتصػػػؼ الميػػػؿ فػػػي صػػػيؼ حػػػار كسػػػمة متفػػػردة فػػػي نصػػػإضػػػاءة جػػػاءت 
لمداللػػػػة عمػػػػى حػػػػب الػػػػكزير ذم الكفتيػػػػيف لمسػػػػير كالشػػػػرب بالفعػػػػؿ(في نص)نيايػػػػة كزير(

كانػت تتصػؼ بػو  كالغنػاء فػي الميػؿ، أمػا أنػو فػي صػيؼ حػار ألنػو المنػاخ الػذمكالطرب 
 مدينة الرم ببغداد.

متفردة بيف مختمفة ك جاءت كتقنية .تقنية النياية المفتوحة في النصوص:7
نتيى حيث اإال في نص)حمـ أبي شجاع السماؾ(، فمـ تأتً حدث بالفعؿ(،)نصكص

كآباء ممكؾ عمى  اممككن  الثالثة أنيـ سيصبحكفعجكز لؤلخكة الحدث بقكؿ العراؼ ال
ا عمى يده اليمنى، كينتيي  فارس كالعراؽ، كينص, األخ األصغر أف يككف حريصن

كترجع الحدث الدرامي بذلؾ دكف أف يكض, لنا الدكيرم ىؿ تحققت النبكءة أـ ال؟!،
كريث التي أف يثير في القارئ التفكير في فكرة التأراد أف الدكيرم إلى  الباحثة ذلؾ

كانت تسيطر عمى المجتمع المصرم في كقت كتابتو لتمؾ المسرحيات في عيد الرئيس 
ا  األسبؽ مبارؾ. لمبحث عف تمؾ الشخصيات  ا لفضكلولقارئ كدفعن اثارة إلكترجعو أيضن

عمى ا لمخيمتو كي تنشط بيدؼ إرساء العمؿ ، كحثن التاريخية التي استميميا في النص
ا، متأرج, االحتماالت بعد ختاـ الصفحة يبقى النص معمقن ، فال نياية يضعيا ىك

القارئ المثقؼ المطمع عمى تاريخ بغداد في القرف الرابع اليجرم  كأف األخيرة منو.
باألحداث كاألفكار  اا عضكين دما تككف النياية مرتبطة ارتباطن عنك يعرؼ أنيا تحققت.

 حدكثياىذه الركاية يمكف  كاألشخاص كصراعيـ ف ف مف شأف ذلؾ أف يقنع القارئ بأف
لحياة جديدة، لذلؾ تخضع  بدايات ا أف النياياتمدرؾ تمامن  فالكاتبأك حدثت بالفعؿ، 

 .العصر كالحالة االجتماعية لذلؾ المجتمع، كخياؿ الكاتب منيا ة عكامؿالنيايات لعد
، إنػػو ال يرتكػػز عمػػى قػػدرة المتمقػػيايكػػك()فػػالنص عنػػد؛ ةالباحثػػكىنػػاؾ رأم أخػػر تؤيػػده 

. إال أف عػػاده كدالالتػو، كتؤىمػو لمتابعػة أبتساعده عمى استقباؿ الػنص. ليخمؽ ىذه القدرة
، إمػػػا ؤلػػػؼ قػػػد ال تتحقػػػؽ فػػػي معظػػػـ األحػػػكاؿالطبيعػػػة التككينيػػػة لممتمقػػػي التػػػي يأمميػػػا الم

، أك بسػػبب عتمػػة الػػنص الناجمػػة عػػف درجػػات التكػػكيف المعرفػػي المحػػدكد لممتمقػػيبسػػبب 
 عػػػػػف المشػػػػػاركة فػػػػػي قػػػػػدرة المتمقػػػػػي عمػػػػػى اسػػػػػتقبالو فضػػػػػالن التكثيػػػػػؼ، ممػػػػػا يحػػػػػكؿ دكف 

)فكؽ النمػػكذجي أك المثػػالي( حاجػػة إلػػى قػػارئإنتاجػػو.كمثؿ ىػػذه النصػػكص إنمػػا ىػػي فػػي 
، كاستحضػػار المألكفػػػة مػػػف شػػرح كتفسػػير كتأكيػػؿيمتمػػؾ أدكات اإلضػػافة المألكفػػة كغيػػر 
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، كقػػػػدرة عمػػػػى كشػػػػؼ الرمػػػػكز حتػػػػى يمكػػػػف ت التاريخيػػػػة كاألسػػػػطكرية الفمسػػػػفيةلممرجعيػػػػا
كالػنص .، ألنيػا ال تقػدـ اليقػيفإليػو، لكنيػا راحػة مؤقتػةالكصكؿ إلػى النػاتج الػذم يسػتري, 

ؼ إذ ال تتكقػػ ،ات المتعػػددة كالتػػأكيالت المختمفػػةقابػػػؿ لمقػػراء ،Texte ouvert المفتػػكح
إلػػى المتمقػػي ثػػـ تبػػدأ مػػف الػػنص فيػػو الحركػػة اإلنتاجيػػة ك مجمكعػػة التفسػػيرات التػػي تالحقو،

ػػػػػػػػػػػ حمد،عبػػػػػػػػػػػد اهلل ).اا جديػػػػػػػػػػػدن ترتػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػنص لتفػػػػػػػػػػػرز فػػػػػػػػػػػي النيايػػػػػػػػػػػة نصن
 (306-305.ص2017.خضر

:بحثملالنتائج العامة   
ىذه ف ألالستمياـ شخصياتو التاريخية ببغداد لقرف الرابع اليجرم ا اختار الدكيرم.1

 اإلسالمية كالمممكةكانت مصدر بحث كدراسة القدامى كالمحدثيف؛ الحقبة التاريخية 
التكظيؼ التقني لعنصرم فجاء  قبميا. كانت التي القركف مف العمـ في شأننا أعمى كانت

 ثقافة إسالمية محياة مجتمع ذ رة عفصك إلعطاء  اكمتتابعن  الزماف كالمكاف متسمسالن 
المثقفيف كأصحاب  كقير الدكلة كبار كتحيز األشخاص كاألحداث عمى كالتي تحتكل

 الفكر.
أراد الدكيرم مف استمياـ الشخصيات التاريخية أف يسقطيا عمى الكاقع المعاصر .2

الذم كاف  بالحاضر في كؿ عصرتعيد نفسيا  التي يربط أحداث الماضك المعاش 
)حالج في مالرأكالتعبير عف  تكميـ الكممة كحرية الفكرك  يعيشو كقير السمطة لممثقفيف

)حمـ أبي شجاع التكريث في عيد الرئيس مبارؾتنبأ بالمستقبؿ مف خالؿ ال؛ك األسرار(
 (.نياية كزيرفي)، كعالقة الماؿ بالسمطة السماؾ(

استطاع الدكيرم مف خالؿ التكظيؼ التقني لمشخصيات التاريخية أف يبرز األحداث .3
 ال يبالي)الحالج،ابف العميد(جعؿ البطؿالدرامية كيفؾ رمكزىا كدالالتيا المختمفة؛ ف

كسمة مف , الصالة كالتكبة قبؿ الرحيؿ ، ككذلؾطير يـبالنسبة ل ؛ فيككال ييابو المكت
عمى السمطة كالنفكذ،  كاتمردف سمات بناء شخصية البطؿ في النصكص عينة البحث.

 بمغة ثكرية متمردة كخطاب تحريضي لتغيير المجتمع. كاكتميز 
في تخالؼ السمطة ما ا التي دائمن الدرامية)الحالج،ابف العميد( شخصياتو مف جعؿ.4

التناقض بيف حرية المثقؼ  ، ليظيرمصيرىا المكت كنياية محتكمةاألحداث الدرامية 
خالؼ أما)ابف جرنبار(،كقكانيف الدكلة التي تقير فنو؛ كبالتالي نجدىا في أم مجتمع
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 نفس مصير كلـ يالؽً  عضد الدكلة كلكنو أيده الرأم في نياية الحدث الدرامي
 .الشخصيات األخرل

 في البحث عف:)حدث بالفعؿ(نصكص ت التاريخية المستميمة فيتشترؾ الشخصيا.5
الركح التي مطة)الحالج،المصفكع،نياية كزير(،"اليقيف في الحياة)ابف جرنبار(،مطاردة الس

 تبحث عف الخالص)الحالج(".
التي كرد ذكرىا  شتير عف الشخصيات التاريخية البارزةفي سمبو ما ا بالس الدكيرم.6

مف الفضائؿ، كبالس في التعصب عمييما كما )ابف العميد،ابف يكسؼ(في النصكص
أحد أعالـ كمجددم -كأفكار أبك حياف التكحيدمبآراء  الشديد، بسبب تأثره أنصفيما

 عنيما.-القرف الرابع اليجرم؛كفيمسكؼ متصكؼ
القصيرة؛أحداثيا  جاء لنا الدكيرم في ثالث مسرحيات فقط مف األربع مسرحيات.7

مترابطة ببعضيا البعض حيث إنيا تخص بف بكيو مف  كشخصياتيا التاريخية الدرامية
المكجكدكف في القرف الرابع اليجرم ذات التقاليد الشيعية كىـ:)حمـ أبى  عائالتأبرز ال

 كآراءه. ا بالتكحيدممتأثرن شجاع السماؾ،المصفكع،نياية كزير(
مشتركة كسائدة كظفيا الدكيرم إلبراز كخمؽ المزج بيف تقنية نصية نجد أف ىناؾ .8

الكاقع التاريخي كالحمـ ىي تقنية الشخصيات التاريخية المستميمة كالحكار كاإلرشادات 
 المسرحية ككاف مف أبرز تمؾ اإلرشادات االنفعاالت الشخصية.

شجاع ص)حمـ أبي في نكتقنية نصية متفردة تقنية النياية المفتكحة كظؼ الكاتب .9
إلى أف الدكيرم أراد كترجع الباحثة ذلؾ  السماؾ(فقط كلـ يستخدميا في باقي النصكص،

متفكير في فكرة التكريث التي كانت تسيطر عمى المجتمع لالقارئ  مخيمةأف يثير 
 .في عيد مبارؾ ـ2005/2006عاـالمصرم في كقت كتابتو لتمؾ المسرحيات 

يؼ التقنيات النصية كتكظالدكيرم لمتاريخ استمياـ  مف خالؿ كاتبذاتية التحققت .10
كتأثره  مف رؤيتو الخاصة بو كالذاتية في قراءة األحداث التاريخية المعبرة عنيا

المقيكريف مف قبؿ يا عمى أبطاؿ مسرحياتو المثقفيف كما تظير في إسقاط ؛بالتكحيدم
 .خاصةن قبؿ كفاتو كما كاف يشعر ىك السمطة
جاء  لخمؽ الزماف بداللتو المختمفة، تكظيؼ تقنية الحكار الدرامينج, الدكيرم في .11
فؾ رمكزىا ك  كالشخصيات التاريخية المستميمة عف األحداث الدرامية اكمعبرن  امكثفن 
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مقصكد منو فييا كاإلسقاط السياسي في مسرحيات)حدث بالفعؿ( خيةيكدالالتيا التار 
أرض الكاقع تاريخينا كبشكؿ معاصر التأكيد عمى أف تمؾ األحداث حدثت بالفعؿ عمى 

 .في حياتنا الراىنة
الصمب عمى  العركسة،الصمب عمى )اتكاإلكسسكار  المناظرتقنية  تـ تكظيؼ.12

مسرحيات)حدث في  متعذيبككسائؿ ل(...كغيرىا،جنازير حديد،الجمد ،الشجرة
الدكيرم ألنيا كانت سمة سائدة في تعذيب الشخصيات التاريخية التي استميميا بالفعؿ(،

 .كالسبعينيات اتيالستين فترة بأحداث ذلؾ عالقة، ك في تمؾ الحقبة التاريخية
 )الدكلة،الماؿ،الديف(كرمز لمسمطات الثالث:)حالج األسرار(يكخ الثالثالشجاء .13

الذيف ال يبصركف الشعب بحقيقة الديف كلكف بحقيقة ما يراه السمطاف فيـ مكجكديف في 
 .صراع السمطتيف الدينية كالدنياكية في مجتمعو العربيفركز عمى ، كؿ زماف كمكاف

ىا ك جالد مر التاريخ ليا ىأف السمطة عملنا  ؿليدجاء لنا الدكيرم بنص)المصفكع( ل.14
كتب فييا  التي ترةفي الف اكف الشعب، كىذا كاف مكجكدن كليا مف الصافعيف الذيف يصفع

ا ما دائمن لـ تصفع السمطة بنفسيا الشعب ف مسرحياتو ككأف لساف حالو يقكؿ إفالدكيرم 
في مصر في فترة  كاؿاألح ىسياسي عم كىنا اسقاطه  ذلؾتختار مف ينكب عنيا في 

 .الستينيات كالسبعينيات
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