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 ا  ة ا قرآ  ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِمَِِۡءاَننهوا ِِٱََّل يوَِِٱّلَلِهِيَۡرفَع وتهوا َِِوٱََّل يوَِِن نكه
ه
ِ ِٱۡلع ۡلمَِِأ َِدَرَجَٰت 

 ١١َخب يرَِِتۡعَهلهونَِِب َهاَِوٱّلَلِه

 

 

 
[(11) اآلية المجادلة:سورة ]  

 صدق اهلل العظيم 
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 داءــــا ه
  

لي  دت  ه  ها، وم  أعيش   أن   حياتي قبل   ت  ، إلى من عاش  معنى العطاء   العطاء   مت  إلى من عل  
، أمي الحبيبة تي ودنياي  تي ومليك  قلبي وملك   يا سيدة   إليك  ، كلل    دون   العناء   متحملة   الطريق  

 ة.الجن   أهل   من سيدات   سيدة   ك  أن يجعل   اهلل   أسأل  
 

 .-أبي رحمه اهلل- القلبفي  محى من الذاكرة، المنقوشة  التي ال ت   المسافرة   إلى الروح  

 إلى أخوتي وأخواتي حفظهم اهلل ورعاهم.
 

 ها أهدي هذا البحث.الي ونيل  ه للمع  نفس   توق  ن ت  م   إلى كل  
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 ا شكر وا تقد ر
 

مع أكؿ خطكاتي ك  ،(1)"يشكر الناس ال يشكر اهلل مف ال": وم  اهلل لميو كسمـ قكؿ رسكؿ اهللمف  اانطبلقن 
لممني معن  ، الذم ا حاج إ راه م فوزي :ا دكتور األستاذ مشرفي في طريؽ الصياة، أتكةو االشكر كالتقدير إل 

 في إخراج ىذا الاصث إل  النكر، ةزاه اهلل الخير. افقد كاف ساان  كأمدني اما يفيد الاصث، ،الوار
 ،صادق أ و    مان :ا دكتوراأل تاذ ع د ا رح م حمدان و  :ا دكتوركأشكر مف زرع في ركح األمؿ 

 .، لكـ مني ةزيؿ الشكرمحمد صالح أ و حم دة :ا دكتوراأل تاذ ا  مس، و فضل : وا دكتور
 ذت لم  يدييـ ككانكا خير لكف ليالذكر إل  ةيااذة ةامعتي الغراء ةامعة األقو  الذيف تتمما كأخص 

خضر محجز،  :ع د ا ج  ل صرصور، وا دكتور: ا دكتوراأل تاذ ر اح ا  م ي مفتاح، و : ا دكتور األستاذ
،    مان ا معال :جهاد ا  از، وا دكتور :محمد ح و ة، وا دكتور :  طان، وا دكتور أ امة أ و :وا دكتور

 ذكرىـ ليـ مني كؿ االصتراـ كالشكر.مف ذكرتيـ كمف لـ تسعفني الذاكرة ل ،كافةن  كىيئة التعميـ فييا
 .ليخرج إل  الطريؽ القكيـ ؛ىذا الاصثمناقشة اتفضبل  اةزيؿ الشكر كالعرفاف ألستاذمَّ المذيفً كما أتقدـ 

خراةو إل  النكر. ل  كؿ مف سالدني إلتماـ ىذا الاصث كا   كا 
 

  

                                                           
 -ىػ(، تح: شعيب األرنؤكط 241مسند اإلماـ أصمد اف صناؿ، أصمد اف مصمد اف صناؿ اف ىبلؿ اف أسد الشيااني )المتكف :  (1)

 .11703(، رقـ الصديث: 18/233ـ(، ) 2001 -ىػ  1421لادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة، الطاعة: األكل ، )
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 ا م خص
، كمف نا مصمد كلم  آلو كوصاوالمرسميف، سيدً  لم  أشرؼً  كالسبلـي  ، كالوبلةي الصمدي هلًل ربّْ العالميف

 أما اعد:سارى لم  دراًو اإصسافو إل  يكـ الديف، 
تبلقي كاالختبلؼ ايف األدب ستير في األدب المقارف كلنكانو "أكةو الاصث مقدـ لنيؿ درةة الماةفيذا 

 دراسة مقارنة". "اشكساير أنمكذةن  عرايكاألدب ال نةميزماإل
 ،األمريكية لم  الصكايات العراية التراثية مف ألؼ ليمة كليمة لمدرسةً ا منيجى  كقد صاكلت الااصثة أف تطاؽى 

امسرصيات شكساير، كما تناكلت الااصثة التشااو كالتبلقي ايف مسرصيات شكساير كمسرصيات لراية قارنتيا مك 
 االمنيج األمريكي. مقارفو  صديثة، مف منظكرو 

في المقدمة لف مكضكع  الااصثة مقدمة، كتمييد، كستة فوكؿ، كخاتمة، كتصدثت كقد اشتمؿ الاصث لم :
 .اقةالدراسة كخطتيا كمنيةيا كالدراسات السا

  احتوى ع ى:، وقد تمه دا 
 مفاىيـ األدب المقارف. 
 .المقارنة ايف منيةي المدرسة الفرنسية كمنيج المدرسة األمريكية 
 التمييد ستة فوكؿ مقسمة لم  ااايف، كىي كاآلتي: يميك 
 :ت اول ثالثة فصول تحتوي ع ى ثما  ة فقد   ع وان مالمح عر  ة وعالقتها  شك   ر، ا  اب األول

 :كا تيوهي  ،م احث
  ليمة كليمة كمسرصية لطيؿ لشكسايرالفوؿ األكؿ: المشاايات المتقاراة مف التراث العراي ألؼ. 
 ديؾ الةف الصموي كمسرصية لطيؿ شكساير.الفوؿ الثاني : 
 .الفوؿ الثالث: الصكايات العراية كتركيض النمرة لشكساير 
  األدب ا عر ي، فقد ت اول ثالثة فصول تحتوي ع ىأما ا  اب ا ثا ي  ع وان ا جما  ات ا شك   ر ة في 

 م احث وهي:  تة
  .الفوؿ األكؿ: تاةر الاندقية لشكساير كمسرصية "شايمكؾ الةديد" لعمي أصمد ااكثير 
 لممدكح لدكاف. اشكساير كمسرصية ىاممت يستيقظ متأخرن ل ىاممت الفوؿ الثاني: مسرصية 
 لشكساير، كمسرصية "مورع كميكاترا" ألصمد شكقي. الفوؿ الثالث: مسرصية أنطكنيكس ككميك اطرة 

يمييا قائمة االموادر ذكرتيا الااصثة في خاتمة الدراسة، كتكويات  كقد انتيت الدراسة إل  لدة نتائج
 كالمراةع.

 .اكثيرن  اد كلم  آلو كوصاو كسمـ تسميمن مكوم  اهلل كسمـ لم  سيدنا مص
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Summary 

 

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Peace and blessings be upon 

His honorable messenger, Mohammaed.  

This is a research presented to obtain a master's degree in comparative literature titled: "The 

convergences and differences between Arabic and English literature; Shakespeare as a model". 

The researcher applies an American school of thought approach towards the Arab traditional 

tales of The Thousand and One Nights and compare them to Shakespeare's plays.  

The researcher also examines the similarity and convergence between Shakespeare's plays 

and modern Arab plays, from a comparative perspective of the American standard. 

The research includes: an introduction, preface, six chapters, and a conclusion. In the 

introduction, I discuss the subject of the study, its plan and its curriculum, and other previous 

studies. 

Then, I presented the introduction with a preface that contains: 

 Concepts of comparative literature 

 Comparison between the French school curriculum and the American school curriculum. 

Six chapters are divided into two chapters, which are as follows: 

 The first chapter: entitled Arab features and its relationship to Shakespeare, as it dealt 

with three chapters containing eight topics, as follows: 

 Chapter One: The similarities between the Arab heritage of One Thousand and One Nights 

and Othello's Shakespeare play. 

 Chapter Two: Dik Al-Jin Al-Homsi and Shakespeare's Othello. 

 Chapter Three: Arab Tales and Shakespeare's The Taming of the Shrew. 

 As for the second chapter, entitled Shakespearean Aesthetics in Arabic Literature, it 

includes three chapters, each containing six topics: 

 Chapter One: Shakespeare's The Merchant of Venice and The New Shylock play by Ali 

Ahmed Bakthir. 

 Chapter Two: Shakespeare's Hamlet and Hamlet Wakes Up Late of Mamdouh Adwan. 

 Chapter Three: Shakespeare's Antony and Cleopatra and Cleopatra's Death by Ahmed 

Shawky. 

The study ended with several results and recommendations mentioned by the researcher at the 

conclusion of the study, followed by a list of sources and references. 

May God’s blessings and peace be upon our prophet Muhammed, his family and companions. 
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 :ا مقدمة
صت  يرض ، كاعد الرض ، كأومي  كالفضؿي  ةي يميؽ اعظمتو، كهلل المنٌ  االصمد هلل لدد ما خمؽ كارأ، صمدن 

 كاعد:، اكثيرن  اـ تسميمن كسمّْ  ،، كلم  آلوـ لم  خير الكرل، شفيعنا يكـ التنادكأسمي 
مكاضيعو صكؿ الاصث في التشاايات ايف اآلداب العالمية تدكر  كاسع، األدب المقارف مةاؿ دراسةو  مةاؿي 

التراث العراي خاوة في كمف أىـ المكاضيع التي تطرقت ليا الدراسة ىك التنقيب  عراية،كغيرىا مف اآلداب ال
، فقد أخضعت الدراسة لؤلزماف كافةن تومح معالةتيا  صكايات ألؼ ليمة كليمة كما يصممو التراث مف مكضكلاتو 

 امسرصيات كيمياـ شكساير. إليةاد التشااو اينيا كايف المسرصيات العالمية ممثمة لمدرس صكايات ألؼ ليمة كليمة
كتنكلت قوويا ، اشريةاصتكاه مف قوص كصكايات وكرت فييا شيرزاد النفس ال كلما كاف لتراثنا ما

القوص  مف كما اصتكت قوويا ،تمر او النفس الاشرية لممرأة كذا الرةؿ كذكرت ما ،اأسمكب سردم مشكؽ
الكنكز مف  تمؾاستخراج  لم  ىذا الاصث يةبكاف  مكضكلات اطريقة غير مااشرة.الالخيالية التي تعالج 

متمثمة امسرصيات كيمياـ  الصكايات كالقوص مف كتب التراث كمقارنتيا األماؿ لراية كألماؿ أداية لالمية،
 شكساير.

 كشالره  كأديبه  لمسرح، فيك كاتبه افي كتااة قممو  ال يختمؼ اثناف لم  لاقرية كيمياـ شكساير كارالةً 
المسرح اإلنةميزم  سكناتة، كاف رائدى  كخمسيف كمائة اأراعن  لؼى كما أَّ  ،مسرصية كثبلثيف ان تسكتب صكالي  ،لالميّّ 

كمآسي، كألف ايت القويد تصميؿ  تف ككميدياايكتاااتو  تفي القرف السادس لشر، في العور اإلليزاايثي، تنكل
يةاد االئت لف  ابلؼ كاالختبلؼ ايف األلماؿ األداية، ااتعادن مسرصيات كيمياـ شكساير كتصميؿ الكتااات العراية، كا 

مصاكلة ىذه ك  ،المدرسة األمريكية تطايؽ منيجلمصاكلة في داية، اؿ نصمؽ اةماليات الكتااات األ ،التأثر كالتأثير
لنقؼ  المنا نةد لنا مكانن  لتطايؽ المنيج النقدم لم  الدراسات األداية المقارنة، ة فتح الااب أماـ المقارنيف الدراس

 .كليكمؿ الااصثكف المقارنكف لدة دراسات ايف آداب مختمفة ايف المقارنيف،
لةدة المكضكع كندرتو، كما كةدتو مف شح في المكتاات  اكاةيت الدراسة الكثير مف الوعكاات نظرن 

 لعراية لف كتب تنمي ىذا المكضكع.ا
  ها:ا مدر ة األمر ك ة في ا  حث عدة أ  اب م م هج  تط  ق  وغات م

 رط إةادة المغة األةناية.تشت كلـ لم  شرط التأثر كالتأثيرلدـ اقتوارىا   .1
 ، كالفنكف كالمكسيق .دراستيا الكمية لؤلدب كالظكاىر الةمالية .2
 ، كنظرية التناص.رسة األمريكية مثؿ: نظرية التمقيظيكر النظريات الةديدة في المد .3
 لممدرسة األمريكية. كفؽ المنيج النقدم الدراسات التطايقية المقارنة قمة .4
 كفؽ المنيج النقدم األمريكي". امصاكلة الااصثة اإلةااة لف سؤاؿ:" كيؼ نقارف تطايقين  .5

  أ  اب اخت ار ا درا ة
 .ضكع في الدراسات األداية النقديةةدة المك  -1
 .كالتطايؽ النقدم الةديد لميياة، إلادة التنقيب في الموادر التراثية العراية خاوة كتاب ألؼ ليمة كليم  -2
 األمريكي. نيجكفؽ الم االدراسات األداية المقارنة تطايقين  قمة  -3
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 أهم ة ا درا ة:
 .رسـ سير اآلداب في لبلقاتيا ااعضيا الاعض 
 .الكشؼ لف موادر التيارات الفكرية كالفنية لؤلدب 
 .العمؿ لم  إلادة االلتاار لمتراث العراي 
   الستخراج العناور الةمالية الكامنة في الانية الداخمية لمنوكص األداية.دراسة تطايقية تسع 
 

 أهداف ا درا ة:
 مي هذه ا درا ة إ ى تحق ق األهداف ا ت ة:تر 

  رشكساي ي كاالختبلؼ ايف أدايف مختمفيف في األدب العراي كمسرصياتتسميط الضكء لم  نقاط التبلق. 
 اعض الكتاب العرب. ندالمبلمح الشكسايرية ل تاياففي ك تكضيح التاادؿ الثقا 
 .إضافة لانة ةديدة لمدراسات األداية المقارنة 
  العراية كالعالمية.داب اآلتفسير ظكاىر التشااو المبلصظة ايف 
 المدرسة األمريكية التي اىتمت ادراسة التقااؿ كالتشااو ايف األلماؿ األداية. منيج تطايؽ 
 يف اآلدابقات المعقدة الف العبل مصاكلة كشؼ المثاـ. 

 ا درا ات ا  ا قة:

 في هذا ا مجال: ا  ا قة أهم ا درا ات
 لمي مصدادم،  ، د.ا" المناةاة الرااعة نمكذةن ي األدب العراي مف خبلؿ مأساة "ىاممتتمقي شكساير ف

 .1601،كرقمة، الةزائر ةامعة قاودم مرااح،
 1990 كزاف،لدناف مصمد  في مسرصيات شكساير كااكثير، الييكد. 
 تاةر الاندقية" لشكساير ك"شيمكؾ الةديد" لعمي أصمد ااكثير، دراسة  المختمؼ كالمؤتمؼ ايف مسرصيتي"

 .2015-2014 تناوية مقارنة، أسماء مصمد الةمؿ، ةامعة قطر،
كفي الدراستيف السااقتيف تمت المقارنة ايف وكرة الييكدم في العمميف كلرض القضية الفمسطينية في 

 لمي أصمد ااكثير. دراسة
 لائشة سايح، رسالة ماةيستير، ةامعة اأنمكذةن لغرب كالعرب، أصمد شكقي كشكساير كميكاترا ايف ا ،

 . 2008/2009فارس المدية، الةزائر، ي ييص
 تناكلت ىذه الدراسة المقارنة وكرة كميكاترا ايف أصمد شكقي كشكساير.

  مقارنة، نكرة لاد اهلل مقاكؿ السفياني، رسالة ماةستير، التأثير الشكسايرم في مسرح ااكثير دراسة
تصدثت الدراسة لف مدل تأثر ااكثير اشكساير  .1994 السعكدية، ةامعة أـ القرل، المممكة العراية

 .خاوة لند توكير الييكدم في مسرصياتو
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الثقافة العراية  مف ةكانب العبلقة التاادلية ايف اكاصدن  اكالكاضح أف ىذه الدراسات قد تناكلت ةانان 
ألنيا تقكـ لم  المنيج الفرنسي، أما الدراسة الصالية فإنيا تتناكؿ العبلقة األداية ايف األدايف مف  ؛كشكساير

 ممنيج النقدم األمريكي.المضاميف كاألاعاد الةمالية كالةكانب الفنية في النوكص األداية، كفقان ل ةميع ةكانايا
 م هج ا درا ة:

ي دراستيا المنيج المقارف االتااره المنيج الذم أثات نةالتو كنةاصو في تناكؿ مكاطف التمدت الااصثة ف
لماصث كالكشؼ  االتأثر كالتأثير في اآلداب، قاؿ ظيكر المدرسة األمريكية، فيك يتخذ مف األلماؿ األداية منطمقن 

لف الوبلت ايف اآلداب، كييتـ ارسـ الخطكط األداية ايف الثقافات المختمفة، كيشرح األىداؼ التي صققيا تبلقح 
إل  نكع مف التراث  ، كييدؼ المنيج المقارف إل  كسر العزلة القكمية كوكالن االنوكص األداية المختمفة قكمين 

كتعدده إل  مدارس مختمفة، المدرسة الفرنسية التي تيتـ ادراسات العالمي إف وح التعاير، كألىمية المنيج، 
التأثير كالتأثر كطااعيا التاريخي، كالمدرسة األمريكية التي تيتـ امكاطف الةماؿ كاالئتبلؼ كاالختبلؼ ايف 

 النوكص.
ة ايف اآلداب الىتمامو االعبلقات التاريخي ؛المنيج المقارف الةانب الةمالي في المدرسة الفرنسية أىمؿقد ك 

غطت المدرسة األمريكية الةانب فقد المدرسة األمريكية لكس المدرسة الفرنسية،  كاف دكر المختمفة، اينما
ةميع ما قامت لميو المدرسة الفرنسية مف ماادئ، خاوة ثنائية التأثر  غيرتالةمالي في اآلداب المختمفة، ك 

ف المدرسة لالمختمفة اصرية أكار لند مقارنة النوكص  كالتأثير لند الفرنسييف، كتمتعت المدرسة األمريكية
 الفرنسية.

المدرسة األمريكية كتطايؽ منيةيا النقدم لم  األلماؿ األداية المذككرة  منيج لذا آثرت الااصثة استخداـ
لغاء دكر المدرسة الفرنسيةلنوكص المكةكدةا ةماليات استخراجىتماميا امكاطف الةماؿ ك ال ؛في الاصث  ، كا 

 التأثر كالتأثير. ذات
 حدود ا درا ة:

ألؼ  اآلداب العراية كمبلمصيا في اآلداب اإلنةميزية متمثمة في كتاب:مكضكليا مف اتخذت ىذه الدراسة 
: كىي ،شكسايرامسرصيات  مقارنةن ليمة كليمة، كديكاف الشالر ديؾ الةف الصموي، كصكاية النائـ كاليقظاف 

 ة.مسرصية لطيؿ، مسرصية تركيض النمر 
مسرصية تاةر الاندقية مقارنة ، ةكدة في المسرصيات العراية متخذةثـ انتقمت الدراسة لممبلمح الغراية المك 

لممدكح  امقارنة مع مسرصية ىاممت يستيقظ متأخرن  ىاممت مسرصية مف مع شايمكؾ الةديد لعمي أصمد ااكثير، ثـ
 مورع كميكاترا ألصمد شكقي.، كمسرصية أنطكنيكس ككميكاطرة مقارنة مع صدكدان ليا لدكاف

 ليا. ااتخذتيا الدراسة صدكدن 
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 خطة ا درا ة:

كمنيج الدراسة  ،كالدراسات السااقة ،مكضكعسااب اختيار الكاشتممت لم  أمقدمة  إل : قسمت الدراسة
الفرنسي المقارنة ايف المنيج ثـ  المقدمة اتمييد اصتكل لم  تعريفات األدب المقارف تاعتي أن ك  ،كأىميتيا كصدكدىا
 كأتاعت التمييد افوكؿ الرسالة كىي كاآلتي: ،كالمنيج األمريكي

 :ا  اب األول: مالمح عر  ة وعالقتها  شك   ر
 مبلمح لراية في مسرح شكساير :ا فصل األول. 
 .ناذة لف كتاب ألؼ ليمة كليمة 
 الماصث األكؿ: ممخص قوة قمر الزماف كمعشكقتو. 
 الثبلث. الماصث الثاني: ممخص قوة التفاصات 
 الماصث الثالث: ممخص مسرصية لطيؿ لشكساير. 
 :الماصث الرااع: االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف القوتيف كمسرصية لطيؿ مف صيث 

 الةنس األداي كطايعة الوراع. -
 الشخويات. -
 الصاكة. -
 .الماصث الخامس: أكةو االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف لناور األلماؿ األداية الثبلثة 
 عر  ة أخرى وعالقتها  شك   ر: ا فصل ا ثا ي: مصادر 

 .الماصث األكؿ: ديؾ الةف الصموي كمسرصية لطيؿ شكساير 
 قوة ديؾ الةف مع زكةتو كرد. -
 االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف ديؾ الةف كلطيؿ مف صيث: -
 الصاكة القووية. -
 .الشخويات -

 .ا فصل ا ثا ث: ا حكا ات ا عر  ة وترو ض ا  مرة  شك   ر 
  صكاية النائـ كاليقظاف مف ألؼ ليمة كليمة.الماصث األكؿ: ممخص 
 .الماصث الثاني: ممخص مسرصية تركيض النمرة 
 :الماصث الثالث: أكةو التبلقي كالتاايف ايف الصكاية كالمسرصية مف صيث 

 الةنس األداي. -
 .الصاكة -
 ممخص المقارنات. -
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 :ا مالمح ا شك   ر ة في األدب ا عر ي ا  اب ا ثا ي
  .ا فصل األول: تاجر ا   دق ة  شك   ر وم رح ة "شا  وك ا جد د"  ع ي أحمد  اكث ر 

 الماصث األكؿ: ناذة لف الكاتايف. 
 مكةز العمميف األداييف: الثاني الماصث. 
 مف صيث: االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف مسرصية تاةر الاندقية كمسرصية شايمكؾ الةديد: الثالماصث الث 

 .العنكاف -
 .الشخويات -
 لند شكساير كلمي أصمد ااكثير. الصاكة:الماصث الرااع -
 الزماف كالمكاف. -
 ممخص المقارنات. -

 ممدوح عدوان. اوم رح ة هام ت   ت قظ متأخرً  ،شك   ر  هام ت ا فصل ا ثا ي: م رح ة  
 .الماصث األكؿ: ممخص المسرصيتيف 
 :الماصث الثاني: مكاطف االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف المسرصيتيف مف صيث 

 .الشخويات -
 .الصاكة -
 شكساير.ل المناةاة في ىاممت -
 المناةاة في مسرصية ممدكح لدكاف. -
 ممخص المقارنات. -

 .ا فصل ا ثا ث: م رح ة أ طو  وس وك  و  طرة  شك   ر، وم رح ة "مصرع ك  و ترا" ألحمد شوقي 
 :كميكاترا ايف شكساير كأصمد شكقي الماصث األكؿ. 

 ممخص المسرصيتيف. -
 .المسرح كالشعرالماصث الثني:  -
 مف صيث: الماصث الثالث: االئتبلؼ كاالختبلؼ ايف العمميف األداييف -
 .الشخويات -
 .الصاكة -
 .األسمكب -
 .موادر شكساير في مسرصيتو "أنطكنيكس ككميكاترا" -
 .موادر شكقي في مسرصيتو الشعرية" مورع كميكاترا" -
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 تمه دا 
 األدب ا مقارنتعر ف 

المقارف ظير نكع مف األدب ييتـ ادراسة األلماؿ األداية المختمفة كمقارنتيا ااعضيا الاعض، كىك األدب 
 الذم ييتـ ادراسة األلماؿ األداية ماتعدان لف القكمية ايف اآلداب.

كتعددت التعريفات اشأف مصددات األدب المقارف كتنكلت، كفي اعض مفاىيـ األدب المقارف يقكؿ الناقد 
تمثؿ ةكىره لاده لاكد، األدب المقارف في أاسط مفاىيمو كتعريفاتو ىك: "ذلؾ النكع مف الدراسات األداية الذم ي

 .(1)في إةراء مقارنات ايف آداب قكمية مختمفة، أك ايف أدايف كتاا امغات مختمفة"
التأثر ) المدرسة الفرنسية، أك المدرسة التاريخية، مع منيةيا-أكالن  :في األدب المقارف ارسمد ثبلث ظيرت

 مع منيةيا النقدم، كالمدرسة السبلفية. األمريكيةالمدرسة  - (، ثانياكالتأثير ايف اآلداب
سيكلتيا اتتاع  ؛العرب تميؿ إل  نكع الدراسات األداية التي تخضع لمتأثر كالتأثير لساب النقاد كاألدااء كاف

التكٌةو التاريخي لالـ األدب المقارف إل  مؤرخ االمعن   لقد صٌكؿ ،التكاريخ كالتأثرات في النوكص األداية
الخارةية لآلداب،  أم إل  شخص يةمع الكثائؽ كالموادر كالمنااع كالكسائط المرتاطة االعبلقاتلمكممة،  الضٌيؽ
إذ يمكف القكؿ إٌف معظـ ما  لورىا الذىاي، االعالـ العراي شيدت دراسات التأثير كالتأثر العراية صديثن  كفي

 كالتأثر. تأثيرال في ااب دراسات أنتةو المقارنكف العرب مف دراسات مقارنة تطايقية يدخؿ
كالتأثر قد ارىنت لم  أىمية التاادؿ  التأثيردراسات  فإف ؛كرت لممنيج الفرنسيكرغـ السمايات التي ذي 

 المختمفة. الثقافي ايف اآلداب
األداي يفقد أدايتو امةرد  كانت رؤيتيا أف العمؿك ممنيج الفرنسي لاألمريكية معارضة المدرسة ظيرت 
مف المؤثرات كالكسائط  كمةمكلة التي تتعامؿ مع اآلداب ما تفعمو دراسات التأثير، كىذا ىك ادراستو تاريخين 

 الخارةية.
في المقارنة ايف المغة  ختبلؼة األمريكية كاف: إسقاط شرط إقيـ المدرسرينيو كيمؾ ليي كضعو  دانأكؿ 

 لدة أةناس قكمية.فشعايا مككف مف يكةد ليا لغة كاصدة،  ألف الكاليات المتصدة ال ؛اآلداب المختمفة
ي خدـ األدب العراتى  "رالتأثر كالتأثيلـ تعد ىذه الدراسات "فإنيا العراي،  كميما تكف أىداؼ دراسات األدب

 :لؤلسااب اآلتية
 التعتيـ لم  إنةازات األدب العراي الةمالية كالفكرية.  -أواًل 
 .العراي في مكقع المتأثر المنفعؿ تضع األدب -اثا  ً 
قد صكلت المدرسة األمريكية دراسات التأثر كالتأثير إل  دراسات نقدية، اكةكد منيةيا النقدم القائـ لم  ل

دراسة االتذكؽ الةمالي لمنوكص، متةاكزة الصدكد ايف اآلداب المختمفة، كما سمصت ىذه المدرسة كمنيةيا 
ف تتـ المقارنة ايف األةناس األداية األلماؿ األداية انظرة كمية، ككسعت مف مدل المقارنة إل  أف سمصت أ

                                                           
 23، ص1999لكتاب العرب، دمشؽ، ، اتصاد ا1األدب المقارف مشكبلت كآفاؽ، د.لاده لاكد،ط (1)
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، كلـ تيمؿ التأثير كالتأثر اؿ راطت ايف أثر كالتأثير في األلماؿ األدايةكالفنكف كالمكسيق ، مسقطة شرط الت
 .المنيج التاريخي كالمنيج النقدم االتاارىما لامميف ضركرييف لمدراسة المقارنة

 :لدراسات التطايقية كفؽ منيةيا، مف ىذه النظرياتاظيرت مع المدرسة األمريكية نظريات سالدت لم  
كمرسؿ كمادع، كالتناص الذم يعني: تداخؿ النوكص األداية  ي، التي تعتمد لم  كةكد نص كمتمؽنظرية التمق

 ا مع اعض لتخرج لكصة فنية ةميمة.اعضي
ب كمياديف ادلةمالي لمنوكص، كالمقارنة ايف اآلتطايؽ المنيج األمريكي الذم يعتمد لم  التذكؽ ا

المعرفة اإلنسانية كالفمسفة كلمـ االةتماع فيو وعكاة لند الااصثيف، كىك ليس ااألمر السيؿ لممقارنة، فيك 
 في الدراسات امف ةية، كتطكير القدرة لم  استخداميا تطايقين  اكافين  ااستيعاان  يتطمب استيعاب تمؾ المناىج

 األداية المقارنة مف ةية أخرل.
كز لم  فيـ الان  الداخمية، أم تير  ،"الدراسة المقارنة لآلداب مف كةية نظر "أمريكيةةكىر  أفَّ كما 

تنطكم لميو تمؾ األلماؿ مف مؤثرات أةناية، كما مارستو لم   في صور ما الةمالية لؤللماؿ األداية، ال
 مف تأثير. األلماؿ األداية األةناية

 :مصط ح "األدب ا مقارن" مفاه م ا  ف ما   ي أ رز
 :األدب ا شفوي ا مقارن ا مفهوم األول:

دراسة األدب الشفكم كاخاوة مكضكلات القوص الشعاي كىةرتو، ككيؼ كمت  دخؿ صقؿ األدب : "ىك
 .(1)"مف القوص الشعاي االفني الذم يفترض أنو أكثر تطكرن 

 :ا تأثر وا تأث ر ا ثا ي: أما ا مفهوم
المغة  اختبلؼ مة ايف أدايف أك أكثر، اشرطاآلداب المختمفة القائلمفيكـ لدراسة تاريخ األدب، ك ييتـ ىذا ا

في تشدد المدرسة  ىذاف الشرطاف، فيوما كتأثير أدب أةناي أك لراي لآلداب األةناية، ككذا دراسة تأثر أدب 
 .(2)"دراسة آثار اآلداب المختمفة مف ناصية لبلقاتيا اعضيا ااعض"اػ  اكؿ فاف تيغيـ:: ماالفرنسية، لرفي

 :ا عاماألدب  األدب ا عا مي وا مفهوم ا ثا ث: 
استعمؿ غكتو إذ  ارن كاي ااألدب العالمي موطمح مف كضع الشالر األلماني )غكتو(، يتضمف تكسيعن 

ااتةاه تكصيد اآلداب ةميعيا في تركيب لظيـ تمعب  اغياين  األف ىذا الموطمح "يصمؿ طمكصن  ر؛الموطمح لمتاشي
 .(3)فيو كؿ أمة دكرىا ضمف ائتبلؼ لالمي"

 ا مفهوم ا را ع: اتجاهات معاصرة:
نو مقارنة أدب معيف مع أدب آخر أك آداب أخرل، كمقارنة األدب إ" ألدب المقارف لند ريماؾ:اتعريؼ 

 .(4)امناطؽ أخرل مف التعاير اإلنساني"
                                                           

 .16، ص1992ايركت  -، دار الفكر، دار الفكر العاور، دمشؽ1آفاؽ األدب المقارف لراينا كلالمينا، د. صساـ الخطيب، ط (1)
 .17المرةع السااؽ، ص (2)
 .60.ص1992، الرياض 3نظرية األدب، رينيو كيمؾ، آكستف كآريف، تر: لادؿ سبلمة، دار المريخ، ط (3)
 .30آفاؽ األدب المقارف لراينا كلالمينا، د. صساـ الخطيب، ص (4)
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مف المدرسة الفرنسية في تناكليا لممقارنة ايف اآلداب كالسيما  االمدرسة األمريكية أكثر اتسالن لذا نةد 
 .كالمكسيق  كلمـ االةتماع لفنكفا

نصف أماـ منيةيف أساسييف في األدب المقارف، كىما المنيج الفرنسي، كالمنيج األمريكي، ككؿ فكاعد؛ 
 كلكاممو.درسة خاوة او كلو شركطو منيما واصب م

  مقار ة عاج ة:   مدر ت ن ا وجز ت خ صً ا فر  ي، واألمر كي( )ا قارئ ع ى ع م  كال ا م هج ن   كونَ و ِ 

 ا م هج األمر كي ا م هج ا فر  ي ا مجال

 ظيكره

االنزلة القكمية  اظير ىذا المنيج مرتاطن 
في القرف التاسع لشر، كاستكمؿ 
مفيكمو لم  يد نفر مف منظريو، إذ 
 صدد مؤسسيا الفعمي اكؿ فاف تيغـ اأنو:
"دراسة آثار اآلداب المختمفة مف ناصية 

ااعضيا الاعض" كما أكد ةاف  اتيالبلق
مارم كاريو أف األدب المقارف يعتمد 

 .(1)لم  مفيـك التأثر كالتأثير
 

المدرسة األمريكية تعكد الادايات الفعمية ليذا  أما
ـ، كىك رد فعؿ لممنيج 1958المنيج إل  لاـ 

 الفرنسي.
نظرات تركياية شمكلية، كفي  (2)قدـ رينيو كيمؾ

الكقت نفسو انارل ىنرم رماؾ اتقديـ اتةاه ةاد 
لمخركج مف المعضمة، في مقالة لو راةع 

 قكلو:مفيكمات األدب المقارف كاتةاىاتو، كذلؾ 
"األدب المقارف ىك دراسة األدب خمؼ صدكد امد 
معيف، كدراسة العبلقات ايف األدب كمةاالت 
أخرل مف المعرفة كااللتقاد مثؿ: الرسـ كالنصت 
كالعمارة كالمكسيق ، كالفمسفة، كالتاريخ، كالعمـك 
االةتمالية، كالسياسة كاالقتواد، كاالةتماع، 

، كالديانة، كغير ذلؾ، كاا ختوار ىك كالعمـك
مقارنة األدب امناطؽ أخرل مف التعاير 

 .(3)اإلنساني"

 الماادئ التي قاـ لمييا

االرتااط االنزلة القكمية كدراسة  -1
 .االدب كفؽ منيج تاريخي

دراسة المناىج مف صيث األفكار  -2
 كالمضاميف دراسة معيارية نقدية.

 

 ارتاطت االنظريات التركياية الشمكلية. -1
لند اعض أداائيـ  تقديـ اتةاىات متصررة -2

 اةادن  اتةاىن مثؿ "رينيو كيمؾ الذم قدـ ا
 لمخركج مف المعضمة.

الاصث كالمقارنة ايف العبلقات المتشااية  -3
ايف اآلداب المختمفة كاألنماط كالتغير 

 الفكرم ايف الناس.

                                                           
، كمية المغة العراية كآداايا، ةامعة العمـك اإلسبلمية العالمية، 1في األدب الصديث كنقده، د. لماد لمي سميـ الخطيب، ط (1)

 .170األردف، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، ص
 .318، ص1987ينظر:مفاىيـ نقدية، رينيو كيمؾ، تر: مصمد لوفكر، مطااع الرسالة، الككيت  (2)
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 ا م هج األمر كي ا م هج ا فر  ي ا مجال

 األكائؿ في كؿ منيج

 .مداـ دم ستايؿ -1
 .سانت ايؼ -2
 .فيمماف -3
 .فاف تيةـ -4
 رينيو ايتاماؿ.  -5

 .كيمؾرينيو  -1
 .ريفناس -2
 .(1)ككركيف ااف -3

"دراسة األدب خارج صدكده الةغرافية كالمغكية كالمعرفية"  ىك:اقكلو ألدب المقارف ا تعريؼل ريماؾ كيعكد
 .(2)في الدراسات المقارنة الصديثة" كتادك نظرية ريماؾ األكثر قاكالن 

لممدرسة األمريكية منيج التأثر فيي أكثر اتسالان مف غيرىا مف المدارس، فقد ةمع المنيج النقدم 
كالتأثير، كأتاصت المدرسة األمريكية الفروة في المقارنة ايف اآلداب كالمكسيق ، كلمـ االةتماع كغيرىا مف 

 الفنكف دكف اقتوارىا لم  اآلداب المختمفة.
قارنة ايف في ىذا الاصث المتكاضع تطايؽ المنيج األمريكي، كالتمدت تطايقو لم  الم ا  احثةارتأت  وقد

ايذا نةد أف المدرسة األمريكية كمنيةيا كاء مسرح أـ شعر أـ قوة اـ صكاية، ك س ،كافةن أةناس األدب العراي 
 ،كافة يد الذم قيدت او المدرسة الفرنسية األلماؿ األدايةيلفكر الااصث المقاًرف، مف ذاؾ التق اأكثر تصررن 
 المغة كثنائية التأثر كالتأثير.اختبلؼ مشترطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، لخص ىذا الةدكؿ مف كتاب يكسؼ اكار كخميؿ الشيخ ككتاب أصمد 173في األدب الصديث كنقده، د. لماد الخطيب، ص (1)

 العركد ككتاب صساـ الخطيب.
ألمريكي، لاد الصكيـ صساف، مةمة فوكؿ، المةمد الثالث، العدد الثالث، القاىرة األدب المقارف ايف المفيكميف الفرنسي كا (2)

 .16-15، ص1983
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 ا  اب األول
 مالمح عر  ة في م رح شك   ر

 
 أ ف    ة و   ة وم رح ة عط ل  شك   ر. شا هات من ا تراث ا عر يت ا فصل األول 
 :أ اة د ك ا جن ا حمصي" ع د ا  الم وجه ا تالقي واالختالف   ن مأ ا فصل ا ثا ي

 .عط ل "و   ام شك   ر" ا حمصي" وم رح ة
  شك   ر شر ةوترو ض ا  ا ثا ث ا حكا ات ا عر  ةا فصل . 
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 ا فصل األول
أ ف    ة و   ة وم رح ة عط ل  :شا هات من ا تراث ا عر يت

  شك   ر.
 ا م حث األول: م خص قصة قمر ا زمان ومعشوقته. 
 ثا ي: م خص قصة ا تفاحات ا ثالثا م حث ا . 
  شك   ر.ا م حث ا ثا ث: م خص م رح ة عط ل  
 وم رح ة عط ل من ح ث: ،ا م حث ا را ع: االئتالف واالختالف   ن ا قصت ن 

 .ا شخص ات -
 .ا   ة -
 .ا مكائد -
 .ا حكم وا مواعظ -
    ن ع اصر األعمال األد  ة ا  ا قة من ا م حث ا خامس: أوجه ا تالقي واالختالف

 ح ث:
 .ا ج س األد ي -
 .ا مقدمة -
 .ا حدث ا صاعد -
 . حظة ا دفع -
 .ا ذروة -
 .ا حدث ا  ازل -
 .ا خاتمة -
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 ا م حث األول
 معشوقتهم خص قصة قمر ا زمان مع 

 قصة قمر ا زمان مع معشوقته:
، قوة قمر الزماف مع معشكقتو، كانت كصكاياتيا قوة مف إصدل قوص كصكايات ألؼ ليمة كليمة

لندما تثير شغؼ الممؾ "شيريار"  ،"امغني أييا الممؾ السعيد"، كتعمـ مت  تقؼ شيرزاد تادأ قوويا اةممة
لمعرفة الااقي مف الصكاية التي كانت تقويا لميو في كؿ ليمة، كلند كقكفيا في سردىا لمقوة تقكؿ:" كأدرؾ 

 شيرزاد الوااح فسكتت لف الكبلـ المااح" كىكذا في كؿ القوص كالصكايات.
 أيدينا؛ مميئة االصكـ كتاث مكاضيع لم  مدل ألؼ ليمة كليمة، كالقوة التي ايف كاستمرت في سردىا ىذا

زالت قائمة في المةتمع إل  لورنا الصالي، مثبلن تصدثت لف الخيانة الزكةية، كما صممت ايف دفتييا الخكؼ ما
مف الصسد، كأظيرت دكر الرةؿ الغاي المغفؿ لف كيد النساء، كانت تثير القارئ امدل كيد النساء، كفييا تكةيو 

، كذا لكست دكر المةتمع كلمستي فييا خكؼ - إال مف رصـ -امرأة أك زكةة أٌم ي فلمرةاؿ اعدـ الثقة 
، كلم  االتةاه المعاكس لدكر المرأة الخائنة، أظيرت لم  اعضيـالشخويات مف كبلـ المةتمع ككبلـ الناس 

لممات، نمصظ فييا القوة دكر المرأة العفيفة التي ال تقاؿ إال ازكج كاصد ليا، كدكر المرأة المطيعة لزكةيا صت  ا
 .(1)دكر األسرة فبل يخفي االاف لف أايو أم خار صوؿ لو في سفره، فيي قوة مميئة االكنكز األداية كالمكالظ
، اككلدن  اامغني أييا القارئ السعيد؛ أنو كاف في قديـ الزماف رةؿ تاةر اسمو لاد الرصمف، كقد رزقو اهلل انتن 

ةماليا، كسم  الكلد "قمر الزماف" لشدة ةمالو، كاف يخش  لمييما مف فسم  الانت "كككب الوااح" لشدة 
سنة كلـ  ةلشر  اقديف، فصةايما في قور لمدة أراعمف أليف الناظريف كألسنة الص االصسد فمـ يكف يخرةيما خكفن 

صساب ا، ككاف أاكىما يقرأ لمييما القرآف، كتعمما الخط كالميرىما أصد غير كالدييما كةارية تتعاط  خدمتي
 كالفنكف كاآلداب األخرل مف كالدييما، فمـ يصتاةا لمعمـ.

، صت  إذا ان كذات يكـ أشارت لميو زكةتو أف لميو أف يخرج اانو معو إل  السكؽ ليعرؼ التةار أف لو كلد
ما مات الكالد يصؿ االاف مكانو، فكاف رد الزكج أنو لـ يفعؿ ذلؾ إال ألنو شديد الغيرة لمييما، كمف شدة صاو 

 :ليما، صيث أنشد قائبلن 
  أغـــــــــــار ع  ـــــــــــك مـــــــــــن  ظـــــــــــري وم ـــــــــــي"

 

 وم ــــــــــــــــك ومــــــــــــــــن مكا ــــــــــــــــك وا زمــــــــــــــــان 
 

  و ــــــــــــو أ ــــــــــــي وضــــــــــــعتك فــــــــــــي ع ــــــــــــو ي
 

 مــــــــــــا  ــــــــــــئمت مــــــــــــن ا تــــــــــــدا ي اًمــــــــــــادو  
 

ـــــــــــــوم ـــــــــــــل   ـــــــــــــي ك ـــــــــــــو واصـــــــــــــ ت ي ف   و 
 

 (2)إ ــــــــــــى  ــــــــــــوم ا ق امــــــــــــة مــــــــــــا كفــــــــــــا ي 
 

كافؽ الزكج لم  مشكرة زكةتو، كفي الوااح أخذ التاةر اانو "قمر الزماف" كقد ألاستو أمو ادلة مف أفخر 
المبلاس، فمما شاىد الناس الكلد مع أايو وار كؿ مف رآه يفتف اةمالو، منيـ مف يسمح لو أف يقامو، كمنيـ مف 

                                                           
 392، ص1981، المكتاة الثقافية، ايركت لاناف، 2كتاب ألؼ ليمة كليمة، المةمد الرااع، ط (1)
  392، صالمودر السااؽينظر:  (2)
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لم  الكلد صت  ضةر منيـ التاةر لاد  يممح االقكؿ: ظير العيد لم  لااد اهلل، كازدادت تمميصات الناس
 فيو: صت  أنشدكا قكالن  ،الرصمف، فوار الكلد فرةة لمعالميف

ــــــــــــــــــخَ " ــــــــــــــــــالَ ا جَ  تَ  ْق ــــــــــــــــــ َ  م ــــــــــــــــــا فِ َ   ةتَ 
 

ــــــــــــــوَ   ــــــــــــــ َ  تَ قْ  ــــــــــــــَ  ــــــــــــــا َ  ــــــــــــــات   دِ اِ ا ع   ونْ ُق
 

ـــــــــــــــــوَ   الَ َمـــــــــــــــــا جَ  ب  ِحـــــــــــــــــتُ  م ـــــــــــــــــلٌ جَ  تَ أْ 
 

ــــــــــــــــــــعِ  ك ــــــــــــــــــــفَ فَ    (1)ونْ قُ َشــــــــــــــــــــعْ ال  َ  كَ ادَ َ 
 

، ككاف ايف الناس رةؿ دركيش كلميو شعار مف الوالصيف، كقد اشديدن  الرةؿ خةبلن فمما ازداد ذلؾ خةؿ 
 كياكي الدمكع الغزار، فما رأل قمر الزماف كأنو قضيب مف الزلفراف، اأقاؿ لم  الغبلـ مف فرط شكقو ينشد شعرن 

 :أنشد قائبلن 
ــــــــــــــــــتُ رَ  ــــــــــــــــــ اصــــــــــــــــــ ً غُ  أ  ــــــــــــــــــبِ ثى كَ عَ    

 

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ   هَ َش ـــــــــــــــــــــــــــذَ إِ  درْ َ   الالا ت 
 

ــــــــــــــو قــــــــــــــالَ  اال ــــــــــــــمُ ا َمــــــــــــــ  ــــــــــــــتُ قُ فَ    و 
 

ــــــــــــــــتُ فَ   ــــــــــــــــ ق  ــــــــــــــــِ  ــــــــــــــــي فَ ي ِ   (2)ال ال الَق
 

فيو النويب  ثـ تقدـ الدركيش كألط  الغبلـ لرؽ ريصاف كأخذ ياكي، أما التاةر ألطاه مف الدراىـ ما
لكف الدركيش ةمس لم  موطاة الدكاف كأخذ ينظر إل  الغبلـ كياكي، وار الناس تقكؿ  ،غادر المكافيلمو 
ف الدركيش او لكلة ىياـ االفت ، كلما لايف التاةر األمر أماـ نظره، أمر إالدراكيش فاسقيف، كمنيـ مف قاؿ  كؿ

كاانو إل  أف كوبل  رأغمقكا المصؿ، لكف الدركيش أخذ يتتاع خطكات التاة اانو أف يقكـ كي يغمقكا المصؿ فعبلن 
سيدم أريد أف أككف ضيفؾ الميمة فقط، فقاؿ  ةر ياإل  الايت، ككاف الدركيش لم  صالو مف الاكاء، فقاؿ لمتا

 اؾ كدخؿ الدركيش معيـ إل  المنزؿ. االتاةر مرصان 
 أراد التاةر أف يعمـ ساب اكاء الدركيش، فألح لميو االسؤاؿ إل  أف أةااو

قدر لؽ الميؿ كالنيار، كفي يـك قاؿ الدركيش: المـ أنني دركيش سياح في الابلد كاألقطار أللتار اآثار خا
أنس أنيس صت  القطط كالكبلب  كال امرأة كال ؿةر يا إذ المدينة خالية ليس فييا تدخؿ مدينة الاورة، دخمأأف  يل

 تو مف الدكاكيف كشراتما لذ كما كةد تكشرا ت، فأكماةائعن  تنالدكاكيف مفتكصة كميا كك تةدىا، ككةدألـ 
ـ المكت أـ ماذا صؿ ايذه المدينة؟ إذ اوكت نكاة فكر في أمر المدينة ىؿ اختطفيأفي القيكة،  تالقيكة كةمس

كاألقمار قد مشيف في السكؽ مف غير غطاء مكشكفات  ممف الخركؽ فرأيت ةكار  نظرأتدؽ فخفت كاختاأت 
اثمانيف ةارية، صت  صضرت واية لم  ةكاد ال يقدر أف يرفع رةميو مف الذىب  االكةكه، كمف أراعيف زكةن 

 ياغرام ييا كقع في قماأيتك مبلاس اأاي  صمة كزينة، كلما ر ئد ذىب أك أساكر أكالفضة التي ترتديو سكاء قبل
لئبل يككف  ؛او األنيا سمعت وكتن  ؛اتيا أف يفتشف المصؿ الذم أماـ القيكةلرؼ مكانيا، نادت لم  ةار ألـ  ينلك

قالت لمةارية التي معيا السيؼ، إرمي  يتفرج لمييف كىف مكشكفات، ففتشف المصؿ كةدف رةبلن  اأصد مختائن 
قمر الزماف  ؾاان يتكرأكا المقتكؿ، كصيف رأ لنقو، فقتمتو، كاعد سالة لند الظييرة خرج كؿ الناس إل  دكاكينيـ

 فكانت ىذه قوة الدركيش. ،ألنو يشاييا ؛االاكاء تيا كأخذتتذكر 

                                                           
 393كتاب ألؼ ليمة كليمة، ص (1)
 393ص، السااؽالمودر  (2)
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ه المدينة التي يختفي أناسيا ثـ اينما يسمع قمر الزماف قوة الدركيش، أخذ ااالو أف يعرؼ سر ىذ
ف إ :افكرة تةعؿ كالده يكافؽ، قاؿ لويظيركف فةأة، كأور أف يعرؼ تمؾ الواية التي قاؿ لنيا الدركيش، ففكر 

لمسفر، كأماـ رفض  اكؿ أاناء التةار يسافركف ليصومكا لم  العديد مف الماؿ، كأنا أكد السفر فةيز لي متالن 
أايو ىدده قمر الزماف إما أف يسمح لو االسفر أك يسافر مف غير لمـ أايو، أماـ ىذا التيديد كافؽ التاةر أف 

فيو أراعكف  ايسافر اانو كأمر زكةتو أف تةيز لو المتاع لمسفر، فةيزه اتسعيف ألؼ دينار، كألطتو أمو كيسن 
 خمسمائة دينار، كأكوياه أف يصتفظ ايما فيي ستفيده في سفره.مف ثميف الةكاىر، أقؿ قيمة الكاصد  افون 

صوؿ لقمر الزماف ما أراد مف سفر، اينما ىك في طريقو لماورة ككاد أف يقترب مف المدينة، خرج لميو 
العرب كسطكا لم  مالو كقتمكا رةالو فارتم  قمر الزماف لم  األرض كلطخ كةيو االدـ، فظنو العرب أنو قتؿ 

  كؿ منيـ في شأنو، أكمؿ طريقو كلـ ياؽ معو إال فوكص الخكاتـ التي ألطتيا إياه أمو فقد خاأىا ترككه كمض
مف الناس كما أخارىـ او الدركيش، فأكؿ  لم  كسطو، كيوادؼ دخكلو لماورة يكـ ةمعة، ككانت المدينة خاليةن 

ذ سمع النكاة تدؽ فاختف  في دكاف إل ،كشرب مف الدكاكيف ككانت مفتكصةن    أف ةاءت الانات، فتفرج لمييف كا 
كلما رأل الواية فتف اةماليا كأخذه العشؽ تةاىيا، كاعد سالة مف الزماف خرج الناس إل  دكاكينيـ، ثـ ذىب 
إل  رةؿ ةكىرم كااع أراعة خكاتـ تعادؿ أراعة آالؼ دينار، كذىب إل  مصمو كاشترل الثياب الفاخرة فرأل 

، كقص لميو ما ىك لند الصبلؽ كممو كسألو اشأف أمر المدينة إذ كانت خاليةن ، ذىب كصمؽ لنده رأسو، اينامزينن 
ما رأل مف انات ثـ استغرب مف أيف ظير الناس إل  دكاكينيـ، أكواه الصبلؽ أال يقص لم  أصد غيره ما رآه 

ةد كىذا أمر لئبل يقتؿ، كأخاره أف أىؿ الاورة كؿ ةمعة يغمقكف لم  أنفسيـ األاكاب كيصاسكف أنفسيـ في المسا
، كلميو أف ينفذ ماتقكلو ألنيا داية تدخؿ ايكت األكاار ؛يضرىـ، كيخاره إف أراد معرفة الساب سيسأؿ لو زكةتو

 لو.
المدينة، فيذا السر الذم رآه قمر الزماف يرةع أمره  ركقوت لميو خا ،ل  زكةة المزيفذىب قمر الزماف إ

سمطاف الاورة ةكىرة ثمينة كأراد أف يثقايا، فةمع كؿ  :" كاف لدلكىيإل  قوة وارت مع سمطاف الاورة، 
الةكاىرةية فأخاركه أف الةكاىر سريعة العطب الاد أف تكسر ايف يدم الةكىرم، اشترط السمطاف أف مف 
يكسرىا سكؼ يرمي لنقو، أما مف يثقايا سكؼ يمنيو أمنية كيصققيا لو، إل  أف أخاركه اشيخ الةكاىرةية كىك 

ا مف امرأة قد شغؼ اصايا، فكاف المعمـ لايد الة كىرةي، ككاف ىذا المعمـ لنده مف الماؿ ما يكفيو، ككاف متزكةن
ال ينفذ أمرنا إال إف استشارىا، كلما ةاءه طمب السمطاف في ثقب تمؾ الةكىرة الثمينة، ثقايا كنقش لمييا أةمؿ ما 

ليخار السمطاف،  ؛ىب كسأؿ زكةتو ماذا تتمن كلؾ أف تتصقؽ، فاستأذف منو ذ أمنيةن  فى يمكف، فقاؿ لو السمطاف تمى 
ال تأكمو النيراف، فقالت لو: "إف كنت تصاني فتمن  لم  الممؾ  فكرت الزكةة في صاليـ صيث لندىـ مف الماؿ ما

أف ينادم في شكارع الاورة قاؿ الوبلة اسالتيف أف يدخؿ أىؿ الاورة ايكتيـ كال ياق  فييا أصد كدكاكينيـ 
 اةكارييا كتشؽ المدينة دكف أف ينظرىا أصد". مفتكصة، كتركب ىي

لميو ما قالت زكةتو، فكاف لو ما أرادت زكةتو، كىذه ىي قوة   كفعبلن رةع الةكىرةي لمسمطاف كتمن
أف تخرج يكـ الةمعة ىي كةكارييا كاشفات لف رؤكسيف، كأف يصاس كؿ أىؿ  اختفاء أىؿ الامدة يكـ الةمعة
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صاس القطط كالكبلب، مسافة ما تقضي ةكلتيا في الابلد ثـ يخرج أىؿ المدينة  المدينة كاليظير أصد منيـ، صت 
 إل  دكاكينيـ.

دفع الفضكؿ قمر الزماف أف يتعرؼ لم  ىذه الواية زكةة الةكىرم، كاعد أف تعرؼ لمييا كقامت 
كةيا قمر الزماف الزكةة اخيانة زكةيا، كنقمت ةميع أمكالو لقمر الزماف، إل  أف سافرت معو ىي كةاريتيا، ليتز 

 في مدينتو.
إل  امده،  اتمضي األياـ الثبلثة كيتـ قمر الزماف كؿ أمكره كيسافر مع ىذه الزكةة الخؤكف كةاريتيا لائدن 

ؿ، كيخار قمر الزماف أااه اقوتو مف تككف ىذه ندىشكا مف كثرة ما صمؿ مف ةكاىر كأمكااالناس  رآهيف كص
ألف مف خانت زكةيا يمكف أف  ؛اااتن  ااألب يرفض رفضن  كيطمب مف أايو أف يتزكةيا، إال أفَّ  ،المرأة التي معو

 الزكةة الخؤكف( ىي كةاريتيا كيصاسيما في قور، ال يوؿ إلييما إال)تخكف مرة ثانية، كيأمر أف تقاد ىذه 
 ةارية سكداء تكوؿ ليما الطعاـ.

ة ذات ةاه كنسب، كيتـ ذلؾ إل  أف تخطب الانيا كيأمر أـ قمر الزماف أف تخطب الانيا زكةة والص
كيشاء القدر أف تخطب ، ااانة شيخ اإلسبلـ كقتيا تقرع الطاكؿ كتقاـ الكالئـ لفرح قمر الزماف لمدة أراعيف يكمن 

، اينما يككف قمر الزماف  الةكىرةي فيما اعد،اانتو مف  كيزؼ قمر الزماف كأختو كككب الوااح في نفس اليـك
اةاناو أايو كالكالئـ التي ألدت ليأكؿ منيا كؿ مف أراد الطعاـ سكاء فقراء كمساكيف كغيرىـ مف  ان فرص ان ةالس

قمر الزماف أف الطاقات االةتمالية، إذ ارةؿ فقير يأكؿ مف ىذه الكالئـ يادك لميو التعب مف أثر السفر، فيخار 
يأكؿ كيشرب صت  يشاع ثـ يأخذه في ىرةي م كةده في الاورة، يدع األب الةك ىرةي الذىذا الرةؿ ىك الةك 

كاف زكةتو كةاريتيا، ايتو كيسألو لف أمره، فيةياو الرةؿ اكؿ أس  كأف الخطأ كاف مف زكةتو، فيخاره األب ام
ألنو يككف ديكث، كأما إف  ؛ىرةي ذاىب إل  القور، يتاعو األب فإف كةده سامح زكةتو فإنو سيقتموكاينما الةك 

وؿ الزكج إل  مكاف زكةتو كةاريتيا، يخرج سيفو كيقتميما دكف أم كممة، فيعرض قتميا زكةو اانتو، كصيف ك 
قدر أف ىرةي، كيرد لو قمر الزماف كؿ مالو ككؿ مةكىراتو، كيشاء الألب أف يزكةو اانتو، فيكافؽ الةك لميو ا

ىرةي إل  الاورة، فيأخذ الةك ىرةي في نفس يكـ زفاؼ أخييا، تمر األياـ كيشتاؽ تزؼ كككب الوااح إل  الةك 
كصيف يراىا السمطاف يطمب زكةتو الصسناء المطيعة معو في السفر اعد أف أخارتو أنو ىك مكالىا كاألمر أمره، 

ىرةي أف يتركيا مقااؿ مامغ مف الماؿ فيي ال تميؽ إال االممكؾ كالسبلطيف، لكنو يرفض، كتستمر مف الةك 
ىرةي، كيطمايا سمطاف الاورة فترفض إذ ليس مف لاداتيـ كت الةك مدة خمس سنكات، إل  أف يمصياتيما ىنيئة 

أف تتزكج المرأة اعد زكةيا، ككيؼ تفرط امصاتيا لاعميا األكؿ، فمف تقاؿ االسمطاف صت  لك قتميا، يعةب اردىا 
ف السمطاف كيخارىا ىؿ تريد العكدة إل  ابلدىا، تقكؿ لو: إف فعمت ذلؾ فيك خير تةازل او، يأمر السمطاف أ

مف كزرائو لصمايتيا في طريؽ سفرىا، كتاق   اىرةي، كيرسؿ معيا كزيرن رثتيا مف الةك تةمع كؿ أمكاليا التي ك 
 ل  أف تمكت، كيمكت الةميع اعدىا.كككب دكف زكاج إ
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)شريفة مطيعة تصفظ زكةيا صت  اعد  خرل)خائنة( كاأل إصداىماالمرأتيف  لكست القوة نمكذةيف
 .(1)من ظن أن ا   اء ك هن  واء، فإن داء ج و ه   س  ه دواءتقكؿ: مماتو(، الصكمة مف القوة 

  

                                                           
 391-355، المكتاة الثقافية، ايركت، لاناف ص4، مج2ينظر: ألؼ ليمة كليمة، ط (1)
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 ا م حث ا ثا ي
 م خص قصة ا تفاحات ا ثالث

 م خص ا قصة:
، كىك األدب الذم يادأ امغز أك ةريمة غامضة الظركؼ، كما العنور الاكليسياصتكت القوة لم  

، كأف دكر العايد اكليس كؿ مف قتؿ كاف مخطئن اصتكت لم  لدة صكـ كمكالظ منيا: الشؾ دكف دليؿ سيـ قاتؿ، 
، كليذه القوة اسـ ةديد كىك "الواية المقتكلة"، كصايـ لزرع الفتنة ايف المتصاايفميما كومكا ياق  طاعيـ فييـ 

 كىذه القوة في الميمة التاسعة لشر اعد قوة الصماؿ كالانات في المةمد األكؿ.
معيما أكالد، كقض  القضاء أف تمرض الزكةة امرض ليس كاف ىناؾ زكةاف متصاااف، ك  :القوة قكؿت

لثمف، آثر الزكج أف يضصي ا مف التفاح المكةكد في اغداد، ككاف غاليى  اخاو الو شفاء إال إف تناكلت نكل
سافر رصمتو إل  اغداد ليشترم ليا التفاح، كاعد رصمة مضنية كوؿ إل  مراده كاشترل ثبلث تفاصات ألةميا 

 كأخرل الانو كاألخيرة لو.كاصدة لزكةتو 
كاعد رةكلو مف رصمة استمرت أساكليف ذاؽ فييا التعب كالضنؾ كوؿ إل  ايتو كسمـ امرأتو التفاصات 

معو تفاصة مف التفاح الذم اشتراه، فسأؿ العاد مف أيف صوؿ  االثبلث، كاينما ىك ةالس أماـ دكانو كةد لادن 
 اتو، كقد أت  ليا زكةيا ايذا النكع مف التفاح فأخذ ىك كاصدة.لم  ىذه التفاصة الغالية؟ أةااو أنيا مف صاي

ثارت نار الغيرة في ودر الرةؿ، كذىب إل  ايتو كي يتأكد مف لدد التفاصات، كظف اامرأتو السكء، فما 
كقتؿ  خرج سكينةإل  ايتو سأليا لف لدد التفاصات، كةد أنيف ينقوف تفاصة، ابل سااؽ إنذار أ اأف كوؿ غاضان 

و ألنو اذلؾ تأكد أنيا خانتو، كلـ يشؼ غميمو مف قتميا اؿ أخذ يقطعيا إل  قطع كيمؼ كؿ قطعة منيا امرأت
ككضع أشبلءىا االوندكؽ، ثـ ةعؿ الوندكؽ في  اة، كلـ يزؿ كذلؾ صت  أصضر وندكقن ءاالشاش أك المبل

 النير، فيك يريد أف يتخمص منيا لؤلاد.
يأتي اانو الوغير كيشكك لو أف العاد أخذ منو التفاصة  دةمة،كاعد انتيائو مف الوندكؽ كرميو في نير 

 فعمو اصؽ زكةتو الاريئة. كىك يمعب، ىنا يندـ الزكج أشد الندـ لم  ما
سممو لمخميفة العااسي ىاركف الرشيد، الذم أمر افتح الوندكؽ ك  ،لثر لميو وياد فقيرفقد أما الوندكؽ  
ف مف ةثة مقتكلة أمر كزيره ةعفر  لأر  كاعد ما اف يصي  ليصقؽ في أمر قتؿ ىذه الواية، كياصث لف القاتؿ، كا 

الثبلثة التي أميؿ الخميفة الكزير فييا لتقوي األمر، لكف  لـ يأت الكزير االقاتؿ سكؼ يقطع رأسو، كتمر األياـ
ةبلف لند الخميفة كؿ منيما يعترؼ أنو مف الكزير يفشؿ في التصقيؽ كاإلتياف االقاتؿ، كفي اليكـ األخير يظير ر 

شاب كسيـ كالثاني رةؿ لةكز، كينةح الشاب الكسيـ في كوفو لمواية ككوفو كيؼ قتميا قتؿ الواية، األكؿ 
لذا يعترؼ لمخميفة  ؛اثـ قطعيا ككوؼ الوندكؽ الذم كضعيا او، كيكضح لمخميفة ساب قتمو إياىا كاف ظممن 

ىك  المأساةالخميفة يتعاطؼ مع الشاب كيصقؽ في األمر فيةد أف الساب في ىذه فعؿ، لكف  ليقتص منو ةزاء ما
ذلؾ العاد الذم أضـر النار في ودره افتراء لم  زكةتو، كالمرة الثانية يأمر الخميفة كزيره أف يأتي لو ايذا العاد 

معرفة ذاؾ العاد كيأتي اليـك  فيالذم ساب مأساة األسرة ىذه، كأميمو ثبلثة أياـ، في نياية األياـ يفشؿ الكزير 
اأمر  الرااع ليقطع الخميفة رأسو، فاينما الكزير يكدع أىمو كأاناءه كاناتو ليذىب مع الصرس كي يقطع رأسو
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الخميفة، يةد مع اانتو الوغرل تفاصة في ةيايا، يسأليا مف أيف ليا ىذه التفاصة ككيؼ كومت إلييا؟ تةياو أنيا 
ي القور ألطاىا التفاصة، فيعمـ الكزير مف العاد الذم ياصث لنو، فيذىب إل  مف العاد ريصاف الذم يعمؿ ف

الخميفة كيتكسؿ إليو أف يعفك لف العاد "ريصاف" الذم يعمؿ في قوره مقااؿ أنو سيقص لميو صكاية نكر الديف 
 لمي، كاانو ادر الديف صسف.

 .(1)كايذا تنتيي القوة االعفك لف القتمة
 

  

                                                           
 255ص  –219، المكتاة الثقافية، ص3ينظر: ألؼ ليمة كليمة، مج  (1)
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 ا م حث ا ثا ث
 م رح ة عط ل  و   ام شك   ر

 م خص م رح ة عط ل
 

تصدثت مسرصية لطيؿ لكيمياـ شكساير لف مكضكع يكثر تداكلو صت  لورنا ىذا، أال كىك غيرة الرةؿ 
ـ ىذه المسرصية أال تثؽ كى لم  زكةتو كصفاظو لم  شرفو، خاوة الرةؿ الشرقي كتعاممو مع زكةتو، كمف صً 

أصد في صياة زكةتؾ كضركرة التأني قاؿ اتخاذ أم قرار،  العقؿ إف شؾلمياء، كضركرة إلماؿ اأصد ثقة 
المغراي فييا مغفبلن كاثقنا  لكست المسرصية مدل الصقد كالغيرة ايف الرةاؿ أوصاب المناوب، ككيؼ كاف القائد

 اختيار الشخص المناسب األىؿ لمثقة، أظيرت فكرةاالمخادع الصقكد لو كلمبلزمو، كما صممت المسرصية 
ا كاعدـ رضاه، كظاىرة الزكاج لف ىا االزكاج سرن ادكر المرأة الاريئة التي لـ تخف زكةيا لكنيا خانت أا المسرصية

ةمع شكساير ايف الطائفتيف، طائفة  ،المةتمعات العراية صب مع لدـ رضا األب قائمة إل  يكمنا في اعض
، فمـ يكف قممو كافةن  لية كأاطاؿ المسرصية"لطيؿ"، كاألةانب الايض كىي "ديدمكنة" اإليطا األسكد الاشرة

ا انكية شرقية يعكس اعض الوفات المبلزمة ألم رةؿ شرقي أىميا "الغيرة، خةمو في  لنورينا، اؿ كاف ممزكةن
تادىا اطؿ المسرصية في ذاؾ الزماف، أظير عالتعامؿ مع النساء، كذا الوفات الفركسية كالصراية التي كاف ي

ب فيك يصب اعمؽ كال يسمح ألصد أف يذكر زكةتو، صفاظنا لمييا فيي شرفو"، كما شكساير أف الرةؿ إف أص
 .دكر "الزكج المغفؿ"في كساير "لطيؿ" رغـ قكتو كفركسيتو أظير ش

 مكان ا م رح ة:  -أ 

صيف كانت إيطاليا تسكد الاصر األايض المتكسط كقتما كانت الاندقية متألقة االخيرات مع ظيكر دكلة 
التي ككنت قكة لسكرية تنازع المدف اإليطالية، كاعثت أساطيميا إل  ةزيرة قارص لتنتزليا مف الترؾ العثمانية 

 ، في الاندقية كةزيرة قارص.ت إمرة لطيؿ كىك القائد المغرايصيث كاف الاصر األايض المتكسط تص، يد الاندقية
 زمن ا م رح ة:  -ب 

 ـ.1604-1603اـ ل في نياية القركف الكسط  مع اداية لور النيضة األكركاية
 ا شخص ات:  -ج 

 : تظير في المأساة الشخويات الثانكية التي تصرؾ الصدث، ككؿ شخوية ليا ىدفيا مثبلن 
  :غكار المغراي.ملطيؿ المصارب ال طل ا م رح ة 
  :صامؿ لمـ لطيؿ الذم يدس الدسائس الماكرة، أما كاسيك فيك القائـ األماؿ لطيؿ، كيتعرض  اجو

.يلخطة ماكرة لـ يكف يعمـ اخاثيا مف قاؿ ياةك، تةعؿ لطيؿ   سصب منو ميمة المبلـز
 .األميف" "ياةك ػػ مف ياةك، الذم لقاو لطيؿ ا اتخضع لخطة خايثة أيضن ك أما ديدمكنة فيي الاطمة 

 ا َمشاِهد: -د 
 أكؿ مشيد يككف في الاندقية كاقية المشاىد في ةزيرة قارص.
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مف الفتية الذيف  "ركدريةك" ككاف "ركدريةك"ػ في شارع مف شكارع الاندقية في ذاؾ الزمف يمتقي "إياةك" اػ
، ساؽ أف تقدـ "ديدمكنة" كىي مف نساء كاار المدينةػ ل الكنو كاف يدفف في قماو صان  ،ياعثركف الماؿ ألةؿ الغكاني

"ركدريةك" مف "ياةك" أف ديدمكنة قد تزكةت القائد أثناء صكار ياةك كركدريةك؛ يعمـ ليا لكف رفضو كالدىا، 
فيةف ةنكنو كيعنؼ ياةك لمثؿ ىذا الخار الذم أسمعو إياه، كيتظاىر ياةك أف  ،المغراي لطيؿ دكف لمـ أاييا

 لعميما اآلف يتماف مراسـ الزكاج.كديدمكنة اختفت لف ذكييا  ال لمـ لو ازكاج "ديدمكنة" ألف لطيؿ اختف  فةأة
لو ليس مةرد  انائان ف ك امدل صقده لم  قائده لطيؿ، فقد كاف يرةك أف يك" كيكاشؼ ياةك الفت  ركدريةك

صامؿ لمعمـ، ككما سع  ياةك ألف يصتؿ ىذه المرتاة كأدخؿ كاار القـك ليصكمكا لو لعؿ قمب لطيؿ أك لقمو يميف 
 يعمـ اأمكر الصرب كال أف كاسيك ال اامبلزمو كاسيك، كيادأ ياةك اذـ كاسيك مدلين  اإال أف لطيؿ كاف متمسكن ، لو

 تمت المقارنة اينيما. كيفية تنظيـ الكتائب في الميداف، اؿ إف ياةك أصسف مف كاسيك في أمكر الصرب إذا ما
ديدمكنة كي يخاراه افرار اانتو كزكاةيا مف  يتفؽ ياةك كركدريةك أف يثيرا الفتنة في الميؿ تصت شرفة كالد

 د، يندفع إل  ايتو كيأمر الخدـ كصيف يسمع ذلؾ اراانسيك أف اانتو ديدمكنة ىرات مع المغراي األسك  المغراي،
ف منيا أصد إال تصت سيطرة مثاؿ الفتاة العذراء الاريئة التي ال يمكف أف يتمك ، في نظره،الاصث لنيا، فديدمكنةا

 السصر.
االسبلح لمصاراة لطيؿ، ىنا تأتي الفروة لياةك الذم يتنفس  اىك كأتاالو مدةةن  اراانسيك يخرج  

إياه أف اراانسيك قادر أف يوؿ إليو  اصروو لم  لطيؿ، مخارن  االنميمة، فيمصؽ اعطيؿ مف شارع آخر، موطنعن 
أال  لم  لطيؿ ا، مقترصن قادـ مدةج االسبلح كرةالو ، كىككيقدر لم  إودار أمر طبلؽ ديدمكنة مف لطيؿ

 يكاةيو كأف ييرب مف المكاف.
إياه اسكاد الاشرة، كأف قكة السصر التي لديو ىي  اكلند كوكؿ اراانسيك يةرح اراانسيك لطيؿ االكبلـ معيرن 

 ثرياء المدينة الذيف تقدمكا ليا.، اعدما رفضت كؿ أاالتي ةعمت اانتو تكافؽ لميو زكةن 
لطيؿ أنو لف يتركو صت  يسترد منو اانتو، كليثات اراانسيك لمدكؽ مدل  اكيشيط غضب اراانسيك ميددن 

ة، كيقاؿ اأف يصكـ الدكؽ خيانة لطيؿ، لكف لطيؿ يكاةو ىذه المكةة العارمة مف الغضب ايدكء كسكينة كصكم
 اينيما.

 .كية قد أرسمت أسطكليا إل  قارصفي ىذا الكقت تككف القكة العسكرية التر 
إل  قور الدكؽ في المدينة ليةتمع الدكؽ كمةمس الشيكخ لتداكؿ أمر الصرب مع فتأتي ىذه األخاار 

يخاره  الترؾ، إل  أف يتيقف الدكؽ صاكـ قارص أف ىذه الةزيرة ىدؼ األتراؾ، فيرسؿ الدكؽ إل  لطيؿ رسكالن 
 إل  قارص لصمايتيا مف الترؾ. قدكمواضركرة 

، ثـ يقرر أف قكمي فبل يدرم أييما ينفذ أكالن  ىنا يةتمع مكضكلاف لند لطيؿ، مكضكع لائمي كمكضكع
مف اتيامات اراانسيك يرتدم درع المقاتؿ، كيذىب مع اراانسيك إل  الدكؽ لكي يككف لم  أتـ استعداد اعد انتيائو 

 الكاذاة لو.
اأمانة لطيؿ، لكف  اادأ اراانسيك اإظيار مظممتو أماـ الدكؽ طالنن ك كوؿ اراانسيك كلطيؿ إل  الدكؽ، 

إف اانتو ىي التي أصاتو لما كانت تسمع لنو مف قوص الصركب كالمكت لند تردده  :ؿ يدفع اصةتو قائبلن لطي
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او، صت  أنيا ورصت لو ذات يكـ أف لك تقدـ ليا رةؿ اوفات لطيؿ لف ترده  اكشغفن  األاييا، فتعمؽ قمايا صان 
ع لشيادة ديدمكنة اانة اراانسيك، كصيف كاعدىا سرل اليكل ايف القمايف، كطمب لطيؿ مف الدكؽ أف يستم ،اخائان 

تصضر ديدمكنة تعمف أماـ أاييا كأماـ الصاضريف أنيا اختارت زكةيا المصاكب لطيؿ، مكل ى ليا اكامؿ إرادتيا، 
تكفؿ االسير لم  زكةتو ديدمكنة صيف يخرج ي، ىنا يطمب لطيؿ مف دكؽ الاندقية أف اه هلل كارىن ر فييسمّْـ األب أم

قارص، ألف أااىا يرفض اانتو العاقة، فيضطر لطيؿ اعد إذف ديدمكنة أف تساقو ىي ك"ياةك  إل  اىك مصاران 
يما لطيؿ كما كاف يسميو لطيؿ إل  قارص، فتككف "ديدمكنة" كديعة ايف يدم "ياةك" صيث سيمصؽ ا األميف"

 اعد انتيائو مف الصرب. 
ة دنيئة فييا ينتقـ مف الرةميف، فييتدم ياصث لقؿ "ياةك" لف فكرة لطعف "كاسيك كلطيؿ" اسيـ كاصد كفكر 

لخطتو المعينة، كىي أف ييمس في أذف "لطيؿ" أف "كاسيك" شاب ةميؿ كشديد التقرب مف امرأتو "ديدمكنة"، كأف 
ًمؽ إلغك  ء الغكاني، كاما أف المغراي "لطيؿ" شديد الغيرة كوريح الضمير، مف السيؿ اشكمو كأداو مريب فقد خي

مف  ايؿ" كاثقن نقطة ضعؼ "لط اه مف أنفو كيكيد لو ىذه المكيدة كاذا يككف "ياةك" مستخدمن لم  "ياةك" أف يقتاد
 نةاح ىذه المكيدة.

ليذا  ، فيقيـ في القور صفبلن ااعد أف ينةح "لطيؿ" اطرد أسطكؿ الترؾ يرةع إل  ةزيرة قارص منتورن 
يصتمؿ  كىك يعمـ أف "كاسيك" ال ،الشرابيفرط في  االنتوار، كفي أثناء الصفؿ يورُّ "ياةك" لم  "كاسيك" أف

الخمر، لكف "ياةك" يستصمفو اصؽ الوداقة اينيما، فيكافؽ "كاسيك" لم  الشراب، كتثقؿ الخمر لم  "كاسيك" 
"سالؼ لطيؿ في كالية قارص"، ثـ ينورؼ "كاسيك" إل  مخدلو، فيةد "ياةك"  كيييذم في الكبلـ مع "مكنتانك"
"ركدريةك"  الفت  األصمؽ الستفزاز "كاسيك"، كيقكـ مستغبلن  فتراء لم  "كاسيك"،الفروة األكل  سانصة لو لبل

االتعرض لػ"كاسيك" كاإلساءة لو صت  يوؿ لدرةة استفزازه، فيخرج "كاسيك" لف طكره، كييخرج سيفو فيتكسط 
، كيورخ "ياةك" مكنتانك اينيما، يطعف "كاسيك" "مكنتانك" طعنة قاتمة، كيتكارل "ركدريةك" األصمؽ لف الساصة

لف ىذا الضةيج، كلٌما يعمـ ما صدث، يغضب كيعزؿ  المنافؽ اصدكث فتنة في القور، فيخرج "لطيؿ" متسائبلن 
 ورؼ الةميع لدا "ياةك" ك"كاسيك".تيدأ الفتنة التي أقاميا "إياةك"، كين ا، كىكذو"كاسيك" لف منواو رغـ صاو لػ

كف صديثو مع لطيؿ صكؿ السمعة الطياة، كتمميصاتو لف يادأ ياةك ازرع اذكر الشؾ في لقؿ لطيؿ كيك 
كىذه اإليطالية التي تركت أىميا كخرةت لمزكاج مف  يعترفف اأزكاةيف، ات كالك نساء الاندقية أنيف ذات نز 

لكف لطيؿ يؤكد لياةك أف امرأتو طاىرة فيي التي اختارتو  فبل أماف لمنساء، االمغراي راما تترؾ المغراي أيضن 
يغار لمييا إف مدصيا أصد فتمؾ فضيمة ايا، ينورؼ ياةك كيةمس لطيؿ  قمايا دكف الةميع، كما أنو الاعقميا ك 

يفكر اكبلمو كتمميصاتو، كتادأ الكساكس كالشككؾ تدخؿ لقؿ لطيؿ، اينما ىك لم  ىذه الصاؿ تمر لميو 
م أىداىا إياه لطيؿ في اداية ديدمكنة تطمئف لميو، يخارىا أف رأسو يؤلمو فتعوب رأسو امنديميا، المنديؿ الذ

، تأخذه إيميميا إذ طالما ألح لمييا زكةيا ياةك اسرقة ىذا المنديؿ اصايما، لكف لطيؿ ينزع المنديؿ كيرميو أرضن 
 تنتاو ديدمكنة لسقكط المنديؿ. تعمـ لـ؟ اينما ال كىي ال

كاسيك، يةد كاسيك المنديؿ يمتقي ياةك زكةتو إيميميا يخطؼ منيا المنديؿ كييرب، يذىب كيرميو في ايت 
 في الوااح يستغرب مف واصب ىذا المنديؿ كمف أيف أت .
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يستغؿ ياةك الكقت كيذىب لعطيؿ الذم ىدده أف يأتي لو االدليؿ صت  يراقب زكةتو، اعد أف أصاطت او 
قكم لم   شككؾ ياةك أف امرأتو لم  لبلقة آثمة مع كاسيك، يمتقي المئيـ ياةك مع لطيؿ كيخاره أف ايده دليؿ

ىذه العبلقة ايف كاسيك كزكةتو كأنو رأل منديؿ ديدمكنة لند كاسيك يمسح لصيتو او، يةف ةنكف لطيؿ فيذا 
يراه ىك  اآخرن  اؿ يطمب مف ياةك دليبلن  االمنديؿ ىك أكؿ ىدية أىداىا لطيؿ لزكةتو، لكف ال يقرر أف يقتميا فكرن 

 اأذنو صت  يودؽ أف زكةتو تخكنو. أك يسمعو
مف ياةك ليسمع الدليؿ انفسو، يتصدث  طمبىما كذلؾ يأتي كاسيك فيقااؿ ياةك كيتكارل لطيؿ ااينما 

ياةك مع كاسيك فيسألو اوكت منخفض لف مصاكاتو اينكا، يةيب كاسيك اكؿ اراءة اينما لطيؿ يستمع ليذا 
د خركج كاسيك كذىااو منو أف كاسيك كاف يتكمـ لف ديدمكنة، كاع االصكار يستمذ المكت لكاسيك كالمرأتو، ظنن 

 ، كيكمؼ ياةك اقتؿ كاسيك الميمة.يخرج لطيؿ يةمس مع ياةك ليفكر اطريقة ينتقـ ايا مف زكةتو
إياه كيمؼ مف خمفو ياةك  اكيصدث ما يريد لطيؿ مف قتؿ كاسيك، إذ يستفزه ركدريةك فيخرج سيفو مصاران 

كف كاسيك لـ يقتؿ، كاعد كقت يورخ ياةك كقتؿ رةؿ اندقي ل فيةرصو ارةمو، كقد كاف كاسيك ةرح ركدريةك،
فيطعنو كأنو يدافع لف  كلند تفصص ياةك لكاسيك يةد ركدريةك ممق  لم  األرض ،في القور أف ىناؾ فتنة

كاسيك، كايذا اطمأف ااؿ ياةك مف أف ركدريةك لف يبلصقو اطمب مةكىراتو، في ىذه األثناء يأتي كفد مف 
يرةع إل  الاندقية، كفي مسكف القور يستدلي لطيؿ إيميميا كيسأليا لف  لعطيؿ اأف اأخاار  الاندقية صامبلن 

طايعة العبلقة ايف كاسيك كديدمكنة، تةياو أف سيدتيا طاىرة كما يكمف في نفس لطيؿ إف ىك إال كساكس مف 
 ؼ ماشخص لئيـ، ثـ يذىب لطيؿ إل  ديدمكنة كيعنفيا كيتيميا أنيا خائنة، فتاكي ديدمكنة كتستدلي ياةك ليعر 

ما لمار.  ااؿ قائده، يعمف ياةك اينو كايف نفسو أف ىذه الميمة إما دمار كا 
مصاكلتيا قتؿ كاسيك لكةكدىا في أرض المعركة كألف كاسيك كاف قد تعش  لندىا، ايتيـ ياةك اينكا 

 اديدمكنة خنقن كيخار إيميميا أف تذىب كتخار سيدىا كسيدتيا، لكف إيميميا توؿ متأخرة صيث يككف لطيؿ قد قتؿ 
 لمخديعة التي نسةيا كصاكيا ياةك.ليا االخيانة كما أخاره ياةك، كايذا يقع لطيؿ فريسة  اتيمن م

إيميميا مف  كفي ىذه األثناء تسمع إيميميا وكت سيدتيا تئف، تقكؿ ليا ديدمكنة أنيا ماتت اريئة كلـ تخار
الذم لكثتو ديدمكنة، تورخ إيميميا اكةيو مدافعة  لف شرفو اقتميا، لكف لطيؿ يعترؼ أنو ىك القاتؿ كذلؾ دفالن 

فيدخؿ منتانك كغرانتيانك  لنيا كأنيا أطير مف المبلؾ، كتنادم إيميميا اوكتيا كي تفوح لف ىذه المأساة،
كياةك، تصقؽ إيميميا مع زكةيا أماـ الةميع لتكشؼ لممغراي الاميد أنو كقع فريسة لخطة رةؿ مريض، كأف ياةك 

تعمـ  ا اسرقة المنديؿ، لكنيا لـ تسرقو اؿ كةدتو لم  األرض كصيف رؤية ياةك لممنديؿ يخطفو كالىك الذم أمرى
أيف كضعو، كاـ اتيـ الغير، ييةـ ياةك كيقتؿ زكةتو كييرب، فتقكؿ ليـ إيميميا أف يضعكىا اةكار سيدتيا، كؿ 

منو سبلصو ثـ يدخؿ كاسيك كلكدفيكك، كيعترؼ كاسيك لعطيؿ أف  فىذا كسط ذىكؿ المغراي لطيؿ، يسصاك 
قد كةده في ايتو  الذم ياةك ىك مف تآمر لخمعو مف منواو كىك الذم دار مكيدة لقتمو، كيعترؼ لو أف المنديؿ

ألقاه ياةك كأف كاسيك لـ يوب سيده اسكء، أماـ كؿ ىذه االلترافات يكوييـ لطيؿ اكويتو أف يذكركه كما 
لنده كيزصؼ  مف المكر، ثـ يضرب نفسو اسيؼ كاف مخاأن  ا، فقد خدـ الابلد كأال يدخمكا في قوتو شيئن لرفكه

ليوؿ ديدمكنة فيقاميا كيمكت، كفكؽ ىذه الةثث الثبلثة يأمر لكدفيكك غرانتيانك أف يستمـ تركة المغراي فيي لو، 
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ندقية إل  الا ارصمة، كياصر لكدفيكك لائدن  ابل أما االنساة لياةك فأمره لممصكمة أف تختار آالت التعذيب كتعذاو
 .(1)خار المأساة الصزيف صامبلن 

 
 

 
  

                                                           
 .212 -177، مكتاة قممي لمترةمة كالنشر كالتكزيع، ص1انظر: مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ط (1)
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 ا م حث ا را ع
معشوقته، وقصة ا تفاحات ا ثالث" مع   ن ا قصت ن "قمر ا زمان مع  ع اصر ا عمل األد ي

 من ح ث ا شخص ات وا ح كة م رح ة عط ل  شك   ر
"المرأة  مف مكضكلات قمر الزماف قضية المكضكلات المتشااية، فكاف انمصظ أف القوتيف تناكلت

الغيرة"، كتكاد تككف قوة التفاصات الثبلث أقرب "الخائنة"، أما في قوة التفاصات الثبلث تناكلت مكضكع 
 ".امكضكليا إل  مسرصية لطيؿ التي تناكلت مكضكع "الغيرة كالدسائس

ع اصر 
 م رح ة عط ل قصة ا تفاحات ا ثالث عشوقتهقصة قمر ا زمان وم ا عمل األد ي

 ا شخص ات

اكيد  مغفبلن  كقد كاف ىرةيالةك 
  ، تمصكرت الصكاية لمالنساء
شخويات أساسية كلـ يكف  ثبلث

إال شخوية كاصدة ثانكية كىي 
 الةارية.

لم  شخويات  القوة اصتكت
 سة منيا الزكج كالخميفة كالكزير،رئي
العاد " دكر الشخوية الثانكيةل كاف

ث في تنامي األصدا ريصاف" فضؿ
 .كتطكرىا

المسرصية االشخويات  امتؤلت
في تنامي  االثانكية التي أخذت دكرن 

األصداث خاوة شخوية صامؿ 
العمـ ياغك، كما اشتممت لم  

الاطؿ  منياخويات رئيسية ش
 كالاطمة.

 ا ح كة

صاكة القوة كانت والدة، ادأت 
اخار لادم كامتد سير األصداث 

 أف تطكرت لمذركةإل  

تضمنت القوة أراع صاكات 
متداخمة غيرت مسار القوة في 
كؿ مرة يككف أمر اإللداـ سينفذ 

 إال أنو ينةك اشأف الكزير

تضمنت المسرصية لدة صاكات 
كمكائد نسةيا ياغك لماطؿ المغراي 

 لطيؿ

 ا   ة
، نكلنا ما السرد فييا طكيؿه 

مع  اكتضمنت المغة العامية أصيانن 
 .المغة الفوص 

، فيي فوص سردىا االةاء 
 األنسب ليذا النكع مف القوص.

لغة المسرصية لغة شالرية ينطؽ 
 .ايا لطيؿ

 األ  وب
استيخدـ األسمكب النثرم لنسةيا 

 .امشكقن  اكصكايتيا، كاف أسمكان 
استخدـ األسمكب النثرم لسردىا 
 .اأسمكب مشكؽ تميزت او شيرزاد

سالد في الصكار الذم أسمكايا 
 تطكر المسرصية.

 ا  طل
، المكف ةميؿه  النزلة، أايضي  شرقيي 
 .يافعه  فت ن 

ـ، شرقيُّ  ابه ش كغيكر  النزلة، شكاؾه  كسي
 ريب. ابل

 كيؿه  ،الاشرة النزلة، أسكدي  شرقيي 
 .في العمر

 ط قة ا
 جتماع ةاال

كاف قمر الزماف مف التةار 
 .المشيكريف في المدينة

كلو دكانو  اكاف الزكج تاةرن 
 التةارية.

مف  مصاراا مغكارا كاف لطيؿ
 .سبللة الممكؾ

مأ اة    ب
 كل م هم

ىرةي ىي الزكج كانت امرأة الةك 
الخؤكف التي كادت لزكةيا 

 .المكائد

كلـ تعرؼ  ريضةن كانت زكةتو م
ىك  العاد ريصاف طرؽ كيد النساء،

اختطؼ  ساب مأساة ىذه القوة،
التفاصة مف يد االاف كادل  أنيا 
مف صاياتو، فثار الرةؿ كقتؿ 

 زكةتو.

ياغك صامؿ العمـ ىك ساب مأساة 
لطيؿ كما كاده لو مف أمر زكةتو 
كالكساكس التي أدخميا في لقؿ 
لطيؿ صت  تمكنت الكساكس مف 

 لطيؿ كقتؿ زكةتو كىي اريئة.
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ع اصر 
 م رح ة عط ل قصة ا تفاحات ا ثالث عشوقتهقصة قمر ا زمان وم ا عمل األد ي

ا شخص ات 
 ا ثا و ة

مة كردت الشخويات الثانكية اق
كىي دكر الةارية في ىذه القوة، 

شخوية سطصية ككذا كىي 
 .العةكز

قمت الشخويات الثانكية فمـ تذكر 
القوة سكل اانة الكزير كالعاد 

 .الذم أخذ التفاصة

كثرت الشخويات الثانكية التي 
سالدت لم  نمك األصداث 

 .ككوكليا إل  الذركة

 ا زمان
ةاء شكساير اعد ىذه القوص  األكؿ.العور العااسي  العور العااسي األكؿ.

 .ليكتب مسرصيتو اامئتي لاـ تقريان 

ا تحقاق 
 ا عقاب

استصقت الزكةة الخؤكف الصاس 
في القور ثـ القتؿ اسيؼ زكةيا 

 .ىي كةاريتيا

لـ تستصؽ الزكةة القتؿ، كانت 
 ااريئة كقتميا زكةيا كقطعيا إران 

كلؼ كؿ ةزء منيا اقماش 
ككضعيا في وندكؽ كأصكـ 

 .إغبلقو كرماه في نير دةمة

لـ تكف تستصؽ الزكةة القتؿ، كانت 
 .اريئة، لنفيا لطيؿ ثـ خنقيا ايديو

 ها ة كل 
  طل

ف كانت نياية قمر الزماف الزكاج م
اانة شيخ اإلسبلـ، كنياية 

ىرةي الزكاج مف كككب الةك 
 .مافالوااح أخت قمر الز 

كانت نياية الزكج ندمو الشديد 
اقترفت يداه كلفك الخميفة  لم  ما
 لنو. 

  األمر اعطيؿ أف قتؿ نفسو انتي
 .اسيفو

 ا  جاز
لم  السرد المطكؿ التمدت 

 .المفوؿ لؤلصداث كميا
الصكار ألنيا التمدت لم   .كانت تعتمد لم  السرد المطكؿ

  مسرصية. 

 ا  موض

اختفاء أىؿ  فيغمكض ال كردى 
الاورة يـك الةمعة التي قويا 

الذم ركيش لمييـ، ىك الساب الد
 ماف يسافر لماورة.ز ةعؿ قمر ال

العثكر الغمكض القوة منيا  تخمؿ
الوندكؽ كلدـ معرفة القاتؿ،  لم 

ثـ الاصث لف العاد الذم ساب 
انفراج الصاكة  االمأساة كأخيرن 

 االعفك.

، تنكلت ما ايف الغمكض كالكضكح
تسمؿ الغمكض إل  الزكج ككذا فقد 

الزكةة اساب تورفات زكةيا 
انكشؼ الستار لند  إل  أف الغرياة،
 كالترفت إيميميا االصقائؽ. النياية

 ا ِحَكم
 وا مواعظ

اصتكت لم  العديد مف الصكـ 
منيا:" كيد النساء، غدر كخيانة 
النساء، لدـ الثقة إال االشخص 

د تدـك الا األىؿ ليا، الخيانة ال
غفمة الرةؿ  ليا مف زكاؿ كلقاب،

الشرقي إف أصب فيذه قمة الغفمة 
يمنع الصب أخذ الصذر لم   كال

 .مف تصب
 تعكيضه اللاقاة الوار النةاة ك 

 . ساأللف 

ثكرة الرةؿ الشرقي كغيرتو 
المةنكنة التي لوفت اقتؿ 
الزكةة الاريئة اطريقة كصشية 

كذا مع االنتظار يأتي ىدمكية، 
، صدث مع الكزير ىذا ما ،الفرج

 كـ مف قتيؿو ف الوار مفتاح الفرج.
 .ارمء

القكة الصقيقية ليست في الةسد 
، دكر الرةؿ المغفؿ كلكف في العقؿ

كقد أساء  الذم ألط  ثقتو لخائنو،
 اختيار الشخص المناسب لمثقة،

. يسمع الوار كلدـ توديؽ كؿ ما
 كـ مف قتيؿ ارمء.ف
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ع اصر 
 م رح ة عط ل قصة ا تفاحات ا ثالث عشوقتهقصة قمر ا زمان وم ا عمل األد ي

ميما كانت  رد األمانات إل  أىميا
، كىك رد تمؾ األمانة ال تستصؽ

 الزكةة الخؤكف ليتورؼ كيصكـ
 .زكةيا لمييا

كل   ها ة ا 
 م هم

نياية سعيدة ممتزةة االقتؿ الذم 
 .لميو القارئ يأسؼ ال

نياية القوة العفك لف القاتؿ كلف 
  العاد.

زينة صيث قتؿ األارياء نياية ص
ديدمكنة كةاريتيا ثـ قتؿ الاطؿ 

 .لطيؿ نفسو

، تةد الااصثة أف قوة التفاصات الثبلث ةلماؿ األداية الثبلثاألكاعد ىذا الةدكؿ الذم كضح كؿ ما في 
تكاد ف ،المتداخمة الثانكية ةصيث الصاكة الوالدة كالصاكمف شكساير  ةشايية امسرصي في صاكاتيا المتداخمة،
في  ايف الزكج الكسيـ كلطيؿ شكساير، مف صيث الغيرة في اطمي العمميف األداييف، اتككف أقرب كأكثر شاين 

نةد فلدد التفاصات، أما في مسرصية لطيؿ في نقص  اكتشافوكقتؿ زكةو فكر  أخذ سكينوالقوة نةد الزكج 
أف اطؿ القوة يتعاطؼ  نةدكفي خط االختبلؼ ا اقسكة ثـ استؿ سيفو كقتميا، أميؿ ديدمكنة كلاممي قد لطيؿ

لم   امعو الممؾ ىاركف الرشيد كيأمر اقتؿ العاد الذم أخذ التفاصة، اينما لند شكساير نةد مكت ديدمكنة خنقن 
 يدم لطيؿ، ثـ قتؿ لطيؿ نفسو.
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 ا م حث ا خامس
 ا  ا قة ا ثالثة أوجه ا تالقي واالختالف   ن ع اصر األعمال األد  ة

إل  النتائج اآلتية في الةدكؿ  الااصثة ، تكومتالعراية كمسرصية شكسايرلقوص اد تصميؿ كقراءة اع
 التالي:

ع اصر 
  ا عمل 
 األد ي

 م رح ة عط ل قصة ا تفاحات ا ثالث قصة قمر ا زمان ومعشوقته

ا ج س 
األد ي، 
 وا مقدمة

مقدمة  قوة مف ألؼ ليمة كليمة،
 .معيف القوة سرد مف راكو 

 قوة مف ألؼ ليمة كليمة،
امقدمة غامضة كةريمة  ادأت

 .قتؿ غامضة الظركؼ

مسرصية لالمية، مقدمة المسرصية ىي 
تقديـ االشخويات كزكاج لطيؿ مف 

 .ديدمكنة

 حظة 
 ا دفع

 

ىرةي سكينو مع لند رؤية الةك 
قمر الزماف تشتعؿ الغيرة في 

يتصقؽ ودره، كيذىب إل  ايتو 
 مف كةكد السكيف الخاوة او.

ايد لند رؤية التاةر التفاصة 
العاد كأخاره أنيا مف 

 .واصاتو
 

لند سماع لطيؿ وفات المرأة 
الكساكس في رأسو  تاإليطالية ادأ

لمـ لو اوفات  خاوة أف لطيؿ ال
 النساء.

ا حدث 
 ا صاعد

يتاع قمر الزماف كبلـ المرأة 
الخؤكف إل  أف تسمب كؿ أمكاؿ 

  و.زكةيا كتسافر مع

 تأكد الزكج أف لدد التفاصات
 نقص تفاصة كاصدة. قد

يادأ في الاصث لف أدلة تديف زكةتو 
 . االخيانة

 ا ذروة
 

كقد فر قمر الزماف كالمرأة يسا
مف األمكاؿ أفمس الةكىرم 

كالةكاىر، فيخرج مف الاورة 
لم  إثر ما فعؿ او قمر  امسافرن 
 .الزماف

لندما يةد الزكج التفاصات 
ينقويا تفاصة، يستؿ سيفو 

كيرمييا في و كيقطع امرأت
 وندكؽ في نير دةمة.

سمع مف صكار ياغك  يودؽ لطيؿ ما
أف كاسيك  اككاسيك صكؿ ايانكا ظانن 

تؿ يتكمـ لف ديدمكنة، يأمر ياغك اق
 كاسيك كىك يتكل  أمر ديدمكنة.

ا حدث 
 ا  ازل
 

يأمر التاةر لاد الرصمف كالد 
قمر الزماف اصاس المرأة كةاريتيا 

ور، كيوؿ إل  المدينة االق
رةي كقد أفمس يعرفو قمر الةكى

 الزماف كتادأ الصقائؽ االتةمي.
 

يعرؼ الزكج أف التفاصة أخذىا 
اانو ثـ سرقيا منو العاد اعد 
قتمو لزكةتو، أما صاكة كزير 

يأمر الممؾ ىاركف  الممؾ،
الرشيد اقتؿ الكزير ةعفر يأتي 
اليـك الرااع كيككف الكزير 
يكدع أىمو فيةد مع اانتو 

يا فتخاره ة، يسألالوغرل تفاص
 أنيا مف العاد ريصاف. 

 

لند لطيؿ تكشؼ إيميميا الةارية 
لديدمكنة خطة المعيف ياغك كأف لطيؿ 

 كقع في شااؾ الخائف.
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ع اصر 
  ا عمل 
 األد ي

 م رح ة عط ل قصة ا تفاحات ا ثالث قصة قمر ا زمان ومعشوقته

 ا خاتمة
 

تنتيي ازكاج قمر الزماف مف اانة 
شيخ اإلسبلـ كزكاج الةكاىرةي 
مف كككب الوااح اعد أف قتؿ 
امرأتو الخائنة كةاريتيا كترد إليو 

مكاؿ كيرةع إل  الاورة يعيش األ
مع زكةتو خمس سنكات ثـ 
يمكت، كترةع زكةتو إل  امدىا 
كتاق  مصافظة لم  زكاةيا 

 األكؿ إل  أف تمكت.

تنتيي القوة االعفك لف 
الزكج كأمر الممؾ اقتؿ العاد 
الذم تساب في ىذه المأساة 

كيذىب الكزير إل  ، ازكرن 
الخميفة ىاركف كيتكسؿ إليو 

كأنو في مقااؿ  لعاده،أف يغفر 
ذلؾ سكؼ يقص لميو صكاية 
"نكر الديف لمي كاانو ادرالديف 

 ".صسف

 اتنتيي اقتؿ لطيؿ لديدمكنة خنقن 
اساب الكساكس التي أدخميا ياغك إليو 
مف شؾ في زكةتو، كقتؿ ياغك زكةتو 
إيميميا ألنيا كشفت الصقائؽ، كما قتؿ 

اأمكالو التي  لمطالاتوياغك ركدريةك 
نو، ثـ تنتيي اقتؿ لطيؿ نفسو سمايا م

إثر ندمو لم  ما قاـ او مف فعؿ 
يذكؽ لالقتؿ، كيزج ياغك في المصاكـ 

 اب.قشت  أنكاع الع
 

كقوة معشكقتو، "قوة قمر الزماف مع  كىي: ةية الثبلثكاعد أف تـ تقديـ ممخوات األلماؿ األدا
 في العراي خاوة ألؼ ليمة كليمة، التي أثرت "مسرصية لطيؿ"، نةد أف مف التراث التفاصات الثبلث" مقارنة مع

االكنكز كالصكـ التي يستمد منيا الكتاب كاألدااء ةكىر مكضكلاتيـ  يئمم كتاب كالكثير مف اآلداب األخرل، في
: ىؿ األدب العراي القديـ وص التراثية يثير في الفكر سؤاالن المسرصية، ىذا التشااو ايف مسرصية لطيؿ كالق

 مةاؿ مقارنة مع األدب العالمي؟يومح ألف يككف 
ضكلات، ك ينضب مف الصكـ كالم أف األدب العراي كخاوة كتاب ألؼ ليمة كليمة تراث ال الااصثة لتر 

، ىك ما تـ تقديمو مف مقارنة ايف الصكايات العراية " قوة ذلؾالتي تومح لكؿ زماف كمكاف، كخير مثاؿ لم  
لطيؿ" لمكاتب " مسرصية ممثبل فيالعالمي  بلث" مقارنة مع األدبقمر الزماف مع معشكقتو، كقوة التفاصات الث

 كالشالر العالمي كيمياـ شكساير.
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 : ا فصل خاتمة
 تختتـ الااصثة الفوؿ ااستنتاةاتيا التالية:

، كما أدىشنا كةكد تبلؽو  نقاطك ةذب انتااىنا في المقارنة ايف العمميف، ىك كةكد نقاط اختبلؼ  لعؿ ما
كقوة التفاصات  معشكقتو،مع قوة قمر الزماف مع  كازللطيؿ تت كمبلمح لراية في مسرصيةخيكط لراية 

يومح لممقارنة مع اآلداب العالمية، كلسنا  العرايإنما يدؿ لم  أف التراث فإف دؿ ىذا لم  شيء  الثبلث،
شكساير، ألف ىذا الشأف إف كاف شكساير تأثر أـ لـ يتأثر ايذا التراث أك كيفية نقؿ ىذا التراث إل  ذكر اودد 

يرةع إل  المنيج الفرنسي في المدرسة الفرنسية لؤلدب المقارف، فبل يخدـ ىذا الشأف اصثنا القائـ لم  المنيج 
األمريكي كالمدرسة األمريكية التي تنظر إل  األةناس األداية نظرة كمية، دكف أم شركط تكتفي كةكد المشااية 

 الذم تمسكت او المدرسة الفرنسية.رط إتقاف المغة ايف األلماؿ األداية، مع إسقاط ش
لمشخويات إنما ىك مصاكلة تطايؽ المنيج األمريكي  لؤلصداث في العمميف كتصميؿ كما كاف مف تصميؿ

، فإف القيمة المضافة اعد ىذه المقارنات كفؽ المنيج األمريكي، ىي أف التراث العراي ةديدةمقارنة  ةلم  دراس
اراز القيـ الةمالية لمتراث العراي.يومح لممقارنة مع ا  آلداب العالمية، كا 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ا فصل ا ثا ي

 أوجه ا تالقي واالختالف   ن م رح ة عط ل "و   ام شك   ر"

 ومأ اة د ك ا جن ا حمصي "ع د ا  الم  ن رغ ان"
 

 :م خص م رح ة عط ل  و   ام شك   ر أواًل: ا م حث األول. 
 :تح  ل شخص ة عط ل ثا  ًا. 
 ا تعر ف  ا شاعر: د ك ا جن ا حمصيا يا م حث ا ث :. 
  مأ اة د ك ا جن في كتاب األغا يثا ثا م حث ا :. 
  مأ اة د ك ا جن  : أوجه ا تالقي واالختالف   ن )ا عم  ن األد   ن(را عحث ا ا م

 . شك   ر مأ اة عط لا حمصي، و 
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 ولا م حث األ 
 تح  ل شخص ة عط لم خص م رح ة عط ل، و 

 واًل: م خص م رح ة عط ل  شك   ر.أ
 .29وقد تم ت اول م خصها  ا صفحة 

 :نذكر ما كاف مف تمخيويا
تصدثت مأساة لطيؿ التي كتايا شكساير اعد مأساة ىاممت، لف وكرة الرةؿ الشرقي الغيكر لم  زكةتو 
غيرة لمياء، كتعد ىذه المأساة مف أشد مآسي شكساير لؤللـ كالرلب، ذلؾ ألنيا تعتمد لم  الدسيسة، تناكؿ 

يب أريب كشالر أف يتغمغؿ اكضكح شديد لم  المسرح، فميس االغريب لم  كاتب كأد (الغيرة)شكساير قضية 
داخؿ النفس الاشرية ليعكس لنا وفة مكةكدة في اإلنساف منذ ذاؾ الزمف كصت  لورنا الصالي، فالغيرة لم  

أرةأ ساب المأساة أك الفةيعة  نةده في ىذه المأساة أف شكسايرى  ، لكف ماالمصاكب مكةكدة في األزمنة كافةن 
الاندقية كرةاليا ااطكالتو كغزكاتو كانتواراتو، لـ يتكقع القارئ أك  لمقدر، فعطيؿ الاطؿ الضخـ الذم تشيد لو

المشاىد أف يرل تمؾ النياية الفاةعة اساب توديؽ لطيؿ لدسائس ياةك صامؿ لممو، الذم أثار او الشؾ صكؿ 
اسيك طيارة زكةتو ديدمكنة نظرنا ألف ياةك يعمـ انساء الاندقية أكثر مف لطيؿ، أضؼ صقد ياةك المميت لم  ك

يتكل  ىك لكخطة لعينة لعزؿ كاسيك  ان أثار دسائس كشككك فَّ أ  يتكقؼ إللـ مبلـز لطيؿ، كمثؿ ىذا الصقد 
"ياةك األميف" كزرع اذكر ػػ ا ياةك كيمقاو  ػمنواو، ككذا خطة ألعف منيا كىي تشكيؾ القائد المغراي الذم يثؽ ا

 لذا تككف الفاةعة شنيعة اقتؿ أركاحو  -غرار ىاممت لم  -يعرؼ التردد،  الشؾ في رأسو فيك يعمـ أف لطيؿ ال
 اريئة. 

توكير ما ىك ميمة األدب أف يقدـ  مسرصية لطيؿ مف أقس  المسرصيات التي كتايا شكساير، ألفتعد 
  ، فيخرةنا مف األطر المتآلفة ليايرنا اما ىك ةديد، كىذا ليس اةديد لمكائف أك ما يككف كما قاؿ أرسطك

ل مف نر تيا مكضع المناير المستغرب مما يضعنا اعد قراءة كتاااتو أك مشاىد صيث األريبشكساير الكاتب 
 مأساة دمكية لم  المسرح.

 اكلعات الدسائس كالمكر دكرن  ،ظيرت فييا اثكب كاضحالتي تناكلت مسرصية لطيؿ الصديث لف الغيرة 
 أدل ليذه الفاةعة.

ال  قاسيان أف الاطؿ المصارب يةب أف يككف عركؼ : أليس مف الميسأؿ قارئ ىذه المسرصية قائبلن قد 
خاوة في صالة كصالة اطؿ شكساير لطيؿ الذم أًلؼ اليةكـ كالصركب  المدماء دكمن  امشالر لو كيككف متعطشن 

 منذ نعكمة أظافره؟
يشد انتااىنا كيةعمنا نتعاطؼ مع اطمة ل شكساير في ىذا العمؿ المسرصي كما الةديد الذم قدمو لنا

 اساب كشاية اينيا كايف زكةيا؟ االتي قتمت غدرن  المسرصية
مف صيث الطاقة االةتمالية كمف صيث سكاد كاياض الاشرة، ىؿ  اىؿ نياية أم صب ينشأ مختمفن  ،اكأخيرن 
 مثؿ نياية ىذه الفاةعة؟ امويره صتمن 
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لكننا أماـ اطؿ ، لعظمةيتوفكف اا ما انعمـ أف أاطاؿ المسرصيات المأساكية غالان أننا  ؛الااصثة مف رأم
مأساة نمكذةي، اطؿ اةتمعت او النقائض كأتقف شكساير رسـ شخوية ىذا الاطؿ، اطؿ كاثؽ مف نفسو، معتد 
 اسبلصو، فخكر األمالو الصراية، أسكد الاشرة لكف قماو ناوع الاياض، يثؽ في كؿ رةالو ثقة لمياء كيودؽ ما

طي شخوية ركميك كأنطكنيكس كغيرىما خكمانسية ما تيقكلكنو لو، اطؿ إف أصب فيك لاشؽ اعمؽ، لديو مف الر 
كالمشالر اإلنسانية، فيك "لطيؿ " عظمة شالره، اؿ اةتمعت او وفة المف أاطاؿ المآسي، لـ يقتؿ ىذا الاطؿ م

 نمكذج القاتؿ الشريؼ.
يةعمنا يادك القاتؿ مثاليان أك شريفان صيف يركز الكاتب لم  الدكافع اإلنسانية الرتكاب ةريمة القتؿ، ف

ماررة لمصفاظ لم  قيـ المةتمع كاستقراره، مثؿ: الدفاع لف الشرؼ، أك األمانة أك نتعاطؼ معو كتواح ةريمتو 
 غير ذلؾ.
يككف القاتؿ يمتمؾ وفات كريية منفرة تمغي إنسانيتو، كاذلؾ يشةاو  أما الةديد مف شكساير، فعادة ما"

، القارئ أك المشاىد، لكف شكساير قدـ لنا نمكذج  الاطؿ المثالي الذم يمتمؾ مبلمح شخوية القاتؿ المةـر
رغـ قسكة الصركب لميو، كىذا يدلو ياعد لف  الاطفين  اتةعؿ منو إنسانن  كيمتمؾ في نفس الكقت مبلمح إنسانيةن 

نفسو شاية اإلةراـ، ككؿ ىذا يقع لم  مدل لاقرية الكاتب، فقد اختزؿ شكساير نمكذج القاتؿ الشريؼ المثالي 
 نساف كمخاكفو الخالدة في أم زمافو يستطيع أف يشمؿ معاناة اإل اسمككين  اقدـ لنا نمطن ك  ،و المتعددةاوفات

 .(1)"مكافك 
قاؿ الخكض في تفاويؿ شخوية لطيؿ، نذكر أف الشخويات في األةناس األداية مف  في ىذا المقاـ

تارز الشخويات في المسرصية  كؿ لكف أداي لف اآلخر، مثبلن في كمسرح كركاية كقوة يختمؼ ظيكرىا شعر 
الةتمالية لف طريؽ الصكار الذم يسالدنا في سار أغكار الشخويات، كمعرفة مكامنيا النفسية كدكافعيا ا

فيو  المسرح الذم يككف   لكسلم   ،يتدخؿ لنور الخياؿك  ،اكايرن  افي الركاية يأخذ صيزن  كميكليا، إال أف السرد
لخياؿ لم  المسرح، ألف ما يسالدنا مع الصكار المؤثرات السمعية كالمؤثرات كال مساصة لعنور ا ،االصكار مكثفن 

 الاورية التي ترتكز لمييا المسرصية.
 ثا  ًا: تح  ل شخص ة عط ل:

 :عط ل  موذج ا قاتل ا شر ف 
 :مع ى ا مه 

االسـ األنسب  لند خميؿ مطراف: "أف اسمو "لطيؿ" يستخرج منو اسـ "لطاء اهلل" لكنو يرل أف لطيؿ ىك
 .(2)"طؿ، امعن  لاطؿ أك خمك مف الصميةفمعناه ىك توغير تصاب لوفة ل (othelo)لترةمة 

                                                           
 73ـ، ص2000مقاراات تطايقية في األدب المقارف، د. ماةدة صمكد، د.ط، منشكرات اتصاد الكتاب العرب،  (1)
 .172مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (2)
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"لقد اةتيد مطراف في نصت ىذا االسـ لطيؿ لكي  :ينكر ةارا إاراىيـ ةارا ىذا التصميؿ مف مطراف قائبلن 
اإلساانية كالارتغالية كاإليطالية، كأف معناه مكةكد في المغات " كثمك"ا ، لكنو لـ يخطر ااالو أف اسـاين يادك لرا
 .(1)"الصذر"

، ةبل إل  الاندقية كخدـ في ةيشيا صت  أواح القائد األكار، ككانت امغراين  الند مطراف كاف لطيؿ ادكين 
مف العرب كالارار، تناكؿ مطراف قضية الغيرة لند لطيؿ، كمف النقاد مف رأل أف المسرصية كميا  االمغاراة خميطن 

 قكـ لم  الغيرة.ت
أنكر ةارا إاراىيـ ةارا ىذا الرأم كأف المسرصية تقكـ لم  الغيرة كاوكرة رئيسية صكؿ دراسة شخوية "

ارارم التنؽ المسيصية، كاصتفظ في ألماقو االعكاطؼ اليكةاء التي يتوؼ ايا المغراي، كاصتفظ االرياة المألكفة 
أنو ال أىمية لعرؽ لطيؿ االنساة إل  ةكىر شخويتو التي أثرت في  الدل الشرقييف تةاه لفة المرأة، مؤكدن 

 .(2)فكرتنا لنو كفي الكارثة"
، لـ يكف ينزع إل  الغيرة، لكنو إذا ما أثيرت مشالره كقع في ا"شخوية لطيؿ شخوية اسيطة نساين 

شيا، طايعتو الخديعة كالدسائس، إف لطيؿ مف ايف أاطاؿ شكساير أشدىـ ركمانسية رغـ الصياة التي لا
و في أقكالو المكةزة كلكاطف ا، يعد لطيؿ شالريِّ ىاممتيتمتع االخياؿ التأممي الذم يتمتع او  ركمانسية ال

 .(3)"ااؿ كقكر  امف شمس الابلد التي كلد فييا، ليس شاان  اضياءو  متسراؿه  رائعه  العميقة، كىك أسمره 
لمرةؿ الناةح في صياتو، فيك قائد شةاع نايؿ، ألةات او الفتاة اإليطالية "ديدمكنة"  انمكذةن أيادك لطيؿ 

 كاستطاع أف يتزكةيا كيتعايش معيا رغـ الفارؽ اينيما مف صيث السف كالمكانة االةتمالية.
س الفرس، كلو في كالية الاصر قكة كمعرفة كيفية اكيؼ تيسى  ا؛ اطؿ مغكار في الشدائد يعمـ ةيدن فعطيؿ

مكره، ألنو لـ يكف يعمـ ااختياره لمف يأتمنو لم  أ االاشرة كلـ يكف مكفقن  كاف أسكدى  ،تسيير األساطيؿ، كالةيكش
لم  أمكره كزكةتو، لكف ياةك لـ يعترؼ اةميؿ  اصامؿ لممو أمين س نفكس رةالو فقد اختار "ياةك"اكيؼ تيسى 

خطة  عطيؿيصيؾ ل مف كاسيك، لو ادالن  اكف مبلزمن يتمن  أف يك فيكعو، كألنانيتو كنفسو الصقكدة ونع قائده م
 .ساات في المأساةتدنيئة 

كانت في نفس المصارب الاطؿ الشرقي وفة لـ يستطع أف يتصكـ ايا كلـ يقدر أف يركّْضيا كىي "الغيرة  
ليا إال أف الشؾ كاف يمعب في قماو، اعد أف دس  اكنة" االرغـ مف أنيا اختارتو زكةن الشديدة" لم  زكةتو "ديدم

ستثار ي ياةك سمكـ الغيرة ىذه كأكقدىا في لقؿ قائده، إال أف لطيؿ لـ يكف يستثار اسيكلة كأكد ذلؾ لياةك، ال
يفعمو تةاه زكةتو، فقد  اتياـ ياةك لزكةتو، أك إف سمع اأذنو كقتيا يقرر ما م ل اكاضصن  ل اعينو دليبلن ر يف أ  إل

استغبلؿ فيمكر اعطيؿ ككاسيك مما أكدل  أسكأطاع ياةك أف يستغؿ نقطة الضعؼ ىذه "الغيرة الشديدة" است
 .اعطيؿ في نياية المأساة

                                                           
 .381، ص2كت، طمآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، ترةمة: ةارا إاراىيـ ةارا، المؤسسة العاية لمدراسات كالنشر، اير  (1)
 .400-399، صالمودر السااؽ (2)
 .400-399، صنفسوانظر: المودر  (3)
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، ىذا الاطؿ أك مسرصية لكف ليس كأم اطؿ ترسمو أم ركاية لك تأممنا مبلمح شخوية لطيؿ نةده اطبلن 
اطؿ كأنو يطؿ لمينا مف لالـ العةائب، يسع  لممثؿ الذم ةمع الركمانسية مع أخبلقو الاطكلية كالصراية، 

كاألخبلؽ الفضيمة، يفضؿ أف يمكت ألؼ ميتة في سايؿ المصافظة لم  شرفو كأال يدع ألصد كممة قذرة لميو أك 
لم  زكةتو، فيك ناةح االرغـ مف صياتو التي خاضيا االصركب، استطاع أف يأسر قمب ديدمكنة في صديثو لف 

 اإل  أف تكاشفا اليكل كتزكج منيا فقد رفضت كؿ األثرياء الذيف تقدمكا ليا كرضيت اعطيؿ زكةن طكالتو، كا صياتو
 ليا.

كيؼ تقاؿ إذ كخاوة نار الغيرة كنار الصقد النار  -ياةك خاوة-ىذا الزكاج أةج في النفكس المريضة 
 ديدمكنة اإليطالية الايضاء ايذا الرةؿ األسكد؟ 

لو، إال أف  ايف، كقد كضع ثقتو المطمقة في ياةك، كتكىـ أف ياةك مخمون "كاف لطيؿ شديد الثقة ااآلخر 
ىذه الثقة لـ تكف في مكضعيا، كىي دليؿ لم  غااكة لطيؿ ألف رأيو في ياةك "كفي أميف"، ميما يكف مف أمر 

ات التي صت  يفكر امثؿ ىذه التمميص أك مثؿ تمميصات ياةك كأال يستثارإال أننا نعتار مف الشذكذ سماع لطيؿ ل
 .(1)تفكه ايا ياةك"

النفكس الشريرة التي تكره الخير لمغير، تستطيع أف تستغؿ  فإفمعرفة ياةك صقيقة ديدمكنة، لم  الرغـ مف 
، كاعد اشيئن  ماضييا يعمـ لف لطيؿ صديث العيد االزكاج مف ديدمكنة كال الظركؼ كنفسية القائد، فالظرؼ أفَّ 
خؿ مف معرفة لطيؿ ليف، ابل ريب ستد ياةك كأنو يعرؼ نساء الاندقية أكثرتمييد طكيؿ كصاؾ التمميصات مف 

 اءادلاء كافتر  الكساكس لقؿ لطيؿ أماـ ىذه المعطيات لكنو يطمب مف ياةك الدليؿ لم  أف كبلمو صقيقة ال
و ر لكفٌ قد خطتو الماكرة اخطؼ منديؿ ديدمكنة ككضعو في ايت كاسيك، كايذا يككف  ياةك لم  زكةتو، يتقف

يسمعو ىك أك يراه، صينيا يسمـ اأف كبلـ ياةك صقيقة، فيدار ياةك  الدليؿ كأقنع لطيؿ، لكف لطيؿ يطمب دليبلن 
أف الكبلـ لف ديدمكنة، مف قور نظر لطيؿ يودؽ  القاء مع كاسيك كيصدثو لف اينكا كيسمعيما لطيؿ ظانن 

لطيؿ في اضطرااو كتشكشو يككف منيؾ ىذه المكيدة مف ياةك كتككف المأساة، كلند قراءة الفوؿ الرااع ك 
خبلؿ غماـ كدمكع، كيضيؼ إلييا التعطش الشرس، فيضرب زكةتو اصضكر رسكؿ  اائمن غالةسد، يرل كؿ شيء 

 الاندقية، كيتيميا االخيانة كييينيا االكبلـ، فتتكقع ديدمكنة منو أف يقتميا، تتكسؿ إليو أال يقتميا ينفييا لكف ال
نما يريد إنقاذ ديدمكنة مف نفسيا، قتميا صان  ا  قتميا ليس صقدن إال أنو يور لم ،يقتميا ، ال اكشرفن  ككرامةن  المييا، كا 
 .اصقدن 

 :، اقكلوامدىشن  اسي. ارادلي( كوفن  كقد كوفو )آ.
 –، إنو الاد شاان  اضياء مف شمس الابلد التي كلد فييا، كلكنو ما ، متسرابلن ارائعن  "كىكذا فإنو يةيئنا، أسمرى 

، رةؿ لظيـ مف طاعو التكاضع مع ثقة كايرة اقدر نفسو، فخكر اخدماتو ااسيط كشامخ معن  -اككبلمن  شكبلن 
لمدكلة... يتكج صياتو امةد أخير كىك مةد الصب، كىذا الصب نفسو غريب مغامر شالرم كأم صدث في تاريخو 

                                                           
 .406ينظر: مآسي شكساير الكارل، تر: ةارا إاراىيـ ةارا، ص  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





18 

صب ركميك في ميعة وااه( أشد صت  كال )لدل شكساير  انةد صان  الصافؿ، يمؤل قماو رقة كخيالو نشكة، إننا ال
 .(1)في األخيمة كالرؤل مف صب لطيؿ" اإغراقن 

يعرؼ الشر، ادأت صياتو اأمةاد  كضح ارادلي وفات لطيؿ فيك رغـ سكاد اشرتو إال أنو أايض القمب ال
لكف الدسائس أشعمت الفتنة في  اصياتو امةد مف نكع آخر كىك مةد الصب الذم كاف طاىرن  تكصركب كاختتم

 لينيي ىذا المةد ايديو ثـ يقتؿ نفسو. ؛لقؿ لطيؿ
لمتمييز العرقي، فالسكاد كالاياض لو دالالتو، لكف ما  اأساسين  ايعني كوفن  إف األسكد لند شكساير ال"

تقترف  د شكساير الكىكذا فالعاكدية لن"، (2)"كأغكارىا العميقة اإلنسانةقوده شكساير السكاد كالاياض في الذات 
نما تقترف ااألفعاؿ السكداء كالشريرة، ليذا كاف ياغك األايض لادن  فعالو السكداء، ككاف اساب أ اامكف الاشرة، كا 

 .(3)اساب أخبلقو كمركءتو كصساسيتو" نايبلن  اقائدن  زنةيلطيؿ ال
 

  

                                                           
، كينظر مقارنة 74ـ، ص2000مقاراات تطايقية في األدب المقارف، د. ماةدة صمكد، د.ط، منشكرات اتصاد الكتاب العرب،  (1)

، 2014، سنة524يف خالديف،د.ماةدة صمكدة، مةمة المكقؼ األداي، مةمة أداية كشيرية، اتصاد الكتاب العرب، عايف نمكذة
 141ص

 18، ص1980، تر: ةارا إاراىيـ ةارا، المؤسسة العراية لمدراسات كالنشر، ايركت،2شكساير، لطيؿ، ط (2)
 76-75مقاراات تطايقية في األدب المقارف، د. ماةدة صمكد، المودر السااؽ،  ص (3)
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  يا م حث ا ثا
 ي ا تعر ف  ا شاعر: د ك ا جن ا حمص

 :(1)و ق ها مه و   ه   -أواًل 
ايب اف لاًد اهلل اًف رىٍغاىافى اًف يزيدى اًف تىميـ اف مىٍةد لادي السَّبلـً افي رىٍغاىافى اًف لايد السبلـً اف صى
، أاك (2)

ميصمد
، الًصٍمًويُّ  (3)  . (5)، السَّمىمانيُّ (4)الكىٍمًايُّ

   ب ت م ته  هذا اال م:
لدة لغماة ىذا المقب  اكرت كتب التراث أسااان غمب لميو لقب ديؾ الةف صت  كاد يطمس اسمو، كقد ذ

 لميو.
 ا   ب األول: إدما ه ا خروج إ ى ا   ات ن في ظاهر حمص. .1

"ديؾ الةف دكياة تكةد في الاساتيف، إذا ألقيت في خمر لتيؽ صت  تمكت، كتترؾ في  يقكؿ الذميرم:
 .(6)مصارة"

 ا   ب ا ثا ي: األ وان. .2
الديؾ المتنكلة كايف ليني لاد السبلـ الممكنتيف، فشاو االديؾ لتمكف كقد راط ىذا التعميؿ ايف ألكاف 

 .(7)الرايع في كبلميـ، كأنو لتمكف نااتو فيككف لم  التشايو االديؾ  افي )تاج العركس(: كالديؾ أيضن ، لينيو
 

                                                           
األغاني، أاك الفرج األواياني )لمي اف الصسيف(، موكر لف طاعة دار الكتب، دار إصياء التراث، مؤسسة ةماؿ لمطاالة  (1)

 ." ديؾ الةف لقب غمب لميو.14/51كالنشر، ج
لنكيرم )شياب الديف أصمد اف لاد الكىاب(، المؤسسة المورية العامة لمتأليؼ كالترةمة كالنشر، نياية األرب في فنكف األدب، ا (2)
 .3/98ج
، كقد 235/ ص2ـ، ج1995ىػ، 1414ىػ(، تح: لمرك اف غرامة العمركرم، دار الفكر، 571تاريخ دمشؽ، ااف لساكر)ت (3)

لةف"، كقد كردت ىذه اإلضافة في )مختور تاريخ دمشؽ: أضاؼ إل  نساو في األغاني: "أاك مصمد، الشالر المعركؼ اديؾ ا
 (.15/111ج
ىػ(، تح: أصمد األرناؤكط كتركي موطف  الناشر: 764الكافي االكفيات، وبلح الديف خميؿ اف أياؾ اف لاد اهلل الوفدم )ت  (4)

لمعركؼ اديؾ الةف"، كما ، "أاك مصمد الكماي، الشالر الصموي ا18/422ـ.: ج2000 -ىػ1420ايركت: -دار إصياء التراث 
كردت ىذه اإلضافة في: ألياف الشيعة، اإلماـ السيد مصسف األميف، تح: صسف األميف، دار التعارؼ لممطاكلات، لاناف، 

 .18/422ج
الشاـ، تاعد لف  ابلدمف السممية، كىي  ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، كىك منسكب إل  امدة مف مقدمة (5)

 .كـ30صمص 
 .239/ص42تاريخ دمشؽ، ااف لساكر، ج (6)
، كفي القامكس 7/134، دار وادر، ايركت، ج1تاج العركس مف ةكاىر القامكس، الزايدم )مصمد مرتض  الصسيني( ط (7)

، مادة "الديؾ". كالديؾ: الرايع، كأنو لتمكف نااتو 3/303المصيط: مةد الديف الفيركز أاادم، المكتاة التةارية الكارل، مور، ج
 كديؾ الةف لقب لاد السبلـ الشالر.
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 ا   ب ا ثا ث: ذكره ا د ك في شعره. .3

ألاي لمرك لمير ااف  اؾ الةف يرثي ديكن "لاد السبلـ اف رغااف دي فقد كرد في كتاب )سركر النفس(:
 .(1)ةعفر، كاف لو لنده مدة، فذاصو كلمؿ لميو دلكة"

 ثـ يذكر األايات كمنيا:
 دعا ــــــــا أ ــــــــو عمــــــــرو عم ــــــــر  ــــــــن جعفــــــــر

 

 ع ـــــــــى  حـــــــــم د ـــــــــك دعـــــــــوة  عـــــــــد موعـــــــــد 
 

 اً حً د  َ ـــــــــــــمُ  *ا  ـــــــــــــ عـــــــــــــد مُ  ام د ًكـــــــــــــد  َقـــــــــــــفَ 
 

ــــــــــــمُ   ــــــــــــابٍ  *سر ً َ  ــــــــــــ أث   (2)ن م ــــــــــــجدذ  ؤَ ُم
 

 ا را ع: ج و ه وتق  ده صوت ا د ك.ا   ب  .4
اغبلـ ذميـ  (3)نفصة اليمف( في خار مطكؿ يركم لقاء "الخميفة الرشيد")كقد كرد ىذا الساب في كتاب 

 كمنو: اضعيؼ الادف يصفظ ثياب رفاقو كىـ يمعاكف، ككاف ينشد شعرن 
 قــــــــــــــــــــــــــــو ي  ط فــــــــــــــــــــــــــــك   ث ــــــــــــــــــــــــــــي

 

 عــــــــــــــــــن مق تــــــــــــــــــي ع ــــــــــــــــــد ا هجــــــــــــــــــوع 
 

كيسألو لف تغيير القافية، ألنو شؾ أف يككف الشعر لو، فمما غيرىا مرتيف، كيعةب الرشيد االغبلـ كشعره، 
 .(4)سألو لف اسمو، فصمؿ ثياب رفاقو كواح: قاؽ، قاؽ" فعمـ الرشيد أنو ديؾ الةف"

عرؼ لف ديؾ الةف أنو ضعيؼ، ذميـ، أك مةنكف أك كاضح أف ىذه الركاية مف ونع المتأخريف ألنو لـ يي 
 ما شااو.

، لتسميتو مقاكالن  يومح ليككف تعميبلن  اار ةنكنو، فإف كؿ ساب مف األسااب الثبلثة المذككرة آنفن كااستثناء خ
ايذا المقب، ألف ىذه األسااب امكف أك اآخر مرتاطة االشالر، لما لرؼ لنو مف خركةو إل  الاساتيف، كلكف 

 أك اما كرد لم  لسانو مف رثاء الديؾ. ،لينيو
خركةو إل  الاساتيف ىك أرةح األسااب، فبل أرد ىذا المقب إل  الدكياة ف ما أثر لف الشالر مف إ

نما كاف مف المعركؼ لف لاد السبلـ الميك مع أوصااو ليبلن  كشرب الخمر، فكاف يخرج  المعركفة اديؾ الةف، كا 
 االغناء أك إنشاد الشعر. *رتويلق

                                                           
، ايركت، المؤسسة العراية، 116سركر النفس امدارؾ الصكاس الخمس، التيفاشي )أصمد اف يكسؼ(، تح: إصساف لااس، ص (1)

 ـ.1980
، مف ديكاف ديؾ الةف الصموي، لاد 118ص 61، كانظر: المقطكلة 6مقدمة ديكاف ديؾ الةف )مطمكب كالةاكرم(، ص (2)

 .2004ىػ، ةمع كتصقيؽ مظير صةي، منشكرات اتصاد الكتاب العرب، دمشؽ، 236 -161ـ اف رغااف ت: السبل
*مميان: طكيؿ العمر كاير السف/* ممدصان: مضركب االيد،/ *مارنس: القمنسكة الطكيمة، *لقيرتو: الوكت المعار لف األلـ في 

 الغناء مف شدة الكةع.
ق، الخميفة العااسي الخامس ككاف لوره أزى  العوكر، ينظر 193ق، ت 149ىاركف الرشيد الخميفة العااسي المشيكر، كلد  (3)

  14/28، كالاداية كالنياية، ااف رشيد، 21مقدمة الديكاف ص
مد أميف الخانةي، نفصة اليمف فيما يزكؿ اذكره الشةف، الشيركاني )أصمد اف مصمد األنوارم(، الناشر: صسيف شرؼ كمص (4)

 .34 – 33المطاعة الشرفية، ص 
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أطمقكا لم  ىذا الوكت الغريب )ديؾ كمف المعركؼ أف الديكة تودح في أكقات متفرقة مف الميؿ، لذا 
 :الةف(، كراما يدلـ ىذا الرأم ىةاء ديؾ الةف لنفسو قائبلن 

 (1)"أ ا إ  ان  را ي اهلل في صورة ج ي"
 .ح اة د ك ا جن ا حمصي  - اثا  ً 

 .(2)"اف لامن يمدينة صمص كلاش قرااة خمسة كساع كلد لاد السبلـ اف رغااف في
 صياتو إل  ثبلثة مراصؿ:ألغاني مراصؿ اقسـ كتاب 

 .: الطفكلة كالشاابا مرح ة األو ى" - أ
 .ديؾ الةف ككرد :ة ا ثا  ة رحما  - ب

  كاآلخر "دنيا" "القد اختمفت كتب التراث صكؿ اسميا، فاعضيـ ةعؿ اسميا "كردن ، 
 "ك"منيـ مف ةعميا مغنية نورانية تةيد الغناء مع فواصة كارالة. 
  الماىاني(.)كىك كىـ كقع فيو المؤلؼ صيث خمط ايف كرد، كمعشكقة ديؾ الةف، ككرد 
 كقد نقؿ وفة الغناء مف ةارية الماىاني كألوقيا اكرد معشكقة ديؾ الةف. 
 النورانيات، أصايا فمما لممت رغاتو فييا أسممت  كاريوكاصدة مف ة( كرد) كأرةح الظف أف

 في مةتمعنا اساب تسامح ديننا. اكتزكةيا، فبل غرااة في ذلؾ ألف ىذه الصادثة تقع كثيرن 
  اسيؼ صايايا، فكاف ىذا  قتبلن  (كرد)لكف الغرااة تكمف في نياية ىذا الزكاج، الذم انتي  افاةعة

اطؼ اإلنسانية، ثـ ما تاعو مف قتؿ مأساكم، صدثنا او الزكاج كما رافقو مف قوة صب مميئة االعك 
 التاريخ، كتناقمتو كتب التراث المختمفة.

 ا مرح ة ا ثا ثة: ا كهو ة فا ش خوخة: - ت
  ٌلو ذلؾ؟ذكرل كرد، أصاؿ أيامو إل  سكاد كأرؽ ال يعرؼ النكـ كأن   
 ديؾ الةف، دخؿ لميو كقد  ختمؼ إل يزيد الصموي، الذم كاف ي في وكرة وكرىا لنا سعيد اف

 (3):"شاات لصيتو كصاةااه، كايف يديو وينية الشراب، كىك يضرب اطناكره يتغن  اشعره
ـــــــــــــــرقتكم ـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــن  ع  أقصـــــــــــــــ تمو ي م

 

ـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــالم إقصـــــــــــــــــــــــائي   فخ رو 
 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ي اهلل  ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدود وال
 

ــــــــــــــــــوائي  ــــــــــــــــــي همــــــــــــــــــوم    ــــــــــــــــــرج ع   ف
 

 اإن ك ــــــــــــــــت أح  ــــــــــــــــت حــــــــــــــــ كم أحــــــــــــــــدً 
 

 ائـــــــــــــــيا كـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن رَ  ذاكأو كـــــــــــــــان  
 

ــــــــــــــــ س ذا حَ فــــــــــــــــال  ــــــــــــــــتصــــــــــــــــدوا ف   ا ً َ 
 

ـــــــــــــــــأن تُ    (4)توا  ا صـــــــــــــــــدود أعـــــــــــــــــدائيم  َش
 

                                                           
، مكتاة القدسي، القاىرة، كانظر: ديكاف ديؾ الةف 1/194ديكاف المعاني، أاك ىبلؿ الصسف اف لاد اهلل المغكم العسكرم، ج (1)

 اعدىا. كما 5. كينظر مقدمة ديكاف ديؾ الةف الصموي، ص232ص 170الصموي، مظير الصةي، المقطكلة 
، 185/ 3مػ، انظر: كفيات األلياف، ج 849ىػ/  235: ديكاف ديؾ الةف الصموي، اعض الموادر تةعؿ كفاتو سنة ينظر (2)

 .128/  4كاأللبلـ: ج
األغاني، أاك الفرج األواياني )لمي اف الصسيف(، موكر لف طاعة دار الكتب، دار إصياء التراث، مؤسسة ةماؿ لمطاالة  (3)

 .يتورؼ قب غمب لميو." ديؾ الةف ل14/51كالنشر، ج
 63، ص5ديكاف ديؾ الةف الصموي، المودر السااؽ، مقطكلة رقـ  (4)
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 ا م حث ا را ع
 مأ اة د ك ا جن في كتاب األغا ي

كاف أاك الفرج األوفياني أكؿ مف ذكر ىذه الفاةعة اطريقة متماسكة تخمك مف الغرااة، في كتااو 
القوة مف أخيمتيـ ما صبل ليـ مف خياؿ  لم  كمف اعده تناقمتيا الكتب التراثية كأضاؼ الناقمكف ،األغاني

 ليةذاكا انتااه القارئ.
يي: كانت لديؾ الةف ةارية نورانية أصايا صت  غمات فالتي ذكرىا أاك الفرج األوفياني أما المأساة 

، كيذكر األوفياني افمما اشتير ايا، دلاىا إل  اإلسبلـ ليتزكةيا فقامت كتزكةيا، ككاف اسميا كردن  ، لميو
 ات التي يتصدث فييا ديؾ الةف لنيا، كمنيا:األاي

ـــــــــ ـــــــــى شـــــــــمسِ  را ُظ ـــــــــدرِ  ا قصـــــــــورِ  إ   هاو 
 

 هـــــــــــــــــازهرِ  وا  ـــــــــــــــــى خزامـــــــــــــــــة و هجـــــــــــــــــةِ  
 

ـــــــــ ـــــــــك أ  ًض ـــــــــل ع   ـــــــــم ت  ـــــــــي أ ـــــــــود ا   ف
 

ـــــــــع ا جمـــــــــالَ   ـــــــــا ِفـــــــــكوجهِ  جم  هاي شـــــــــعرِ ه
 

ــــــــــــــ   خت ــــــــــــــر ا ــــــــــــــمها ا وج ــــــــــــــاتِ  ةُ وردّ 
 

 (1)هـــــــــا" خ رِ  هـــــــــا مـــــــــن ال حـــــــــ طُ مـــــــــن ر قِ  
 

لف الميك الذم ىك فيو، مما أكره ديؾ الةف أف  االطيب، كاف ينياه كثيرن  كدل  أاككاف لو ااف لمو يي 
 :فيو، ةاء اييةكه ىةاء مريرن 

ـــــــــــ ـــــــــــا مَ  وكَ ا رأَ ا َمـــــــــــذَ إِ  مْ وَكـــــــــــ ــــــــــــ كَ َ   ا ــــــــــ
 

 هخصــــــــــــرِ  م مــــــــــــن أ امــــــــــــلِ  ُهــــــــــــ ــــــــــــــــموتِ  
 

 مْ وَكـــــــــــــ ة ع  ـــــــــــــكَ م دعـــــــــــــوَ ُهـــــــــــــ َ  وكـــــــــــــمْ 
 

 مشــــــــــــــــــــــــتهره أم شــــــــــــــــــــــــ عاءَ  ةقذفـــــــــــــــــــــــ 
 

 اَهـــــــــــــــــ ِ  خف  ة  ؤمـــــــــــــــــك ا ـــــــــــــــــتَ كر َمـــــــــــــــــ
 

 األشــــــــــــــــــــــــره ا ــــــــــــــــــــــــبِ ا  ا مثَ َهــــــــــــــــــــــــو ا َ  
 

ـــــــــــــقُفـــــــــــــ ـــــــــــــاوا ع ـــــــــــــى رحِ   ه تـــــــــــــروا عجً 
 

ـــــــلِ    ـــــــي ا جه ـــــــ ف ـــــــفَ  حِك  (2) ةا  صـــــــر  ي طرائ
 

ف كره  ميا لو مف ىةاء فاؽ التوكر، مف شالر ذ خياؿ مادع، إف أصب اندفع اصاو امشالر ةميمة، كا 
فبل يسمـ مف ينتقده مف لسانو كىةائو، فيك يوكر ااف لمو اممؾ المكت، الذم يغتاؿ  ،أك صقد لو لساف سميط

  الاف لمو أف ينس  ىذا اليةاء؟ الاد أف التوكير أنٌ  الذتيـ، كييدـ مةالسيـ، فيك كؿ سالة النصس، اعد ىذ
 يثأر لنفسو مف ىذا الشالر الذم قذفو اشت  ألكاف النصس، لذا يكيد الاف لمو ديؾ الةف.

 مف ديؾ الةف، كيصيؾ لو مكيدة ينتقـلكف ىذا اليةاء لف يذىب سدل لند أاي الطيب، انتظر فروة ل
 تيمكو في ألز الناس لم  قماو كىي زكةتو "كرد".
ىنا أصمد اف لمي الياشمي، فأقاـ مدة طكيمة،  اقاودن  (3)"السممية"ككاف ديؾ الةف ألسر الصاؿ فرصؿ إل  

 فف ىةاه، أذاع لمنتقـ صسب ما يريد، أكؿ ما فكر إال ب"كرد" أراد أف ينتقـ متأتي الفروة ألاي الطيب، لي
لديؾ الةف، كودقو أىؿ ايتو كةيرانو، كوؿ الخار إل  ديؾ الةف في السممية،  اأنيا تصب غبلمن  زكةة الشالر

 كتب قويدة ألصمد اف لمي الياشمي يستأذنو االرةكع إل  صمص، اقويدة مطمعيا:
                                                           

 .150-149ص 85ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، المودر السااؽ، مقطكلة  (1)
 .55 -52، ص14، كاألغاني، ج130ص 68ديكاف، مظير الصةي، مقطكلة  (2)
 كـ، مف اادية الشاـ مف الةية الشمالية الشرقية.  30اتعد لف صمص السممية: اميدة  في ابلد الشاـ، ت (3)
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 ها تكاثُـــــــــــــــ طـــــــــــــــالَ  مـــــــــــــــانِ ا ز   ر ـــــــــــــــبَ  إن  
 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــرَ  مْ َك ـــــــــــــــــأحدَ  حـــــــــــــــــادثٍ ي  ِ متِ   هْ اُث
 

 ضـــــــــــحاهُ  ي مق ـــــــــــلُ  ِ ـــــــــــس قَ  ـــــــــــي أْ ـــــــــــظَ 
 

ــــــــــــــــــــــــــؤادِ   ــــــــــــــــــــــــــرُ ي  َ وف ــــــــــــــــــــــــــ هُ ر   هْ وك اُث
 

سرت الخطة الدنيئة التي صاكيا أاك الطيب ااف لمو، كليضمف نةاح مكيدتو، أسرع أاك الطيب الستقااؿ 
امرأتو فعمت فعمة شنيئة اغيااو كالاد لو أف يطمقيا، لـ ديؾ الةف كىك قادـ مف السممية، كىمس في أذنو أف 

كما أكلز إل  رةؿ مف صمص كقاؿ لو: إذا صضر لاد السبلـ كدخؿ منزلو، فقؼ االااب  يودقو ديؾ الةف،
الطيب، ليستممو ىذا  كف تركو ااف لمو أاإ ما "كرد"، فإف سألتؾ مف تككف؟ قؿ ليا أنا فبلف كامض، فعبلن  كنادم

مف؟ قاؿ أنا فبلف  :كرد، ردت الرةؿ الذم يمثؿ رأس صراة في المكيدة، نادل الرةؿ كما أمره أاك الطيب قاؿ: يا
 يا :، فقاؿ ليا لاد السبلـايعرؼ صقن  أةااتو إةااة مف ال سأليا ديؾ الةف لف ما سمع كما الخار، ،ثـ انورؼ

 ! ثـ اخترط سيفو فضرايا او صت  قتميا، كقاؿ في ذلؾ:اشيئن  تعرفيف مف األمر زانية، لممت أنؾ ال
ـــــــــــــ تَ  َ  ـــــــــــــِ  ـــــــــــــأَ  مْ ي َ  ـــــــــــــ ِ  نْ ُك ـــــــــــــتُ  ِ  كَ عطِف   

 

ــــــــــــــوِ    َ ــــــــــــــكَ ى ذَ ا   (1)"تُ صــــــــــــــ ْ وَ  صــــــــــــــالِ ا وِ   
 

أمير دمشؽ  صمد اف لمي أل ، ككتب اكامغ سمطاف دمشؽ الخار فطماو، فخرج إل  دمشؽ فأقاـ ايا أيامن 
ال  اصمص كامغو الخار لم  صقيقتو كوصتو، كاستيقنو الندـ، فندـ كمكث شيرن  إل  ديؾ الةف كلادأف يؤمنو، 

 يقيـ رمقو، كقاؿ في ندمو لمييا: يطعـ الطعاـ إال ما يستفيؽ مف الاكاء، كال
ــــــــــــا ــــــــــــعَ     ع  هــــــــــــا ا ِحمــــــــــــامُ  َطْ َعــــــــــــًة َطَ 

 

ــــــــــر دى َثَمــــــــــرَ   هــــــــــا وج ــــــــــى   (2)"  ــــــــــَد ها ا 
 

 :ديؾ الةف التي نظمياكينيي أاك الفرج مأساة ديؾ الةف ااألايات 
 هِ قـــــــــــــــدرِ  ِ   ـــــــــــــــرد ا زمـــــــــــــــانُ  أنْ  قتُ فَ أْشـــــــــــــــ

 

 رهِ هْجـــــــــــــــ ِ  الِ َصـــــــــــــــا وِ  عـــــــــــــــدَ ى  َ َ ـــــــــــــــ تَ أُ  أوْ  
 

ـــــــــــرٌ قَ   هن دجِ ـــــــــــِمـــــــــــ هُ تُ ا ا ـــــــــــتخرجْ أَ ـــــــــــ م
 

ـــــــــــــــــ ِ   ـــــــــــــــــي وج وُت ـــــــــــــــــ   ت ـــــــــــــــــه ِم  درهن ِخ
 

 ةٌ راَمـــــــــــــــــــكَ   ـــــــــــــــــــي  عَ  هُ ه وَ ـــــــــــــــــــت تُـــــــــــــــــــقَ فَ 
 

 رهِ  أْ ـــــــــــ ؤادُ ا و ـــــــــــه ا فُـــــــــــا حَشـــــــــــ مـــــــــــلءَ  
 

ــــــــــــْهــــــــــــعَ  ــــــــــــدي ِ  ــــــــــــ نِ أحَ ــــــــــــكَ  اه م ًت  مٍ ائِ َ 
 

ــــــــــ رَ عَ    ــــــــــفحُ  وا حــــــــــزنُ   ــــــــــِت  هِ حــــــــــرِ ي  َ ي ِف
 

ـــــــــ ـــــــــَ  ـــــــــ انَ و َك ـــــــــدرِ َ   هُ عـــــــــدَ ا  َ مـــــــــاذَ  تُ ي ا مّ 
 

ــــــــــ  ــــــــــا حيّ   ــــــــــحــــــــــل،  َك ــــــــــ هُ ى َ  ــــــــــي قَ ِف  هِ رِ ْ 
 

 هُ ا  فُ ــــــــــ َهــــــــــمِ  ُض تفــــــــــ  ص تكــــــــــادُ غَصــــــــــ
 

ـــــــــــج قَ رِ ْخـــــــــــتُ  ادُ َكـــــــــــتَ وَ    (3)هِ درِ ن َصـــــــــــه ِمـــــــــــ َ 
 

 .كقد كردت ىذه المأساة في العديد مف كتب التراث
 

  

                                                           
 .56، ص14، األغاني، ج95، ص35ديكاف ديؾ الةف الصموي، مظير الصةي، المقطكلة   (1)
 . 57، ص14، األغاني، ج 278ص 34المودر السااؽ، المقطكلة   (2)

ذه األايات تركل لغير ديؾ الةف" كلكنو لـ يتطرؽ إل  أصداث مأساة كقد شكؾ أاك الفرج اانفراد ديؾ الةف ايذه المقطكلة فقاؿ:" كى
 ديؾ الةف اأم شؾ.

 .59-58، ص14، كاألغاني، ج151ص 86ديكاف ديؾ الةف الصموي، مظير الصةي، مقطكلة   (3)
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 ا خامسا م حث 
 ع اصر ا عم  ن األد   ن

 تح  ل شخص تي ا عم  ن األد   ن: - أوالً 
ذكر وفات كةدتيا ؿ مأساة لطيؿ، ارتأت مأساة ديؾ الةف الصموي، كتصمياعد قراءة الااصثة كتصميميا 

 مشتركة ايف الشخويتيف في العمؿ األداي، تمخوت أىـ الوفات في الةدكؿ اآلتي:
ا صفات 
 ا مشتركة

 عط ل ا حمصي د ك ا جن

ح اة 
 ا  ط  ن

ط أسرة متعممة، تقمب اعض لاش في كس
 رةاليا في ألماؿ الدكلة.

ألدب مف لمـك المغة كا اكافرن  ا  صظن تمقى 
 اليؾ.وعكالشعر الةاىمي خاوة شعر ال

 كاف شيعي المذىب.
ألنو يصب الخمر كالديف  ،نشأ لداؤه لمديف

يصـر الخمر، مف ىنا ناع ودامو مع 
 اكانتي  او األمر أف يظؿ شريدن المةتمع 

 في اساتيف صمص.

مف  الاش في المغرب العراي، صيف كاف العرب مزيةن 
 كالزنج. الاراارة

 تعمـ السبلح كخاض الصركب منذ نعكمة أظافره.
 انتواراتو او الاندقية لما أسداه ليا مف تعتد  اوار قائدن 

 صراية. كألماؿو 

صفة 
 ا خوف

السياسة العااسية يخاؼ مف ديؾ الةف كاف 
 ألنو شيعي.
، ول تومرأاالشؾ في كفاء  لميوكما سيطر 

 نتيةة معرفتو االعديد مف النساء.
شديد الغيرة ،ككاف يخش  لم  زكةتو

 لمييا.
لـ يكف يتميؿ ألم ساب إف سمع كشاية 
 لف زكةتو ودؽ الكشاية كاندفع قاتبلن 

 إياىا. 

  لمـ لـ يكف لطيؿ يخش  مف النساء، ألنو لـ يكف لم
اطاائع النساء. لكنو كاف يخش  لم  سمعتو كيخش  لم  

 شرفو.
كانت لدل لطيؿ الغيرة المعركفة التي تكلد مع الرةؿ 

يمكث  رل دليبلن يإال إف  االشرقي، لكنو ال يستشيط غضان 
 شرفو. سمعتو أك

 كاف يتميؿ اعض الشيء.فقد 

شاعر ة كل 
 م هما

كالمغة  اىتـ االشعر شالره ااألوؿىك 
كاألدب كالمكسيق ، لو ديكاف شعرم فيو 

غزؿ كالكوؼ كالرثاء القوائد العديد مف 
 لمصاكاتو.

ألؼ شعر الةاىمية كخاوة شعر 
الوعاليؾ، لكنو لاش وعمكتو لنفسو 
ف لـ يكف يسطك  اتمرده لم  الكاقع، كا 

مف الكبلـ أك يعرؼ الميف  ىك فارس منذ نعكمة أظافره، ال
كثير التردد إل  ايت ارانتانيك " كالد ديدمكنة"  التممؽ،

ذلؾ إللةاب رآه في شاااو كصركاو، أدل  كيقص لميو ما
 ديدمكنة او ككاف اينيما الصب الطاىر إل  أف تزكةيا.

نةد لغة لطيؿ تمتاز االشالرية، فيي قميمة مكثفة ذات 
 إيصاءات كدالالت.
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ا صفات 
 ا مشتركة

 عط ل ا حمصي د ك ا جن

 كينيب أمكاؿ األغنياء أك يطمب االثأر.
 .، فيك شالر مةيدشالران فصبلن كاف 

 ألةات او كرد لصذاقتو كلةميؿ شعره.
الطاع، نارم المزاج،  رغـ ذلؾ: كاف صادَّ 

 صد التيكر، ال يتاور االعكاقب. النيفن 

 صفة ا فخر

يفخر اأسرتو المتعممة، كيفخر اعممو الذم 
 نالو كشعره، يقكؿ:

 اع مً  ما ا ذ ب إال  جدي ح ن ورث ي
 (1)وورثه من ق ل ذ ك أ ي.

يفخر األمالو الصراية كاطكالتو، كما كاف يفخر االسمعة 
 يا في الاندقية كقارص.تيو الطياة التي ذاع

 
 .مأ اة عط ل  شك   ر، و د ك ا جن ا حمصي ةمأ ا،    نا عم  ن األدأوجه ا تالقي واالختالف   ن  -ثا  اً 

داي، األفي الةنس  االختبلؼ اينيما، االرغـ مف يماساتيف كتصميميا لظركؼ كؿ مناعد قراءة الااصثة لممأ
اف رغااف" ا"لاد السبلـ  مأساة لطيؿ مسرصية لكيمياـ شكساير، في صيف كردت مأساة قتؿ "كرد" زكةة الشالرف

"ديؾ الةف الصموي" في كتب التراث خاوة كتاب األغاني ألاي فرج األوفياني، كديكاف الشعر ػ الممقب ا
التراثية التي تناقمت قوة ىذه المأساة، نستطيع القكؿ إف مأساة لطيؿ لديؾ الةف الصموي، كلدة مف الكتب 

لاـ،  اثمانمائةسالدت األدااء العرب في إخراج قوة ديؾ الةف الصموي التي كقعت قاؿ مسرصية لطيؿ 
ليتناكليا الااصثكف مصاكليف إظيارىا إل  النكر، ليتـ  فخرةت مأساة ديؾ الةف مف رصـ كتب التراث العراي،

قوة عمؿ المسرصي "لطيؿ" ك لذا التمدت الااصثة المقارنة ايف ال ؛يسيا كدراستيا، فيي غنية اقيمتيا األدايةتدر 
  .الشالر ديؾ الةف

 من ح ث ا ج س األد ي:  -أواًل 
الصكار كالوراع  مف خذةلرضت لم  خشاات المسارح متألفيا شكساير ك  مأساة لطيؿ مسرصية، دتع

 لتوؿ إل  ذركتيا ثـ الفاةعة.طريقا أةةا المسرصية  يفالنفسي المذ
"ديؾ الةف"، قوة أداية في كتب التراث ػ اينما تعتار مأساة الشالر" لاد السبلـ اف رغااف" الممقب ا

  يكةد فييا أم صكار. العراي خاوة كتاب األغاني، لغتيا مكثفة ال
الاطميف، فالغيرة تتممؾ الاطميف في المأساتيف، تتشااو الشخويات في المأساتيف في النظرة األخبلقية لند  -1

 لطيؿ، كديؾ الةف.
 قوتاف متشاايتاف صيث تصتـ الكشاية في النفكس المريضة نياية المأساة لكؿ منيما. -2
 .يطالياإل التااعة صينياة قارص ةزير دارت مأساة لطيؿ في  -3

                                                           
 .76، ص21ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصة ، المقطكلة  (1)
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 ابلد الشاـ. مف مدينة صمص كانت مأساة ديؾ الةف في -4
د اقكتو كدفالو لف الابلد فيك مف تطماو الاندقية كقارص لمدفاع تش، يامغراين  اصاران كاف اطؿ شكساير م -5

 لنيا.
 كلو ديكاف شعرم. ان كاف ديؾ الةف شالر  -6
 (.سكء الصظ)كتعني  (ديدمكنة)اسـ الاطمة لند شكساير  -7
 اسـ الاطمة أك المصاكاة لديؾ الةف "كرد". -8
 .ياضصية لكشاية كاذاة في أذف زكةكؿ منيما الاطمتاف في المأساتيف زكةتاف كديعتاف،  -9

 لطيؿ فخكر األمالو الاطكلية كالصراية. -10
 ديؾ الةف يعتز اأداو كشعره. -11
 لند شكساير تعةب ديدمكنة اكبلـ لطيؿ لف صركاو كىك يتردد إل  ايت أاييا، كيةرم اليكل اينيما. -12
 كبلمو صت  ألةات او.، كصاورىا امعسكؿ قد أشاع مصاكاتو غزالن  اديؾ الةف كاف شالرن  -13
 يقكلو في الندـ لم  قتميا. أضعاؼ ما اقاؿ ديؾ الةف في صاو لػ "كرد" شعرن  -14
ةد ي أف يستثار اسيكلة إال اطؿ شكساير "لطيؿ" رةؿ ركمانسي او مف الغيرة كأم رةؿ شرقي، لكنو ال -15

 ةزر لو. لكاطفو كالاصر اليائج الذم ال ىاةت لم  خيانة زكةتو، صينيا دليبلن 
داء كدكاء كقدر، قميميا مقاكؿ،  ، لكنو كاف يغار لمييا، فالغيرةاكايرن  اديؾ الةف يصب زكةتو صان كاف  -16

 ككثيرىا يصيؿ المصب العاشؽ إل  قاتؿ.
 في المأساتيف يةتمع العشؽ كالمكت، كتنةح مكائد الكاشيف في اإليقاع ايف المصايف. -17
 عة في رأس لطيؿ.لند شكساير يشي "ياةك" صامؿ العمـ "لعطيؿ" كساكس الخدي -18
الكفي ديؾ الةف أف امرأتو خدلتو فتككف النياية صيث يقتؿ زكةتو كالفت   -ااف لـ  -أاي الطيب  يشي -19

 .لو اكر
 تككف نياية "كرد" ك"ديدمكنة" ىي القتؿ لم  يد زكةييما. -20
 تشااو الاطميف في لركاتيما، فالاطؿ لند شكساير "لطيؿ" مغراي أسكد. -21
 شامي. في مأساة ديؾ الةف الاطؿ -22
لعب ياةك الشخوية الثانكية التي لممت لم  توعيد الصدث كغرس الفتنة كالشككؾ في نفس لطيؿ،  -23

 صت  يتـ ما خطط لو ياةك.
صيث  ،لمؿ لم  توعيد األصداث كمكره لكرد اىامن  اثانكين  االطيب دكرن  كأما لند ديؾ الةف، لعب أا -24

أرةؼ في المدينة أف كرد تخكف زكةيا الذم رصؿ إل  السممية ليكفر ليا طيب المعاش، كتودؽ الناس 
 فيعكد إل  صمص.كبلـ أاي الطيب، كتوؿ ىذه الكشاية إل  ديؾ الةف في السممية 

يقاؿ أف تاق  مكانتو فقط صامؿ لمـ اؿ يسع  إل  أف  ياةك لند شكساير شخوية طمكصة ماكرة، ال -25
 غيرة لطيؿ. لدرةة مبلـز لعطيؿ، ليذا يغرس الفتف الخايثة مستغبلن يوؿ 

 مأساة ديؾ الةف صقيقية. -26
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 مأساة لطيؿ لم  األرةح خيالية. -27
 ديؾ الةف لـ يغادر صمص. -28
 لطيؿ غادر المغرب إل  قارص. -29
 من ح ث ا زمان: : اثا  ً 

ت ف مسرصية شكساير كاناينما زم ،في العور العااسيمأساة ديؾ الةف الصموي ذكرت في كتب التراث 
 قاـ او ديؾ الةف في مأساتو. ةاءت مأساة لطيؿ لتكرر ما ،القرف الرااع لشر في 
 من ح ث ا مكان: : اثا ثً 

 مأساة لطيؿ تنتقؿ مف الاندقية إل  قارص. -1
 في صمص في الشاـ. تناكفأما مأساة ديؾ الةف  -2
تككف مف كصي الكاتب كيمياـ شخوية ديؾ الةف الصموي شخوية صقيقية، أما شخوية لطيؿ فقد  -3

 شكساير.
 من ح ث ا ح كة: : ارا عً 

 :تتشااو المأساتاف في الصاكة
في لطيؿ صاكة والدة، تأخذ االتةاه الوالد اعد مركر صدث الكشاية مف ياةك  :فهي ع د شك   ر

قتؿ ديدمكنة، كتنتيي المأساة اقتؿ ديدمكنة  لم لطيؿ  ومـككقكلو في نفس لطيؿ، إل  أف توؿ ذركتيا كي
يميميا ك   و.قتؿ لطيؿ نفسى اكا 
 صاكة والدة، تادأ المأساة اإلةاب كرد اشعر ديؾ الةف، ثـ تصيف لو فروة لمسفر، ع د د ك ا جن:و 

الطيب الكشاية لديؾ الةف اأف زكةو كرد تخكنو، يرةع ديؾ الةف مف سفره  ككفيما ىك ىناؾ يستغؿ ااف لمو أا
 اكدكف أم تصقيؽ مع زكةتو يقكـ اقتميا كقتؿ الغبلـ اكر، تنتيي اأسؼ كندـ ديؾ الةف لم  صالو كيقكؿ شعرن 

 .افي زكةو كالفت ، إل  أف يمكت كمدن 
  :ا  اح ة االجتماع ة    ط  ن: من اخام ً 

كديدمكنة كاف  ، اينما زكةو ديدمكنة كانت فتاة إيطالية ايضاء، الفارؽ ايف لطيؿدأسك  اكاف لطيؿ مغرايِّ 
ايف الاطميف، فديدمكنة مف أشراؼ المدينة، أما لطيؿ مةرد فارس  غير المتساكيةصيث الطاقة االةتمالية  اكايرن 

 أنو مف سبللة الممكؾ. امغراي أسكد الاشرة لو إنةازاتو االدفاع لف الاندقية، كما أنو يكتفي شرفن 
كانت صاياتو "كرد" نورانية، كقيؿ في اعض الركايات ، اينما امسممن  اكاف ديؾ الةف لراين  :ع د د ك ا جن

في كوفيا كقاؿ  غزال ايا شعرن فيممت لعمميا ارغاتو فييا فقد قاؿ أنيا كانت ةارية لو، فدلاىا إل  اإلسبلـ فأس
 في ندمو لم  قتميا. اشعرن 

ىك كضع  -المكيدةغير نسج كصياكة أاي الطيب ليذه -ايذه المأساة  ف نياية ديؾ الةفك أف تك ما سالد
مف صمص لياصث لف قكتو، صيف يككف   وفي خركة اديؾ الةف االقتوادم مف فقر، ىذا الفقر الذم كاف ساان 

ييمو  غيرة الشالر ما نار، فما االنا لك ألق  أصد لم  افإف غيرتو كصساسيتو ترتفع قطعن  اكلاشقن  االشالر فقيرن 
 ؿ مع شالرنا.كيتعاو؟ االتأكيد ستككف النتيةة مؤسفة كما صو
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لند شكساير كاف اطمو لطيؿ يمتاز االغيرة لكف كاف يصتاج لدليؿ، كما يتفؽ شكساير مع ديؾ الةف أف 
 ا المأساتيف.تيما مما سيؿ أمر الكشاية كالمكائد في كميف لف زكةيكبل الاطميف كانا اعيد
تختمؼ لف ىذا  فمـ الةفغيرة ديؾ ، أما ك الغيرة اأنيا كصش أخضر العينيفكوؼ ياةقد لند شكساير 

 .الكوؼ
 مف قوائد ديؾ الةف في كوفو لكرد:

ـــــــــدرها ا ظـــــــــر ـــــــــى شـــــــــمس ا قصـــــــــور و   إ 
 

ــــــــــــــــى خزامهــــــــــــــــا و هجــــــــــــــــة زهرهــــــــــــــــا   وا  
 

ـــــــــ ـــــــــك أ  ًض ـــــــــل ع   ـــــــــم ت  ـــــــــي أ ـــــــــود ا   ف
 

ــــــــي شــــــــعرها   (1)جمــــــــع ا جمــــــــال كوجههــــــــا ف
 

أاي  كفي قكلو يستأذف أصمد اف لمي الياشمي لمرةكع مف سممية إل  صمص، اعد أف كومتو كشاية
 الطيب، قويدة مطمعيا:

 إن ر ـــــــــــــــب ا زمـــــــــــــــان طـــــــــــــــال ا تكاثـــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــي  حـــــــــــــــادث أحداث ـــــــــــــــم رمت   (2)ك
 

 يقكؿ فييا:
 ظ ـــــــــــي أ ـــــــــــس ق  ـــــــــــي مق ـــــــــــل ضـــــــــــحاه

 

ــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــره وك اث ــــــــــــــــــــــــــؤادي  ر   وف
 

ـــــــــــض ـــــــــــدي وأن   ـــــــــــة أن  خـــــــــــون عه  خ ف
 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه ورعاث ــــــــــــــري حجو   (3)حــــــــــــــي    
 

 :كقكلو اعد أف سأليا كاستؿ سيفو فضرايا صت  ماتت قائبلن 
ـــــــــــــم  ـــــــــــــي   ـــــــــــــت  ت  ـــــــــــــك    ـــــــــــــن  عطف  أك

 

ـــــــــــــك ا وصـــــــــــــال وصـــــــــــــ ت  ـــــــــــــى ذ   (4)وال إ 
 

 : اكقاؿ أيضن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــك  فـــــــــــــــــــــــــــــــس موات ـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 وا م ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــــــــــــــا ا ق  ـــــــــــــــــــــــــــــد أ ه  تع
 

ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــ ض ثا    (5) هــــــــــــــــــــــــــوة ا  
 

 قاؿ ديؾ الةف في ندمو لم  قتؿ كرد اعد أف تايف الصقيقة:
ــــــــــــا ــــــــــــع ا حمــــــــــــام ع  هــــــــــــا    ط عــــــــــــة ط 

 

ــــــــــد ها  ــــــــــردى    ــــــــــر ا  ــــــــــا ثم ــــــــــى  ه  (6)وج 
 

 
 
 
 

                                                           
 .55/ص14، كانظر: األغاني ج152، ص85ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، المقطكلة رقـ  (1)
 .102، ص40المودر السااؽ، المقطكلة رقـ  (2)
 .102،ص40المودر نفسو، المقطكلة رقـ  (3)
 .97 -35، ص34نفسو، المقطكلة رقـ  (4)
 .246 -176،ص 99نفسو، المقطكلة  (5)
 .289 -34نفسو، ص  (6)
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   ن مأ اة عط ل ومأ اة د ك ا جن ما   ي: ف ها ااتفاقً  وجدتومن ا مشاهد ا تي 
 ديدمكنة، صيث لمـ  ااعد أف يذىب كالد ديدمكنة إل  لطيؿ كيقترح لميو ياةك أف يختائ كأال يكاةو أا

يشاؤه  ما "ليفعؿ :األب ازكاج اانتو مف لطيؿ، تظير ثقة نفس لطيؿ انفسو في رده لياةك صيف يقكؿ
صنقو، إف ةبلئؿ الخدـ التي خدمت ايا ىذه الابلد ألامغ في الشفالة لي مف شكايتو في اإلضرار اي، 

أني سميؿ ايت مف الايكت المالكة، كأف ألمالي  -لندما يايح الشرؼ االفتخار –كسيعمـ القكـ مني 
 .(1)تقؼ مكقفيا العالي اةانب ألت  المناوب التي يامغيا االتكفيؽ أمثالي"

  لة الممكؾ كيفتخر األمالو في الدفاع لف مدينة الاندقية.لطيؿ أنو مف سبليعترؼ 
 :صيف يفتخر انفسو قائبلن  ايقاامو االفخر قكؿ ديؾ الةف شعرن 

 ـــــاخر   ـــــال هـــــل كمجـــــدي أو كفخـــــري  ف
 

ــــــــدوع  ــــــــر"  ــــــــل أن ت ــــــــأال خ   (2)كما مــــــــن ق 
 

مف لطيؿ يفخر األمالو، ككذا ديؾ الةف الصموي الذم ليس لمةده مةد، مع اختبلؼ  كبلن أف نمصظ 
 لغة كؿ منيما.

الاصر مف الاصكر الكاممة  مف الاصر الطكيؿ صيث يعد ىذا اكانت لغة ديؾ الةف الصموي كفخره شعرن  
 .كاةمر ال

 كمف مقاطع فخر ديؾ الةف انفسو قكلو:
ــــــــــــــــــــــــوأَ  ــــــــــــــــــــــــتِ ا كَ  مُ حِ تَ ْق ــــــــــــــــــــــــال أُ  ةَ  َ   يا ِ َ 

 

ــــــــــــــتُ ا  َ ذَ إِ   ــــــــــــــ ِ  ز  ــــــــــــــَم  (3)"اءُ َضــــــــــــــا قَ  لَ زَ ا َ 
 

 ذلؾ  قكلو: اساب اتياـ كالد ديدمكنة لو اسرقة اانتو، مكضصن  سكغان ا فخر لطيؿ انفسو أماـ الدكؽ مككذ"
ألف ىاتيف الذراليف، منذ امغتا مامغيما لمسنة السااعة اعد مكلدم إل  مادأ التسعة األىمة األخيرة مف 

الرياضة أةمؿ مما ألفتا منيا صياؿ الفمكات المضركاة فييا الخياـ كفيما لدا كقائع لمرم، لـ تألفا مف 
 . (4)الصرب كالةبلد"

 :كنتااع قكؿ لطيؿ في فخره كتكضيصو أنو فت  الصركب، في صديثو لكالد ديدمكنة صيف قاؿ أماـ الدكؽ
تيا كتعديد ما أصرزتو مف النورات، ما يسألني لف المكافصات كالمصاورات التي شيد اكاف أاكىا يصاني ككثيرن "

الغرائب  لعدك كقح االني ايع الرقيؽ، كمف مثؿ شرائي رقاتي كضركب افكنت أةياو...كمف مثؿ استئارم يكمن 
  .(5)"التي وادفتيا في أيامي

 :قكؿ ديؾ الةف الصموي متغزالن 
 لكى اليىػػػػػػػػػػػػػػ ؼى رً ٍلػػػػػػػػػػػػػػأى  فٍ أى  اػػػػػػػػػػػػػػؿى ا قى كاىىػػػػػػػػػػػػػػي ىى انً "أتىػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفارً  اقمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادؼى وى  (6)ا"نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ مى تى فى  اغن
 

                                                           
 .186مآسي شكساير الكارل، تر: خميؿ مطراف، ص  (1)
 .135ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، ص  (2)
 .62المودر السااؽ، ص  (3)
 .288مآسي شكساير الكارل، تر: خميؿ مطراف، ص (4)
 .193مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (5)
 .284ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، ص (6)
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 كتاادال اليكل. اىنا كضح ديؾ الةف ساب ىكاه امصاكاتو كرد، فقد كاف قماو فارغن 
  ايت أاييا إل   ساب ىكاه لديدمكنة مع تردده  الند شكساير يشااو ىذا المكقؼ، قكؿ لطيؿ مكضصن

لطيؿ أماـ  كيصدثو امخاطر القاىا اصياتو، ككانت ديدمكنة تتعطش لمسمع لمثؿ قووو تمؾ فيقكؿ
ثـ شكرت لي معركفي  ...ااني فيو مف األزراء األليمةالدكؽ: "كنت أراىا تاكي رصمة لشاااي مما أو

، اككاشفتني اأنو إذا كاف لي وديؽ يصاني فصساي أف ألممو كيؼ يقص ترةمة صياتي لترض  او قرينن 
اساب األخطار التي لانيتيا ىذه العاارة ةرأتني فاصت ليا اما في ضميرم كلممت منيا أنيا أصاتني 

 .(1)كشعرت مف نفسي أنني أصااتيا لما تاينت مف شفقتيا لمي كرقتيا لي"
 :كىناؾ مشيد لديؾ الةف يتغزؿ فيو اكرد قائبلن 

 امعنػػػػػػػػػػػػػػ تً أٍنػػػػػػػػػػػػػػا كى صيىػػػػػػػػػػػػػػأى  ؿٍ ي اىػػػػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػػػػقى  تّْ  ًمػػػػػػػػػػػػػػالى 
 

 (2)ا"نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مكتً تى  كـو   يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشي  أى الى كى  
 

 .يفرؽ اينيما كاشو  كال اكصت  في المكت يمكتاف سكين  ايعيشا معن كأف ديؾ الةف ىنا يدلك أال يفارؽ مصاكاتو 
ألفانا "إل  قارص كلقائو مع ديدمكنة، قكؿ ديدمكنة:  ايقاامو مشيد في مأساة لطيؿ اعد رةكلو منتورن 

 .يصيف أةمنا" اهلل مف أف ينتقص صانا كىناؤنا قاؿ أف
مشااية لكبلـ ديؾ الةف، فيي تسأؿ اهلل أال ينقص صايما كاش أك أكاذيب، إال إذا شاء  مقكلة ديدمكنة

 .(3)القدر
  

                                                           
 .194مآسي شكساير الكارل، تر: خميؿ مطراف، ص (1)
 .284ديكاف ديؾ الةف الصموي، تح: مظير الصةي، ص (2)
 .209مآسي شكساير الكارل، تر: خميؿ مطراف، ص  (3)
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 خاتمة ا فصل:
"لطيؿ"  لم  ىذا القدر مف المقارنة يككف الفوؿ قد انتي  امقارنة ايف مسرصية مف األدب اإلنةميزم

درس ىذه المأساة الدكتكر خميؿ مصمد إاراىيـ، في  ،لمشالر العراي لاد السبلـ اف رغااف كشعر كقوة تراثو 
خبلوة ثنائية مقارنة ايف مأساتي ديؾ الةف كلطيؿ، كايف أف ايف المأساتيف لناور مشتركة كثيرة، قاـ 
اتصميميا اناء لم  منيج المدرسة األمريكية في األدب المقارف، الذم يعن  االتشااو ايف المكضكليف أكثر مف 

 كالتأثر الذيف تطالب ايما المدرسة الفرنسية.لنايتو االتأثير 
منيا أف  ايف اطؿ مسرصية لطيؿ كايف اطؿ قوة مأساة ديؾ الةف الصموي، اكةدت الااصثة تبلقين  

 مأساة ديؾ الةف الصموي فيي مأساة صقيقية، أما مأساة لطيؿ فيي مأساة قد تككف خيالية.
 تصميؿالالمتعمقة ك  ءةقراالارنة ايف العمميف نتيةة المق في المكاقؼ، كلقدت اتشااين أضافت الااصثة ك  

قالو في  متنكلة مف شعر ديؾ الةف الصموي، منيا الفخر كالغزؿ ثـ ما اأغراضن  الااصثة ثـ لرضت  لممأساتيف
 .الرثاء اعد قتمو لمصاكاتو كرد
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 ا فصل ا ثا ث
  شك   ر شر ةا حكا ات ا عر  ة وترو ض ا 
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  حث األولا م
 م خص حكا ة ا  ائم وا  قظان

 م خص حكا ة ا  ائم وا  قظان: :أواًل 
صكؿ إنساف اسيط يناـ في الظييرة في أصد الاساتيف، التي كردت في ألؼ ليمة، تدكر أصداث الصكاية 

ايدؼ الضصؾ كاإلمتاع، كاعد أف يفيؽ  افيةده الخميفة ىاركف الرشيد، يأمر صاشيتو اصممو، كيدار لو الخميفة أمرن 
يقكـ الةميع لم  خدمتو كتنفيذ أكامره، كاعد كقت تكشؼ الخدلة، فيرةع إل  ما كاف لميو  االرةؿ يةد نفسو ممكن 

 .(1)مف الاساطة
 :شر ة  و   ام شك   رترو ض ا  م رح ة م خص :  ااثً 

صد الاساتيف، أفي  امخمكر نائمن  اسمو سبلم وعمكؾلم  سيد شريؼ  لثكرتقكـ لم   لشرسةتركيض ا 
الصاشية الوعمكؾ إل  القور كيكىمكنو أنو إنساف  أفراد فيدار السيد لو خديعة ايدؼ اإلضصاؾ كالمتعة، فيصمؿ

ف الذم نايؿ، كىذا قوره كلو زكةة كقد ناـ خمس لشرة سنة، كىا ىك يفيؽ كقد لافاه اهلل مف مرض الةنك 
سيد شريؼ لو اانتاف، الكارل آنسة كمف الطاقات الراقية  تيفكيككف في المسرصيلؾ، أوااو، فيودؽ الوعمكؾ ذ

في المةتمع كال يعيايا شيء إال أنيا شرسة، ىةكمية ينفر الخطاب مف رؤيتيا كال أصد يتقدـ لخطاتيا، اينما 
إف كةد مف يقاؿ  األخت الوغرل ىي كديعة يتنافس الخطاب في صايا، فيقرر األب أال يزكج اانتو الوغرل إال

 اااانتو الكارل زكةة لو، كيصاس األب اانتو الوغرل في غرفتيا صيث الكتب كتعمـ المكسيق ، ريثما يةد أصدن 
 مف الخطاب ليتزكج اانتو الكارل.

لم  الفتاة الشرسة التي تتزكج كينةح زكةيا في تركيضيا، ثـ تعكد المسرصية اعد أصداث المسرصية  تركز
 صكاية سبلم الوعمكؾ.  أصداث كثيرة إل  

شاىده مف مسرصية  كيعتقد أف ما اعد أف شرب الخمر كنقمو الصرس إل  مكانو، يستيقظ سبلم مف نكمو
 .(2)في القور كميا رؤية، كيقرر الذىاب إل  ايتو فقد تعمـ مما رآه اتمؾ الرؤية كيؼ يركض امرأتو

سبلم الوعمكؾ كاو تادأ المسرصية ثـ تتككف مشاىد مسرصية تركيض النمرة مف مشيديف كىما: مشيد 
كقد تعمـ  اشاىده صممن  مشيد األب كاانتيو كاترينا الشرسة كايانكا كتختتـ امشيد إيقاظ سبلم مف نكمو ليظف أف ما

 ؤياه فبل يخش  الرةكع إل  الايت.كيؼ يركض امرأتو خبلؿ ر 
يي تماثؿ قوة في ألؼ ليمة كليمة ، فأفقد الشراب كليوأما مقدمتيا التي يظير فييا سبلم الوعمكؾ كقد 

ميؿ الصسف المغفؿ، سمعو في ال كصينما أراد ىاركف الرشيد أف يتسم  ارةؿ يدل  أا (النائـ كاليقظاف)كىي 
 ةؿ كذلؾ كضع التخدير في الشرابر ، فأمر الخميفة صاشيتو اتخدير اليتمن  أف يككف خميفة كلك ليـك كاصد
ء يأمر كيني ، إل  أف يتورؼ كيفما شا اصممكه إل  القور كظف أنو ممكن  لمرةؿ، ايدؼ المتعة كالضصؾ، كفعبلن 

 الصسف المغفؿ كألادكه إل  مكانو. يدس الصاشية المخدر في شراب أاأت  الميؿ ك 

                                                           
 .350-333ص ألؼ ليمة كليمة، المةمد الثاني، المكتاة الثقافية، ايركت، لاناف،   (1)
 2012، دار الشركؽ،1تركيض الشرسة كيمياـ شكساير، ترةمة كتقديـ د. سيير القمماكم، ط  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16 

، فمكؿ زمف تطكره كلكؿ ات ألؼ ليمة كليمة طاؽ األوؿصكاي النص مف اقتااسيعني  تماثؿ الكىذا ال
الذم يوكر فيو المكاضيع المختمفة، كألؼ ليمة كليمة كتاب يصتكم لم  طاقة إيصائية أديب منيةو كقممو المادع 

ية االتصميؽ اخياؿ المستمع كالقارئ كالكاتب، كما اصتكل الكتاب لم  اك لمكتاب كالقراء، مف صيث قدرة الر لالية 
 .اؿ تومح لكؿ زماف كمكافقوص خيالية، كمكضكلات ىذا الكتاب التز 

 : نقي واالختالف   ن ا عم أوجه ا تال: ثا ثا
  :م رح ة ترو ض ا  مرةمع  مقار ةقصة ا  ائم وا  قظان 

ا ع اصر ا ف  ة 
 م رح ة ترو ض ا  مرة قصة ا  ائم وا  قظان   عم  ن األد   ن

 ا مقدمة

شخص اسيط لم  الخميفة  اعثكرادأت 
يقضي يكمو نائمنا في الاساتيف، يصممو 

كأنو الخميفة، و نالصرس إل  القور كيعاممك 
 لخميفة.ا كتسمية ايدؼ المتعة

لوعمكؾ سبلم مخمكرنا لم  االسيد الشريؼ  لثكر
فأراد أف يتسم ، أمر اصمؿ الرةؿ المخمكر إل  
القور كأف يعاممكه لم  أنو الممؾ، ايدؼ الضصؾ 

 كاإلمتاع لمسيد.
 ا حوار

 
يعرؼ في القوة السرد الطكيؿ فيي مف 

 .صكايات ألؼ ليمة كليمة
 .قامت المسرصية لم  الصكار الذم كلد الوراع

تكلد الوراع في نفس كاتارينا كنقؿ ىذا الوراع  .لـ يكف في القوة وراع يذكر لاساطتيا ا صراع
 تفالؿ مع الممثميفلي المشاىد أماـ

لندما يفيؽ الرةؿ يةد نفسو ممكنا فبل يعمـ  ا ذروة
 .كيؼ يدار أمكر الابلد كيؼ يصكـ كال

ذركتيا لندما يطمب الزكج مف كاتارينا أف تامغ 
 .تقكؿ لو كممة شكرنا كي تصوؿ لم  قطعة المصـ

 ا حدث ا  ازل
في طريؽ ذىاب اتريشيك ككاتارينا إل  ايت  .كىك دس المخدر لمرةؿ في الشراب

 كالدىا، صيف يقكؿ لف الادر شمس تكافقو كال
 .تعوي كبلمو

 ا خاتمة

تيي اعكدة تعتار مف الصكايات الممتعة تن
 كاف لميو مف نـك في الاستاف. الرةؿ إل  ما

تنتيي افكز اتريشيك االرىاف الذم تراىف لميو 
األزكاج الثبلث كالطالة العمياء لكاتارينا كرةكليـ 

 سبلم الوعمكؾ كظف أف ما لامدىـ، استيقظ
 .ارؤيمةرد كانت  أصداثىده مف شا

نقاط كتمثمت  ا الضصؾ كاإلمتاع،مىدفي كاف يفأف العمم الااصثة ستنتجتاعد االطبلع لم  الةدكؿ، 
 انممح خيكطن  صيث في المقدمة، " تركيض الشرسة"شكساير مسرصية مقارنة مع صكاية النائـ كاليقظافالتبلقي ايف 

 ، كما نستنتج مف الةدكؿ مايمي:مقدمتيافي  مثمةلراية األوؿ في مسرصية تركيض النمرة مت
  الكشؼ لف األاعاد الةمالية في األلماؿ األداية. قدرة األدب المقارف لم 
 .استكشاؼ مكاطف القكة كالضعؼ في األدب القكمي 
 .القدرة لم  التكاوؿ مع المتمقي 
 .زيادة فيمو لؤللماؿ األداية 
 .مطالاة المتمقي لممادع الفني اإاداع ألماؿ أداية ذات ةماليات أغزر 
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 ا  اب ا ثا ي
 ي األدب ا عر يا مالمح ا شك   ر ة ف

 
 .ا فصل األول: م رح ة تاجر ا   دق ة  و   ام شك   ر وم رح ة ش  وك ا جد د  ع ي أحمد  اكث ر 
 ممدوح عدوان اوم رح ة هام ت   ت قظ متأخرً  ،  و   ام شك   ر هام ت ا فصل ا ثا ي: م رح ة . 
  وم رح ة مصرع  و   ام شك   ر،  ةر وك  و طا فصل ا ثا ث: أوجه ا تالقي   ن م رح ة أ طو  وس

 ك  و ترا ألحمد شوقي.
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 ا فصل األول
ا جد د  ع ي  ة  و   ام شك   ر وم رح ة ش  وك م رح ة تاجر ا   دق

 أحمد  اكث ر
 

 .ا م حث األول:   ذة عن ا كات  ن 
 .ا م حث ا ثا ي: موجز ا عم  ن األد   ن 
  ن م رح ة تاجر ا   دق ة وم رح ة ش  وك ا جد د.ا م حث ا ثا ث: االئتالف واالختالف   
 .ا م حث ا را ع: ا ح كة ع د شك   ر و اكث ر 
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 ا م حث األول
   ذة عن ا كات  ن

 مقدمة:
لند المقارنة ايف مسرصيتي )تاةر الاندقية( لشكساير، كمسرصية )شيمكؾ الةديد( لعمي أصمد ااكثير، 

أف نمقي لم  العمميف ناذة ك ألماؿ أداية لؤلدب كالمسرح خاوة،  أف نتعرؼ لم  ما قدـ كؿ منيما مف يفضؿ
 مختطفة سريعة لنيما.

 : و   ام شك   ر:أواًل 
، ككاف أاكه مف التةار الميسكريف، نشأ 1564أاريؿ//26مدينة أف أفكف ستراتفكرد في  كلد شكساير في"

الدىر كالده اكارثة مالية قضت لم  ثركتو، شكساير كتعمـ في مدرسة الممؾ الةديدة في ستراتفكرد، لكف فاةأ 
، كتفتصت لاقريتو في المسرح صيث كةد لةأ شكساير إل  ىةر المدرسة كلمؿ في إصدل الفرؽ اليزلية ممثبلن 

نفسو، تعد السنكات األكل  مف مطمع القرف السادس لشر، فترة المآسي الكارل في إنتاج شكساير، صيث كتب 
مف  الممؾ لير، أنطكنيك ككميكاترا، ككريكالنس( كوار يكتب المسرصيات منتقبلن  ، لطيؿ، مكاث،ىاممت) مسرصية

فييا ايف الككميديا كالتاريخيات كالمآسي،  الن منكّْ  ف مسرصيةن يكثبلث ان دكر الممثؿ إل  الكاتب المسرصي، كتب ست
االنمط  ااتات" متأثرن كلرضت ةميع ألماؿ شكساير لم  المسارح العالمية، كما كتب مةمكلة مف األشعار "السكن

 .اسكنات 154اإليطالي، مككنة مف 
 .(1)في ذكرل كفاتو في العديد مف دكؿ العالـ" وكيتـ االصتفاء ا 1616/أاريؿ/23"تكفي شكساير في 

 : ا ت هام شك   ر من  عض ا كتا ات ا  ر  ة وا عر  ة  كتا ة م رح ة "تاجر ا   دق ة".اثا  ً 
لم  أكثر مف مودر كاصد لند تأليؼ المسرصية، كذلؾ ألف المسرصية مف الكاضح أف شكساير التمد 
 تتألؼ مف لدة قوص كأصداث، فيناؾ:

 .قوة أنطكنيك التاةر المسيصي مع الييكدم المرااي شيمكؾ كالوؾ الذم اينيما 
 .صكاية الوناديؽ الثبلثة 
  اممنت.صادثة ىركب ةيسكا اانة شيمكؾ مع لكرنزك المسيصي كذىاايما إل  مدينة 
 .قوة إنقاذ اكرسيا ألنطكنيك كتنكُّرىا ىي ككويفتيا في زم رةؿ قانكف ككاتاو 
 .صادثة تاادؿ الخكاتـ 

 ا مصادر ا روما  ة: (1
 .(2)"ميبلديةثبلثمائة كلشريف كألؼ مف الموادر الركمانية التي يعكد تاريخ كتااتيا "إل  لاـ 

مف الماؿ، كيتفقاف لم  أنو إذا لـ يسد الوائغ الماؿ في  ايقترض وائغ مسيصي مف الييكدم مامغن 
مف ةسده، تنقضي المدة كلـ يؤد المسيصي الديف  االمكلد المصدد، فإف لميو أف يعطي الدائف قيمة كزنو لصمن 

                                                           
 .26-5أشعار كيمياـ شكساير، إسبلـ إاراىيـ، فكارس لمنشر كالتكزيع، د.ت، ص:   (1)
 .114-113مكتاة الشااب، صفي األدب المقارف، دراسة في الموادر كالتأثيرات، د. رةاء لاد المنعـ ةار، القاىرة،  (2)
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لمييكدم، كيور الييكدم لم  اقتطاع رطؿ لصـ مف المسيصي، يدافع القضاة لف المسيصي، فممييكدم الصؽ أف 
، كيتكةب وييكدم مطماو كتوادر أمكالالمصـ دكف أف يريؽ قطرة دـ كاصدة مف المسيصي، كيخسر اليأخذ رطؿ 

لم  الييكدم أف يدليـ لم  مكاف الوميب الذم ومب لميو المسيح لميو السبلـ كما االتقادىـ، مقااؿ أف 
 عف  لنو.يي 
  عض ا مصادر ا شرق ة: (2

أف يتصقؽ مف مسألة قكؿ اعض  (1)(الموادر كالتأثيراتدراسة في ) ةار في كتااو رةاء صاكؿ الدكتكر
ااألوكؿ الشرقية كاإلسبلمية لقوة ضماف رطؿ المصـ في مسرصية تاةر الاندقية، إال أف  المقارنيف الااصثيف

ساب كاصد كىك أف القوة لم   االدكتكر ةار نف  وصة ىذا االتةاه اتأثر شكساير اموادر شرقية، مرتكزن 
األكركاية ازمف يساؽ زمف كةكدىا في الموادر الشرقية اكقت طكيؿ، كقضية رطؿ المصـ كردت في الموادر 

 لمشرؽ االكصشية كتارئة ساصة الغرب. اخاوة تمثؿ اتيامن 
 : ع ي أحمد  اكث ر:اثا ثً 

ـ، في 1910ديسمار  21ىػ المكافؽ  1328ذم الصةة  15كلد في  كلد في "لمي أصمد ااكثير الكندم،
لمـ مف ألبلـ األدب العراي في العور ، كىك اإندكنيسيا ألاكيف صضرمييف مف منطقة صضرمكتسكرااايا 
تنكع أنتاج ااكثير األداي ايف الركاية كالمسرصية الشعرية كالنثرية، كمف أشير ألمالو الركائية كا إسبلماه الصديث، 

)سر شير زاد( التي ترةمت إل  الفرنسية ك)الثائر األصمر( كمف أشير ألمالو المسرصية )سر الصاكـ اأمر اهلل( ك
ىػ المكافؽ  1389كفي ااكثير في مور في غرة رمضاف لاـ  ،ك)مأساة أكديب( التي ترةمت إل  اإلنةميزية

 ـ، إثر أزمة قماية صادة كدفف امدافف اإلماـ الشافعي في مقارة لائمة زكةتو المورية 1969نكفمار  10
، )ىماـ أك في ابلد األصقاؼ(، كمسرصية )أخناتكف كنفرتيتي( كقاـ : )نظاـ الاردة(من أعما ه األد  ة

اكتااات ةكتو، ك)مأساة أكديب( مستكصاة مف  ااترةمة مسرصية )ركميك كةكلييت(، ككتب )فاكست الةديد( متأثرن 
مف إاداع شكساير في )تاةر  االثقافة اليكنانية، كمسرصية )شيمكؾ الةديد( التي كتايا مصاكاة كاستميامن 

 .(2)الاندقية("
 ا مصدر األول  م رح ة ش  وك ا جد د:

)خمسة كنشرت لاـ  )أراعة كأراعيف كتسعمائة كألؼ(كتب ااكثير مسرصيتو "شيمكؾ الةديد" في لاـ 
لصاؿ العرب في ذلؾ الكقت، كقد فضؿ ااكثير أف يتخذ مف  اكتايا كىك يتمزؽ ألمن ، كأراعيف كتسعمائة كألؼ(

 لكيمياـ شكساير دليبلن  (تاةر الاندقية)لعممو، فكانت مسرصية  المؿ مسرصي آخر لو شيرتو العظيمة أساسن 
 يسترشد او إلنةاز مسرصيتو "شيمكؾ الةديد".

قرأت أف الزليـ الوييكني  :" كذات يـككيورح ااكثير لف ساب كالدة ىذا العمؿ األداي كظركفو قائبلن 
ةااكتنسكي خطب مرة في مةمس العمكـ الاريطاني، فضرب المنضدة ايده كىك يقكؿ: "ألطكنا رطؿ المصـ، لف 

                                                           
 .108-95في األدب المقارف، دراسة في الموادر كالتأثيرات، د. رةاء لاد المنعـ ةار، القاىرة، مكتاة الشااب، ص (1)
 .43، ص1984فف المسرصية مف خبلؿ تةاراي الشخوية، لمي أصمد ااكثير، مكتاة مور،  (2)
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اذلؾ إل  الكطف القكمي الذم تضمنو كلد امفكر، فقمت في نفسي قد كةدت  الف رطؿ المصـ" مشيرن  اننزؿ أادن 
مسرصية "تاةر الاندقية لشكساير، ثـ ألدت قراءتيا فممصت  الضالة التي كنت أنشدىا، كاستصضرت في ذىني

، ثـ أخذت في كتااتيا اسرلة فائقة صت  امسرصين  االمكضكع المبلئـ لمفكرة، كلـ ألاث أف كضعت توميمن 
 .(1)أتممتيا"

 ا مصدر ا ثا ي   م رح ة:
مف مشكبلت كأصداث، كانت  او إل  ةانب مسرصية تاةر الاندقية، فإف القضية الفمسطينية كما صفمت

المودر الثاني الذم استميـ الكاتب منو فكرتو لف الكاقع صيث يقكؿ: "ككنت أتااعيا ااىتماـ سكاء فيما ينشر 
 .(2)أك ما يكضع لنيا مف الكتب" منيا في الوصؼ

 
  

                                                           
 .42ص، فف المسرصية مف خبلؿ تةاراي الشخويةينظر:  (1)
 .49، صالمرةع السااؽ (2)
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 ا م حث ا ثا ي
 موجز ا عم  ن األد   ن

 شك   ر:  و   ام تاجر ا   دق ة": تقد م موجز  م رح ة "أواًل 
الاندقية"،  الموادر التي استكص  منيا شكساير فكرتو، في كتااة مسرصيتو "تاةر إل  اعد أف تعرؼ القارئ

 ممخص ىذا العمؿ األداي الرائع: إل نطكؼ اآلف لمتعرؼ 
ألدـ ركدريغك لكايز، الييكدم طايب  سمائة كألؼخميف ك عستلاـ أراعة ك في السااع مف صزيراف/يكنيك/

ىذه القضية أثارت الرأم العاـ،  ،ازاايث، اتيمة قاكؿ رشكة ليدس السـ لمممكة، كلـ يكف الدليؿ قاطعن الممكة إلي
ككذا نةد شكساير قدـ لنا  مارلكل)ييكدم مالطا(  اكأثارت أفكار الكتاب صكؿ الييكد، فودرت لدة كتااات مني

 .(1)الييكدم اأاشع الوكر في )تاةر الاندقية(
وراع ايف الخير كالشر كتارز اعض الوفات كالفضائؿ الاشرية كنقيضيا، كعبلقة تتصدث المسرصية لف 

الوداقة الصميمة ايف أنطكنيك كااسانيك، يقااميا لبلقة الةشع كالصقد لند شيمكؾ، اعد أف خسر ااسانيك كؿ 
ارسيا، صينيا ليتقدـ لخطاة فتاة ثرية في مدينة اممنت تدل   أمبلكو يمةأ لوديقو أنطكنيك كيقترض منو ماالن 

يتعيد  ،ااالستدانة مف أم شخص ليسالده تككف تةارة أنطكنيك كميا في الاصر، فيعطي أنطكنيك ااسانيك اإلذف
لسداد لنو، ألف سمعتو تساقو فيك مثاؿ الخير كالودؽ، ككؿ التةار كأىؿ الاندقية يصاكف أنطكنيك، ااأنطكنيك 

" االرغـ مف أنو يتعامؿ االراا، يكافؽ أنطكنيك لم  ىذا يضطر ااسانيك أف يقترض الماؿ مف الييكدم "شيمكؾ
"إف لـ يسدد  االقرض، كامكةب ىذه االستدانة يتصيف "شيمكؾ" الفروة لينتقـ مف "أنطكنيك" يكتب لميو وكن 

مف المصـ مف ودر المسيصي مف المنطقة  المامغ المصدد اعد ثبلثة أشير، مف صؽ الييكدم أف يقتطع رطبلن 
 ب" لم  الرغـ مف قساكة ككصشية ىذا الوؾ إال أف أنطكنيك يكافؽ في سايؿ سعادة وديقو ااسانيك.المةاكرة لمقم

يذىب ااسانيك لخطاة ىذه الفتاة الثرية في اممنت؛ التي كىات ليا األقدار مف فضائؿ النفس كمكاىب 
 الخمؽ قدر ما كىات ليا مف الثراء، كيككف خطاايا:

 ناامي، أمير ألماني، شريؼ إنةميزم، كدخؿ ااسانيك ايف ىؤالء الخطاب.أمير مراكش، أمير أراغكف، أمير 
لـ تكف مكافقة الفتاة اأمر منيا، فقد رىنت مكافقتيا ااالختيار الوصيح لموندكؽ الذم تكةد او وكرتيا، 
ر صيث أف كالدىا قاؿ كفاتو ةعؿ ثبلثة وناديؽ، أصدىا ذىاي، كالثاني فضي، كالثالث مف الرواص، كفي األخي

 لتككف الفتاة مف نوياو. وكرة اكرسيا كمف يقع اختياره لم  ىذا الوندكؽ يكف أىبلن 
أدن  الطمع الخطاب مف الوندكؽ الذىاي كالفضي، كااءكا االخياة في خيرة لـ تكف ليـ فييا الخير، 

الفتاة الثرية ليذه  اكأنما أليـ ااسانيك فكقع اختياره لم  الوندكؽ الرواوي الذم ياشر مختاره اقاكلو زكةن 
 العاقمة.

                                                           
، مكتاة اإلسكندرية لمكتاب، 1في المسرح.. في العرض المسرصي.. في النص المسرصي، قضايا نقدية، د. نديـ معبل مصمد، ط (1)

 .149ـ، ص2000
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اينما ااسانيك في نشكة فرصو القترالو لم  ما ييكاه، كظفر افتاة أصبلمو، يأتيو خار خسارة أنطكنيك في 
 ىك االوؾ.شيمكؾ" يطالب ارطؿ المصـ صسب ما تةارتو، كأف أنطكنيك سيةف ألف الييكدم "

مرات كيعرضيا لم  شيمكؾ كي يتنازؿ يسرع ااسانيك لمسالدة وديقو كيأخذ معو أضعاؼ المامغ ثبلث 
كيخرج وديقو مف السةف، إال أف شيمكؾ يأا  كيتمسؾ االقانكف كأنو ال يغفر ليـ إف لـ يصققكا لو  لف صقو

 مطماو صسب الوؾ.
ككويفتيا معيا متنكرة، لم  أف  كلما لممت اكرسيا مكانة أنطكنيك في قمب زكةيا، تنكرت في زم مصاـو 

ه المعضمة، كفي صسف صيمة كذكاء استطالت اكرسيا الدفاع لف أنطكنيك كاستطالت أف لصؿ ىذ اكرسيا مصاـو 
ذليؿ، فقد استعممت شرط رطؿ المصـ ضده، موممة لم  أنو مف  تصيؿ شيمكؾ الييكدم مف مستاد طاغ إل  راجو 

فمس الييكدم صؽ الييكدم اقتطاع رطؿ المصـ، لكف ليس مف صقو إراقة قطرة دـ كاصدة مف ةسـ المسيصي، كاذا ي
كتقسـ ثركتو إل : النوؼ لمصكمة الاندقية كنوفيا ألنطكنيك، يتنازؿ أنطكنيك لف صوتو كيشترط أف يكتب ما 
تاق  مف ثركة الييكدم اعد مماتو الانتو ةيسكا، كاعد التقاء األزكاج مع اعضيـ كلقاء أنطكنيك معيـ يأتييـ خار 

 الو إليو سميمة.سار كىك نةاة سفف أنطكنيك مف الغرؽ كتعكد أمك 
 : تقديـ مكةز لمسرصية "شيمكؾ الةديد" لعمي أصمد ااكثير:اثانين 

، يتمثػػػؿ الةػػػزء األكؿ "المشػػػكمة" كالةػػػزء يفةػػػزأفػػػي  ةمسػػػرصي يتنتمػػػي ىػػػذه المسػػػرصية لممسػػػرح الػػػكاقعي، كىػػػ
 الثاني ااسـ "الصؿ".

 يكد.عتديف اليالمسرصية تمثؿ وراع الاقاء لم  الصؽ، كالوراع ألةؿ التمسؾ ااألرض ضد الم
كتااتػػو مػػف صقيقػػة الكاقػػػع  ااسػػتمدادً ، (1945-1944) مػػؾ الصقاػػة الزمنيػػة التػػي لاشػػيا مػػفةسػػد اػػاكثير ت

يةاايػػات، مسػػتميمن  مػػف )تػػاةر الاندقيػػة( قضػػية رطػػؿ  االفمسػػطيني، اكػػؿ مػػا ينطػػكم لميػػو مػػف تناقضػػات كسػػمايات كا 
 ليعار ايا لف فمسطيف. ؛المصـ

 أساسيتيف كىما:تقـك المسرصية لم  فكرتيف 
 وراع الفمسطيني ضد اإلسرائيمي، مف أةؿ تثايت ةذكره في األرض كالدفاع لف كينكنتو. :األو ى 
 :ةاارىـ لم  ايع أرضيـ الستغبلليا.  ا ثا  ة  وراع الييكدم مع العرب كا 

 لند الكاتب ال يغيب لف خطااو األداي اأم صاؿ مف األصكاؿ. اإف ىاتيف الفكرتيف شكىمتا ىاةسن 
تتصدث المسرصية لف فمسطيف كمكانتيا في الكطف العراي، كلف كيفية مصاكلة الييكد االستيبلء لمييا لف 
طريػػػؽ ايػػػع أراضػػػي الفمسػػػطينييف، كاالسػػػتيبلء لمييػػػا، كيتصػػػدث الةػػػزء األكؿ مػػػف المسػػػرصية ااسػػػـ "المشػػػكمة" لػػػف 

صيػػث  ،مػػف الييػػكد ازلامػػة شػػيمكؾ يػػـب ككيفيػػة اإليػػذاء الػػذم لصػػؽ االعراقيػػؿ التػػي كضػػعيا الييػػكد فػػي طػػرؽ العػػر 
شػيمكؾ افػرض المغػة العاريػة ليػتـ  حككػذا يػنة ،)لاد اهلل( ألةؿ ايع أرضو كضع الفتاة )راشيؿ( لتتبللب امشالر

تدريسػػيا فػػي المػػدارس كالمقػػررات العرايػػة، اسػػتمر شػػيمكؾ األمػػاؿ العنػػؼ كالضػػرر فػػي ىػػذا الةػػزء مػػف المسػػرصية 
لمػػػ  أرض فمسػػػطيف، كينتيػػػي الةػػػزء األكؿ اػػػأف المقاكمػػػة قػػػد ألػػػدت العػػػدة  ليصقػػػؽ لػػػو كألانػػػاء ةنسػػػو كطنػػػا قكميػػػا

 .كذىات إل  الةاؿ لمقاكمة االصتبلؿ الوييكني
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)الصػؿ( يتضػمف ثبلثػة فوػكؿ، يقػـك لمػ  كةػكد مصكمػة تتػألؼ مػف  أما الةزء الثاني مف المسرصية فيسػم 
)شػػػيمكؾ( كممثػػػؿ الةامعػػػة العرايػػػة  يةممثػػػؿ اريطانيػػػا )سػػػكدرز( كممثػػػؿ العػػػرب )ميخائيػػػؿ ةػػػاد( كممثػػػؿ الوػػػييكن

)نادية( كرةؿ القانكف المورم )لراي ااشا( كممثػؿ الييػكد البلوػييكنييف )إاراىػاـ( كالمصػامي الييػكدم )كػكىيف( 
 كالثائر )لاد اهلل فياض(.

فػػي ىػػذه المصكمػػة يػػأتي كػػؿ مػػف: الييػػكد كالعػػرب امطػػالايـ، كتتمثػػؿ مطالػػب الييػػكد: أف يسػػمح ليػػـ العػػرب 
اليةػرة مف لسماح ليـ كطف قكمي ليـ كأف تاق  لغتيـ تيدىرَّس في المدارس العراية ككذا يطالب الييكد في ااإقامة 

 ، تكافؽ المصكمة لم  الشرط الثاني أما األكؿ فترفضو.كافةن  إل  الابلد العراية
 المصكمة:)نادية( ثـ )ميخائيؿ( كمف شركط العرب التي كافقت لمييا ػ تأتي مطالب العرب ممثمة ا

 أف تؤلؼ لةنة لتقدير الخسائر التي أواات العرب ةراء الصركة الوييكنية. .1
 يأخذ العرب المستعمرات الزرالية كالمؤسسات الونالية مف الييكد لسد ىذه الخسائر. .2
 تعكيض العرب لف الخسائر النفسية كالمالية كاألداية التي اثيا االصتبلؿ في الشااب العراي. .3

ف تسديد ىذه المستعمرات لمعػرب ال تكفػي؛ ألنيػا انتقمػت إلػ  الييػكد اطػرؽ أشػاو مػا يكػكف كأثاتت )نادية( أ
ااالغتواب، أما المؤسسات الونالية الييكدية فقد ايًذؿ ليا الكثير مف التسييبلت كاالمتيازات، فإلطاؤىػا لمعػرب 

 أشاو ارد الصقكؽ إل  أىميا.
 ومن هذه ا شروط أ ًضا:

د األقو  الذم ىدمو الييكد؛ ليقيمكا ىيكؿ سميماف لم  أنقاضو، كىذا مطمب تعكيض إللادة اناء المسة -
 ؛ ألنو أكل  القامتيف كثالث الصرميف الشريفيف.كافةن  فك المسممال يطالب العرب او كصدىـ اؿ 

يوػػػرخ شػػػيمكؾ ضػػػد المصكمػػػة كالعػػػرب: "مػػػف أيػػػف يػػػأتي ليػػػـ ايػػػذه التعكيضػػػات اعػػػد أف أخػػػذكا مسػػػتعمراتيـ 
 كمؤسساتيـ؟".

ا خبلؿ لشريف سنة أك ا لم  الييكد يدفعكنو لمعرب أقساطن يقترح رئيس المةنة أف يةعؿ ىذه األمكاؿ دىٍينن  -
 تزيد، يكافؽ العرب لم  ذلؾ.

 كىي:  ةديدةو  تنيض نادية امطالبى 
أمػا فمسػطيف  ،تصريـ فمسطيف لم  الييكد إل  األاد، كلمييكد أف يقيمكا في غير فمسػطيف مػف أقطػار العػرب

كال مػانع لنػد العػرب أف يسػمصكا لمصةػاج الييػكد اػالصج إلػ  مقدسػاتيـ التػي سػتككف تصػت صمايػة  ،لمييـ مصرمةف
أف العػػرب لػػف يقامػػكا الوػػمح مػػع الييػػكد إال إذا تػػـ ىػػدـ تػػؿ أايػػب اأيػػدم الييػػكد  :كاختتمػػت ناديػػة الةمسػػة ،العػػرب
كنيايػة  ،كتكافؽ المةنة لم  ذلؾ كتمنح الييكد ميمة ساع سنكات كىك لمػر دكلػتيـ الاائػدة ليػدـ تػؿ أايػب ،أنفسيـ

يػػأتي رسػػػكؿ إلػػػ  )كػػكىيف( الييػػػكدم ليخاػػػره اػػػأف شػػيمكؾ انتصػػػر، كيعتػػػرؼ العراػػػي أف شػػيمكؾ كػػػاف خوػػػما لنيػػػدا 
 .(1)غفمتيا كسااتيا العميؽ ثـ ناـ" "أف شيمكؾ أيقظ األمة مف :تقكؿ نادية كممة صؽ ،كطالما خدـ القضية اةيكده

                                                           
 .275شيمكؾ الةديد، لمي أصمد ااكثير، ص (1)
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كايػػذا تنتيػػي المسػػرصية لنػػد اػػاكثير اعػػدـ تصقيػػؽ مػػراد الييػػكد اعػػد أف وػػاركا مستشػػفعيف ككػػانكا مػػف قاػػؿ 
 مستىًاٌديف. 

 الصكار الذم قاـ ايف كؿ مف رئيس المصكمة كميخائيؿ كشيمكؾ:
فمسطيف فميس ليا أم التاار، أما نصف ميخائيؿ: أنتـ المسئكلكف لف مبلييف الدكالرات التي اددتمكىا في  -

 فمسنا مسؤكليف لما لصقنا مف الخسائر اؿ تقع تاعيتيا لميكـ، فعميكـ تعكيضيا.
 الرئيس: الشؾ أف ىذا منطؽ معقكؿ. -
 شيمكؾ: لكف مف أيف ندفع ىذه التعكيضات؟ -
فمسطيف كمؤسساتكـ الرئيس: ىذه مشكمة يسيرة الصؿ يا مسيك شيمكؾ، يؤخذ مف مستعمراتكـ الزرالية في   -

 الونالية.
 كيستمر الصكار كةداؿ شيمكؾ إل  أف يويح:

 أنايع أنفسنا كأكالدنا لتعكيضكـ؟ ؟اار! مف أيف نةيئكـ االماؿ أيضن شيمكؾ: يا لقسكة األقد -
ييصرنـ لم  الييكد دخكؿ المقدسات التي يزلـ شيمكؾ أنيا ليـ في فمسطيف، كنياية المسرصية يغادر شيمكؾ 

 ـ يأتي فت ن يخار ككىيف أف شيمكؾ قد انتصر.المصكمة ث
كاعد ممخص العمؿ األداي لمسرصية "شيمكؾ الةديد" ايع األراضي لمييكد المصتميف، يتاادر إل  ذىننا 

 سؤاؿ يةب اإلةااة لميو كىك:
 ط ا ف  ط   ون في أرضهم و اعوها  صا ح ا  هود؟هل فر  

 كطنيـ، كتتمخص التيـ المعزكة إلييـ في ثبلثة أمكر:اتيـ اعض الناس أىؿ فمسطيف االتفريط في صقكؽ 
 منيـ االكا أراضييـ لمييكد. اأف كثيرن  .1
 أف لرب فمسطيف لـ يدافعكا لف كطنيـ أثناء صرب فمسطيف، كخبلؿ ليد االنتداب الاريطاني. .2
لوالح أف أىؿ فمسطيف كانكا يشتغمكف لصساب الييكد كيايعكف أراضييـ لضااط كةنكد الةيكش العراية  .3

 الوييكنييف.
تصت االنتداب  ،فماذا نةيايـ صياؿ ىذه التيـ؟ صقيقة؛ كانت فمسطيف اعد الصرب العالمية الثانية"

ككاف القود  ،(فمسطيف)ليعدىـ االكطف القكمي كىك  كافةن عالـ االنتداب اةمع الييكد مف أقطار ال الاريطاني، قاـ
ىك لممية تسييؿ ىةرة الييكد إل  فمسطيف اصيث يوير الييكد ىـ  (الكطف القكمي لمييكد)الاريطاني مف 

األكثرية في فمسطيف كىذه كسيمة ميمة لتنفيذ كلد امفكر لمييكد، أما االنساة لمف ااع األراضي الفمسطينية لـ يكف 
كغيرىا مف  مف الفمسطينييف اؿ كانكا مف الةنسيات األخرل التي كانت مستقرة افمسطيف سكاء لانانييف أك سكرييف

صروكا كؿ الصرص لم  أراضييـ كلـ يقامكا اايع لك شار  األةناس العراية، أما أوصاب األرض الفمسطينييف
منيا تصت الضغط االقتوادم كالمالي كالسياسي مف االنتداب الاريطاني كالةشع الييكدم، قامت ايف 

ر االنتداب الاريطاني اصيمو السياسية ، كاستماس استمرت لمدة ثبلثيف لامن ك الفمسطينييف كالييكد صركب ضر 
كاالقتوادية لتةكيع كتطريد الفمسطينييف أوصاب األرض مف ابلدىـ، فقد كاف الفمسطينيكف أماـ قكة غير 
متكافئة أماـ االنتداب الاريطاني كأسمصتو كالييكد كىمةيتيـ، إل  أف نةصت المؤامرة السياسية الاريطانية الييكدية 
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 كتسعمائة ثمانية كأراعيف طينييف كتطريد أوصاب األرض الفمسطينية مف ابلدىـ تـ ذلؾ لاـكقامت اتيةير الفمس
 .(1)كألؼ"
 :كتؤكد ىذه األرقاـ كذب ادلاء الييكد في أف الفمسطينييف لـ يدافعكا لف أرضيـ كاالكا أرضيـ 

استكل  لميو  "تدؿ اإلصواءات الرسمية أف مساصة أراضي فمسطيف نصك، ساعة كلشريف مميكف دكنـ، كما
 250,000 يزيد لف عرب مف أراض الالتسرب مف أيدم  الييكد مف مةمكع األرض نصك ساعة في المائة، كما

 مف مساصة فمسطيف. 108إل  1انساة دكنـ أم 
  تةيب ىؿ فرط الفمسطينيكف اأرضيـ؟يمي مف أرقاـ تدلؿ لم  مف الذم قاـ اايع األرض كاألرقاـ  كما

نشاء المدارس.دكنـ استكل   650,000 -1  لمييا الييكد في ليد الصككمة العثمانية اصةة إنعاش الزرالة كا 
 دكنـ منصتيا صككمة االنتداب الاريطانية لمييكد دكف مقااؿ )كىي مف أمبلؾ الدكلة(. 3000,000 -2
 دكنـ منصتيا صككمة االنتداب الاريطانية لمييكد لقاء أةرة اسمية )كىي مف أمبلؾ الدكلة(. 200,000 -3
 دكنـ اشتراىا الييكد مف اعض المانانييف كالسكرييف الذيف كانكا يممككف أرضي في فمسطيف 600,000 -4

 .(2)كمرج ااف لامر، ككادم الصكارث، كالصكلة، كغيرىا()
يتضح لنا كذب التيـ التي أشيعت لم  تفريط الفمسطينييف في أرضيـ، كترل  :خبلوة ىذه األرقاـ

اؿ يةب أف يككف المكقؼ العراي المكصد إل  ةانب  ،ألدلية كالوبلةالااصثة أف قضية فمسطيف ال تصؿ اا
قضيتنا الفمسطينية كقدس فمسطيف ككؿ العرب، يةب كقكؼ العرب كالصكاـ العرب إل  ةانب قضية فمسطيف، 
كما كاف مف كةكد استيطاف ييكدم لم  أرضنا إال اساب تخاذؿ العرب كتركيـ لمفمسطينييف يةاايكف قكل غير 

 السبلح. متكافئة
 
 
 
 

 

                                                           
، مكتب الييئة العراية 3ميف الصسيني، مفتي فمسطيف، طينظر: صقائؽ لف قضية فمسطيف، توريصات كأصاديث لمصاج مصمد أ (1)

 اتورؼ. – 70 -8العميا، فمسطيف، ص
، مكتب الييئة العراية 3ينظر: صقائؽ لف قضية فمسطيف، توريصات كأصاديث لمصاج مصمد أميف الصسيني، مفتي فمسطيف، ط (2)

 .8العميا، فمسطيف، ص
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 ا م حث ا ثا ث
 االئتالف واالختالف   ن م رح ة تاجر ا   دق ة وم رح ة ش  وك ا جد د

 أواًل: ع اصر ا م رح ة:
المسرصية تشتمؿ لادة لم  صدث رئيسي تناع منو مكاقفيا كشخوياتيا اليامة، ال يكتفي الكاتب المسرصي 

فالشخويات ىي األىـ مف الصدث، كىي الكائف اإلنساني االصدث اؿ يخمؽ في لممو األداي ما يكوؿ رسالتو، 
الذم يتصرؾ في سياؽ األصداث، فالشخوية المسرصية ىي الكةكد الصي المممكس الذم يراه المشاىدكف، كال شؾ 

 .(1)أف سمكؾ الشخوية كما تأتيو مف أفعاؿ في المكاقؼ، خير كسيمة تفوح لف طايعة تمؾ الشخوية
د الكاتب المسرصي، منيا الشخوية الصركية، الثانكية، الةامدة، الرئيسية، كىناؾ أنكاع لمشخويات لن

 .(2)شخوية نمط مخزكف
 لماناء المسرصي، كال يمكف فوؿ أم يناأساس العناور المسرصية التي تشكؿ ىيكبلن الشخوية مف أىـ 

 .لنور لف اآلخر، فيي تةسد المسرصية اركنؽ خاص، فبل يمكف تةزئة العمؿ األداي
، كلـ يعد كاتايا اليـك ئيااالرغـ مف تاايف أةزا امتناغمن  "كالمسرصية كأم لمؿ فني آخر يةب أف تككف كبلن 

امرالاة الكصدات الثبلث، لكنو مطالب االكصدة الفنية التي تعتمد لم  دقة اإلصساس كالقدرة لم  التمييز  امطالان 
 .(3)ايف ما ىك متوؿ االمكضكع كما ليس كذلؾ"

تككف القدرة لم  رسـ الشخويات ادقة ككضكح كتميز ىي المصؾ األساسي لقدرة الكاتب  ما اكغالان 
ماكاث، لطيؿ، ىاممت( الشخويات التي ونعيا ) المسرصي، ليذا خمد لااقرة الكتاب شخويات مشيكرة أمثاؿ:

 .(4)شكساير كخمدىا التاريخ
لموراع الدرامي كمف خبلؿ فالشخوية كالصدث كةياف لعممة كاصدة، فالصدث ىك الشكؿ الخارةي 

األصداث نتعرؼ لم  الشخويات كطايعتيا كميكليا، كيرل اعض كتاب المسرح أف الشخوية أىـ لنور في 
العمؿ الدرامي المسرصي، صيث تكضح االصكار كالوراع ما يريد تكويمو الكاتب المسرصي مف رسالة 

 .(5)لمةميكر
  و   ام شك   ر:ثا ً ا: ا شخص ات في م رح ة )تاجر ا   دق ة( 

يتناكؿ الاصث شخويات رئيسة في العمميف األداييف كيتـ لرضيا ثـ المفارقة اينيمػا، كالشخوػيات اليامػة 
 في "تاةر الاندقية" ىي:

 الييكدم المرااي "شيمكؾ" لند شكساير. -أ 

                                                           
 .26-21ينظر: مف فنكف األدب المسرصية، لاد القادر القط، د.ط، دار النيضة العراية لمطاالة كالنشر، ايركت، ص (1)
 ينظر: معةـ الموطمصات الدرامية، إاراىيـ صمادة، مادة الشخوية. (2)
 .55دراسات في النقد المسرصي كاألدب المقارف، د. مصمد زكي العشماكم، د.ط، دار الشركؽ، ص  (3)
 23،2013، ةامعة األزىر، ص2المسرصية كالركاية كالقوة القويرة، د. فكزم الصاج، ط. (4)
 .106، كينظر المسرصية كالركاية كالقوة القويرة، د. فكزم الصاج، ص21مف فنكف األدب المسرصية، لاد القادر القط، ص (5)
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 التاةر "أنطكنيك" لند شكساير. -ب 
 لمصة لف نادية كاكرسيا في العمميف. -ج 

نويب االغ األىمية في مختمؼ األةناس األداية، سكاء في: )الشعر،  (character) لطالما كاف لمشخوية
لدكرىا ككظيفتيا،  االمسرح، الركاية، القوة كغيرىا(، كتختمؼ أىمية الشخوية في العمؿ األداي الكاصد، نظرن 

 لدكرىا االةتمالي كالنفسي. اكيتاايف خطاب الشخويات كفقن 
 كقسمكىا إل  ثبلثة أاعاد: (1)موطمح )أاعاد الشخوية(اتفؽ النقاد كالمسرصيكف لم  إنشاء 

الاعد الطايعي: يتمثؿ في تككيف الشخوية المظيرية، كلميو أواصت الخطكط الرئيسية في رسـ أم  -1
 شخوية مسرصية مف صيث: )الةنس، كالطكؿ كالعبلمات الفارقة(.

 كدكافعيا كرغااتيا الظاىرة كالخفية.الاعد النفسي: كىك متعمؽ اطايعة السمكؾ كسمات الشخوية الخمقية  -2
الاعد االةتمالي: كىك الداؿ لم  الرتاة االةتمالية أك الطاقة االةتمالية، كلبلقات الشخوية مع مف  -3

 صكليا مف األفراد كالةمالات.
 :تصميؿ شخوية شيمكؾ لند شكساير كلند ااكثير 
 :وكرة الييكدم في لور شكساير 

 :اتاريخين  اسير شخوية الييكدم تفسيرن تف يقكؿ كريستكفر اارم، مصاكالن 
 1596"ككانت شركر الييكد مألكفة لةميكر شكساير، مع أنو لـ يكف يعيش في إنةمترا ايف منتوؼ لاـ 

مف الابلد لاـ  اإال لدد قميؿ مف الييكد، إذ إف الممؾ ردكارد األكؿ كاف قد طردىـ رسمين  1598كمنتوؼ لاـ 
ارتغالي، كانكا يعيشكف في لندف كيعتنقكف الديف  –د مف أوؿ أسااني مف اقي اضع مئات مف الييك ك ، 1190

مـ تشتعؿ ناره إال مرة كاصدة في فلتفادم الكقكع تصت طائمة قكانيف اإلقامة، أما العداء لمسامية  االمسيصي اسمين 
 .(2)لندما صككـ ردكارد يةكلكايينز" 1594لاـ 

االفائدة المرتفعة، أىـ مبلمح الييكدم في مةتمع ادأ كاف ةمع الماؿ كاكتناز الثركات، ثـ اإلقراض 
خطكاتو لم  طريؽ الونالة كالتةارة، كارزت ىذه المبلمح في لور النيضة األكركاي، كاألىـ في لور 

 شكساير كمارلك في النوؼ الثاني مف القرف السادس لشر.
  

                                                           
 .49، ص: 1999تكزيع، ، دار الكندم لمنشر كال1دراسات في المسرح، فؤاد لمي الوالصي، ط (1)
 .149ينظر: في المسرح.. في العرض المسرصي.. في النص المسرصي، قضايا نقدية، د. نديـ معبل مصمد، ص (2)

ا كايرنا في مينتو لم  مدل لشريف لامنا، لييف لم  إثرىا  ككاف لكاكنيز ىذا طايانا ييكدينا مف الارتغاؿ، استطاع أف يصقؽ نةاصن
كانت الضةة المثارة صكؿ اتيامو اقتؿ الممكة ترةع ألسااب سياسية، منيا الشركع في دس السـ لواصاة طايانا لمممكة، كراما 

، 1989الةبللة، كلكنو أديف اتيمة الخيانة العظم " ينظر: مصاكلة تاييض كةو شايمكؾ، د. أميف العيكطي، مةمة العراي، يناير 
 .149ص
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 ومن أهم هذه ا مالمح ا تي ر مها شك   ر:
ار أصكاـ تتعمؽ اقضايا الوراع الييكدم المسيصي، اؿ سننظر إل  "شيمكؾ" لف نستاؽ األصداث لار إود -

اكوفو شخوية مركزية امتدت كتطكرت لتتصكؿ إل  شخوية لالمية، مياةرة أك مرتصمة أفاد منو الكثير 
 مف اينيـ: "ااكثير نفسو في مسرصيتو "شيمكؾ الةديد".

خفية  افيك يتصرؾ ضمف لدة مراصؿ ظاىرة صينن  إف "شيمكؾ" في كمتا المسرصيتيف يمثؿ شخوية المعارض، -
 أخرل ظاىرة، لينسج دائرة العراقيؿ كالمكاقؼ المضادة لاطؿ المسرصية. اصينن 

 وكر شكساير شيمكؾ الييكدم المرااي الذم يستغؿ اآلخريف كيستدرةيـ لمكقكع في فخو. -
المتعوب  ،اف الةشع، الصاقد"شيمكؾ" في مسرصيتو "تاةر الاندقية"، اإلنس رسـ شكساير شخوية الييكدم -

لديانتو ضد أم ديانة أخرل، الماؿ كالمادة دينو كديدنو، تةم  ذلؾ اتعاممو االراا كاستغبلؿ صاةات الناس، 
 كتمثؿ صقده الدفيف في انتيازه الفرص ضد المسيصي أنطكنيك.

لكره أىؿ الاندقية لمييكد ككذا الراا الذم  امف أىؿ الاندقية ال يتعامؿ معو أصد، نظرن  اكاف شيمكؾ مناكذن   -
يتعامؿ او الييكدم، كطالما كاف يتعرض لئلىانات مف المسيصي أنطكنيك، كيتةمد ليذه اإلىانات كيخفي في 

مف الماؿ تصت  انفسو صقده الدفيف ليذا المسيصي، ينتيز فروة أف يستديف ااسانيك وديؽ أنطكنيك مامغن 
 مف المصـ مف ودر أنطكنيك، فالغدر مف نطكنيك الوؾ الذم يقتضي لو رطبلن كفالة أنطكنيك، ليكتب لم  أ

 شيمو:
استخدـ شيمكؾ في تاةر الاندقية إصساسو االظمـ كمطالاتو االمعاممة الصسنة مف المسيصي، أظير ىذا  -

االستدراج النفسي لكي يصوؿ لم  الفائدة الشخوية التي وكيا تةاه المسيصي، كيظير في المسرصية 
 الكبلـ الذم يظير مدل ظممو مف قاؿ المسيصييف. اعض 

 مثاؿ قكلو في المصكمة:
اء شريتمكىـ ااألمكاؿ، كتستخدمكنيـ استخدامكـ لصميركـ، ؟ لؤلكثريف منكـ أرقٌ اماذا أخش  كأنا لـ أونع شرن  -

كىذا  .ممكنا..اء ىـ تمكني: ىؤالء األرقٌ ألةا ..ككبلاكـ، كاغالكـ في ألماؿ صقيرة....فمك قمت لكـ: ألتقكىـ
ياىا  ،ليف ما أةياكـ او فإف اضعة المصـ التي أطمايا مف ىذا الرةؿ قد ااتعتيا اثمف غاؿ، كىي لي، كا 

 .(1)أقتضي...
 ورنح او في المسرصية: كما يظير رغاات شيمكؾ الدنيئة في االنتقاـ مف المسيصي ما -

فقاصت االناس ظنكنيـ، أنت مخارم ماذا يا أاانا إاراىاـ! ىؤالء النوارل لةب أمرىـ! ساءت فعاليـ  -أ 
أكسب مف إنفاذ ىذا الشرط إذا لـ يؼ المديف اما لميو، لرطؿ مف لصـ رةؿ أقؿ قيمة مف رطؿ 

ال  الضأف أك الاقر أك المالز، إنما أفعؿ ىذا تكسبلن  او إل  مكدتو، فإف رضي فايا كنعمت، كا 
 . (2)كـ الخير!أال تاتغكني اشر مف صيث أردت ل افأستكدلكـ اهلل راةين 

                                                           
 .81مطراف، صتاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ  (1)
 .38المودر السااؽ، ص (2)
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 فىذا الكبلـ مف شيمكؾ يظير مدل خاثو كلؤمو كيظير أنو يريد الخير اينما النوارل ىـ مف يريدك  -ب 
 شيـ الييكد. لف الو الشر، فكبلمو لند مكافقة أنطكنيك لموؾ، يخالؼ أفعالو، كىذا ليس غريان 

 ىذا الصكار: كما يؤكد رغاة شيمكؾ في االنتقاـ مف أنطكنيك كلدـ نسيانو لئلىانات منو -ج 
شيمكؾ: يا سنيكر أنطكنيك طالما وادفتني في موفؽ)الريالتك( فسخرت مف ألمالي المالية كمف مراااتي،  -

 .(1)فمـ أقااؿ ذلؾ إال ارفع الكتفيف كةميؿ الوار...
"أف متفرةي شكساير كانكا  لم  المرء اعد ىذه الكممات أف يقؼ لم  صقيقة ساطعة كىي: اليس وعان 
 .(2)"الييكد، كىذه الشركر لـ تأت مف فراغ اؿ ىي خبلوة تةراة معيـيعرفكف شركر 

 :ثا ثًا: ك ف ة ت اول  اكث ر شخص ة ا  هودي في م رح ة" ش  وك ا جد د"
لعؿ ما يتاادر إل  الذىف لمكىمة األكل  ىك معرفتنا الفارؽ الزمني الكاير ايف شيمكؾ شكساير كشيمكؾ 

لف  ، كيدلك التساؤؿ لف االختبلؼ أكثر مف ككنو تساؤالن اأراعة قركف تقريان الةديد، الفارؽ الزمني تمثؿ في 
 المطااقة كاالئتبلؼ.

إياىا مف مسرصية "تاةر الاندقية لشكساير، وكر ااكثير  امستميمن  شخوية الييكدم "شيمكؾ" لند ااكثير
مف كاقع كوفات دنيئة لمييكد، اكؿ ما شاىده ( كألؼ كتسعمائة كأراعيف أراعة) ييكدم في تمؾ الصقاة الزمنيةال

 اتامن  اأخذ يكمؿ ما ادأ او شكساير مف وفات الةشع كصب الماؿ كالقسكة، الييكدم لند ااكثير مختمؼ اختبلفن 
في مطماو لف تاةر الاندقية، فيك يطالب اكطف قكمي لو كألاناء ةمده لم  أرض فمسطيف، كيستغؿ األراضي 

ككذا ينشئ مؤسسات ونالية تدلمو ايا الدكؿ  ،مرىا مستكطنات زراليةالفمسطينية كيكره أوصاايا لايعيا كيع
 الخارةية، الييكدم رغـ صقده لم  العرب كلم  كؿ الديانات. 

، ككاف الييكدم لند ااكثير شخوية رئيسية مضادة اإال أنو استطاع ااستاداده أف يزدىر اقتوادين 
غيرىا كذلؾ لما كاف  منكتادك كاضصة أكثر  لشخوية الاطؿ في "شيمكؾ الةديد" كادت شخويتو أف تظير

يتساب في خمؽ الضرر كاستغبلؿ الفمسطينييف ككيد المكائد ليـ، لم  الرغـ مف ذلؾ الضرر كالعدكاف الذم 
يسااو لمعرب إال أنو في النياية يفمس كينتصر كال يصوؿ لم  مراده، ىذا التوكير مف ااكثير ةاء ليكضح لنا 

يا الدنيئة التي امتدت لار العوكر كتطكرت إل  أشد كصشية مف العوكر األكل  الشخوية الييكدية كوفات
 .(تاةر الاندقية)السادس لشر صيف كتب كيمياـ شكساير مسرصيتو  فر قمقارنة اال

 .فكاف يرمز إل  القضية الفمسطينيةأما رطؿ المصـ الذم استميمو ااكثير مف تاةر الاندقية، 
كلف يتةزأ مف الكطف العراي صت  تراؽ الدماء في كؿ الكطف  ال ، كأف فمسطيف ةزء(قضية األرض)

العراي، صاكؿ ااكثير مصاكاة مصكمة شكساير صكؿ رطؿ المصـ، ااختبلؼ كؿ مف الكاتايف صكؿ ىدفو، كانت 
"شايمكؾ" تـ فرض ػ وييكنييف مقااؿ الييكد الوياينة ممثمة الرب، كالييكد البلمصكمة ااكثير مؤلفة مف ألضاء 

ات لم  الييكد الوياينة مقااؿ االستعمار كالخراب الذم أادكه في الابلد التي ليست مف صقيـ، كتـ ذكر لقكا
 ألبله. اىذه العقكاات كالشركط سااقن 

                                                           
 .37تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (1)
 .168ينظر: في المسرح.. في العرض المسرصي.. في النص المسرصي، قضايا نقدية، ص  (2)
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لند شكساير كاف الوؾ ينص لمدة ثبلثة شيكر، أما لند ااكثير فكاف الوؾ الذم كضعتو المصكمة 
 الوياينة لينفذكا ما أمرتيـ المصكمة او.يميؿ الييكد لمدة ساع سنكات ميمة لمييكد 

تناأ ااكثير ازكاؿ الكياف الوييكني افترة أقواىا ساع سنكات، لكف الكياف الوييكني لـ يزؿ كلـ تتصقؽ 
الكاتب ااكثير ساب قياـ الكياف الوييكني، أف العرب لـ تكف مقاطعتيـ لمييكد ةادة، كلـ  عناكءة الكاتب، كأرة

 ضد الييكد.  ادن كةا ايكف مكقفيـ قكين 
 خالصة االتفاق   ن صورتي ا  هودي في ا م رح ت ن:

في مشيد المصكمة في المسرصيتيف صكؿ كيفية  امدل التكافؽ ايف المسرصيتيف خاوة يادك ةمين يادك  
 يمي: مطالب الييكد نمصظ ما الصكـ لم  الييكد كما

ا عقو ة ع ى 
ا  هودي في 
 ا م رح ت ن

 ا جد دش  وك  تاجر ا   دق ة

صرمانو مف ضعؼ ثمف الوؾ الذم ايده  أكالن 
 كىك الستة آالؼ اندقي

صرماف الييكد مف الثمف الذم دفعكه مف أةؿ 
 أك أم ظرؼ. كلد امفكر سكاء كاف الثمف ماالن 

 

لكقب شيمكؾ اودكر صكـ القتؿ لميو،  اثانين 
 .لكف رئيس الاندقية خكؿ العفك لنو

في الدرةة قتؿ زلماء الوييكنييف المسؤكليف 
األكل  كمنيـ شيمكؾ، كاقتداء امصكمة شكساير 

 خكؿ العفك لنو.
 

 اثالثن 
 موادرة ةميع أمكاؿ شيمكؾ كأمبلكو

لطاء نوفيا لممتآمر لميو"أنطكنيك"  كا 
 كالنوؼ اآلخر لصككمة الاندقية.

، فيعط  اموادرة أمكاؿ الوييكنييف ةميعن 
نوفيا لمشعب العراي كالنوؼ اآلخر لييئة 

 .الدكليالسبلـ 
 

 ارااعن 
تنازلت صككمة الاندقية لف نويايا مكتفية 

 .اغرامة مالية

تنازلت ىيئة السبلـ الدكلي لف نويايا مف 
 الماؿ.

 

 اخامسن 
تنازؿ أنطكنيك لف صقو اشرط أف يعط  

 .نوؼ ماؿ شيمكؾ الانتو ةيسكا

ليعطكىا  نازؿ العرب لف نويايـ مف األمكاؿت
لمييكد البل وييكنييف، الذيف خرةكا لف ماادئ 

خركج ةيسكا اانة شيمكؾ ل مصاكاةالوييكنية، 
 .لف ماادئو

 

كانت أمكاؿ شيمكؾ التي في الاندقية  اسادسن 
 .خاضعة لصككمتيا

أمكاؿ الوييكنييف تصت ظبلؿ الصككمات 
األخرل، اقتور الصكـ لم  األمكاؿ المكةكدة 

 في فمسطيف.
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ا عقو ة ع ى 
ا  هودي في 
 ا م رح ت ن

 ا جد دش  وك  تاجر ا   دق ة

 اسااعن 

لـ يشترط "أنطكنيك" لم  شيمكؾ التناؽ 
المسيصية، اكتف  اما أخذه مف وؾ 

موادرة أمكالو لممسيصي الذم تزكج اانتو 
 .(1)كذلؾ اعد كفاة شيمكؾ

إلزاـ شيمكؾ االتناؽ المسيصية لما فييا مف مثالية 
لكف المصكمة تكتفي  لياتعد لف تعواو األلم ،

لمييكد كالتكرىيـ  ااالقتوادية تأديان  االةائصة
 .(2)لتغيير ديانتيـ

 

 شخص ة أ طو  و في م رح ة "تاجر ا   دق ة": -
شيمكؾ الييكدم المرااي اوفاتو الدنيئة، كقاامو  قدـ شكساير في مسرصيتو العديد مف الشخويات، فقدـ أكالن 

لف دكر  "أنطكنيك" في المسرصية ال يقؿ خطكرةن  التاةر اشخوية المسيصي "أنطكنيك" تاةر الاندقية، دكر
 الييكدم شيمكؾ.

 أنطكنيك؛ "ىك شخوية ىامة ةذااة في المسرصية، كفي طياة طاعو كسبلمة نفسو ما يةعؿ منو اطبلن 
إذا قارناه مع شخوية شيمكؾ، كيادك لم  مبلمح كةيو أنو مثقؿ ايمـك ثقاؿ، يادك ذلؾ في أكؿ مشيد مف  اطيان 

ىك ةكاد األز ما يممؾ، واكر في المصف، صر صيف يصب، كوريح صيف يكره، يصب الماؿ ال لذات المسرصية، ك 
مف ةميع النكاصي، إال أنو  ا، ظؿ أنطكنيك طكؿ المسرصية طيان اأك يسعؼ او مكركان  االماؿ، كلكف ليعيف او وديقن 

شع األكواؼ كأقذر النعكت، كلقد كاف شديد الكطأة في صمبلتو المسانية لم  شيمكؾ الييكدم صيف كاف ينعتو اأا
استسمـ أنطكنيك لمموير الذم يريده الييكدم منو كىك قطع رطؿ مف المصـ مف ةسمو، تمن  أف يرل وديقو 

 .(3)ااسانيك ليرل اعينيو كيؼ ةاد اصياتو في سايؿ الكفاء ادينو"
 نيك:التي شيدناىا، صيف يقكؿ لوديقو ااسا ماالغةكقد امغ الكفاء منو لموديؽ أسم  

لف إضالة الكقت في االصتياؿ لبلستعانة امكدتي، إنؾ  "ما كاف أغناؾ، لم  لممؾ اي أنطكنيك:
 ااارتيااؾ في خمكوي لؾ لتسكءني أكثر مما لك أضعت لمي ثركتي اأسرىا، قؿ ما ترةكه مني فيما تعرفني قادرن 

 .(4)"تكمـ لميو فقد أةات.
ل  ةانب رقتو كنامو، يضرب "أنطكنيك" أركع  ، لم  نصك يتناقض مع كا  أمثمة الكفاء كاإليثار كالكـر

شخوية "شيمكؾ" الييكدم الةشع، فمنذ أف يفاتصو "ااسانيك" في رغاتو في السفر كصاةتو إل  الماؿ، نةد 
 "أنطكنيك" يرصب لمسالدة وديقو كيكرمو، كيتكفؿ الديف الذم اقترضو وديقو "ااسانيك" مف الييكدم الذم يعقد

امكةاو "أنو إذا تأخر المديف "أنطكنيك" لف سداد المامغ في الكقت المصدد، فإنو مف  اأنطكنيك وكن "شيمكؾ" مع 
 مف المصـ مف ودر أنطكنيك". صؽ الييكدم أف يأخذ رطبلن 

                                                           
 ينظر: تاةر الاندقية، تر: خميؿ مطراف، كيمياـ شكساير. (1)
 ينظر: شيمكؾ الةديد، لمي أصمد ااكثير. (2)
 .12تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (3)
 .31تاةر الاندقية، المودر نفسو، ص (4)
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 الكفاء لوديقو "ااسانيك". يكافؽ "أنطكنيك" لم  ىذا الوؾ الكصشي ممثبلن 
 كالصزف، فيك الاطؿ في لميائو كىك صزيف.االرغـ مف وفاتو النايمة إال أنو يكممو الومت 

 وديقيو: اتمثؿ ذلؾ الصزف في المشيد األكؿ مف المسرصية مخاطان 
يتعاني، كيشؽ لميكما فيما أرل، إني ألسائؿ ضميرم مف أيف  اال ألرؼ لماذا أنا صزيف صزنن  اأنطكنيك: صقن 

، أك مف أم غزؿ نسةت، أك تصت ةمات أنا ىذه الكآاة، أك كيؼ كفدت ىي لمي، أك في أم مكاف وادفتني
 .(1)، اؿ أشعر أف اي ابلىة، كأكشؾ أف أتنكر لم  نفسي"اأية سماء كلدت، فما أكاد أصير ةكاان 

كنصف في صضرة "أنطكنيك" اصمة التاةر المسيصي الذم يمتؼ صكلو أىؿ الاندقية، تتسارع نظراتنا لرؤية 
 ر "شيمكؾ" الييكدم.الشخوية المضادة لذم الوفات الصميدة، سرلاف ما نذك

مف الفضيمة كالناؿ كالمقاكمة، منذ اداية  اأما في )شيمكؾ الةديد(، فإف الشخوية التي مثمت مسارن 
 المسرصية ىي شخوية )ميخائيؿ(.

 كمف خبلؿ المطااقة ايف كاقع المسرصيتيف،
الذم سيتزكج، نةد أنطكنيك يظير مدل أساه في )تاةر الاندقية( كصزنو اساب مفارقتو وديقو ااسانيك  -

 :نممس ذلؾ اصكاره ألودقائو قائبلن 
يزىقنػي كينكػد لميكمػا فيمػا أرل، إنػي ألسػائؿ ضػميرم مػف  اال ألرؼ لمػاذا أنػا صػزيف صزننػ ا"أنطكنيك: صقن 

 .(2)..".أيف ةمات لنفسي ىذه الكآاة
:أما في شيمكؾ الةديد نةد شخوية ميخائيؿ مطااقة لصزف أنطكنيك، صيث يظير ميخائيؿ أساه  -  قائبلن

 :كيظير ميخائيؿ ساب صزنو قائبلن 
 ؛ فكةدت أف ال مناص مف تقديـ االستقالة."ميخائيؿ: لقد تدارت األمر طكيبلن 

 لامدية القدس ال يخمك مف فائدة لقضيتنا يا ميخائيؿ. اكاظـ: كلكف اقاءؾ رئيسن 
الرئيس كيةيميا األلضاء  ميخائيؿ: أاكا إال أف يناقشكا الاصكث في المةمس االمغة العارية التي يةيميا

 .العرب ]...[ كقد استنكرت ىذا الفعؿ كاصتةةت لميو ]...[
 كاظـ: فماذا كاف الرد؟

 .(3)ادلكل أف المغة العارية قد الترؼ ايا لغة رسمية ثالثة لمابلد  اميخائيؿ: رفض االصتةاج طاعن 
 مصػاكالن و، كتةمػ  ذلػؾ اكضػكح أف يكضح الصضكر الشكسايرم في مسرصيت افي النياية صاكؿ ااكثير ةاىدن 

 مصاكاة شكساير في مسرصيتو، ليتـ التكافؽ ايف العمميف "شيمكؾ الةديد" ك"تاةر الاندقية".
 
 
 

                                                           
 .27تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (1)
 .27المودر السااؽ، ص  (2)
 .39-38شيمكؾ الةديد، ص  (3)
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 ك ف ة توظ ف ا مرأة في ا عم  ن: -
أم لمػػػؿ أداػػػي الاػػػد مػػػف تكظيػػػؼ المػػػرأة فيػػػو كعنوػػػر فالػػػؿ، ألف األنثػػػ  ليػػػا دكر كايػػػر فػػػي الكثيػػػر مػػػف 

مػػػػا اسػػػػتخدـ شكسػػػػاير المػػػػرأة اػػػػدكر الغانيػػػػة الغاكيػػػػة خاوػػػػة فػػػػي مسػػػػرصيتو  االغكايػػػػة، كغالانػػػػاألدكار، كاإلقنػػػػاع أك 
 )أنطكنيكس ككميكاترا(.

 )تاجر ا   دق ة(  شك   ر:م رح ة ا مرأة في  - أ
  الند التمعف في )تاةر الاندقية( لدكر المرأة ككيفية رسـ شكساير ليا، سنةد أنو أمف ؿ)اكرسيا( دكرن 

فيو كؿ ما يمت لمكماؿ اومة، فيي ذكية صكيمة، متصدثة مثقفة، فاتنة ةميمة، نايمة يةتمع  اكمميزن  اخاون 
 .(1)السمكؾ، كفكؽ ىذا ااإلضافة إل  أنيا تمتمؾ ثركة ضخمة أكرثيا إياىا كالدىا

يتاادر إل  أذىاننا العديد مف التساؤالت خاوة اعد نةاح اكرسيا في الدفاع لف أنطكنيك كتارئتو، كمف 
 ت:ىذه التساؤال

  لمدفاع لف أنطكنيك؟ لـ قامت اكرسيا االتنكر ازم مصاـو 
 كظؼ شكساير المرأة في العديد مف مسرصياتو، لـ تـ التيميش لدكر المرأة في ىذه المسرصية؟ 
ف كةكد المرأة صسب المستكيات الطاقية في ذاؾ الكقت، صيث القرف السادس لشر شيد النظاـ إ

زمف اإلقطاع الذم يفرض منع خركج المرأة مف المنزؿ، كقد أنقص ىذا اإلقطالي، إف النساء كانت تعيش في 
 .(2)النظاـ الكثير مف دكر المرأة في المةتمع لذا قامت المرأة االتنكر

كثرت التساؤالت كالتصميبلت صكؿ ىذه المسرصية، كالعديد كاف يونؼ شكساير أنو مف شدة مصاتو لمديف 
 ريقة نورة لممصاة كالرصمة.ايذه الطالمسرصية  المسيصي أنو اختتـ 

 )ش  وك ا جد د(: م رح ة ا مرأة في - ب
شخوية )نادية( في )شيمكؾ الةديد( ىي المرأة المكازية ؿ اكرسيا في )تاةر الاندقية( مع اختبلؼ ترتيب 
األصداث كتطكر الصاكات القووية، فيي تنتمي ألسرة مورية لريقة األوكؿ، كريمة المنات )لائمة فكزم اؾ 

مف خكؼ كاظـ اؾ أف تمكث سمعة لائمتو في صاؿ لرفت أسرة نادية اسمكؾ  االكاير( يظير ذلؾ ةمين الكطني 
لاد اهلل المشيف، كيظير ذلؾ في المسرصية في لدة مكاقؼ منيا لم  سايؿ المثاؿ ال الصور، معاتاة لـ لاد 

 ؾ" اعد معرفة لاد اهلل االييكدية.اهلل لو "كاظـ ا
أنو ليس مف الرةكلة في شيء أف تخطب فتاة مورية مف أسرة كايرة، كىي  فمنستمع: "كاظـ: ألست ترل

خبلوؾ، ثـ تخكنيا في كطنؾ مع اغي ييكدية؟"  .(3)تثؽ اطيارتؾ كا 
  :، مثبلن اكىي تماثؿ "اكرسيا" ثقافة كذكاء كلممن 

 .(4)ما يشيد اناكغيا كيقكؿ إنيا صةة في القانكف الدكلي" ا"لميا كثيرن 
                                                           

 .418، لااس مصمكد العقاد، صسالات ايف الكتب (1)
 .109-101ص ،1981 دراسات في الركاية اإلنةميزية، إنةيؿ اطرس سمعاف، (2)
 .34شيمكؾ الةديد، ص (3)
 .109المودر السااؽ، ص (4)
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الذكاء في مكاةيتيا لشيمكؾ في الةزء الثاني مف المسرصية "الصؿ" اعد أف تنكرت  كاستخدمت نادية ىذا
كاسمو )فيوؿ(، ىذا المكقؼ يعيد ذاكرتنا لمكقؼ مشااو لو كىك تنكر "اكرسيا" في تاةر الاندقية مع  ازم مصاـو 

 اختبلؼ الدكافع لدل كؿ منيما.
 اكرسيا دافعت لساب شخوي فردم كىك  دافعت نادية اذكائيا لف صؽ يتعمؽ اموير شعب كأرض، أما

 مسالدة وديؽ زكةيا "أنطكنيك".
مف خبلؿ ما ساؽ يتضح لنا أنو اقدر صضكر الشخويات الشكسايرية كالعقد األساسية كالصاكات الثانكية، 

 لشكساير، كيفية التصميؿ كالمقارنة كمكاطف االئتبلؼ ايف اكرسيا (تاةر الاندقية)كمدل مصاكاة ااكثير لمسرصية
كنادية في العديد مف الوفات، يظير لنا كأف ااكثير اتاع ما يكاد يككف مصاكاة كاممة لدكر اكرسيا في المسرصية 

 مع نادية في شيمكؾ الةديد، ااستثناء اعض التصكالت الفرلية التي أصدثيا ااكثير.
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 ا م حث ا را ع
 ا ح كة ع د شك   ر و اكث ر

 :ا ح كة ع د شك   ر و اكث ر
 تعر ف ا ح كة: -

الصاكة في المفيكـ األرسطي ليا اداية ككسط كنياية، كاالتواؿ ايف صادثة كأخرل، كيناغي كةكدىا في 
 .(1)كؿ صادثة فإذا ما صذفت الصاكة أك اختمؼ مكانيا، أويات المسرصية كميا االخمؿ الانائي

، فقد االتي تتضمف أصداثن  كألف العمؿ المسرصي كالدراما ال تصاكي الشخويات كلكنيا تصاكي الصياة
 ط ايف لناور المسرصية في الصاكة.اشترط أرسطك لنةاح الكاتب المسرصي قدرتو لم  الرا

فقد يتكفر لدل الكاتب المسرصي القدرة لم  خمؽ الشخويات، أك استخداـ المغة، لكف ال يممؾ القدرة 
 لم  الراط ايف األصداث، كىذا ما يويب المسرصية االخمؿ كالضعؼ.

نما ىي  :م  صد تعاير أالرديس نيككؿ في إصدل مصاضراتو قائبلن ل "المسرصية ليست نسخة مف الطايعة كا 
 .(2)"امصاكاة لي

كقعت ليذا الشخص ثـ ردكد  افالكاتب المسرصي ال يوكر صياة شخص أك أشخاص إنما يوكر أصداثن 
 الفعؿ، كطريقة الراط ايف الشخص كالصدث.

أريؾ انتمي في كبلمو لف العقدة في الدرامة كالصاكة: "العقدة ىي مادة خاـ كيكافؽ رأم أرسطك الكاتب 
 .(3)مستمدة مف الصياة لم  اتساع الصياة"

الصاكة ىي لممية ىندسة األةزاء المسرصية كراطيا ااعضيا الاعض، فكؿ مسرصية صت  لك كانت إف 
 .(4)"لاثية ال تخمك مف الصاكة

 ر ا   دق ة(:أواًل: ا ح كة ع د شك   ر في )تاج

  التمد اإلليزاايثيكف في صاكاتيـ لم  الصاكات المتداخمة، صيث الصاكة الرئيسية ككةكد لدة صاكات في
 .(5)كافةن  ألكانواالمسرصية كالعمؿ األداي 

مسرصية شكساير تختمؼ في صاكاتيا المتداخمة، فيي تصتكم ثبلث قوص متداخمة، كلكؿ قوة صاكتيا، 
قوة الوؾ ايف أنطكنيك كشيمكؾ كرطؿ المصـ، أما الصاكات الثانكية منيا: قوة كالصاكة األساسية ىي 

 الوناديؽ الثبلثة، كصاكتيا افكز ااسانيك اقمب اكرشيا، كقوة الخكاتـ في نيايتيا.
 

                                                           
 ينظر: معةـ الموطمصات الدرامية، د. إاراىيـ صمادة، مادة "صاكة". (1)
 .32لمـ المسرصية، أالرديس نيككؿ، تر: دريني خشاة، ص (2)
 .33، المؤسسة العراية لمدراسات كالنشر، ص3الصياة في الدرامة، أريؾ انتمي، تر: ةارا إاراىيـ ةارا، ط (3)
 .100المسرصية كالركاية كالقوة القويرة، د. فكزم الصاج، ص (4)
تصميمية مقارنة، د. مصمد زكي العشماكم، دار النيضة العراية، ايركت، المسرح أوكلو كاتةاىاتو المعاورة مع دراسات  (5)

 .14-13ص
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 :)ا ح كة األ ا  ة في م رح ة )تاجر ا   دق ة 
لية، صيث كفؿ أنطكنيك ىي وؾ العقد ايف المسيصي أنطكنيك كالمرااي شيمكؾ كاعض الصاكات الفر 

وديقو اسانيك لند اقتراضو مف المرااي شيمكؾ المامغ لمذىاب لمزكاج مف اكرسيا في مدينة اممنت. كنص الوؾ 
 .(1)ة لمقمب إف تأخر في تسديد المامغمف المصـ مف ودر أنطكنيك مف المنطقة المةاكر  لم  اقتطاع شيمكؾ رطبلن 

 :ا ح كات ا ثا و ة تتمثل في 
لمزكاج كىك الوناديؽ  اكضع ليا شرطن  اديؽ الثبلثة التي تمثميا اكرسيا، ككاف أاكىا ممكن قوة الونا - أ

الثبلثة، أصدىا مف الذىب كالثاني مف الفضة كالثالث مف الرواص، ككتات لم  كؿ وندكؽ ةممة، 
مر كشرط كؿ أمير يتقدـ ليا أف يختار الوندكؽ السميـ الذم يصتكم لم  الةكاىر كوكرة اكرسيا، كتست

 األصداث إل  كوكؿ ايسانيك كاختياره الوندكؽ الرواص كفاز ازكاةو مف اكرسيا.
 ا ح كة ا ثا و ة ا ثا  ة وهي )قصة ت د ل ا خواتم(: - ب

كيتعيداف اعدـ التفريط او، إذ التفريط او يعني  اصيث تعطي كؿ مف )اكرسيا( ك)نيرسيا( زكةييما خاتمن 
، تكاةو اعذكاتيا (تاديؿ الخكاتـ)كصاكة  (ار الوناديؽ الثبلثةتياخ) الفراؽ، نبلصظ أف الصاكات الثانكية صاكة

الصاكة الرئيسية، كما فييا مف مأساة كرطؿ المصـ كتةم  إاداع شكساير االصفاظ لم  الراط ايف الصاكات كلدـ 
 إفبلتيا.

األلماني  أت  مف توكر الناقدالذم  الخمسة ستككف ممثمة ايـر فريتاج لك رتانا أصداثيا لم  الفوكؿ
( مف أف الاناء الدرامي لمأساة تقميدية يتككف مف خمسة فوكؿ في األةزاء 1895-1816ةكستاؼ فريتاج )

 اليرمية.
 ح ث: (2)توز ع فصول ا م رح ة )تاجر ا   دق ة( ع ى هرم فر تاج

 كتتمثؿ في الفوؿ األكؿ صيث أس  كصزف أنطكنيك. ا تقد مة: .1
 كىي المصظة التي استثارت العمؿ األداي، تمثمت في لقد الوؾ ايف أنطكنيك كشيمكؾ.  حظة ا دفع: .2
تمثؿ في لدة أمكر منيا: زكاج ايسانيك مف اكرشيا، كتويد شيمكؾ ألنطكنيك لمكلد  ا حدث ا صاعد: .3

 العقد كالدفع.
ىك رطؿ مف ظيرت في غرؽ سفف أنطكنيك في الاصر، كمطالاة الييكدم "شيمكؾ" اصقو ك  ذروة ا تأزم: .4

 المصـ مف ودر أنطكنيك.
يا ازم سكتمثؿ في المصكمة صيث أخذت األمكر تةرم لوالح أنطكنيك كذلؾ اتنكر اكر  ا حدث ا م ه ط: .5

 لمدفاع لف أنطكنيك. مصاـو 

                                                           
 .38-31تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (1)
 .311معةـ الموطمصات الدرامية كالمسرصية، ص (2)
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كاف مف المتكقع أف تنتيي ىذه الركاية افةيعة، لكف شكساير تبللب في نياية المسرصية صت   ا فج عة: .6
مف السةف، مقااؿ خسارة أمبلؾ شيمكؾ الانتو اعد  ااية سعيدة، كيخرج أنطكنيك اريئن تنتيي المسرصية اني

 كفاتو.
صرص القمـ الشكسايرم لم  التماسؾ ايف الصاكات، خاوة في الصاكة األساسية "رطؿ وترى ا  احثة: 

  أف سيطر لم  المصـ" كالصاكات الثانكية المكةكدة في المسرصية، كاستمر القمـ الشكسايرم ايف مد كةزر إل
كىكذا وكر األخبلؽ السيئة في  ،مشالر المشاىد كصقؽ تفريغ الطاقات كالمشالر السماية التي يراىا المشاىد

 شيمكؾ، اينما كاف أنطكنيك ىك التاةر المسيصي المصاكب مف الةميع. 
  اكث ر: ا ح كة ع دثا ً ا: 

شيء متكقع صدكثو،  ،خط شاو مستقيـ كانت تسير لم  (شيمكؾ الةديد)أف الصاكات في  ترى ا  احثة
سيندـ في يكـ مف األياـ كيتكب، ياق  صاو لكطنو يعمك فإنو فتاة ييكدية كااع أرضو،  ألف العراي ميما أصب

فكؽ صاو ألم فتاة، كتمثؿ ذلؾ في لاد اهلل فياض، كما أف دـ الشااب العراي صاـ ال يركؽ لو الخضكع كالخنكع 
د اهلل فياض ىك "الثكرة" لم  شيمكؾ كالييكد، كنةد في الةزء الثاني "الصؿ" مف اؿ كاف الصؿ األمثؿ لند لا

مسرصية "شيمكؾ الةديد" انتصار شيمكؾ زليـ الوييكنييف الذم طالب ارطؿ المصـ "فمسطيف" كلـ ينةح اذلؾ، 
كؿ فمسطيف وكدرت المستعمرات كالمستكطنات التي اصتميا الوياينة ألوصاايا العرب، كذا صـر الييكد مف دخ

ادلكل أف ليـ مقدسات فييا، لكف المةمس في المصكمة اشترط فقط دخكؿ الصةاج الييكد إل  المقدسات، رغـ 
، كلـ تكف اقدر ركلة صاكات اختبلؼ مكضكع العمميف األداييف إال أف الصاكة لند ااكثير كانت متكقعة

 شكساير.
 ـ ايف كؿ مف رئيس المصكمة كميخائيؿ كشيمكؾ:تتمثؿ نياية المسرصية كانفراج صاكتيا االصكار الذم قا

  ميخائيػػؿ: أنػػتـ المسػػئكلكف لػػف مبليػػيف الػػدكالرات التػػي اػػددتمكىا فػػي فمسػػطيف فمػػيس ليػػا أم التاػػار، أمػػا"
 نصف فمسنا مسؤكليف لما لصقنا مف الخسائر اؿ تقع تاعيتيا لميكـ، فعميكـ تعكيضيا.

 .الرئيس: الشؾ أف ىذا منطؽ معقكؿ 
  شيمكؾ: لكف مف أيف ندفع ىذه التعكيضات؟ 
  الرئيس: ىذه مشكمة يسيرة الصؿ يا مسيك شيمكؾ، يؤخذ مف مستعمراتكـ الزرالية في فمسطيف كمؤسساتكـ

 .(1)الونالية
 كيستمر الصكار كةداؿ شيمكؾ إل  أف يويح:

 .(2)كأكالدنا لتعكيضكـ؟؟؟ أنايع أنفسنا القسكة األقدار! مف أيف نةيئكـ االماؿ أيضن  شيمكؾ: يا
كما يصـر لم  الييكد دخكؿ المقدسات التي يزلـ شيمكؾ أنيا ليـ في فمسطيف، كنياية المسرصية يغادر 

 شيمكؾ المصكمة ثـ يأتي فت ن يخار ككىيف أف شيمكؾ قد انتصر.

                                                           
 .262مسرصية شيمكؾ الةديد، ص (1)
 .275المودر السااؽ، ص (2)
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 م خص ا مقار ات:: اثا ثً 
، إذا ما ضصؿه  ، اؿ تمخيصن افقيرن  اإف أم تمخيص ألم مسرصية مف مسرصيات شكساير، ليادك شاصان  -

أردنا أف يككف مرآة لفنو، ألننا ال نطيؽ أف نتصمؿ مسؤكلية مسخ شكساير اتمخيوو، أك تقديـ لةالة 
شائية لشيء مف مسرصياتو، فعم  القارئ اإلصاطة اأوكؿ تمؾ المسرصيات، أك ترةمتيا، ميما امغت 

 تعطينا وكرة أفضؿ اكثير مف العةاالت كالتمخيوات.  فإنياىذه الترةمات مف السكء، 
-1594األساقية في الزماف كالمكاف ترةع لشكساير في الكتااة لػػ "تاةر الاندقية"، التي تؤرخ مف لاـ  -

، ككتايا كيمياـ شكساير في لور الممكة إليزاايث أم في القرف السادس لشر، ككاف التألؽ 1598
يا أثارت الضةة التيمع  تزام ت المسرصية ليزاايثي، في لندف، كتااةكاإلاداع مشيكر في العور اإل

قضية إلداـ طايب الممكة الييكدم "لكينز" اتيمة كضع السـ لمممكة دكف أم دليؿ، نظر المةتمع 
 .ة، ال نظرة الصذر كالعداكةءرا إل  الييكد نظرة استصقار كدنااإلنةميزم في إنةمت

، صيث ما يماث أف يوؿ امف اعضيا، فيما متزامنتاف تقريان  اتقاراة ةدن لك نظرنا لكصدة الزماف سنةدىا م -
أك شيريف، لكف ايسانيك  اايسانيك إل  اممنت ليفكز ايد اكرسيا التي تعرض لميو أف يمكث ىناؾ شيرن 

 يرفض ذلؾ ما أف يأتي مكلد سداد القرض مف أنطكنيك لشيمكؾ، لتعكد الصاكة األساسية في المسرصية.
ىاتيف القالدتيف )الزماف كالمكاف(، مع اختبلؼ األصداث في مسرصيتو. كما أف شكساير  شكساير كسر -

لـ يصفؿ اقانكف الكصدات الثبلث، كىك )المكاف كالزماف كالصدث( فبل يةد القارئ فييا وعكاة االنتقاؿ 
العمؿ األداي ة يتـ االنتقاؿ ايف الاندقية كاممنت، كىذا يزيد سكسبلمف مدينة ألخرل اؿ اكؿ سيكلة 

ثارة، كىك كسر كصدة المكاف.  خوكاة كا 
 :ا زمان وا مكان ع د  اكث ر 
 " كانت قضية فمسطيف تشغؿ ااؿ الكاتب، إل  أف لخص في كتااو "فف المسرصية" ما دفعو لكتااة ىذه

، أم أراع سنكات قاؿ 1944: "كانت قضية فمسطيف تشغمني كذلؾ سنة المسرصية "شيمكؾ الةديد" قائبلن 
 " قد ألق  في مةمس العمكـ الاريطاني المتصدJobotinsky، لندما قرأت أف الزليـ الييكدم "كاةالن

لف رطؿ المصـ  ا.. لف نتنازؿ أادن ." ألطكنا رطؿ المصـ، لندما ضرب ايده لم  الطاكلة قائبلن خطااا
. تذكرت كقتيا "تاةر الاندقية" فذىات أقرأىا مرة تمك األخرل إل  أف (1)اذلؾ إل  كلد امفكر" ا"مشيرن 

كةدت ضالتي فوارت ىذه الكممة "رطؿ المصـ" صةة لم  الوييكنية، كما وار اسـ الييكدم "شيمكؾ" 
 صةة لم  الييكد ال ليـ. 

 لكبلسيكية، لاقرية شكساير لـ تصفؿ االتقيد االكصدات الثبلثة لممسرصية، خرج لف تعاليـ المدرسة ا
مف الدراسات الكبلسيكية الصديثة في  كافاإلليزاايثيكف تةاىمكا الكصدات كالككرس كنقاء األسمكب، كاستفاد

 . (2)اناء الصاكات كتوريفيا

                                                           
 .49، ص1984فف المسرصية مف خبلؿ تةاراي الشخوية، لمي أصمد ااكثير، مكتاة مور،  (1)
 .22، مكتاة القدس، ص2المسرصية كالركاية كالقوة القويرة، د. فكزم إاراىيـ الصاج، ط (2)
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 تةسدت في العمميف لدة أفكار، منيا:
 (1)إنؾ ال تةني مف الشكؾ العنب: 

 اااسانيك، لكنو اقتنص الفروة ليكتب وكن كتمثؿ ذلؾ في شيمكؾ المرااي الذم أادل استصسانو إلقراض 
 لم  أنطكنيك مقتضاه "مف صقو رطؿ المصـ مف أنطكنيك إف لـ يدفع االكقت المصدد" كتمثؿ ذلؾ ايذا الصكار:

  صسف، ةيد. -شيمكؾ:" ثبلثة آالؼ دكقي 
 .ااسانيك: أةؿ يا سيدم لثبلثة أشير 
 .شيمكؾ: لثبلثة أشير! صسف، ةيد 
  (2)نيك كما ألممتؾااسانيك: اوؾ لم  أنطك. 

 و ضد الييكدكيستمر الصكار إل  أف يأتي أنطكنيك، يقتنص شيمكؾ قدكـ أنطكنيك ليعاتاو كيذكره اكبلم
 :قائبلن  اشيمكؾ مستيزئن ك 

  شيمكؾ: ألف األلـ ىك إصدل اآلفات التي خوت ايا أمتنا، طالما نعتني االكافر، أك الكمب، كاوقت
اآلف فيظير  ىك ممكي، أما ييكديتي، كأنؾ تعياني الستعمالي مالم  لااءتي التي يعرؼ منيا الناس 

مف يقكؿ لي ىذا؟ أنت يامف ينفث في لصيتي لعااو،  "ا"شيمكؾ نريد منؾ نقكدن  أنؾ في صاةة إلي:
قامو  ا!!... كيكمن الكمب األةناي مف لتاة الايت، تطمب مني ماالن  ، كماكيطردني مف صضرتو ركبلن 

 .(3)امني اصؽ تمؾ المكاـر كميا سأقرضؾ نقكدن  ا، فقيامن ادلكتني كمان 
  إياؾ  افي كةيؾ، أك طاردن  الؾ اتمؾ األسماء، أك ااوقن  اأنطكنيك: مف المصتمؿ أنؾ ستةدني مسمين

او أودقاء، كأنى  لموداقة أف تتكلد مف صيث ال  افي إقراضنا الماؿ فمست دائنن  اارةمي؛ فإف كنت راغان 
أاطأ لف اإليفاء في األةؿ كنت في صؿ مف تخريط القانكف لميو اكؿ ، فإذا ارصـ؟ أنت تقرض لدكن 

 قكتو".
  :لؾ، كأف أصوؿ لم  لطفؾ، كأف أنس  ازدراءؾ  اكيؼ تستشاط، أريد أف أككف وديقن  انظرشيمكؾ

إيام، كأف أقضي صاةتؾ الراىنة، ابل تقاضي فائدة ما، كأنت تأا  سماع ما ألرضو لميؾ مف ةميؿ 
 العرض.

 ك فعمت لاالغت في اإلةماؿ.أنطكنيك: ل 
  لنذىب إل  مصرر لقكد فتخط الوؾ لديو، كمف ااب المزاح سأستكتاؾ  -شيمكؾ: سأثات لؾ مةاممتي

في يكـ كذا امكاف كذا تكةب لي لميؾ اقتطاع ليرة* مف لصمؾ  اأنؾ إذا لـ تدفع زىاء ذلؾ الخط اإقرارن 
 .(4)في المكاف الذم أختاره مف ةسمؾ..."

                                                           
 .1/9د.ط، ايركت، د.ت،  –ىػ(، دار الفكر 395المثؿ في: ةميرة األمثاؿ، أاك ىبلؿ العسكرم )المتكف : نصك  ينظر (1)
 .35تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ص (2)
 .38-37، صالمودر السااؽ (3)
(4) Libra38-37غراـ، تاةر الاندقية، ص 327.4: كصدة كزف ركمانية قديمة تعادؿ ق 
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اعد أف اكتسب في فمسطيف، فتمثمت ىذه الفكرة "رطؿ المصـ" ف ـ لند شكساير أما لند ااكثيرالمصىذا رطؿ 
شيمكؾ األرض مف لاد اهلل، أظير لممصكمة ارئاسة الممثؿ الاريطاني أصبلـ كطمكح الييكد ليس فقط "رطؿ المصـ 

 أم فمسطيف" اؿ الكطف العراي اأكممو.
 الزمة" في العمميف:"العدالة ال تكفي كالرصمة  تةسدت فكرة 
 لند شكساير: -1

نةدىا تةسدت في مكقؼ اكرسيا في المصكمة كتمسؾ شيمكؾ اصقو صسب القانكف، لكف تصثو اكرسيا كىي 
لم  الرصمة كأف يأخذ ثبلث أضعاؼ مامغو، أصسف مف اتااع القانكف، يةب اتااع الرصمة  متنكرة اثياب مصاـو 

 :اف أظير مدل صقده لم  المسيصييف كخاوة أنطكنيك، لنقرأ معن ألنيا لمؿ إنساني، كاإوراره التااع القانك 
 اكرسيا: أتعترؼ االوؾ؟ 
 .أنطكنيك: ألترؼ او 
  اأف يككف رصيمن  ااكرسيا: لم  الييكدم إذن. 
 شيمكؾ: كمف الذم يضطرني إل  الرصمة؟ 
  ممف  اليمف لفكن ، فيي كماء السماء ينيؿ االخير، كييطؿ اااال قسرن  ااكرسيا: ركلة الرصمة أف تككف خيارن

 كىب، كيتركو لمف كسب..."
 (1)شيمكؾ: لتقع تاعة ألمالي لم  رأسي، أتشاث االقانكف كألح في إنفاذ شرطي. 
 :فكرة العدالة ال تكفي، كالرصمة الزمة لند ااكثير 

نرل تةسيد ىذه الفكرة لند لمي ااكثير، ااتفاؽ القضية كاختبلؼ اليدؼ، فاليدؼ لند ااكثير ىك رطؿ 
"فمسطيف" كلندما تمسؾ شايمكؾ في مسرصية "شيمكؾ الةديد" االقانكف أماـ المةمس الاريطاني كممثمي المصـ 

 ااكثير ايذا الصكار: مس ككانت نيايتو االنتصار، ممثبلن فالعرب كغيرىـ مف ممثمي البلوييكنية، لـ يفمح كأ
 كةييا إلينا المسيك شيمكؾ  سكردز: "ينيض" يا صضرات المستشاريف، اسمصكا لي اليـك أف أرد لم  كممة

في نياية ةمسة أمس كقاليا قامو زليـ وييكني متطرؼ، إذ كاف يدلي اشيادتو في لندف، تمؾ الكممة 
التي يممح فييا إل  ركاية تاةر الاندقية الشييرة، كأصب قاؿ الرد لمييا أف أرةك المسيك شيمكؾ أف 

 يعيدىا لم  مسامعنا.
 أف أليدىا ألؼ مرة كمرة، لقد كلدتمكنا ارطؿ مف المصـ فألطكنا  شيمكؾ: "ينيض" إني لم  استعداد

 .(2)ذلؾ الرطؿ!
وراره أف يقتطع فمسطيف مف الكطف العراي صسب  انةد شيمكؾ الةديد يرفض تمامن  موالصة العرب، كا 

 كلد امفكر.

                                                           
 137-136تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف،  (1) 
 .143مسرصية شيمكؾ الةديد، ص (2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





71 

دكف  شرطو "رطؿ المصـ" مف أنطكنيك، ككذا شيمكؾ لند شكساير في تاةر الاندقية، رفض التنازؿ لف
 لئلنسانية. مرالاةو 

كلما قيؿ لشيمكؾ في تاةر الاندقية: خذ رطؿ المصـ دكف أف تريؽ منو قطرة دـ كاصدة، لةز  كوكدرت 
 أمكالو صسب قانكف الاندقية.

 شيمكؾ لند ااكثير، لما تشاث االقانكف لـ يستطع أف يصوؿ لم  ما طالب او، فقاـ ااالنتصار. 
 ايف العمميف، ال اد مف كةكد نقاط اختبلؼ اينيما نذكر منيا: اعد كةكد نقاط التبلقي الكاضصة

لنا "شيمكؾ" االشخص الذم يونع العراقيؿ كيضع المكاقؼ المضادة لاطؿ المسرصية، فقد  وكرااكثير 
 كاف يتصيف الفرص لوالصو رغـ قسكتو كلدكانو، كتعاممو االراا لينتزع أمبلؾ اآلخريف.

 صكار اينو كايف كاظـ: نقرأ ذلؾ لم  لساف "ميخائيؿ" في
 كاظـ: يا لمداىية! ما صممو لم  ذلؾ؟" 
  ميخائيؿ: الصاةة يا كاظـ، فاالرغـ مف مسالدتنا لو اصتاج إل  الماؿ لشراء الاذكر كالمكاشي؛ فاضطر

 إل  استدانتو مف شيمكؾ االراا الفاصش.
 كاظـ: لماذا لـ تمنعو لف ذلؾ؟ 
 ذلؾ، كلكف التذر اصاةتو الممصة كقاؿ إنو إف لـ يتخذ  ميخائيؿ: قد صاكلت أنا ككساب أف نمنعو لف

 .(1)ىذه الخطكة فمف يستطيع تسديد الضرائب التي لم  األرض"
 ككىيف، اتخطيطو كصوكلو لم  أراضي الفبلصيف العرب: اككذا كبلـ "شيمكؾ" المااشر مخاطان 

  قانكف يمنع تودير القمح لمصككمة تصسف ليا فيو إودار  ا"شيمكؾ": ]...[ أريد منؾ أف تكتب تقريرن
يا مسيك يعقكب. إف المدينيف لنا مف الفبلصيف العرب أوصاب  ا.. ميـ ةدن .كالزيت إل  الخارج ىذا العاـ

األطياف لـ يككنكا في مكسـ مف المكاسـ أكثر منيـ في ىذا المكسـ، كىذه فروة يناغي أال تضيعيا 
لصككمة لم  إودار ىذا القانكف فسيسقط معظـ شركة شراء األراضي الفمسطينية، فإذا نةصنا في صمؿ ا

ىذه األطياف في أيدينا؛ ألف أوصاايا لف يستطيعكا تسديد ديكنيـ صيف تياط أسعار القمح كالزيت، 
 .(2)أفيمت يا لزيزم؟؟

  شيمكؾ الةديد ال يتكرع في تكظيؼ المرأة لمكوكؿ إل  ىدفو كىك ايع األراضي، في صيف شيمكؾ )تاةر
نكنو صيف يعمـ أف اانتو ةيسكا فد تنورت كىرات مع المسيصي، إذ يتمن  أف تتزكج الاندقية( يةف ة

 اانتو مف أسكأ الييكد، كال أف تتزكج ذاؾ المسيصي.
  " شيمكؾ الةديد" كظيرت معاداتو لاطؿ المسرصية "لاد اهلل فياض"، صيث ونع "شيمكؾ" الفرص في

اهلل فياض" ممثمة صايا لو، صت  يتـ إخضالو لما كضع الفتاة الييكدية "راشيؿ" لتتبللب امشالر "لاد 
 يأمر "شيمكؾ" كىك ايع األرض مف قاؿ "لاد اهلل"، كيتـ ما أراده شيمكؾ.

                                                           
 .42شيمكؾ الةديد، ص (1)
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 :راشيؿ قائبلن  انرل "شيمكؾ" مخاطان 
 صاذرم يا انتي أف تككني ةادة في ىذا األمر، إنما نصف نمعب ايذا الشاب العراي لنقضي : شيمكؾ"

 .(1)كطرنا منو"
  الةديد كاف يوطنع الفرص، ال يسمـ لؤلقدار كسااقو، كما ال يتكقؼ كرىو لمنوارل كصسب اؿ شيمكؾ

إل   تعدل كرىو لمعرب، صت  لم  أاناء ةمدتو مف الييكد، كما زكر إلاراىاـ صادثة مصاكلة قتمو، متكسبلن 
 ذلؾ امسالدة زيكناخ:

 .زيكناخ: ]...[ أرني يا سيدم المسدس الذم معؾ" 
 ما شأنؾ او؟ إنو مسدس مرخص.اىشن إاراىاـ: "مند " 
 .زيكناخ: أرنيو مف فضمؾ 
 ."إاراىاـ: "يوعد النظر فيو كيوكاو 
 .زيكناخ: ماذا تنتظر؟ أرني مسدسؾ 
 " :يخرج مسدسو مف كسطو" تفضؿ.إاراىاـ 
  يأخذ زيكناخ المسدس كسرلاف ما أطمؽ منو رواوتيف لم  الةدار الذم يةمس دكنو شيمكؾ، ثـ"

 .إاراىاـ فألق  القاض لميو"انقمب إل  
 إاراىاـ: "يصاكؿ المقاكمة كيويح، ما ىذا يا لوكص؟ ماذا تريدكف مني؟ 
 "؟  .(2)شيمكؾ: كيؿ لؾ، أتزكرني في مكتاي كتطمؽ لمي الرواص يا مةـر
  األراضي شيمكؾ الةديد اختمفت قضيتو لف قضية شيمكؾ الاندقية، فكاف ىـ شيمكؾ الةديد ىك اصتبلؿ

نشاء دكلة "الفمسطينية ك  إسرائيؿ"، أما شيمكؾ الاندقية كاف ىمو التخمص مف التاةر المسيصي "أنطكنيك" ا 
 ارطؿ المصـ الذم وكو لميو.

 مثاؿ مطالاة شيمكؾ الةديد في المصكمة في الةزء الثاني مف المسرصية في الصؿ:
 ردنا ذلؾ لما "شيمكؾ: قضيتنا ىذه كاضصة كلبلةيا اسيط، إننا لف نأخذ رطؿ المصـ فصسب، فمك أ

 استطعنا اقتطاع الرطؿ إال اإراقة الدـ كالصؽ لنا في ىذا، اؿ ال مومصة لنا فيو.
 سكردز: ىؿ تعني أنكـ ستأخذكف الكطف العراي كمو لتقيمكا فيو الدكلة الييكدية؟" 
 شيمكؾ: ستقكـ الدكلة الييكدية في فمسطيف، كلكنا لف نقتطعيا مف الكطف العراي ألف ىذا الكطف سيككف 

 المةاؿ الصيكم ليا كلنشاطيا.
 .سكردز: كلكف ليس في كلد امفكر ما ينص لم  ىذا الذم تزلـ 
  (3)"افقد اشتمؿ لميو ضمنن  اشيمكؾ: إف لـ يشتمؿ لمييا نون. 

                                                           
 .47شيمكؾ الةديد، ص (1)
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  في الةزء الثاني مف شيمكؾ الةديد )الصؿ( مع )تاةر  اكيظير التناص كىك أصد أدكات المقارنة ةمين
 صـ، نقرأ:الاندقية( صكؿ قضية رطؿ الم

  شيمكؾ الةديد أكثر ةرأة امطالاة رطؿ المصـ اؿ كاما صكلو، اينما شيمكؾ شكساير لـ يقتور ىمو إال
 امطالاة رطؿ المصـ مف المسيصي أنطكنيك صسب ما لقد في الوؾ.

  شيمكؾ: "ينيض" إني لم  استعداد أف أليدىا ألؼ مرة كمرة، لقد كلدتمكنا ارطؿ مف المصـ فألطكنا
 الرطؿ!ذلؾ 

  سكردز: أييا السادة، لقد فكرت الاارصة في ىذه الكممة؛ فعةات كيؼ يصتج ايا رةؿ ييكدم في لورنا
ىذا كما اصتج ايا مىف سىاىقىو مف قامو اقركف ]...["
(1). 

 كنقرأ في مكضع آخر في شيمكؾ الةديد: 
 اؿ شكساير المريض.: إف الييكدم الوميـ ال يخدع لف صقو، كما خدع شيمكؾ الذم اخترلو خيشيمكؾ 
  سكردز: إف شيمكؾ تمسؾ ااقتطاع رطؿ المصـ مف ةسـ أنطكنيك، فمما قيؿ لو خذ رطمؾ مف المصـ اشرط

ني ألخش  أف يككف مويركـ كموير شيمكؾ؛  أف ال تريؽ قطرة مف الدـ لةز كأامس كأدرؾ خطأه، كا 
كف لم  ذلؾ ةاىميف أك تريدكف اقتطاع فمسطيف كىي في مكاف القمب مف ةسـ الكطف العراي، كتور 

 متةاىميف أف ذلؾ يستصيؿ ادكف أف تريقكا قطرات مف الدماء.
  ال لما لةز كأامس كالستطاع أف اوصيصن  اشيمكؾ: ىذا ما يؤكد قكلي إف شيمكؾ ىذا لـ يكف ييكدين ، كا 

 .(2)يصتج لم  قضاتو الةائريف لميو لييكديتو"
 ارضة لاطؿ المسرصية، كما أف ىناؾ وفات متكافقة "شيمكؾ" في العمميف األداييف، يمثؿ الشخوية المع

 ليذه الشخوية ايف العمميف، إال أف االختبلؼ اينيما ةذانا أشد الةذب مف االتفاؽ.
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 خاتمة ا فصل:
 فهي: في ا م رح ت ن وما توص ت إ  ه ا  احثة من  تائج

  ف، كاف الوؾ رطؿ لصـ مف ك خاوة المسيصيياشيمكؾ شكساير كاف صقده لم  العرب كالنوارل
المسيصي، أما شيمكؾ في شيمكؾ الةديد كاف صقده لم  العرب ككاف الوؾ اينو كايف العرب ىك قطع 

 األراضي كايعيا. 
  لـ يخطئ شكساير في توكير الييكد، لكنو قور في توكير ما يمتاز او الييكدم مف مكر كخاث

ىذا الطراز الوييكني الةديد، لكنو أرس   رى كصقد لم  اإلنسانية، كلذر شكساير في ذلؾ أنو لـ ي
 وفاتيـ المكةكدة منذ القرف السادس لشر.

   أما ااكثير فقد رسـ شيمكؾ الييكدم اوكرتو المكةكدة في زمنو، كأضاؼ لميو المكر كالصقد لم
يك ةشعو ف ااإلنسانية، كالمادة دينيـ كديدنيـ، كصقدىـ لم  الكطف العراي اأسره، كما يطالب او موكرن 

 ليس مف صقو رطؿ المصـ "فمسطيف".
 ان أنطكنيك في "تاةر الاندقية" كاف يقاامو شخوية "ميخائيؿ ةاد" في شيمكؾ الةديد، ككاف كبلىما مصاكا 

لدل الةميع مف أاناء شعاو ككبلىما كاف يقااميما شخوية " الييكدم شيمكؾ" الشخوية المعارضة ليما 
 في العمميف.

 يمانو أف تةارتو ستعكد كيستطيع رد المامغ لشيمكؾ قاؿ المدة المرىكف لمييا كافؽ أنطكنيك لم  الوؾ إل
 لوديقو. في الوؾ كفاءن 

  ليـ في فمسطيف،  اقكمين  اكطنن  أنيـ سيقيمكفأما الاريطانيكف فقد ألطكا الييكد كلد امفكر، ليؤكدكا ليـ
 كىك كلد مف ال يممؾ لمف ال يستصؽ.
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 ا فصل ا ثا ي
وا ق ض  امتأخرً وم رح ة "هام ت   ت قظ  "  شك   رهام ت"م رح ة 

 عدوان.  ممدوحع ى طر ف ا حادي" 
 

 في مأ اة هام ت األد  ة شك   ر مصادر محة عن  األول: ا م حث. 
 األد   ن. ا عم  ن ا ثا ي: م خص ا م حث 
 شك   ر. هام ت في ا درامي ا ثا ث: ا   اء ا م حث 
 األد   ن. ا عم   ن ا را ع: تح  ل ا م حث 
 ت قظهام ت  وم رح ة ،شك   ر هام ت م رح ة) األد   ن ا عم   ن في ا خامس: ا مو و وج ا م حث   

 .(عدوان  ممدوح ا حادي طر ف ع ى وا ق ض امتأخرً 
 األد   ن. ا عم  ن في واالختالف ا تالقي  قاط ا  ادس: م خص ا م حث 
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 ا م حث األول
 في مأ اة هام ت األد  ةمصادر شك   ر  محة عن 

"أثاتت الدراسات التاريخية اوكرة قاطعة أف شكساير ألاد كتااة مسرصية أومية كتات في إطار نكع مف 
المسرصيات يسم  "تراةيديات الثأر" كىك نكع مف المسرصيات يقكـ صكؿ وراع ايف القاتؿ كالمنتقـ، إل  أف يثات 

لقاتؿ، فتادأ اينيما مصاكرة كمصاكرات الركايات الاكليسية كؿ منيما يريد أف المنتقـ وصة المعمكمات صكؿ ا
لبلف رف اآلخيتخمص م ، كينتيي ىذا النكع مف المسرصيات امأساة قتؿ ةمالية يصوؿ فييا التشيير االقاتؿ كا 

 .(1)"ةرمو كقتمو لبلنيةن 
ف أف صكادث المسرصية التي كانت ما سقتو ىنا لمتدليؿ لم   "لكف شكساير ال يكتب مسرصية اكليسية كا 

تيفسر أنيا ناتةة لف ضعؼ تراةيدم في شخوية الاطؿ ليا تفسير آخر كىك تفسير مكضكلي، يتوؿ االتراث 
األداي، ككذا التراث الديني الذم كاف شكساير كةميكره يؤمنكف او، فالسؤاؿ ىنا: ماذا أضاؼ شكساير لم  تمؾ 

 .(2)المأساة الاكليسية؟
االاف لو لدكه كىك لمو، إذ إف لدكه ممؾ ىاممت  اير لـ تكف القكل المتوارلة متكافئة،شكسىاممت  لند

االاف شالر رقيؽ الصس مصب ىاممت  شرلي، ياـر االتفاقيات كالمعاىدات كغيرىا مف كاةاات الممؾ، اينما
 أف قاتؿ أايو ىك لمو كمكديكس.لم   لمصياة، فطف كذكي، كال يممؾ دليبلن 

اإلداد مسرصية مع أودقائو لتعرض أماـ الممؾ، كمف خبلؿ رد ىاممت  االيقيف، يقكـ شؾالكألةؿ قطع 
ات التي قاليا الشاح لو، كىك أف يككف "كمكديكس" قاًتمو، كايذا ينتيي معمكممدل وصة ال وفعؿ الممؾ يتايف ل

مترا اصةة التعميـ، ، فيرسمو إلنةىاممت، كيادك خكؼ العـ مف االوراع الخفي ايف العـ كااف أخيو ليظير ةمين 
يكشؼ ىاممت  " رسالة لممؾ إنةمترا فصكاىا "لم  مف يقرأ ىذا الظرؼ قتؿ صاممو" لكفىاممت" يكيرسؿ مع رفيق

إياىا اختـ  اصامؿ الرسالة مكقعن  قتؿ :تمؾ الخديعة مف لمو كرفيقو، كيكتب رسالة كىك لم  ظير السفينة فصكاىا
كتادأ الورالات النفسية  ،رؾنماثانية لمدىاممت  يتـ قتؿ وديقو كيرةع" كيعطييا لوديقو، فىاممتكالده الممؾ "

 كالمةتمع مف صكلو.ىاممت  مع
 :وا خطأ ا تراج دي" هام ت: "أوالً 

ف اختمؼ النقاد صكؿ كةكد خطأ  أكثر الشخويات التي لقت نويب األسد لمتصميؿ مف قاؿ النقاد، كا 
 أـ ال.ىاممت  تراةيدم في

 ىرم كىك: ىؿ سينتقـ ىاممت ألايو؟إةااة لسؤاؿ ةك تقـك المسرصية لم  

                                                           
 .35ة العامة لمكتاب، صدراسات في المسرح كاألدب، د. ىدل صايشة، د.ط، الييئة الموري (1)
 .35المرةع السااؽ، ص (2)
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في ىاممت لم  الضركرة الصتمية في تصقيؽ  يقكؿ ككلردج: "يادك أف شكساير أراد أف يضرب لنا مثبلن 
التكازف ايف لنايتنا اما ايف العالـ الصقيقي كالعالـ الخيالي، كىذا التكازف في ىاممت مضطرب، فأفكاره كأخيمتو 

 .(1)مف مدركاتو" لديو اأشد كضكصن 
اؿ يستنطؽ  ا، نعمـ أف شكساير إف كتب أم مأساة فإنو ال يكتايا لاثن ىاممتاعد قراءة  ايأتي كبلمو مرافقن 

كاف األمير المثقؼ الذم ىاممت  المعالةة كما في مآسيو، ىناإل   تصتاج  االةك مف صكلو ليخمؽ نفسيات كقيمن 
لف الشعب كأمكر الشعب، يمثؿ لو  ايعيش في المدينة الفاضمة ماتعدن ال شأف لو اأمكر ابلده، دائـ الخياؿ كأنو 

االكاقع كمعرفتو أف لمو أقرب الناس ىك ىاممت  ، فعند اوطداـالقور كؿ صياتو، لكف ىذا األمر لـ يدـ طكيبلن 
ياتو؟ سيد المكقؼ، فبل يدرم ىؿ يكمؿ صياتو كما كانت أـ ينتقـ كيغير صىاممت  مف قتؿ أااه، وار التردد لند

ف نككف كاقعييف في مآسيو فإنو يصثنا ىنا أال ناتعد لف العالـ الكاقعي كأ انةد أنو مثؿ ما يعكس لنا شكساير قيمن 
 .ىاممتمتردديف مثؿ  الأوصاب مادأ 

مف الرقة كالتأمؿ، اكاقع الفكر نةد أف األمر الذم كمؼ او ىاممت  لرفناه مف سمات لشخوية كنتيةة ما
ىاممت  أماـ قكة غير مكافئة لقكتو،ىاممت  ألايو، ال يتماش  مع طايعتو النايمة، إذ كضع مف الشاح كىك الثأر

 فة ال صياة القتؿ كاألخذ االثأر.لاش صياة متر 
، ككذا ياني الشخويات النفسية الداخمية، كيعطينا رسائؿ ألخذ الصيطة النا شكساير في مآسيو قيمن  ـيرس 

ىاممت  الاطؿ في الظركؼ المييأة لو ليأخذ اثأره كلينيي المأساة، لكف تو يضعاكالصذر، فإف شكساير في كتاا
صت   الثأر كةعمتو مترددن اات أخذه خر كما ظف الاعض، اؿ ىك ال يصفؿ االمكت، لكف كثرة التفكير أ اليس ةاانن 

 و، رةع ثانية لمتفكير كلـ يقتمو.في السالة الصاسمة التي أراد ايا قتؿ لم
 ىاممت ايف أخبلقيات العوكر الكسط  كأفكار لور النيضة: ثانيان:

كاف يعيش في لوريف صيث زمف اإلقطاع كمف ثـ لور النيضة، الاد أف نةد ىاممت  اعد معرفتنا أف
رد رأم الدكتكر "أصمد ك ىذه الشخوية تختمؼ لف سائر الشخويات في مآسي شكساير خاوة في تردده، ن

"إف ساب لةز ىاممت كتردده لف القياـ إنما يكمف في انقسامو الداخمي،  :قائبلن ىاممت  سخسكخ" لف ساب تردد
صيث يقؼ ىاممت ايف لوريف مختمفيف، يتوارلاف في داخمو، كيمثؿ ىذا التوارع مشالر رةؿ العوكر 
نما لم  شكساير نفسو في ألمالو، فيك ااف  الكسط ، ككذا فإف تأثير ىذيف العوريف ليس فقط لم  ىاممت، كا 

كقيـ لور  هأفكار اطرد يقيات لور قديـ كفمسفة لور ةديد، النيضة، كأنيكو التوارع ايف أخبللور 
 (2)منيما".

مع رأم الدكتكر أصمد سخسكخ، كتضيؼ أف الميمة التي ألقيت لم  لاتؽ ىاممت ليست  وتتفق ا  احثة
االميمة الاسيطة التي تتكافؽ كشخوية ىاممت الصساسة المتأممة، ككذا لـ تكف الماارزة ايف ىاممت كاليرتس 

                                                           
 .8مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: ةارا إاراىيـ ةارا، ص (1)
 اتورؼ. – 28د. أصمد سخسكخ، ص تةارب شكسايرية في لالمنا المعاور، (2)
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، يأمر كيني ، فكؿ ، فيك ممؾ ايده المممكةاىينن  ااالماارزة المتكافئة الطرفيف، كما أف لدك ىاممت ليس لدكن 
 نكف لمعرفة الصقيقة امقتؿ كالده.الظركؼ لـ تكف متكافئة مع ىاممت، لكف ىاممت أتقف دكره اادلائو الة

كما أف شكساير كافؽ ايف كصدة الصدث كالشخويات، كةاء امكف ةديد مف المأساة غير لكف المآسي 
 متكازو ت كالصاكات الثانكية لتتماش  لم  خط و اليكنانية، فيي مسرصية كمأساة كازف فييا شكساير ايف الشخويا

  .اتنفيذ ىذه الميمة التي كيًمؼ اياىاممت  مع الصاكة األساسية كىي الثأر مف لمو، إل  أف قاـ
لمتسامح كال  اكفؤن ىاممت  ف التسامح يصتاج إل  قكة كشةالة أكار مف االنتقاـ، كلـ يكفأ ا  احثة ىر ت

، لدكه )كمكديكس( ممؾ شرلي يقكد الابلد، اينما ىاممت شخص لادم صساس اىينن  البلنتقاـ، كلـ يكف لدكه لدكن 
 الم  ىاممت لائن  القدر لادلة، كقد ألقي وكمفرط االصساسية كالتأمؿ كالفكر، كلـ تكف المكاةية اينو كايف خوم

رفض قتمو كىك  أكؿ مرة صيف اكاف ىك في غن  لنو، كساب تردد ىاممت في قتؿ لمو أةده منطقين  اكايرن  اكىمن 
يومي، إذ يقتؿ لمو كىك يومي كيستغفر صت  إذا قيًتؿ ذىب إل  النعيـ اينما أاكه في الةصيـ، مف منطمؽ العيف 

" ىاممتأاكه الممؾ " كي يذىب لمةصيـ مثمما قيًتؿ افاسقن  ااالعيف كالسف االسف يور ىاممت لم  قتؿ لمو مخمكرن 
 ي.ؾ لو العـ الفروة ليستغفر كيومدكف أف يتر 

كلـ يوب اأم  ايرةع إل  الفكر الفمسفي، لـ يكف ىاممت مريضن فأما تردده في المسرصية كميا كغمكضو 
مرض، كدليؿ لم  لقبلنيتو صديثو مع وديقو ىكراشيك في المقارة كصديثو مع صفار القاكر، إف ما ةعؿ ىاممت 

خار ف ال، كالقارئ مف وفاتو التأكد ممف ودؽ كبلـ الطيؼ، فيك قارئ متميز ايتردد ىك أنو يريد أف يتايف صقن 
نما كثرة التفكير في دكافع اإلقداـ كاإلصةاـ قاؿ اإلقداـ لم  أم فعؿ ، إذف ليس العةز ىك الذم دفعو لمترد، كا 
 ىي التي شمت تفكيره. 

أما االنساة لمف ادل  أنو يشتيي أمو فبل أؤيد ذلؾ، كدليؿ ذلؾ كرىو لةنس صكاء، لما قامت او أمو مف 
ةيا مف لمو، فيك يخار صاياتو "أكفيميا" أف تذىب إل  الدير مع الراىاات ألف الةماؿ كالثقة ال تةتمعاف في زكا

أم أف الاعض فسر أنو يعاني مف لقدة ، لدـ توديقو لةنس صكاء لامةلنا مدل اشمئزازه ك  اأنث ، مظيرن 
ةعمتو يتردد في قتؿ مف تصب صت  أكديب، لكف المقوكد شدة تعمقو اأمو كغيرتو السااقة لمييا مف أايو، 

 اليؤذييا، ككذلؾ يرل في لمو ىك الذم خموو مف غريمو األكؿ فكيؼ يقتمو؟
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 ا م حث ا ثا ي
 م خص ا عم  ن األد   ن

 شك   ر:  هام ت : م خص م رح ةأواًل 
استكناه " لنطكؼ في التمخيص مصاكليف ىاممتننتقؿ إل  رائعة مف ألماؿ شكساير األداية، كىي مأساة "

يكمميا تردد األمير  ىاممت "، كمسرصيةىاممتمغاليؽ سر ىذا التردد الذم شغؿ الااصثيف كاألدااء في شخوية "
 إل  آخرىا. المسرصية دد المسرصية مف أكؿ" لؤلخذ االثأر مف قاتؿ أايو، يكمؿ التر ىاممت"

" كذلؾ اكفاة كالده المفاةئ ىاممت"لنيفة، تيز كياف األمير الشاب  أخبلقيةو  نفسيةو  تادأ المسرصية اودمةو 
" االاف شديد التعميؽ اأايو، ال شأف لو اأمكر الابلد، لديو صس مرىؼ، يعشؽ التأمؿ ىاممتكزكاج أمو، فقد كاف "

كالفمسفة، فمـ يكف ما أصزنو كأمر ليشو أنو سيصـر صقو المكركث في الةمكس لم  العرش، كلكف الذم آلـ قماو 
لم  كفاتو شيراف  مرٌ مرح كايةة ىك ما أظيرتو أمو مف استخفاؼ اذكرل أايو، ما  كقض  لم  ما كاف لو مف

كتكل  )كمكديكس(  اؾ سااقن ( ممؾ الدنمار ىاممت( تزكةت مف أخ الممؾ كمكديكس لـ )ةيرتركدأك أقؿ كانت أمو )
 العرش.
ئو، الامد مع زمبليظير لو الطيؼ كىك في صراسة  فقاؿ اداية الصدث المسرصي، صيىاممت  ودمة زدادكت

اعد رؤيتو لمشاح )لمطيؼ( صيث يصدثو الطيؼ لف صقيقة مكتو كأف أخاه )كمكديكس( دس السـ في أذنو كىك ك 
أخيو مف ( مف زكاةيا ةيرتركدأسفو لم  ما قامت او زكةتو ) انائـ في الظييرة في صديقتو ليتكل  العرش مادين 

 لك ؿ أايو، كأف يترؾ أمو لمعدؿ كالقضاء ىك يصاسايا فبل يقلم  األخذ االثأر مف قاتىاممت  ا)كمكديكس( صاثن 
 لمييا.

كألةؿ ىذا الثأر ىاممت  ىك ]لصظة الدفع[ التي استثارتىاممت  ىذا الظيكر المفاةئ لمطيؼ كصديثو مع
تفكيره في التصقؽ مف وصة ما قالو الطيؼ لو فيدلي الةنكف، كيككف لو صاياة أكفيميا يأمرىا أف ىاممت  يكرس

مسرصية ىاممت  تذىب إل  الدير مع الراىاات، كيتقف دكر المةنكف صت  ال يشؾ لمو الممؾ في أمره، كيكتب
( كيمثميا رفاقو ىاممتتقكـ لم  لممية الغدر كاالغتياؿ التي قاـ او لمو )كمكديكس( اصؽ أايو الممؾ المغدكر )

تفرس مبلمح لمو، صيث يب )ىكراشيك( ( كوديقو المقر ىاممتفي الكقت الذم يشاىد لمو المسرصية، يككف )
 كبلـ الطيؼ.ىاممت  يادم لمو تأففو مما شاىد مف تمثيؿ، كيودؽ

( لمصديث معو، لتتايف ساب ةيرتركدتطماو أمو )ىاممت  إل  إنةمترا، كقاؿ مغادرةىاممت  يقرر الممؾ إاعاد
 تارة لينقؿ الكبلـ لمممؾ، يسمعخمؼ الس افي الكبلـ، كيككف )اكلكنيكس( مختائن ىاممت  ةنكنو، فيقسك لمييا

منو أنو لمو صيث الفروة السانصة ألخذه االثأر مف لمو،  امف خمؼ الستارة ظنن  صركة فيستؿ سيفو قاتبلن ىاممت 
لذىاب إل  إنةمترا يرسؿ لم  اىاممت  ةنكنو، كاعد أف يكافؽ المف قتمو مدلين  يفاةأ أنو )اكلكنيكس( فمـ يعط ااالن 

الخديعة كيسمـ ىاممت  فكر كوكلو، كيكتشؼىاممت  يما مكتكب مف الممؾ أف يقطع رأسالممؾ معو رفيقيف مع
 .اسالمن  ىك ميما كيرةعلرفيقيو كيتـ قت - اعد تغيير ما فيو - المكتكب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





81 

يةد أكفيميا فقدت لقميا لمكت أاييا كتككف نيايتيا االنتصار في النير، ماتت غريقة، كيرةع أخكىا 
كراء ذلؾ كمو، ليتفؽ الممؾ مع ىاممت  ساب ألختو الةنكف، يخاره الممؾ أف مفقاتؿ أايو ك )اليرتس( لبلنتقاـ مف 

، إثر ماارزة غير لادلة، صيث يضع السـ في كأس النخب، كيعطي اليرتس ىاممتالتخمص مف لم  اليرتس 
أف السيؼ الذم ىاممت  كيتاادالف السيكؼ، يناو اليرتس االسيؼ المطمي االسـ، كتشتد الماارزة كيقع االثناف أرضن 

، اعد ةرصو ل اقتؿ اليرتس كالممؾ كتككف قد ساقتيما الممكة فكر شرايا ىاممت  ، فيقكـياممتايده سيؼ مسمـك
وديقو ىكراشيك أف يقص خاره لم  الناس، كيعكد ىاممت  ، كفكؽ ىذه الةثث يكويلكأس النخب فتمكت صاالن 

 .(1)قتؿ الةميع في ىذه المأساة التراةيدية فكرتناراس اكؿ سيكلة ليصتؿ لرش الدنمارؾ اعد أف
 :وا ق ض ع ى طر ف ا حادي   كاتب" ممدوح عدوان ،اهام ت   ت قظ متأخرً : م خص م رح ة "اثا  ً 

 " مصاكالن اىاممت يستيقظ متأخرن مف ةزأيف، صيث كتب الةزء األكؿ " تتألؼ مسرصية الكاتب ممدكح لدكاف
"القاض لم  طريؼ  كالةزء الثاني منيا كاف امثااة مسرصية اعنكاف" لشكساير، ىاممتمصاكاة مسرصية "

 .الصادم"
، إنما ىي مسرصية كاقعية صيث لكس فييا الكاتب خيانة األنظمة امسرصية ىاممت يستيقظ متأخرن 

لميو االزكر  ستيبلء"المنوب" كاال ألةؿ مومصة كاصدة كىي االسياسية، كخيانة األودقاء اعضيـ اعضن 
ذب ضد أودقائيـ، لكس الكاتب مدل الفساد في األنظمة السياسية، كاستغبلؿ أوصاب المناوب كشيادات الك

لثركات الابلد لوالصيـ كلوالح أانائيـ، في الكقت الذم يايع فيو كؿ مف الصاكـ كالمسؤكليف دماء الشيداء في 
اةيف، ةسد الكاتب فكرة" الصركب ألةؿ موالصيـ، كألق  الكاتب الضكء لم  قضية خيانة النساء كغدرىف اأزك 

مثقؼ،  شخص رقيؽ المشالر، أكمتؾ الذئاب" كتمثؿ ذلؾ ادكر ىاممت ااف الممؾ المغدكر، فيك اإف لـ تكف ذئان 
 أمو مف "لمو" ليتكل  لمو العرش. ما أدم  قماو ىك كفاة كالده أمير الدنمارؾ فةأة، كزكاج

 صت  ظير لو طيؼ أايو ،الادين  اأـ مكتن  لـ يةؿ اااؿ ىاممت التصقؽ في ساب مكت أايو ىؿ كاف قتبلن 
كتد  االممثؿ الفقير ليمثؿ الدكر في المسرصية التي كتايا ىاممت، مصركن  )الشاح( كأكد لو ةريمة القتؿ، ثـ ةاء

لـ يتصرؾ ىاممت لمقتؿ أايو؟ ىنا يتصكؿ  اف لامة الناس تتساءؿ لمكيقطع الشؾ االيقيف، إالتفكير لياممت، 
 إل  الاصث لف الساب في قتؿ أايو.صزف كأس  لم  مكت أايو تفكير ىاممت مف 
 (أكفيميا) ا  ته ، كيخطط الستيبلء(اليرتس)الوفقات كييتـ االمنح الدراسية الانو (اكلكنيكس)اينما يعقد 

أف ما يفكر او سكؼ يفةر ومت (اليرتس)لم  العرش لتككف ىي الممكة اعد زكاةيا مف ىاممت، يصذره اانو 
 كسينفةر ىذا الاركاف في لصظة ما.الناس، فالعامة كأنيا لم  فكىة اركاف 

كأنو الممؾ يعقد كياـر الوفقات، كيزرع الةكاسيس كاأللكاف لند ىاممت لينقمكا لو ما  (اكلكنيكس)يمضي 
يعمؿ لوالح الممؾ  (زنكرنتسرك ) يفعؿ في القور، كتككف الضراة الثانية لياممت ىي؛ معرفتو أف وديقو

ةعؿ أودقاءه القكة (األودقاء)القكة التي كاف يعتمد لمييا ىاممت كىي  (اكلكنيكس)، فقد استخدـ(اكلكنيكس)ك
 العمؿ ضده ألةؿ موالصيـ الشخوية.أودقائو لو ك  تنٌكرالمضادة لياممت ككاف ىذا ما أثخف قمب ىاممت كىك 

                                                           
 ، اتورؼ.103-9مياـ شكساير تر: خميؿ مطراف، صمآسي شكساير الكارل، كي (1)
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ةراء الوفقات كأكليا وفقة األقمشة  (فكرتناراس)ة مع كانت الضراة القاضية لياممت، الموالص لدكىـ كا 
كىي التخمص مف ىاممت ألف (فكرتناراس)ايف الامديف، لكف ال تتـ ىذه الوفقة إال إذا نفذ الممؾ نويصة العدك 

اااللتقاالت السياسية الظالمة ألم شخص  (ركزنكرانتس)لمييـ، كاالفعؿ يقـك وديقو  اىاممت يشكؿ خطرن 
مع لدـ اصتراـ ميثاؽ الوداقة اينيـ  (لكركنزك)وديقو (ركزنكرانتس)لمامد، كيعتقؿ (فكرتناراس)لم  قدكـ يعترض

التكلي لم  منوب في الصكـ كالتقرب لمممؾ"، ايذا يعكس نو كؿ ذلؾ لمومصتو الشخوية كىي "اؿ التقمو كأىا
مف إاعاد ىاممت ألنو  (فكرتناراس)الكاتب قضية أخرل كىي غدر الوديؽ اوديقو، كاعد تنفيذ الممؾ نويصة 

االقاض لم  ىاممت كالتقالو، كيكةيا لو  (غكلدنشترف)ك (ركزنكرانتس)لمييـ، يأمر الممؾ وديقيو ايشكؿ خطرن 
يةيب مفاةأ اما يراه مف غدر أمامو، إل  أف ينطؽ الممؾ االصكـ لم   العديد مف التيـ المزكرة، كىاممت ال

 "اإللداـ". ىاممت كىك
مصاكاة مسرصية  الفساد الذم لخوو الكاتب ممدكح لدكاف في الةزء األكؿ مف مسرصيتو مصاكالن كاف ىذا 

 ألنظمة العراية.مف أرض الكاقع العراي كفساد ا اشكساير، ككاف ذاؾ التوكير لمفساد مناثقن  (ىاممت) مأساة
كضمف  (الصادمالقاض لم  طريؼ ) ةسد الكاتب فكرة الفساد السياسي في مسرصيتو التي كتايا كىي

ىذه المسرصية مع الةزء األكؿ مف المسرصية لتعزز فكرتو لف فساد األنظمة العراية، كفساد صكـ العسكر اوفة 
في القوة لم  قسكة صكـ العسكر ضد الشعب المدني، كىذا يمثؿ الكاقع العراي اكؿ  اخاوة، فقد كاف مركزن 

 أنظمتو.
 :مصدر م رح ة "ا ق ض ع ى طر ف ا حادي"

كاستمد  (لزيز نيسيف)إياىا مف قوة قويرة لمكاتب  االكاتب ممدكح لدكاف ىذه المسرصية، مستكصين ألؼ 
الةنس األداي ليةعميا مسرصية تعكس شدة الفساد السياسي، ككثرة  ناصية آخر مف امنيا الفكرة ليكتايا نكلن 

 .(1)1980كتب قوتو لاـ  (لزيز نيسيف)المظمكميف في السةكف، ككاف 
ا ق ض ع ى طر ف )، وهي م رح ة (ا ت   ت قظ متأخرً هام): م خص ا جزء ا ثا ي من م رح ة اثا ثً 

 :(ا حادي
طريؼ )يتككف المشيد مف صارة شعاية، تثير فييا الةدؿ امرأة ااصثيا لف الشخص المستأةر لندىا كىك 

"طريؼ  ، كيعممكا وكرةكيككف شرطياف يةمساف أماـ القيكة يةاراف المرأة لم  تقديـ شككل لمشرطة (الصادم
الصادم" تمر األياـ كتكثر االلتقاالت الفاسدة، لـ تيأس الشرطة مف الاصث لف طريؼ، كتعدل ذلؾ إل  أف 
كضعكا مبلمح كوكر مختمفة تصمؿ اسـ طريؼ، مف ىذه المبلمح: "طريؼ رةؿ أشقر طكلو مئة كثمانيف سـ، 

"أسمر كثيؼ الشعر، قوير القامة، لو شارااف  لطريؼ: يشؾ الشرطي أنو مف االستعمار اإلنةميزم، ككذا مبلمح
ضافة ليذه المبلمح التي  اقويراف، نصيؿ القامة، فقد ثبلثن  مف أسنانو األمامية السفمية، لمره يقرب الخمسيف"، كا 

                                                           
 .13ـ، ص1989 دار الزاكية لمطاالة كالنشر، ىاممت يستيقظ متأخرنا، ممدكح لدكاف، (1)
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طريؼ الصادم في العشريف مف وفات، ىناؾ مكاوفات أخرل منيا: "يتـ لمييا سةف كؿ مف ىك اتمؾ المكا
 ".او اليسرل صكؿ اسيط، كيشكك مف تشكه في شفتو السفم  تةعؿ نطقو لسيرن لمره، في لين

 خضراكاف كشعر أةعد، قوير كاديف"."لو ليناف  كطريؼ الصادم:
 كؿ ىذه االلتقاالت تصت مسم  التصقيؽ، كيعكس قكؿ المسؤكؿ ما كاف مف فساد سياسي قكلو:

 "المسؤكؿ: لما اتككف مصقؽ صقؽ
 يعني فتش اسأؿ دقؽ

 قدامؾ أكار راسإذا 
 اضرب الضراة كساؽ
ذا قدامؾ أفقر ناس  كا 
 اكل  تصف كتشفؽ

 اضرب الضراة ع القدامؾ
 خمي لظامو تطقطؽ كاورخ..
 اضرب كاسأؿ اسأؿ.. اسأؿ..

 . اكل  تودؽ.كشك ما قالكا
 اتوفؽ انو اإليد الكاصدة ما

 لم  أم كممة فيؾ تعمؽ
 ركب، فارؾ، زكر، لفؽ

 ب يسكت شكؼ المعتر ليش
 زنكيؿ منيف ايسرؽكال

 مةكز كم شكؼ األلزب ليش
 كمطمؽم كالمي مةكز ليش

 يعني االمختور المفيد
 (1)لما اتككف مصقؽ صقؽ"

كتتـ االلتقاالت كاإلىانات لكؿ مف يتـ القاض لميو ايذه المكاوفات، كيستمر الفساد السياسي صت  تمنح 
إل   اإل  أف يوؿ لدد المقاكض لمييـ زكرن  مكافأة لمشرطي الذم يقاض لم  مف يممؾ إصدل تمؾ المكاوفات،

 ، مع صممة التقاالت فاسدة ككاذاة.اأراعة كخمسيف شخون 
لميو مف ديف  يدخؿ القيكة يصاسب كيسدد ما (طريؼ الصادم)تمر األياـ إل  أف يوؿ الشخص المطمكب 

أن  سدىا دينيا، اعدلواصب المقي ، كيرفع وكره مف المقي ، كيعـز الشرطييف لم  الشام، يرةع لممرأة لي
 دينو كيطمب منيا الزكاج فتكافؽ.أكضح ليا أنو ذىب إل  الضيعة لايع الاستاف كرةع لسداد 

                                                           
 .6، ص1980القاض لم  طريؼ الصادم، ممدكح لدكاف،  (1)
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 لآلخر: ايتضح الفساد كالظمـ في الصكار ايف الشرطييف كأف أصدىما يشرح درسن 
 لشرةلم  "فتح لينيؾ لشرة 

 تضمؾ مياكؿ كطيب ال
 ىك شغمة سخرة شغمؾ ما

 متييبكما في صاةة تككف 
 كؿ الناس المي شايفيـ
 كاصد كاصد متيميف

 تفيـ أنت لارفيـ ما
 لارؼ كؿ كاصد فييـ ميف
 فييـ طيب لامؿ صالو ميت
 كفييـ ميت لامؿ صالو طيب
 كفيو كاطي لامؿ صالو لالي

 ىز ارأسؾ قمف: طيب
 كؿ كاصد لارؼ شك ذناو
 كالمذنب ذناو لم  ةناو

 كالمي ايضصؾ لك مك مذنب
 اوايخاي ضصكاتو اع

 ايتمفت لك مك مذنب ما
 ايضمو ماشي ادراو

 لكال ذنكايـ كاف الكاصد
 خايؼ غير مف راو ىك ما

 فإذف خمي ليكنؾ لشرة لم  لشرة
 كاصاسيـ كميـ االمرة

 صت  الطيب مف ايناتيـ
 (1)ايوفي لمميت درس كلارة"

منيا الشرطي يسأليا ىؿ اينما طريؼ ياني سكر الغرفة كامرأتو تسالده في نقؿ التراب كالصةارة، يقترب 
ىي التي قدمت الابلغ أك الشككل لف طريؼ، تةياو نعـ كانتي  األمر ازكاةنا، لكف الشرطة تقكد المرأة إل  
 االمخفر، كياق  طريؼ الذم منعتو الشرطة أف يككف معيا، ياق  االخارج اينما اكتظت السةكف االمتيميف زكرن 

 كالمظمكميف.

                                                           
 .12ىاممت يستيقظ متأخرنا، ممدكح لكاف، ص (1)
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 لميو. فطريؼ الصادم، كلند كوكليـ لمشخص المطمكب ال يقاضك  (فكخمسي ساعةن )الشرطة تعتقؿ 
 تنتيي المسرصية اخطاب سياسي صماسي يقكؿ فيو الخطيب:

الخطيب: "كنعد ةماىيرنا كشعانا الكريـ، اأف صممتنا ستستمر كلف تتكقؼ صت  القضاء لم  آخر طريؼ  -
الدلـ  كالصمفاء الذيف يقدمكف لوصادم لم  كةو األرض، كميما امغت المعكنات التي يتمقاىا، 

كالمسالدة فإف يقظة شعانا كتعاكنو مع أةيزة األمف كفيبلف اقطع الطريؽ لم  طريؼ الصادم كلم  كؿ 
ل  األاد"  .(1)طريؼ صادم كا 

 :   ذة عن ا كاتب ممدوح عدوان:ارا عً 
 23 في (، كاتب كشالر كمسرصي سكرم، كلد ممدكح لدكاف2004 - 1941ممدكح وارم لدكاف )

في  أك ترةمات أك مسرصيات، تكفي ا، لو العديد مف األلماؿ األداية سكاء شعرن 1941نكفمار/تشريف ثاني لاـ 
اعد معاناة مف مرض السرطاف ادأ في  19/12/2004قرية قيركف االقرب مف موياؼ في مصافظة صماة، في 

 (2)2003آذار 
 

 
  

                                                           
 . 13مسرصية ىاممت يستيقظ متأخرنا، ص (1)
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki  ممدكح لدكاف، كينظر األلماؿ المسرصية الكاممة لممدكح لدكاف
41.76564-16-04-https://www.albayan.ae/paths/books/2007/  كينظر األلماؿ الشعرية الكاممة لممدكح لدكاف

https://books.google.ps/books/about/األلماؿ  . 
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 ا م حث ا ثا ث
 ا   اء ا درامي في هام ت شك   ر
إل  ما فكؽ العشريف شخوية،   ايأدخؿ شكساير الشخويات الثانكية في مسرصيتو، فارتفع لددىـ في

 إل  ةنب مع خط الفعؿ المتوؿ مف اداية العمؿ إل  نيايتو. ااخترع العقدة الثانكية التي تسير ةنان 
كات الثانكية أثات شكساير أنو صقؽ لناور العمؿ الدرامي المطمكب، كىي الشخويات الثانكية كالصا

، كانتقمنا ىنا المصاكة الرئيسية، كما رأينا الصاكات الثانكية في مسرصية تاةر الاندقية سااقن  مكازو  التي تسير اخطو 
 لميقة كليست مةرد مسرصيات سطصية. " فيذاف العنوراف ةعبل مف ألمالو األداية ألماالن ىاممتلمأساة "

ث: لكدة كالد ىاممت اكمف ىذه األصدىاممت  مية في مأساةكما صقؽ العمؿ الدرامي تعدد األصداث الدرا
في وكرة الشاح، ثـ تظاىر ىاممت االةنكف، كقتمو لاكلكنيكس، كلنور التاايف ايف ىاممت كفكرتناراس، صيث 

ت المتردد، كفكرتناراس واصب اإلرادة المتقدة، كؿ ىذه األصداث مف شأنيا أف تؤدم إل  الودمة العاطفية مماى
 كتاعث لدل المتفرج صدة االنفعاؿ.ية أك الذىن

في استغبلؿ األصداث كمبلءمة الشخويات لمصدث المناسب، فقد كانت مآسيو تناع  اشكساير كاف اارلن 
ا ية لتعالج قضية التزاؿ مكةكدة مف داخؿ النفس اإلنسان في كؿ األزمنة، سكاء الراا أك األساطير مف خركج صتمن

 لشاح أك الطيؼ في المأساة نفسيا.ىاممت، كظيكر ااألمكات مف قاكرىـ كما في 
أما االنساة لممسرصيات؛ نعرؼ أف المسرصيات تنقسـ إل  نكليف كىما المأساة كالممياة، كاف الاد لنا مف 

 ".ىاممتألف ما ايف أيدينا "مأساة  التطرؽ لمتعريؼ االمأساة
ىي مصاكاة فعؿ نايؿ تاـ، ليا المأساة: "تااو فف الشعر ما يمي فتعريؼ المأساة كما يعرفيا أرسطك في ك

، امغة مزكدة األكاف مف التزييف يختمؼ كفقا ااختبلؼ األةزاء، كىذه المصاكاة تتـ اكاسطة أشخاص  طكؿ معمـك
 .(1)يفعمكف ال اكاسطة الصكاية، كتثير الرصمة كالخكؼ كتؤدم إل  التطيير مف ىذه االنفعاالت"

المسرح في لور لند لرض مأساة لميو:  اكصديثن  امن المسرح قديننتقؿ لمعرفة الةك الذم كاف يسكد 
توكير خاايا النفس اإلنسانية مف الداخؿ كلـ يكف اشكساير أوااو اعض التطكر، كاىتـ شكساير في كتاااتو 

تمثيميـ كاف مف صدكد الزماف كالمكاف، ك  طميقةن  شخوياتوفكانت اىتمامو فقط لرض الشخويات لم  المسرح، 
 .(2)الاناء الركصي الذم تتاناه القيـ متةسدة في ىذه الشخوياتلف  اوادر 

وات التمادىا لم  الوراع الذم يككف ايف الفرد كالنظـ االةتمالية كالسياسية فقد أما المآسي الصديثة، 
أك  اأك اةتمالين  االفاسدة، كتركز المآسي الصديثة لم  شعكر المشاىد أف مثؿ ىذه النظـ فاسدة سكاء اقتوادين 

لممدكح لدكاف كىي تعكس الوراع القائـ ايف  اكمف المآسي الصديثة مسرصية ىاممت يستيقظ متأخرن . (3)"اسياسين 
 الفرد كالنظـ السياسية.

                                                           
 .18ـ. ص1973فف الشعر، أرسطك: تر: لاد الرصمف ادكم، ايركت: دار الثقافة، ينظر:  (1)
 .69-62قد المسرصي كاألدب المقارف، ص: دراسات في النينظر (2)
 .66دراسات في النقد المسرصي كاألدب المقارف، صينظر:  (3)
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 ا م حث ا را ع
 تح  ل ا عم   ن األد   ن

، الاد أف يتككف مف الصدث كالشخوية كالعقدة، فيي المككنات األساسية صي أكلمؿ أدايأم لمؿ مسر 
ذا انتقمنا لتعريؼ الشخوية فإف ممخوو ما ذكره د. لاد القادر القط في كتااو فنكف األدب  ألم لمؿ أداي كا 
 :قائبلن 

 تعر ف ا شخص ة:
ا أك فاةعة، فإف سرد الصدث ال يكفي لتمقي المشاىد، اؿ  الشخوية تةسد الصدث، مثبلن كاف صزننا أك فرصن

  أتـ كةو، كلكي تعطي الشخوية المسرصية دالالتيا التي لم  الشخوية أف تؤدم ىذا الصدث كىذا الدكر لم
كتايا المؤلؼ المسرصي، كاف الاد أف يقكـ اينيا كايف شخوية أخرل وراع ما، إما صكؿ ماادئ أك قضايا 

 .(1)في العمؿ المسرصي كال يةعؿ الشخويات راكدة ان اةتمالية، كالوراع ييصدث نمك 
صركو كتطكر ىذا الصدث المسرصي، سكاء االوراع أك الاد ألم صدث مسرصي مف كةكد شخويات ت 

الصكار ايف الشخويات الرئيسة كالثانكية، فالشخوية تصرؾ فكر المسرصية، كتختمؼ الشخويات في رسميا 
 صيث السمكؾ؛ ىناؾ الشخوية الطياة كىناؾ الشريرة كغير ذلؾ مف شخويات مختمفة.

 شك   ر:هام ت  ا شخص ات ا رئ  ة في مأ اة: أواًل 
االاف الذم اصتؿ العرش مف اعد أخيو امؤامرة خايثة دار فييا قتؿ أخيو ىاممت  : "كىك لـك ود وس -1

 .(ةيرتركد) ، كوار زكجا" ممؾ الدنمرؾ سااقن ىاممتالممؾ "
 ،: ااف الممؾ الراصؿ كااف أخ الممؾ الصالي لمدنمرؾ، شخوية مثقفة تميؿ إل  الفمسفة كالتأمؿهام ت -2

اعد كفاة أايو خبلؿ (كمكديكس)مف لمو  (ةيرتركد)" كزكاج أمو ىاممتة أايو "الممؾ يفةع اخار كفا
 شير، كىك الشخوية الرئيسة لممأساة الشكسايرية كسميت المأساة ااسمو.

كلم  الصكار ىاممت  : رئيس الديكاف الممكي، يعمؿ لوالح الممؾ كمكديكس، يتةسس لم  و و  وس -3
 ".ىاممتكيمق  صتفو لم  يد "ككالدتو ىاممت  الذم يقكـ ايف

الةنكف، أـ تفرس ىكراشيك  لم  أمكره سكاء ادلاء يأتمنو( االاف ىاممت): وديؽ صميـ لػ هوراش و -4
 ".ىاممتمبلمح كمكديكس لند لرض المسرصية لمتأكد مف وصة ما قالو الشاح لػ"

 لمو. اما فعمو لمو كيأمره االثأر مف اانو يخارىاممت  كالد شاح : كىكا ش ح/ا ط ف -5
ىاممت  يترؾ الدنمرؾ ليكمؿ دراستو، كلند رةكلو يفاةأ اأفىاممت  كوديؽ (اكلكنيكس): ااف ال ر تس -6

االةنكف ثـ مكتيا منتصرة في النير، يقرر االنتقاـ  (أكفيميا) إوااة أختوتساب في قتؿ أااه "اكلكنيكس" ك 
 .ىاممت مف

                                                           
 .29-26مف فنكف األدب المسرصية، لاد القادر القط، د.ط، دار النيضة العراية لمطاالة كالنشر، ايركت، صينظر:  (1)
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، ينتيي ىاممتالممؾ السااؽ لمدنمرؾ  أمير النركيج، طالما قامت الصركب اينو كايففورت  راس:  -7
، ىاممتالمطاؼ ااصتبلؿ فكرتناراس الدنمرؾ اعد الماارزة النيائية غير العادلة فكؽ الةثث األراعة مف 

 ، كمكديكس.ةيرتركداليريتس، 
 اكزكةة ممؾ الدنمرؾ سااقا، خططت مع كمكديكس مكيدة لقتؿ زكةيا مسمكمن ىاممت  : كالدةجورترود -8

 .في الصديقة
، ينتيي ايا المطاؼ إل  الةنكف كتبلقي صتفيا ىاممتاانة اكلكنيكس كأخت اليرتس كصاياة أوف   ا:  -9

 .(1)في النير اغرقن 
 "   كاتب ممدوح عدوان:ا: ا شخص ات ا رئ  ة في م رح ة "هام ت   ت قظ م كرً اثا  ً 

 الاطؿ الرئيسي في المسرصية.: هام ت -1
ابلده، اؿ ييتـ االسرقات التي  ريختمس الفرص كال ييتـ ألمك ىك رئيس الديكاف الممكي،  و و  وس:  -2

 يأخذىا مف المؤف التي تأتي لمفقراء، كيمق  صتفو في العمميف األداييف لم  يد ىاممت.
لمدانمرؾ  افي العمميف األداييف، يترؾ امده التي يدرس فييا راةعن ىاممت  ااف اكلكنيكس كوديؽال رتس:  -3

 .لينتقـ مف ىاممت قاتؿ أايو
شكساير، ككذا نةده لند ممدكح لدكاف فيك الراكم الكمي لقوة"  ياممتالوديؽ الصميـ لهوراش و:  -4

 ىاممت" الذم قتؿ في ماارزة مغشكشة.
 "ىاممت" األب. لـ ىاممت في العمميف األداييف، كىك الذم دار المكيدة لقتؿ ممؾ الدانمرؾك ود وس:  -5
العمميف، نةده لند شكساير يصتؿ الدانمرؾ ادكف أم لدك المممكة الدنماركية في كبل فورت  راس:  -6

 " فإنو يعقد الوفقات التةارية مع كمكديكس اشرط قتؿ ىاممت.ا"ىاممت يستيقظ متأخرن  صرب، أما في
كال  ا، كىي مف اتفؽ مع كمكديكس لقتؿ "ىاممت" الممؾ سااقن نمارؾفي العمميف ىي ممكة الد: ج رترود -7

تستطيع أف تنقذ اانيا "ىاممت" مف اراثف الخطط الخايثة التي يعقدىا "كمكديكس" ااتفاؽ مع "فكرتناراس" 
 كرةاؿ الابلط لقتؿ اانيا.

في  اشكساير تمق  صتفيا غرقن ىاممت  ، في(اليرتس)كأخت  (اكلكنيكس)كاانة  (ىاممت): صاياة أوف   ا -8
 م  قيد الصياة كتخطط مع أاييا الصتبلؿ العرش.النير، أما لند ممدكح لدكاف فإنيا تاق  ل

في العمميف، كىما مثاؿ الغدر في الوداقة، سكاء كاف  (ىاممت)ىما أودقاء روز كراتس/ غو د شترن:  -9
ممدكح لدكاف، فكبلىما يعمؿ لوالح الممؾ ضد وديقيما" ىاممت" ألةؿ المناوب  كلند شكساير أ

 كالموالح الشخوية.
 االذم قتؿ لم  يد أخيو مسمكمن  (ىاممت)لعمميف األداييف ىك ممؾ الدانمرؾ في اا ش ح أو ا ط ف:  -10

إياه ااألخذ االثأر  ااالاف في العمميف كيخاره لف صقيقة مكتو، مطالان (ىاممت)ػ في صديقة قوره، يظير ل
 ممف اغتوب لرشو، كأف يترؾ أمو لمقضاء.

                                                           
 .28-27ص مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف،ينظر:  (1)
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شك   ر وم رح ة هام ت   ت قظ  هام ت : مواطن االئتالف واالختالف   ن ا شخص ات في مأ اةاثا ثً 
 :امتأخرً 

لرفو  امسرصين  ا، كاف في الظاىر يتتاع تقميدن 1601( صكالي لاـ ىاممتلندما كتب شكساير مأساة )
 العور اإلليزاايثي، ىك تقميد مأساة االنتقاـ.

 ،اتقميدين ( كاعدىا، غير أف شكساير أخذ مكضكلا ىاممتكقد كتب مآسي كثيرة مف ىذا الضرب مف قاؿ )
إف مأساة االنتقاـ تعتمد في الغالب لم  مصاكلة كوكؿ الاطؿ إل  لدكه لمقضاء لميو، فالصركة تسيٌرىا مصاكلة 

شكساير سار في اتةاهو معاكس فكانت  ، لكفاالتغمب لم  العكامؿ الخارةية، إل  أف يتصقؽ التغمب لمييا نيائين 
ىاممت  ، اؿ إف الممؾ يكاد يككف تصت رصمةاأقؿ في مأساتو خطرن العكامؿ الخارةية مف صيث تنفيذ االنتقاـ ىي 

مصاكب الشعب كةندم مرمكؽ اارع الضرب، كلف يتقالس الشعب الذم يصاو لف  ياممتفي معظـ األصياف، ف
مو، لكنو ال يقدـ نورتو إذا طمب االعرش، كفي إصدل المرات يرل لمو راكعا يومي كصده فيستؿ سيفو لقت

 كيرفض قتؿ لمو.
رسـ شكساير الشخويات مع ما يناسايا مف مبلمح كتطكرات، نكع كلدد مف الشخويات، فيناؾ 

 في تطكر األصداث كتنامييا. اىامن  االشخويات الرئيسة كالعديد مف الشخويات الثانكية التي لعات دكرن 
 (ىاممت)كيقتؿ  (اليرتس)صتفو في ماارزة مع  (ىاممت)يمق  الاطؿ : الشخويات لند شكساير 

كأس النخب الذم فيو السـ، كيمق  اكلكنيكس صتفو لم   (ةيرتركد)كتشرب أمو  (كمكديكس)يرتس كال
 تنتيي المأساة االفاةعة لم  الةثث األراعة. (ىاممت)يد 

 كصاشيتو  (كمكديكس)فإنيا تنتيي امكت "ىاممت" كاقاء الممؾ : الشخويات لند ممدكح لدكاف
يظممو أصد اعد  أف يركم قوتو لمةميع صت  ال(ىكراشيك) وديقو (ىاممت)، كيكوي (فكرتناراس)ك

 مكتو، تنتيي مسرصية ممدكح لدكاف امكت ىاممت، كاقاء الخكنة.
منيا ك أف يوكرىا  شكساير ي أرادت" أىـ القيـ الىاممتةسدت الشخويات الرئيسة أىميا " -

 "الغدر". 
المكةكدة  ،كافةن قيـ المختمفة اؿ كاف اىتمامو توكير ال ،لـ ياصث شكساير في مأساتو لف االنتقاـ -

 (ىاممت)ألخيو الممؾ  (كمكديكس)في ذاؾ الزمف، كيمكننا أف نةدىا اأم زمف، مثؿ: قتؿ األخ 
األمير، كأىـ ما دلا إليو شكساير في مأساتو ىك: التأمؿ ىاممت  أـ (ةيرتركد)كاشالة زكاج 

 كاف. كالتفكر قاؿ اإلقداـ لم  أم فعؿو 
التي أثارت أسئمة النقاد، سنةد أننا نقؼ أماـ لكصة فنية تصمؿ  (ىاممت) تصميؿ مأساةلك أمعنا النظر لند 

سامية، لـ يقتور اىتماـ شكساير لم  التمثيؿ فقط اؿ اىتـ اتوكير قيـ مةتمعو التي الزالت  يكمعان اقيمن 
 مكةكدة إل  اليكـ في مةتمعاتنا. 

ءه شي (اىاممت يستيقظ متأخرن ) كمسرصية (ىاممت) ف مأساةما أثار انتااه الااصثة لند تصميؿ العمميف األدايي
تكظيؼ شكساير لممرأة في مأساتو دكف أف تتنكر، االعكس فقد كانت ذات منوب ككالية لرش  كىك: كاصده 

 "، كلـ يمةأ شكساير إل  التنكر لممصاكاة "أكفيميا".ىاممت" أـ "ةيرتركد تمثمت في "
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" في مأساتو لندما كتب مسرصية "المويدة" فقد اصتاج أف يتنكر ىاممتلم  غرار التنكر الذم لةأ إليو "
 وديقو ازم امرأة ليقـك ادكر المرأة التي خانت زكةيا.

تنكر الرةاؿ أما كىنا نةد أف شكساير سار اقممو لكس التيار األداي في ذاؾ العور صيث ي -
اير مأساتو، تارة نةده مف كىذا يعكس لنا تأرةح العوكر التي كتب فييا شكسالنساء ال تتنكر، 

 آخر زمف اإلقطاع في العور اإلليزاايثي، كتارة نةده رةؿ النيضة.
ايف الشخويات كتكظيفيا في العمميف األداييف، يادك أف الكاتب ممدكح لدكاف  اكاضصن  اتفاقن انةد  -

 ختبلؼ ىدؼ كرؤية كؿ مف الكاتايف." مع اىاممتصاكؿ مصاكاة مأساة "
 شخويات الرئيسة كالثانكية لنمك العمؿ األداي كتطكر األصداث.كبل الكاتايف كظؼ ال -
" شكساير ىي فكرة" االنتقاـ كاألخذ االثأر ىاممتاالنساة لمفكرة في العمميف، فقد كانت الفكرة لند " -

 لم  الفساد في األنظمة السياسية.لقاتؿ أايو"، أما فكرة ممدكح لدكاف كانت تمقي الضكء 
مستقؿ، كانطمقت مف لقاؿ اكتسات طااع النمكذج الاشرم، كوار ليا كةكد ىاممت  شخوية -

 داي.العمؿ األ
رسـ شكساير شخوية معقدة تشصف الةك اخكاطر قمقة، صكؿ اإلنساف كمويره، إنو يمثؿ في  -

مف مثؿ الصضارة  الذم تتعدد النكاصي في شخويتو كمازاؿ مثبلن  (رةؿ النيضة) (ىاممت)
 .(1)األكركاية

يؤكد أف الفعؿ الخطر كىك "الثأر أك القتؿ" الاد أف يثير في واصاو كؿ  أف شكسايرأراد  -
 ف كالصضارة.الخكاطر التي تتعمؽ امكقفو مف اإلنسا

كاضصة في كؿ ما يقكؿ، صت  في سالات تظاىره االةنكف، كرغـ العاث الذم يراه في كؿ ىاممت  لاقرية
 الصب كاإللةاب. ما صكلو، ال يتخم  لف ناؿ في الخمؽ يثير فينا

اصسف الخمؽ كلدـ خركةو لف اإلنسانية رغـ كؿ المآسي التي صكلو، صينما طمات ىاممت  نةد اصتفاظ
اصفاظو لم  المكدة استمر ىاممت  الممكة "أمو" رؤيتو اعد تقديـ المسرصية التي كتايا ااسـ "المويدة" إال أف

 ألمو صيف قاؿ:
 كلكف لف أمسيا ،كأركليا اذكر الخناةر ،إنسانيتؾ، سأخيفيا: "سأمضي يا قمب ال تخرج لف ىاممت، 

 .(2)كلف اككف "نيركف" صذاًر يا نفسي!"
ليأخذ ثأره مف لمو صيف يةده يومي، إال أنو يعمؿ فكره كيتأخر لف  ياممتصيف تتاح الفروة األكل  ل

 .إف قتمو أخذ ثأره، إذ ليس مف العدؿ أف يككف أاكه في ةينـ اينما يكوؿ لمو إل  النعيـ
 ال  ،أيرسؿ أاي إل  ةينـ ااغتيالو إياه ،لكنو يومي ،ما أةدرني اطعنو اآلف ."أراه ىنا :ىاممت

 .(3)فأرسمو ال  النعيـ؟" ،، كأقتمو أنا صيف سةكده لديوا، كال مستغفرن امومين 
                                                           

 .21-20مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: ةارا إاراىيـ ةارا، صينظر:  (1)
 .69مآسي شكساير الكارل تر: خميؿ مطراف صينظر:  (2)
 .70المودر السااؽ، صينظر:  (3)
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 ا م حث ا خامس
 ا  ت قظ متأخرً هام ت  شك   ر وم رح ة هام ت م رح ة)ا مو و وج في ا عم   ن األد   ن 

 وا ق ض ع ى طر ف ا حادي  ممدوح عدوان(
يمةأ الكاتب المسرصي الستخداـ اعض التقنيات المطمكاة في مسرصيتو، كذلؾ ليطكر مف العمؿ المسرصي، 

 ".ىاممتكمف إصدل التقنيات: ىي المكنكلكج، كقد اشتير المكنكلكج اعد أف كتاو شكساير في مأساتو "
في المسرصية، ىناؾ مف يظف أف المكنكلكج ىك نفسو الصديث الةاناي، لذا تختمؼ اعض الموطمصات 

 ضح لمقارئ مككنات العمؿ المسرصي.نضطر أف نكضح معن  ىذه الموطمصات لنك 
قد يأتي لم  شكؿ وبلة أك ترتيمة أك مناداة لغائب  ...: "صديث مكتكب اشخوية كاصدة فقطا مو و وج

 .(1)"إلخ ..أك رثاء، أك أغنية صب
 تةم  لنا أف نفرؽ ايف" نةكل النفس" كالصديث الةاناي" الذم يستخدمو الكاتب في المسرصيةي
 تنقؿ معمكمات اقدر ما  ما تككف مع الشخوية قائمة كصدىا لم  المسرح، كأنيا ال اغالان  : جوى ا  فس

 .(2)تكشؼ لف مشالر كانفعاالت كأفكار
 فيك لاارات قويرة مع مشيد مف الشخويات كي يطنمع المشاىد لم  اعض الصقائؽ  :ا حد ث ا جا  ي

 .(3)يؤثر لم  اناء المسرصية ال
  شك   ر:هام ت  في مأ اةهام ت  مو و وج :أواًل 

" التي كتايا شكساير، تميزت ىذه المأساة اتردد الاطؿ كاستخداـ ىاممترائعة مف ركائع األدب "مأساة 
لممكنكلكج كي يسالد المشاىد لم  االندماج مع الممثؿ ليعطيو القرار الذم ىك صائر او، كاآلف كيمياـ شكساير 

  مع نص المكنكلكج:
"أككف أك ال أككف، تمؾ ىي المسألة، أم الصالتيف أمثؿ االنفس؟ أتصمؿ الرةـ االمقاليع كتمقي سياـ الصظ 

، ثـ  الةاةن  ااألنكد، أـ النيكض لمكافصة الموائب كلك كانت اصرن  كاعد ةيد الوراع إقامة صد دكنيا المكت، نـك
 ةال شيء، نـك ال نستقر او مف آالـ القمب، كآالؼ الخطكب التي ككمتيا الفطرة ااألةساـ، كنخشاه لم  أنو صقيق

اأف نرةكه، المكت رقاد، رقاد كقد تككف او أصبلـ، آىا ىذه لقدة المسألة، إنما الخكؼ مف تمؾ األصبلـ التي قد 
، ثـ ىك الذم يسكمنا لذاب العيش، تتخ مؿ رقاد المكت اعد النةاة مف آفات الصياة، كىك الذم يقؼ دكنو العـز

كما أطكؿ مداه، إذ لكال ىذا الخكؼ، لما وار أصد لم  المذالت كالمشقات الراىنة، كال لم  اغي الااغي، كال 
إاطاءات العدؿ، كال لم  سمطة السمطة، لم  تطاكؿ الرةؿ المتكار، كال لم  شقاء الصب المرذكؿ، كال لم  

الوصيح، كالمةد الوريح، افعؿ الةيمة، كتيةـ السفمة،  (الصب)ككقاصة القدرة، كال لم  الككارث التي ياتم  ايا 

                                                           
النةاح لؤلاصاث كالعمـك  التشخيص في القويدة الغندرامية قراءة نقدية في اعض شعر أمؿ دنقؿ، د. فكزم الصاج، مةمةينظر:  (1)

 .256، ص14اإلنسانية، المةمد
 .35مف فنكف األدب المسرصية، لاد القادر القط، صينظر:  (2)
 .37المرةع سااؽ، صينظر:  (3)
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ماء  اتصت الصمؿ دائـ اآلنيف، مستنزفن  امف الذم كاف يرض  االاقاء رازخن  اطعنة كاصدة؟ مف خنةر في يده..
كراء الصياة، الامد المةيىؿ الذم لـ يستكشفو ااصث، كلـ تتخط تخكمو قدـ  الكال أنو يتقي أمرن  الةاية مف اإللياء؟

سائح، يصدك انا أف نؤثر الوعب ايف أىمنا، لم  السيؿ ايف قكـ ال نعرفو، مف ثـ قكم الضمير، كةعمنا كمنا 
التوميـ لم  كؿ أمر لظيـ،  ..ةاناء، كمف ثـ تصكؿ الزىك في لكف العزيمة إل  شصكب افعؿ التفكير، كمف ثـ.

اانة الماء  ىذه "أكفيميا" الةميمة، يا اآلف.. ..ميبلن  ..فانصرؼ لف طريقو، ثـ اطؿ كلـ يةدر ااسـ العمؿ، ميبلن 
 .(1)مصي خطايام"تلعمؾ تذكرينني في أدليتؾ ف

ىذا "المكنكلكج" الذم وكر مدل اضطراب "ىاممت" كتردد فعمو كالوراع النفسي المكاكت في نفسو، 
صينما لمـ صقيقة مقتؿ أايو كما ألقي لميو مف ميمة الثأر التي أصالت ليمو نيار فاات يتمن  المكت، ككاد 

 ش  مع لقميتو كفكره التأممي.ف أف يثأر ألايو، ألف القتؿ كالثأر ال يتمال ،االنتصار أقرب كسيمة لويفضؿ 
 ا" الةنكف اعد سمالو الصقيقة مف الطيؼ كمف كاف قاتؿ أايو، فكاف ىذا االدلاء مكفقن ىاممتادل  "

" ىك مف ىاممت" لـلتي قاليا لو الطيؼ أف "كمكديكس" كي ال يشؾ أصد في أمره كصت  يتايف الصقيقة ا ياممتل
ثاات الصةة كالدليؿ ىاممتقتؿ "الممؾ  يؿ، قاؿ الشركع اأم لمؿ أك ردة فعؿ مف سمات القارئ كالشخص النا"، كا 

 .امميزن  ا" قارئن ىاممتككاف "
؟ ااق  لم  قيد الصياة ىكذا مترددن المكنكلكج اتساؤلو الذم يعكس مدل تردده، أككف أم ىؿ أىاممت  يادأ

ااتت متأرةصة ايف الصياة ىاممت  أنتصر دكف االنتقاـ كتككف نيايتي المكت، فالمسألة لند كأـ ال أككف؟ أ
يادأ ىاممت  الذم أدل او لمتفكير االمكت أك االنتصار، كمف شدة يأسىاممت  كالمكت، كىذا يعكس مدل يأس

أف يتيرب مف الصياة، كيزيف المكت في نظره فيك الصؿ لتمؾ المياـ التي ألقيت لم  كاىمو،  االتفويؿ مصاكالن 
"األخذ االثأر" كالرةـ االمقاليع، كسياـ الصظ األنكد، كتمؾ الموائب التي كانت في  تمؾ المياـ كىي اموكرن 
سرلاف ما ينتقؿ ىاممت  اعد مكت أايو الممؾ االاصر العةاج الذم لميو أف يكاةيو امفرده، لكف الدنمارؾمممكة 

يستقر معو كةع القمب االمكت، فالمكت انظره نكـ تستقر او األةساـ لكف ال  اأك ييرب مف ىذا العبء مفكرن 
 صت  االمكت، كالمكت لاارة لف رقاد تتخممو أصبلـ، قد تككف األصبلـ مزلةة كقد تككف مخيفة، تسيطر لم 

 المكت أك االنتصار نفسو. لاطفة الخكؼ كالتردد صت  مفىاممت 
لتي قد تتخمؿ أف الخكؼ مف األصبلـ ا امف انتقالو في التفكير ايف الصياة كالمكت، مؤكدن ىاممت  ثـ ينتفض

رقاده في مكتو إف تردد دكف لزيمة منو، فإف ىذه األصبلـ سيطكؿ مداىا في الرقاد كسيتعذب ألنو لـ يمتمؾ 
 او مف ثأر ألايو.اإلرادة كينفذ ما كاف يةب لميو أف يقكـ 

، تارة يزيف المكت كأخرل يوار اخكفو مف المكت، صت  في كبلمو نةده مترددن  ؛ساب ترددهىاممت  يعمؿ
ليخارنا أنو لكال  كمدل تفكيره الفمسفي، ينتقؿ اانسياب ألفاظىاممت  نفسو ايذا المكت، يعكس ىذا مدل ثقافة

الصياة، كال لم  الككارث التي ياتم  ايا، كلما وار  كارهالمكت كلكال الخكؼ مف المكت لما وار أصد لم  م
كىك فعؿ شنيع لـ ىاممت  كزكاةو مف أـ لم  ما يراه مف تيةـ لمو لم  القور -ىاممت  لك كاف مكاف-أصد 

                                                           
 .59 -58مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، صينظر:  (1)
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ايذه السرلة، ككيؼ تستادؿ  ا" الممؾ سااقن ىاممتأف يشفع ألمو إذ كيؼ تنس  زكةيا المخمص "ىاممت  يستطع
فبل كةو لممقارنة ايف "كمكديكس" كالممؾ  خائف،ىمو مممكتو، ايذا الشخص ال امصاران  زكةيا الذم كاف اطبلن 

مو كاألخذ االثأر مف قاتؿ "طعف ل ىكىاممت  صيد إللغاء ىذا الخكؼ مف الرقاد لند"، فالصؿ الك ىاممتالمغدكر "
 أايو".

كيؼ  ا، يطكؼ انا ليخارنا لف صاؿ امده الذم كاف ماةدن ىاممتكايف ىذا التردد الذم نممسو في مكنكلكج 
تصت  اأف ياق  رازخن ؟، ككؿ الشعب فيو ةااف ال كممة لو، كيتساءؿ مف الذم يرض  مةٌيبلن  اانقاد كوار امدن 

الدلائو الةنكف في صديثو معيا كي ال يشؾ في أمره أصد إل  أف ىاممت  كطأة األنيف ىذه؟ ثـ تمر أكفيميا يرةع
 ي قاليا الطيؼ لو.الصقيقة الت يتايف

 "المكنكلكج" يعد مف إصدل التقنيات الاارزة التي سالدت الكاتب في سار أغكار الشخوية المسرصية.
تب ىذه التقنية لمشخوية التي تعرضت ليزة أخبلقية تعيؽ لمؿ فكرىا، كاضطرات مشالرىا، استخدـ الكا

يتصدث إل  نفسو  اكلـ يستخدميا لكؿ الشخويات، كمع أف "نةكل النفس" شيء غير كاقعي، إذ قمما نةد إنسانن 
 صر".خدـ مدارس التصميؿ النفسي كخاوة لممية "التدالي ال (المكنكلكج)اوكت مسمكع، إال أف 

إل  نفسو كقد امغت او  (ىاممت) لعؿ أشير ما لرؼ مف "نةكل النفس في المسرصيات الكارل، صديث
 االنتصار ىك الكسيمة لمتخمص مف ىذه األلااء الممقاة لم  لاتقو.أف الصيرة مداىا، صت  خطر لو 

"ال  ػف"، كالمكت االصياة ب "أكك  افي ىذا المكنكلكج ممخون  اوكت مسمكع ىاممت يفكر"أككف أكال أككف" 
 ن  صياة أـ مكت؟ كمنا يخش  المكت.أككف"، أم امع

 .ال أريد أف أسمعيا" ..اأرةك أال تستخدـ كممة مكت في كةكدم أادن " قاؿ كليـ راند ىكلؼ ىيرتز:
طمب أكسكار لفانت الطمب نفسو، شعر أصد الممكؾ القدماء ايذه الطريقة نفسيا لندما تمر مركاتو اةانب 

 .(1)يسصب الستائر صت  ال ينظر إل  التذكير الوامت لمكت اإلنساف"مقارة، 
ال؟ اؿ السؤاؿ: إف كنا مستعديف لممكت أـ ال؟ ليس ىناؾ إنساف  "ليس لما إذا كنا سنمكت أك إذف السؤاؿ

 .(2)لم  أف تاق  في الصؽ" الممكت يناغي أف تككف قادرن  امستعد لممكت، كلكي تككف مستعدن 
 لمكت أايو أـ ال؟".ىاممت  ف تساؤالتو دكف أف يخار المشاىد أك القارئ "ىؿ سينتقـ" مىاممتكينتيي "

  شك   ر ومو و وج ممدوح عدوان:هام ت  : ا مقار ة   ن مو و وجاثا  ً 
"أككف أك ال أككف" ىناؾ دراسات سااقة تناكلت  لست األكل  ممف تكتب لف مناةاة شكساير المشيكرة

لمدكتكر "لمي  االمناةاة الرااعة نمكذةن  (ىاممت)في األدب العراي مف خبلؿ مأساة  شكسايرالمكنكلكج منيا: تمقي 
كأدكارىا التي ميثومت لم  المسارح  (ىاممت)صية ثـ تصميؿ شخوية ر مصدادم"، كفييا تمييد كممخص المس

 .دث الدكتكر لف المناةاة الرااعةالمختمفة، كتص
                                                           

" أم: نظرة شاممة في الرسالة إل  أىؿ أفسس Asurvey of the Book of philippiansتَـّ استقاءىذه الفقرة مف مصاضرة لف " (1)
، كاف ىيرتز مميكنير أمريكي لو ألماؿ 1984" في صكالي سنة "Truth in loveمف قاؿ أفكف مالكف لف ارنامج تمفزيكني اعنكاف 

 الطاالة، ككاف ليفانت الممصف كلازؼ الايانك.
 .2010" اقمـ: تشمرلز آرسكيندكؿ، Laugh Againديفيد ركار، تـ تاني ىذا مف " رسالة اكلس الرسكؿ إل  أىؿ فيماي، (2)
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 ف.أ مكنكلكج ممدكح لدكاف لنذكر المقارنة ايف المناةتيمكنكلكج شكساير الشيير، فمنقر  كاف ذلؾ
 مكنكلكج ممدكح لدكاف:

 مف أيف أتاني ىذا الضيؽ المكاكت؟ :ىاممت" 
  مف ماء آسف اخبلني كالسمؾ اليائج يقفز ضيقن. 
  مف صكت اأك يقفز خكفن. 
 يمقي االنفس لم  اليااسة. 
  (1)ثـ يمكت" افيرةؼ صينن. 

 ":ا" وم رح ة هام ت   ت قظ متأخرً هام ت" مأ اةه ا ا  ون ا شا ع   ن   ة 
اندمج معيا، صيث وكر كؿ التناقضات كالتردد فالمتمقي  لقؿاستخدـ شكساير المغة التي تغمغمت إل  

 الذم اداخمو كالوراع ايف لقمو كقماو كفعمو.
نفس "ىاممت"، مف ميزة القمـ  في كانت لغة شكساير اميغة التوكير لمصاالت المختمفة، كما اختمج

 الشكسايرم أنو لـ يكرر ىذه المناةاة.
التوكير لند أما "خبلني"،  :منيا ،لاميةن  اتو كمم بلن دخً نمصظ استخداـ ممدكح لدكاف المغة الفوص  مي 

 أما توكير المكنكلكج لند شكساير فيك لغة شعرية.ك ، اممدكح لدكاف يكاد يككف نثرن 
تساءؿ لف ساب ضيقو الذم ةعمو كالسمؾ اانتفاضو الداخمي كخكفو مف ىذا ىاممت لند ممدكح لدكاف ي

 القمؽ كتتامكر االنياية لنده فكرة المكت، فيي نياية ليذا القمؽ.
يعانيو كيختمج نفسو مف  لـ يختمؼ ممدكح لدكاف مع شكساير صكؿ فكرة المكنكلكج، صيث أف نياية كؿ ما

االنتصار، ككاف ىذا التكافؽ ألف شخوية الاطؿ في المسرصيتيف ضيؽ ككمد الصؿ الكصيد لو ىك المكت أك 
 "ىاممت" كادت أف تككف منفردة في المسرصية كميا.

النفس، ككسيمة لتزييف  كانت الوكر الايانية كاالستعارات لند شكساير أداة طيعة لمتعاير لف خمةات
 مأساتو.

الاة مشتقة مف مكضكع العمة كالمرض االتشاييات كاالستعارات الغ لمؤل" لشكساير ىاممتمسرصية "
كالعمة التي نزلت االمممكة  - االتقاد اعض النقاد -كالسقاـ، كىي تعار لف المرض الذم أواب نفس ىاممت 

 اعد مقتؿ أايو.
  

                                                           
 .6ىاممت يستيقظ متأخرنا، ممدكح لدكاف، صينظر:  (1)
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 ا م حث ا  ادس
 ي واالختالف في ا عم  ن األد   نم خص  قاط ا تالق

، كيشترط في الاطؿ ااك قائدن  اأك أميرن  اكاف الاطؿ في المسرصيات اإلغريقية يشترط أف يككف إما ممكن  اقديمن 
في المسرصيتيف  مثبلن  أف يتصم  االوفات النايمة المرمكقة كاالرغـ مف ذلؾ الاد مف كةكد نقطة ضعؼ لنده.

 ".اممت يستيقظ متأخرن " ك"ىاىاممتالتي ايف أيدينا "
ساف مثقؼ مؤمف االفضيمة كالصب الطاىر، لكنو يواب ايزة أخبلقية نفسية لنيفة، شكساير إن ىاممت

قد قتؿ لم  يد أخيو  اسااقن الدنمارؾ " ممؾ ىاممته "اتثير مشالره كتغير تفكيره لندما يعمـ مف الشاح أف أا
 .(كمكديكس)

 كمت  سينتقـ مف لمو؟ىاممت  عؿ لندىنا يتشكؽ المشاىد لمعرفة ما ىي ردة الف
طيمة المسرصية تةعؿ مشالر المشاىد ايف مد كةزر إل   (التردد)ال أف نقطة الضعؼ لند الاطؿ كىي إ
 تيي المسرصية االفاةعة كالمأساة.أف تن

أف ينتور الخير في كؿ  الناور المسرصية لند شكساير مترااطة كميا ااعضيا الاعض، كليس شرطن 
المسرصيات انتوار الخير كذلؾ ألف الشر تأااه النفس الاشرية، تسكد  وراع أك ينتور الشر، لكف أغمب ما

الشر ممثؿ ر ك الخي أف كبل ممثؿ نةدفىاممت  مثمما رأينا في تاةر الاندقية كىك انتوار الخير، أما في مأساة
 يمق  صتفو افاةعة مثيرة.

الشخص كرة والكاتب ممدكح لدكاف الاطؿ المسرصي "ىاممت" ا وكر: (اىاممت يستيقظ متأخرن )في 
ىذا الفساد في القور الذم يعيش  المثقؼ الذم يعمـ مف العامة صاؿ الابلد، كصاؿ الفساد الذم يسكدىا، متمثبلن 

ثـ  فيو "ىاممت"، كأف الكاتب أراد أف يظير لنا أف تردد المثقؼ إنما يتأخر لف الفعؿ اإلنساني ليتأكد أكالن 
 يتورؼ.

في مف يممؾ السمطات  كانغماساد المتمثؿ ااألنظمة السياسية أراد الكاتب ممدكح لدكاف أف يعكس الفس
 ىذا الفساد.

" اقتؿ الخير كاإلنساف الطاىر الذم يريد الصياة ا"ىاممت يستيقظ متأخرن  أني  ممدكح لدكاف مسرصيتو
في  متمثبلن  اكصب الةماىير لماطؿ "ىاممت"، في صيف اقي الشر خالدن  (ىكراشيك)اوديقو  االكريمة لامده مستعينن 

 .(فكرتناراس)لمو كأودقائو المزيفيف كلدكىـ 
 إخكانيـتقاد إليو األمة العراية مف ىزائـ كتردد األمة في االنتقاـ كنورة  الكاتب ممدكح لدكاف ما أظير

 .كافة المسمميف في الابلد العراية
العراية، كسياسة  ةسد الكاتب ممدكح لدكاف المكقؼ السماي كالفساد كالموالح الشخوية التي تسكد األمة

كةسد الذؿ كاليكاف في  (القاض لم  طريؼ الصادم) تكتيـ األفكاه تةسدت في القسـ الثاني مف المسرصية كىك
 الصكـ العسكرم لمابلد.

لشكساير كمصاكاتيا، ليعكس لنا قضايا اةتمالية  (ىاممت) نةح الكاتب ممدكح لدكاف في اختياره مأساة
 كسياسية كتمرد لم  الفساد.
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، فاأليديكلكةيات تقكـ امعاشن  افي كتااتو، ليوكر كاقعن  (1)ف الكاتب ممدكح لدكاف قد صمؿ األيديكلكةيةكا
لم  األفكار كالعكاطؼ كالمكاقؼ السياسية، كىي تتسـ ااألسمكب اإلوبلصي أك الثكرم الذم ييدؼ إل  تغيير 

 الكاقع كظركؼ المةتمع.
نادل اأفكار كماادئ كىي رفض الظمـ كالثكرة لم  الفساد الذم ، صيث اأيديكلكةين  اممدكح لدكاف كاتان يعد 

 لـ الابلد العراية، ككانت نظريتو كاقعية إذ انتم  إل  المسرح الكاقعي.
كىي نظرية تةرد الفف مف أم  :(2)(الفف لمفف)في صيف يقاامو القمـ الشكسايرم الذم انتم  إل  نظرية 

يديكلكةية، كتنشد مف الفف، الفف فقط كالةماؿ، كيطمؽ أوصاب النظرية فكرية أك فمسفية أك دينية أك أ مبلاساتو 
 النفعية كالغائية.لم  ذلؾ اأنو تخميص األدب مف 

 (ىاممت)أـ  (ةيرتركد)ي مسرصياتيما، صيث كانت الممكة كظؼ كؿ مف شكساير كممدكح لدكاف المرأة ف
في العمميف األداييف السااقيف، كلـ يمةأ أصد مف الكاتايف  (ىاممت)صاياة  (كفيمياأ)كزكةة الممؾ، ككانت 
 الستخداـ التنكر لممرأة.

شكساير مثنؿ لور النيضة لامة كالعور اإلليزاايثي خاوة، كوكر لنا القيـ اإلنسانية في مأساتو 
 مةسدة االشخويات كالوراع.

ػ ا لعراي السماي متمثبلن ، كوكر دكر المثقؼ االمعاور وكر ممدكح لدكاف الكاقع العراي المياف
رسالة مكةية يوكر فييا فساد  (كالقاض لم  طريؼ الصادم اىاممت يستيقظ متأخرن )"ىاممت" ككانت مسرصية 
 الصكـ السياسي كالعسكرم.

إل   كسار لم  خط  التراةيديا الشكسايرية، كوكالن (ىاممت)أيما نةاح ااختيار لنكاف مأساتو لدكافنةح 
 الفاةعة في الخاتمة.

مسرصيتاف في مسرصية، الةزء  (كالقاض لم  طريؼ الصادم اىاممت يستيقظ متأخرن )لنكاف ممدكح لدكاف 
" يعطينا داللة لم  التردد ا" لشكساير، كسياؽ الةممة "ىاممت يستيقظ متأخرن ىاممتاألكؿ صاك  فيو مأساة "

فإف قكة الفعؿ لند المثقؼ أاطأ  كلديو مف الثقافة ما تكفيو مثؿ "ىاممت" اكخاوة إف كاف ىذا الشخص متعممن 
 منيا لف غيره، صيث يساكره التردد قاؿ اإلقداـ لم  العمؿ.

الدفع إل  أف كوؿ إل  لصظة الصاكة لند شكساير كانت صاكة والدة، فقد ظير الصدث الرئيسي ثـ 
 الذركة ثـ النياية كىي الفاةعة.

كىي مكضكع أك فكرة ثانكية ، (3)الصاكة المقاامة()" الصاكة المضادة أك ىاممتاستخدـ شكساير في مأساة "
في تمثيمية أك ركاية، يستعمؿ إما تنكيع لم  نفس المكضكع الرئيسي أك كمقااؿ مضاد لو، كتمؾ الصاكة الفرلية 

 ضكع الرئيسي رغـ انفوالو كتميزه.تتككف مف فعؿ ذم ومة االمك 
                                                           

التشخيص في القويدة الغندرامية قراءة نقدية في اعض شعر أمؿ دنقؿ، د. فكزم الصاج، مةمة النةاح لؤلاصاث كالعمـك ينظر:  (1)
 .35اإلنسانية، ص

 .35المرةع السااؽ، ص (2)
 .18، صالمرةع نفسو (3)
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صاكة نازلة،  (كالقاض لم  طريؼ الصادم اىاممت يستيقظ متأخرن ) كانت الصاكة لند ممدكح لدكاف في
صيث ادأ الكاتب مسرصيتو امشيد الماارزة ايف "ىاممت" ك"اليرتس" كمكت "ىاممت" كاقاء الراكم "ىكراشيك" ليقص 

 صكاية "ىاممت" لم  الناس، ألنو كاف يمثؿ الخير كيكره الفساد.
، الةزء األكؿ كانت الصاكة ااكتيمسرصيتاف في مسرصية كلكؿ منيما ص امسرصية ىاممت يستيقظ متأخرن 

الراكم الكمي في  ا، فقد ادأ مسرصيتو اذكر الصاكة كمف ثـ ذكر المشاىد مستخدمن انازلة في ىاممت يستيقظ متأخرن 
 مسرصيتو.

كانت الصاكة والدة صيث تادأ امشيد امرأة تاصث لف مستأةر فأما في "القاض لم  طريؼ الصادم" 
المرأة كلدـ قياـ طريؼ اأم ةيد يذكر فيي زكةتو، كتستمر االلتقاالت  لندىا كتنتيي االقاض لم  ىذه

 المزكرة كالفساد العسكرم.
"القاض لم  طريؼ الصادم" كانت المسرصية كاضصة منذ ادايتيا كضكح الشمس، كال غمكض فييا فقد 

 إل  آخر مشيد. سارت لم  الخط المستقيـ منذ أكؿ مشيدو 
الةنكف، تركو لصاياتو ىاممت  تعددت لصاكات ثانكية، منيا ادلاء "ىاممتصاكات شكساير في مأساة "

، صديثو مع صفار القاكر، صكاره مع الشاح، (المويدة)ألمو، المسرصية التي كتايا ااسـ ىاممت  أكفيميا، مكاشفة
 " مؤلل ااألصداث الدرامية صيث كؿ دراما كمكضكع درامي كلوىاممتمقتؿ اكلكنيكس لم  يديو، إذف مأساة "

 الصؿ.
تكافؽ ممدكح لدكاف مع شكساير امكضكع تداخؿ المسرصية داخؿ المسرصية، ؼ" ىاممت" لند لدكاف 

 .اسااقن  نمارؾ" ممؾ الدىاممتيكتب تمثيمية ااسـ" شيرزاد" لتمثؿ خيانة النساء كمف ثـ تمثؿ كيفية مقتؿ الممؾ" 
" ىاممتفي مأساة " المكنكلكةاتمغ لدد كمتكازنة، ا متكازيةو  شالريةو  امغةو  ةاءى المكنكلكج لند شكساير 

 .اساع
المكنكلكج لند ممدكح لدكاف كاف أقرب إل  النثر أك السرد، كما أضاؼ لغة اسيطة في الةزء األكؿ مف 

 أما في " القاض لم  طريؼ الصادم" فقد استخدـ الكاتب ممدكح لدكاف المغة العامية لتوكير الفساد. ،مسرصيتو
" ااستخداـ المغة الفوص  كالمغة العامية في مسرصيتو "ىاممت يستيقظ متأخرن مزج ممدكح لدكاف ايف 

 مية كضررىا لم  المغة الفوص .اليكوؿ لنا رسالة صكؿ قضية استخداـ المغة كمدلكالتيا كالمغة الع
 .كافة الشالرية في كتاااتو القكيةلـ يمزج شكساير أم لغة، اكتف  امغتو 

لم   اؿ االمسرصية معتمدن مسرصيتو صيث الصاكة النازلة مف الخاتمة ثـ ادأ يفوٌ ااتدأ الكاتب ممدكح لدكاف 
 الراكم الكمي.

 لمخاتمة. ث ثـ تكالت األصداث كوكالن اصداأل اترتيبااتدأ شكساير مأساتو 
 مثؿ أم مأساة يكتايا. ،شكساير مأساتو إل  خمسة فوكؿ قسـ

اف" ك "ممدكح لد "شكساير" شخوياتو غراية كالثانيىناؾ اتفاؽ كاضح ايف الشخويات في العمميف فاألكؿ 
 لراي. إيصاءنفس الشخويات ا
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 ا فصل: خاتمة
ايذا نككف قد أةممنا كصاكلنا قدر المستطاع أف نقارف ايف لمميف مسرصييف مف أشير األلماؿ األداية، 

ػ مةمميف - لمـ الااصثةػػ لم  صد  مصاكليف قدر اإلمكاف شمكؿ كؿ الظكاىر كالمقاالت التي تكممت لف العمميف
العناور كالاناء الدرامي لممسرصيتيف، مصممة الشخوية المثيرة لمتساؤالت "ىاممت" في العمميف، صسب ما 

 استطالت الااصثة كشؼ كسار أغكار العمميف األداييف.
لعراي فالمثقؼ ا في نقيضر كانا دائمان ط تكمف أزمة الكاقع العراي ايف المثقؼ العراي كالصاكـ العراي؛"

ة لم  الفعؿ، كالصاكـ العراي ال يممؾ القكة كالقدر  متردد دائمان، "ىاممتي" اامتياز، يممؾ الفمسفة كالرؤية، كلكنو
 .(1)"نظر لمستقاؿ مشرؽ لابلده كقدرة لم  الفعؿ، لكف دكف رؤية أك نافذة تناراسي" اامتياز لديو إرادةر "فك 
 

المكت  الكةكد، كييريح صكاـ المدينة، كراما كةد ىك ذاتو فيإذف كاف الاد لياممت أف يمكت ليختفي مف 
: .. ليس  راصة مف لناء الكةكد، رغـ وراخو لند مكتو قائبلن "أمكت أنا كياق  السفمة كميـ؟ ىذا ليس لدالن

"   .(2)لدالن
 كىك ايذه العممية أنتجسايرم، كىكذا استطاع الكاتب ممدكح لدكاف أف يضع رؤيتو السياسية في قالب ش

 ،لنا نوان مزيةا مف الثقافة الغراية كالثقافة الشرقية، كىك مزيج أيضا ايف مدرستيف في الفف؛ مدرسة الفف لمفف
 .  كمدرسة الفف الممتـز

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
 .موراكمتأمالت حول موت هام ت..!  أصمد لمر د.ينظر:  (1)
 .13ىاممت يستيقظ متأخرنا، ممدكح لدكاف، صينظر:  (2)
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 ا فصل ا ثا ث
وك  و طرة  و   ام شك   ر،  سأوجه ا تالقي   ن م رح ة أ طو  و 

 وم رح ة مصرع ك  و ترا ألحمد شوقي
 

  األول: م خص ا عم  ن األد   ن.ا م حث 
 .ا م حث ا ثا ي: ا م رح وا شعر 
  االئتالف واالختالف   ن ا عم  ن األد   ن. ا ثا ث:ا م حث 
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 ا م حث األول
 م خص ا عم  ن األد   ن

 : م خص م رح ة أ طو  وس وك  و  طرة  و   ام شك   ر:أواًل 
قور كميكاطرة، في مظير مف مظاىر الصب ايف  تادأ مسرصية "أنطكنيكس ككميكاطرة" في إصدل صةرات

أنطكنيكس ككميكاطرة، كيككف فيمك وديؽ أنطكنيكس صزيف لم  قائده، اعدما كاف العمكد الثالث الذم ارتكزت 
نعـ، كلكف ىذه الواااة الصمقاء التي سيطرت لم  قائدنا قد ": لميو الدنيا مع الصككمة الثبلثية في ركما قائبلن 

 .(1)ايا الكيؿ"فاضت صت  طفح 
 ثـ يدخؿ أنطكنيكس ككميكاطرة تسأؿ كميكاطرة أنطكنيكس لف مدل صاو ليا قائمة:

 :ىك الصب، فقؿ لي كـ تصاني؟ ااؾ صقن  "إذا كاف ما كميكاطرة 
 ! أنطكنيكس: ما أفقر الصب الذم يقاس كيصو 
 .كميكاطرة: دلني أرسـ الصدكد لصاي 
 (2)سماء كلف أرض غير ىذه األرض"أنطكنيكس: إذف فااصثي لف سماء كراء ىذه ال. 

 كاعد ىذه المقدمة التي ادأ ايا شكساير توكير أنطكنيكس كما آؿ إليو مف صاو لكميكاطرة، تأتي أخااره 
مف صككمة ركما الممثمة اأككتافيكس قيور صيث يستدلي أنطكنيكس لترؾ اإلسكندرية كالعكدة إل  ركما ألسااب 

 ميمة لمكطف.
يسمع األخاار المرسمة لو، قائمة  ركما تادأ ااستفزاز أنطكنيكس صت  ال اسـما أف تسمع كميكاطرة 

 ااستيزاء:
  كميكاطرة: اؿ استمع إل  األنااء يا أنطكنيكس؛ لعؿ فكلفيا غاضاة، أك مف يدرم، لعؿ قيور الذم لـ

المممكة أك صرر "افعؿ ىذا أك افعؿ ذاؾ، افتح ىذه  يخضر شاراو قد أرسؿ إليؾ أمره العظيـ لتأتمر او:
ال صقت لميؾ لعنتنا"  .(3)تمؾ ىيا انةز ما أمرناؾ او، كا 

 :كتستمر كميكاطرة ااستفزازىا ألنطكنيكس صت  يورخ أنطكنيكس قائبلن 
 :ب ركما في نير التيار كليتيافت ورح اإلماراطكرية الشامخ كما تتيافت األقااء ى"أال فمتذ أنطكنيكس

 .(4)تراب، ككرث ىذه األرض يطعـ اإلنساف كالايائـ لم  صد سكاء" العظيمة، ىينا مكاني: فالممالؾ مف

                                                           
أنطكنيكس ككميكاطرة، كيمياـ شكساير، تر: د. لكيس لكض، إشراؼ د. رشاد رشدم، كزارة الثقافة، المؤسسة المورية العامة  (1)

 .5لمتأليؼ كالنشر، دار الكاتب العراي، ص
 .6المودر السااؽ، ص (2)
 .6المودر نفسو، ص (3)
 .7، صالمودر نفسو (4)
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لكف رسكؿ ركما يخار أنطكنيكس اما لديو مف أخاار، صيث كفاة زكةتو فكلفيا، كاكماي يستعد لشف صرب 
لم  ركما، كينفرد أنطكنيكس يفكر في صالو كصاؿ كطنو، كما أنو ينع  زكةتو كيألـ لكفاتيا، ثـ يقرر ترؾ 

 ية كالرةكع إل  ركما لمسالدة وديقيو في الصككمة قيور كلايدكس. اإلسكندر 
األمكر التي  ىكالسكندرية كالعكدة إل  ركما، كما ةعؿ أنطكنيكس يماّْي دلكة أككتافيكس قيور اترؾ ا

ساءتو مف مكت زكةتو فكلفيا، كأف اكماي في إيطاليا يخطط ليشف الصرب لم  ركما كيسيطر لم  الاصر 
مف فكزه االصرب مع ركما، ذلؾ ألف أنطكنيكس في االسكندرية ترؾ واصايو  اككف اكماي متأكدن كقراونتو، كي

 .س كليادس في ركماأككتافيك 
ينكااراكس أف  اكتافيكس كيككف المقاء لاوفن أك  كفي ركما يمتقي أنطكنيكس اينيما، يصاكؿ كؿ مف ليادس كا 

 ييٌدئا الكضع اينيما لتعمك المومصة العامة لم  المومصة الشخوية، لكف يادأ أنطكنيكس كبلمو:
 "ف ساءت فيي ال  تعنيؾ. ةاءني أنؾ تستاء ألشياء التسكء، كا 
 لمسخرية  امكضعن  أككتافيكس: لك أني غضات منؾ لغير ما ساب أك لساب تافو كما تقكؿ، لةعمت نفسي

 .(1)فأنت آخر مف يصؽ لي أف أغضب منو"
لم  قيور، ثـ خار طرد  اه أقاما صران اثـ تتكال  السياـ مف قيور ألنطكنيكس منيا: أف زكةتو فكلفيا كأخ

أنطكنيكس لرسكؿ قيور، إال أف أنطكنيكس يدصض لف نفسو ىذه التيـ، كيكضصيا لقيور، كفي كسط ىذا 
الةك المشصكف ايف الرةميف ييذكّْر قيور أنطكنيكس أنو صنث لو اعيده صيف أقسـ لو أف ييزكده االعدة كىي 

أنو لـ يصنث اعيده لو، كالدليؿ لم  كفاء أسطكؿ أنطكنيكس، لكف أنطكنيكس يصتج لم  كبلـ قيور ك 
أنطكنيكس أنو لاَّ  دلكة قيور كصضر إل  ركما، كلئف تأخر أنطكنيكس في الصضكر لقيور كذلؾ لساب 

 كقكلو في ذاؾ الصب مع كميكاترا، كيعتذر أنطكنيكس لقيور اما ال يخدش كارياءه.
رأيو لمقائديف افكرة مف لنده لتدكـ المصاة  اترصن ، كيتدخؿ أةرياا مقايعتار ليادكس أف كبلـ أنطكنيكس مقنعن 

فأنطكنيكس أصؽ  ؛كالكوؿ ايف أككتافيكس كأنطكنيكس، كىي زكاج أنطكنيكس مف أخت أككتافيكس )أككتافيا(
مف الرةاؿ التي تتقدـ ليا، كىذا الزكاج إف كافؽ أنطكنيكس او سيككف زكاج سياسة، لتتـ العبلقة ايف أنطكنيكس 

 تختؿ. طع العبلقة اينيما كالكقيور، فبل تنق
اكسعو، كيسمؾ الطريؽ القكيـ،  كفي دار قيور تتـ مراسـ الزكاج كيعاىد أنطكنيكس أككتافيا أنو سيعمؿ ما

 كما أف مشاغؿ الدنيا سكؼ تنزلو لنيا، تةياو أككتافيا أنيا ستومي أماـ اآللية مف أةمو ثـ تخرج.
لمدماء صيث تعرض الصككمة الثبلثية  اض مع اكماي، صقنن ك ثـ يخرج أككتافيكس كأنطكنيكس كليادس لمتفا

مف القرواف كأف يرسؿ الةزية إل  ركما، يكافؽ  أف يصكـ اكماي وقمية كسردينيا مقااؿ إخبلئو كتطييره الاصر
تصكؿ الصرب إل  صفمة انتشاء لم  سفينة اكماي كتاادؿ األقداح ايف تلمصرب، لكف  ااكماي اعد أف كاف مستعدن 

لميو خديعة ييصدثيا اكماي االرةاؿ  ااألراعة، في ىذا الكقت يقترب ميناس مف قائده اكماي مقترصن  األقطاب
الثبلثة الذيف لم  ظير السفينة كىي أف يقطع ميناس صاؿ السفينة كصيف تاصر ينقض لمييـ كيذاصيـ في 

                                                           
 .37أنطكنيكس ككميكاطرة، ص (1)
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الخديعة فمثؿ ىذا يعد منو  يقاؿ ىذه الاصر، كايذا تككف السمطة لاكماي لم  أقطار األرض، إال أف اكماي ال
نذالة، لكف لك قاـ ميناس ايذه الخطة دكف لمـ مف اكماي الستصسنيا أما الخداع ليس مف طاعو، فيرةع اكماي 

 ة يتاادؿ األنخاب مع صككمة ركما.إل  السفين
الرسكؿ في ىذه األكقات يككف خار زكاج أنطكنيكس مف أككتافيا كوؿ إل  كميكاترا، تثكر كميكاترا لم  

ايذا يككف أنطكنيكس خاف كميكاترا إذ خاف مف قاميا زكةتو فكلفيا، االرغـ مف ذلؾ تتمن   الذم ةاء االخار،
ف تزكج ف  تقكؿ إلليكساس أف يسأؿ الرسكؿ: كميكاترا لك يرةع أنطكنيكس إلييا صت  كا 

 "ف شعرىا، لد ينس  أف يوؼ لؾ لك  سمو أف يوؼ لنا أككتافيا، سمو لف لمرىا، كلف طااليا، كال
 .(1)إلي لم  ةناح السرلة"

 .اينفذ إليكساس األكامر كيذىب خارةن 
وفات أككتافيا لكميكاترا، فيةيايا الرسكؿ أف أككتافيا وكتيا  كفي االسكندرية يوؿ الرسكؿ صامبلن 

ال "إنيا ال تمشي اؿ تزصؼ، كىي تمشي كالكاقفة كتقؼ كالماشية، فيي ةسـ ال صياة فيو، كىي تمثاؿ  ،خفيض
إل  درةة معياة،  كما أنيا ترممت كيصتمؿ لمرىا أف يككف في الثبلثيف، كىي واصاة كةو مستدير ،(2)يتنفس"

 ستنائي كةاينيا ضيؽ إل  صد معيب.كلكف شعرىا ك
كاعد سماع كميكاترا ليذه الوفات التي يذميا الرةؿ، ترتاح كميكاترا فيي تعمـ أف أنطكنيكس سيرةع إلييا 

 يعكس غركرىا. لوفات فمف يةد مثؿ ةماؿ كميكاترا، ماكأنو يكره ىذه ا
االعدكاف فأخكىا قيور  أاد الذميخار أنطكنيكس أككتافيا أنو سيشف الصرب لم  أخييا قيور  ،في أثينا 

كليادس قد أخبل ااالتفاقية مع اكماي كأضرما النار لم  اكماي، كلـ يقؼ األمر لند ىذا اؿ اتيـ قيور ليادس 
 فذلؾ لـ ياؽ إال رةبل، كاااالتكاطؤ مع اكماي كيسةف قيور ليادس كياق  في السةف صت  يمكت كمدن 

كسط اينيما يسمح ليا أنطكنيكس االرصيؿ إل  ركما صيث أنطكنيكس كقيور، كاعد أف تصاكؿ أككتافيا في الت
أخييا، كيذىب أنطكنيكس إل  اإلسكندرية، كتوؿ األخاار لقيور أف أنطكنيكس ككميكاترا تهكّْةا أماـ المؤل لم  
تو إل  أاي  لرشيف مف الذىب أقيما فكؽ منوة مكسكة االفضة، كلند أقداميما ةمس قيوركف الذم تينسب أهاكَّ

قة اليد لم  سكريا السفم  قيور، كقد ألط  أنطكنيكس كميكاترا الكالية لم  مور كتكةيا ممكة مطميكليكس 
 كقارص.

ك لو أف زكةيا أنطكنيكس في أثينا كىي تدل تلممقد توؿ أككتافيا ابلط أخييا قيور في ركما، ك 
 كألخييا صت  التراؽ الدماء.

يكس أنو سينازلو في الاصر، يقاؿ أنطكنيكس ىذا يخرج أككتافيكس اةيشو في سرلة مذىمة كيرسؿ ألنطكن
التصدم كتعمف كميكاترا أنيا ستشترؾ مع أنطكنيكس في ىذه المعركة، يصاكؿ إينكااراكس أف يقنع أنطكنيكس 
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ارية، إال أف االتصدم امعركة ارية، كأال يقاؿ ىذا التصدم ألف قكة أنطكنيكس الاصرية أضعؼ مف قكتو ال
 .كنيكس يأا  ذلؾأنط

 التةييز الكافي، كاصارتؾ مف الاغالة كالصواد كالرةاؿ الذيف  اإف أسطكلؾ ليس مةيزن نكااراكس: "إي
أفسدتيـ السمنة المرىقة، أما أسطكؿ قيور فاصارتو ممف ألفكا قتاؿ اكماي، كسفنيـ خفيفة في صيف أف 

 ر.أف ترفض قتالو في الاصر إذا كنت قد ألددت العدة في الا اسفنؾ ثقيمة، كليس لارن 
 "(1)أنطكنيكس: سنقاتمو في الاصر، سنقاتمو في الاصر. 

كتتكال  المشاىد لتوكير المعركة التي قامت ايف قيور كأنطكنيكس، ياتعد قيور لف القتاؿ لم  الار، 
ينكااراكس اكتائايـ لم  سفح التؿ  ألف القتاؿ في الار خطره  لميو كلم  ةنكده، اينما يعسكر أنطكنيكس كا 

ب أشدىا، كتكاد أف تتعادؿ الكفتاف إال أف ر لياوركا كـ سفينة سيصشد قيور، كيمتقي الةمعاف كتامغ الص
أف أنطكنيكس يثير الصيرة في ةنكد أنطكنيكس  األساطيؿ المورية تمكذ االفرار ككأنو أواب ممكتيـ الةنكف، كما

اكميكاطرة، أنطكنيكس ايذا التورؼ قد صطـ آماؿ ةيشو، فيقرر  ايفر مف المعركة كىي في أكج الكطيس الصقن 
كانيدكس أف يسمـ لقيور فيالقو كمشاتو، أما إينكااراكس يقرر أف يتاع أنطكنيكس االرغـ مف ىزيمتو، اعد 

مـ تكف تعمـ أنو سيمصقيا إف ىي انسصات، ينزلج كوكؿ كميكاترا لبلسكندرية تصاكؿ أف تخفؼ لف أنطكنيكس ف
 ليا: قائبلن  اأنطكنيكس منكرن 

 :(2)أم مكالم، إم مكالم، أطمب لفكؾ لف فرار سفائني، فماكنت أصسب أنؾ ستتاعني" كميكاترا. 
 "...(3)أنطكنيكس: "اؿ كنت تعمميف، يامور، صؽ العمـ أف قماي مشدكد إليؾ اصااؿ شداد. 

 ليا: ىا أنطكنيكس أال تاكي كىي تتظاىر االاكاء، قائبلن تتظاىر االاكاء يأمر 
 (4)كاف، فدمعة مف دمكلؾ تعدؿ كؿ ما أضعناه ككؿ ما غنمو قيور.. "ال تذرفي لارة لم  ما. 

رسالة مف أنطكنيكس، كينتظر الرد مف قيور، كتككف  كيرسؿ أنطكنيكس المؤدب أكالده إل  قيور صامبلن 
فصكل رسالة أنطكنيكس: أف يتركو قيور يعيش كأم رةؿ في أثينا أما كميكاترا فيي تعترؼ اةاركت قيور، 

 كتخضع لوكلتو كتسألو أف ياق  الممؾ لنسميا لم  تاج اطميمكس. 
رد ىذا الركماني أنطكنيكس مف مور، لممكة ليا ما طمات اشرط أف تطاأف  :كيأتي رد أككتافيكس قيور

 .اأما طمب أنطكنيكس فيرفضو قيور كلف يسمع لو التماسن 
 أنطكنيكس: أكاف ىذا رده؟ 
 مكالم. السفير: أةؿ يا 
 (5)أنطكنيكس: اإلكراـ لمممكة إذا سممتنا إليو. 
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إياه أف ينازلو نزاؿ رةؿ لرةؿ  ايثكر أنطكنيكس ليذا الرد المةصؼ مف قيور، فيرسؿ إل  قيور متصدين 
 كسيؼ لسيؼ، لكف أككتافيكس قيور الذم ممؾ الدنيا ييزأ مف ىذا التصدم.

كاف ايا مف خاث فقد استفزت أنطكنيكس اتبللايا كمغازلتيا لرسكؿ قيور االكبلـ  أما كميكاترا كما
يطمب ر اةمد الرسكؿ إل  أف المعسكؿ، كةعمت الرسكؿ يمطر يدىا قابلت، تثكر ثكرة أنطكنيكس لمييما، كيأم

 العفك.
لم  استعداده أف يقاتؿ قيور اعد معرفتو أف قيور يراض في االسكندرية، فبل  يور أنطكنيكس ثانيةن 

يزاؿ أماـ أنطكنيكس اويص مف األمؿ، كيوادؼ أنو يككف يكـ ميبلد كميكاترا كتككف قد أضمرت أف تصييو في 
ر، كيةمع لقيو اغير ايةة، إال أف أنطكنيكس يور أف تككف ليمة صافمة في يـك ميبلدىا، قاؿ أف يذىب مصاران 

 : ارةالو يتصدث إلييـ، ىنا يقؼ إينكااراكس متمتمن 
 "ني ألرل قائدنا كمما اضمصؿ لقمو ارتدت إليو شةالتو، فعندما تفترس الةسارة الصة  تراى تمتيـ ا كا 

 .(1)سيفيا الذم او تقاتؿ، إني لااصث لف سايؿ ألتخم  لف أنطكنيكس"
قد تخمكا لنو كىا ىك إينكااراكس الكفي يفكر في ترؾ كىكذا نرل كؿ الةنكد الذيف تصت إمرة أنطكنيكس 

كخكؼ إينكااراكس مف كقكلو في أسر قيور إف تمت المعركة  ايممؾ شيئن  قائده ليذىب لند قيور، فقائده ال
 ايف قيور كأنطكنيكس.

يكافؽ قيور لم  أف يخكض آخر معركة مع أنطكنيكس، يصاكؿ أنطكنيكس أف يستر الدمكع مف ليكف 
، ألف مويرىـ غير معركؼ خكؼ اكاصرن  اكيكدليـ في تمؾ الميمة ألنيـ سيكاةيكف قيور ماارزة ارن أتاالو، 

 األسر إف انتور قيور لمييـ.
، كفي الوااح يخرج أنطكنيكس اكاصرن  ايأتي اليكـ الذم ينتظره أنطكنيكس كقيور لتأتي المكاةية اينيما ارن 

إياه إل  قيور، فبل ييأس  ا، فبل يةده كيفيـ أنو ذىب تاركن إينكااراكس الكفي"مف اينيـ " إل  رةالو كيفتقد
أنطكنيكس اؿ يأمر تااعو إيركس أف يرسؿ إل  إينكااراكس متالو، كفي نفس الكقت ينتاب أنطكنيكس شعكر 

 .(2)لي، إف مصنتي قد أفسدت أكفياء الرةاؿ" ا"كاىن  االندـ لم  خركج إينكااراكس إل  قيور، فيقكؿ أنطكنيكس:
كوكؿ إينكااراكس إل  معسكر قيور ينتااو الندـ كيمكـ نفسو، كيقرر استصالة مصاراتو ألنطكنيكس كاعد 

، ألف مكافأة أنطكنيكس لو رغـ خيانتو االذىب فبل يقاؿ اما أرسمو اصت  يمكت كمدن  ااعيدن  اقوين  ااؿ سيتخذ مكانن 
 :أنطكنيكس مف مكافأة لو قائبلن 

 "ينضب لو معيف، لقد كافأت خيانتي االذىب، فاماذا كنت تكافئني لك  لمةكد ال امناعن  أم أنطكنيكس، يا
 .(3)أنني أخموت في خدمتؾ"
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كياذؿ أنطكنيكس كمف معو ةؿ قكاىـ صت  يرتد كيرةع  ففي ميداف المعركة، يمتقي الةيشاف كيمتصما
س كيفرح ألنطكنيكس في ظيره، فتككف الةكلة األكل  لوالح أنطكنيك  اةيش قيور كيككف األسطكؿ صامين 

 أنطكنيكس كمف قاتؿ معو.
، يخرج اكاعد نشكة فرح االنتوار في المعركة الارية ايف أنطكنيكس كقيور، يستعد الطرفاف لمقتاؿ اصرن 

، كياق  اير صركات سفف قيور كةيادىا، ياق  أسطكؿ أنطكنيكس اعيدن سل امتاخمن  أنطكنيكس كمشاتو كيتخذ تبلن 
األسطكؿ الذم كاف يصمي ظير أنطكنيكس يمتؼ كينضـ مع قيور، كاذلؾ  ، لكففيتكاةيا الطرفاف لم  الار ال

مف أركاف الصككمة التي  ايخسر أنطكنيكس كؿ ما كاف لو مف مةد كممؾ، كتطكل وفصة لقائد كاف يعد ركنن 
 .تصكـ الدنيا

  ،ارن لمييا كثي رك ث، تسع  كميكاترا لتعمـ ما صؿ او، لكف أنطكنيكس يلئلسكندريةلند كوكؿ أنطكنيكس ك 
األغا مردياف  تقكـ اخدلة مع كويفتيا، صيث ترسؿ ،القتؿا ليا تخش  كميكاترا مف تيديد أنطكنيكسف

 ليخار أنطكنيكس أف كميكاترا قتمت نفسيا.
 :لو يذىب ماردياف إل  أنطكنيكس كىك في أكج غضاو، قائبلن 

 كنت تكد أف تفعمو  ألفتؾ مماتؤدل مرتيف، كلقد أدت مكالتي ضرياتيا، نعـ لقد  "إف ضرياة المكت ال
 .(1)أناؿ األاطاؿ" ككاف آخر ما فاىت شفتاىا: أم أنطكنيكس، يا

اعد سماع أنطكنيكس لما قالو ماردياف، ينيار أنطكنيكس ألنو خسر مةده كخسر ىذه المورية التي 
م إيركس أف يطعنو ، فما أف يرصؿ الرسكؿ، يأمر أنطكنيكس الةنداكفين  اوادقن  اتبللات او، لكنو كاف ليا مصان 

كي ينتيي مف ىذه الصياة كينتيي ضميره، لكف إيركس يألـ ليذا القرار الذم أمره او أنطكنيكس، يارز سيفو 
كيقكؿ ألنطكنيكس أف يدير كةيو لمخمؼ، فيقكـ إيركس اطعف نفسو ليمكت لم  الفكر، صينيا ينظر أنطكنيكس 

لم  الفكر، ما لاث أف ةاء رسكؿ مف كميكاترا يخاره أف  لكف أنطكنيكس ال يمكت ،إليو يخرج سيفو كيطعف نفسو
سمعو مف مكت الممكة إنما ىك مصض إشالات، كيصممكا أنطكنيكس إل  مقاـ كميكاترا، فما أف تراه كميكاترا  ما

تفكر في فةيعتيا كمورليا كخكفيا مف أسر قيور ليا، كفي اصتضار أنطكنيكس يكوييا أال تثؽ اأصد كأف 
 تة األذالء، ثـ توعد ركصو.يكأف تذكره يكـ كاف لزة الممكؾ، كأال تمكت م تصتفظ اشرفيا،

 أنطكنيكس فكيؼ ستصيا دكف كةكده؟ تصزف كميكاترا لما آؿ إليو
 ما اكفي تمؾ األكقات لـ تكف األخاار تنقطع لف قيور، يومو خار كفاة أنطكنيكس فينداو قيور ذاكرن 

 يتمن  لو ميتة كيذه.كاف لميو مف وفات خير القادة، لـ يكف 
يطيب خاطرىا  لقيور لتعمـ ما التـز قيور لم  أم أمر؟ يرد ليا قيور رسكالن  ترسؿ كميكاترا رسكالن 

 ياتيا مةد لركما.يـ لدل قيور أف تاق  كميكاترا لم  قيد الصياة ألف في صمكيطمئنيا، فال
ة في لةمتو الصراية لند لكدتو كميكاترا أف قيور ينكم أف يسكقيا أسير  ايوؿ الرسكؿ مف قيور مخارن 

إل  ركما ليعرضيا ايف غنائـ الصرب، تعمـ كميكاترا أنيا أكشكت لم  النياية، اعد الرسكؿ يوؿ قيور إل  
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تصتمؿ  تممؾ، يتركيا قيور لترتاح ىي ككويفاتيا، لكف أنفة كميكاترا ال اإلسكندرية فتسممو كميكاترا قائمة اكؿ ما
ةاء ألةمو قيور  ينكم لميو قيور، تقرر أف تفسد ما ف لممت مف الرسكؿ لم  ماخاوة اعد أ أف تساؽ أسيرةن 

شريفة، تأمر أف يأتي ليا خدميا اسمة فييا أفع  النيؿ ايف أكراؽ التيف، كقاؿ أف تقدـ  كأف تككف نيايتيا نيايةن 
تيا أف يزينكىا تأمر كويفا ،اكميكاترا لم  االنتصار قاؿ أف تضع الصية السامة في ودرىا كي تمكت فكرن 

، اياكيماسكىا التاج ألنيا ستذىب إل  مارؾ أنطكنيكس، كيدخؿ الصارس كمعو سمة فييا الصيات التي أكوت 
 تةمس كميكاترا لم  لرشيا، كتصمؿ كويفاتيا لااءة الممؾ كأنفس الةكاىر.

 ؿ شفتي اعد تقكؿ كميكاترا:" إلي اعااءتي، ضعكا تاةي لم  رأسي، فقد ىزتني لمخمد األشكاؽ، لف تا
مور، أريني ميارتؾ يا إيريس الكريمة، أريني ميارتؾ، ىيا لةمي، يخيؿ إلي  اليكـ خمكر لناقيدؾ يا

شرمياف الكريمة،  أف أنطكنيكس يدلكني: إني أراه ينيض مف ايف المكت  ليصيي فعمتي النايمة، الكداع يا
 .(1)إيراس" الكداع إل  األاد يا

يفارقيا نكرىا الذم يسطع لم  ةاينيا، تصذك شرمياف  ـكتمكت كميكاترا كلتقاؿ إيراس فتمكت لم  الفكر، 
 صذكىا لتمصؽ امكالتيا.

يدخؿ قيور مع رةالو فيدرؾ أف ممكة مور قد خدلتو كضيعت لميو النور الذم ينشده، لكف قيور 
 :" يعةب صت  امكتيا قائبلن 

 ."!(2)ما أناؿ ىذا الضعؼ 
 األنيا سكؼ تكارل إل  ةكار صايايا أنطكنيكس، فمف تعرؼ الدنيا قارن كيأمر أف يصمميا الصرس إل  فراشيا 

، كيقيـ ليما قيور مراسـ ةنازة لسكرية، تميؽ ايا كممكة تقاد إل  صايايا أنطكنيكس في اضـ أشير منيما زكةن 
 القار.
 : م خص مصرع ك  و ترا ألحمد شوقي:اثا  ً 

ممكة كطنية تخش  لم  شعايا كتسع  لمومصة امدىا شكقي أف يظير كميكااترا اوكرة الشالر أصمد أراد 
 .كتصب مور كتخمص ليا، كأراد تمةيدىا صيث ظمميا المؤرخكف

في وكرة غانية الىية ال تعنييا مومصة مور كقدمكىا في ىا شكساير كغيره مف األدااء صيف أظير 
 وكرة ينقويا الكالء لمكطف الذم تصكمو.

 :ا م خص
اإلسكندرية، كيككف أنطكنيك مف صكاـ ركما مع قيور كليادس، يدلكىا في كة مور تقيـ كميكاترا مم

أنطكنيك لرؤيتيا في ركما لكنو يييـ اصايا، كتتكمـ المسرصية لف صايما، كلما يشف قيور الصرب لم  أنطكنيك 
يـك تادأ المسرصية صكؿ معركة أكت ،ه كترةعو لمقيادة الصراية كما يعرفو الةميعأزر تقؼ كميكاترا معو لتشد 

الاصرية، قرب االسكندرية تمؾ المعركة التي قادتيا ممكة مور كميكاترا مساندة ألنطكنيك ضد أككتافيكس قيور، 
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مف صيث العدة كصيث األسطكؿ كسرلتو، كينزؿ أنطكنيك اأسطكلو كسفنو كيصارب  الكف قيور يككف ةاىزن 
ألنطكنيك، إذ اكميكاترا كسفنيا  امصاراة المغكار، فالممكة كأسطكليا معو، كتشتد المعركة كيكاد النور يككف صميفن 

يد قماو اصااؿ ىكاىا؟، كيؼ ياق  كىك مق كأسطكليا تفر كالمذلكرة مف شدة كطيس المعركة، يراىا أنطكنيك ىاراةن 
إل  اإلسكندرية، كاعد أف  ايأمر ةنكده االفرار، كيككف النور صميؼ أككتافيكس قيور، يرةع أنطكنيك ميزكمن 

كماتت إثرىا، يرةع أنطكنيك إل  ركما  ايقيـ ااإلسكندرية يستدليو قيور ألف زكةتو فكلفيا أقامت لميو صران 
ح لمييـ ليادكس أف يتزكج أنطكنيك مف أخت قيور أككتافيكس ليتـ كىناؾ لند التقاء قيور مع أنطكنيك يقتر 

يةيز لدتو لمرصيؿ  لئلسكندريةيغماو الصنيف  صاؿ الكد ايف القامتيف، كتتـ مراسـ الزكاج في ركما لكف أنطكنيك
كاعد أف ييدد قيور ممكة مور كييدد أنطكنيك اكةكب الرةكع تصت إمارة قيور اساب  إل  اإلسكندرية،

لرةؿ، يستخؼ او قيور  مكاةية رةؿ اكاصرن  ايـ، يعرض أنطكنيك لم  قيور مكاةيتو مرة ثانية ارن ىزيمت
كيككف  الو المكافقة، كفي المرة الثانية التي يصارب ايا أنطكنيك كصده دكف كميكاترا فإنو ينتور ارن  اكاطماو مادين 

اصرية، يخذؿ األسطكؿ المورم أنطكنيك لظيكر الةنكد، أما في الاصر كالمكاةية ال ااألسطكؿ المورم صامين 
ااالنتقاـ مف ىذه المورية،  اخياة األمؿ، ميددن  صامبلن  لئلسكندريةكيمتؼ نصك قيور كأسطكلو، يرةع أنطكنيك 

كتخش  كميكاترا تيديده ككليده، ترسؿ لو مف يخاره أف كميكاترا قد القت صتفيا كماتت، يأسؼ أنطكنيك لمثؿ ىذا 
قماو، لكنو ال يمكت لم  الفكر، يأتي رسكؿ آخر مف كميكاترا لينكر خار كفاة الممكة،  الخار فيغمد سيفو في

يطمب أنطكنيك مف ألكانو أف ينقمكه صيث كميكاترا تقيـ كي يمكت لندىا، كيكوييا لدة كوايا كاعد أف تفارؽ 
رتو، اتصت إمركصو ةسده تفكر كميكاترا اطريقة لمتخمص مف قيور، ألف قيور انتور لم  مور فإف مور 

يخارىا اما ييدئ االيا كأنو لف يضرىا، كيفشي ليا الرسكؿ أمر قيور ألنو يريد أف  كيرسؿ قيور لكميكاترا رسكالن 
يقكدىا أماـ لراتو مع الساايا، تأا  نفس كميكاترا الذؿ، فتأمر الخادـ أف يأتي ليا اأفع  النيؿ، كتأمر كويفاتيا 

فيي ذاىاة إل  أنطكنيك، كيتـ ما أرادت كتنتيي المسرصية امكت الاطميف قاؿ االنتصار أف تتكةاىا كتزيناىا 
أنطكنيك ككميكاترا، كلما يدخؿ قيور قور اإلسكندرية يعةب لما رآه فيوفيما كأنيما نائميف، كتقاـ ليما مراسـ 

 دفف لسكرية كيتـ دفنيما.
 صكار ايف الممكة ككويفتيا شرميكف:

 شرميكف:
ـــــــــــــــ  رُ ا جمـــــــــــــــاهِ " ــــــــــــــــ ا شّ    كـــــــــــــــةُ مَ  اَ   ـــــــ

 

 شــــــــــــــرِ و ِ  ي ح ــــــــــــــورٍ ِفــــــــــــــ موجــــــــــــــونَ  َ  ط   
 

ـــــــــــــا  َ  همْ  ـــــــــــــر   ـــــــــــــم ـــــــــــــت ِف ـــــــــــــومق   ي أكت 
 

ـــــــــــنْ   ـــــــــــدو  عَ  هـــــــــــورٍ ظُ  م ـــــــــــى ا ع  صـــــــــــرِ و َ   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ َ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــدونَ  وأَ  ونَ قوُ   ال  إِ   ع 
 

ـــــــــــاتَ    ـــــــــــأً   ـــــــــــ   ـــــــــــةِ ي ا مَ ِف  (1)ي" ـــــــــــرِ  َ  د  
 

 الممكة:
 اعــــــــــــواذَ ا أَ اذَ ! َمــــــــــــالِ ا رَجــــــــــــ ا  فــــــــــــكِ "َ ــــــــــــ

 

ــــــــــــــــ   عمــــــــــــــــي  راحَ وا َصــــــــــــــــروَ  اذب َمــــــــــــــــَك
 

 واامُ َقــــــــــــــــى أَ تَــــــــــــــــحَ   ق ــــــــــــــــتُ  صــــــــــــــــرٍ  َ  أي  
 

 ي؟رِ كْ ي وُشـــــــــد حِ ي َمـــــــــِفـــــــــ اسِ ا   ـــــــــ أ  ـــــــــنَ  
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 ي ح ــــــــــــــوا ِ َمــــــــــــــم األَ ي َفــــــــــــــِفــــــــــــــ رَ ظَفــــــــــــــ
 

ــــــــــــــت  َ   ــــــــــــــ   ــــــــــــــا مْ  ــــــــــــــقُ  هُ   ــــــــــــــرِ  ةَ الَم  ظف
 

 يقـــــــــــــــــومِ  ةَ ا حق َقـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــمُ عْ  َ  اغـــــــــــــــــدً وَ 
 

 (1)"  ــــــــرِ  عوبِ  ــــــــى ا ش ــــــــعَ  شــــــــيءٌ   ــــــــ َس  
 

مف خار النور الكاذب الذم أشيع ايف أاناء في ىذا الصكار ايف الممكة ككويفتيا، تغضب الممكة 
الشعب، فالشعب الاد أف يعمـ الصقيقة ميما كاف األمر، تظف الممكة أف ىذا الخار كذب ادلاه الرةاؿ كىـ 

، لكف اعد أف تكضح ليا كويفتيا أنيا ىي مف أذالت الخار، ألنيا خافت لم  الممكة األداؤىا لذا تستثار غضان 
 كتمدح كويفتيا كتغفر ليا ىذا الكذب فيي كالمبلؾ كفية مخموة. مف الشعب، فإنيا تيدأ

نمصظ مدل تقمب األايات مع تقمب العاطفة مف غضب ةمكح إل  ىدكء كىذا مف أسمكب الشالر شكقي، 
 كأف كويفتيا تطمب منيا العفك، قكؿ شرميكف: افاألايات التي تكضح ما ذكرناه آنفن 

ـــــــــــ ـــــــــــكَ ذَ  اجِ ة ا ت ـــــــــــر   ـــــــــــ ا صـــــــــــ عُ     ي عِ ُص
 

 يرِ ْكــــــــــــمَ  كــــــــــــرُ ا مَ   ــــــــــــكَ ذَ ي وَ دِ ْحــــــــــــا وَ َ ــــــــــــأَ  
 

 او ـــــــــــــاألقَ  ي ا  ـــــــــــابِ ِفـــــــــــ ُس ْمـــــــــــأَ  رتْ ثُــــــــــكَ 
 

ــــــــــ وظــــــــــن   لُ   ــــــــــ ونَ ا ظُ  ــــــــــ َس  نْ َم ــــــــــ    يدرِ َ 
 

ــــــــــن ا    َعـــــــــ ي أذعـــــــــتُ ذِ ا  ـــــــــ تُ فأذْعـــــــــ  صـــــــــ
 

 صـــــــــــــــرِ قَ وَ  كـــــــــــــــوخْ  كـــــــــــــــل   وأ ـــــــــــــــمعتُ  رِ  
 

ـــــــــ ري ع  ــــــــكِ اطِ فــــــــي َخــــــــ فــــــــتُ خِ   ا جماه ــــــــ
 

 ثـــــــــــرِ كُ ك ِ َ ـــــــــــن عـــــــــــدًى ِمـــــــــــ ر وأشـــــــــــفقتُ  
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــاي، فَ رأِتــــــــــــــري جُ اغفِ َف   ــــــــــــــبذَ  رب    
 

ـــــــــذرَ   ـــــــــب ا ع ـــــــــفِ   تع ـــــــــدت ُع ـــــــــه مَه  (2)ذري" 
 

 ىا ىي شرميكف قد كضصت الوكرة لممكتيا، ترد لمييا الممكة كميكاترا:
 إال   تِ مـــــــــــــا أْ ـــــــــــــئي فَ "شـــــــــــــرم ون، اهـــــــــــــدَ 

 

 ر  وِ ــــــــــــــ  ـــــــــــــانٍ ن حَ  غ ِمــــــــــــــِصـــــــــــــ م ـــــــــــــكٌ  
 

ــــــــــــــتِ  ــــــــــــــ أ  ــــــــــــــن كَ وَ  ي خــــــــــــــادمٌ ِ  ــــــــــــــ ك  اأّ 
 

 ر ـــــــــــى وصـــــــــــهرقُ  لُ أْهـــــــــــ  مـــــــــــاتِ ي ا مَ ِفـــــــــــ 
 

 هــــــــــــــــــــي مـــــــــــن األَ ا ـــــــــــوفِ  مـــــــــــا ا خـــــــــــادمُ إ َ 
 

ـــــــــوَ  لِ   ـــــــــي حـــــــــالِ أدَ  ـــــــــعُ  ى ف ـــــــــوَ  رٍ ْ   (3)"رِ  ْ 
 

 (4) طاقة تعر ف عن ا شاعر أحمد شوقي: اثا ثً 
أصمد شكقي اف لمي اف أصمد شكقي، ىك شالر األمراء كأمير الشعراء دكف منافس، كلد شكقي في القاىرة 

ىا مف أوكؿ كردية، يكنانية، تركية، كلراية، تمق  تعميمو ؤ انصدر مف أسرة اختمطت دما ،1870/ أكتكار/16
 : العراية، الفرنسية، كالتركية.االاتدائي كالثانكم في مسقط رأسو، صاز لم  ةائزة في الصقكؽ، كأتقف ثبلث لغات

                                                           
 .18مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (1)
 .18، صالمودر السااؽينظر:  (2)
 .19، صالمودر نفسوينظر:  (3)
المعارؼ، اإلسكندرية )د.ت(، كالشكقيات، أصمد ، أصمد شكقي، موطف  الرفالي، نشأة 1ط 2: الشكقيات الوصيصة جينظر (4)

، تعميؽ يصي  1، كالشكقيات، أصمد شكقي، ط1996، تعميؽ يصيي شامي، دار الفكر العراي، ايركت، لاناف 1، ط3شكقي، ج
، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطاعية، 2، كمسرصيات شكقي، أصمد شكقي، ج1996، دار الفكر العراي، ايركت، 3شامي، ج

، كأصمد 2008، دار كمؤسسة رسبلف لمطاالة كالنشر، 1، مكسكلة ألبلـ الشعر العراي الصديث، أصمد شكقي، ط2007ائر، الةز 
شكقي أميرالشعراء، فكزم لطكيو، الشركة المانانية لمكتاب، ايركت، كمسرصيات أصمد شكقي، تقديـ مصمد صسف األلرةي، مكفـ 

لماذا؟، فتصي سعيد، دار  –، كشكقي أمير الشعراء 1993ة، كصدة الرغاية، الةزائر لمنشر طاع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطاعي
 .54/28المعرؼ، سمسمة تااؾ، العدد 
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صميـ االخديكم لااس صممي، رتااطو الالنفاه االستعمار إل  "إساانيا" كأقاـ في "ارشمكنة"،  1914في لاـ 
 .(1)أرسؿ لماعثات األكركاية كالتعميمية في ليد الخديكم فاركؽ"

سكاء الصزف، الفرح،  كافة كيعد شكقي أدؽ الشعراء مقدرة لم  توكير خمةات النفس الاشرية في صاالتيا
، كاألمؿ، كتميز في التعاير لف خفايا النفس كالكةداف، كتنيدات العاشقيف كص و شاىدة سراتيـ، كألمالالتشاـؤ

 لم  ىذه الركلة الشعرية.
فصاكؿ الكتااة الشعرية في  لاؿو  طمكحو  اوائد كالمدائح الناكية، اؿ كاف ذلـ يكتؼ شكقي اكتااة الق

 ليو أماـ غيره مف الشعراء العرب.المسرح، كايذا يككف قد فتح ااب المسرح لم  مورا
لؤلدب العراي الزخـ الشعرم  ا، تاركن (2)"1932أكتكار// 14أما لف كفاتو، "فقد تكفي اعد مرضو في 

 . لؤلةياؿ كافةكالمسرصي كالمدائح الناكية، فألمالو الزالت خالدة قائمة تدرَّس 
 : خصائص ومم زات م رح شوقي:ارا عً 

كتب أصمد شكقي العديد مف المسرصيات منيا، "مسرصية لمي اؾ الكاير، كمسرصية قمايز، كمسرصية 
 .(3)كمسرصية مورع كميكاترا" كمسرصية مةنكف ليم ، صية الست ىدل،لنترة، كمسر 

عد نقمة نكلية في الكتااة كاستطاع يكألف أصمد شكقي شالر كأمير الشعراء فإف اتةاىو لمكتااة المسرصية 
، نكد أف نذكر اعض مميزات أك يالمسرصالشعر تكظيؼ شعره في المسرح، ايذا ىك أكؿ مف فتح لمكتاب ااب 

المرتكزات التي التمد لمييا أصمد شكقي في كتاااتو المسرصية، أثناء تصميؿ الااصثة لصياة أصمد شكقي كتصميميا 
 منيا: انقاطن  ر الااصثةورع كميكاترا" تذكلمسرصية "م

  مف ضركرة أف اما قالو أرسطك: " اتأثرن مالقديـ اتةو أصمد شكقي الختيار شخوياتو مف التاريخ  :أواًل
المعة، كألف كةكد  ، أك شخويةن ازاىرة، كأف يككف ممكن  كرفاىيةو  ذا شيرة كايرةو  االمأساة شخون يككف اطؿ 

 .(4)يسم  االركح العالمية" أك ما الامن  اشخص ايذه األىمية يمكنو أف يضفي لم  المسرصية ةكن 
ف الكتب فاختار شخوية "كميكاترا" ممكة مور، ككذا شخوية لنترة التي يمكف أف نةدىا في العديد م

 األداية التراثية القديمة.
  ً  واغ لغة مسرصياتو امغة الشعر، ألنو رأل أف الوياغة الشعرية ىي األنسب لممسرح. :اثا 
  ًألنو صافظ  اكبلسيكين  اأكثر مف ككنو رةؿ مسرح، فكاف شالرن  اكاف شكقي في مسرصياتو شالرن  :اثا ث

لم  قكالد المسرح كىي الكصدات الثبلث، كةمع مع الكبلسيكية الركمانسية فيك شالر ركمانسي أفاض 
 الوراع لم  خشاة المسرح. في انفعاالتو مستغبلن 

 
                                                           

 .7، ص2008، دار كمؤسسة رسبلف لمطاالة كالنشر، 1ينظر: مكسكلة ألبلـ الشعر العراي الصديث، أصمد شكقي، ط (1)
 .9، صمكسكلة ألبلـ الشعر العراي، أصمد شكقيينظر:  (2)
 .2/5ـ، ج2007مسرصيات شكقي، أصمد شكقي، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطاعية، الةزائر،ينظر:  (3)
أساليب رسـ الشخوية المسرصية، قراءة في مسرصية كميكاترا لشكقي، لاد المطمب زيد، دار غريب لمطاالة كالنشر ينظر:  (4)

 .15كالتكزيع، ص
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 من ا مآخذ ع ى م رح شوقي:
 مسرصية "مورع كميكاترا" كةدت اعض االنتقادات منيا:اعد قراءة الااصثة كتصميميا 

  دد المكضكلات في مسرصيات شكقي، كىذا اساب ككف الكتااة المسرصية ةديدة لكنيا مصاكلة : تعأواًل
 ةيدة ألمير الشعراء.

  ً  ان مسرصي ان : ضعؼ الصاكة األساسية في مسرصياتو، فيك شالر متألؽ كليس رائداثا. 
  ً(1)مسرصية " مورع كميكاترا" : ظيكر الغنائية في مسرصياتو، مثبلن اثا ث. 

ف كانت  كاالرغـ مف ىذه االنتقادات إال أف الفضؿ يعكد ألصمد شكقي ايذه التةارب المسرصية صت  كا 
في ذاؾ الزمف،  امكةكدن الشعرم كلـ يكف المسرح  لغتيا شعرية، فيك طرؽ ااب المسرح العراي الذم كاف مقفبلن 

 اينما كاف الغرب ركاد المسرح كالكتااات المسرصية آنذاؾ.
  

                                                           
 .80-78القويرة، د.فكزم الصاج، ص: المسرصية كالركاية كالقوة ينظر (1)
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 ا م حث ا ثا ي
 وا شعرا م رح 

"ارتاط المسرح االشعر منذ نشأتو األكل  لند اإلغريؽ، كظمت الومة الكثيقة قائمة ايف الفنيف صت  
العوكر الصديثة، إل  أف تغيرت طايعة المةتمع كطاقاتو ككضع الفرد فيو، كةنح األدب إل  الكاقعية في توكير 

 .(1)ككو كمشكبلتو الصضارية"قضايا المةتمع كالكشؼ لف الصياة النفسية لئلنساف المعاور كسم
كاف ىناؾ المذىب ففقد ظيرت العديد مف المدارس كالمذاىب المسرصية قاؿ الكوكؿ لممسرصية الكاقعية، 

المذىب الكاقعي الذم اختص اتوكير الصياة الكاقعية كمشاكؿ اإلنساف كىمكمو في ثـ الكبلسيكي ثـ الركمانسي 
 .لور النيضة كما اعدىا
مصاكاة مف كةد مف كتاب مسرصييف كذلؾ  ة اكتااتو لممسرصية الشعرية مصاكالن تكتةرانصف اودد شكقي 

ثر اعثتو في فرنسا فانتاو لما يصظ  المسرح مف خمكد أكثر مف الشعر، صاكؿ أف يةارم أك يصاكي شكساير في إ
قي لمذكد لف الممكة مورع كميكاترا" كتايا شك شعرية اسميا " المسرح ادؿ القوائد، في مسرصية امسرصياتو متخذن 

طع شكقي كسر القافية في المورية التي وكرىا الغرب االوكرة السيئة، كتايا االشعر المكزكف المقف  لـ يست
 مسرصيتو.

ةراء الصكار، إذ صاكؿ الكاتب أف  فالمسرصية الشعرية تفرض لم  مؤلفيا اعض القيكد في رسـ المكاقؼ كا 
قدر اإلمكاف لف ركاكة التعاير،  ايومح لمتعاير الشعرم ماتعدن  يرق  امغتو الشعرية في مسرصيتو في مةاؿ

 تية التي يريد أف يوكرىا لمعامة.توكير شعره لممكاقؼ الصيا امرالين 
لم  الشعر العراي، فقد فرض المسرح لم  الشعر اعض التقاليد الوارمة  اطارئن  اكألف المسرح يعد فنن 

 يس فيو كثير مف األلفاظ اليكمية.ل اخاون  اشعرين  امنيا: أف يمتـز الشالر معةمن 
 في مسرصية "مورع كميكاترا" مصاكالن  انةد أف شكقي قد تصرل االاتعاد لف المكاقؼ التي يمكف كتااتيا نثرن 

االلتزاـ االتقاليد التي فرضيا المسرح لم  الشعر، في صيف نةد المكاقؼ سمسة لند المؤلفيف العرب لممسرح لند 
 فالشكؿ النثرم مناسب لمقتضيات المسرصيات التاريخية. ،يخيةتأليفيـ ألم مسرصية تار 

 ال، ألف كاتب المسرصية التاريخية كأكؿ ما ادأ الكتاب العرب معرفة المسرح استقكا كتاااتيـ مف التاريخ أكالن 
 ال األصداث انفسو، اؿ األصداث مكةكدة لنده كما لميو إال أف يكتب الصكار كالمغة الشعرية العالية كي يختار

 صدث مف أنااء التاريخ. يفسد ما
كتةراة أصمد شكقي في الكتااة الشعرية لمسرصية تعد تاريخية إنما خير مثاؿ أف شكقي فتح الااب لم  

كممت مسرصيتو ك خاض ىذه التةراة  شكقي أف موراليو لمف أراد الكتااة في فف المسرح مف اعده، وصيح
يكمنا ىذا، رغـ المآخذ التي ذكرىا النقاد لم  مسرح شكقي مف ضعؼ االنةاح كالدليؿ أنيا الزالت تدرس إل  

ريادة في ال االعكس لشكقي ،يقمؿ مف أىمية ىذا العمؿ المسرصي الشعرم الصاكة كتأثره االتراث إال أف ىذا ال

                                                           
 .49د.ط، ص 1978مف فنكف األدب المسرصية، د. لاد القادر القط، دار النيضة العراية لمطاالة كالنشر، ايركت،ينظر:  (1)
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ثاار لم  خكض ىذه التةراة، كاستق   وأنو فتح ااب اإلاداع المسرصي كلـ يكتؼ اذلؾ اؿ إن يلعراا األدب
 كمف قوص التراث العراي.مادتو مف التاريخ كمف مادة شكساير 
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 ثا ثا م حث ا 
 االئتالف واالختالف   ن ا عم  ن األد   ن

 ا مقار ة   ن ا عم  ن:

 مواطن االئتالف واالختالف في ا عم  ن األد  ن: -
ت دراساتيـ كانلدراسة ك ااإف ىذه الدراسة لمعمميف األداييف ايف شكقي كشكساير، قد تناكليا العديد مف قاؿ 

تصت إطار المدرسة الفرنسية صيث التأثر، أما في ىذا الاصث تناكلت الااصثة ىذه الدراسة مف منظكر المدرسة 
 .األمريكية في األدب المقارف

"أنطكنيكس ككميك اطرة" لكيمياـ  ع كميكاترا" ألصمد شكقي، كمسرصيةاعد أف صممت الااصثة مسرصيتي "مور 
الااصثة لدة نتائج ايف التبلقي كاالختبلؼ في العمميف مف صيث الشخويات كالزمف كالصاكة  شكساير، ارتأت

 كداللة العنكاف كتمثمت نتائةيا ايذه النقاط:
 الشخويات في مسرصية أنطكنيكس ككميكاطرة لشكساير ىي: -أ 

  ألضاء الصككمة الثبلثية()"أنطكنيكس، أككتافيكس قيور، لايدكس. 
 كساركس، دكريتاس، ديمتريكس، فيمك اكمايكم، دكتيكس إينكااراكس، فتتديكس، إيركس، س ،سكستكس

 .أودقاء أنطكنيكس()
 )مايسيناس، إةرياا، دكالايبل، اركككليكس، تيدياس، ةالكس )أودقاء قيور. 
 فاريكس )أودقاء اكماي( ،ميناس، منيقراط. 
 قائد لاـ ةيش قيور :طكركس. 
 كنيكسكانيديكس: قائد لاـ ةيش أنط. 
 سيميكس: ضااط في ةيش فنتديكس. 
 "إل  قيور. ايكفده أنطكنيكس سفيرن  :"مؤدب 
 ممكة مور :كميك اطرة. 
 كويفتا كميك اطرة()إيراس  ،شرمياف. 
 أخت قيور :أككتافيا. 
 ديكميد )صاشية كميك اطرة( ،إليكساس، ماردياف األغا. 
 (")(1)لراؼ، كميرج، كأشخاص ثانكية. 

 مصرع ك  و ترا ألحمد شوقي:ا شخص ات في م رح ة  -ب 
 ممكة مور. :"كميكاترا 
 مارؾ أنطكنيكس: أصد قادة صككمة ركما. 
 أككتافيكس قيور: قائد في صككمة ركما. 

                                                           
 .3أنطكنيكس ككميكاطرة، كيمياـ شكساير، تر: د. لكيس لكض، صينظر:  (1)
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 .قيوركف: ااف كميكاتا مف يكليكس قيور 
 .أنكايس: الكاىف األكار 
 .زينكف: أميف مكتاة قور كميكاترا 
 مسالدك زينكف()صااي، ديكف، ليسياس. 
  كويفتا كميكاترا()ىيبلنة، شرميكف. 
 صارا: لرافيا. 
 أياس: شادييا. 
 .أكركس: ركماني في معية أنطكنيكس كىك لاده كتااعو 
 .أكلماكس: طايب ركماني في ابلط كميكاترا 
 أخيؿ: قائد األسطكؿ المورم كرااف سفينة كميكاترا. 
 اكال: شالر. 
  ،(1)لزاؼ"كغيرىـ ةنكد كقكاد موريكف كركمانيكف، راقوات. 
 :زمف المسرصية 

 .ركة أكتيكـ اسنكاتعزمف مسرصية أنطكنيكس ككميك اطرة: اعد م -ج 
 قاؿ الميبلد  30زمف مسرصية مورع كميكاترا: في األياـ األخيرة في صياة كميكاترا صكالي سنة  -د 
 .مكاف مسرصية أنطكنيكس ككميك اطرة: ركما، االسكندرية -ق 
 االسكندرية.مكاف مسرصية مورع كميكاترا:  -ك 
الصاكة: لند شكقي ضعيفة لـ تكف متماسكة، كتخمميا اعض المكضكلات التي انتقؿ منيا مف مكضكع  -ز 

 آلخر نقمة فةائية.
مف أكؿ المسرصية إل  آخرىا، فيي كتااة ليست ةديدة لرائد مسرصي كتب  كانت صاكة شكساير متماسكةن  -ح 

 مف قاميا العديد مف المسرصيات.
االختبلؼ مف لنكاف العمميف األداييف،" مورع كميكاترا" ركز فيو أصمد شكقي لم  داللة العنكاف: يادأ  -ط 

 الممكة المورية كأغفؿ دكر أنطكنيك كىذا مأخذ لميو.
  لنكاف "أنطكنيكس ككميك اطرة" لشكساير، ركز فيو لم  أنطكنيك أكثر مف توكيره لممرأة المعكب كىي

 كميكاترا.
 كساير اتوكير الصب ايف أنطكنيك ككميكاترا تادأ مسرصية أنطكنيكس ككميكاترا لش 
 .تادأ مسرصية مورع كميكاترا لشكقي االصديث لف ىزيمة مكقعة أكتيـك الاصرية 
 .لند شكساير ادأت األصداث في غرفة مةيكلة لـ تصدد 
  .أما لند شكقي فيي المكتاة تصديدنا، كمع ىذا فالفرؽ ايف المكانيف ىك فرؽ غير ذم قيمة 

                                                           
 .6مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (1)
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  كميكاترا" ألصمد شكقي، مسرصية شعرية كقيدت الشالر ااعض اإليقالات البلزمة صت  مسرصية "مورع
 ال يختؿ ايت مف الشعر فييا.

 .مسرصية شكساير مسرصية كتات االشعر المرسؿ 
  في "مورع كميكاترا". اادت الغنائية كاضصة ةدن 
 اتسمت مسرصية شكساير االةانب المكضكلي. 
 لمذكد لف الممكة المورية اعد قراءتو لما كتب شكساير  اميمن  افعن كاف الةانب القكمي ألصمد شكقي دا

 كالغرب لنيا.
   "في صيف لـ يكف لند شكساير أم دافع قكمي ليدافع لف تمؾ المرأة التي يوكرىا في مسرصيتو

 أنطكنيكس ككميك اطرة".
 كفرطت في كميكاترا لند شكساير خاضت اركة مف الدماء في سايؿ التشاث االسمطاف، كقتمت أخاىا ،

ًلرضيا، كاتاعت سايؿ شيكاتيا، كاستغمت ةسدىا مف أةؿ اإليقاع اقادة ركما في غراميا كاصدنا كراء 
 اآلخر غير مكترثة امادأ أك قيمة. 

يؤكد أف كميكاطرة كانت امرأة لعكب لند شكساير، صيث ذكر شكساير أنيا كانت لم  وداقة مع  ما
 ت أ ها شرم ان: هل أح  ت ق صر ا  ا ل ق ل؟ قيور قاؿ أف تتبللب امشالر أنطكنيك،

 .(1)ترد ك  و ترا: ف  خرس   ا ك ق ل أن تعودي إ ى مثل هذا ا كالم، قو ي أ طو  وس ا  ا ل"
  ا لم  "أال يغضب يرل فتصي سعيد أف شكقي، صيف اختار كميكااترا مكضكلنا لمسرصيتو، كاف صريون

 .(2)را سميمة الاطالمة، كليست انت مور"كلي النعـ أك ةانب السمطاف األكار؛ فكميكاات
 .في العمميف يصمؼ الكاىف اإيزيس اكوفيا آلية مور 
 .اىتـ شكساير اذكر ةكانب مختمفة في صياة أنطكنيك خاوة أمكره السياسية 
 ."لـ يستطع شكقي أف يوكر سياسة أنطكنيك ألنو ركز لم  الممكة المورية فقط" كميكاترا 
  لكميكاترا اغركرىا كتونعيا الصب، فيي تستصؽ مف المتمقي نظرة االصتقار، ىذه نةح توكير شكساير

 النظرة التي دافع لنيا شكقي في مسرصيتو الشعرية" مورع كميكاترا".
  في القرف التاسع لشر في صيف كاف المسرح األكركاي في أكج تطكره. الـ يكف المسرح العراي مشيكرن 
  اؿ مزج ايف المسرح الكبلسيكي الذم يعتمد لم  فوؿ أنكاع امعينن  امسرصين  الـ يمتـز شكقي مذىان ،

 المسرصية مف مأساة أك ممياة، كمزج معو المذىب الركمانسي الذم يدمج ايف أنكاع المسرصية.
  سيكلة التنقؿ في الزماف كالمكاف لند شكساير، يادأ الفوؿ األكؿ مف مسرصيتو في اإلسكندرية في إصدل

ؿ الثاني الذم يتككف مف ساعة مشاىد أكليا في مينا اكماي ثـ ركما في دار لايدكس، ما الفوأالصةرات، 
يقارب دقيقة مف الزماف، ثـ  ايذا التنقؿ ما اثـ في دار قيور، اعدىا في شارع مف شكارع ركما مستغرقن 

                                                           
 .31أنطكنيكس ككميكاطرة، كلياـ شكساير، ص ينظر: (1)
 .54/28لماذا؟، فتصي سعيد، دار المعرؼ، سمسمة كتااؾ، العدد  –شكقي أمير الشعراء ينظر:  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





116 

لمشيد المشيد الخامس صيث قور كميكاترا ااإلسكندرية، ننتقؿ لممشيد السادس قرب " مسينكس" كيأتي ا
 السااع لم  ظير سفينة اكماي.

  لـ يكف التنقؿ في الزماف كالمكاف االشيء اليسير لند شكقي، إذ صاكؿ المصاكاة الشكسايرية، ألف شكقي
 شالر كخاض مغمار المسرح االتةراة الشعرية، فمـ تكف لديو تمؾ القدرة التي لند شكساير في الكتااة.

  ا ب " صية النيؿ العريؽ" نذكر لم  لساف كميكاترا اعد مغادرة كاف أنطكنيك لند شكساير يمقب كميكاتر
 فقد كان   ق  ي  هذا اال م. (1)قائ ة: "أ ن ح ة ا   ل ا عر ق" أنطكنيك

 .شكساير كسع المساصة الةغرافية لمسرصيتو اصيث شممت مور كركما معنا 
 السكندرية.أما شكقي فقد اقتورت ةغرافية مسرصيتو لم  مور كصدىا، كاالتصديد لم  ا 
 .كاف أنطكنيك في العمميف ىك ضصية الصب كخسر ةاىو كما لو مف سمطاف 
 كتاو الركماف لنيا، كخاوة " امكتارؾ، كالتمد  ساب الوكرة السيئة التي كتات لف كميكاترا ىك ما

 .(2)اشكساير مادة امكتارؾ لمكتااة لني
  كاف يصركيا صايا لمور ال رغاتيا في الرةاؿ كالعاث األااايـ. أراد شكقي إقنالنا أف كميكاترا 
  مف مادة امكتارؾ. امااشرن  اأخذ شكساير اعض العاارات أخذن 
  مع القرآف  ادينين  الـ يكتؼ شكقي ااالقتااس مف المودر التاريخي ككذا مسرصية شكساير، اؿ نةد تناون

 الكريـ، مثاؿ لند قكؿ زينكف لكميكاترا:
 .أرض صو ي" فظي و ا ماء اح " ا

 .(3)أظهرت عطفها ع ى ز  ون!"
َِِوق يَلِ ذكر ا  قو ه تعا ى:  فا شطر األول " ا ماء احفظي، و اأرض صو ي"، ۡرضه

َ
أ َِِيَٰٓ َِوَيََٰسَهآءِهَِنآَءكِ ِٱبۡلَع 

ِ ۡقل ع 
َ
 . (4)ِأ

  مف القرآف الكريـ ككذا مف أشعار العرب  انةد التناص في شعر شكقي في "مورع كميكاترا" متكاةدن
 اكتااتو. اماصرن شكقي كاف فقد كالمقكالت الشييرة، 
 وقول أ طو  وس:

ــــــــــــــوَ  ــــــــــــــي أَ  ِح ــــــــــــــي أَ ِخ  ؟ا جــــــــــــــر حٌ َ 
  

ـــــــــــــ  ـــــــــــــدُ اذَ َم ـــــــــــــ ضـــــــــــــاءُ ا قَ  ا  ر   ا؟اذَ َم
ــــــــــــــــــودُ   ــــــــــــــــــ "ج  ــــــــــــــــــو ِ ، أَ افٍ أكَت  يدرك

 
 .(5)هــــــــــذا" ق ـــــــــلَ  ت  ي ِمــــــــــِ ـــــــــ تَ ا  َ َ ـــــــــ 

 

                                                           
 .29أنطكنيكس ككميكاطرة، كيمياـ شكساير، ص  (1)
 .121-118: النظرات التصميمية في نياية مسرصية مورع كميكاترا، أصمد شكقي، ص ينظر (2)
 .46مورع كميكاترا، أصمد شكقي، ص (3)
 .44سكرة ىكد، اآلية  (4)
 .76أنطكنيكس ككميك اطرة، كيمياـ شكساير، ص (5)
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 لساف العذراء مريـ في السكرة المسماة ااسميا لمييا كلم  اانيافيك مأخكذ مف قكلو ساصانو لم  
ِ السبلـ: َِِيَٰلَۡيتَن  َِِهََٰذاَِقۡبَلِِن ت  نته اِنَۡسٗياَِوكه ي ٗ  .٢٣(1)َننس 

 الايت التالي:أما 
 "ال تــــــــــــــــرى فــــــــــــــــي ا مجــــــــــــــــال غ ــــــــــــــــر

 

ـــــــــــر"  ـــــــــــر مف ـــــــــــل مـــــــــــد ر مك  .(2) ـــــــــــ وح مق 
 

 لم  نمط ايت امرئ القيس الشيير في معمقتو، قكؿ امرئ القيس: فيك ةارو 
ــــــــــــٍل ُمــــــــــــدِ ٍر مًعــــــــــــا  "ِمَكــــــــــــرب ِمَفــــــــــــرب ُمقِ 

 

ــــــِل"  ــــــن َع ــــــ ُل ِم ــــــه ا    ــــــوِد صــــــخٍر حط   (3)كُج م
 

 :وكر شكقي كميكاترا االمرأة القارئة المثقفة، صيث تادأ مسرصيتو في غرفة المكتاة، كقكؿ زينكف لنيا 
 دمتَ هــــــــــــــــــــــا ال َعــــــــــــــــــــــحجرتُ  ذهِ "َهــــــــــــــــــــــ

 

 اَهـــــــــــــــــاَل حَ  ال ضـــــــــــــــــوءَ رّ اهـــــــــــــــــا وَ   ـــــــــــــــــبَ طِ  
 

ـــــــــــــــدارَ   هـــــــــــــــا كَ ت  ـــــــــــــــى مُ فَ  تـــــــــــــــدخل ا 
 

 (4)اواَهــــــــــــــى هَ  َ ــــــــــــــأو تَ  تــــــــــــــبِ ا كُ    قــــــــــــــاءِ  
 

 :كذ ك قول ا عراف ح را  ك  و ترا 
ُكــــــــــــــــف  ك  هــــــــــــــــا  م ً ــــــــــــــــا  "ُتَفــــــــــــــــد ى اأَل

 

ـــــــــــــــــا"  ـــــــــــــــــِرف  ِ    ـــــــــــــــــراَء َت  (5)  ضـــــــــــــــــاَء حم
 

 من قول ا مت  ي: ا جد تشا هً 
ــّدي ــم   ُ َف ــرِ  أَت ــراً  ا ّط  ــالَحهُ  ُعْم  ِ 

  
ــال ُ ُ ــورُ    (6) َوا َقشــاِعمُ  أحــداُثها ا َف

 فكاف يشاييا ايا مثاؿ قكؿ الكاىف لنفسو: ،ذكر شكقي كميكاترا االممكة المورية إيزيس  
ـــــــــــــــــــــــــــ إ ـــــــــــــــــــــــــــز ُس   يصـــــــــــــــــــــــــــ ّ أُ  فَ كْ 

 

 ؟رْ َصــــــــــــــــــ ْ قَ   ــــــــــــــــــوَس  و ْ  ى ا ــــــــــــــــــنِ َ ــــــــــــــــــعَ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاٍل وَ َعـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــوهُ أَ   ن ِك
 

ـــــــــــــــــــــــــــفِ   ـــــــــــــــــــــــــــأَ  ونَ رَع ـــــــــــــــــــــــــــرْ كْ أَ ى وَ عَ   (7) 
 

  لـ يتخؿ شكقي في توكيره لمممكة لف النزلة الدينية، فيي مؤمنة كتطمب مف أنكايس أف يوؿ ليا، ألف
 ايا، قكليا ألنكايس: اخاون  كخطايا كثيرة، كما أف ليا ىيكبلن  ان ليا ذنكا

ــــــــــــــــــــــــــــامُ  هــــــــــــــــــــــــــــذا"   صــــــــــــــــــــــــــــالِتي ُمق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعةْ  وه َكِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــطَ ي خَ وِ  ـــــــــــــــــــــــــــــرةٌ ا كَ اَ   ث 
 

 اعةْ َ ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــاَل  َت ـــــــــــــــــــــــــــــَرحُ  ال 
 

 يِ ـــــــــــــــــــــــــــجْ ألَِ  وصـــــــــــــــــــــــــــل   فادخـــــــــــــــــــــــــــلْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــكَ   ـــــــــــــــــــــــــفاعةْ  ُترَجـــــــــــــــــــــــــى َفمْ   (8)"ا ش 
 

                                                           
 (.23سكرة مريـ، اآلية ) (1)
 .19مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (2)
شرح المعمقات الساع، القاضي أاك لاد اهلل الصسيف ااف أصمد اف الصسيف الزكزني، تح: لمر صافظ سميـ سعيدة، شركة ينظر:  (3)

 .53، معمقة امرمء القيس، الايت 70القدس لمنشر كالتكزيع، ص
 .10، ص1946مورع كميكاترا، أصمد شكقي اؾ، مكتاة اإلسكندرية، مطاعة دار الكتب المورية، ينظر:  (4)
 .43ع كميكاترا، صمور ينظر:  (5)
 .385ىػ، ص1403ـ / 1983ديكاف المتناي مف األدب، المتناي، دار ايركت لمطاالة كالنشر، ينظر:  (6)
 .17مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (7)
 .22المودر السااؽ، صينظر:  (8)
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 صيف امعتدة انفسيا كثيرن  ،كميكاترا لند شكقي؛ قكية الشخوية، واصاة رؤية لمصرب كسياسة لسكرية .
 قكليا لصااي:

 يِ ـــــــــــي إ   ِ ـــــــــــ ن مصـــــــــــرَ ِعـــــــــــ ا ـــــــــــذودَ  عِ دَ 
 

ــــــــــــــــأَ   ــــــــــــــــَ   اَصــــــــــــــــا عَ  رونَ وا َخــــــــــــــــ  فُ ا ا   
 

  نَ ثِ ا ِ ا َعـــــــــــــــــــــــ ةَ تَ ـــــــــــــــــــــــا فِ  عِ ِطـــــــــــــــــــــــ تُ اَل وَ 
 

ـــــــــــــــــأُ   ـــــــــــــــــالمِ  ودَ ُ  ـــــــــــــــــوَ  ِ  ا ك  (1)ىغَ عـــــــــــــــــاَم ا 
 

  لـ ينكر شكقي صب كميكاترا ألنطكنيك،إذ قالت اعد كوكؿ خار انتوار أنطكنيك لم  أككتافيكس في
 أكتيـك قائمة:

ـــــــــــــــــــــــ  يخـــــــــــــــــــــــرِ ذُ  و  ـــــــــــــــــــــــوُس  طُ أَ  وَ "ُه
 

 (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي" ِ تَ ي وَ ر ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ وَ  
 

كسياسة، في سايؿ صب كميكاترا، صت  اعد سمب شكقي مف أنطكنيك كؿ ما كاف يممكو مف قيادة  .1
 ليا: انسصاب كميكاترا مف معركة أكتيكـ لذرىا أنطكنيكس قائبلن 

 اضــــــــــــــــــــــــعفً   تُ حَ َ ــــــــــــــــــــــــُت ا ْ ْ ــــــــــــــــــــــــقُ فَ 
 

 ال غـــــــــــــــــــدرً َ ـــــــــــــــــــ ا  ـــــــــــــــــــاُس  وقـــــــــــــــــــالَ  
 

  ـــــــــــــــــــــبٌ م قَ ُهـــــــــــــــــــــ َ  انَ و َكـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــوَ 
 

ـــــــــــــــق ْ كَ   ـــــــــــــــتَ ي ا ْ ِ  ـــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــ كَ وا َ   (3)ارَ ذْ ا ُع
 

 في سايؿ صاو لمممكة المورية صيف قاؿ لم  لساف  كيؤكد شكقي خسارة أنطكنيك لمكانتو المرمكقة
 أنطكنيك:

 (4)أجل أّت ع موالتي.. وال أعصي  ها أمرا. 
  كيظير ذلؾ في المسرصية صيث يعاتب اكغدرن  افرار كميكاترا مف مكقعة أكتيكـ لند شكساير؛ كاف ةانن ،

 أنطكنيك كميكاترا.
  لتنقذ امدىا مف اليكاف ادؿ مف أف تقاد ممكتو أسيرة إل   ؛لسكريةن  كاف فرارىا سياسةن فقد أما لند شكقي

 هذا ا   ت ع ى   ان ك  و ترا:ركما 
  ً(5)اوقال ا  اس  ل غدرً  اوق ت ا  ح ت ضعف 
  كانسصات مف المعركة الارية معركة " افي المسرصيتيف خانت كميكاترا أنطكنيك في الصب كالصرب معن ،

" تاركة أنطكنيك يكاةو لدكه   .اأف يصاراا سكين  اكصده اعدما أارمت معو اتفاقن أكتيـك
  أظير شكقي كره كميكاترا لركما صيف أتاىا الرسكؿ لف المعركة الارية، كانتوار أنطكنيك فما كاف منيا إال

 أف انتشت فرصة النور المؤقت تشمث اركما كقادتيـ.
  هر ا ت  ر، و  تهافت صرح  "أال ف تذب روما في : صب أ طو  و ع د شك   ر  ع اته ع ى روما قائاًل 

 ا م راطور ة ا شامخ كما تتهافت األق اء ا عظ مة.

                                                           
 .27مورع كميكاترا، أصمد شكقي، ص (1)
 .29، صالمودر السااؽ (2)
 .35، صالمودر نفسو (3)
 .38أنطكنيكس ككميكاطرة، المودر السااؽ، ص (4)
 .124-123مورع كميكاترا، أصمد شكقي، ص (5)
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 "(1)هه ا مكا ي؛ فا مما ك من تراب، وورث هذه األرض  طعم ا   ان وا  هائم ع ى حد  واء  
  ًعن ا صورة ا شك   ر ة،  ا شا هه شوقي في تصو ر كره ك  و ترا  روما،  م  خت ف شوقي كث ر

 أ طو  و ع د شوقي    ى مجده ووط  ته وج   ته في    ل حب ك  و ترا، تقول ك  و ترا:
 اوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" َدُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رُ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــال ُتجــــــــــــــــــــــــــــــروا  َ وَ   ــــــــــــــــــــــــــــــا ذِ َه  ارَ ْك
 

ـــــــــــــــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ْ  ـــــــــــــــــــــــــــــو مِ و ْ  طُ ا أَ َم  اَه
 

نْ وِ   ــــــــــــــــــــــــــــ ا   ارَ ْكــــــــــــــــــــــــــــا ا  ِ َهــــــــــــــــــــــــــــ َ ا ْ  انَ َك
 

ـــــــــــــــــــــــــــوَ   يِمـــــــــــــــــــــــــــعاَل أَ  ن تحـــــــــــــــــــــــــــتَ  ِك
 

 ارَ ْحــــــــــــــــــــــــــــــوا  َ  ا  ــــــــــــــــــــــــــــــر   قــــــــــــــــــــــــــــــودُ  َ   
 

   أ ه قائد من قادته:
  ـــــــــــــــــــــــــــوو ْ طُ  ْ ارك أَ َمـــــــــــــــــــــــــــ ق  َحـــــــــــــــــــــــــــأَ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــومِ ن رُ ِم ــــــــــــــــــــــــــــــــرّ تَ  ةٍ     ا؟ 
 

 يةياو أنطكنيك:
 يتِ واَل َمــــــــــــــــــــــــــــــ عُ َ ـــــــــــــــــــــــــــــتْ ل أَ َجـــــــــــــــــــــــــــــأَ 

 

ــــــــــــــــــــــــــعْ  أَ اَل وَ   ــــــــــــــــــــــــــي  َ ِص ــــــــــــــــــــــــــا أَ َه  (2)"ار ْم
 

 :وكرىا شكقي االقيادية صيف تستنكر مف أنطكنيك ما فعمو في المعركة كىك تركيـ لغد، قائمة لو 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــٍد! تُ ركْ َت ــــــــــــــــةجازَ ي مُ هــــــــــــــــذِ هم     ف

 

 (3)دارُ َقـــــــــــــــــوأَ  ارٌ غــــــــــــــــٌد غ ـــــــــــــــــوٌب وأ ــــــــــــــــرَ  
 

 .لند شكساير أشالت كميكاترا انفسيا خار انتصارىا كأدل ذلؾ النتصار أنطكنيك 
  أما لند شكقي فقد رسـ شكقي شخوية ال دكر ليا في المسرصية كىي شخوية طايب الممكة 

 "أكلماكس"، الذم تـ لم  لسانو إشالة خار انتصار الممكة.
 ."انتيت المسرصيتاف اانتصار الاطميف " أنطكنيك ككميكاترا 
 .وكر شكساير أككتافيكس لند رؤيتو لماطميف ميتيف كوفيـ "االسعداء" مع أنيما انتصرا 
  مةد أككتافيك قيور في العمميف الاطميف اعد التأكد مف مكتيما، فعند شكساير يأمر أككتافيك ادفنيما

زتيما امراسـ تكريمية كيذكر أككتافيك قيور مصاسف أنطكنيك اعد اقار كاصد، كلند شكقي تقكـ ةنا
  مكتو.

  قاط االختالف:
سنكات تادأ امشاىد الصب كالسكر  فيكتيكـ أما شكساير تادأ قاؿ ذلؾ مسرصية شكقي تادأ مف مكقعة أ (1

 ايف أنطكنيك ككميك اطرة.
 ماىرة مصنكة.رسميا شكساير امرأة خايثة متيالكة اينما شكقي رسميا سياسية  (2
د شكساير لكؿ شخوية ميمة ليا قوة فقد أدخؿ الصاكات الثانكية في ناختبلؼ في الاناء الدرامي، ل (3

 .الصاكة الرئيسية

                                                           
 .7مسرصية أنطكنيكس ككميك اطرة، كيمياـ شكساير، تر: د. لكيس لكض، صينظر:  (1)
 .154مورع كميكاترا، أصمد شكقي، ص: ينظر (2)
 .32المودر السااؽ، صينظر:  (3)
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أما لند شكقي التـز اكصدة المكاف كىك قور اإلسكندرية لكنو لـ يمتـز اكصدة المكضكع األساسي كلدد  (4
 كىذا أضعؼ المكضكع األساسي. (صاايصب الكويفة ىيبلنة ل)مف المكاضيع الثانكية مثؿ 

 شكقي تتروع مسرصيتو اأايات شعرية.في مسرصية شكساير تةد اإليةاز كالتركيز أما لند  (5
 لممسرصيتيف مودر مشترؾ كىك مادة امكتارؾ التاريخية. (6
لقور اعد المكقعة األكل  شكقي ةعؿ المنظر في ا ةعؿ شكساير منظر الكليمة يدكر في السفينة أما (7

 .أككتافيكس مع أنطكنيكس في اإلسكندرية مف صرب
في مسرصية شكساير وكر مكقؼ انسصاب كميكاترا اأسطكليا لم  أنيا لـ تتخيؿ أف أنطكنيكس سيمصؽ  (8

 .ايا
 "أي موالي أي موالي، إ ي أط ب عفوك عن فرار  فائ ي، فما ك ت أح ب أ ك  تت ع ي.

 (1)...مشدود إ  ك  ح ال شدادمصر، حق ا ع م أن ق  ي  أ طو  وس:  ل ك ت  ع م ن،  ا
ايذه الصكارات يارر شكساير أف المورية خانتو اينما شكقي يدافع لنيا فقد تراةعت لما تصممو سفنيا  (9

 مف ذىب كأمكاؿ فيي قائدة كطنية قائمة:
 ي  ِ ــــــــــــــــحَ  تُ ذ ْ َخــــــــــــــــ دْ َقــــــــــــــــ اهللٌ  مَ عِ ــــــــــــــــ

 
ـــــــــــوَ    (2)يرِ ْخـــــــــــذُ ي وُ و ِ َعـــــــــــي وَ تِ   ّ ا َصـــــــــــأَ 

 أنطكنيكس اساب خار كاذب مف كميكاترا.شكساير ةعؿ انتصار  (10 
 مف الطايب الركماني الذم يعمؿ اقورىا ىك الساب قائمة اينما شكقي ارأىا مف ىذه التيمة ةالبلن  (11

 ! من قا ها  ك!امن  عا ي كذ ً 
  رد أ طو  وس: أو وم وس ا  ذل ا خؤون

 (3)قال ماتت فتجرعت ا م ون" ..مر  فا توقفته أ أ ه
انتصار كميكاترا ألنيا فشمت خططيا في اإليقاع اأككتافيكس قيور، اينما شكقي ةعؿ شكساير ساب  (12

 .لم  تاج مور اةعؿ انتصارىا صرون 
  قاط ا تالقي في  عض ا مواقف في ا عم  ن األد   ن:

 في اعض المكاقؼ في المسرصيتيف كمف ىذه المكاقؼ: اكةدت الااصثة تشااين  
  كذا في شكقي، كىك خسارة أنطكنيك مقااؿ قيور.مكقؼ الكاىف مف أنطكنيك في شكساير 
  شخوية أككتافيكس متقماة في كمتا المسرصيتيف، اعد أف كاف العدك المدكد ألنطكنيكس نةده يرثيو اعد

 خار انتصار أنطكنيكس.
 مكقؼ أككتافيكس مف كميكاترا الذم وار يمةدىا اعد مكتيا.

                                                           
 .99أنطكنيكس ككميكاطرة، كيمياـ شكساير، صينظر:  (1)
 .20مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (2)
 .81المودر السااؽ، صينظر:  (3)
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  كآثارىا، نفس الصكار الذم أةراه شكساير لكف ايف  ايف الممكة كأنكايس صكؿ األفع  اشكقي أةرل صكارن
 الممكة كالفبلح.

  تطمب كميكاترا مف كويفاتيا أف تةيز ليا ثياايا كتاةيا ألنو يخيؿ إلييا أنيا ذاىاة إل  أنطكنيك، في
 المسرصيتيف.

 :لند شكساير صيف دخؿ أككتافيكس إل  قور كميكاترا فكةدىا ميتة قاؿ 
في آخر  حظة من ح اتها، إ ها تكه ت  ما أضمر اه  ها وقضت ع ى  ف ها  "  قد    ت أقصى شجاعتها

 .(1)  دها ألن في عروقها دم ا م وك، و كن ك ف كا ت وفاتهن؟   ت أرى دماءهن ت  ل؟"
 :نفس المكقؼ لند شكقي إذ يقكؿ أككتافيكس 

 قت ــــــــــــــــلً  أرى ط  ــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــا عج ــــــــــــــــبٌ "
 

ــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــرَ  َأرى اَل  وَ ِك ــــــــــــــــــــــــرَاحْ  أَث  !ا ِج
 

ـــــــــــــــ أ   ـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــاءِ ي ا فَ ِف ـــــــــــــــ    اأرف   وً 
 

ـــــــــــــــــ  نِ  ـــــــــــــــــاحِ رَ  نْ ى ِمـــــــــــــــــدَ أْ ـــــــــــــــــوَ     احْ ا ص 
 

ـــــــــــ هـــــــــــلْ فَ  ـــــــــــمَ   ـــــــــــفَ كَ  تكشـــــــــــفَ د و فَ َت  تْ اَت
 

ــــــــــــــــــــا ِ أَ   ــــــــــــــــــــ أمِ  عــــــــــــــــــــافِ ا ز   مِ      (2)؟حْ اَل ا   
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 .166أنطكنيكس ككميك اطرة، كيمياـ شكساير، صينظر:  (1)
 .113مورع كميكاترا، أصمد شكقي، صينظر:  (2)
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 ا خاتمة:
 ااألقؿ استخدامن  خواة امكضكلاتيا المتنكلة، كيعد المنيج األمريكي المنيج اتعد الدراسات المقارنة أرضن 

 تأثر كتأثير"، اؿ مامف "يعتد االثنائية  لمدراسات المقارنة، تمت الدراسة كفؽ المنيج األمريكي الذم ال اكتطايقن 
 ييـ ىذا المنيج النظرة الكمية الكاسعة لةميع األةناس األداية.

 أواًل: ا  تائج:
، النقدية األمريكية لم  أساس المدرسة - قدر المستطاع –صاكلت الدراسة الصالية إةراء مقارنة فقد 

 :كتكومت إل  نتائج منيا
األسرار الةمالية لؤللماؿ األداية ايف األدب العراي كاألدب اإلنةميزم، ليس لمرفع مف شأف  تكشف -

نما لتعاكف اينيما مف منظكر أداي -كما في المدرسة الفرنسية –أصدىما كالصط مف شأف اآلخر  ، كا 
 اصت.

 ل الترااط القائـ ايف النقد األداي كاألدب المقارف.كانت دراسة تطايقية لمكشؼ لف مد -
 كشفت الدراسة أف ثمة لناور لراية في مسرصيات شكساير االمقارنة اصكايات ألؼ ليمة كليمة. -
اراز القيـ الةمالية لمتراث العراي. -  إف التراث العراي يومح لممقارنة مع اآلداب العالمية، كا 
 رف كاألدب القكمي.في اإلمكاف التعاكف ايف األدب المقا -
ال يكةد أدب راًؽ في العالـ يستطيع أف يعيش في لزلة لف اآلداب األخرل، خاوة في لالـ اليـك  -

 الذم أواح فيو مةرد قرية وغيرة افضؿ التكنكلكةيا المعاورة.
صداث نيضة لراية خبلؿ دراسات مقارنة تطايقية  - األدب المقارف ىك طريقنا إل  فيـ األدب العراي، كا 

إيةاد ترااط ايف مكضكع لراي كآخر إنةميزم في ىذه كىك معني ا األدب العراي كاآلداب األخرل، ايف
 الدراسات المقارنة.

مف اآلداب اإلنةميزية  ومح لممقارنة التطايقية مع غيرىايالعراي كصكايات ألؼ ليمة كليمة، التراث  -
 األخرل. كالعالمية

ي الذم لالج العديد مف المكضكلات التي تومح لكؿ التمد العرب ةؿ التمادىـ لم  كنزىـ التراث -
زماف كمكاف، كتمت المقارنة ايف الصكايات كمسرصية لطيؿ لشكساير، كةدنا أف قوة التفاصات الثبلث 

مف الشاو مع مسرصية " لطيؿ" صيث الصاكات المتداخمة، أما قوة قمر الزماف مع معشكقتو  كثيرفييا 
"لطيؿ" مف صيث اراءة الزكةة، فمـ تكف الزكةة اريئة في القوة كانت لم  الخط المعاكس لمسرصية 

 أما في لطيؿ كانت اريئة كمع ىذا قتمت تصت سـ الكشايا كالدسائس التي دخمت رأس لطيؿ.
يؿ" لشكساير، قوة ديؾ الةف الصموي ر لراي" ديؾ الةف" كمسرصية "لطالمقارنة ايف مأساة شال في -

ا شخوية لطيؿ قد تككف صقيقية أك مف رسـ خياؿ الكاتب شكساير، قوة صقيقية في التراث العراي، أم
كقد درس ىذه المقارنة الدكتكر خميؿ مصمد إاراىيـ، في مقاؿ خبلوة ماايف نمكذةيف خالديف ديؾ الةف 

 الصموي كلطيؿ شكساير
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كتككف مف ثبلثة  األكؿ،فقد تناكؿ الاصث المبلمح الغراية في المسرصيات العراية، لم  غرار الااب  -
 .لااكثير الةديد ؾتاةر الاندقية لكيمياـ شكساير مقارنة مع شايمك  أكليا مسرصيةفوكؿ، 

قاـ ااكثير اإلادة إنتاج كتدكير كتصكيؿ فيما يتعمؽ اتركيب الصاكة، أك رسـ أدكار الشخويات كفيما   -
 يتعمؽ ااألصداث كترتيايا.

األساطير، أما تناص ااكثير في شيمكؾ الةديد كاف مع القرآف  تناص شكساير في تاةر الاندقية كاف مع -
 الكريـ.

شيمكؾ شكساير كاف صقده لم  العرب كالنوارل خاوة المسيصييف، كاف الوؾ رطؿ لصـ مف  -
المسيصي، أما شيمكؾ الةديد كاف صقده لم  العرب ككاف الوؾ اينو كايف العرب ىك قطع األراضي 

 كايعيا.
ركز ممدكح لممدكح لدكاف،  "اير مقارنة مع مسرصية" ىاممت يستيقظ متأخرن " لشكساىاممتمسرصية " -

استخدامآ ذكيآ كي يسقط أشياء لم  الكضع ز اإلنساف، كاستخدـ شخوية ىاممت لدكاف لم  لة
 العراي المعاور.

في ىاممت شكساير كاف تردد ىاممت ايف طيؼ أايو المغدكر في كااكس، كايف كاقع مممكة التم   -
 لمو ازكاةو مف كالدتو.لرشيا 

ممدكح لدكاف غير ةذريان في مسرصية ىاممت، فمأساتو لدـ التورؼ في الكقت المناسب، كتةاىؿ  -
 الكؿ.

 ىاممت ممدكح لدكاف ىك ضصية نفسو ال ضصية مؤامرات. -
 كاف مسرح شكساير في ىاممت مسرصان شعريان، أما مسرح ممدكح لدكاف فقد صاكؿ أف يشعر في مسرصو. -
 ساير ان  مسرصيتو لم  الشخوية "المناةاة" كليس الصدث.ىاممت شك -
 دراسةليا اتتناكل شكقي،مسرصية أنطكنيكس ككميكاطرة لشكساير، مقارنة مع مورع كميكاترا ألصمد  اكأخيرن  -

الااصثة في  يامع منيج ةديد كىك األمريكي، كتـ ذكر خاتمة تمخوت فييا النتائج التي ارتأت اةديدن  تناكالن 
  فوؿ مف الفوكؿ الستة في الرسالة.نياية كؿ 

 ا توص ات:
؛ لمعمؿ لم  ظرة ةديدةناالمقارنة  ا النكع مف الدراسات التطايقيةلم  الااصثيف المقارنيف أف يكممكا ىذ -

 إصياء ىذه اآلداب، كاالستفادة مف اآلداب المختمفة.
 مصمكد دركيش.دراسة سكناتات كيمياـ شكساير دراسة مقارنة مع أصد الشعراء العرب خاوة  -

 
ه وحدَ  اهللِ  فمنَ  من جهدٍ  ما كانَ ا حمُد هلِل َع ى تماِم  عِمه، وتوف ِقه، حمًدا    ٌق  جال ِته وعظ ِم شأِ ه، 

 . مجِ ا رَ  ا ش طانِ  نَ مِ   اهللِ  ي وا ش طان وأعوذَ فمن  ف ِ  أو ُقصورٍ  لٍ من خ َ  كانَ  وما
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 ا مصادر وا مراجع
 :ا قرآن ا كر م 
 ا مصادر:أواًل: 
لداد إسبلـ إاراىيـ، فكارس لمنشر كالتكزيع،  -1  2012أشعار كيمياـ شكساير، دراسة كا 
 ،1981، المكتاة الثقافية، ايركت لاناف، 2كتاب ألؼ ليمة كليمة، المةمد الرااع، ط -2
 ـ. 2009 ،1ط،القاىرة،األلماؿ الكاممة كيمياـ شكساير لطيؿ، تر: إاراىيـ ةبلؿ، العالمية لمكتب كالنشر -3
 2/رقـ ـ.1977، 3النساء، لمر رضا كصالة. ايركت، دار الرسالة، طألبلـ  -4
ألياف الشيعة، السيد مصسف األميف، تح: السيد صسف األميف، ااف الموٌنؼ، دار التعارؼ لممطاكلات،  -5

 ـ.1986-ىػ 1406ايركت، لاناف، 
ياء التراث، األغاني، أاك الفرج األواياني )لمي اف الصسيف(، موكر لف طاعة دار الكتب، دار إص -6

 ـ.2008-ـ1429، 3مؤسسة ةماؿ لمطاالة كالنشر، ط
ىػ(، تح: أصمد األرناؤكط 764الكافي االكفيات، وبلح الديف خميؿ اف أياؾ اف لاد اهلل الوفدم )ت  -7

 ـ.2000 -ىػ1420ت لاـ النشر:ايرك  -كتركي موطف  الناشر: دار إصياء التراث 
مصمد ارادة كلثمان  الميمكد كيكسؼ األنطاكي الناشر:  :ةةماؿ الديف اف الشيخ ترةم ،ألؼ ليمة كليمة -8

 ـ.1998 -المةمس األلم  لمثقافة ك المركز الفرنس  لمثقافة كالتعاكف 
أنطكنيكس ككميكاطرة، كيمياـ شكساير، تر: د. لكيس لكض، إشراؼ د. رشاد رشكم، كزارة الثقافة،  -9

 1606،لعرايالمؤسسة المورية العامة لمتأليؼ كالنشر، دار الكاتب ا
، دار وادر، ايركت، 1تاج العركس مف ةكاىر القامكس، الزايدم )مصمد مرتض  الصسيني( ط -10

1984. 
 1596،تاةر الاندقية، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، مؤسسة ىنداكم -11
  2012الشركؽ، ، دار 1تركيض الشرسة كيمياـ شكساير، ترةمة كتقديـ د. سيير القمماكم، ط -12
دار النشر، .،1، دار صمد كمصيك، ج1في أخاار العشاؽ، داكد أنطاكي،طتزييف األسكاؽ  -13

 1993ايركت،
ىػ(، ةمع كتصقيؽ مظير صةي، 236 -161ديكاف ديؾ الةف الصموي، لاد السبلـ اف رغااف )ت -14

 .2004منشكرات اتصاد الكتاب العرب، دمشؽ، 
 ىػ.1403ـ / 1983ديكاف المتناي مف األدب، المتناي، دار ايركت لمطاالة كالنشر،  -15
 ق.1414ديكاف المعاني، أاك ىبلؿ الصسف اف لاد اهلل المغكم العسكرم، مكتاة القدسي، القاىرة،  -16
لمطة كالنشر،  مكتاة اآلداب ،1ط الركاية األـ ألؼ ليمة كليمة كاآلداب العالمية، ماىر الاطكطي، -17

 .2005 القاىرة،
كسؼ(، تح: إصساف لااس، ايركت، سركر النفس امدارؾ الصكاس الخمس، التيفاشي )أصمد اف ي -18

 ـ.1980المؤسسة العراية، 
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سير ألبلـ النابلء، أاك لاد اهلل شمس الديف الذىاي، تح: شعيب األرناؤكط، اشار معركؼ، مؤسسة  -19
 ق.1402الرسالة، 

شرح المعمقات الساع، القاضي أاك لاد اهلل الصسيف ااف أصمد اف الصسيف الزكزني، تح: لمر صافظ  -20
 ـ.2002ىػ، 1423، 1شركة القدس لمنشر كالتكزيع، ط سميـ سعيدة،

 أصمد شكقي، موطف  الرفالي، نشأة المعارؼ، اإلسكندرية )د.ت( ،1ط 2الشكقيات الوصيصة ج -21
 1996، تعميؽ يصي شامي، دار الفكر العراي، ايركت، لاناف 1، ط3الشكقيات، أصمد شكقي، ج -22
 دار مور لمطاالة كالنشر، د.ت.شيمكؾ الةديد، لمي أصمد ااكثير، د.ط، مكتاة مور،  -23
القامكس المصيط: مةد الديف الفيركز أاادم، تح: لاد الخالؽ لاد الخالؽ، مكتاة اإليماف: مور،  -24

 ـ. 2009-ق1430، 1ط
 .1980القاض لم  طريؼ الصادم، ممدكح لدكاف،  -25
 .1961الكشككؿ، اياء الديف العاممي، تح: الطاىر أصمد الزاكم، دار إصياء الكتب العراية،  -26
 ، مكتاة قممي لمترةمة كالنشر كالتكزيع.1مآسي شكساير الكارل، كيمياـ شكساير، تر: خميؿ مطراف، ط -27
مسالؾ األاوار في ممالؾ األموار، أصمد اف يصي  اف فضؿ اهلل القرشي العدكم )المتكف :  -28

 ىػ.1423، 1ىػ(، المةمع الثقافي، أاك ظاي، ط749
لمنشر، المؤسسة الكطنية لمفنكف  ف األلرةي، مكفـيمسرصيات أصمد شكقي، تقديـ: مصمد صس -29

 ـ.1993المطاعية،الةزائر،د.ط،
 .1946مورع كميكاترا، أصمد شكقي اؾ، د.ط، مطاعة دار الكتب المورية، مكتاة اإلسكندرية،  -30
، دار كمؤسسة رسبلف لمطاالة كالنشر، 1مكسكلة ألبلـ الشعر العراي الصديث، أصمد شكقي، ط -31

2008. 
فيما يزكؿ اذكره الشةف، الشيركاني )أصمد اف مصمد األنوارم(، الناشر: صسيف شرؼ نفصة اليمف  -32

 د أميف الخانةي، المطاعة الشرفية، د.طكمصم
ق(، دار الكتب 733ف أصمد اف لاد الكىاب ت:نياية األرب في فنكف األدب، النكيرم )شياب الدي -33

 كالكثائؽ القكمية، القاىرة، د.ف.
  ـ.1989، 2كاف، الزاكية لمطاالة كالنشر، طدممدكح لىاممت يستيقظ متأخرنا،  -34

 :ثا  ًا: ا مراجع
 المراةع العراية: -أ

 .ـ2002 ر نيضة مور، القاىرة،دا د.ط، أثر العرب في الصضارة األكركاية، لااس العقاد، -1
 .1969 ،أصمد شكقي أمير الشعراء، دراسة كنوكص، فكزم لطكم، الشركة المانانية لمكتاب، ايركت -2
 .1987 ،، دار المعارؼ، القاىرة1ب المقارف، أوكلو كتطكره كمناىةو، الطاىر أصمد مكي، طاألد -3
 ..1997، األدب المقارف كالتراث اإلسبلمي، لاد الصكيـ صساف، مكتاة اآلداب، القاىرة -4
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