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 6412 9يجهح قطاع كهياخ انهغح انعشتيح ٔانشعة انًُاظشِ نٓا انعذد 

 الـمـقـدمـة

           ن                                                   الحمد هلل حمػدنا وػكا م مزوػد ه، ػيك كوكػا ر كا ػر ، ما ػيك كئظػوـ    ػيك 
                                           صػػم مػف ،طػػؽ  ملػػاف ئر ػم م ػػوف كئمػم هلػػي كصػػح ي  أ                كأصػمم كألػػمـ ئمػم 

   .                                          كالتا  وفك كمف ت  هـ  إحلاف إلم وـك الدوف

         أما   د:

        دوثا..                                             الف،ػكف ادد وػا الػذل ،ػاؿ امتمػاـ ال،دػاد وػدوما كحػ   ا             وظؿ الملرح أ 
                                             كلوػد  ػم ال و ػا ال ر وػا مراحػؿ مػف ال ػكاكور إلػم    م                       كود شهد الملرح كفػف ،ثػر 

ميػؿ ذكػر  ئ،ػد                                                        ى ي           ال،ضج ثـ الركاج كا،،تشػار.. كوػد ئػاوش تمػؾ المراحػؿ كاتػب ذى
ف اشػػػتهر ملػػػرحي حو،ػػػاك كمػػػك ئ ػػػدالرحمف ال ،ػػػا كشػػػهرتي                  ه                                               ال،دػػػاد حػػػدوثاك كاه

    تي     ملػرحو          ب الملػرح                                                 ئ دالرحمف اللائاتم الذل دذؿ إلم ئالـ اددب مػف  ػا
        ملػرحوات     تلػ             ثػـ أت  هػا                          ػاككرة ،تاجػي الملػرح ك   "           جموػؿ ك ثو،ػا "         الش روا

                                       "صػػ ح الػػدوف"ك " ،ػػت ا،ذشػػود"ك ""ػػزكة  ػػدر"ك           ملػػرحوتي:                ،ثروػػا مػػف أمثػػاؿ
                                "الم ز لدوف اهلل الفاطمم" ك"ورما.

                                        الػدكتكر أحمػد شػكوم والػـ  ػ  كتا ػي: الملػرح            ملرحي  إل    ،    ل د     كود
                                                 أ،ػػي أجمػػػؿ  ػػ  ا،شػػػارة إلوػػي ضػػػمف تأروذػػي لحركػػػا التػػػألوؼ             ا،لػػ م  "وػػػر

                                          مـ وت،اكؿ ملرحي  الدرالا كال حثك مكتفوػا                             الملرح  ذ ؿ الدرف الماض ك
            كمػػا تحػػدث ئػػف                                                     تكجوػػي ،ظػػر ال ػػاحثوف إلوػػي كأحػػد ،مػػاذج ملػػرح الجم وػػاتك 

                    ػػػ  رلػػػػالتي ال الموػػػػا            ئ ػػػػدالكروـ      محمػػػد           ئ ػػػػدالم، ـ      محمػػػد             ملػػػرحي ال احػػػػث 
-ـ     6791       ادزمػػر       جام ػػا                                      المذطكطػػا  كموػػا الملػػا ال ر وػػا  الدػػامرة              )الػػدكتكرا  

        الحػػدوث       ال صػػر     ػػ      مصػػر     ػػ          ا،لػػ موا          الملػػرحوا               مػػػك تحػػت ئ،ػػكاف    6471
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                                    ػػ  إطػػار مدار،تهػػا  ملػػرحوا ل مػػم أحمػػد                                 مكتفوػػا  ت،ػػاكؿ ملػػرحوتي "ػػزكة  ػػدر
    .       اكثور

    ئمم       ذلؾ                                                      كود تكصؿ ال احث إلم ملرحواتي   د جهد كطكؿ  حث متلم ا 
                                                                   ػػرز ئد ػػات الدرالػػاك كوػػد ت،اكلػػت الدرالػػا الت روػػؼ  ػػي ك ملػػرحيك ك كائػػث أ

            ك كمػا تكوفػت   وػي                                          كأ رز الركا د التم ،هؿ م،ها الكاتب كأثػرت     ك        ي لمملرح     اتجام
                            ك كت،اكلػت ملػرحي  ػوف اللػردوا                            الفكرة كالمكضػكع  ػ  ملػرحواتي            الدرالا ئ،د 

           . كمػا ئػالج                                                     كادداءك ككشفت الدرالػا ئػف مكوػ  ملػرحي  ػوف  ،ػكف الملػرح.
          ػػم تدلػػوـ                                                              ال حػػث الجكا،ػػب الف،وػػا  ػػم الػػ،صك  ت،اكلػػت الدرالػػا ال ،ػػاء الف،ػػ

         ك كت ر ت                                                             ملرحواتي إلم  صكؿ كمشامدك م رزة ط و ا ك،كئوا الصراع الدرام
                              تكوفػػػت الدرالػػػا ئ،ػػػد أ ػػػرز اللػػػمات   ك                  و تػػػي الملػػػرحواك           شذصػػػواتي ك     ئمػػػم 

  .                               ادلمك وا  م للا الكاتب الحكاروا

ا لكجهيك كاهلل ألأؿ أف                                            ن         وم س مذا ال مؿ ثكب الد كؿك كأف وج مي ذالص 
كلم ذلؾك كالدادر ئموي. كصمم اهلل ئمم  – حا،ي ل-     ن               ،ا   ا لمف وصد ك إ،ي

 لود،ا محمد كئمم هلي كصح ي كلمـ.

 إئداد

 هيكل سباعى عبدالباسط عبد الباسط سالمها.د/ 
ة ألتاذ اددب كال،دد الملائد  م كموا الملا ال ر وا  الدامر 

 جػام ػا ادزمػػر الشػروػؼ
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 ))الساعاتيعبد الرحمن التعريف ب

                            كشهرتي ئ ػدالرحمف اللػائات                                   ئ د الرحمف أحمد ئ د الرحمف ال ،اك    كلد 
        مدو،ػػػػا     مػػػػػ    6451  -ـ     6711                                  ػػػػ  التالػػػػ  كال شػػػػروف مػػػػف لػػػػ تم ر ئػػػػاـ 

   ؛               ػم ألػرة متدو،ػا          ئ ػدالرحمف     ،شػأ    ك                       مػف أئمػاؿ محا ظػا ال حوػرة   "         المحمكدوا "
                  أحػػػد ئممػػػاء الحػػػدوث          اللػػػائات      أحمػػػد         الممدػػػب     "     ال ،ػػػا      أحمػػػد "   وخ         الػػػد  الشػػػ  ك   

                                ػػدا   المػػ،ف  ػػ  جمػػ  كترتوػػب ملػػ،د    : "         ػػ  اللػػ،ا   ي      مؤلفاتػػ    مػػف  ك            المتػػأذروف
          ػ  ترتوػب   "                                   مكغ ادما،  مف ألػرار الفػتم الر ػا،           "ك ككتاب "              الشا    كالل،ف

  ر           ككتػاب ت،ػكو                         م أر  ا كئشروف مجمداك           الشو ا،         ف ح، ؿ          ماـ أحمد        مل،د ا،
                            الدػرهف الكػروـ  ػ  طفكلتػي ئمػم           ئ دالرحمف     حفظ                             اد  دة الذكوا  م  ف الذكرك

                           كلـ وتكوؼ  ي ادمر ئ،د ذلؾك                         مدرلا التجارة المتكلطاك        التحؽ     ثـ     ك    الد     ود ك 
   ئػػف   ـ     6729   ئػػاـ                الػػدئكة ا،لػػ موا  م                                حصػػؿ ئمػػم د مػػـك الدرالػػات ال موػػا  ػػ  

    . "                       لوهكد مف الدئكة ا،ل موا ا    وؼ    "مك               رلالا   ،كاف
                                                 

(    ينظررر )        -     سرررب مب   1                   جتسرررنل جتنةمنرررل   ررر     -   238                             مجلرررل جتمج مررري جت. ي يرررل  جت ررر       
  ق                              تقررررة  مرررري جاسرررر ة  جمررررةل جتبنررررة  ررررقي  -    هررررر      1042     محرررر م    2           م، جتنالنررررة      1321

         م بمنمتررث     8418      سررب مب   12                                                  جاسرر ة   برر جت حمن جتبنررة بمنمتررث يرر م جتنالنررة  جتم ج ررق 
      ظه ج 

                                                                محمرررر   برررر جتمن م محمرررر   برررر جت. يم جت  بررررف  جتمسرررر حيل ج سررررالميل  ررررف جت  رررر   -
                                                    سرررةتل  . رر  جو م ب برررل ب.ليررل جتل رررل جت  بيررل بةتقرررةه             883 832         جتحرر ي    

    هر     1332- م    1312                جةم ل جامه    ةم

                  ب  ج  جتررررر           13 12                                  ن جتبنرررررة  مررررر . جا جتررررر      جت ج يرررررل            جاسررررر ة  حسررررر -
   م     8414- م    1088             جتبب ل جا تف 
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                                                      ئمػػؿ  ػػ  صػػدر شػػ ا ي مػػ  كالػػد   ػػ  مه،ػػا إصػػ ح اللػػائاتك كم،هػػا 
    ئػاـ                                              د أف أتـ ت مومػي  مدرلػا التجػارة المتكلػطا  ك   ك  "        اللائات  "          اكتلب لدب 

     كظػػؿ                       هو ػػا اللػػكؾ الحدودوػػاك        لمدكلػػا    م                        ئمػػؿ مكظفػػا  الجهػػاز ا،دار   ـ     6751
 .ـ     6711      " ل،ا         مدور ئاـ "                حتم تدائد  درجا      ها       و مؿ

     زم ء    م      ألس     ك         م،ذ ص ا                 الدئكة ا،ل موا            مجاؿ         اللائات      ،شط 
   ثػػـ                                   كاتذػػذكا مػػف مصػػمم المدرلػػا مدػػرا لهػػاك                      "جم وػػا م،ػػ  المحرمػػات"          الدرالػػا
      ك ذػاض ـ     6751   ئػاـ          الدػامرة    "                     جم وا الحضارة ا،ل موا "          ئدب تذرجي     ألس 

     مجمػس                                                              اللائات  "مار ال مؿ اللوال     تجر ا محدكدة ا،تهػت   ضػكوتي
              الدػرف الماضػ                                 ف دا رة مصػر الددومػا  ػ  لػتو،وات ئ        اللكرم   م      المصر     ما  اد

                   المجمس   د ئاـ ئدػب    ٌ ؿٌ                  ي إ، أ،ي لرئاف ما حي                               ترة الكحدة  وف مصر كلكرواك
         إلػم حوػاة         ،ها وػا                                                         شؿ الكحدة  وف ال مدوفك ك"ادر اللائات  الحوػاة اللوالػوا

  .      التصكؼ

ػػ    أك    ا    ن شػػائرن       كك،ػػي    مػػف      أكثػػر        ملػػرح       ككاتػػب          اللػػائات           ئ ػػدالرحمف     رؼ ي ئي
           مجما        دصا د     مف ال     وموؿ              ش را لكل ئدد            اللائات     ،شر و     مـ   ك     صحفوا       كات ا

     ضػمكا  "  ك  "                          كوػؼ جمػكع ال،ػاس  ػ  ئر ػات  "       م،هػا:                          الت ارؼك كال،ػذورك كالشػ ب
                  ، تطم كا إف أردتػـ  "  ك  "                           ظؿ مكلدؾ الل ود كحل،ي "  ك  "         وـ لمحجاز "  ك  "      الصفكؼ

         كاف لي    ك   روا                 م جرودة الجمهك                    ككتب المداؿ الوكم      ك  "       ملطوف "  ك  "         أف تضمك،ا
                      ن  كتػػب المدالػػا الدصػػورة جػػدنا   ك   ك  "                          تحػػت ئ،ػػكاف "مػػف م ػػا،م الدػػرهف          ئمػػكد ثا ػػت 

          الكثوػر مػف     جمػ      كوػد    ك "            ئ ما التفهاـ "           تحت ئ،كاف        المصروا                جرودة ادذ ار 
                      ضػد ال ػدكاف الث ثػ  ئمػم   ك    ك                    إلػم اهللك كحػدوث الجهػاد       م،ها:         م كتب        مدا،تي
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                         ئكة كالفكػر ا،لػ م  مطال ػا                        ئاش اللائات  م،شل   الد   ك          كثكرة الدـ     مصرك 
                                                 ئددا مف الكتب كالدرالات الدئكوا م،ها: الت موػ  ئػف                     ٌ  كتدرولا ككتا اك  ذٌمؼ

                                 ك كتفلػػور لػػكرة الحجػػراتك كمػػف تػػاروخ   -                صػػمم اهلل ئموػػي كلػػمـ-       رلػػكؿ اهلل
                        الدئكةك كالدئكة إلم اهلل.

  .                           مػ ئف ئمر ل  ا كثما،وف ئاما    6361-  ـ     6772           الم،وا ئاـ       كا تي 
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 الساعاتيحمن مسرح عبدالر

   "           جموػؿ ك ثو،ػا "       ملػرحوا      ك                       ئالـ اددب مف  اب الملػرح           ئ دالرحمف    دذؿ 
   ثػـ    ـك     6757  ا   لػ،               ػم أر  ػا  صػكؿ    ا             ن كود كت ها شػ رن                         اككرة ،تاجي الملرح ك

    ػػم          ٌ           ئمػػم ذػػ ؼ كتٌػػاب الملػػرح                    دػػدمها ،صػػا مدػػركءا    كـ     6745    ئػػاـ       ط  ػػت
    ات     م ذشػ   ئمػ                     لمجمهػكر أداء تمثوموػا                  ،صكصػهـ الملػرحوا   ا     وػدمك       الذوف       ئصر 
                                 الشاب الكا د إلػم ئػالـ الملػرح هثػر      ٌ لكفٌ                       ك كلولت ،صكصا مط كئاك   رح ا    المل

     تحظػػم     حتػػم                            لوضػػمف لهػػا جا، ػػا مػػف الت روػػؼ    ؛                       ،شػػر ملػػرحوتي و ػػؿ تمثومهػػا
                   ال،جػاح الػذل أحدثتػي                                          لتددومها ئمم ذش ا الملرح   ػد ذلػؾك "وػر أف        و  فرصاو 

           دػد تجػاكز       وتيك     لملػرح                          أك ر مما تكو ي اللػائات                         ملرحوا "جموؿ  ثو،ا" كاف
                                    روػا جم وػا التمثوػؿ ال ر ػ  التك،لػػوا                                 صػداما حػدكد الدطػر المصػرمك كوامػػت

                                                                تددومها ئمم ذش ا أك ر ملارح مدو،ت  تك،س كصفاوسك كتداكلت الصحؼ 
                 أروحوػا كلػ ادة؛              مجما الص اح                                        المصروا الذ رك الذل التد مي اللائات     
ٌ      ؿك  ػؿ كػاف أك ػر مٌمػي أف        كالتػداك                                     د،ي لـ وكف و حث ئف حدػكؽ مادوػا لم،شػر                 

ٌ               ٌرؼ ال،اس  فكر  و             كملرحي. 

    ئمػم                                                           شج  ال،جاح الك ور الذل أحدثتي الملرحوا ذارج مصػر اللػائات 
                                                                 أف وتدػػػدـ  هػػػا إلػػػم لج،ػػػا تشػػػجو  التمثوػػػؿ  ػػػكزارة الم ػػػارؼ ال مكموػػػا التػػػم 

  ـ     6743                  كوػاـ  إذراجهػا ئػاـ    ك                  ن         وػررت ،ذراجهػا م ملػان مػف المػاؿ  ك    ك         التحل،تها
                                 كما وامت   طكلتها ال،لا وا را دة               زك  طمومات )             ر   الف،اف               ئمود الملرح ال

                                                                        اللو،ما المصروا الف،ا،ا )ئزوزة أمور  كاشترؾ م ها ئمالدا التمثوػؿ ادلػاتذة 
                                                              )جػػكرج أ ػػوض ػػػػ أحمػػد ئػػ ـ ػػػػ ئ ػػاس  ػػارس ػػػػ ئ ػػد ال زوػػز ذموػػؿ ػػػػ حلػػف 

       ادك ػرا                                                               ال اركدم ػػ  تكح ،شاط  ػػ محمكد المموج  ك ككاف ملػرح ال ػرض دار 
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  ك                                ا مف ال،ظارة كال،دػاد ئمػم اللػكاء       التحلا،  ك    ا              الملرحوا إئجا      ك،وت    ك       الممكوا
     ،الػػت   ك   ك                           كا،تشػػرت ئ ػػر ا،ذائػػا المصػػروا  «           جموػػؿ  ثو،ػػا »        ملػػرحوتي      ذائػػت   ك 

   ـ.    6743                                            جا زة التمثوؿ الممكواك كجا زة كزارة الم ارؼ          الملرحوا 

    د ػ       ممػا                    ػ  ادكلػاط الملػرحوا     كوػا                            أحدث ،جاح جموػؿ  ثو،ػا ضػجا كد
                كطمػػب ملػػرحوات مػػف    ك                                           ػػض الفػػرؽ الملػػرحوا المحتر ػػا إلػػم ا،تصػػاؿ  ػػي

       ممؾ )      لفروا            تي ال،ثروا  ا         أكؿ ملرحو   "    ل دم "        ملرحوتي           اللائات               تألوفيك  ألؼ
                   كمػ  ملػرحوا "،ا وػا             )حلف حمم       ك ور                 كأذرجها الف،اف ال   ك               ،اء ئمم طم ها

        تاروذوػػا                                              تصػػكر ك ػػاء الزكجػػا الملػػمما لزكجهػػا مػػف ذػػ ؿ حادثػػا           الفصػػحم
                    ثمػػت ئمػػم ملػػرح )أك ػػرا                                          ي كو ػػت  ػػ  ئهػػد ذ  ػػي )م اكوػػا  ػػف أ ػػ  لػػفواف  كمي 

       لػرحوتي  م    كتب   ـ     6747  -  مػ    6421        م ئاـ   ك      كـ     6747    ئاـ               ممؾ     أكاذر 
  ك      إ،هػػػاض                                      كمػػػم ملػػػرحوا ،ثروػػػا تاروذوػػػا ،شػػػرتها مط  ػػػا    ك            ) ،ػػػت ا،ذشػػػود 

  ك      ادزمر                        لمدو،ا الدامرة كالجام                   م ال ود ادلف                ا إ،هاض الملرح        متها  رو   ٌ كودٌ 
                      ئمػم الملػارح الك ػرل  ػ            ئػدة مػرات              ملػرحوات الػث ث       تمؾ ال  ـ  و  دد         ود أئود ت  ك 

         الدامرة.

إ،هاض  تيالتم كت ها لفروالملرحوا  اللائات تكالت   د ذلؾ أئماؿ 
لوجم  لملرحي ا، داع  ؛أللها لتددوـ كتا اتي الملرحواالتم  كالملرح

ئمم أك ر  ئركضها  م تددوـ  روتي ،جحتال،ص  كادداء التمثوم ك ك 
 الملارح    الدامرة كا،لك،دروا كئكاصـ ادوالوـ    الكجهوف الد م  كال حرم

كود دئمت الفروا  ..ك"ورما كالم،صكرة م،فمكط كا،لمائومواك ا،لك،دروا  
لتكتمؿ ذ رتهـ  هذا  ؛كتذرج م ظـ أ رادما مف م هد التمثوؿ ال ال  ك،فلها
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 ازداد الفروؽ  ذلؾ وكة  كلتكجوهي كمشكرتيكالتجا كا  ك        ن      ن الفف ئمم ا كئم   
ككاف مف أ راد مذا الرئوؿ ادلاتذة إ راموـ  ككمددرة ئمم ا،جادة كحلف ادداء

  ه       كا  راموـ  ككئ د ال دو  ال ر   ككئ د الم، ـ إ راموـ ككمحمد الل   كلكر
 6)كحلوف جم ا.. كالشام 

 

        كملرحوا                        ملرحوا )ئاماف    ش ب                               تكالت ملرحوات اللائات ك  كتب
                                                   ثمتا ئمم ملرح )الشػ اف الملػمموف   الدػامرة  ػ  التالػ                  ي )   وصر الذمب  مي 

   كـ     6733                                مػ المكا ػؽ اللػا   مػف لػ تم ر ئػاـ     6414                 ئشر مف رمضاف ئاـ 
         ئمم ملرح              إ،هاض الملرح         ها  روا  ت   ودم                               ملرحوا )الم ز لدوف اهلل الفاطم     ك 

          "زكة  در       ملرحوا       ودمت  ك   ك ـ     6731                                     دار ادك را    الوـك ادكؿ مف ماوك ئاـ 
   ثػـ    ك    6731     ئاـ                          اللادس ئشر مف أ"لطس         ادز كوا       حدودا          ئمم ملرح 

    ئمػػم    "      الهجػػرة "        ملػػرحوا    تػػي             كػػذلؾ وػػدمت  رو  ك          ػػد ذلػػؾ                   ،شػػرتها دار ا،ئتصػػاـ 
    51           مػ المكا ؽ     6419          مف المحـر     64            وـك ادر  اء     م       ز كوا               ملرح حدودا اد 

  ٌ     كصػػٌدرما     ـ.   792 6     ئػػاـ             دار ا،ئتصػػاـ     تها    ،شػػر   ك    كـ     6739              مػػف ،ػػك م ر لػػ،ا 
   5 )                        م الث،اء ئمم الملرحوا.                                         دصودة صدودي الدكتكر محمد رجب ال وكم

                                   صػػ ح الػػدوف م،دػػذ  ملػػطوف ئمػػم ملػػرح دار     تي     ملػػرحو       روتػػي      وػػدمت   ك 
                    هذر ال ػركض الملػرحوا       كم  ك ـ     6731                             الرا   ئشر مف ماوك ئاـ        ادك را 
    لػػرح         "وػػر أف م  ك ـ     6731              ػػم دولػػم ر ئػػاـ                     التػػم تفروػػت  هػػا اللػػ ؿ     تػػي    لفرو

                                                 

                                 جتمسرر حيل ج سررالميل  ررف م رر   ررف جت  رر                           حرر ج  مرري  برر جت حمن جتبنررة         ينظرر     (1 )
          833،838 ،       128 121           جتح ي  

                                  ب   ج  جال   ةم  جتقةه      ا  1                      مق مل مس حيل جتهج       ( 8 )
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             كإئػػادة صػػوا"ا -                  حصػػار  ػػ  الش ػػ ب )       ملػػرحوا               لػػـ وتكوػػؼ  كتػػب         لػػائات   ال
                   وػػاـ  إذراجهػػا مكجهػػػك                   لمملػػرح المدرلػػػ ك ك   -                      لملػػرحوا ئامػػاف  ػػػم الشػػ ب

                               كائتمػػػػدكا ئموهػػػػا  ػػػػم إ،شػػػػاء الملػػػػرح    ك                                 التمثوػػػػؿ  ػػػػم كزارة التر وػػػػا كالت مػػػػوـ
    ائػا    ا،ذ          كأذائتها   كـ     6737                                ثمت ئمم ملرح حدودا ادز كوا ئاـ    ي ك كمي         المدرل

      ـ إثػػر     6726    ئػػاـ                ملػػرحوا الطا"وػػا               هذػػر ملػػرحواتي    تػػب    ثػػـ ك  ك   6 )       المصػػروا
                    الػت ار مػف التػاروخ                                   د أف أطمدت ثكرة وكلوك صراحيك   ك                ذركجي مف الم تدؿ

          .. كط  هػػا                                    ي لم،دراشػػ   اشػػا الػػذل كػػاف لػػ  ا للػػج،ي                  صػػوا الحجػػاج رامػػزا  ػػ  شذ
  ؛       الملػػرح             كلػـ تدػػدـ ئمػم                       إ، أ،هػا لػػـ تجػد ركاجػػاك   ـ     6726   ئػػاـ      أكاذػر        المؤلػؼ 
                       أئاد ط  ها أذك  ادلتاذ     حتم           تلووراتك                   وكلوك كما ت  ها مف     54     ثكرة       دحداث 

        الثا،وػػػا      تهػػػا   ط      ػػػ                        ها دار الفكػػػر ا،لػػػ م ت     ك،شػػػر    ك  ٌ      كوػػػٌدـ لهػػػا   ك          جمػػػاؿ ال ،ػػػا
   5 )  ـ.    6777-  مػ    6351   ئاـ

                                                           ،ذمص إلم أف ئ ػدالرحمف اللػائاتم ئػاوش الملػرح ورا ػا أر  ػا ئشػر 
    ٌ                             وا وػٌدمت جمو هػا إ، ملػرحوا الطا"وػا                              ئاما كتب ذ لها إحدل ئشػرة ملػرح

                 ك"ورمػػا مػػف الفػػرؽ   ك               تػػي إ،هػػاض الملػػرح          مػػف ذػػ ؿ  رو                 ػػم ئػػركض ملػػرحوا
    .                 م مذتمؼ مدف مصر                       ئمم ذش ا أك ر الملارح

                                                 

       ا                               ب   ج  جال   ةم  جتقةه    1                ة   ف جت  ب                 مق مل مس حيل ح  ( 1 )
                 ب   ج  جتف.ررررررر       13،18                                         ينظررررررر    قررررررر يم جمرررررررةل جتبنرررررررة  مسررررررر حيل جتبة يرررررررل     ( 8 )

   م     1333  -  هر    1084                                 ج سالمف  جتقةه    جتبب ل جتنةنيل  
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 للمسرح الساعاتيبواعث 

                لوكػكف أداة ل،دػؿ    ؛                                الملرح مف  ػوف  ،ػكف ال،ثػر الحدوثػا          اللائات       اذتار 
                                 تػػ   ػػي الملػػرح حو،هػػا مػػف ركاج كذوػػكع       لمػػا تم   ك                         أ كػػار  كالت  وػػر ئػػف ئاطفتػػي

   ..                                         كتأثور  م الجمامور التم أو مت ئمم مشامدتي

ذا تأمم،ػػا تػػراث                                       الملػػرح   لػػ،جد أ،ػػي لػػـ و ت ػػد ئػػف الم،هػػؿ           اللػػائات   ه               كاه
                                                                      ادكؿ الذل ترئرع ئموي م،ذ ، كما أظا ر  كمك التراث ا،ل م ك  كاف لمتر وا 

              ئ ورما م كػراك        الت،شؽ           كروا التم               ي                         ا،ل موا التم أيئد  م رحا هاك كادجكاء الف
                     وظؿ كؿ أثر "وػر تكجهػي     ك                                                كال و ا الثدا وا التم ،شأ    ك،فها أثر  م تكجهي

                                            إذا وػػكرف  ػػي ا،تجػػا  ا،لػػ م  أ ػػرز ركا ػػد ملػػرحيك    ا     محػػدكد   ا           ا،لػػ م  أثػػر 
                         كالمصدر المتأصؿ  م أد ي.

ء    إمدا دو،  حاضراك،حس الدا   ال كك،ممس الركح ا،ل موا كاضحا
إلم ممكؾ ا،ل ـ كش ك ي.. إلم أ طاؿ الشرؽ "ملرح   اككرة ،تاجي ال

                                             ورل    ا،ل ـ ل ادتي كروو ي  و مؿ ،ئزاز  كر     كحماتي.. إلم كؿ ملمـ
كا،ت ال ائث  -صمم اهلل ئموي كلمـ- اللورة ئمم ا،ل ـ ك، وي   6)"م،ارتي

 دأت حيك  ودكؿ: "المحرؾ لألدوب الشاب ئ دالرحمف اللائاتم ،،شاء ملر 
ـ   د أف ورأت    مجما 6757تألوؼ الملرحوا ا،ل موا    ئاـ 

)الص اح  ادل كئوا الت  كاف وصدرما ادلتاذ )مصطف  الدشاش   أف  روا 
-ملرحوا ئمم ملرح دار ادك را المصروا ت،اكلت ذكر ال،   ودمت أكرك وا 

                                                 

    2                          مق مل مس حيل جميل بنينل     ( 1 )
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ثار،  ذلؾ كا،ف مت  يك  ما و،دص مف ودر  ال ظوـك  أ -صمم اهلل ئموي كلمـ
كدئكت اهلل ت الم أف وك د،  لكتا ا ملرحوا ومحك  ها مذ  الفرواك كتمثؿ 

شادة  مداـ ال،   ئموي الص ة كالل ـ. ا كا    6) "                  ن    ه                                   ئمم ،فس الملرح مدح 

ك، ت،فولا ئف  ك  ائث شذص تكجي ئ دالرحمف إلم الملرح  كلـ وكف
ر إلم الملرح كموداف لمدئكة مكم تي ادد وا كموكلي الف،وا  حلبك  ؿ ،ظ

ا،ل موا ككلوما لمت روؼ  أ كار  ا،ل موا كالحث ئمم التملؾ  يك  دد 
كأف كاو  ك الدئكة ا،ل مواأف الذطا ا كالمدالا لولتا كا وتوف ل،شر رأل 

 كت الوـ ا،ل ـداة ئصروا  م الت روؼ  أتكظوؼ التمثوؿ ك ئصر  وحتـ ئموي
 م  الكصكؿ إلوها ف المجتم  ، ومكفحا مكما التهدؼ  الملرح شرو

إوصاؿ  الملرحكاف الهدؼ مف " اللائات ئ دالرحمف الملاجد ئمم حد وكؿ 
دئكة ا،ل ـ كامما إلم الش اب الذم كا،ت تجر ي مكجات ا،لحادك ك، 

وفهمي     ذملا،لتطو  أف ،مدا     الملاجدك  درر،ا أف ،،زؿ  ألمك ي 
                                     ي    ادمر ألس  روا تمثوموا لتددوـ أئمالي ئ ر ت  كحتم وكتمؿ   5)"الملارح

مدف الدطر المصرم؛ لتددـ ئركضها   جم وا إ،هاض الملرحك جا ت
الملرحوا م،ا كم،اؾ.. مما كاف لي أثر     ركاج ملرحي ا،ل م ك الذل 
ٌ                                                                   شؽ  طرودي  وف الملارح الفكاموا كالهزلوا ذات الطا   ادكثر التحكاذا      

                                                 

                 حيل ج سرالميل  رف     جتمسر       محمر                                                ح ج  مي  ب جت حمن جتبنة أج جو محم   ب جتمن م   (1 )
    834                جت    جتح ي   

      830            جتسةبق   (8 )
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مهكر كال ك  حرصت ا،ذائا المصروا ئمم ،دؿ ئصر ك حتم أضحم لي ج
 أئماؿ  روتي ئ ر مذوائها.

     إوجاد ،ص ملرح  "، لائات الوضاؼ إلم تمؾ ال كائث ر" ا ك 
ا ئف ال،صكص المفر"ا مف المضمكف كالتم ،                          ن  المضاموف التكجوهواك   ود  

وا  ف، المضمكف تدصد إ، إلم التلموا أك التر ويك ك م الكوت ،فلي ، وضر
ال،صك ك، وصو ي  التذما الفكرواك  ودكؿ: "ت،دص الملرح المصرل الركاوا 

دف كثورا مف  ؛ك الدائوا إلم  كرةك أك الدالا ئمم  ضوماأالمكجها إلم مدؼ 
ف الكئظ إذا جاكر الفف أ لد ك  الدط ا الف،وا ئ،دمـ وجب أف أكتا ي وركف 

ك، تدئك إلم  كمدؼك، ترمم إلم  كتككف لمجرد ال رض    تحمؿ "اوا
ف وككف "ال رض" مثورا لمشهكاتك مكوظا لملرا زك مما أ ضوماك كالتت   ذلؾ 

  المشائر كمكل  ملتكل ا،ذ ؽ.    ٌ ألؼ  

ف ،كتب لي  أو م،ا حوث أف ،لذر الملرح للاوت،ا أإذا أرد،ا ا  كاف لزام
ك،،دم صفحتيك ك،ظهر   م ثكب وتفؽ م  ج ؿ   ي،،فم ذ ثي ك،ملم "ثا

  6)،ا كلمك مداصدما ك"اواتها."دئكت

 مـ ومتمؾ للا   كتاب ئصر   الملرح ادكر   ي كك   اللائات كلـ وتأثر 
أج، وا تمك،ي مف التكاصؿ م  اددب ادج،  ك كما أ،ي ئاش  وف جدراف 

م ت دا تماما ئف  كرة ا،لتدداـ مف اللربك  مؤم،ا  ضركرة إحوا يك التراثك
 ك  ه           كا  راموـ رمزل كمف أمثاؿ تك وؽ الحكوـ                               مـ ولمؾ ملمؾ أكثر كت اب ئصر 

                                                 

    2،1                             مق مل مس حيل ح ة   ف جت  ب     ( 1 )
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لمائوؿ ئ دالم، ـ كئمم أحمد  اكثور الذوف ترجمكا ال دود  ككأحمد شكو  ك  ه                كا 
 مف ادئماؿ إلم ال ر وا مما كاف لي أثر   م كتا اتهـ.

ك الذوف ورأ لهـ تأثرا ك ورامف كتاب الملرح  ككذلؾ لـ وتأثر  م اصروي
ا  ملرحوات أمور الش راء )أحمد شكو                  ن كاف إئجا   شدود   مم حد وكلي: " 

مف ال،احوا الش روا كال  "واك كذلؾ كاف المرحـك الشوخ )ئ داهلل ئفوف   
    ن                                                                 را   ا    ملرحوا )الهادم     ألمك ها الرشوؽ اآلذاذك أما المرحـك ادلتاذ 

  6) ."                                ن                              )ئمم أحمد  اكثور   دد كاف ألتاذا     إحواء التراث ، وشؽ لي " ار
تككو،ي الفكرم أثور ك لـ وتأثر  ازدكاجهـ الثداو ك  كات ،ا ئزلتي تر وتي  "ور أ،ي

 .الثدا ا المحا ظا ئف ا،تصاؿ  الثدا ا اللر وا

                                                            المتأمػػؿ  ػػم ملػػرحي وجػػد أ،ػػي أمػػاـ كاتػػب وػػؤمف  الذصكصػػوا الفكروػػا 
                                                                    كالثدا وا دمتي التم وراما ،ا  ا مف ذصكصوا مصادرما ا،لهوػا وػرهف كلػ،اك 

       الفكػرم    ا        ك كتراثهػ ا       كحضػارته   ا         ك كتاروذهػ ا             كجلرا وا أرضه   ا     دداته           كذصكصوا م ت
        كادد  .

                                                 

      830                                   جتمس حيل ج سالميل  ف جت    جتح ي       (1 )
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 نصية والتمثيلبين ال ساعاتيمسرح ال

   ض أثارت ال  وا  وف اددب الملرح  المكتكب كالملرح الممثؿ امتماـ
ك  صار جدؿ كال  حكؿ ككف ادداء ئمم الملرح ئ،صرا ألالوا  6)ال،داد

كوظؿ  كك أـ أف مذا ال ،صر ومكف ا،لتل،اء ئ،ي ك،زما لدواـ ال مؿ الدرام
مكة ك كود أحدث مذا الجدؿ  دط ا  م الكمما المكتك ا    ن وا م    ال مؿ الدرام

ك  ٌ    الملرح كفف وكل  وف ادد اء كالملرحووفك  ادد اء ،ظركا إلم كاضحا
 ذلؾكالملرحوكف ،ظركا إلوي كدراما وت وف أف تككف صالحا لمتمثوؿك كود ت   

ك كت  ي ذمط مف الملرح  ال رض كط و ا ك ادد  ال مؿ ذصا ص ف و ذمط
تأروخ لحركا التمثوؿ   مؿ م  ال ر  لرح،كع هذر  م الدرالات التأروذوا لمم

  5)مكتكب  مكفف ،ثر   ك أـ تأروخ لمتألوؼ الملرح أدا  كفف   الملرح

                                                 

         جتم ة رر      ف                                                 /  ررم جترر ين جسررمة يل  اإلررةية ج نسررةن  ررف جا ب جتمسرر ح       ينظرر     (1 )
                              ب  ج  جتف.  جت  بف    ب ا     81 08  

    ف،   بر  جا   ن                         رف جتسر   جتم. ر ب أل جتر         جتمسر حيل                 من جس  مل م ربل             من جتنقة    (8 )
                                                             م رررربل  جتمسرررر ر  ررررف جتسرررر   جت ررررفهف جتممنررررل، جررررة ال جا ل م.ةنررررث  ررررفحةا 

                           ينظررررر    / م سرررررل  رررررةت  جت جمرررررف                                       جت. رررررةب،  جتنرررررةنف م.ةنرررررث   ررررربل جتمسررررر ر   )
                                      (  جتح تيل جت جب رل  جت  ر  ن مرن ح تيرةا   23  ،   84                         جتس  يةا، مق مل نظ يل   )

             (، بينمررررررررة  أل       8440–    1082             جةم ررررررررل جت. يررررررررا                           جب  جت لرررررررر م جالج مة يررررررررل  جا
رر   ف           جتررن  جتمسرر ح "   chlegel ل ج ي   ررل رر      . نررث         أ.نرر  مررن     ي ررة      منيل   ة    ن        ي ة،    سرر     ة    ن  

                                                    منيررررل م إلرررر ر بررررةتح ج    ن أن  سرررر  ين بررررةتق     ةت منيررررل  "       نرررر و           ةتمسرررر حيل 
   مرن    ف   سر ح                          تر ج  جرب جتنظر   رف جت مرل جتم   ؛               تل     جتمس حيل   ي         أم  ج ه     ف     جتم ئ

رر          مررن أ مررةل       مررال            مرر ل . نررث     ي ة       أ   رر        ي ة   سرر     ة                          جه ررين همررة  مرر ل . نررث ن  
= 
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ذا ،ظر،ا إلم ملرح ئ دالرحمف   -تمؾ ا،زدكاجوا م ضكء - اللائات   ه                            كا 
،جد أ،ي ئرؼ الملرح أداء كلرداك  مـ وكتب ملرحواتي؛ لتدرأك  ؿ كت ها  ل

لتؤدل ئمم ذش ا الملرحك  اللرض مف ملرحواتي لوس مجرد اللرد كالحك ك 
 ؿ ادداء كالتمثوؿك  ملرحي لوس كملرح ئمم  اكثور الفكرم أك ملرح تك وؽ 

حاـ  وف ادداء  م تحدوؽ المزاكجا كا،لت اللائات الحكوـ الذم، ك  دد ،جم 
كاللرد  م ملرحواتي أوما ،جاحك كلوس أدؿ ئمم ذلؾ مف كك،ها أئود تمثومها 

 ف ظهكرما.امرات ئدودةك كت ارل ئمم تددومها ك ار الفرؽ التمثوموا  م زم

ك  أدرؾ اللائات  فكرة  ،اء ملرح إل م  كاضحا  م ئدؿ ئ دالرحمف 
وف متزام،توف: ادكلم كتا ا ،ص مف الكمما ادكلم أف ذلؾ لف وتحدؽ إ،  ذطكت

ملرح   مضمكف إل م ك كالثا،وا: أداء مذا ال،ص مف ذ ؿ  روا تمثوؿ 

                                                                                                                     

   أ     ف                                                  ،  نمل مس حيةا إل يفل  رف ن رهة ا يرل  رف أ جئهرة جتمسر ح ف              جتمس ر جت منيل
               ا يل  ف ن هة "   ف                      إل يفل  ف أ جئهة جتمس ح

 August Wilhelm Schlegel.A course of lectures on dramatic art 

and literature. P33. London: H.G. Bohn . 
             هر  أن جتفرن   -          أ ج قث  يث-                                        لف م  ف أس ة  جتمس ر جت  بف م افة آ                  ج    جت .    

          ف                                                    جتمسررررر حف .رررررلف ال ي جرررررم   رررررا ج  جتمسررررر حيل  منيليرررررة جرررررم  ال ي جرررررم   رررررن جترررررن  
                                                                    جتم. ررر ب،  ي  رررين  لرررف جا يرررب م ج رررة  جتجةنرررب جا جئرررف،  جتسررر  ي  نررر  جت. ةبرررل 

    ةتم    ب  رررر        13 113                                              )ينظرررر    /  لررررف جت ج ررررف  جتمسرررر ر  ررررف جترررر بن جت  بررررف  
                   م  جتبب ررررل جتنةنيررررل      1333     أ سررررب   -   هررررر     1084         بيرررري آ رررر      802             جتم   ررررل جت رررر  

                                        جتمجل  تلنقة ل  جتفن ن  جآل جب  جت. يا (
 

http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Schlegel%2C+August+Wilhelm+von%2C+1767-1845%22
http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London+%3A+H.G.+Bohn%22
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ملرح ك  ادداء الملرح  )ص حوا ال،ص لمتمثوؿ  حاضر  م ذم،ي لوس 
 "ا  ا ئ،ي كمك وكتب ،صي..

ا لردوًّا ودػرأ كوػؤدل "وػر م،فصػؿ ئػف أجػكاء                         ًّ      ًّ                                  رؼ اللائاتم الملرح ،صًّ
                                                    ملػػػرحي ملػػػتك   لمدكمػػػات ال ػػػرض الملػػػرح ك  الملػػػا المملػػػرحا           التمثوػػػؿك  

                                                               كالشذصوات المجلػدة ئ،صػر أصػوؿ  ػم  ،ػاء ،صكصػي الملػرحوا؛ لػذا ومك،،ػا 
                                                                 الدكؿ  أف ملرح اللائات  دراما تمثومواك كلولت مجرد ،ص أد   مكتكب.

 ي        ميثمت كمها
    ئػدا   -                       أك ػر كأمػـ ملػارح ال اصػما-                    ئمم ملرح دار ادك ػرا     6 )
                                                      ل"  دػػد اذػػتص  هػػا ملػػرح أك ػػرا ممػػؾك كأذائتهػػا جمو ػػا ا،ذائػػا            ملػػرحوا "لػػ د

      وكتهػا       حو،هػا                                                      المصروا ئدا ملػرحوا صػ ح الػدوف ادوػك    دػد ما ػت الحككمػا 
       5 )               م، ت إذائتها.

                        ئمم مػدار أر  ػا ئشػر ئامػا     ،جم                    ئ دالرحمف اللائاتم                   ومك،،ا الدكؿ أف 
            تدػػػدـ ادلػػػكاف                                                    أف وػػػزاحـ  ملػػػرحي ا،لػػػ م  الملػػػارح الك ػػػرل  ػػػم مصػػػر التػػػم

                                                                 ادج، وػػػا  ػػػوف مترجمػػػات كمدت لػػػاتك كالملػػػارح التػػػم تدػػػدـ ادلػػػكاف الل،ا وػػػا 
                                 المأذكذة مف الدصص الش    ال ام .

                                                 

                                                                   يسرر ننف مررن  تررك مسرر حيل جتبة يررل آ رر  مررة . ررب،  لررم  مهلررث جاحرر ج  جتسيةسرريل    (1 )
                   ت  إلهة  لف جتمس ر       1328    ةم

    114                   مس حيل  الر جت ين      (8 )
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 فنون المسرح بين الساعاتيمسرح 

  دأ حوث لائات ال ملرح  م ال داوا ،دطا الركما،لوا  6)التراجودوا مت  ٌ مث  
ص الحب ال ر وا الذالدة أشهر وصوصا مف  مألاة ئاطفوا تحكم  ملرحواتي

كما حمؿ ئ،كاف ملرحوتي "جموؿ  الملروا  م الركما،لوا  وف جموؿ ك ثو،اك
 ك، رات كحزو،ا لحظات مف  وها  ما لائات ال ركما،لوا ود ص، تك  ك ثو،ا"
    ي تذؿ   لـ ملرحوتي جموؿ  ثو،ا أ طاؿ ئ،د الحب   اطفا كدكل ا تراجودوتي ألم
 ازدادت ككمما ك كاء متجدد لمكئا ال  دككألـ الحرمافك  ادلمك ر،ا مف

كمف ذلؾ  كشأف ركما،ل  ال صر الحدوث ادلم ر،ا ارتف ت حدة ال كاطؼ
 : - اكوا "اض ا– ثو،ا  ي ئمم للافوكل

 أَٓٝـــة جلُٝـــــــٌ نٓت أبغٝٗا        أْا اييت قتًٖٛا جئت تطـــــأيين"

 اــٗــٝــدٜٔ ٜصن ل ٚالـري حيف غ          أْا اييت ضـــــًبٛا َٓٗا َػٝئتٗا

 ـازٜٗاـــــأْا ايبطــاعة ٚايطفاى غـ          أْا اييت أثكــــًٛا بايظـًِ ناًٖٗا

 !اٗـــاْٝــ        ــاال  أعكــًْٛٞ أثـُـٚح           ـةـــأْا اييت شٚجْٛٞ غري زاضٝـ

 ٗاتبت فكد ٖرب اإلضــــالّ جافٝ            أْا ايكتٝـــًة َٔ عادات أقدَٗـِ

                                                 

                                                        جررة   نبيلررل  نيرر  جت ررفقل  جت رر ف  بهرر  جتررنف ،  أسررل بهة سررةم                     جت  ججيرر ية مسرر حيل   (1 )
                                                                       يي،     ية هة من جتمل ك  جام ج   جا  جف    هف جتماسة   نر  أ سرب   رف 

                              / محمر  منر     جا ب  م جهبرث    -                                        قسيمث جتمسر ر إترف ماسرة   ملهرة    ينظر   
                                           /محمرررررررررر   نيمررررررررررف هررررررررررالل  جتنقرررررررررر  جا بررررررررررف جتحرررررررررر ي      881         02 03  
  202    231       
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 اــــــِٗ              َا دَت َطًُة: ٚايدٜٔ حيُٝٗـَاذا ٜطس عفافى َٔ َصاعُ

           اف ٜ غٜٛٗاـــٚصٓت ْفطى عٔ اإلضفــٌ              أحببت يهٔ حبى يًعال َج

 ٓٝٗاــــٝاتا أغــٗازة أبـصغت ايطبغري ايطٗس غاْـٝة               فإٕ تغٓت

 جصٜٗاـظ ٜــباعٛا ايفتاة ببدظ يٝ        ـــِٗ       بًغ مجٝال إذا َا زحت أْ

 (1)                             فايكسب بايسٚح: ٚاإلخالص ٜ دْٝٗاــِ ٚجازحة            ٚقٌ ي٘ إٕ ْأى جط

   الملرحك    ولتطو  ال،اود أف  تداذؿ الك لوكوا م  الركما،لواتود ك 
 واط  ذط ثما موس "  5)وموز ئمم ،حك واط  مدرلا الكاتب التم تأثر  ها.

                 ي       كمذا ما ومكف أف و كصؼ  ي    4)"كالركما،لوا الك لكوا الملرحوات  وف  اصؿ
ملرح اللائات  حوث جم   وف   ض ذصا ص الملرح الك لوك  كالملرح 

 الركما،ل .

                                                 

      11،14             جميل بنينل     ( 1 )
                    ب  ج  نهإلرررل م ررر        02 28                             /محمررر  منررر     جا ب  م جهبرررث    -      ينظررر      (8 )

       ا 
              ج  نهإلرررررل        831 340                                   / محمرررر   نيمررررف هرررررالل  جا ب جتمقررررة ن   -                      

   م     1332                   م    جتقةه    مةي  
           م. بررررل   322                                                   ينظرررر   جال    ني.رررر ل  لم جتمسرررر حيل    جمررررل   ينررررف   رررربل      (3 )

                جآل جب  جتقةه   
                     ب جتهيئرل جتم ر يل    881                                     / محم   نةنف من اإلرةية جا ب جتحر ي     -                    

       1332               جت ةمل تل. ةب  
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  م مكضكئوا اتصا،  الك لوك  الملرح اللائات  ملرح  وتصؿ 
حواتي ك  التاروخ مادة جمو  ملر ا،ل م  كال ر   تراثال مف مادتي مهاـالت

  م  الركما،لوا ملرحي كوتصؿ ك ذلؾ ئف مكاجها م م،ا م  الكاو  م ت دا
 مف  ا،،لاف كالصراع مركز ئ،د   الشذصوا الصكرةك  ؤرة  م ا،،لاف ج ؿ

 ال،كازع  ها كوتحدل حواتيك ملار  م  ها وتحكـ إرادة حباص كا ف م،ظكر 
كولاراك كتلور أ كار ك  "ور أف ئكاطفي ت صؼ  ي ومو،ا م يك تكلد التم ال،فلوا

 أف المتأمؿ ولتطو  كالت دود كالت،كع  اللا ،فس أماـ  ،ا  إذاكت دؿ و،ائاتيك 
ك  ف  ملرحوا  ،ت التراجودوا  م الصراع لذمؽ ،ها وا ، مادة  وها ورل

ا،ذشود تتحكؿ لومم ا ،ا الشاكر هلل المدرارم حاكـ الملرب ادوصم ئف مذمب 
                                       ج ا،ي الشو  ؛ د،ها أح ت الحلوف  ف جكمر أ وها الل،  إلم مذمب ل

 الصدم  ا ف وا د الم ز لدوف اهلل الفاطم .

: كؿ كاحدة م،ا مذمصا لمذموفا الم ز... -مذاط ا لومم– تدكؿ: "ماروا 
إلم  أ،ت دف ا ف وا د  أح ؾ ك ادلتي الحبك كالمحب ودكد  مكل ح و ي كود  ي

 ائتداد الرأم الذم ورا .

ككف ذلؾ صحوحا.. أترا،  مد كئا إلم ذلؾ  الحدودا ر ا  أو-لومم: 
ر                   ٌ ؿ مجرل أ كارمك ك"و                                               ٌ الكاو اك أـ كاف ح   لمحلوف  ف جكمر مك الذم حك  

الحدودا    ،ظرم.. أم وكة ذفوا مذ  التم تحرك،م.. أرا،  مد كئا  لور 
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حدا لدد –ددما ئمم أذطار كمصائب؛ كوالهكؿ ما أ،ا مددما ئموي            ي اذتوارمك كم  
   6)الحلوفك كلك،ي أو، ،م  كجها ،ظر .."أح  ت 

إذ  المذمب الك لوك   لائات ا،تجا  ا،ل م   م ،فس ال كلـ وصطدـ
حواء مكاوؼ مف التاروخ كالتراث إلم ال كدة إلمول م كموهما  أف ك  كما أف   ه                     كا 

 ص ح  ه كا   الك لوكوا رأت  م اآلداب الوك،ا،وا كال تو،وا الددوما  ائثا لم،هضا
تلوور ل رأل اللائات  ال كدة إلم اآلداب ال ر وا الددوما م دأ أصو  كالمجتم 

 ك  ث الحضارة. الملمموفك

ككذلؾ لـ تصطدـ إل موا تكجهي  الركما،لوا الصروحا  م ملرحوتي 
شأف –ا  م الت  ور ئف ذاتي                                     ن جموؿ  ثو،اك  ،جد جموؿ  م ملرحوتي ممح  

أكوات ادلـ التم ت تصر  مجموا -ال،صكص الركما،لوا الملروا  م الذاتوا
ا،،لافك كما تتركي  م ،فلي مف حالا طهر ك،داء كش كر  دوما الل ادة التم 
تمر  يك ك، تدوـ ئ،د ك  كرر  م ملرحوتي )جموؿ  ثو،ا  ألفاظ ال كاء كادلـ 

 ك  ودكؿ:ئمم ئادة الركما،لووف كالمكئا كالحزف ئشرات المرات

 "لهوؿ: 

ــ      ــإ تعج ــالٙ ن ــا ٜٚ ــي ٜ                                                                     يف احل
.  

                                                               عٓــد ايطــٛاف زأٜــت َــا أبهــاْٞ
.  

                                                                         ايٓــــاع َػــــغٛيٕٛ يف أعُـــــا ِ
.                                  

 ٕ ــا ــابل ايفسضــ ـــكٕٛ تطــ                                                                 ٜتطابــ
.  

ـــِٗ ٕ                                                                 ٜٚ هــــــهللٕٚ اـ يف غـدٚاتـــ ــا ــٌ َهـ ــة ٚنـ ــٌ ْاحٝـ                                                              يف نـ

                                                 

   11             بنا ج   ي      ( 1 )
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.  .  

                                                 ٝـح ضـازٚا ٚأُٜٓـا                ٚمجٌٝ ٜبهـٞ ح 
.  

 ٕ ــدَا ــا ايك ــع مجٛعٓ ــ٘ ب                                                           محًت
.  

                                                                                         ٚأبــــٛٙ ٜبهــــٞ بايــــدَٛ  ذٚزافــــا
.  

                                                             َـــٔ خًفـــ٘ غدتـــإ ٜٓت بـــإ
.  

  ٘ ــدٜك ــاٍ صــ ــى حلــ ــجري ٜسثــ                                                                                      ٚنــ
.  

  ٕ ــا ــ٘ نايطٛف ــٔ عٝٓٝ ــدَم َ                                                               ٚاي
.  

ــم  ِ           ٚاجلُ ــا ٗ ــدٜد به ــٔ غ ــى َ                                                             ٜبه
.  

  ٞ ــاْ ــد أبه ــم ق ــرا اجلُ ــاه ٖ                                                                 ٚبه
.  

                                                                   فطـُعـــت٘ ٜٗـــرى بــــرنس بـجٝــــٓة 
.  

                                                                  ٜٚكـــٍٛ ٜـــا ٜٚـــالٙ َـــا أغـــكاْٞ
.  

                                                                                   ٚأبـــٛٙ ٜصجــــسٙ يٝٓطـــى ذنسٖــــا  
.  

    ٕ ــجا ــٔ أغ ــد َٚ ــٔ ٚج ــئٔ َ                                                                فٝ
.  

ــا   ــٍٛ ٜـ ــا                 ٜٚكـ ــٞ بٗـ ــاٙ شد نًفـ                                                                               زبـ
.  

  ٞ ــاْ ــا ٚيط ــى ذنسٖ ــٓظ قًب                                                              ال ت
.  

ــا    ــو حبٗ ــاْٞ احٓاض ــي أْط ــى احل                                                                     ف
.  

    ٕ ــٔ غطــبة ايــدٜا ــا حطــستا َ ٜ                                                                 
.  

ــٗا                                                               ٜٚفــٝد دَعــٞ يف ايتــالة  جً
.  

                                                               ٜٚــــالٙ كــــا ٜهتــــ  احًهــــإ
.  

 : ثو،ا

                                                                 َا نٓت أعسف َا ايطـٗاد َٚـا ايبهـا   
.  

    ٞ                                                             حتى أتـى ضـاقٞ ا ـٛى فطـكاْ
.  

ــسة     ــٞ َسٜ ــرٍ ٖٚ ــأع اي ــسبت ن                                                                   فػ
.  

  ٞ ــ ــاثست أحصاْـ ــا فتهـ                                                              ٚنسعتٗـ
.  

   ٘ ــ ــسح فساق ــ : فج ــإ يف قً                                                               جسح
.  

    ٕ ــا ــسح ثـ ــاإلنساٙ جـ ــصٚا بـ                                                                    ٚايـ
.  
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ــا                                                            ايكتًٝـــة بـــايصٚاا ٚبـــا ٛى         ٚأْـ
.  

   ٞ ــكاْ ــا أغ ــاٙ َ ــا: زبه                              (1 )   ”           ه                       ٜاًٜٚت
.  

لا    اذتوار  الش ر للا لملرحوتيك  كاف لمتجمت ركما،لوتي كذلؾ ك 
الذواؿ    ملرحوتي   ه    ا ضراـك  كأثرما    تحروؾ ال كاطؼ كالمشائر الش روا

م ال،ثر     دوا ،صكصي ك "ور أف الكاتب ئدؿ ئف الش ر إلجموؿ  ثو،ا
دموا ال  ودة ئف ا،لراؼ الملا الك لوكوا ال  الملرحواك  كا،ت للتي أورب إلم

  .كالحروصا ئمم تجكود ال  ارة كرشاوا التش وي ال اطف 

كوحجـ اللائاتم ئف ئرض المشامد ال اصفا  الدتاؿ كالدماء كادش ء 
 ك،اكلي لمشامد الم ارؾم ت دا  م ذلؾ ئف الملرح الركما،ل  ال اصؼ  م ت

ك  وج،ب المشامدوف رؤوتها ملت وضا  الحكار الكصف   م ،دمها لم،ظارة؛ 
متأثرا  الملرح الك لوك ك كمف ذلؾ وكؿ ال ادؿ كاصفا م ارزة ص ح الدوف 
لدمب ادلد دكف أف ورل ال،ظارة مف جمهكر الملرح المشهد: "اهلل أك ر كهلل 

وط ،يك كاألفا ك تفادل ال دك الط ،اك وضر ي  الحمدك إف اللمطاف وتلمب ئمويك
اللمطاف  اللوؼك لـ تص ي أوضاك كو  ك مجـ ئمم اللمطاف  لوفيك ر ا  أ،ت 
لملمطافك كأ،ت لإلل ـ.. الحمد هللك ماؿ اللمطاف لها  تذطتيك ثـ ا،دض ئمم 

 كب إلم ومب ادلدك أذممتي كمزت كوا،ي  ٌ صك                                ي ومب ادلد  تراج ك مام  الضر ا ت  
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كم،ي مشهد   6)مك اللمطاف وض  لوفي ئمويك لدد لمـك كألر  اللمطاف."ما
  5).وط  ودـ ادلكد المذزكم  ثـ رألي ئ،د حكض  در

مزوجا مف التراجودوا  - التث،اء جموؿ  ثو،ا–جاءت ،صكصي كود 
كملحا  كها ملحا مف المألاة    ذطا وا ال،صك كجدلوا الحكارفوكالممهاةك  

 ملرحي   ود ئف الدكالب الف،وا الصارماك اتها الل ودةك مف الممهاة  م ،هاو
 ت رؼ التم الهزلوا الملرحوات مف ال،كع ذلؾ اللائات لـ و رؼ ملرح كذلؾ 
 أف دكف الضحؾ إثارة "ور شو ا تلتهدؼ ، كالتم ك Farce"(4" الفارس  الـ
 ك  ؿ اتذذ مف ملرحي أداة لمكاجهتهاك أذ و أك  اجتمائ مدؼ أل لها وككف

 ودكؿ"مف الدصص ما وكض  لمحث ئمم ات اع  هك وؤمف  رلالوا الففك 
 ضوماك أك اجت،اب رذوماك أك ،دد ئادات ضارةك أك تر"وب    ئادات صالحاك 
ك   الحؽ أف مذا ال،كع مف الدصص مك ال ظا ال اللا كالحكما ال مولاك 

  3)".ماءكالمكئظا الحل،اك كالشجرة الطو ا التم أصمها ثا ت ك رئها    الل

                                                 

        38،31             الر جت ين     ( 1 )
        08،01                        ينظ   مس حيل  م   ب       ( 8 )
                        حمرررررر  منرررررر     جا ب   ن نررررررث                                        حرررررر ل مسرررررر ر جتفررررررة    جتف   يررررررل   ينظرررررر    / م   (3 )

          م  م تررررر ين     8448                                          ج  نهإلرررررل م ررررر  جتقرررررةه    جتبب رررررل جتنةنيرررررل        181،184  
                                                                  مي  رررررنا، .ليفررررر    تي ا جت. ميررررر ية  جت  ججيررررر ية    جمرررررل  لرررررف أحمررررر  محمرررررر    

  144          
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 الملرح   ودا كؿ ال  د ئفمف ،احوا أذرم و د ملرح اللائات  
مف المكاوؼ   تلمؿ الكاتب  6)ملرح ا،لداطات اللوالوامف   ك كورو االلوال

كظؼ و لـ لائات ك  الكادحداث التاروذوا ،،طاؽ ال،ظارة  ما و،طؽ  ي الكاو 
حب ا،،ط ائات حكؿ ال ثور  م ،فس المتمدم الكثور مفو ؿ ل كلذاتي التاروخ

التم ورود  ك"ورما مف الم ا،م ال فوؼ كالحرواك كلماحا ا،ل ـك ككحدة ادماك
 ودكؿ ئف الذوف التشهدكا  م م ركا حطوف م  ص ح  كأف و الج  ها كاو ي

المصرووف مف  6731كورود  هـ شهداء حرب  -ئمم للاف ئثماف–الدوف 
م،اؾك كود رودكا ئمم أرض   ملطوف "إف و كرمـ تضرالذوف وتمكا    

 ملطوفك لوث تكا أف كطف الملمـ ئدودتيك كأف مجد ا،ل ـ ود رلا كث تت 
أصكلي  هذ  الد كر التم ا، ثت  م ال كاصـ كاآل اؽك ككأ،ما ذط كؿ دـ مف 
دماء مؤ،ء الشهداء ئمم و ر  لطرا ذالدا مذ  ئ ارتي م،ا دئت ئدودةك 

 ألدط الكاتب ادحداث التاروذوا لل،ا   5)كالتصرخ جورافك كرود مجامد."
 ـ.6731ـ ئمم كاو ي    ئاـ6622

 مما" :أمروف إلم   ي     كو رج ها كاللوالم ا،لداط ظامرة و ارض مف كم،اؾ
 ك م  صراحا كمد ي المؤلؼ  كر ئف الت  ور  م الج ف.. كا،  س الج ف
 كادحداث المكاوؼ كئرض "مكضك ك،  وها ل س ، ملتدوما ذطكط

 كالتزوم التاروخ لتا ر كراء التذفم دكف الم اصرة الدصص  م واتكالشذص
                                                 

                                                                     ح ل جتمس ر جتسيةسف  مس ر ج سقةبةا جتسيةسيل )ينظر    / بر جت ميم حمر  و     (1 )
                                        م. بل جانجل  جتم  يل  جتقةه      ب(   0 3                جتمس ر جتسيةسف  
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 أك لمدصا الم  ـ مال صر  ا،طار كذمؽ كا، تكار صر،ئ مف كا،  س ك أردوتي
  ي    م حم ؿ ملرح ئمم و،ط ؽ مذا أف كأرل  6)."ئ،ي الت  ور المراد المضمكف
 ادحداث ذ ؿ مف إلداطها إلم ودصد التم الحاضرة اد كار مف  الكثور

ك كمذا ي ك ها  رك،دي تذمب ما لرئاف التم  التذما ال،ص  وصوبك التاروذوا
 .ما ، ،را   م ملرح اللائات 

 مالتدمود الملرح إلم و،تمم اللائات  ملرح، وفكت،ا أف ،شور إلم أف ك 
 ،طمؽ أف ومكف ما أك الطمو ا أك ال  ث ملرح ئف وككف ما أ  د  هك الددوـك
  5).الذل ئر ي الملرح المصرم   د ذلؾ الضد ملرح ئموي

ج مي أورب إلم الملرح  فكرمال اللائات ،ذمص مف ذلؾ إلم أف تكجي 
الك لوك  مف "ور  مف الملارحك كأ،ي ودـ تراجودواتي    ذط مشترؾ م  

كالفكروا التم احتفظت  ،صوب ك ور مف  كذات الملحا الذم،واالم م  
      ي لـ وذؿ  كما إل موا  مت رلا ؿ دئكواك كحممالجاذ وا م  إ"راوها الفكر 

 كال اـ الذل وش ر الدارئ لم،ص ملرحي مف إلداطات لوالوا ئمم كاو ي
 ئمم ت ،م مكاوفي.ـ ه             ٌ الجمهكرك كوحض   ككأ،ي ولت،هض ممـ

                                                 

     ج         322                                                    ينظررر   أحمررر   ررر اف اةسرررم جتمسررر ر ج سرررالمف   ج ررر و  منةهجررررث      (1 )
       1324                     جتف.  جت  بف جتقةه   

                                                              جتمسررر ر جتحررر ي  أ  مسررر ر جتبلي رررل  هررر  جتمسررر ر جتررر ل  مررر    لرررف جا ررر جف   (8 )
                                                                    ل،  جتق ج   جت قلي يل تلفن جت  جمف،  .ةن أ ل ظه   تث  ف   نسة من  رف        جتم   ن

                                                                     جتقرر ن جتمةإلررف، ينظرر    / حمررة و إبرر جهيم  جتمسرر ر جتم ة رر  مررن جتم ة إلررل إتررف 
                                 ب  ج  جتف.  جت  بف  جتقةه        12 31        ج ب جر  
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 والفكرة الموضوعبين  الساعاتيمسرح 

مك   المكضكع ك ملرح ئمؿ أل  م كالفكرة المكضكع  وف      ه ت اوف   م،اؾ
  ال  رة تكح  التم الملرحوا أحداث مجمؿ هك  كملزاما كمدار االملرحو وصا
  6).وها  الذم،  الدصد مم كالفكرة هاكم،

 ل،جد أ،ي ظؿ ح وس  اللائات إذا ،ظر،ا إلم المكضكع    ملرح  
     ن        ٌ كثور ا ما وفر   التاروخ ا،ل م ك لـ وذرج ئ،ي إلم ه اؽ الحواة  م ئصر ك 

ك  وجد  م التاروخ م ذا لي رأمتي المض  اددوب مف حاضر  المظمـ إلم ماض
 م التاروخ ا،ل م   اللائات مف ه،ـ الحاضر الذل و وشيك كمذا ما كجد  

 هك مف م،ظكر  ""،م  الحكادثك ممر  ال  رك كود لجؿ  م صفحاتي أركع 
المثؿك كترؾ د ،ا ي ثركة ، ت،فد ئظاتهاك ك، و،دضم مداماك كالملرح مف أ،فذ 

ظهار مذ  الصفحاتك كتجموا تمؾ الصفاتك إذ ورج   ،ا الذمف إلم الكلا ؿ د
الماضم الدروب أك ال  ودك  ،رل أشذاصي ومشكف كوتكممكفك كلالتي 

   5)."  وهوم،كف كوحكمكفؤ وتداكلكف كوتشاكركفك كذمفا

فى اسرذعاء يادذٓا يٍ  صٕسٔقذ اذخزخ يٕضٕعاخ يسشحّ ثالز 

 انراسيخ..

ؼ    ،   ى ص                                        ي الكاتب إلم مكضكع مف الذاكرة ال ر وا كم   : أف و مدمادكلالصكرة  
 و ث مف ذ لها أ كار  كمفامومي كمكاوفي  ك م وصص الحب كال شؽ ال ر وا
                                                 

         م رق                              من   جا ج حة  جت. ةب جت ر ب   3                          ن . ةبل جتمس حيل          يل         نةن   (1 )
   م     1331     1 ب
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مف الدضاوا المثارة لمجدؿ  م كاو يك كود كاف مذا  م أكؿ ئهد   الملرح.. 
وصص الحب  -     ن ظامرو ا-أف وجارم " داككأ،ي أر )جموؿ  ث،وا   كتب ملرحوا 

مك  ت لا دة كمألك ا إذ ذاؾ ئمم الملرح المصرم  دصا حبالت  كا،
كأ، وفاجر ال،ظارة  ملرح إل م  المادة  كرة كمكضكئاك  مجأ إلم    6)."اآلذر

مف  امتضم،ا ئدد اطفوا جموؿ  ثو،ا المألاة ذلؾ مف كراء حجابك  ددـ 
 الرؤل الفكروا لمحب كالحروا كئمم "رارما جاءت ثا،  ملرحواتي )ل دم .

: أف ولتدئ  الكاتب شذصوا مف التاروخ ا،ل م  وتفؽ االثا،و صكرةال
م ها كص ح الدوف أك ، وتفؽ م ها ك ،ت ا،ذشودك ك، ودؼ  ال،ظارة ئ،د 

صكر ل،ا ئصر الشذصوا التاروذ ك كلحظا التحكؿ التم                  ي حدكد الشذصوا  ؿ و  
لا ر لدكط دك                                                ٌ ئاشتها الدكلا حو،هاك  ف  ملرحوتي )ص ح الدوف  صك  

الفاطمووف  م أكؿ مشامد الملرحواك كالدضاء ئمم  مكلهـ ئمم ود دكلا 
  دوادة مالملجد ادوص ماادوك ووف الل،وا التم ئاوشها ال،ظارة لحظا تحرور 

مؤلس الدكلا ادوك وا ص ح الدوف ئمم مدار ث ثا  صكؿ مف الملرح 
 م  هـحر    لتمرار ال،ثرمك كود أئدما الكاتب لت   ا ،فكس المصرووف ل 

،،تزائها مف ود الصهوك،وا ال الموا إثر إئ ف ا،،جموز الذركج  ؛ ملطوف
 .ئمم كاو ي مف إلداط لوال ملرحوتي  ـك    وذفم ما   6731م،ها ئاـ

 م ا،لتدئاء التاروذ  لط و ا  ذطاء  ض اد"ور أف اللائاتم كو     
صر ومب ال رك ا مذا ال صرك م،ها وكلي ئمم للاف ص ح الدوف: "إف م
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ال،ا ضك كشروا،ها المتد ؽك كأممها المرج ك  وها ادزمر الم مكرك إلوي تهكل 
أ  دة ادوطارك ك   أركوتي وثكل ذكك ال مـك كادذطارك كمف شر اتي وش  ،كر 

 ما أ،طؽ  ي ص ح الدوف مف إشادة   6)."ا،ل ـ ئمم جمو  المدا ف كادمصار
حوف    التاروذ  لص ح الدوف  م ئ وتي  ادزمر دكر ادزمر وت،ا م م  الكاو

 .حو،ها كوؼ التدروس  وي حوث كاف م، را شو واأأمر  إ" وي ك 

ك   ملرحوتي ) ،ت ا،ذشود  ت،اكؿ الكاتب لدكط الدكلا ا،ذشودوا 
الل،واك كوواـ دكلا الفاطمووف الشو وا الدادما مف الملربك كالملرحوا مف 

 ها الكاتب    م،ال ا احتفاؿ الدكلا  ذكرل مركر و وؿ أدب الم،ال ات التكت
ألؼ ئاـ مجروا ئمم تألوس مدو،ا الدامرة ك ،اء الجام  ادزمرك "ور أف 
محاكلا الكاتب تمجود الدامرة كت جوؿ ادزمر أكو ي  م ا،حواز لمدكلا الفاطمواك 

  م ل وؿ اهللك كالترداد لحؽ هؿ ا ج ؿ دذكؿ الفاطمووف إلم مصر  تحا كجهاد
ال وت  م الحكـك كج ؿ مف دكلا ا،ذشودوف الل،وا دكلا ظالما ذارجا ئف 
ا،ل ـك  ددـ الم ز لدوف اهلل الفاطم  وا دا لم ركا ا،ل ـ ضد ذصـك 

"لدد كم ت ،فلها ل،صرة   تدكؿ أـ ادمراء: وفكا،ل ـ مف الل،ا ا،ذشودو
 كذدما الدوف الحؽ كالذكد ئف حواض ا،ل ـك "ور م تلوا إ، مرضاة اهلل

 ورد الم ز: ود ئزمت ئمم إ،فاذ مذا الجوش لمجهاد  كتحت لكاء أمور المؤم،وف
كركا لدو،كـ كطال كا          ي كودكؿ: "ث    5)             ه                      ل وؿ اهلل كا ئ ء كممتي لفتم مصر"

،داذ ش ك كـك كذذكا  ثأر جدكـ الحلوف الذل                                  ه                                          حدكـك كائممكا لتحرور روا كـك كا 
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  6)ما... كل،،تدـ مف ادئداء المارووف"ضطهد شو تي  مصر اضطهادا ئظو ي ت  
كودكؿ أحد وادة الم ز )الحلوف  ف جكمر الصدم   "ما أئذب المكت د ائا 
ئف ا،ل ـ كجهادا    ل وؿ اهللك لوت،م أمكت    مذا الل وؿ مؿ تحل ف 

كلـ ،ر إشارة   5)الذوف وتمكا    ل وؿ اهلل أمكاتا  ؿ أحواء ئ،د ر هـ ورزوكف"
أرود أف أ ،م مدو،ا : "ئمم للاف جكمر ،  ،اء الدامرة إ،    وكليإلم ادزمر ك 

تدهر الد،وا.. كأ كر  م  ،اء ملجد جام  تدرس  وي أصكؿ المذمب الشو   
ك كتحكلت الملرحوا  4) كو دم أثرا ذالدا لدكلا الفاطمووف ما  دوت ادواـ."
ا أ"مب ئمم ألل، اكررمم كاممها إلم ،ص وصكر اضطهاد الشو ا  م مصر 

كا،وذاء الذل ت رض لي الشو ا  تال ، ، رازك  3)شذصوات الملرحوا
                                            و             كما اصطدـ م  التاروخ الذل  دؿ أحداثي ئمم ،حك  وذدـ الفكرة المصرووفك 

لجممالا  حاكـ  اهلل محمد  ف الفتم  ف مدرار الشو وا حوف ودـ الشاكر
إلم  ئادل ذ م صكرة الل،  ال ئاصما دكلا المدرارووف  الملرب ال ر  

ا الدكلا  تشو ي كا،ضمامي لم مكووف كمحار تي الدكلا ا،ذشودوا تحت راوصكا ي 
حتم لدم اهلل كما ودكؿ ئمم للاف الحلوف الفاطم : "لدد مات  الفاطموا

كمذا ما وت،ا م م  كاو    2)مدا  ا ئف ئدودتيك كوضم مجامدا  م ل وؿ ر ي."
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كظمت الدكلا  كئمم مذم ي الل،  اهلل  دد ظؿ الشاكر الشذصوا التاروذوا 
لر                                                                  ي الفاطموا ئدك  المدكد الذل حاكؿ الفرار مف  طشي   د مزومتي إ، أ،ي أ  

و ؿ دذكؿ   6)ق423لدم  م لجف الدوراكف ل   ل،كات حتم تك    ي ل،ا  ي كأ  
  الم ز لمصر  م ات ادئكاـ.

رحواك مذ  المل  الفاطمووف   د لائات الئ دالرحمف ت،دط  ئ وا كلـ 
وكم  م ملرحيك  ت،اكؿ تاروذها  م ث ث  كاف لمدكلا الفاطموا حضكر 

ملرحوات أماطت المثاـ ئف أ رز المكاوؼ  م تاروخ دكلا الفاطمووف  م 
  الم،صكروام  )ك  كالملربك  كتب ملرحوتي الثا،وا "أ طاؿ الم،صكروا"

  ي                                 كل موت  ذلؾ ،ل ا إلم الذموفا الثالث  كئاصما دكلا الفاطمووف  م تك،س
رت مدم وكة دكلا                                           ٌ )الم،صكر ك كم  ملرحوا ،ثروا مف  صؿ كاحد صك  

ك  ئدادمـ ال دة لهذا الوـك                                             ه                         الفاطمووف  م الملربك كتطم هـ إلم دذكؿ مصر كا 
ثـ كا،ت ملرحوتي " م وصر الذمب" التم حكت ألرار ا،تداؿ ذ  ا الدكلا 
 الفاطموا مف تك،س إلم مصر ئدب ،جاحهـ  م دذكؿ أرض الك،ا،اك ثـ ضـ
المؤلؼ ملرحوتوي  م وصر الذمبك كأ طاؿ الم،صكروا  م ملرحوا ،ثروا 

كم  أض ؼ   5)" كاحدة مف ث ثا  صكؿ   ،كاف "الم ز لدوف اهلل الفاطم
،صكصي الملرحوا كأ  دما ئف ال ،اء الف،  المحكـ حوث "م ت ئموها ال، رة 
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ئمر الدكلا   واك كاللرد التاروذ  الحاشد دحداث ورا ا ل  وف ئاما مفاالذط
 مػ 794-717الفاطموا    الملرب)

: أف و مد الكاتب إلم حدث ئظوـ مف التاروخ ا،ل م   م االثالث صكرةال
 وج مي مكضكع ملرحوتيك  ؿ وج مي ئ،كاف الملرحوا  شكؿ  ئهد  ادكؿك

كمف ذلؾ ملرحوتي ال،ثروا "ئاماف  م الش ب" أك"حصار    الش ب"  صرومك
صمم  -ا،وتصادوا كا،جتمائوا مف المشركوف لمرلكؿ التم تصكر المداط ا 

صمم اهلل - حاصركا ال،    ككهلي مف  ،م ماشـ كالملمموف -اهلل ئموي كلمـ
كهلي كصح ي    ش ب أ م طالب ما وزود ئف ئاموفك كود ج ؿ  -ئموي كلمـ

الكاتب الحدث مراحؿ مف تآمر شرورك ثـ ص ر شجاعك  تآمر  م الذور ئمم 
كصراع  وف مذا كذاؾك ثـ ا،تصار لمذور  إ،هاء الحصارك كذركج  ر   الحصارك

ملرحوا "زكة  كم،هاك أوكل إرادة كأشد إوما،ا -صمم اهلل ئموي كلمـ-ال، م 
 -صمم اهلل ئموي كلمـ-ت،اكلت م ركا الفرواف  وف رلكؿ اهلل  التم  در

 كا.كالمشركوفك كركزت الصكرة ئمم م لكر المشركوف و ؿ كأث،اء ك  د الم ر 

ككذلؾ ملرحوا الهجرة كم  ملرحوا ،ثروا مف أر  ا  صكؿ تصكر مجرة 
رلكؿ اهلل صمم اهلل ئموي كلمـك كما اكت،في مف رئاوا ر ا،وا كأدكار  طكلوا 

كألماء  ،ت أ م  كر رضم ئ،هـك  كل  داهلل  ف أ م  كرك كئامر  ف  هورة
صكرت الملرحوا  أـ م  د كلراواك كما  -صمم اهلل ئموي كلمـ-كلداء ال،   

المشركوف  م حددمـ كتآمرمـ ئمم الرلكؿ صمم اهلل ئموي كلمـك كحورتهـ 
 كض لهـ.
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ذا ا،تدم،ا إلم أ كار ملرحي  ل،جد أفك   م تزاحمت اد كار ا،ص حوا   ه                                   ا 
 هك لوس  كإلم الملرح إ، لوكصؿ  كرة ذاصا اللائات ما لجأ ك  ملرحي

ودركي ال،ظارة مف الكمما  إص ح  لفكر حلبك  ؿ إ،ي دائوا   ن و املرح ا    ن كات   
 "كم،روؾ إولف"مثمي  م ذلؾ مثؿ  كركج لهاصاحب رؤوا  كروا و هك ادكلمك 

اب الملرح الذوف كت كا      ٌ مف كت   ك"ورمـك" ر،اردشك"ك  "كجاف  كؿ لارتر"ك
ز ذصا ص ر  مف أ  ك،ظرواتهـ ا،جتمائواإلم  لوا الدئكة                  ي أئمالهـ الملرحوا    

أك ئدودة  كدئكة  ملفواما وؤمف  ي الكاتب مف مف أف وتض  اددب ال الم
وومتها الف،وا أ،ها كا،ت مف كلـ و  ها أك ودمؿ  ك،زئا ،فلوا أك كدو،وا

  6)ك وا ما ئمم دئكة مف الدئكات.أملرحوات ماد ا 

 ك             و     لو شركا  فكرة  ذاصا ؛مف الكتاب الذوف لجأكا إلم الملرح اللائات  
لكا ئ،ها  تمؾ ادئماؿ       ،ف   ك،فكلهـ التحكذت ئمم ومك هـك كاضطرمت  ها

ر"ـ  ادما كحدة :اللائات مف أ رز اد كار التم ألم ئموها ملرح ك  كالملرحوا
اء "إلم كؿ شرو  ورل أف  ولتهؿ ملرحوتي جموؿ  ثو،ا  إمد ككاو ها الممزؽ

ً                                            الشرؽ كمي كطف كاحدك كو ح س  داء التفرؽ كالت ائد  وف الش كب الشروواك                        ي
كثوؽ الرا طا كتكحود اللاوا  وف مذ  الش كب المتدار ا  و مؿ ئمم ت
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 فكرة دكلا الذ  ا التم ، ت رؼ حدكدا جلرا وا حاضرة  م ملرحي  المت ائدة."
   6)" كطف الملمـ ئدودتي"

ٌ       أ كار ملرحي التم ألم  ئموها كمف التلامم م  "ور الملمموف كالت اوش                     
الصمو   ومب ادلد "ل، ش جمو ا    إوصاء لآلذر  ودكؿ: ص ح الدوف لمدا د 

 كؽ أرض اهلل    أذكة كل ـك لتفد ك كدكـ إلم  ملطوف حاجا كزا رةك كلتدرع 
 5)أجراس ك،ا لكـ ئالوا    ظؿ ال رك ا كا،ل ـ."

  4)"و ط مصر   هد،ا أرحاـ" 

  4)أرحاـ"

مف أجمها "تمكت الش كب لتحررك كتأ م  التملؾ  الحروا كال،ضاؿكذلؾ 
إف  لك كا،ت ووكدما مف ذمبك كمدامها    ج،ا ال، وـ..الكراما أف تؤلرك ك 

التد ، ا ترش م ي ادرض كالتحؼ اللماء أحب إلم مف ئ كدوا  وف لهك 
  3)كل بك كمت ا  ، وـ وصر شامخ أك صرح مشود."

  ثو،ا: ئمم للاف دكؿوالحب ال فوؼ    ت ذؿ  ك كرة 

                                                              "احلـــ  نُعٓـــا يف ْبـــٌ غاٜتـــ٘
.  

ــدٖس  ــا            ٚايـ ــاز أحٝاْـ ــح با رٗـ                                                           ٜعبـ
.  

ــا    ــٝظ يٓ ــدْا فً ــاه تعاٖ ــى ايٛف                                                                     عً
.  

ــا    ــدم بسٖاْ ــري ايت ــ  غ ــايا احل                                                                    يف خ
.  
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                                                                 َٚــٔ ٜهــٔ حبــ٘ رٗــسا ٚعارفــة    
.  

س َـــٔ َبٓـــاٙ أزناْـــا                                       ه                                 ال ٜتـــد  ايـــدٖه
.  

                                                                 مســـا ايعفـــاف بسٚحٝٓـــا ٚأيبطـــٓا
.  

                                                                زتبـــة احلـــ  ٚاإلخـــالص تٝجاْـــا يف
.  

 ٘                                                                 َــٔ ٜــدعى احلــ  ٚاإلضــفاف غاٜتــ
.  

                                                                     نـــــاْت َـ ـــــبت٘ شٚزا ٚبـــــٗتاْا  
.  

                                                                    نـِ َــسة قــد خًْٛـا يــٝظ َــٔ احــد  
.  

                                                                                   ٜـــــــسى ٜٚطـــــــُم إال اـ َٛالْـــــــا 
.  

  ٘                                                                     فًـِ ٜهــٔ غــري َـا ٜسضــى اإليــ٘ بــ
.  

ــا   ــٕٛ اـ تسعاْــ ــأْٓا ٚعٝــ ــٔ غــ                                                                       َــ
.  

ــا     ــايبع فسقٓ ــا ب ــٔ دٖسْ ــإٕ ٜه                                                                    ف
.  

ــا"  ــالص  ٚاْـ ــ  ٚاإلخـ ــصٍ احلـ                              (1 )                                    فُٓـ
.  

"انحة انصادق يسًٕ تصاحثّ.. فيعهى انًٓح، ٔيُقز أيح"
(5 

 

   لاحا  وش رؾ  ركح مجامد وتحدث  – ت ظوـ  كرة الجهادكم،ها 
"اوتلمكا أرض الد،وا  وما  و،كـ  ال طكلا ئزا كمجدا كلوادةك  دكلي:  - ركاالم

                                               ه                        كأحمكا أ،فلكـ مف الج،ا "ر ا  ما ت ذلكف جهادا كا ذ صا كشهادةك كائممكا أف 
ك كاذتاركا المكتا التم تر   صاح ها ا،وداـ ، ودصر ئمراك كالفرار ، وطوؿ أج 

ك    مكوؼ الحلاب وـك الدواماإلم م،ازؿ الشهداءك الذوف وذمؿ ال،اس 
  4)كوأتكف مـ  وزدحمكف ئمم  اب الج،ا."

                                                 

        23،22                    مس حيل جميل بنينل   ( 1 )
     13                   مس حيل بنا ج   ي     ( 8 )
     11                  مس حيل  الر جت ين    ( 3 )



 

 6424 9يجهح قطاع كهياخ انهغح انعشتيح ٔانشعة انًُاظشِ نٓا انعذد 

 ودكؿ: "ما كا،ت ك  ملطوف كالملجد ادوصم التأكود ئمم ئرك اكم،ها 
 ملطوف للور ال ربك كلف تككف للورمـك إ،ما كلدت ئر واك كئاشت ئر واك 

ئات  اللا  ددـ ل،ا  6)كلت دم ئر واك حتم ورث اهلل ادرض كمف ئموها."
    ملرحوا ص ح الدوف  ملطوف أجؿ مف ت،اضؿ كئر وا مصروا شذصوات
  ؿ كطروا   ي الد   الحدكد ئ،د تدؼ ، ال ر م ملؤكلواتك   رك ا كرة ال مؤكدا  ذلؾ

 ر مك  ال رك ا كا،ل ـ كجهاف ل مما كاحدة    ال ئالمي حدكد إلم تت داما
"إلم كؿ ئر   ورل  م   دكلي:ملرحوتي جموؿ  ثو،ا   ولتهؿك ملرح اللائات 

كو تز  ها أواـ حواتي. كورل  ك                   ه   ن                    ،ل تي لم رب شر ا كا  اء   وحرص ئمم ،ل تي مذ 
  5)                        ن                                       م للتي وكة كش ا ا ك تكة   و مؿ ل،شرما ما التطاع إلم ذلؾ ل و ."

دأب انكاذة عهى انرعشيف تاإلسالو كهًا ٔجذ فشصح إنى رنك، ٔأخيشا 

نرعزية انثششيح، ٔذحطيى اإلَساَيح، إٌ اإلسالو نى يششع انحشب "فيقٕل: 

 4)ـ."إعالء انًثم ٔدعى انُظأنكٍ إلحقاق انحق، ٔ
"إٌ اإلسالو َٓى عٍ   

االَغًاس في انرشف ٔاألخز تؤسثاب انُعيى حرى ال يزْة انُعيى تحًيح 

  3)أتُائّ."

حددت م مم الشذصوات   اد كار  م ملرح اللائات،ذمص إلم أف 
 اللائات ص، ت الحدثك كأذكت الصراعك  الفكرة ئ،د ك  كد  تها إلم الحكارك

                                                 

     13         جتسةبق   ( 1 )
    3                   مس حيل جميل بنينل    ( 8 )
     11                  مس حيل  الر جت ين    ( 3 )
     23                   مس حيل بنا ج   ي     ( 0 )



 

 يسشح عثذ انشحًٍ انساعاذي دساسح فُيح
6426 

ما تضم،ي مف  يملرح وضور ،ال طؿ الحدود  المحرؾ ل،صي الملرح ك ك 
  حوث لـ تط  ئمم الجا،ب الف،   وي.  كرواك دئكات

دثورة إلم  امف اد كار ا،ل ـ الت روؼ  ك الجهاد ك كحدة كال حرواالكأف 
  م إطار ممحم  ت موم . هائمم تددومحرص  التم،فلي المتكررة  م ملرحي 
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 البناء الفني

 الفصول والمشاهد

الملرحوا  ،اء م،دل   ،  وحتاج إلم تذطوط مف الكاتب ،حكاـ تدلومي 
 كذاصا تركو ا مرك ا لمملرحوا الف،وا ال ،وا " الملرحوا إلم  صكؿ كمشامدك

 ئمم ودوز  كأ، ث ثاك ئف الفصكؿ مذ  ئدد ودؿ أ، ئموي المتكاض   مف
  6)."ذملا

ذا  لط و ا  ال ،اء الف،  م ا،صاع ي ل،جد أ، لائات ملرح ال تأمم،ا   ه  كا 
ك لرحوالكؿ ئمؿ مف أئمالي الم  الف، التذطوط دك دأممم ئموي ح  كالمكضكع

 كالت،ا"ـ الت،الب ركح    ن  تكذو ا م مكضكعال مف  ملرحشكؿ الال الكاتبالتكحم  
"ال اك   صكؿ ث ثا  م       ن مملرحا  روذوا التا ادحداث لائات ال  أكرد    ال ،اءك

  التث،اء ملرحوا الهجرة كجموؿ  ثو،ا جاءت  م أر  ا  صكؿ.

 ك)الم،اظر  "ال ا المشامد  أحادوا لائات ال ملرحوا  صكؿ اتلمت كود 
 التث،اء ملرحوا الطا"وا التم جاءت  الكاحدك الفصؿ داذؿ المشامد تت دد  مـ

وؿ  ثو،ا التم ضمت أكثر مف مشهد    كجم  م  صؿ كاحد مف تل ا مشامدك
كر"ـ أحادوا المشامد التم أضفت ئمم ،صكصي شو ا مف  الفصؿ الكاحدك

الممؿ كاللأـك كملحتي  ملحا وصصوا أذفت شو ا مف ملرحا ال،ص ،جد أف 
 ي          و      و       ت ، ر  مهارة ك كحذؽ   ،م ك  الملرح  ملرح اللائاتم اتلـ  ه،دلا  ،وا لم،ص

محدد الم الـ لي ،دطا  داواك ككلطك ك،هاواك  كؿ  صؿ  م مكض ي ملتدؿك 
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لمملرحوا مف ذ ؿ إوراد إوحاءات تر ط كؿ   كمحتفظا   ضكوتي  م ال ،اء الف،
 " ،ت ا،ذشودملرحوا " صؿ مف  صكؿ الملرحوا  الفصؿ الذل ل ديك  فم 

لـ وكف تحرؾ جوكش الم ز لدوف الفاطم  تجا  مصر  م الفصؿ الثا،م مفاج ا 
د ل ؽ ا،وحاء  حالا الدكلا ا،ذشودوا المتهالكا الممزواك كما  د كلم،ظارة

كتذطوطهـ  كوت رض لي الشو ا مف ات اع مذمب الم ز مف اضطهاد  م مصر
لفتم أ كاب مصر أماـ الم ز حاكـ الم،صكروا  تك،سك  فم أكؿ ظهكر لأل طاؿ 
 م الفصؿ ادكؿ مف الملرحوا ،درؾ مف حكارمما ما لتصور إلوي ،هاوا 

دحداث  م الفصؿ ادذور  تدكؿ لومم المتشو ا ئف  ،ت ا،ذشود: "لوس مف ا
حتم أوؼ ئمم أذ ارماك كما   ٌ    ف تأ،س إلأإ،ما أرود  .أف أ اكضهاػ  مهمت

وجرل  م وصرماك كاآلف ذ رو،مك مؿ  ملت رلالتم إلم الشروؼ ملمـ  ف ئ ود 
 اهلل الشو   رأس الشو ا ال مكوا م،ا.

م.. كود أ دل ر" تي  م مثكلؾ  وف ودوي لوجم ؾ ماروا: أجؿ وا لوم-
 أوطاب الشو اك كمف و،اصركف دئكتهـ مف رجاؿ الدكلا ا،ذشودوا كو دكب 

     ٌ                            ف كم لف كالكزور ج فر  ف الفرات.

 لومم: مؿ ا،ضـ ا ف الفرات إلم حزب الشو ا.-

 ماروا: وتحدثكف  ذلؾك كود تحددت مف مصدر مكثكؽ  ي-

لمك،،ا اللرئاك كأف وهوأ ف تجرل ادمكر  هذ  لومم: ما ك،ت أتصكر أ -
  6)الم ز  تم مصر  هذ  اللهكلا."
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 كود كزع ادحداث كالمكاوؼ ئمم الم،اظر  ذ رة كح،كا ملرحواك  
 -ئادة–الفصؿ ادكؿ   ك م شكمها مرموا شك  اتذذت ملرحوات اللائاتم 

اع الدا ـك الصر   وض  ال،ظارة  م أجكاء ال صر التاروذواك كو ر هـ  طر 
كوكشؼ الم،تصر كالم،هـز  م الصراع اللا ؽ ئمم أحداث الملرحواك  فم 

المتآمروف الفصؿ ادكؿ مف ملرحوا ص ح الدوف ،رل  مكؿ الدكلا الفاطموا 
لم إلو،تدؿ الكاتب  ،ا  ؛كم،طدهـ  م طمب الحكـ ثـ لرئاف ما و،كشؼ أمرمـ

 رض    دأ و كحطوفكمك حكؿ الددس كم ركا  ك م ال،ص  الصراع الحدود
أذذ  م ال،مك ثـ تكال  وات  و،ها  م الفصؿ ادكؿ  كشذصواتهاك  كذوكط ادزما

،د،ع  احوث لحظا الت دود كالمكاجها   م الفصؿ الثا،مكالتطكر كالص كد 
                                ن         لال ا ما كا،ت لاحا الدتاؿ مودا، ا لذركة الم ركا  وف الملمموف كالصمو ووف 

أذذ ت" ثـ Climaxما الهـر "ملرحي كصك، لدالصراعك كالتحكاـ ال ددة  م 
 مو د دكلا ،حك الحؿ  -   الفصؿ الثالث-  م ا،،حدار ئمم اللفم اآلذر

كود جاء الحؿ  م  ئمم ر ات دكلا أذرلك أك التمكوف لها ئمم حلاب أذرلك
ك ثـ المداء فم  ،ت ا،ذشود كاف  كل ودةالحمكؿ ال أ"مب ،صكصي مف و وؿ

   م الم ركا مف جا،ب هذر.ا،،تصار ك مف جا،بك  الزكاج
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 الشخصية

        ي                       م،فصما ت دصد لذاتها  ؿ م  تا  ا  الولت ذكات الملرحوا  6)الشذصوا
 الكاتب ومدم  ها الضكء ئمم مكضكع  كلممكضكع ذادما لمحكاوا الملرحوا

   5)  و،ي.

أف ذ صها  الملرحوا تحكم مكضكئا مفاد : اللائات  شذصوات 
 ئمم الحروا كالحب كالجهاد كال دؿ ا،ط وا مف ا،ل ـ. الفردم كالجم   ودـك

 الصكرة الجم وا لشذصواتي ئ،اوا  ا داك  جاءت للائات  كود ائت،م ا
كجاءت ممثما لط دا  ك م مجمكئها تتلور ك،،مكذجوا أك ،مطوا ، تت دؿ 

ك كل ؿ ذلؾ لكك،ها اجتمائوا كاحدةك مم شروحا الصفكة الحاكما كمف حكلها
 لتاروذ  الذل مك مادة ملرحي.اادكثر تأثورا    الملار الط دا 

شكؿ مجمكئتوف متصارئتوف أحدما تمثؿ م لكر  يذذت شذصواتأكود 
ومثؿ كؿ مجمكئا ئدد مف ك  كالذور كالحؽ كالثا،وا تمثؿ م لكر الشر كال اطؿ

الشذصوات المتماثما ذمدوا ككجدا،وا ك كرواك    تجد اذت  ا    م،طكؽ 
اذؿ المجمكئا الكاحدة إ، مف حوث الترات وا تتددـ شذصوا أك الشذصوات د

تتأذر حلب ط و ا المشهدك كمتطم ات الحدثك  صراع الشذصوات حكؿ الحؽ 
 كال اطؿ ، تحركي شذصوا م،فردة  ؿ تحركي مجمكئا شذصوات    مكاجها

                                                 

    ميرررم                                               ل  جت قليرررل  جت لقيرررل جت رررف ي  رررف بهرررة ج نسرررةن،                        مجمررر ر جت رررفةا جتجسرررمي "   (1 )
        ي  رف برث             جتببل،  مة   ف                                            جت     ف سل .ث،  ببة ث  ن  ي و،   ف جتمس ر ه
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                                               ه              أذرلك  ه  أورب ما تككف إلم ال طكلا الجمائواك كا ف حممت ئ،اكوف  مجمكئا
جموؿ  ثو،ا ملرحوا تاروخ مثؿ  ردوا مف الملرحواتي ألماء شذصوات   ض 
ظمت مثؿ "الب   دد كإ، أف مذا ، و ،م  طكلا  ردواص ح الدوف ملرحوا أك 

كحصار  ككالهجرة كملرحواتي التم حممت ألماء كوا   تاروذوا مثؿ "زكة  در
موؿ إلم    الش ب تحكم  طكلا جمائوا لم لكروفك "ور أف الكاتب ئادة و

إ راز  روؽ ئمم حلاب اآلذرك كوددـ الفروؽ الثا،م   وف الفروؽ ادكؿ؛ لودمؿ 
مف ئدد الشذصوات ئمم ذش ا الملرح..  ددـ م لكر المشركوف    جمو  

 ملرحواك أئو،هـ رأو،ا م لكر الملمموفك ك    ك"زكة  در ا صكؿ ملرحو
حضكرا أوكل وف مجمكئا الشذصوات التم تدؼ م  ال اشدكاف لجموؿ  ثو،ا 

   ،ت ا،ذشود مجمكئا الم ز لدوف اهلل ك هما.. متر صا  لمجمكئا المف ا
ود التحكذكا ئمم  -مف م،ظكر الكاتب-الفاطم  أصحاب الحؽ    حكـ مصر 

ال،ص مف الفروؽ المذاصـ لهـك ككذا لـ ،ر م لكر الرلكؿ صمم اهلل ئموي 
مف دكا  ي إلم ذلؾ كلمـ كأصحا ي    ملرحوا "حصار    الش ب"ك كل ؿ 

ركج مف مأزؽ التجلود لمصحا ا كشذصوات م جما ودكر ذ ؼ ك ور أوضا الذ
كالت اض ئف  ك حج ها مف الظهكر الملرح  ك 6)حكؿ تشذوصها  م الملرح

تاروذوا ئ،ها مف  ث تما "وا ها  ،وا  إ،طاؽ الم صؽ لها مف الشذصوات  
 .أوكاؿ
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 ت،طؽ  أص حت كال وافك فصاحاال ل كسشذصواتي  اللائات  أل سكود 
 اد،ه ؛ج مها متشا ها    م،طكوها ؛   ن جدا   متدارب  مددار كال  "ا  الحكماك

 تصكؿ مك ال ،اف لفصاحتي ترؾ  ك"ور م،فصما ئ،ي الكاتب  ملاف ،طؽت تكا،
 كتورة أض ؼأطاؿ الحكار  شكؿ  مما كتمؾ الشذصوات رحاب    كتجكؿ
ف ك دت ال، رة  الملرحواك    الصراع                                   ه  الذطا وا ئمم للاف شذصواتي جمواك كا 

كاف م ررا  لاحات الجهادك كموادوف الدتاؿ حوث ومجأ الدا د لمذطا ا لشحذ 
 الهمـ كالت،فارما.

 ص ا ً ذ   ا   ن ذام   ا    ن مكاد   ؿ  ٌ شك   ي ت   ذالدة كود التدئم الكاتب شذصوات تاروذوا
 م،الم ا مذ  مف م ،م و رز أف ورود لمف ا،،لا،وا مكالم ا،  الد،،ت "،وا

 الشذكص م  لمت،اظر وصمم ما الماضم شذصوات  مف إ دائيك ،لوج م 
 ئمم    ن م ا   لورتلما الحاضرك  م مالماض   ث  ي  و   الكاو ك أرض ئمم تتحرؾ الت 

 مشك ت مكاجها كوفوا ئف جدودة رؤل وحمؿ      ن أد وا      ن ،صا   الم دع مرهة صفحا
وتها    رؤ المحدكدة  لولت تمؾ الشذصوات المحمواك  شذصواتي الحاضر

تحمؿ مف الم ا،م الفملفوا   شروا ،ماذج ؿ ك الفكروا  حدكد  و تها الذاصا
 م الذور  ال الـ مذا أمؿ ئموها وداس أف ومكفما  كالرمزوا كا،جتمائوا

ا ئر وا         ن ا كأ كار     ن مكم  تحمؿ م كالشرك  هم ، تحكم مشاكؿ حواتوا وكموا  ؿ
الجك  ا ألهـ  م إثراءمم               ي                   أكل ت ،صكصي    دا إل موا كوكمواك ك  ه     كا ل موا

  Universality(6 تجمم الشمكؿ أك الركح ال الموا  م ال،ص  كال اـ لم،ص
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   شذصوا ص ح  ك الذل تجممحاكـ الدكم  م رحما،مكذج ال كمف ذلؾ
 م  الدوف ادوك  ك كالدا د الحكوـ    شذصوا جكمر الثدم ك كال اشؽ المت فؼ

ح الدوف" إف الشجائا الحر وا  ودكؿ ئمم للاف ص  كجموؿ ك ثو،ا  شذصوت
، تظهر إ،  م أكوات اللمـك كال ظما ال لكروا ، تتجمم إ،  م إ"ماد 
اللوكؼك كالدكة الحدودوا ، تظهر إ، كأ،ت وكم تلتطو  أف ت طشك كلك،ؾ 

الحدك كت ممها كوؼ ت رؼ كوؼ تتحكـ    مذ  الدكةك  تمزمها الكوكؼ ئ،د 
"تذض  ،حتراـ ال هد.

(6  
  

 هذا ، وتفؽ  كلولت م  كوا مثالوا -ا،ل م   مف م،ظكر - اتيشذصوك 
لذا كا،ت  ؛كالتزاما كا،حرا ا كتتفاكت وكة كض فا التما،،لاف   شروام  

الملرح جزء مف الحواةك كمم زاذرة  ادضداد كما أف الذطو ا كالتك ا م،هاك 
ف  التدئم مف الجود كالردئك كالملتدوـ كالم،حرؼك كالمؤمف ك"ور المؤم

أ ك جهؿ   رأو،ا كأمثاؿ مذ  ادضداد مف التاروخ  م "ور ملرحوا  اللائات
زئماء الكفر  م مكا حاضروف    كأموا  ف ذمؼ كال،ضر  ف الحارث 

 .ملرحوات حصار  م الش بك كالهجرةك ك"زكة  در

  ملرحال مضمكفال خ     كرل   ةكفكر ال أكضمذلؾ د،ي   م الكاتب أجاد ودك  
إوما،ا  كذورا كشرا ال شر مف مت،اوضوف ،مكذجوف ام    ود   ئ،دما دمممتال ئدموا  م

                                                                                                                     

                                                                     أهرررم مرررة يميرررم جتمسررر حيل جت ظيمرررل،  ال ايمرررل ب ررر   ترررك ترررممن  ررراتيف جتمسررر حيل أ  
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 ؿ ركزت شذصواتي ئمم إ راز مذا الت،اوض حتم ، وككف ذا وا ئمم  ككفراك
: "اللمطاف الجموؿ ص ح الدوف وا  ال ادؿ الممؾ كمف ذلؾ مدار،ا ال،ظارةك 

زئماء ا، ر،جك لو ود طف  ملوحوا إلم أميك كممكؾ اللرب ك  ؛ودؼ ئمم ودموي
ذا تمك،كا مف التفكؽ  م مكو ا وتمكا                                  ه                                   وتآمركف ئمم الت ب حدكؽ الشرؽك كا 

الف،وا  ا الشذصواتك، ودمؿ مف ووم  6)كلفككا الدماءك كارتك كا أ ظ  الجرا ـ."
 الملرحوا صكرة لممجتم   أضداد  الذورة  ك   ي                     كك، ها "ور لكوا أك م،حر ا

 الم ا،م كثا ا مف أمموتها تلتمد االملرحو الشذصواتكما أف  كالشرورةك
 ا،جتمائوا ال و االذمفوا ال دا دوا ك،  مف كلوس كتحممها التم ا،،لا،وا

  .دادما م،يال

كود تكذم الكاتب الحدودا التاروذوا  م رلـ شذصوات كؿ ئصر إ، أ،ي 
كو   م   ض ادذطاء التاروذوا مثؿ تددوـ شذصوا أ   لهب  م ملرحوا 

ك كما هذذ ئموي  ،وا حرصي ئمم حشد ئ،هاتاروذوا  "وا ي "زكة  در ر"ـ
"راؽ الشذصوا  وهاك   ا   صر الشذصوا                        ٌ التفاصوؿ التاروذوا الم ر   أكثر مف   ه                 ا 

م  كـ    ض ملرحواتي  دت  كحرصي ئمم تصكور جكا، ها ال،فلوا الذاصا
لركدة ئمم ألل،ا الشذصوات أورب إلم الملرح الت موم  الذل التفاصوؿ الم

ال،ظارة  كروا  اللردك ك، وذاطب الكجداف  التصكورك كمف ذلؾ ملرحوتي ومدف 
  ."زكة  درك كالهجرةك كحصار  م الش ب

                                                 

     32                الر جت ين  ( 1 )



 

 6494 9يجهح قطاع كهياخ انهغح انعشتيح ٔانشعة انًُاظشِ نٓا انعذد 

الملمكع لم،ظارة ئف   لمك،كلكج الم،فرداالحكار الداذم  )ك و،ما "اب 
شذصوات     اصط،اعالكاتب  ،جم ال،ص كأداة ،لتكماؿ تصكور الشذصوا

،ارةك  الر ولاك  م كشؼ ككامف الشذصوا ةمتمما كملائدة لم،ظار  ثا،كوا   ه    ا 
المحوط  هاك مثمما رأو،ا مف كالر ط  و،ها ك وف ال الـ ادك ر  كجكا، ها ال،فلوا

وادة جوكش ص ح الدوف لمددسك  مفالهوجاء   شذصوا ادمور ئثماف كأ 
مآثر ص ح الدوف كحاكـ ئادؿ كوا د رحوـ مف  كاأ رز  ذوفالممؾ ال ادؿ الأذوي ك 

حكارمما الكصف  لمشهد لـ ،ر  ئمم الملرحك كلومتهـ إلم ذلؾ ذ ؿ 
ا،لترجاع الم،طكؽك  ودكؿ: "أ ك الهوجاء: إف مك،م اللمطاف )ص ح الدوف  

 طمؽ ألل،تهـ  الث،اء ئموي    كؿ مكاف.أود  ذؿ دئدا ي مف ا،حلافك ما 

ادمور ئثماف: كمهـ وتحدثكف ئف مكوؼ اللمطاف ئ،د حصار  لحصكف 
 رؾ.الك

 ال ادؿ: حصكف ألور،ا روجك،كلد الم وف.

ئثماف: أجؿك لدد ئرؼ اللمطاف أف لروجك،كلد أذتاف كا،ت ئركلا حوؿ 
 و،ها ك وف زكجها  ل ب المكو اك  أمر  إوداؼ الدتاؿك كأرلؿ مف و حث ئف 
زكجها حتم أحضر ك كأمر  أ، تطمؽ ال،ار ئمم الحصكفك حتم تتـ مرالوـ 

 الزكاج.

كمـ وتحدثكف اآلف ئما   مي مك،م اللمطاف م،ا     وت  أ ك الهوجاء:
 المددس.

 ال ادؿ: ئف أل ادمكر وتحدثكف وا أ ا الهوجاء.
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كت،تحبك  الهوجاء: لدد  ددت لودة ملوحوا طفمهاك  أذذت ت كم أ ك
لم اللمطافك ككصفكا لها ئدلي كرحمتيك  مما إ أشار ئموها وكمها  الذماب 
 حتم و ود إلوها طفمها. ئرؼ وصتها أولـ أ، وجمس

 ال ادؿ: كمؿ رج  إلوها كلدما 

أ ك الهوجاء: لدد   ث اللمطاف مف و حث ئ،ي    كؿ مكافك كظؿ كاوفا 
حتم أحضر الطفؿ  لممي إلوها  ود ك  ضمتي إلم صدرما كأذذت تد مي كم  

اللمطاف ئجو اك لدد رأوتي وح س دمكئيك كأمر  مت كمك ككـ كاف م،ظر مك،
 6)  رك تيك كلحدت   لكر الفر،ج."لها  فرس 

 

شذصوا مارد الج،   م ملرحوا الهجرة تمؾ الشذصوا كذلؾ ك 
ؼ   ٌ  ر   ي ت  ادلطكروا التم تدذمت  م مشهد أـ م  د كلراوا التاروذووف؛ ل

                ن   م وكؿ:"مارد )رد ا  -تل،م  حب رلكؿ اهلل صمم اهلل ئموي كلمـتك  ك ا،ل ـ
ل كالـ    ذدمتيك لدد ج،د اهلل لي ئمم لراوا : تظف محمدا ومش  ك، تمشم ا

كؿ شر كحرلي كرئا ك إف حب محمد وجرل  م الدماء كال ركؽ... ،حف مف 
 كتحس ج،د محمد  مف وؤذوي  إف وكا،ا ، تلمبك كأجلام،ا ، ترلك كحركات،ا ،

"ور أ،م   5) مف حاكؿ ال،وؿ م،ي ذلف،ا  ي ادرض كأحم،ا ،هار  حالكا كاللكاد."
 كرة حفظ الجف لمرلكؿ اهلل صمم اهلل ئموي كلمـ كتدذمها  هذذ ئمم الكاتب

                                                 

        31،32                      مس حيل  الر جت ين  ( 1 )
      03،08                مس حيل جتهج       ( 8 )
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لمحومكلا  و،ي ك وف ذصكمي مف ال شرك  هذ  كرة أورب لمذرا ا كأ  د ما تككف 
 ئف  كرة حفظ اهلل لمرلكؿ صمم اهلل ئموي كلمـ. 

 ملشذصواتي  م الطرودا التمثوموا أالكاتب  ا،حصرت طرودا رلـكود 
؛ لوتوم دحداث تماماالكاتب  ذتفماواتك ك وها التددوـ "ور الم اشر لمشذص

 م ال،ص الملرح  أف ورلـ الكاتب  وممؾالحكاوا  رصا تددوـ الشذصواك    
ا  م ال،ص            ن    ،لم  صكت    6)الشذصوا مف الذارج ك ؽ الطرودا التحموموا

شذصواتي   ككما  م الدصا د،ي ،ص مشامد اك                 ن لمكاتب  كصفي لارد    الملرح
 ادحداثالتفائؿ م  ذ ؿ لواؽ متتا   كمت،كع مف ،فلها ،فلها   ودمت

ارتلمت ئمم ألل،ا ك الم،طكواك   الحركا المحلكلا كالمفظا كالشذصوات
 . اكصف"ورما 

ذا تكوف،ا ئ،د اد  اد الم ح د دة لم الـ شذصو  ل،جد أف  الملرحوا تي  ه                        ي ى                كا 
ماثما الكاتب لكت ئف ال  د الشكم  )الجلما،   مكتفوا  رؤوا الشذصوات 

             ن      ن    لمشذصوات حوز ا  ارز ا  م  ال  د ا،جتمائئمم الملرح لم،ظارةك  و،ما شلؿ 
 رأو،ا مجتم   ،ت ا،ذشود م  ر   اللتار ئف  كأ"مب ،صكصي الملرحوا

                                                 

               يررر  ا، تبنرررةن، ب         (،  ج  ب  32                                     ينظررر    / محمررر  ي سرررف نجرررم   رررن جتق رررل،   )  ( 1 )
   م     1321        جتنةنيل 
                     /  بررررر  جتحميررررر  جتقرررررب    -    (      880  ،    883                       بنيرررررل جت ررررر.ل جت  جئرررررف،   )  -                    

                         ، ب  ج  جتم رررررررة ف، جتقرررررررةه     28  ،   21                           ي سرررررررف إ  يررررررر   جتفرررررررن جتق  رررررررف،   
         ( جتم .ررررررم   21                                    حميرررررر  جتحمرررررر جنف، بنيررررررل جتررررررن  جتسرررررر  ل،   )-        م    ب      1324

   م   31  13                                    جتنقة ف جت  بف، بي  ا، جتبب ل جا تف 
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كحواة الترؼ كا،لراؼ التم ت وشها   ويك تالمحوط الذل ،شأ الفصؿ ادكؿ
:  تدكؿ  طرودا حواتها ككل ها  الجكارلك كتدمودما لزكجا الذموفا ال  ال   

 "ماروا:  ،ت ا،ذشود تمادت    لهكماك كالترلمت  م "رامها  الجكارل
الفات،ات  هم ت  ث    التددامهف مف أوصم حدكد الد،واك كتلتم   هف كما 

 ولتمت  الرجؿ  المرأة... أمممت الدكلا  اضطر ت ادمكر كا،دلـ الج،د...

ر التدمود ادئممك كرت ت    مرات  مكذا حاؿ كؿ أما ا،د  ت    توالومم: 
  6)المهك كالشهكات."

 تحركتك  كلصراع  م الملرحوااجج تأ اا،جتمائ  لمشذصو ك هذا ال  د
شذصواتها ،حك تص ود كتورة الحركا الدرامواك  رأو،ا صرائا  م المجتم  

 م ظؿ حكـ  ،ت ا،ذشود وتزاود لوصؿ إلم ا،لت،جاد  الم ز حاكـ  مالمصر 
م ملرحواتي الث ث ئف ئهد ال، م صمم اهلل ئموي كلمـ رأو،ا ال  د تك،سك ك 

هـ الد م  أ رز دكا   كمكركث  الدو، مـ   م تدد مكا  مشركا،جتمائم ل
،لوجوف  مف ملرحواتي تمثؿ شذصواتها كؿ ملرحوا  الصراع م  الملمموفك

 .مما وكلد الصراع مجتم ووف أ  د ما وككف كؿ م،هما ئف اآلذر

ددـ أ كارما كأذ وها   كشاح الشذصواتي    الذم،)  ال،فل ال  د كود  دا
ك لكف لـ أ كار الشذصوائمم  -مف الحكار- كو ت أئوف ال،ظارة   م حكارتها

 ك،فلوتها  ددر كاؼ اكمزاجه اموكلهكوحدد  كودترب مف م محها ال،فلوا
اث "ا ت لتزاحـ ادحداث المركواك  شذصواتي  دت لم،ظارة لاردة حكاوات كأحد

                                                 

        81،88             بنا ج   ي     (1 )
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 مـ ولكص    أئماؽ شذصواتي وحكم ه،مها كأكجائها مثؿ أم  كئف الملرح
كاتب درام  إ،    ملرحوتي جموؿ  ثو،ا التم أ،طؽ شذصواتها  مك،كف 

  .مشائرما كككامف ئكاطفها

ذا التظهر،ا الشذصوات ال،لا وا  م ملرح اللائات   ل،جد أف    ه                                                        كا 
ل،لا وا ئمم الملرح  ؿ ج مها الكاتب لـ ور "ضاضا    تددوـ الشذصوا ا

إحدل الشذصوات الر ولا    أئماليك كلـ ور    ذلؾ ما وت،اوض م  اتجامي 
مف المدارس ا،ل موا الرا ضا لظهكر  اللائات ا،ل م ك  مـ تكف مدرلا 

ل موا كللا إ ؿ المدودا  م صكرة ظهكرما ممتزما  زل م،الب   6)المرأة
دة إوجاد ملرح  دكف ،لاء تجا م الم،طؽ ك  دائأذ وواحكاروا م،ض طا 

كتضاد الكاو  كالتاروخ كالففك كتلـ الملرح  كثور مف ال،دص كالدصكرك  ددـ 
كتدكد،ا  كالشذصوا ال،لا وا الذكوا التم تشارؾ ال طؿ  م ص،  ادحداث ل،ا

إلم لحظا الت،كور مثؿ لومم  م  ،ت ا،ذشود التم وادت الشذصوات التاروذوا 
كأضرمت الصراع كصك، ل ،فراجا  فتم الم ز لمصرك ك ثو،ا  كها،حك المكاج

التم شاركت جمو  المألاة    ملرحوا جموؿ  ثو،اك كود ذمت   ض ،صكصي 
ك "حصار    الش ب"تماما كما    ملرحوتي   الملرحوا مف ال ،صر ال،لا 

 . "الهجرة"ك

                                                 

                                                                        جت     جت ف  ظه   ليهة جتم أ   رف جتمسر ر مرن جتقإلرةية جت رف أنرة ا جر ال  جسر ة    (1 )
                            جت.يالنرررررررف  حررررررر ل جتمسررررررر ر ج سرررررررالمف    -                          برررررررين جت. رررررررةب ج سرررررررالميين ينظررررررر   

          043 018                                   جتمس حيل ج سالميل  ف جت    جتح ي      –         31 32  
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لرووؽك  م المحظات الشائرواك كوصا الحب االمرأة ئ،د  ككذلؾ تشترؾ 
 دد جم  لومم كحلوف  ف جكمر  كر،ا الحزف التم تتردد ذ ؿ الملرحواك

إ، أ،هـ شأف المح وف الصدمم     ،ت ا،ذشود كجموؿ ك ثو،ا ئاطفا جواشاك 
ك ك، ئ وات هثما لهما وتلمكف  صفا ال راءةك    ،جد الم،ظكر ا،ل مممف 

 .ج،لوا إوحاءات م حكرامما 

ددوـ المرأة الصالحا  حلب  ؿ ودـ الطالحا أوضاك ت ؼ الكاتب كتكلـ و 
 مف الزوؼ كالتص،  أف تظهر المرأة دا ما ئمم الملرح  م ثكب ال فا كالطهر 
ككوؼ وحدث الصراع إ، إذا كجدت المت،اوضات كا،"راءات كالجذب كالشدك "ور 

، فهيسد انًشأج فى يا يخذش انحياءالماج،ا لمرأة شذصوا اأ،ي تج،ب  م رلـ 

 اكتفم  ا،شارة دكف التصكور المشهدم ئمم  سشحّ أداج نإلغشاء ٔاإلثاسج،ي
الملرحك  أكحم لم،ظارة  الم ،م    إ حاشك كما كاف م،ي  م تصكور شذصوا 

"ور أ،ي ودـ   6)ها تلتمت   الجكارم كما ولتمت  الرجؿ  المرأة. أ، ،ت ا،ذشود 
مواك  م ملرحوا جموؿ لملات ئاطفوا كم ا،دات تت،ا م م  مدرلتي ا،ل 

مشامد المداء الحزو،ا  وف جموؿ ك ثو،ا  دكلي:   ض  ثو،ا حوف وذوؿ الكاتب 
شفاؽ كتت  ي  ثو،ا  ،ظرما حتم ولوب    5)"                         ه                                 "وت ا،داف    حالا  كاء كا 

                                                 

     13             بنا ج   ي       (1 )

     32      ينل          جميل بن   (8 )
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تيٍ انشخصيح انراسيخيح انساعاذيصأج ٔقذ 
(6 

فهى  ،انخيانيحٔانشخصيح  

 ؿ ترؾ  كحدكدة لشذصواتي التاروذواالتاروذوا الشهورة كالميكرف تانًٕاقف 
شذصوات  دامت اللذوالي ال ،اف لولتكمؿ الجكا،ب المجهكلا مف الشذصواك 

مف   ما ذفم وكتكض كر الدكا   المجهكلا لمشذصوات التاروذواوتفل ذوالوا ال
ؼ الشذصوات الذوالوا  م تطكور المشهد كصك،       ٌ كما كظ   كحدث تاروذ 

للالب متمشوا م  الذط ال اـ لمتاروخ كالحدا ؽ لمصراعك كود جاء ذوالي  م ا
مثؿ شذصوا  همكؿ المتصكؼ المجامد ال الـ الذل رأو،ا  ك الجكمروا لألحداث

 م ملرحوا ص ح الدوف وصؼ لم،ظارة  حكارتي ما "اب ئ،هـ مف م اركيك 
ا                                                         ن ا وتدذؿ   ممي لحلـ م ركا حطوف حوف أل س ال دك اد راج جمكد              ن كرأو،ا  ئالم  

كتحكؿ دكف  كك كممزكجا    ض المكاد التم تذمد ال،ار            الذؿ   م،دكئا
 5) اشت اؿ اد راج.

   

                                                 

                                                                   حرر ل جت   رريل جت ة ي يرررل  جتفنيررل، ينظرر    / محمررر  منرر   ، جا ب   ن نرررث،     ( 1 )
13     

                      ،  . ةبررررث  جتنقررر  جا بررررف    814  ،    821                                    / محمررر   نيمرررف هررررالل، جا ب جتمقرررة ن،   -
      282  ،    281          جتح ي ،   

                          مرن سلسرلل . رةب جامرل  رن   11                                     نجيب جت.يالنف  م  ل إترف جا ب ج سرالمف،  -
                                                             م جت   يل  جت ئ ن جتقةن ينل، جت  حل، اب ، ب جا تف، جمرة  جآل ر               ئةسل جتمحة.

     هر      1041
        22،21                        ينظ   مس حيل  الر جت ين     (8 )
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كود تفاكت حضكر الشذصوات الذوالوا  م ال،ص ت  ا لحجـ الحدودا 
التاروذوا كالذواؿ    ملرحيك  فم ملرحوا " م الهجرة" ك" در" لـ ،ر حضكرا 

روذوا  و،ما ،رل وذكر لشذصوات ذوالوا مكتفوا  ثراء الشذصوات التا
الشذصوات الذوالوا حاضرة  دكة  م ملرحوا  ،ت ا،ذشود لدما التفاصوؿ 
التاروذوا  م الملرحواك  الحلوف كلومم محركا ادحداث شذصوات ذوالوا 

 لوددـ مف ذ لها وراءتها دحداث التاروخ كو،ائاتها الفكروا. ؛ص، ها الكاتب
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 الحركة

 كصفها أحد ال ،اصر الجكمروا  للائات ا   ملرح  إذا ،ظر،ا إلم الحركا
     ن       ن      ن               ن تلمل   دراموا  مد ك،     التدرج شو ا   ل،جد  ودـ     ،اء ال،ص الملرح  

ك ممتزما  التلملؿ التاروذ ك كالترتوب الم،طد  و دأ      ن            شو ا  صكب الح كا
 اللائات كو،تهم إلم ال،تا ج مف "ور ت لؼ ك، التكاء.  حا ظ  ك المددمات

،ت ال،ظارة مف الت اوش م  جك الملرحوا                ٌ كرة لمشذصوات مك  ئمم حركا م،ظ
لمحركا ال،فلوا كالدذكؿ إلم أجكاء الصراع م كراك    مكاف  م الملرحوا 

إذ ،  دوؿ ئف الحركا  كالش كروا الذفواك ك، الحركا الذم،وا التجرودواك
المحلكلا التم تص،  مشامد كاو وا محددة وش ر  ها ال،ظارة ئمم ذش ا 

ملرح.. كلولت تمؾ الحركا الجلما،وا  م الملرحوا المرادة  حلب  ؿ م،اؾ ال
،  التمرار الذط الملرح  متمثما  محركا ئاما حا ظ ئموها اللائات  

ا،حداث   حدتك  ؿ توتكوؼ لحظا كاحدة مف ،دطا ال داوا إلم ال،هاوا
ف الحركا التم امتزجت  حالا م  م للا الحكارالتاروذوا كالتفاصوؿ الكثورة 

الملتمرةك كئدـ اللككف ئمم ذش ا الملرحك ،لتش ر   م كمما وتمشمك 
وتحرؾك ا،د  ك ألرعك تماوؿك ائتدؿك كوؼ ك"ورما مف الكممات التم زذر  ها 

 الحكار.. 

 ؛ا     ن م،طكو    ا،لترجاع الذم، م ملرحي مف المظامر ال،ا ضا  الحركا ك  
   مكاف  وي لحدوث صامت  كأ، لودر  كلوشامد ؛تب ي ك               و ماـ ،ص مملرح  أد،،ا 

ك كود مثؿ ا،لترجاع ظامرة  م ملرحي حوث ائتمد لم،فس ، ولم ها ال،ظارة
كورود إجمالها  كئموي  م الرجكع لمذمؼ ،لتكماؿ تفاصوؿ تاروذوا وفز ئموها

حداث ، ومكف تجلودما ئمم أئمم للاف إحدل شذصواتيك ك م تكصوؼ 
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ص ح  ج  حركا الذوؿ كاللوكؼ  وفم ارزة ومك   وصؼ ل،ا مشهدالملرحك 
 دكلي ئمم للاف ال ادؿ "إف اللمطاف وتلمب ئمويك وط ،يك  ومب ادلدك الدوف 

كاألفا ك تفادل ال دك الط ،اك وضر ي اللمطاف  اللوؼك لـ تص ي أوضاك 
ماؿ اللمطاف لها  تذطتيك ثـ ا،دض ئمم  كو  ك مجـ ئمم اللمطاف  لوفي...

الضر ا تصكب إلم ومب ادلدك أذممتي كمزت كوا،يك  ومب ادلد  تراج ك مامم
تتكالم الجمؿ   6)مامك اللمطاف وض  لوفي ئمويك لدد لمـك ألر  اللمطاف."

ك  حركا   م المشهد الملرحالمتحاكرة دكف أد،م حركا جلدوا لمشذصوات 
متدا  ا الحكار متد ؽ  الحركا اللاك،ا ئمم ذش ا الملرح لكف الشذصوات 
 فك تفادلك وضربك مجـك ماؿك ا،دضك مزك وض ك لمـك ألرك  م كممات وط

 كؿ اد  اؿ  م للا الحكار حركوا. 

ف جاءت  طو ا أورب إلم اللككف م،ها إلم الحركا     ا ال،صحرك   ه      كا 
ا            ن أك وددـ ،صح   ك كروا طكو   وف شذصواتي ادور حكار المشامد الت  كاف  وها و

،رل الم ز لدوف اهلل .  .يا  ملا مطكلا ئمم للاف إحدل شذصوات     ن م اشر  
ولتذدـ ئشرات الجمؿ ا،،شا وا  وف ادمر كال،ه     ذطا ي لمجوش الفاطم  

إ، تزاحـ اد كار  م ذط تي ئمم  اك    و دم م،هاآل،وا التم تفدد الحكار حركتي
 ذمف المتمدم.
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 الصراع

، كأحد ال ،اصر الف،وا التم  ك أمـ مدكمات ال مؿ الدرام  6)و د الصراع
ت،هض الملرحوا إ،  يك  هك المحرؾ الذل ود   ادحداث  اتجا  التصائد 

ئمم لك،وف مف  اللائات  ملرح ود ا،طكلك  ككصك، إلم لحظا الت،كور  الحؿ
 .كاف لت،كئهما أثر ك ور    إثراء ال،ص  الصراع

 م   ض المشامد وتجاذب شذصوا أك    داذم صراع ،فلادكؿ:  
 واف صرائا ا، ي و   ظ   ددجموؿ ك ثو،ا ئاشي  ذلالمجمكئا شذصوات مثؿ 

ك كالصراع ال،فل  التم ئاشتي لومم  م مدة الملرحوا مف أجؿ ح همها ،فلوا
 ل ب الحورة  وف أ وها الل،  كح و ها الشو   حتم  " ،ت ا،ذشود"ملرحوا 

 حلمتي  اذتوار الح وب.

 راعاك مثؿ صذارجوالالظركؼ كال كا ؽ    م صراع اجتمائ :الثا،م
ملمـ م  المشركوف  م ملرحوات "زكة  در كحصار  م الش بك المجتم  ال

  ..كالهجرةك كصراع م  الكا د الصمو   المحتؿ لمددس تارة

 وحمؿ    طواتي  ذكر المث،كوا: الذور    صكرتي الحدودواا،،لاف ـ   ٌ دد   
ـك ك الشفدا كالدلكةك الفرح كادلـك ا،وداـ كا،حجاكالكراموا كالشرك الحب

كئ،دما تصطدـ الدكا   الداذموا  الم كوات الذارجوا وككف الصراعك كئ،دما 
                                        ن                         تت،اوض ال اطفا م  ال دؿ وككف الصراع أوضا ك كود تجمت مذ  ادشكاؿ مف 
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مكاجبك التلمب كال،صر ل         ن    ك ك"ال ا  كافملرحيالصراع  ،لب متفاكتا    
ص ح الدوفك  م ؿ أ ك ال هالوؿ  م لاحا الدتاكالضمور كالحب مثمما كاف مف 

 .كمف ا،تصار لمحب كالكاجب كالحؽ كما  م  ،ت ا،ذشود

كاف ل ،اد كوكة  ك ال طؿوكة إرادة مما أضـر الصراع  م ال،صوف ك 
ذكا يك  شذصوا  ص ح                                              ه              الشذصوات المحكروا أثر   م إضراـ ،ار الصراع كا 

مف ؿك الحلوف  ف جكمر الصدم ك كلوم ك كاللمطاف ال ادالدوف كأ ك ال هالوؿ ك 
 إما أف و م  كؿ ما  كال ،ود الذل ، ود،   أ،صاؼ الحمكؿ مذلؾ الطراز الدك 
حتم الشذصوا الشرورة مثؿ أ م جهؿ كا،ت ئ،ودة  م  ورود أك وتحطـك

ك، وت وف أف  ذصكمتها كصرائها  م الملرحوات الث ث التم رأو،اما  وهاك
شذصوا  ؼ أف دد رأو،ا كو كوككف الشذص الذل وؤجج الصراع مك ال طؿ

"روجك،كاد" الدا د الصمو    م ملرحوا ص ح الدوف ر"ـ ظهكرما المحدكد  م 
 .                 ه          ،دضها لمهد،اك كا ئ ف الحربدكرا  م تأجوج الصراع  ت  ل ال،ص إ، أ،ها

التم ألهمت  م احتداـ الصراع كالتمراروتي إلم  ال كامؿ مفكذلؾ 
ت اوفك  رأو،ا ال،هاواك ما اتلمت  ي شذصوات الملرحوا مف ت،اوض ك 

كود التـز ك المؤم،ا كالكا رةك كالكارما ككالمح ا ككالدا، ا كالشذصوا الطام ا
 ك" دكف رككد أك جمكدTransitionا،،تداؿ التدروجم " ملرحيالصراع  م 

ا  م ذلؾ ئمم    ن جرو  ؛ ات أك طفرات ى     ى ث        ى كدكف ك   ككمك ما و رؼ  الصراع الصائد
ف  دا مفاج ا. كلهذا التدرج ل،ا الط و اك  كؿ شر  م الحواة وذض     ه             كا 

ل ملرحي م،زئا  كروا حوث ا،طك  اللائات كود ،زع الصراع  م ملرح 
كم،كر  فكرة التم ودكر حكلها ال،صكالحجج   وف مؤود لمئمم حشد لأل كار 
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مثؿ حكار  كطا   الم،اظرة الفكروا   ض مشامدماأذذت الملرحوا  م  ك اله
ك أ كك،دوضها ـ الفكرة       ٌ ا ما ود      ن دا م  ك  (4)و   ،ت ا،ذشود الل،وا م  الشروؼ الش

ا ئمم ذصكما ال دؿ كالظمـك كا،ل ـ كأئداء ا،ل ـك     ن مركز   كالم دأ كما ودا مي
ئ ء ووـ ا،ل ـ ال موا  م الحؽ كال دؿ كالملاكاةك  ألم اللائات  إكما امتـ  

ل مواك  م ملرحواتي ئمم الدضاوا ا،،لا،وا الك رل ا،ط وا مف المفاموـ ا،
كج ؿ الصراع  م ملرحواتي حركا مكارة تحكمها الدكا،وف ا،لهوا التم تفهمها 
مف كتاب اهلل كأحادوث رلكلي صمم اهلل ئموي كلمـ  الحؽ و،تصر  م 

– اللم ا لرلكؿ ا،ل ـ  كملرحواتيك كا،ل ـ و مك  م كؿ مشامد المكاجها
 اللائات وتأثر   م الحصار كالهجرة ك درك كلـ -صمم اهلل ئموي كلمـ

                                   ٌ                           لفات ئصر  التم أثرت  م "ور  مف الكت اب الذوف رأكا  ضركرة إش اع م ف
الحكاس ئف أم طروؽك ك م أم شكؿك ئمم ،حك وصطدـ  الدوـ الدو،وا 

  .كادذ ووا

كمف اد كار التم أ رزما الملرحوكف كثورا  م أئمالهـ الصراع م  المكتك 
كمك ولتمب م،ي حواتي كهمالي كمك  ك طؿكود  دا صرائا لم وا و جز أمامي ال
ا،ل م  ،هاوا حتموا ،  كاؾ  اللائات وا س وا،طك أما المكت  م م،ظكر 

المثم ك كمم "ا،لتشهاد  م ل وؿ ا،ل موا ددـ المكت  م صكرتي  م،هاك 
ال هالوؿ ومدم  ،فلي  م ال،ار  م م ركا  اأ   رأو،ا كحرص ئموي أ طالي اهلل" 
محتضرا "أوذؼ  ،فلم  م ال،ار الوـك د،جك مف ال،ار "داك إف كودكؿ  كحطوف

ال،ار المحروا مم ،ار الهزوماك أما ،ار الجهاد  ج،ا  كاحا الشذلك كار ا 
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 م    ج ؿ إحراو  الظ ؿ. لدد لألت اهلل أف أمكت  ثمفك كود أجاب دئا 
  (4)ل وميك  الحمد هلل."

جموا  م الصراع الدا ر  حؽال ا ئمم إ راز      ن ا شدود  إلحاح اللائاتمكود ألم 
ئمم ،حك لـ وترؾ  وي لمدارئ  رصا تأمؿ  الصراع  أكضم طر   ك م ملرحي

تصروحا ، تمموحاك  ؿ لاوها  ككالت، اط ال،تا ج كال،صك كالتمهاـ م ا،وي
  ه                                                           كا  صاحا ، إوحاءك مما أض ؼ مف  ،وا ،صكصي إذا حممت رلا ؿ كاضحا 

 دع.                                لم،ظ ر مفكر أكثر مف كك،ي كاتب م 
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 البيئة المسرحية

الكحدة     الك لوك  الملرححر وا      و تي  ملرح اللائات  لـ وتدود
ككاف أورب إلم المدرلا الركما،لوا  م التدود  كحدة   6)الزم،وا أك المكا،وا
لوشمؿ ث ثا أئكاـ  ؛اللائات  ملرح  م الزمف امتدك  االحدث ئكضا ئ،هم

كر  م  ،ت ا،ذشودك كئاموف  م ك كلشه"حصار  م الش ب" م ملرحوا 
ص ح الدوفك كت،كع المكاف  م الملرحوا الكاحدة  وف  ادوا الجزورة كمصر  م 

 كا،ذشود ملرحوا جموؿ  ثو،اك كت،دمت ادحداث  وف تك،س كمصر  م  ،ت
كود اذتار الكاتب ك وف الشاـ كمصر ك ملطوف  م ملرحوا ص ح الدوفك 

مف  ؿ ج  كهاكموادوف الدتاؿ أمك،ا ل لرحواتيكلم ا ترات التحكؿ التاروذ  زم،
كأودظ  م ذاكرة المتمدم  ككمف الزمف الحاضر مش ها  ي كالزمف الماضم مش ها

حدكد  ذارجأشواء كثورةك كد   الذواؿ إلم ه اؽ   ودة ،كتشاؼ أحداث جدودة 
ك كود  رع الكاتب    مذا التكلوؼ  وف الزماف كالمكاف الذل وصكر  الكاتب

حالما  م تاروخ  تاروذوا حداثد اتياذتوار  ذ ؿ   كالحاضر مفالماض
                            ن  تتلؽ م  ال و ا الملرحوا زما، ا  الت  ال شروا الرمكزدوا ا،تداء ك  كالدكؿ
      ن  كمكا، ا.

م    لمملرح كالمجاؿ المكا،  المشامد  م الحوز الزما،      ٌ         كود كث ؼ الكاتب
مدود  المشهد كاتب  ال ككامتداد ادزم،ا  م كاو ها التاروذ ت،كع ادماكف 
 إ، هذر إلم مكاف مف و،تدؿ أف ومك،ي   كمحدكد  زمف ئرضيك الملرح ك 
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كمذا ما ،جم  كوموي الذل المشهد  م لو دأ ؛مشهدال ئمم اللتار ولدؿ أف   د
ملاحا  م  ادزم،ا كادمك،ا ئمم ذش ا ملرحي لتكئبا  كاللائات  وي 

رحي صالحا لألداء كلوس لمدراءة مما ج ؿ ملزم،وا ، تتجاكز الث ث لائات 
المكافك  االكثور مف التفاصوؿ التم ، ولتكئ ه لائات ألدط الك كود  حلب

كحتم ، وطكؿ الزمف  ال رض الملرح ك  اتل ت الفجكات  وف ادحداث 
 م  -صمم اهلل ئموي كلمـ- ألدط أئكاما مف صراع مشركم مكا م  ال،   

موادوف الحركب التم تكررت  م  كالت اض ئف ملرحوا حصار  م الش بك
ملرحي  م "زكة  در ك م ص ح الدوف ك ،ت ا،ذشود  ا،لترجاع الم،طكؽ؛ 

 .لوذتصر الزماف كالمكاف كصك، لمحظا الت،كور كالحؿ  م ،هاوا الملرحوا

كودـ لها  ك مـ وذرج ئ،ها ككود التـز الكاتب  ادماكف التاروذوا لألحداث
وصر مظامر الترؼ ال ال      وصؼ  كؿ ملرحوا تكصوؼ دووؽ لط و ا  و ا ك

 ما وتلؽ م  أكصاؼ الشذصوا كو، ر  الصراعك  ال و ا   6) ،ت ا،ذشود
الملرحوا م،دمجا م  "ورما مف ئ،اصر ال ،اء الف،  لم،ص "ور م،فصما أك 

 .متضادة م هاك  إف لـ ،ر ال  د الزم،  كالمكا،  كاو وا  دد رأو،امـ د،لوا

كصؿ إل  صفحا لممكاف لهاب كصف  إمشامد    ائات اللالتهؿ كود 
ك،صؼ  م   ض المشامدك كل ؿ ذلؾ ل دا وا التككوف الملرح  كلذاجا 

 تدتضم الحاجا  كا،ت كالم،اظر  م تمؾ المرحما الم كرة مف تاروخ الملرح
 وصؼ الم،ظر ادكؿ مف الفصؿ ادكؿ ك المشهد مكاف كصؼ  م لهابا،
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مفركشا  الروش الفاذرك كادثاث الثموف  االردمكلي "لملرحوا  ،ت ا،ذشود  د
   جكا، ها مدائد كثورة لمجمكس أك ا،ضطجاع. تتصائد الركا م ال طروا مف 
م اذر حرؽ ال كد كالص،دؿ الظامرة    أركاف الدائا.    صدر الدائا ئمد 
الرذاـ المزذر ا  الذمب تؤدل إلم شر ا و دك م،ظر ال،وؿ م،ها.    الوموف 

لولار  ا اف ئموهما لتا ر الدو اج. كود زو،ت  أ وات الش ر الم،دكشا  ماء كا
  6)الذمبك الكلا د م  ثرة م،ا كم،اؾ..."

                                                 

    1            جتسةبق   (1 )
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 والحوار اللغة

ملرحي ئمم حكار متصائد مت،ام  تتحكؿ  وي الملا مف  اللائات  ،م 
 ال لوط إلم الم دد إلم ادكثر ت دوداك كوحدث ذلؾ التراكـ أك الثراء المفظ 

كالم ،كم م  ،مك الحدث كا،ف اؿ الشذصوا كتفائمها كم  تأـز المكوؼ تدروجوا 
كصك، لما ،لموي ال ددة أك وما المألاة    مكاف  م ،ص الملرح  

ك اللرد كما  م الركاوا  الحكار المظهر أل لترذاء الحكارم    مكاف لمكصؼ 
ة ومتملكف طرودهـ كمك  ت،ا"مي م  الصراع وج ؿ ال،ظار  (4)لمملرحوا  الحل
 ك الحركا الداذموا.أ،ي ذلؾ الصراع      ي إلم ك  

                   ئمػػكد الشػػ ر ال ر ػػم                                          ػػدأت للػػا اللػػائات  الملػػرحوا شػػ روا وكامهػػا    كوػػد 
                                        ك كا،تهػػت شػػ روا  ملػػرحوا الطا"وػػاك ك و،همػػا  "          جموػػؿ  ثو،ػػا "               ملػػرحوتي ادكلػػم

     أروػد     إذا    ك            ثمػم لمملػرحوا                ي ا  أ،ي ادداة المي     ن مؤم،ن                              جاءت للا جمو  ملرحواتي ،ثروا 
                                          ك،تاحػػػا  رصػػػا ا،وتػػػراب مػػػف الشذصػػػوات التاروذوػػػا                       هػػػا أف تكػػػكف كاو وػػػاك

،طاوها  ما وتفؽ م هاك                                                   طرودا التفصػم أك الطرودػا ا،لدا وػا المجمجمػا التػم   ه                      كاه
                   كلػـ وكػف مػذا المكوػؼ                     م الملرح الحػدوثك                                 ت تمد ئمم الش ر لـ و د لها مكاف

                    الملػرحوا الشػ روا أك    ك                                               مف الكاتب م،فص  ئف ملورة تطكر الملػرح ال ػالم
  .             الملرح الحدوث                        دأت تت شم تدروجوا مف                  الملرحوا الم،ظكما                ارة أدؽ

                                                 

                           جتنقررررر  جا برررررف أ ررررر تث  منةهجرررررث          سررررري  ابرررررب                            ( حررررر ل جتحررررر ج  جتمسررررر حف ينظررررر   1 )
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ٌ          ود تمر د الكاتب ك  كرس  م               ي  مـ ولت مؿ الك   مكئمم شكؿ الملرح التدمود     
،هاوا مثؿ وكلي    إ،  م تردود أ،شكدة أك أ وات  م ،هاوا  صؿك  ملرحواتي
ك،ا س كولم  مف   ود ،شود "أوتها تدرع أوراس ال"ص ح الدوف  ملرحوا

الد،واك مذ   ملطوف ئر واك أذذ،اما  الحؽك كلل،اما ال دؿك كحرر،اما 
 الدماءك  مف حاكؿ ا"تصا ها وكم،ا   اللوؼك كأرج ،ا   الدكة كأذو،ا  الدمار.. 
كمف أواـ  ها ضوفا  تح،ا لي اد كابك كحط،ا   الكـر كالرئاواك كئش،ا م ي  م 

مكاف لصكت وأتم مف ذارج  ملرحي مـ و د  م   6)ل ـ."أذكة كأمف ك 
  .ملت وضا ئ،ي  الشذصوات الثا،كواالشذصوات وكضم لم،ظارة ما وحدثك 

ذالوا مف ئ،اصر كجاءت  المتا،اك كوكة الل ؾك  تياتلمت لل كود
المجردةك ك، اد كار المطمداك  مالملرحوا الذم،واك  ه  ، ت تمد ئمم الم ا،

"ور أف   ض ك ت  ر ئف الحدثك كتذ ر ئف المكضكع مكممات التذتار الا ؿ 
كالحكار ، وتلؽ م  تككوف الشذصواك   م الت  ور ملارا ملرحواتي شهدت

 ملرحوا ص ح الدوف م  أ ك ال هالوؿ المجذكب كطرودا تفكورماك كمف ذلؾ
حو،ا كال مماء حو،ا  وتكمـ للا ادد اءك رجؿ ئام  و،طؽ  الفكرة الفملفواك 

    5).هذر

كا،ت   م للا   ض الشذصوات لك،هاالذطا وا  شكؿ كاضم  تكود ظهر 
وادوف الدتاؿ حوث الحاجا الم تث وت الج،د كشحذ             ى المشامد  م م           ٌ م ررة دف  

                                                 

          143                   مس حيل  الر جت ين      (1 )

             144،33-     11 12-     31،34                         ينظ   مس حيل  الر جت ين      (8 )



 

 يسشح عثذ انشحًٍ انساعاذي دساسح فُيح
6642 

 (4)امثؿ ذط ا لص ح الدوف  م الج،د التم جاءت ورا ا ا،ر  وف لطر  الهمـك
ما لألحداث التاروذوا جم   ي الم   ئدد مف الشذصوات  م للااللردوا ككذلؾ ظهرت 

  م ال،ص. المتزاحما

                                                             كود أ،طؽ الكاتب شذصػواتي  ػالم،طؽ ا،لػ م  الػذل وحػتكـ إلػم الدػرهف   
                                                                   كاللػػ،ا  ػػ  ألفاظػػي كم ا،وػػيك  كثػػرت الشػػكامد الدره،وػػا كال، كوػػا  ػػ  ،صكصػػي 
                                                                 الملػػرحواك كمػػذا وتلػػؽ مػػ  الذمفوػػا التاروذوػػا لمشذصػػواك كوتفػػؽ مػػ  ثدا ػػا 

                 الكاتب ا،ل موا. 

                    زو ،ها  التش وهات ود طلت الملا التمثوموا ئمم للا اللائاتمك ك 
 تككثر  ككادمثما ال ر وا  ادوكاؿ المأثكرة ها    رص  كا،لت ارات ال دو ا ك 
 الملاك  أص ح،ا ك،حف  تبالكئمم احتفاء االتم تدؿ ا،لتشهادات الش روا 

 ددر ما  الصائدالدرامم ك،وحرك،ا الذط           ٌ                     ،درأ ، تشد ،ا الشذصوا  أ  الهاك
ما وشور  كضكح إلم أف الكاتب كاف كمتشد،ا الشذصوا  ملتهاك كوكة  وا،هاك 

ك ا         ن      ن                                             وحرص حرصا  شدودا  ئمم صوا"ا ال،صك و ؿ أف وحرص ئمم صوا"ا الدرام
كمذ  الص، ا الدوودا  م  ملرحواكال اللائاتممؾ اد،اوا الكاضحا  م للا  ت

ؿ أشواء   ودة ئف صموـ ال ،اء لك،ها تظالمتذصصك الصوا"ا ت جب الدارئ 
إلم متا  ا ال رض الملرحمك  - م ئمكمهـ–       ي           ك    تش د  ال،ظارة الملرحم

كود أدل ذلؾ إلم "واب الفجكةك أك اضمح ؿ الذ ؼ  وف  كالتفائؿ م يك
 د تط ا   الشذصوات كمكاوفهاك دف الملا كالحكار    الملرحوا كما ذكر،ا لـ 
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 مـ و د  إمكا،،ا ك ا  الكاتبشذصوات  ددر اتصاله         ن       ن    تصؿ اتصا،  م اشرا   الت
دف ادلمكب  ؛التمووز  وف شذصوا كأذرل إ، مف ذ ؿ اذت ؼ ادلماء  دط
   ٌ          كو   ر ئف  كر  ك                             ن      ن                 المتدارب ،  ؿ الكاحد كاف ،مطا  كاحدا  و،   مف ومب كاحد

اددوبك كلـ وكف و،   مف دكاذؿ  اللائات ئ دالرحمف كمك شذصوا  كاحدك
 امـ وكف  وه                  ن                        ت للاك كت او،ت  كر ا إلم  رودوف متصارئوفك  تدار  ي التمشذصوات

كؿ شذصوا وج م،ا ،لتطو  التمووز أك التفروؽ  وف  مف الت،كو ك كالتمكوف ما
ال،ا    الثراء الحكارل مما أ در ال،ص حكارواك كج مي وفدد   و،ها ئف ادذرلك

واك كتككو،ها ال،فلم ا،جتمائ ا م شرا حه المتحاكرة شذصواتال ت،كع مف
 .كممكمها كأ كارما

ا مف الكمما ادكلم إذ ا،حاز     ن كاضح  مف ال اموا  اللائات كود كاف مكوؼ 
ئموي الشذصوات  حوث  رضت لائد  ئمم ذلؾ ملرحي التاروذ إلم الفصحم 

    ذلؾ مـ ودذؿ   كللتها الكاو وا  م الت  ور التاروذوا ا،لتزاـ  الفصحم
أ،ي أضر  كاو وا للا  "ور (4).فصحم كال اموا للا لمملرحلالجدؿ المثار حكؿ ا

 حوف أ،طدها  ما ، وتلؽ م  و،ائاتها كائتداداتها شذصواتي مف ،احوا أذرل
م ت دا ئف  ا،لاؽ كراء ئاطفتي الدو،وا حوف كو  الكاتب  م الذاتوا 

الكارموف   أ،طؽ المشركوف ك مت،الوا ط و ا الشذصوا الكا رةكالمكضكئوا

                                                 

                                                                    ( حرر ل جتف ررحف  جت ةميررل ينظرر    لررف  قلررل   سررةن،  افررةا مرري جتمسرر ر جت  بررف، 1 )
                         ا ررريل جتمسررر ر جت  برررف برررين         1331                             ج حرررة  جت. رررةب جت ررر ب،  م رررق،   841  

        ررررف    111-   114                     جتنقرررر  جا بررررف جتحرررر ي             344 341                  جت نظيرررر   جت ببيررررق  
    32   01                    ح ل جتمس ر ج سالمف          112-   110               جا ب  جتنق 
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،رامـ ولذركف مف ادص،اـ رب المحب لإلل ـ وم ا كئد  ك   ـ  ملا المدلإلل
وا موف: "صفكاف: )و،ظر إلم ادص،اـ  ا،ظر وا ئمور.. ما ئج ت لشر ك ج   

 مف كجـك اآللها.

ئمور: ا،هدت الد،وا ك ،وت وروش كمم كما مم ملروا  م   متها 
 كصمتها.

 احتكف.الحولماف: إف م  إ، أحجار تمهم  ها ال،

أ ك لفواف: تركث  م لاحاتها الث البك كم  كاجما  مهم جامدة كا،ها 
"ادص،اـ.

(4)
 

لكاء المشركوف: حامؿ  ودكؿ اللا ب  ف وزود  كرلكلي ا،ل ـ كفومدحك 
تك ور الملمموف ترتج لي أئصا مك  وهتز المكاء  ومو،مك ما مذ  ال،لما "

صؿ إلم اآلذاف لاحرة كحدوث الم،لدا التم ترتف   ها ح،اجر أصحاب محمد  ت
(6)محمدك هلرة كطم تهف مشروا كمحوا  "

  

كود جاء حكار  مركزا م  را لكؿ كمما أك جمما كظوفتها   ودا ئف الثرثرة 
ف كو   م التكرار   م  الشو ا اضطهاد م ملرحوا  ،ت ا،ذشود مؤكدا ئمم   ه                 كا 

   4).ملرحواالمشامد مذتمفا مف لت  م مصر 

    6 )        مف الش ر                       تآياخ قشآَيح أٔ أتياخ             تعض يسشحياذّ           انساعاذي     صذس    ٔقذ 
                                                 

   22                    ( مس حيل  م   ب     1 )
   34            جتسةبق  ( 8 )
    123-     22 23-     11،11                  ينظ   بنا ج   ي      (3 )
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          دكلػػي  ػػم      م،ػػي  ؼ   هػػد                             إمػػداء أ صػػم ئػػف ملػػزل ئممػػي كال    5 )     ض       كصػػدر الػػ
                                                                   مددما ملرحوا "زكة  در: "إلم المؤم،وف   دودتهـ و ممػكف لهػا حتػم تلػكدك 
                                                               كالمتملكوف  حدهـ و،اضمكف ئ،ي حتم و،تصػر.... إلػم أذػ ؼ أمػؿ  ػدر  ػم 

                                                   س ولوركف ذمؼ ووادتهـ تممؤمـ الثداك كوػد  هـ ا،ومػافك                   زمف ا تتف  وي ال،ا
                                                                كوحدكمـ الودوف. أمدل صفحا ذالدة مػف جهػاد المػؤم،وفك كو لػا كضػاء مػف 

      ال مػؿ     ئمػم      كاضم                                         وذفم ما  م ا،مداء مف إلداط تاروذ      4 )            ،كر ال، كة."
                                                                    اللوال  الذل كاف أحد وواداتيك  هػك وػدئك إلػم التفػاؼ ال امػا حػكؿ وػادتهـ 

                                              ك كمثػؿ مػذا التصػروم وضػ ؼ مػف للػا الػ،ص ا،وحا وػاك                  لوالووف كالدو،ووف  ال
                                                                     كودذؿ  الدارئ إلم أجكاء ال،ص كملزا  م كػرا دكف أف وػدع لػي  رصػا التفكوػر 

            كا،لت،ت،اج.

                                                                                                                     

    123          جتسةبق   (1 )
                                الر جت ين جاي بف  ب    جتبة يل               جميل بنينل     ةا     مس حي   (8 )
    2،1                 مس حيل  م   ب       (3 )



 

 يسشح عثذ انشحًٍ انساعاذي دساسح فُيح
6641 



 

 6641 9يجهح قطاع كهياخ انهغح انعشتيح ٔانشعة انًُاظشِ نٓا انعذد 

 لخـاتـمـةا

         رلػكؿ اهلل                                                  الحمد هلل ذل المف كالفضؿ كا،حلافك كالص ة كاللػ ـ ئمػم 
    ..      أجم ػوف  ـ                           صحا ي كالتا  وف رضم اهلل ئ،ه           كئمم هلي كأ  –                صمم اهلل ئموي كلمـ–

        ما ومم:                                          مف أ رز ال،تا ج التم تمذضت ئ،ها الدرالا 

        محتفوػا                                   لـ وذرج  م مادتي ئف التاروخ ا،لػ م            اللائات      ملرح     أف -
                ك ممتزمػػا  الدوػػا                       الدكلػػا الفاطموػػا  ػػم مصػػر                             دكلػػا ا،لػػ ـ  ػػم ئهػػد ال، ػػكة ك 

                      أكو تػي الذاتوػا  ػم   ػض     حوػث                                        التاروذوا كالمكضكئوا إ،  م   ض المشػامد 
  .         التاروذوا        ادذطاء

ف    ك                                    ا،ل م  ج مي أورب إلم الملرح الك لوك           اللائات         أف تكجي  -   ه  كاه
    وػػػدـ       ك كمػػػا                                           ذؿ ملػػػرحي مػػػ  الملػػػرح الركما،لػػػ   ػػػم   ػػػض ذصا صػػػي ا  تػػػد

                          التػػم احتفظػػت  ،صػػوب ك وػػر مػػف                                  تراجودواتػػي  ػػ  ذػػط مشػػترؾ مػػ  الم مػػ  
       كمػا لػـ         صػروحاك                    رلا ؿ دئكوا إلػ موا        ك كحممت                           الجاذ وا م  إ"راوها الفكرل

  .                                ف إلداطات لوالوا ئمم كاو ي ال اـ   ي        وذؿي ملرحي م

                                   ال طػػؿ الحدودػػ  المحػػرؾ ل،صػػي الملػػرح ك           اللػػائات               أف الفكػػرة ئ،ػػد  -
     وضػػور   ـ  لػػ  ك                                                  حػػددت م مػػم الشذصػػواتك كصػػ، ت الحػػدثك كأذكػػت الصػػراعك 

  ك   وػي                             حوث لـ تطػ  ئمػم الجا،ػب الف،ػ                 دئكات  كرواك            ما تضم،ي مف        ملرحي
                                                            الحروػػا كالكحػػدة كالجهػػاد كالت روػػؼ  ا،لػػ ـ مػػف اد كػػار ادثوػػرة إلػػم         كا،ػػت

                                                          ،فلػػػي المتكػػػررة  ػػػم ملػػػرحي التػػػم حػػػرص ئمػػػم تدػػػدومها  ػػػم إطػػػار ممحمػػػ  
        ت موم .

               ملػػػرحي ملػػػتك      ك          ودػػػرأ كوػػػؤدل        لػػػردم        ،ػػػص            اللػػػائات         أف ملػػػرح  -
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                                                               لمدكمات ال رض الملرح ك  الملػا المملػرحا كالشذصػوات المجلػدة ئ،صػر
              ودمت ئمػم ذشػ ا                دراما تمثوموا   ي    ملرح                               أصوؿ  م  ،اء ،صكصي الملرحوا؛ 

                            ك كلولت مجرد ،ص أد   مكتكب.               أك ر ملارح ئصر 

     كا،ػت                             ػم للػا   ػض الشذصػوات لك،هػا                   الذطا وا  شكؿ كاضػم      هكر ظ -
                                             وادوف الدتػاؿ حوػث الحاجػا الػم تث وػت الج،ػد كشػحذ             ى المشامد  م مى     ٌ دفٌ    ؛     م ررة
  .     الهمـ

                                  ٌ    لفات ئصر  التم أثرت  م "ور  مػف الكتٌػاب  م       تأثر  ف    لـ و          اللائات     أف -
                                              تككو،ػػػي الفكػػػرم أثوػػػر الثدا ػػػا المحا ظػػػا ئػػػف ا،تصػػػاؿ   ك                  حوػػػث ئزلتػػػي تر وتػػػي 

                   الثدا ا اللر وا.

                                                           أف الكاتب لـ ور "ضاضا    تددوـ الشذصوا ال،لا وا ئمػم الملػرح  -
                                                                   ؿ ج مها إحدل الشذصوات الر ولا    أئماليك كلـ ور    ذلػؾ مػا وت،ػاوض 

                   مػػف المػػدارس ا،لػػ موا           اللػػائات                                  اتجامػػي ا،لػػ م ك  مػػـ تكػػف مدرلػػا  مػػ
                                                                الرا ضػػا لظهػػكر المػػرأة  ػػؿ المدودػػا  ػػم صػػكرة ظهكرمػػا ممتزمػػا  ػػزل م،الػػب 

  .                                إل موا كللا حكاروا م،ض طا أذ ووا

                                          شذصػوا مفػػردة تحػرؾ الحكاوػاك  ػؿ رأو،ػا مجمكئػػا          ملػرحي    حفػؿ     لػـ و  -
                        لك  هػم أوػرب مػا تكػكف إلػم                                    شذصوات  ػم مكاجهػا مجمكئػا شذصػوات أذػر 

                           ال طكلا الجمائوا لمشذصوات.

    ػػؿ    ك                                      لمدػارئ  رصػػا تأمػػؿ الػ،صك كالػػتمهاـ م ا،وػػي          اللػػائات         لػـ وتػػرؾ   -
          ا ملػت، طا               ن ا محمػ  أك وار نػ    ن ،اوػدن           اللػائات        رأو،ا               أكضم أ كار      ك           لاوها صروحا
              وكحم ك، وفصم.   ك              ا وممم ك، وصرح      ن ا م دئن              ن أكثر م،ي كات ن 
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                           ،لػػتكماؿ تفاصػػوؿ تاروذوػػا وفػػز             كػػأداة  ،وػػا     رجاع     ا،لػػت            ائتمػػاد  ئمػػم  -
                                                   د إجمالهػػا ئمػػم للػػاف إحػػدل شذصػػواتيك ك ػػم تكصػػوؼ أحػػداث ،  ا  ر  أ        ئموهػػا ك 

  .                       ومكف تجلودما ئمم الملرح

                                                                ك م الذتاـ أدئك اهلل  أف أ،ف  كأ،تف   هػذا ال مػؿك كأف أكػكف وػد أصػ ت 
   وف                كلػػ ـ ئمػػم المرلػػم  .                                 كلػػـ أحػػد ئ،ػػيك  هػػك حلػػ م ك، ػػـ الككوػػؿ   ك      الصػػكاب

                      كالحمد هلل رب ال الموف.
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 فهرس المصادر والمراجع

 أوال: المصادر:

   .ملرحوا الهجرة. ط. دار ا،ئتصاـ. الدامرة 
  .ملرحوا حصار  م الش ب. ط. دار ا،ئتصاـ. الدامرة 
   .ملرحوا الطا"وا. ط. دار الفكر ا،ل م . الدامرة. الط  ا الثا،وا
 ـ.6777 -مػ6351
   .ـ.6716ط دار ا،ئتصاـ. الدامرة. ملرحوا "زكة  در 
  الدامرة. الط  ا ادكلم.حجازم ملرحوا  ،ت ا،ذشود. ط. مط  ا. 
  .ملرحوا جموؿ  ثو،ا. ط. مط  ا حجازم. الدامرة. الط  ا ادكلم 
   .ملرحوا ص ح الدوف ادوك م. ط دار ا،ئتصاـ. الدامرة 

ا: المراجع:                  ثاني 

 كا د  كم،امجي. دار الفكر ر   أحمد شكوم والـ. الملرح ا،ل م
 .6711ال ر م الدامرة 

 اآلداب مكت ا. ذش ا  درو، ترجما. الملرحوا ئمـ .،وككؿ ،ردسأ .
 .الدامرة
 ـ.6721 .المط  ا ال،مكذجوا .تك وؽ الحكوـ. ملرحوا الصفدا  
  حلف ال ،ا. مذكرات الدئكة كالدائوا. دار الدئكة. الط  ا ادكلم
 ـ.5161-ـ6355
 اتحاد  م ملرح ئد،اف الدلمم   جا  الدكما،ت ل.مػػػػك ح حلػػػػػوف

 .6777الكتاب ال رب دمشؽ
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  .حماد  إ راموـ )دكتكر . الملرح الم اصر مف الم ارضا إلم ا، داع
 دار الفكر ال ر م. الدامرة.

 . وا ال،ص اللردل. المركز الثدا م ال ر م. حمود لحمدا،م)دكتكر،  
 ـ.6776الط  ا ادكلم   وركت.
  تأصوؿ الملرح ال ر م  وف الت،ظور )دكتكر . روا محمد حمكحك

 .6777كالتط وؽ مكت ا ا،لد دمشؽ
 الط  ا .لدامرة.ادار الشركؽ .أصكلي كم،امجي  ال،دد ادد .لود وطب
 ـ. 6719 -مػ 6319كاللا  ا
 اد،جمك مكت ا .اللوالم الملرح . دكتكر) حمكد  ئ دال زوز 

 .ط.د .الدامرة. المصروا
 الدامرة .اددب ك ،ك،يك دار الفكر ال ر م ف إلمائوؿ )دكتكر .ئز الدو. 

  ـ.5115الط  ا الثام،ا
  ئز الدوف إلمائوؿ )دكتكر . وضاوا ا،،لاف  م اددب الملرحم

 الم اصر. دار الفكر ال ر م. 
  ئمم أحمد  اكثور.  ف الملرحوا مف ذ ؿ تجار م الشذصوا مكت ا

  .ـ6712،اورو. الط  ا الثالثامصر. الدامرة. 
  ئمم ئدما ئرلاف)دكتكر .كوفات م  الملرح ال ر  .اتحاد الكتاب

 .6771ال رب.دمشؽ. 
 كزارة  مط  ا .الملرح ال ر   الم اصر    مكاجها الحواة  م ؿ.  رحاف
 .6713دمشؽ  .الثدا ا
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  محمد زكم ال شماكل )دكتكر . درالات    ال،دد الملرح . دار
 .6711ال،هضا ال ر وا. 

 مصر    ا،ل موا الملرحوا: ئ دالكروـ محمد  دالم، ـئ محمد    
 ادزمر جام ا - ال ر وا الملا كموا  مذطكطا دكتكرا  رلالا - الحدوث ال صر
 مػ.6471-ـ8791
  دار ،هضا . ال،دد ادد م الحدوث .محمد "،ومم م ؿ )دكتكر
  ـ6779الط  ا التال ا.الدامرة.مصر
  دار ،هضا مصر .ب المدارفادد .محمد "،ومم م ؿ )دكتكر. 
 ـ.6771.الدامرة
  .محمد م،دكر)دكتكر .  م اددب كال،دد. دار ال،هضا  مصر. الدامرة
6791 
  محمد م،دكر)دكتكر . اددب ك ،ك،ي. دار ،هضا مصر. الدامرة. الط  ا
 ـ.5115الثا،وا
  دكتكر . اددب كمذام ي. دار ،هضا مصر. الدامرة.م،دكرمحمد( 
 دار  .الملرحوا    اددب الحدوثكتكر .محمد وكلؼ ،جـ)د

 6719الثدا ا. وركت. 
  .جوب الكو ، . حكؿ الملرح ا،ل م . مؤللا الرلالا.  وركت،

 ـ.6719-مػ6319الط  ا الثا،وا. 
 مدذؿ إلم اددب ا،ل م . مف لملما كتاب ادما كو ، ،جوب ال .

وطرك ط ادكلمك جماد ئف ر الا المحاكـ الشرئوا كالش كف الدا،كو،اك الدكحاك 
 مػ .6319اآلذر 
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 August Wilhelm Schlegel.A course of lectures on dramatic 

art and literature. P33. London: H.G. Bohn . 
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 6662 9يجهح قطاع كهياخ انهغح انعشتيح ٔانشعة انًُاظشِ نٓا انعذد 

 ثالثا: الدوريات:

  ئمم الرائم )دكتكر  الملرح  م الكطف ال ر م. ئالـ الم ر ا
ـ. الط  ا الثا،وا. المجمس 6777مػ  أ"لطس6351ر و  هذر 531ال دد

 ت.لمثدا ا كالف،كف كاآلداب. الككو
  145مجما المجتم  الككوتوا. ال دد . اللائات حكار م  ئ دالرحمف- 

 مػ.6311محـر  1ـك الث ثاء 6719ل تم ر 6الل،ا الثام،ا ئشرة 
  د/ مرلؿ  الم ال جمم. اللردواتك مددما ،ظروا. الحكلوا الرا  ا

 – 6352كال شركف مف حكلوات ادداب كال مـك ا،جتمائواك جام ا الككوت 
5113 . 
  مكلكوف مورش،ت كموفكرد لوتش. الككمودوا كالتراجودوا. ترجما ئمم

 .6791  61أحمد محمكد. لملما ئالـ الم ر ا. الككوت. ال دد )
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