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ملخص
ب سيطرت على إنتاجه الدعوةُ إلى الوحدة
ٍ تكشف الدراسة عن مساهمة كات
تمثّلت في،العربية التي شاعت في كتابات النصف األول من القرن العشرين
وهي، "مسرحيـّة امرئ القيس بن حُجْ ر" الشعريّة لمحمد حسن عالء الدين
َ ووظّف كاتبُها شخصيّة،مسرحيّة تاريخية رائدة في األردن وفلسطين في زمانها
الشاعر الجاهلي امرئ القيس في قضايا معاصرة السيما في ما يتعلق بالتعاون
ور ّكزت الدراسة على صوتين برزا في المسرحية،مع األعداء ضد أبناء الوطن
صوت خاصّ يسعى إلى تحقيق حلم الشاعر الخاص في الثأر من قَتَلَة: األول:هما
.صوت عام يدعو إلى تحقيق الوحدة العربية: والثاني، والده
بنية المسرحية والتقنيّات التي:تتوقف الدراسة عند محطّات لعل من أبرزها
مثل الرحيل والمناجاة،توسّل بها الكاتب والعناصر الفنية التي قامت عليها
كما وقفت عند ق ّوتين كان لهما دور كبير،والتناصّ والمعجم اللفظي ووجهة النظر
ووقفت أخيراً عند رؤية جديدة،القدر واإلرادة البشرية: في صناعة األحداث هما
ّ وتبيّن للدراسة. جنحت نحو السالم والتنفير من الحرب
أن الكاتب استطاع
توظيفَ شخصي ٍة تاريخيّ ٍة في خدمة قضايا الواقع المعاصر على الرغم من
اختالط المشروع الذاتي بالعا ّم بوقوفه عند المصير الذي ينتظر مع من يتعاون
.مع األعداء ضد أبناء الوطن
ABSTRACT
Areading in the "play Emro’ Alqais ibn Hujur," by
Mohammed Hasan Alaa El Din.
The study reveals the contribution of the writer who in his work concentrated on the call for Arab
unity that spread in the writings of the first half of the twentieth century that is the contribution of
Mohammad Hassan Aladdin in the theatre of poetry, a history distinguished play, in Jordan and
Palestine in its time. That distinguished play used the poet character Emro’ Alqais in
Contemporary Issues particularly in regard to cooperation with the enemy against the homeland.
That study focused on two issues in the play: the special sound that seeks to achieve the dream of
the poet to take revenge on his father's killers, and the voice in calling for Arab unity.
The study, also focuses on some prominent issues: the previous studies, the structure of theatrical
art and exposed to technologies that are begged by the writer and substantive elements upon which
the study, such as leave and intimacy and intertextuality and verbal Dictionary and point of view.
The study, also exposed to two powers that had a big role in making the events such as harsh and
the human will. Finally, the study focused on a new vision of peace and drifted toward the
discouragement of the war.
The study found that the writer was able to use a historical figure in the service of contemporary
issues, despite the mixing between general and special goal, when siding with the fate which
awaits those who cooperate with the enemy against the homeland.
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مقـدّمـة
اهتم غير شااااعر في العصااار الحديس بالمسااار ،الشاااعري  ،فكتبوا فيه  ،وسااا ّخروه
لخدمة أفكارهم  ،وكان أحمد شااوقي رائد المساار ،الشااعري في األدب العربي المعاصاار ،
وتبعه عزيز أباظة  ،وعبد الرحمن الشااااارقاوي وصاااااال ،عبد الصااااابور وعدنان مردم ب
وغيرهم ( ،)1واسااااااتندوا في تجاربهم إلى التراث العربي واإلسااااااالمي  .وقد اسااااااتحو ت
شااااخصاااايةُ امرئ القيس على اهتمام كتّاب المساااار ،العرب ،إ كانت في كثير من األحيان
موضااااوعا ً لمساااارحياتهم  ،فكتب محمد عبد المطلب ومحمد عبد المعطي مرعي مساااارحية
مشتركة موسومة ب ـ " حياة امرئ القيس بن حجر"  ،وكتب أبو خليل أحمد القباني " حياة
امرئ القيس "  ،ومحمد لبيب " امرؤ القيس والفتاة الطائية "  ،ونساايم ملول " شههمامة
العرب أو السههألأب بن داا ا وامرئ القيس " ،و " ،وعبدهللا البسااتاني " امرؤ القيس في
حرب بني أسد " ومحمود تيمور "اليلم خأر"(.)2
تقف هذه الدراسة عند المسرحيـ ّاة الشعريـ ّاة الموسومة بـ ا " مسرحية امرئ القيس
بن حجر "  ،لمحمد حساان عالء الدين(  ،) دفعه إلى كتابتها تأجّج فكرة الدعوة إلى الوحدة
العربية في النصااف األول من القرن المنصاارم عندما شااعر أصااحاب هذا التوجه باألطماع
ض الكاتبُ رؤي تَه في
قومه فيها إلى الوحدة  .وقد ع ََر َ
األجنبية التي تح ّدق باألمة  ،داعيا ً َ
الوحدة العربيـ ّاااة ،متـ ّاااخذاً من شخصية الشاعر الجاهل ّي امرئ القيس وسيلةً للحديس عنها .
وتكتسب المسرحية أهميتها من كونها من النما ج المبكرة في زمانها .
تجيب الدراسااة عن غير ساايال يدور في هن القارئ والكاتب في آن،منها :لما ا اختار
الشاااعر شااخصاايةَ امرئ القيس ا هل كان امرؤ القيس يبحس عن اته وهو يسااعى للثأر من
قَتَلَة والده ا وهل اساااتطاع الكاتب أن يتمرّد على التاريي ويوظّف الشاااخصاااية في عرض
قضايا الحاضر ،أم أنه ظل أسير التاريي يقبع في سراديبه ا
قامت الدراسة على غير محور ،فعرضت إلى الدراسات السابقة وموقع المسرحية في
سياقها التاريخي،ووقفت عند البناء والرؤية،وعند عالقة التاريي بالمسرحيّة .
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َمد َْخل
ظهر
يحاول الباحس في هذا المحور أن يضع المسرحيّة في سياقها التاريخي  ،وقد
َ
عد ٌد من المساارحيّات الشااعرية التاريخيّة في األردن وفلسااطين بعد الحرب العالمية الثانية ،
وكانت فكرة األخذ بالثأر وطلب النجدة من األفكار التي دفعت الشاااعراء إلى تناولها  ،فكتب
برهان الدين العبوشااااي مساااارحيته الشااااعرية "وطن الشههههميد" ،ومحمد حساااان مساااارحيته
ااعريـااااااااة " امرؤ القيس بن ُح ْجر " ،ومحي الدين الحاج عيساااى مسااارحيته الشاااعرية "
الشا
ّ
مصرع كليب "(.)3
والالفت ّ
أن الذين كتبوا عن محمد عالء الدين توقّفوا عند سااايرته ،في البالب ،ولم
يتوقّفوا عند أدبه وقوفا ً نقديـ ّاااااا ً متأنيـاااااا ً  ،وعلّقوا على أدبه تعليقات سريعة جن َ بعضها إلى
التقريظ  ،من مثل إبراهيم عبد ال ستار ومحمد أبو صوفة اللذين لم ي صدرا في أحكامهما عن
رؤى نقدية بقدر ما كانت مواقفهما انطباعية محكومة بعالقتهما الحميمية بالشاااااعر ،واتخذا
فصدر عن موقفين متباينين  :فقد
موقف الدفاع عنه ال موقف الناقد.أمـ ّاااااا ناصر الدين األسد
َ
أ شاد ب شاعريته حين وقف عند شعره الوطن ّي ،وأخرجه من دائرة ال شعراء حين وقف عند
"مسرحية امرئ القيس بن حجر" .
أ ّما إبراهيم عبد السااتار فقد صانّـااااااافه من بين شااعراء ورة  1936الفلسااطينية إلى
جانب إبراهيم طوقان وأبي ساااااالمى وبرهان الدين العبوشااااااي وعبد الرحيم محمود وفدوى
طوقان وسااايف الدين الكيالني وعصاااام ح ّماد ومطلق عبد الخالق،الذين عملوا على إيقاظ
الوعي القومي الوطني ،وحثّوا على الثورة ضااااد االحتالل ( ، )4قال إبراهيم عبدالسااااتار":
وله أيضا ً المرسحيّة الشعرية " امرؤ القيس بن حجر " وهي مرسحيّة كبرى  ،يح ّ
ق لنا أن
نتباهى بها ونتح ّدى شااااااعراء العالم العربي في تساااااالساااااال الرواية وتجديد المعاني واأللفاظ
العناصاار الجماليّة والمضاامونيّة واألساالوبيّة التي
العربية المتينة " ( ،)5غير أنه لم يبيّـاااااااان
َ
تجعلنا نتباهى ونتحدى شااااااعرا َء العالم العربي بها  ،والجديد الذي أضااااااافه أنه كتب حول
إبداعه كتابا ً ساااماه " شااااعر الضااافتين "( ،)6وتوقف عند مسااارحيته في قوله  … ":يتناول
محمد حساان شااخصااية امرئ القيس بن حجر المل الضااليل ،ال ضاالّل هللا أبناء أمته ،يتناوله
على نمط جديد  ،نرى فيه وصاااااافا ً للحياة التي كان يم ّر بها في أ ناء إقامته بنجد وخالل
تجواله في سااااااورية والقسااااااطنطينية وعندما طلب المعونة من البالط الروماني  ،ومواقف
غرامية مع فاطمة ابنة عمه التي تعلق بها منذ طفول ته  ،كما نلمس في هذه المرسااااااح يّة
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صااوراً وظالالً من قلب الصااحراء ال يسااتطيع أن يرساامها شااعراً إال َمن أوتي موهبة على
اساااتنطاق ار ار والتاريي العربي القديم "( ، )7من غير أن يبـ ّاااااااااين مالم َ " النمط الجديد "
الذي أشاااار إليه ،واكتفى بأن أ بت مقاطع من المسااارحية التي تشاااير إلى غزلياته من خالل
عالقته بِـاااااااافاطمة بنت عامر.والحا ُل أنه لم يق ّدم في كتابه شاايةا ً ا قيمة عن المساارحية ،ولم
يكشاااف عن "الجديد" الذي أشاااار إليه ،بل اكتفى بتقديم نما ج منه وآراء عامة ال تقدم شااايةا ً
في ميدان النقد األدبي  .وال ندري على ما ا اعتمد وهو يصفه بـ ِاااا " شاعر الضفتين" ا في
الوقت الذي لم يصدر فيه للشاعر آنذاك سوى كتاب ( فن جديد)  ،1939و( قصائد الوحدة
العربية ) عام  1944ومسرحيته الشعرية هذه .
أما ناصاار الدين األسااد فأشاااد بموضااوع الدراسااة  ،وأعجبته القضااايا التي طرحها في
شااعره  ،يقول  ":ومحمد حساان عالء الدين من الشااعراء الذين ماوا الصااحف في فلسااطين
بشااااااعرهم الوطني  :ينعون على قومهم تواكلهم ليحفزوا هممهم  ،ويشااااااياادون بمفاااخرهم
ٌ
أبيات وصفَ فيها ما كان يرتاده من
الماضية  ،ويخلّدون بطوالتهم الحاضرة  .ومن شعره
شاااب الرحيل عن بالده كأنما يتصاااور مصاااير شاااعب فلساااطين بعد نكبتها … " ( . )8وعلى
الرغم من أنه أشاااااد بمواقفه القومية ومضااااامين شااااعره الوطني فقد عرّض بأساااالوبه الفني
وفصاااااحته وقدرته على البيان  ،وع ّده من "النظّامين"حين وقف عند مساااارحيته  .وعندما
قرأ اإلهدا َء الذي صااا ّدر به الكاتبُ مسااارحيته الذي يقول فيه ":إلى فيصااال بن الحساااين في
عالم الرو " ،قال …" :وال نريد ارن أن نعرض  -من حيس األسااااالوب  -لهذا البيان غير
المبين  ،وال لهذا النمط من الكالم المتعاظل الذي يصا ّ أن يكون أ ّ
ي شاايء سااوى أن يكون
شااااااعراً  . …،ولكننا نحاول أن نفهم ما يريد أن يقوله الناظم فتنتهي بنا محاولتنا الى أنه
ربما أراد أن يجعل من امرئ القيس داعيا ً من دعاة الوحدة العربية يعمل على جمع كلمة
العرب وتوحيد صفوفهم " (. )9
ويقول عبدالرحمن ياغي ":ولعل محمد عالء الدين أن تكون قافته المساارحية أرحب ..
وصااالته بالمسااار ،األوروبي أو ق  ..ومن هنا كان تناوله للموضاااوع أكثر توفيقا ً من حيس
التمثيل  ..وإن يكن التعبير الشاااعري ال يواتيه في كثير من األحيان  ، )10( " . ..وأشاااار إلى
الضااااعف في المساااارحية  ،منها  :أن الكاتب وعلى الرغم من أنه وفّر المواد الالزمة للبناء
الشاااعري  ،ف نه لم يتمكن من إقامة البناء و ل ألن وسااايلة الربط بين هذه المواد غير طيّعة
.كما غلب على مسرحيته الشعر التقريري (. )11
أ ّما محمد أبو صوفة فقد تناول الشاعر في دراستين  :األولى ( شادر لم نصفه
دصههر ) أشااار فيها إلى مساارحيته في قوله  " :لعل هذه المساارحية الشااعرية هي من أهم
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أعمال شاااااعرنا لما تتوافر فيها من قدرات فنية ونفس طويل ودقة في تصااااوير األشااااخاص
واألماااكن واألحااداث رافقهااا حب ا للعماال الفني وتوازن بين الرو ،التاااريخيااة والمعااالجااة
كر أنه استطاع أن يوازن بين الرو ،التاريخية والمعالجة المسرحية .
المسرحية " ( .)12و َ
أ ّما دراسااة " أبو صااوفة " الثانية فكانت ( امرؤ القيس قف دلى الأسههر )

(،)13

أشااار فيها الى ّ
أن المساارحية اسااتندت الى التاريي  ،ونُظمت في عصاار قويت فيه المشاااعر
العربية والوعي القومي ،وأشااااار الى نجا ،الكاتب في تل ّمس ظرون النا

في فلسااااطين

حيس التمزق والضااااياع والخون والشااااعور باإلحباط والهزيمة  ،وهي شاااابيهة بالظرون
"ح ْجر"  ،وكان الكاتب
التي مرّت بها " كندة " قبيلة الشاااااعر في أعقاب مقتل والده المل
ُ
موفّقا ً في توظيف التاريي في خدمة القضاااااية العربية المعاصااااارة وهو يواجه االساااااتعمار
والصهيونية .
وتساااءل أبو صااوفة  :إلى أي مدى كان امرؤ القيس عند محمد حساان عالء الدين
داعيةً للحرية أو جامعا ً للصاااااافون أو ملهبا ً للعواطف نحو الثأر واالنتقام ا ( )14ولقد قسااااااا
الدار ُ على كاتب المساارحية  ،حين أشااار الى أنها خلت من أي صااراع نفسااي قد يضاافي
على شخصيات أبطالها شيةا ً من العمق ( . )15وأرى ّ
أن الصراع النفسي واض في شخصية
درب الثأر
واصاااااال امرؤ القيس
البطل وكان من حوافز تعقّد الحركة الدرامية  ،ولواله لما
َ
َ
من قَتَلة والده،فما ا نس ّمي دموع هند وهي تحفزه إلى االنتقام ا! أليس الصرا ُ
ع النفسي وما
يعتمل في داخله من األسباب التي حفزته إلى االنتقام واالستعانة بالروم ا!
وخالصااااااة القول ّ
أن "أبو صااااااوفة" في دراسااااااته هذه أعاد نشاااااار جزء كبير من
المسااارحية  ،ونقل رأيَ ْي ناصااار الدين األساااد وعبد الرحمن ياغي إلى دراساااته التي ر ّكزت
ف الدراسة األخيرة جديداً ع ّما جاءت
ض ِ
بدورها على سيرة الكاتب الشخصية  ،وبالتالي لم تُ ِ
به األولى إالّ القليل .
 -2أوالً  :قراءة في التار خ
مزج فيه بين
كتب محمد حساااان عالء الدين شااااعراً في الوطن والوحدة بأساااالوب
َ
َ
حاول أن يخفي االزدواجيّة في هذا المزيج  ،لكنه لم يوفَّق إلى ل فنيـّا ً على
الفكر والحسّ ،
َ
الرغم من ّ
أن مضااامينه قريبة الى نبا النا

ووجدانهم  ،إ انزلق الى الوصااف التقريري

" فكل َ ُ
لون الشعر وبدت عظا ُم االزدواجية في بنيته حتى هزلت القصيدة بين يديه " (.)16
،فكتب مسرحيته وفي
توافر للكاتب الوع ُي بأصول الكتابة المسرحيّة الشعرية
وقد
َ
َ
العرب إلى تحقيقها
وعيه قضااااااية الوحدة العربية التي أدار إنتاجه األدبي حولها ،و دعا
َ
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واالهتمام بتنفيذها بالقوة إلى أن تتحقق سااااعيا ً للحفاظ على هيبة األمة  ،لتسااااتطيع أن تدفع
عن نفسااااها ميامرات تحاك لها في ليل  ،و صااااار كالمه حول الدعوة إلى الوحدة مكروراً
في زمن كثرت فيه الدعوات لتحقيقها  ،فكانت صاااااايحته واحدةً من الصاااااايحات التي تنادي
بالوحدة العربية والوحدة اإلساالمية  .وقد اساتحضار الكاتب سايرة الشااعر الجاهلي امرئ
القيس ليحمل مشااروعه في الوحدة  .ولهذا حرص أن يذكر على غالن المساارحية أنها
بقلم الشاااعر العربي الفلسااطيني" محمد حساان عالء الدين "ميلّف الكتاب الشااعري"قصااائد
أمل العرب في
الوحدة العربية" ،أهداها إلى "فيصل بن الحسين في عالم الرو "،الذي كان َ
الوحدة واالستقالل والحرية حين دخل دمشق وأسّس الدولة العربية فيها .
تدور أحداث الفصاااال األول في المساااارحية حول عالقات الشاااااعر غير المسااااتقرة
والالهية مع رفاقه  ،وفيها يتحدث عن عالقته البرامية بـ " فاطمة " التي وقعت بينه وبينها
جفوة لم تلتةم  ،فتحولت عنه  ،ورحلت مع أهلها  .أما الفصاااااال الثاني فينفت على واحة
خضااراء  ،أجاد الكاتب رساامها  .وفي هذا الفصاال تظهر عقدة المساارحية التي بدأت عندما
أبلغ أح ُد الموالي الشاعر ّ
َّ
وكف عن لذائذ
أن بني أسد قتلوا والده غدراً  ،فصحا من البفلة ،
الدنيا  ،وبدأ يفكر في كيفية الخالص من مأزق مقتل سااااايد كندة والده بأية طريقة وبأي من
ومن أية جهة  ،وبدأت عنده مرحلة اليقظة  ،وهي مرحلة جديدة وجادة  ،ف ّ
كف عن الشراب
والنساء .
وينفت المشااهد على مضااارب بني أسااد وسااعيهم نحو الصاال واحتواء الموقف بعد
معرفة نوايا امرئ القيس في الثأر منهم  ،فتُقرع طبول الحرب في مضااااارب قبيلته،ويظهر
وهو ينشااااد نشاااايد الحرب ويناجي أساااالحة والده بحضااااور وفود بكر وتبلب المييدة لثأره .
ور ّكز الكاتب على رحيل بني أسد وعودتهم إلى ديارهم ،م رحيلهم عنها أمام هجوم القبائل
المنتقمة،لتسريع اإليقاع الدرامي وتحري األحداث.
وفي غمرة الحرب تبرز رؤ يةٌ جد يدة تري التوتر ا لدرامي  ،تمثّ لت في نكوص
المقاتلين عن الحرب ومللهم منها ّ ،
لكن الشاعر أص ّر على أن يثأر من قتلة والده  ،فعطّل
العقل وتمرد على الواقع وعلى عادات العرب وتقاليدهم  ،ولم يثنه ل عن السااااااير وراء
أره  ،فجال في الجزيرة العربية يجمع الجيوش منهم  ،فقاتل وقتل من بني أسد ومن غيرهم
 ،لكنه لم يرتو  ،فكرهه أهل من العرب  ،فتجاوز حدود المكان مرتحالً إلى قوة خارجية
ته ّدد األمـااااة  ،ومن هناك خرج الهثا ً إلى تركيا مستجديا ً جيشا ً  ،يقاتل عنه  ،واغتيل العقل
العربي العاقل في نفساااه  ،وسااايطرت رو ُ ،الثأر والكراهيّة واالنتقام  ،وكان األَوْ لى به أن
يضااااااحّي بالخاص مقابل العام  ،لكنه لم يفعل  ،مما زا َد في تع ّقد العقدة الدرام يّة .ويبدو
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ضعف الشاعر واضحا ً وسط انفضاض المييدين وتهديد المتعاونين معهم من العرب  ،ولم
يجد سااااااوى الدعاء على الذين خذلوه وخيبوا آماله  ،وتمنّى لو يدحر القد ُر قوةَ الفر

 .ولم

الس اموأل " الذي مهّد الطريق أمامه إلى الحارث ،م إلى العاهل
ينقذ اته المحطّمة سااوى " َّ
عاب فيه على غيره من العرب التواطي
الروماني  ،يسااااااتعين به على قومه في الوقت الذي
َ
مع الفر  .وينتهي الف صل بدخول ال شاعر أرض الروم وهو يقف قرب ضري جديد ،بما
يشااير الى مصااير مشااروعه  .ولقد ظهرت قسااوة الشاااعر على قومه  ،فامتات نفسااه كرها ً
وحقداً على أهله  ،ففكر طويالً  ،واختار طريق الثأر  ،وحرض النا

ليكونوا سااالحا ً بيده

 ،ينتقم من قتلة والده  ،لكنهم رفضااااوا أن يكونوا وقوداً لنار إ ا اشااااتعلت لن تنطفه  ،فاتجه
شااماالً  ،فعرض مشااروعه  ،وتوساال فلم يُصااغ أحد له  ،كان ليال صاابيراً  ،ولم يكن على
مستوى قيادة كندة قبيلة والده  ،عاش حياة األغنياء  ،تعضده إمارة أبيه  ،فتهاوت أحالمه ،
وقلت هيبته  ،وفقد احترامه  ،فأراد أن يعيد لنفساااه قوتها  ،ولشاااخصااايته هيبتها  ،وأراد أن
يظل متصااااالحا ً مع واقعه  ،لكنه انتقل من حال إلى النقيا  ،فصااااحا من غيبوبته  ،وخرج
عن صاااامته  ،يسااااتنها همم القريب والبعيد  .وفي هذا الفصاااال تتجلى عقدة المساااارحية
والصراع فيها والقضية .
ويبدأ الفصاااااال الثالس باحتفال مهيب في بالط العاهل الروماني الذي وعده بتنفيذ
طلبه  ،وما تبع ل من عالقة غرامية بِـاااااا(سافو) ابنته  ،م هالكه بعد أن وشى به الط ّما،
األ سدي بالحلّة المذهّبة الم سمومة .وكانت ق صة الظبية م صيره المحتوم  ،إ طلبت منه "
ساااافو" مراراً أن يساااردها لها  .وينتهي الفصااال والشااااعر واج ٌم مع ساااافو ليالً ،م يعود مع
الجيش الروماني  ،وكان يظن أنه أصااااااب واحداً منهم وأن مطالبه تحققت  .والمدقق في
أحداث هذا الفصااال يلحظ أن الكاتب أعاد رسااام صاااورة امرئ القيس -كما كانت في عهدها
األول  -التي كانت خمرة ونساااااء  ،وهو في هذا الجو الذي ظنه حميميا ً عاش مع سااااافو ،
وترك مجالساااااااة الرجال  ،عندما أحس أن العاهل الروماني قد أرا ،باله  ،وطمأنه بتنفيذ
طلبه  ،فاستراحت نفسه  ،ففتش عن المرأة من جديد .
أما الفصااااال الرابع فيُظهر فيه الكاتب قصاااااده من كتابة المسااااارحية  ،فامرؤ القيس
ساااااافر بعيداً  ،يساااااتجدي العدو لقتال أهله أراً ألبيه  ،لكنه لم يفل  ،فمات ميتة الخونة كما
يرى الكركي  ،وكان موته حالً للعقدة .

()17
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-3ثانيا ً  :ق ّلتان  :اإلرااة والقَـدَر
يشاااير محمد حسااان عالء الدين في مقدمة الث قصاااائد منشاااورة له بعنوان"إرادة
أن القادر والحيااة واإلرادة هي أبعااد الوجود ،وأن وجودهاا معاا ً دليال على ّ
وقادر" إلى ّ
أن
وجود االنسااااان على األرض تجربة وساااابيل إلى حياة أخرىّ ،
وأن اإلرادة هي البعد الوحيد
ة،وأن الشااا ّر عنصااار من عناصااار القدرّ ،
ّ
وأن الحبّ محاولة
الذي ينطوي على فعل المقاوم
إللباء القدر،وعندما يعجز االنساااان عن ل يعترن بالقدر ضاااريبة مفروضاااة عليه ّ ،
وأن
الحياة ميدان تتفاعل فيه ق ّوتا اإلرادة والقدر" وما الحياة إال ميدان وما اإلرادة والقدر ساااوى
قوتين تتفاعالن " (.)18
وهكذا ّ ،
فس ار الشاااع ُر محنته من خالل موقفه من القدر  ،وطر ،تساااؤالت حول الموت
والحياة والمصير والوجود  :ما الذي يحرّك األحداث ويرسم المصائرا هل الحياة صراع
بين اإلرادة والقدر ا وهل تساااااتطيع اإلرادة االنساااااانية أن تقف في وجه القدر ا وبالتالي ،
وقفَ من القدر موقفا ً متو ّجساااا ً  ،وتسااااءل هل ما أصاااابه بفعل " القدر " أم بفعل " إرادة "
الشا ّر الكامنة في النفس البشاارية التي تُرجمت بالقتل غدراً ا وهل تخضااع حركة التبيير في
المجتمع وحركة الموت والحياة ونشوء الدول واند ارها الى قانون القدر ا وهذه التساؤالت
تعكس إحسااااااساااااه بالمحنة وعدم قدرته على التبيير على الرغم من محاولته المساااااتمرة ،
فالموت ال يموت والحياة متبيّرة متب ّدلة  ،لهذا رأى في حياته المصااير البائس وخالصااة ما
صنعه الزمان :
لحندج ِه واليــــــل َم ُح ّم ال ُأ َحتّ ُم
أنا حسرةٌ كانَ ال َّزمانُ ُعــــــــدُّها
وفي هذا السياق  ،فسّر الشاعر سبب مقتل والده  ،وكان يرى أنه ُكتب له أن يموت
()19

بهذه الصااورة  ،وال يسااتطيع اإلنسااان مهما بلغ من القوة والجبروت والرتبة والهيةة وكثرة
المال أن يصارع القدر أو يعانده أو يبيّر فيه  ،فبناء الدول وانهيارها يكون بفعل القدر الذي
ال يُمكن ر ّده  ،فكيف إ ا كان األمر يتصاااااال بشااااااخال ال حول له وال قوة أمام إرادة الزمن
وتحوالت الدهر  ،ومن هنا كان يتمنى أن يطاوعه القدر  ،فينفذ أحالمه و أحقاده  ،قال"
عامر العجلي " المرئ القيس مجيبا ً عن تساؤله حول استكانة أعوان والده عند قتله :
الأليك ُمذاو ٌا
ُون
ِ
و َك ْم َخ َّر ِمنْ ا ِ

()20

والغيب قاا ُر
فأا ُمحي الأقدور
ُ

لقد كان الشاعر يلو َ بالقدر ليواجه قوة ال يستطيع أن يتحداها  ،وفسّر عامر بن
الجون األحداث بالقدريـّة  ،وجاءت رؤيته هذه واضحة عبر النالّ  ،إ هي الشخصية
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الوحيدة بعد شخصية البطل المميّزة المالم الواضحة الرؤية من بين الشخصيات األخرى،
يقول المرئ القيس :
َخفِّـــــــــــفْ  ،بُن َّي  ،تيقّنْ

أنّ الحيــــــــاةَ صــــــــروفُ

()21

وفسّر الحارث بن شهاب تفسير عامر بن الجون نفسه وسار على دربه :
صائِبا ً
ص ْ
أَحند ُ
ـر ال تعظّ ْم َم َ
ُج ! أَ ْق ِ
ضي نما ٌر اونَ َحـرب ومـلغل
أَ َ ْأ ِ
تذري بنا األ ــا ُم تبد َد شـــــأأب
وكم ملـك أواى ودـاش حباؤ

ت األ َّـــــــــــــا ُم إال كتائِبـا ؟!
فم ْل كان ِ
وهـــــاا ُم تيجـــــــان ومبد َغرائِبـا
غزتْ بيدراً لَ ْفــــحا ً من النَّـــا ِر ال ِهبا
ضلاربا
عــــيش خياما ً في الخــال ِء َ

()22

لقد ُغلِّفت حياة الشااااعر بالساااوداوية بسااابب مصاااائب الزمن  ،ألن الدهر ال يبقى
على حد انه  ،و األيام ال تبقى على حال  ،و الحياة صراع بين القدر واإلرادة .
وقرنَ الشاااااعر حديثه عن القدر بحديثه عن الصاااايد ،فالصاااايد صااااراع بين صااااائد
وطريد  ،وهي العالقة نفسااها بين االنسااان والقدر  .وترتبط قضااية الصاايد بموضااوع الحبّ
أيضا ً  ،فالحب شك ٌل من أشكال الصيد  ،تقاب ُل فيها صورةُ الطريد صورةَ محبوبته وصورةَ
ال ُم ْل الذي ه ّد مه القدر  ،وفي هذه الحاالت جميعها يحاول أن يكون له دور في صااااااناعة
المصاااااير  .وعلى الرغم من أنه يحسّ بالمعاناة الشاااااديدة  -حتى في موضاااااوع الحبّ  -فقد
حااول أن يكون اإلرادة الفااعلاة التي تقف في وجاه القوى األخرى المي رة في صااااااناا عة
المصير.
لكن هل وج َد امرؤ القيس في موضاااااوع الصااااايد قناعا ً أساااااقط من خالله موقفه من
أعدائه الذين قتلوا والده ا يجيب الكاتب عن هذا التساؤل من خالل روايته قصة " سافو "
قصة صيد الظبية من أجل غاية تتعلق بالمصير  ،فقد رأى أن مصير والده مرتبط بمصير
الظبية التي صااادها  ،ليدلل على أن الحياة صااراع بين الموت والحياة .وخلط الشاااعر بين
البزل والثأر ،فالمتب َّزل بها والقتيل عزيزان على قلبه  .كر قصاااااة الظبية وول ِدها والكلب
الذي يحرسااهما وهي تحر

ابنها  ،ومع ل صااادهما كلب آخر  ،ولم تسااتطع الدفاع عن

نفسها وعن ولدها  ،فكان قدرهما الموت.وقد أشار في هذه القصة إلى المصير الذي أصابه
مصير البشرية ،يقول في وصف الظبية وهي تصارع الموت :
وأصاب
َ
س ْم ٌم دلى خفّاقِــــــمـا
فاستلى َ

ب
وهـــــــــي تنزو في ام جار خضل ِ
ب
رمل الكثيــــ ِ
ِخشـــــفَما نجـــل لدى ِ

دندمـا ألفيــتُ هذا قــلت  :ال

تقـــــــــربلها  ،حســبنا األمر الغر ب

تدفــع اآلال َم تسطل كي تـرى
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ب
واكتفلا أن ترقبــلا فتــــــك الحرو ِ

الجلى لكلــب مزمـــع
اتركـلا ُ

اافعتْ ثم ا ْنثنتْ تَـــرنـل إلى
بعد أن لبس الحلّة المسااااامومة أدرك أنه يواجه الموت المحتوم ّ ،
وأن القدر تسااااالّل
خشــفِما النائي فجافاها اللجيب

()23

إليه بمظهر جميل ومعدن مميت  ،فقال ّ
يحن إلى وطنه ،ويتمنّى لو أن القدر يجيب أمنياته :
وح ْزن
بكتْ ديناي منْ أ َمل ُ

دلى ما فاتَ َ ،ه ْل قدر لبي ؟

()24

إنه بكاء َمن اقترب من تحقيق الهدن،غير ّ
أن القدر كان له بالمرصاااااد  ،قال وغال
بن شري :
قَ َد ٌر دور بنا وليس بناجع

فيه التساؤب فالأقدّر خاف

()25

البشريـااااااة بصورة الثأر  ،تحاول التبيير واالنتقام  ،فحركة الثأر
وجاءت اإلرادة
ّ
حرّكت األحداث الدراميـ ّة ودفعت بها إلى الذروة  ،فكانت من محفّزاتها  ،وتر ّدد على لسانه
 ":ساااأ أر حُجْ راً" .فهو يتوعد بالثأر  ،ويتمنى أن يكون في صاااورة القدر  ،يرسااال رساااالة
إلى الب ّدارين والجبناء .
وقد ظهرت الرؤية الذاتيّة لدى عمرو بن قميةة ،وفا ًء لصااااااداقته وصااااااحبته  ،قال وهو
يعانق الشاعر :
ُكفّي ُا ُملدا ً َه َأتْ واستقبلي هأأا ً

تغلي بجيش من الرومان ج ّرا ِر

()26

فهو يساااعى لبناء دولة العرب باالساااتعانة بالروم  ،ولم يساااأل عمرو نفساااه أنه يثأر
لحجر وليس لدولة العرب  ،وقد يتسااءل المرء  :أين المروءة في من يساتعين بأعدائه على
قومه لينصّبوه حاكما ً عليهم ا! وهكذا جاء أر امرئ القيس خا ّ
صاً.
لقد ارتكز الصاااراع في المسااارحية على الثأر  ،فما كان لبني أساااد أن يقتلوا والد
الشاعر إال ألنهم يسعون وراء أرهم منه ،انتقاما ً لكرامتهم حين كان يضربهم بالعص ّي،قال
أحدهم:
تنس العصــ ّي وال تقلــــــل
وال
َ
كما ّ
أن العالقة بالمنا رة والفر

فضلب دبيد الأـــــــزجي اإلماء

()27

عالقة أر ،وهكذا كانت الم سرحية ن شيد الثأر والحرب ،

وكان الشاااعر فيها صااوتَ الثأر،يفر ،برنين الرما ،ويرقال إ ا ش ابّت المعارك،ويفخر ّ
أن
الحقد يمت ّد مع األجيال ويورّث فيهم  ،قال :
قُدُما ً وتشباب الأعارك مرقصي

فرحي لما إن رنّ وقـــــع رماحما

()28

وكان الحقد بطالً من أبطال المسرحية ،وصار قول الشاعر :
ا لَثــارات ال ُمأـــــــــــــــام

إنما ثـــــارات حــــــــــــجر
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()29

نشااااايداً ،وكان ج ّده القديم يُرمى من خالل أحفاده  .ولم يقبل الصااااال مع وفود بني
أسد،بل قرّر الحرب ،وأص ّر على الثأر والحقد حين جاءوا لتجاوز ارات القبيلة وأحقادها
 ،قالوا لِعامر بن الجون الذي استقبلهم :
وفـــدْنا للتَّصافي  ،ال العــداو

لِأحل الحقد مــن غضب البداو

وكان أن دخل إليهم وهو يلبس العمامة السوداء اختياراً لدرب الثأر  ،يقول :
ثأراً لحجر وال السادات تسليــني

ماذا تروملن ؟ ال األ ام تنسيني
ثأر حجر  ،إ ه لثـــأر مليـــك

هل باع الألــــك الذي شــــاا ملكا ً
لن أبيع الثارات بالأـــاب ص ّكا ً

ال وبيـت في شـرق جدّة دـاب

()30

ويتّض من قوله أن الثأر أر لحجر وليس للوطن،وهو يمثّل الموقف الطاغي في
المسرحية .
ومن ظواهر الذاتيـّة في المسرحية ّ
أن دموع هند كانت من محفّزات الصراع فيها،
ففضاااااء المساااارحية مملوء باإلعداد للحرب والحقد والكراهيـ ّااااااااااة واالنتقام والتلوي بالقوة
والقسااام بالثأر والعهد على الوفاء .وفي المسااارحية مساااحة من الحزن يحملها دمع هند الذي
َ
كان موقد نار النفو ،فما أن يحسّ الشاااااعر بقرب تحقيق العهد حتى يتوجه إلى هند إقراراً
بمنزلااة المرأة الكريمااة في الحياااة العربيااة التي يحرص أن تظا ّل عزيزة ،وهي عنااده رمز
الكرامة والقوة،بل جاء دمعها في صااااااورة "الضاااااايم" ،إ ا انتُهكت انتُ ه الوطن و ُدنّس .
فدموعها تحرقه وتيرّقه :
لأا ال لي في األرض ضيم وال بؤس

وللال امــــــلع من هنيد كل نني

()31

وهكذا كانت دموع هند من حوافز األحداث ،السااااايما حين أل ّم به الضاااااعف،إ نحل
جسمه إلى درجة لم يكد يتعرّن إليه نف ٌر من أصدقائه ،وصار يتخيّل ِجنّا ً يح ّد ـه .
تيكد دراسة النالّ المتأنية ّ
أن دعوة ال شاعر إلى وحدة األمة امتزجت بالتعبير عن
أولة الذين يق ّدمون مصالحهم الخاصّة على الوطن.
لقد غابت أصااااااوات السااااااالم  ،ودقّت طبول الحرب  ،لهذا يدعو زهير بن أبي
ساااالمى لوقف جنون بعا البشاااار  ،ألنهم ال يدركون ويالت الحرب  ،وتحركهم أحقادهم
وأنانيتهم  ،يقول :

()32

متى تبعثوها تبعثوها ميمة

وتضر إ ا ضريتموها فتضرم ِ

فالحرب حقد ودمار وموت ودماء ودموع وهجر وفرقة وكره  ،هي موت للحياة ،
ودمار لكل بناء نفسااي أو مادي  ،ولهذا هاجم من يسااير في هذا الطريق ويدعو له  ،ألنهم
ليسوا أهالً لإلجارة  ،يقول:
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وحدي سأبقى دلى ثأري ولل نفرتْ

الصحــــــاب وأبطالي األبيُّلنـا
مني
ُ

ثأري في من خاادلا َملِكا ً
لم أشف
َ

بالأكر هدّو  ،من بارى السالطينا

سـجنكم
بلؤوا دبيداً إلى أحضان ِ
ب أرغــــفــة
أوبلا لحيـــرتكم طُالّ َ

كسـرى ذلّلكم أسرى ُمباحينا
ّ
ســـــخر كسرى فتأشلنا
مـ ّأن

()33

تظهر في النالّ طاقةُ أمل  ،هي استراحةَ النالّ وطاقة الفرج التي تدعو الى
التأمل واليقظة.
بدأت المسرحية من عمق المأساة والصراع وليس فيها من الراحة سوى مشهد ديار
بني أسد وهم يجنحون الى الصل  ،وعدا ل فالمشهد إعدا ٌد للحرب وتلوي ٌ بها وتحرياٌ
عليها وإيقا ٌد لنارها  ،وعلى هذا فقد كره اإلنسان الحرب بفطرته  ،ألنه يكره الموت  ،لذا
برزت رؤية انسانيـّة ترى في الحرب غربـةً عن الحياة  ،فقد ملّها المقاتلون وحنّوا إلى
أوطانهم وأهلهم  ،وفي هذا الموقف رؤية متقدمة من الحرب ،تقول جماعات من بكر وتبلب
:
ســــــ ّر له الفــؤاا ؟!
أما نقــــــ ٌع ُ َ

أشطئـانَ القطيــــف  ،أما َم َعا ُا ؟
الحروب فــــــــــــال نُفا ُا
تُنقّلنا
ُ

سلى طعــــن َبيـ ُد به العبا ُا

()34

ويقول رجل من تبلب :
مللناها

وما نفـــــكُّ دطشـــــــــــانا

مللنـاهـــــــــــــا

إلى س ْفـــــك إلى قـــــــتـْل
مللنـــــــا غــربـــةً أواتْ

َر ُّا الطــــــــل َا ِغيــــــــــــطانا
بتـطر ـــــب لنـا كــــــانا

وتطور هذا الموقف إلى الرفا المطلق في قوله  ":ال  ،لن نعارك بعد اليوم".

()35

()36

و مة رؤيةٌ مثّلتها ابنةُ عمرو بن قميةة الصااااابيرة حين ه ّم والدها بمرافقة الشااااااعر
الى بالد الروم  ،ترى في ها رفضاااااااا ً للحرب وكر ها ً ل ها  ،ألن ها عا مل من عوا مل الفرقة
وضياع األهل  ،تقول له :
أتتركني أدــــلا الى بالاي ؟
إذن لعدمــت أهلي إن أصاخلا

ومن ذا كالئي وسـط النجاا ؟
ّ
حـث دلى الطـراا
رب
إلى ّ

()37

 ،فر ّد الشاعر على فكرة ابنته بما يوحي باقتناعه برؤيتها:
والعيـش نأـيراً تا َم َمن ن ِمال

ليت الجــ ّد ما هــزللا
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()38

-4-

في البنية
أدرج الشاااااع ُر
نتوقف في هذا المحور أمام مالم في البناء الفن ّي للمساااارحيّة ،فقد
َ
شخصيات مسرحيته ورس َم الفضا َء،وح ّد َد المكانَ الذي دارت فيه األحداث الذي يمت ّد من "
نجد " وينتهي بـاااااا" أنقرة "  ،وبيّنَ زمنَ األحداث التي كانت في النصف األول من القرن
السااااااااد

الميالدي  .وقد امت ل َ الشااااااااع ُر األدوات الفن يّة التي م ّكن ته من الك تا بة ،فوعى

عناصرها وتقنياتها ،واستعان بالشعر كي يس ّخر" الشعريـ ّااااة " في خدمة " الدراميـ ّااااة " بما
يوفّـره من طاقات فنيـّة وإمكانات لبويّة في خدمة الداللة .
أ ّما شاااخصااايات المسااارحيّة فهي :امرؤ القيس الشاااخصاااية الرئيساااة  ،االبن األصااابر
لـااااا"حجر" مل أسد وغطفان ،و" فاطمة" بنت عامر الكندي من بنات عمومته ،ونافع بن
مال من أصااااااحاب امرئ القيس أيام لهوه  ،و المهاجر بن خداش وقبيصاااااااة بن نعيم من
ساااااااادات بني أساااااااد ،وعب يد بن األبرص شااااااااعر بني أساااااااد،وه ند ب نت حجر شااااااقي قة
الشاااعر،والسااموأل بن عادياء من رجاالت العرب،وجابر بن ُحنَ ّى التبلبي صااديق الشاااعر
في لهوه،وصاااخر بن العملس صااااحبه أيام لهوه والمعن ّي به مع جابر أ ناء مرضاااه،وعمرو
بن قميةة صاحب الشاعر في طريقه إلى اإلسكندرية،وسافو ابنة العاهل الروماني،ويستنينس
العاهل الروماني،وهرقليا

حامل الحلّة المهداة الى الشاااااااعر،وصااااااخر بن وقاص الكندي

مكتشااف مدبّري الميامرة ضااد الشاااعر،وأصاادقاء وسااادات من قبائل عربية ،وجنود عرب
وأجانب ،بعضها حقيق ّي وبعضها متخيل .
ق الكاتب في تصوير البيةة التي دارت فيها األحداث،ورس َم صورةً واقعيةً
وقد ُوفِّـ ا َ
للصااحراء ،ونقلَنا بأمانـااااااااة من فضاااء الصااحراء إلى فضاااء الواحة الخضااراء  .فنهضاات
األمكنة الذهنيـ ّااااة على أنقاض الصحراء  ،مـاااا ّما ك ّون بيةـااااة نقيضة لاولى تشير إلى منزلة
ق في اختيار المناظر ات الداللة على البيةة المادية أم البيةة
البطل
االجتماعيـاااة " وقد ُوفِّـااا َ
ّ
المعنويّة …" ( .)39وحرص الكاتب وهو يبني المشاهد المسرحيـ ّاااااااة أن يبيّن زمان حدو ها
وأسماء شخصياتها ما يجعلها واقعيـّةً مألوفة.
ندلف إلى النالّ وفي متنه يمتزج الموت بالحياة ،والثأ ُر بالبزل ،والد ُم بالخمر ،
وفيه ندلف من ب ّوابة الفر ،ونخرج من ب ّوابة الموت  .وقد ساااااعى امرؤ القيس شاااااخصااااايةُ
المسااارحية الرئيساااة  -وهو يعبُ ُر الب ّوابتين  -إلى تحقيق التوازن والبحس عن ّ
الذات وتجاوز
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االضطراب والحرمان والخواء النفسي والروح ّي  .ولعل في ل سبب إشاراته الى العبادة
وطقوسها.وكان فق ُده والدَه من حوافز الحركة الدرامية وتعقّد األحداث ،وترجم ل بالعبارة
ت كأسا ً يا نديمي " .
األولى  ،باستخدام صيبة األمر " ها ِ
يقاع ابت إلى ح ّد كبير
بُنيت مشاهد المسرحية على التوالي المنطقي المبرّر ،ب
ٍ
 .وفي النالّ م سحة من الحزن ت سلّلت  ،حتى إلى البزل ( ،)40وفيه رو ٌ ،ق ص صيّة  ،ويكاد
يك ّون ك ّل مشهد فيه قصةً مترابطةً  ،فقصة الظبية التي سردها الشاعر لِ سافو( )41هي قصة
صيد مألوفة في الشعر الجاهلي .
أمـ ّااااااااااا بالنساااابة للشااااخصاااايات فهي غير نامية وال متط ّورة ُ ،ولِدت كاملةً وانتهت
المسرحية ولم يطرأ عليها تبي ّـرات جوهري ّـة  ،ولم َّ
يتبن معظمها مواقف فكري ّـة أو تيارات
متميّزة تحمل رؤى واضحة  ،وأغلبها شخصيات انويـ ّاااة تدور في فل الشخصية الرئيسة،
وقد توسّلت المسرحيـّة بتقنيـّات فنيـّة وقامت على عناصر فنيّة ،نذكر منها :
 -1الرحيـل
انتهى غير حدث من المشاهد المسرحية وفصولها بالرحيل  ،ممـّا وفّر لها جسراً
متينا ً بين المشاهد السابقة لها والالحقة  ،أ ّدى إلى تشكيل وحدة عضوية بينها  ،إ بدت
المسرحية محكمة البناء الدرامي ،بعيدة عن تص ّدع معمارها الفن ّي ،وقادت مق ّدماتها الى
نتائجها المنطقيـّة  ،فكانت النتائج مس ّوغة  ،نأت بالمتلقي عن أن يُفاجأ بوقوع األحداث  ،إ
كثيراً ما أوحى الكاتب بأحداث المشاهد الالحقة بما بَ َذ َره من أسباب في مشاهد سابقة
إن لجوء امرئ القيس الى الرحيل شك ٌل من أشكال البحس عن ّ
.ونستطيع القول ّ :
الذات القلقة
المم ّزقة  ،وشك ٌل من الصراع بين اإلرادة والقدر  ،واستطعنا أن نقع على ظواهر الرحيل
التالية  :رحيل محبوبته " فاطمة " مع أهلها  ،ورحيل القبائل الى مضارب الشاعر م رحيلها
مرة انية  ،ورحيل الشاعر وصحبه الى الصيد  ،ورحيل والده األبدي  ،ورحيل مملكته
األبدي  ،ورحيله إلى القبائل العربية وإلى بالد الروم طلبا ً للمساندة  ،وأخيراً رحلة العودة
إلى الوطن ورحيله األبد ّ
ي قبل وصوله إلى الوطن الذي ارتحل منه  ،حبا ً لنفسه وكرها ً لقومه
 ،وانتهى كثير منها الى الفشل .
 -2الأناجـاة
أطالل ديار محبوبته
تظهر في المساارحية مشاااهد متعددة  ،فامرؤ القيس يناجي فيها
َ
الدارسااااااة التي رحلت عنها مع أهلها  ،يخاطبها مخاطبته العاقل  ،وهو يناجي رو ،والده
القتيل  ،ويتحدث مع طيفه حديثه مع الح ّي الما ل أمامه عند إحسااااااساااااه بالضاااااعف وتعقّد
أزمته النفسااية والحياتية وبلوغها روتها  ،ويسااتذكر الشاااعر أع ّزاءه الذين رحلوا وخلّفوا
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أطيافهم  .وقد ربط حديثه عن الحبّ  ،وهو يناجي طيف محبوبته  ،بالعبادة وطقوسااااااها.
وكانت المناجاةُ
المنهل الذي ا ستم ّد منه ال شاعر العونَ والحافز ال ستكمال م سيرته  ،ممـ ّاااااااا
َ
ساعد على ترابط البناء المسرحي.
أطالل العزيزة الراحلة أراً لحبّه،ناجى أساااااالحة والده العزيز الراحل
ومثلما ناجى
َ
أراً ْ
لملكه المه َّدم أيضا ً ليثبت أنه أه ٌل للحبّ مثلما أنه أه ٌل للثأر  ،يقول :
اك
أارا َع ُح ْجر ! أضيعي نفـح ر ّ ِ

اك
ر ّا الألاضــــي دلى صدر تز ّ ِ

ويقول :
دضب ؟! إني أنلب،رو داً
خائض الحرب!
أسيافَ ُح ْجر!أما
ب من ْ
ْ
َ
للعض ِ
ولعلّـاااااااه وهو يناجي والدَه وأ سلحتَه ودروعَه كان يج ّدد عه َد الثأر الذي قطعه على
()42

نفسه  ،ويستم ّد القوة من روحه  ،لهذا يناجيه مستخدما ً أداة " نداء القريب " :
ْ
أصخ  :إني لصـلتك ثائـ ٌر
أح ْج ُر !
ُ
ْ
أصخ إني دلى اللدد قائ ٌم
أح ْج ُر !
ُ

أال تسأعان الأ ْلكَ ا ّوى وأدلأا؟!
بأذاك
شدّوا رحاالً وانبروا
و ُ
ِ

()43

()44

وقال يناجي الليل خالل حفل في بالط عاهل الروم :
لي َل البعاا ! أقفْ تسمي َد أحـالمي

واشرب معي ثقةً من ُمزن أوهامي
ْ

ناجيتك اليل َم واأل ا ُم واجفـــــــةٌ

درائس في منسـاب أ امي
فاحجـ ْب
َ
فيكَ النجل ُم ! وال حفّــــزتَ أدالمي

إن لم تُط ّل بإسـعاا فال ائتلقــــتْ

ال ُأ ْلك كان أبي وال ُأ ْل ُك في ُدـداي
وقد أُساااااادل السااااااتار على حياته في بالد البربة  ،وهو يحسّ بالضااااااعف والبربة
فحاذر وقع أقدامــي
أنى خطلتُ
ْ

والحنين

()46

()45

راحالً عن بالد الروم مواجها ً الموت ووشاية " الط ّما " ،و"البريبة" و" برق

البرب" .
التنـاص
-3
ّ
يتناصّ أسلوبُ الكاتب مع أسلوب الشاعر الجاهلي امرئ القيس ،ويستخدم طرائقه
ويحا يها أحياناً .إ قساام البيت الشااعري بين أكثر من شااخصااية على نهج ما اسااتخدم امرؤ
صدر بيت ويَذ ُكر آخ ُر عجزَ ه(. )47
القيس ما ُعرن بِـ"التمليط" ،وهو أن يذكر الشاع ُر
َ
حاول الشاااعر أن يتمثّل شااخصااية امرئ القيس الجاهلي،وح ّملها أفكاره في الوحدة
العربية والحفاظ على الح ّ
ق واألمانة والرسااااالة واالهتداء بالماضااااي والثأر للكرامة .وهكذا
جاءت المسرحية نظما ً أمينا ً لسيرة امرئ القيس الشاعر الجاهلي  ،وتجاوزَ الكاتبُ سيرتَه
محاور مشتركة بين الماضي والحاضر ،غير
ووظّفها في قضايا معاصرة،ونج َ في إقامة
َ
قصاااااار عن بلوت منزلته الشااااااعرية.ومن هنا ندرك ّ
أنه ّ
أن هناك طريقتين في كتابة التاريي
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فنيّا ً( ،)48األولى :صياغة األحداث التاريخية كما وقعت  ،وبناؤها بناء قصصيا ً  ،واألخرى
إسقاط المادة التاريخية على التجربة المعاصرة  ،فيصب التاريي قناعا ً وخادما ً للفن ووسيلةً
للتحديق في قضااااااايا الحاضاااااار  .وعلينا أن ندرك ّ
أن الطريقة األولى لم تنت ِه من المشااااااهد
الروائي العربي  ،فهناك نما ج معاصاااااارة من مثل رواية " الزوبعة " لزياد قاساااااام التي
أرّخت للتاريي االجتماعي واالقتصااادي والسااياسااي والثقافي في منطقة بالد الشااام والعراق
والحجاز منذ أواخر العهد العثماني حتى منتصاف الساتينات من القرن العشارين بأسالوب ال
يختلف كثيراً عن كتابات الميرخين والباحثين .
ومن ظواهر المحا اة الفنية أنه اسااااااتخدم مجموعة من الصاااااايغ والتعبيرات كانت
دارجة في شاااعر الشااااعر الجاهلي  ،من مثل " خليل ّي " ،و" قفا " و" أفاطم"  ،وغيرها ال
مجال لحصرها ارن ( .)49وحا اه في رومانسية شعره  ،السيما في وصف المحبوبة  ،وفي
أسلوبه القصص ّي ورحالت صيده  ،وفي مفردات شعره وألفاظه الجاهلية الرو، ،ونذهب
الى أبعد من ل لنقول :إن األحداث التي وردت في النال تكاد تتطابق مع سااايرة الشااااعر
ٌ
أمايان فاي ِ ْكار أماكاناااة وردت فاي شاااااااعار الشااااااااااعار ،مان
الاجااااهالاي  .والاكااااتاااب
راة"و"ساااا ْقط اللِّوى"  ،و أسااااماء محبوباته  :فاطمة وهند وريّا .وفي
مثل"توضاااا "و"ال ِم ْق
ِ
النالّ تناصٌّ مع النالّ األصاااايل  ،مع الشااااعر الذي قيل في الوقائع التاريخية ومع أسااااماء
بعا الشااااااخصاااااايات،من م ثل موقفه عندما تلقَّى خبر مقتل والده وهو يلهو مع ربعه ،
واساتعداء القبائل ضاد بني أساد  ،ومجونه في " يوم دارة جلجل " وغيره ،ورحيله الى بالد
الروم  ،ووقوفه عند قبر البريبة وموته بالحلّة المساامومة  ،والخطوط العامة لساايرته .ونظم
الكاتب ما اسااااااتلهمه من شااااااعر امرئ القيس في مواقع كثيرة في المساااااارحية ،فما قاله في
قبر البريبة :
المسرحية مخاطبا ً َ
نز لةَ هذ األرباض ! ـلما ً

ستجأعنا صخل ٌر من دسيب

كالنا مـات دن أهل غر با ً

ب الى الغر ب !
وما أانى الغر َ

()50

قاله الشاعر الجاهلي امرؤ القيس :
ب
أجارتنا إنّ الأــــــــــــزار قر ُ
َ

دســـــيب
وإني مقي ٌم ما أقام
ُ

أجارتنا إنـّا غر بان همــــــــــــنا
َ

نسيب
وك ّل غر ـــــــب للغر ب
ُ

()51

 -4وجمة النظـر
ّمة حوافز كان لها دور فاعل في توهج األحداث الدرامية وتعقّدها وتسارع اإليقاع
الروائ ّي وتحديد نقاط االنفراج واتجاهها نحو الح ّل وفي تشكيل وجهات نظر الشخصيات،
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كالموقف من األعاجم،إ أساااقطَ الكاتب األحداث على قضاااايا معاصااارة  .فالكاتبُ مسا ٌ
ااكون
بالوحدة العربيّة ،وأ ناء ساااعيه إلى تحقيق أره برزَ له خط ُر " المنذر" وخطر الفر ،يقول
ي:
أحد بني الحارث داعيا ً في البيت األخير إلى طرد الدخالء عن وطنه ،ومسااااتخدما ً مفر َدتَ ّ
الذئب واألسد للتدليل على قوى الصراع :
أكسرى نائـــــــ ٌل منا فتيـــــــال

حندج رام الـنــزوال ؟
إذا ما
ٌ

ب نحن إن أذنــاب كسرى
أد ُْر ٌ

غدت تعدو فترهبنـا قبيـــــال

ذمار الشعب أن لقــــى دداة

و نفي دن ملاطنــه الدخيـال

()52

الحرب برزت رؤيـاااااااةٌ على لسان رجل من آل الحارث  ،يدعو فيها
وبعد أن ملّت القبائ ُل
َ
إلى ميازرة فكرة بناء الدولة العربية والقضاء على األعاجم  ،يقول مخاطبا ً امرأ القيس :
ص ُعــــدا
سلّ ْح در نك وارفع را ه ُ

حندج ال َع َرب اللافين مذ ُخلقـــلا
ا
َ
َــــب
حطّم لكسرى ُرداةً رادمم نَش ٌ

خل ٌر ُزري بمم دَــــداا
فانتابمم َ

()53

وييكد الكاتب أن تاريي األمة الممتدة في جذور الزمن هي جزء من قوة األمة ووحدتها
،مشيراً إلى عدن ومأرب وكهالن ،م يطلب من شقيقته أن تترك الدموع والبكاء  ،يقول :
ســي وال تمــني
ُكفّي املدـك ال تأ َ

فالحز ُم حز ُم صعاب بدّاتْ َحــــزَ ني

ال ! ثأ ُر حجر سيكسل نج َد مــأثرةً

غدو بما وطنا ً أفد ه من وطــــن

لن نجح العرب الالهلن ما انطلقلا

إ ْث َر األداجم ظالً ضائع الســـنن

()54

خاطب الكاتب الفةةَ التي صمدت حوله بعد أن رأى بعا القبائل تقف ضده
لقد
َ
 ،وترفا منطقه  ،فتركته وحيدا  ،ونكصااااااات عن تحقيق مشااااااروعه  ،ألنهم أدركوا أن
دعوته إلى الوحدة ّ
وأن الدم الذي كان يسيل هو من أجل مشروعه الخاص  ،وليس من أجل
أن مشاااروعه في بناء الدولة العربية ارتقى ليصاااير ه ّما ً
إقامة الدولة العربية،غير أننا ندرك ّ
وهاجسا ً ومشروع المسرحية الرئيس على الرغم من بعا المعارضين.
ّ
المنذر من جريرة التحالف مع كساارى ،غير أنه وقع في ما وقع فيه المنذر،
ويحذر
َ
ّ
ويحذر من تواطي بعا
حين طلب العون من الروم ضااد إخوته العرب،والحا ُل أنه يفضا
العرب مع األعداء ضااااااد أبناء أمتهم في المشااااااهد المعاصاااااار .وها هو يلو بالقدر لمعاقبة
كسرى القويّ،ويتحدث إلى المنذر  ،يقول :
فألّفتَ الأللك الى العبيـــــــــــــــد ؟!
قُبا ُذ الفــــرس ذو الرأي العنـــــيد ؟!

أمنذ ُر ! هل لقيتَ لد ك كسرى
أتنسى إذ جزاك الضي َم كسرى

وتخلل مث َل منبل ِذ القـــــروا

سيطلي درشَه قـد ٌر وقــل ٌر
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()55

وقد وجد امرؤ القيس في دعم " ال سموأل " دافعا ً ال ستةنان م شروعه  ،إ أو صله
بالحارث بن أبي شاااامر البسااااان ّي  ،لكن أين المروءة في من يدفع به الى الروم ا! ومازال
على موقفه وهو أمام ضري وفي طريقه الى بالد الروم يطم الى تحقيق أمنياته ،يقول:
إذا سأتمم سأتُ القطي َع مش ّراا

سيعلم أمال ُك الأناذر أننــــــــــــــــي
وما كان لخ ٌم بالأجدّا اولـــــــــــــةً

ولكنما األدــجام أولته سؤااا

()56

وباتت أمنيات "ساااااااافو" أن تتحد نيران روما ونيران قحطان  ،من أجل تحقيق
غايته  .وجعل الكاتب في هذه الوحدة انفراجا ً للعقدة  ،واتجاها ً في المساااااارحية نحو الح ّل ،
ولكن كيف يتفقان ا! وهل ينج مشااروعه ا! لاجابة على هذا التساااؤل  ،نقول ّ :
إن موته
بالحلّة المسااامومة كانَ المصاااير المحتوم .تقول "ساااافو" مخاطبة الشااااعر الذي كان يساااتعد
للعودة مع جيش الروم :
تُذكى وفَ
ينلس ترنل شألَنا الثَ ِأال
ُ

نيرانُ قحطانَ بل نيــــــــــــرانُ آملنا

()57

وهنا يشيد الوفد الذي سلّم الحلّة المذهّبة بالعاهل وبالشاعر  ،وأنشدت الجوقة :
حبا الأـــــــــ ْل ُك َم ْل ُك الروم ثـــــلبا ً

تأيّز فلق معـــــــروف الثيـــــاب
لِقَطّاع الفدافد واليبــــــــــــــــاب

وما كان التأيّـــــــــــ ُز غيَر قــــــــدر

()58

وما طبيعةُ هذا التميّز ا هل هو تميز لمن يخون وطنه  ،حيس يكون المظهر برّاقا ً
والجوهر قاتالً ا يت ض من موقفه أنه يفتش عن الثأر  ،ال عن ال سالم  ،ويلهس وراء أن
يشفي غليله من أبناء عمومته ،يقول :
قللب الخصم حــــربي
إذا التمأت
َ

سالم القلب ال ! ال ســــــــــــــــلم إال

أجــــــــجتْ نيرانَ كـــربي
رؤوسا ً ّ

هناك هنـــــــاك ثاراتي وضـــــربي

()59

ويبرز موضوع البدر والعهد في نهاية المسرحية  ،بصورة واضحة بعد أن وضع
بطل المساااارحية يده على الحقيقة ورأى مصاااايره ،فالبدر صاااافة ميمة ،ولكن االسااااتعانة
باألغراب واسااااااتجداءهم من أجل أن يقتلوا أهل جلدته هو األكثر غرابة وغدرا وأنانية ،
وهناك ٌ
بون شا سع بين الحرب والبدر ،مثلما أن هناك بونا ً كبيراً بين جر ،الحرب وجر،
البدر .
ولع ّل فشله في البحس عن اته في الثأر دفعه الى أن يفضّ ل عالم الطبيعة على عالم
المجتمع اإلنساااني  ،ويتمنى العيش في أحضااانها  ،حيس ال حقد وال خصااام وال أر  ،وهي
فكرة رومانسااااية ترى في الطبيعة األ ّم واألمن والمكان الفاضاااال .ويتمنى الكاتب أن يسااااود
السااااااالم بدل الحربّ ،
ألن السااااااالم هو الذي يبني الحياة .ولعل في هذه العبرة دعوة الى
التوجه نحو السالم ونبذ الحرب والخصام :
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دبـرةٌ غابـَتْ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
همنا ثـأر وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

األنــــــــــــــام
أركــــــــــان
بين
ِ
ِ
همنا ال َ انتقـــــــــــــــــــــــــا ُم

همنا لمـل وخأــــــــــــــــــــــــــــــــر

همنـــــــا ذات القــــــــــــــــــــلام

خـــــــــ ّل صــــــــخر! الطب جنبــــــا ً

وامــــــش بي شطـــــــــر السالم

إنما الدنيا صــــــــــــــــــــــــــــروف

ال داو ــــما الصــــــــــــــــــــــدام

شطــــــــر الـــــــــــــدوالي
ش بي
َ
ام ِ

أو رب ًى تشـــــأ والنظــــــــــــــــــام

حيـــــــث نلر الحقـــــــــــــل صأتٌ

مسكتٌ فخـــــــــر المــــــــــــــأام

()60

يشااير الكاتب أيضااا ً إلى موضااوع العهد واألمانة والرسااالة التي يتلقفها األبناء ،
كما يشااير إلى قضااية الخذالن والنكوص عن النصاارة  ،وقضااية الحرية والعبودية  ،فالح ّر
هو الذي يحافظ على العهد  .والساايال الذي يطر ،نفسااه  ،هل حافظ امرؤ القيس على عهد
الوفاء لامة وللمكان والوطن ا ولهذا أشااااار عامر بن الجون إلى أن أمثال هيالء يشاااابهون
العبيد  ،في قوله :
مؤجر
لعب ٌد دلـــــى كرو النياق
ّ
دملا لنا بين الخليــــج ومأرب

ي الحـــــ ّر ال صدق العمدا
فلق لد ّ
مؤسسما كمــــــالن إذ ركز البنـــدا

()61

ويرى ع ّم الشاعر امرؤ القيس ضرورة أن يتناسى األهل خالفاتهم  ،وأن يبتعدوا
عن تناقضاااتهم  ،وأن يتجاوزوا أحقادهم أمام مصاالحة الجماعة  ،حتى يسااتطيعوا أن يدفعوا
عن أنفسااااااهم خطر األطماع الصااااااهيونية  ،وحتى يتمكنوا من أن يدافعوا عن مقدسااااااااتهم
وأوطااانهم  ،وكااان العهااد الااذي التزم بااه أمااام عااامر بن الجون هو اإلرادة والمثااابرة على
عهده .وقد ع ّد ال شاع ُر نف َسه من األحرار والمحافظين على العهد ،ألنه ال يتعب وهو يفتش
عن أره  ،وال يمل في سبيل أن يحافظ على األمانة التي وصلت إليه  ،يختلف في ل عن
أشاااقائه الذين كانوا كاإلماء  ،فقد ال وا بالبكاء حين علموا أن والدهم قتل  .فالحرية  ،إ ن ،
ال تتعلق بلون وال بدم أو جنس  ،بل باألفعال والمحافظة على الرسااااالة والقيام عليها  ،فقد
يكون المرء ح ّراً والقيد في يديه  ،ألنّه يعيش الرفا والثورة وعدم قبول الظلم  .وعلى هذا
 ،ف ّن مولى " حجر" ح ّر  ،ألنه مات دفاعا ً عن سيده  ،وقضى وهو يدافع وفاء للعهد .
لقد انتقل امرؤ القيس بعد مقتل والده من حال إلى حال  ،ومن ال سكر إلى ال صحو ،
فبدأ يسااااعى إلى األخذ بالثأر  ،وأظهر إصااااراراً عجيبا ً ليعيد ُمل أبيه الذي ته ّدم  ،إ كانت
مملكة كندة حاجزاً منيعا ً  ،تصد المنا رة وأسيادهم الفر

عن جزيرة العرب  ،لكن تهاوى

ُم ْلكها  ،ألن ملوكها لم يسااااااتطيعوا أن يكونوا عادلين  ،ولم يفهموا أن الظلم مرتعه وخيم ،
وأن اإلنسااان مهما صاابر ف ن لصاابره حدودا  ،لهذا انتفضاات قبائل كندة أو من تحت لوائها
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ضاااد ملوكها  ،فتسااااقطوا الواحد تلو ارخر  ،وضاااعفت ساااطوة القبيلة  ،وكان بنو أساااد من
المنتفضين على ظلم ملكهم مل كندة والد امرئ القيس  ،فسقط مضرّجا ً بدمائه  ،فكان ال بد
من أن يفتش الشاعر عن وسيلة يأخذ بها أره  ،فقتل من كنانة خطأ  ،وفت ببني أسد  ،لكنه
لم يكتف فاقتفى آ ار خاله المهلهل التبلبي الذي لم يرتو من دماء بكر  ،وعندما رفضاااااات
قبائل كندة الشااااااعر وأفعاله قرر أن يخرج خارج حدود الجزيرة  ،فاتجه إلى بالد الشاااااام ،
والقى فيها ما القى من تقلب األيام  ،ومن غدر الزمان  ،وصااااااعوبة العيش في مكان ال
يعرفه  ،وقرر أن يصااااال إلى القساااااطنطينية لعله يجد عونا ً من القيصااااار  ،لكن بُعد المكان
أسااقطه مريض اا ً  ،فضااعف الطالب ومات  ،وتاه الهدن  ،فذاب في طيات الزمن  ،وانطوى
الشااااااعر  ،وضااااامه المكان البعيد  ،فعوقب على فعل تجاوز فيه حدود العقل  ،ومات األب
مقتوال  ،ولحقه االبن مهموما ً مبموما ً  ،سااااااحقه الهم والبم على ما أصااااااابه من قتل والده ،
فكان المرض شفيعا مخلصا من ويالت النفس المريضة بحب الذات .
إنني أرى أن الكاتب قد جانب الصااواب عندما اختار امرأ القيس وقصااة أره ألبيه
كي تكون قناعا ً يعرض فيها رؤيته الخاصة في مشروع االستقواء بارخر ضد األهل  ،فقد
يكون بعا األهل قساااة ظالمين ال يقوى على صاادهم المظلومون منهم  ،وقد يتواطأ بعا
األهل مع األعداء  ،وأقول  :إن لكل مقام مقاالً  ،وكل موقف يختلف عن غيره  ،وقد يسااااأل
سااااائل  :لما ا اختار كاتب المساااارحية ساااايرة امرئ القيس لتكون مادة ألفكاره التي أراد أن
يطرحها في العصر الحديس ا وهل سأل نفسه لما ا خرج امرؤ القيس من الجزيرة العربية
إلى بالد الشام وإلى بالد الترك ا وهل سأل نفسه لما ا قُتل والده حجر ا إن أغلب الدراسات
تيكد أن امرأ القيس قد طبى وتجبّرعلى األقوام الذين ساااا ّودوه  ،فاضااااطرهم للثورة عليه ،
وكان ال بد أن يقتلوا رأ

الظلم  ،فكان لهم ما أرادوا  .ولم يقف الكاتب عند الساابب الذي

كان ال بد أن يذ ّكر في مساارحيته أن امرأ القيس كان أنانيا ً  ،أصاا ّم أ نيه عن ساالوك والده ،
وكان سلوك أبيه األناني قد انسحب على سلوك ابنه الذي لم يسأل نفسه مرة عن سبب مقتل
والااده  ،فكااان ال بااد من أن يجمع كلمااة القبيلااة كناادة  ،ويجمع حولهااا القبااائاال المتحااالفااة
والمنضوية تحت لوائها  ،وأن يضمد الجرا ،التي سببها والده .
 -5اللغة
يلفت نظر قارئ هذه المسرحية المعجم اللفظي للشاعر  ،فمفرداتها تشبه مفردات
الشااعر الجاهلي بعامة  ،كما تقرأ في أحدا ها صااورة الحياة الجاهلية  ،فمفرداتها فصاايحة (
وألفاظه  -من حيس هي كلمات مفردات  -فصااااايحةٌ ساااااليمةٌ في البالب  ،بل لقد حشااااار في
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بعا أبياته كثيراً من األلفاظ التي ّ
ظن أنها تصاااااا ّور أساااااالوب الكالم الجاهلي … ولكن
اساااتعماله لبعا ألفاظه يد ّل على أنه ال يحسّ بالكلمة العربية وبطاقاتها التعبيرية إحسااااساااا ً
ساااليما ً … .فك ّل لفظة وحدها  ،حين تُقتطَع من الكالم  ،عربية ساااليمة فصااايحة )( ،)62لكن
الخلل يطالها حين تنتظم مع غيرها في بيت من الشااعر  .وتتراو ،ألفاظه بين ما يشااير الى
الضااااياع والموت والفراق  ،وما يشااااير الى الجفوة والجفاء والصااااحراء والنار والمعاناة ،
ويكثر فيها ما يشااير الى أجواء الحرب وفضااائها " الحمام واالنتقام والسااهام والحسااام " ،
ووصف صورة ارخر " البدر  ،الثأر  ،العبيد  ،الملوك  ،المنايا  ،الوعيد  ،الضيم  ،الذل ،
الهوان  ،البراب" .وعندما يتحدث عن والده القتيل وصفاته يذكر " النور والضياء والنجوم
"  ،وتر ّدد في شعره إشارات الى األطفال والـ ُمرد الذين تر ّدهم الحرب من هولها شيوخا ً ،
ممـّا يعكس خوفه من قسوة الحرب على الحياة .
و يكثر في المسرحية استخدام صيبة االستفهام والتساؤل،بـاااااااما يعكس حيرته من
هول الفاجعة ووقعها عليه ،وبما يوحي بفقدان القدرة على التبيير.ويقوم الحوار الشااااااعر ّ
ي
في النال على بناء األحداث وصااياغة المشاااهد ،تظهرها منظومة من الثنائيات الضاادية :
الموت والحياة  ،العهد والبدر  ،القاتل والقتيل  ،الرحيل واإلقامة  ،الحظ واإلرادة  ،وغيرها
 .ولعل في كثرة اسااتخدام صاايبة األمر ما يشااير الى المصاايبة التي حلّت به كالقدر الذي ال
ْ
تْ ،
يمل سااوى أن ينصاااع له " اضااربْ  ،ال ْ
أبن  ،أطنبْ  ،أسااهبن " ،
تقف ،
أصااي  ،ها ِ
ورد بعضها في شعر الشاعر الجاهلي في الواقعة التاريخية نفسها حين نُعي اليه أبوه وهو
في " د ّمون " في وادي حضرموت  ،إ ورد فعل األمر ( أَبِ ْن ) في قوله :
حـــد ٌ
ألطار النـــــل َم دني فأنعأا
ث
أتاني وأصحابي دلى رأس صيـلَع
َ
أَبِنْ لي وبيّنْ لي الحد ث الأجأجأا

جلي بعيد مآبـُــــــــــــــه
فقلتُ لع ٍّ
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،صااا َورُه بسااايطة ال تكاد تتجاوز التشااابيه.
وبعا ّمة ،فالنالّ مفتو ،غير قابل للتأويل ُ
وقام النالّ على ساارد ساايرة حياة الشاااعر الجاهلي،ووظّفَ الكاتبُ الشااخصاايةَ في معالجة
قضايا معاصرة واتخذ منها قناعا ً لافصا ،عن رؤيته حول الحاضر .
وفي النالّ هفـاااااااااوات،منها ّ
أن البيت بدا في شاااطره الثاني متصااا ّدعا ً وكأنه يطير
بجنا ،واحد ،وسيطرت "العقليـ ّاة والفكرة" فيه على "الشعريـ ّاة والفنيـ ّاة"،فضالً عن ارتفاع
الصااااوت الخطابي( ،)64مع االعتران بجودة شااااعره في مواقف كثيرة من المساااارحية ،وقد
حاول أن يقسر "الشعريـ ّااااة" كي تستوعب "التاريخيـ ّااااة" التي أط ّل من خاللها على قضايا
الحاضر.وجاءت المسرحية على نظم السيرة التي فُتنَ بها وهو ينظم السيرة العربية القومية
 ،في كتابه( النب ّوة والقوميـّة) الذي تبنّى فيه بالعرب وأمجادهم .
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وقد يلحظ القارئ المتأمل في المساارحية انكساااراً في بعا وزن الشااعر في بعا
أبياتها.و ّمـاااااااااااااة ظاهرةٌ بنائيةٌ وهي أنه حاول أن يتجاوز وحدة البيت،أحياناً،إلى الثال ة
أبيات،بحيس تستدعي الكلمة األخيرة في البيت قوالً في البيت الذي يليه،كقوله :
ْ
أصخ
حنــــــــــــــدج السامي!

غير مأمـــــــلر  ،وأرسل

نظــــــــــرة فيأا ســــــنبـــدي

إنمـا األفـــــــكار تنقـــــــل

بين دقــــــــل رام ســـــــــلأا ً

شطر دقل لم جمــــــــــــل
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وبعد  ،فتع ّد مساااارحية محمد حساااان عالء الدين الشااااعرية من النما ج المساااارحية
المبكرة في األردن وفلساااطين .وقد سااايطرت فكرة الدعوة إلى الوحدة العربية على إنتاجه،
وامتزجت هذه الدعوة بالمشااااروع الذاتي  ،واسااااتطاع الشاااااعر في مساااارحيته أن يسااااقط
التاريي على قضاااايا المعاصااارة ،فأشاااار إلى فةة تتعاون مع األعداء ضاااد مصاااال الوطن
واألمة خدمة ألغراضها الخاصة  ،وكانت العبرة أن الموت مصير َمن يخرج عن المألون
في تعامله مع البشاار  .وبيّنت الدراسااة ّ
أن الشاااعر وهو يعتمد على التاريي لم يكن ه ّمه أن
يعيد السرد بل أن يوظفه  ،ونسي الكاتب أن شخصية امرئ القيس ال تصل ألن تكون قناعا ً
لبرض يريده  ،فركز على رحلة الثأر  ،وكان من المفروض أن يركز على ورة بني أسااااد
وغيرهم ضاااد ظلم أبيه  ،فأراد أن يكمل دورة الظلم  ،لكنه لم يفل  ،فساااافر بعيداً يفتش عن
جيش يسيره لقتل أهله أرا ألبيه الظالم كما تقول كتب التاريي .
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 - 1أصا َ
ومنها  " :كليوباترا "  " ، 1929مجنون ليلى "  " ،1930قمبيز "  " ،1930عنترة " " ،1932
علي ب الكبير "  .1932واساااااتم ّد "عزيز أباظة " أيضاااااا ً موضاااااوعات مسااااارحياته من التاريي
اإلساااالمي  .ومنها  " :قيس ولبنى "  ،1943و" الناصااار "  ،1949و" شاااجرة الدر "  ،1951و"
شااااهريار "  ،1954و " غروب األندلس "  ،1957و " أوراق الخريف "  .1957وهناك شااااعراء
آخرون لهم إنتاج يسااااتحق الوقون عنده  ،مثل علي محمود بحيري ومساااارحية " خالد بن الوليد "
 ، 1942ور شاد را ضي "جميل بثينة "  ، 1948و محمود محمد زيتون " ميالد النبي "  ، 1948و
محمد الرضاا شارن الدين " الحساين عليه الساالم "  ، 1923ومحي الدين الحاج عيساى الصافدي "
مصاااارع كليب "  ، 1941وبرهان الدين العبوشااااي " وطن الشااااهيد "  ، 1927ومتري نعمان " في
ساابيل الثأر "  ، 1937ومحمد حساان عالء الدين " امرؤ القيس بن حجر " ، 1946وخليل اليازجي
" الحسااناء وكيد النساااء "  . 1877وتجاوز المساار ،الشااعري النتاج الميلف الى المساار ،المترجم
مثل " تساااااالية القلوب في رواية ميروب " ترجمة محمد خليل عفت عن الفرنسااااااية عام  ،1884كما
ترجم عن شكسبير " ماكبس "  .1911وترجم عبد هللا البستاني عن اإلنجليزية " يوليو قيصر"
 ،1927وترجم محي الدين الخياط عن الفرنسااية " الوطن أو ساالسااترا "  ،وترجم محمد عثمان جالل
عن الفرنسية " إسكندر األكبر "  ، 1916ونجيب حداد عن شكسبير مسرحية " هاملت " . 1907
يُنظر  :أبو صوفة،محمد  :امرؤ القيس يقف على المسر ، ،ص . 37-34
 - 2أبو صااوفة،محمد  :امرؤ القيس يقف على المساار ، ،ط ، 1دار الجاحظ للنشاار والتوزيع  ،ع ّمان
،1984 ،ص . 55
ُ - ولِ َد " محمد حساااان عالء الدين " في األسااااكندرونة عام  ،1917والده من الرملة  ،كان قاضاااايا ً
شااااارعيا ً اضاااااطرته ظرون وظيفته الى التنقل بين أكثر من مدينة  .ودر في مدار فلساااااطين ،
وسااااااافر الى لبنان وحاول متابعة دراسااااااته في الجامعة األمريكية ببيروت  . 1934زار باريس عام
 . 1937انخرط في النشاااط السااياسااي المقاوم لحكومة االنتداب البريطاني وسااياسااتها الرامية لتهويد
فلسطين  ،وكتب مقاالت سياسية في صحف " الجزيرة " و" صوت الحق " و" الصراط المستقيم "
 .وا ضطرته النكبة الى اللجوء من وطنه الى األردن وبقي في ع ّمان الى أن توفي سنة  . 1973نشر
شاااعراً في صاااحف عدة منها  " :الجزيرة " و" الصاااراط المساااتقيم " و" مجلة األديب اللبنانية " و"
اللواء " وغيرها  .انظر :معجم أدباء األردن ،ج :1الراحلون  ،إعداد مجموعة من الباحثين  ،ط،1
منشورات وزارة الثقافة  ،ع ّمان 2001 ،م ،ص.173
من ميلفاته الشعرية :
 -1قصائد الوحدة  ،القد .1944 ،
 -2امرؤ القيس بن حُجْ ر ( مسرحية شعرية ) المطبعة التجارية  ،القد ،
. 1946
 -3تحية الميالد  ،ع ّمان . 1961 ،
 -4باتريس لوممبا  ،شجرة الفداء  ،القد .1961 ،
 -5النب ّوة والقومية  ،مطبعة االستقالل  ،ع ّمان . 1961 ،
 -6من وحي مأساة  ، 1967ع ّمان . 1967 ،
 -7إرادة وقدر  ،جمعية عمال المطابع التعاونية  ،ع ّمان . 1968 ،
 -8يقين الحب  ،جمعية عمال المطابع التعاونية  ،ع ّمان . 1968 ،
 -9صخرة الوحدة  ،جمعية عمال المطابع التعاونية  ،عمان . 1969 ،
من ميلفاته النثرية :

24

.1939

 -1فن جديد  /العطريات ( بحس فلسااااااف ّي ) باللبتين العربية واإلنجليزية ،الرملة ،

نثرية)،عمان  . 1970 ،انظر :معجم أدباء األردن ،
 -2رحيق المر(،،خواطر
ّ
،عم اان ،
ج : 1الراحلون  ،إعااداد مجموعااة من الباااحثين  ،ط ، 1منشااااااورات وزارة الثقااافااة ّ
،2001ص . 174
 - 3يُنظر  :ياغي ،عبد الرحمن  :حياة األدب الفلسااااطيني الحديس من أول النهضااااة … حتى النكبة ،
ط ،2منشورات دار ارفاق الجديدة  ،بيروت  ،1981 ،ص . 314
 - 4يُنظر  :عبد الساتّار ،إبراهيم  ،شااعراء فلسااطين العربية في ورتها القومية ،نشاار نادي دار اإلخاء
العربي بحيفا  ،ص. 15
 - 5عبد الستّار ،إبراهيم  ،شعراء فلسطين العربية في ورتها القومية ،ص . 28
 - 6عبدالستّار ،إبراهيم  ،شاعر الضفتين ،ك.1959 ،2
 - 7عبدالستّار  ،إبراهيم  ،شاعر الضفتين  ،ص . 57
 - 8األسااد  ،ناصاار الدين  ،الحياة األدبية الحديثة في فلسااطين واألردن حتى ساانة  ، 1950الميسااسااة
العربية للدراساااات والنشااار  ،بيروت  ،توزيع دار الفار للنشااار والتوزيع  ،عمان  ،ط، 2000 ،1
ص . 270
 - 9األسد  ،ناصر الدين ،الحياة األدبية الحديثة في فلسطين واألردن حتى سنة  ، 1950ص ، 400
. 401
 - 10ياغي ،عبدالرحمن  ،حياة األدب الفلسااااطيني الحديس من أول النهضااااة حتى النكبة  ،ص ،318
 ،320ويُنظر أيضا ً  :ص. 107
 - 11ياغي ،عبدالرحمن  ،حياة األدب الفلسااطيني الحديس من أول النهضااة حتى النكبة  ،ص ، 318
. 320
 - 12أبو صااااااوفة،محمد  :شااااااااعر لم ينصاااااافه عصااااااره  /محمد حساااااان عالء الدين،توزيع مكتبة
األقصى،ع ّمان،1982،ص. 49
 - 13أبو صوفة،محمد :امرؤ القيس يقف على المسر، ،ص . 62
 - 14الساااابق،ص. 64ويُنظر :األساااد ،ناصااار الدين:الحياة األدبية الحديثة في فلساااطين واألردن حتى
سنة ،1950ص.401
 - 15أبو صوفة،محمد  :امرؤ القيس يقف على المسر ، ،ص . 103
 - 16ياغي ،عبد الرحمن  :حياة األدب الفلسطيني الحديس من أول النهضة حتى النكبة  ،ص . 251
 - 17الكركي،خالد ،ببداد ال غالب إالّ هللا ،ط،1الميسسة العربيّة للدراسات والنشر،بيروت
،2003ص. 46،47
 - 18عالء الدين ،محمد حساااااان ،إرادة وقدر ،جمعية ع مال الم طابع الت عاونية  ،ع ّمان ،1968 ،
ص ،10ويُنظر :المقدمة ص. 10-3
 - 19المسرحية  ،ص . 16
 - 20المسرحية  ،ص . 20
 - 21المسرحية  ،ص . 52
 - 22المسرحية  ،ص . 54
 - 23المسرحية  ،ص . 80
 - 24المسرحية  ،ص . 95
 - 25المسرحية  ،ص . 97
 - 26المسرحية ص . 60
 - 27المسرحية  ،ص . 29
 - 28المسرحية  ،ص . 41
 - 29المسرحية  ،ص . 45
25

 - 30المسرحية  ،ص . 39
 - 31المسرحية  ،ص . 53
 - 32انظر :المعلقة في :فت المبلَّقات ألبيات السبع المعلقات  .لزين الدين عبد القادر الفاكهي ،
تحقيق جابر المحمدي  ،ط، 1ج ، 2الجامعة اإلسالمية  ،المدينة المنورة  ،ص .1126
 - 33المسرحية  ،ص . 48
 - 34المسرحية  ،ص . 47
 - 35المسرحية  ،ص . 47
 - 36المسرحية  ،ص . 48
 - 37المسرحية  ،ص . 62
 - 38المسرحية  ،ص . 63
 - 39ياغي ،عبد الرحمن  :حياة األدب الفلسطيني الحديس من أول النهضة حتى النكبة ،ص. 318
 - 40مسرحية امرئ القيس :ص ،84يخاطب امرؤ القيس " سافو " في قوله :
ط ّي األ ير وط ّي الجدول الشاكي
أنت الثريا لها األجواء راســــــمة
ّ
حرّى موقعة في لحنـه الباكــــــي
تسري اليه فتشفي من مدامعه
باك .
فالجدول
شاك واللحن ٍ
ٍ
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حملت عضاله زمنا ً طويــــــــــال
ت وشاية الط ّمـــــــــا ،داء
بلب ِ
وهاتيه أزاهر أو نصـــــــــوال
أجيري غبطة الدنيا عليــــــــال
مللت وائي األسوان نضواً
أما تشفين من عمر ملـــــــــــــوال
أبرق البرب  ،ال تحبس سيــوال
أبرق البرب ،أوريت اشتياقي
نزيلة هذه األرباض  ،يومـــــا ً
سأرحل تاركا ً مأوى كروبـــــي
نزيلة هذه األرباض  ،يومــــــا ً
ستجمعنا صخور من عسيــــب
وما أدنى البريب الى البريـــــــــــب
كالنا مات عن أهل غريــبـــــــا
فس ّدد خطوه أبقــــــــــــــــــــى نسيب
غريب ضاع ملتمسا ً غريبــــا
عن الدنيا وعن خطط الرقيب
كالنا ودع الدنيا مشيحـــــــا
لمن أولى البقاء حجى األريب
كالنا غار فيها اعتبـــــــــارا
 - 47ابن حجر الكندي ،امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس  ،تحقيق محمد أبو الفضااااااال إبراهيم ،ط،5
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 -48القاضاااي  ،محمد " الرواية والتاريي  :طريقتان في كتابة التاريي روائيا "  ،فصاااول  ،المجلد
السااااااد عشااااار  ،العدد الرابع  ،عدد خاص عن " خصاااااوصاااااية الرواية العربية " ج ،2الهيةة
المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ،ربيع 1998م  .ص .56-42
ً
 - 49خليل ّي :انظر  :المسااارحية  :ص 15إ وردت مرتين ،و  :ص  38وردت مرتين أيضاااا " ،كان
الشاعر الجاهلي استخدمها في قصيدة من غرر قصائده :
ّ
ُ
ُ
َ
ب
ب
ت الفيا ِد المعذ ِ
نقاِّ لبانا ِ
خليل ّي ُمرّا بي على أ ّم ُج ْن َد ِ
(الديوان ص) 41
واستخدم صيبة " قِفا  :ص  " 16التي وردت في قصيدته :
ُ
بسقط الِّلوى بين ال َّدخول َو َحو َمل
ب ومنزل
قِفا نَ ْب ِ من كرى حبي ٍ
ِ
(الديوان:ص) 8
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وصيبة " أفاطم  " 38 ، 11،ووردت هذه الصيبة في معلقة امرئ القيس :
ْ
ت صرْ مي فأجملي
أفاط َم مهالً بعا هذا التدلّل
ت أزمع ِ
وإن كن ِ
( الديوان :ص)12
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فال ب ّد أن ألقى مرا ،صــــــــــــالتي
دعوني فشمس اليوم آ ن نورهــــــــــــا
إلى من حبتني رائـــــــــــــع الصلوات
دعوني فما قلبي بصخر إ ا هفــــــــــا
و كر الضحى يفضي الى هجساتي
دعوني  ،فتذكار الليالــــــي التي نـأت
 - 65المسرحية  ،ص . 40
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