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        : هقذهت
تمي ىذا البحث إلى فرعي عمـ اجتماع األدب بشكل عاـ، وعمـ اجتماع المسرح ين         

ذا كاف عمـ االجتماع ب يسعى إلى "مف فروع المعرفة اإلنسانية،  فرًعا ميًما وصفوبشكل خاص. وا 
ية، رصد ووصف وفيـ وتحميل مجمل الظواىر االجتماعية المختمفة في المجتمعات اإلنسان

إلى تعقب التحوالت المختمفة التي تعتورىا، فإف األدب بيذا المعنى ال يبتعد كثيًرا عف عمـ  ةباإلضاف
االجتماع حيث يسعى ىو اآلخر إلى تحميل المجتمعات اإلنسانية، ورصد التحوالت المختمفة التي 

  (1)"تطرأ عمييا.
 

ادة التي يستطيع األديب أف يوظفيا في الواقع االجتماعي الذي يحيط باألديب غنيٌّ بالمف       
عمى مستوى متميز. فالعبلقة بيف األديب وواقعو  إنتاجو األدبي، وينتج لنا أعمااًل إبداعيًة رائعةً 

" يتأثر بالحياة الخارجة  األديب إذ إفاالجتماعّي عبلقة تفاعمية تعتمد عمى مبدأ األخذ والعطاء، 
ولكف ليس  (2)"المجتمع.، وىو يستمد أدبو مف حياة ىذا في مجتمعوالسائدة في بيئتو، القائمة 

أف األدب مرآة تنعكس عمييا الحياة. فاألديب ال ينقل  -بعض الدارسيفكما يعتقد  –معنى ذلؾ 
ا معيًنا قفً يتخذ مو  واقعو كما ىو موجود؛ بل ىو يعكس فيمو الخاص عمى ىذا المجتمع، فيو دائًما

ا، فإف األدب  مادة، أي أنو إذا ما كاف الواقع االجتماعي يةعاجتمامما يدور حولو مف قضايا  حقًّ
ا بيذه المادة "األشكاؿ واألدوات الفنية واألدبية، وذات األديب وتجربتو وموقفو، تختمط جميعً 

  (3")مف العبثية والمصادفة. فتمنحيا النظاـ بداًل مف الفوضى، وتمنحيا المغزى والداللة بدالً 
 

ف األديب الجيد ىو الذي يستطيع أف يعكس تأثره بمواقف أيع أف نقوؿ ومف ثـ نستط        
؛ مجتمعو اكسبو رضنتج أدًبا مؤثًرا في مجتمعو، وي  مجتمعو، ويتخذ منيا عوامل مساعدة تجعمو ي  

 إذولكف يجب عمى األديب في الوقت ذاتو أال يستسمـ إلرادة مجتمعو، ميما كانت قوة ىذه اإلرادة. 
ىو مف يتأثر بمواقف مجتمعو ثـ يحاوؿ أف يؤثر في ىذا المجتمع؛ بغرض إصبلح  إف األديب الجيد

ف كانت ىناؾ إرادة تعترض عمى ذلؾىذا المجتمع والوصوؿ بو إلى المجتمع المثالي  . ، وا 
ميمة األديب ىي تنوير المتمقي بالقضايا األساسية في مجتمعو، مما يساعد ومف ثـ فإف 

، والحفاظ ، ومحاولة إصبلح ما فسد في المجتمعاإزاء ىذه القضاي المتمقي عمى أف يتخذ موقًفا
األديب بما أنو كائف اجتماعي؛ أجدر مف غيره عمى أف ف. عمى األشياء اإليجابية في المجتمع

براز أىـ القضايا االجتماعية في واقعو؛ وكل ذلؾ لدفع المتمقي لمتحرؾ  يكشف حقيقة مجتمعو، وا 
لـ يعد األديب ىو ذلؾ  وبالتاليلى األفضل. إداخل مجتمعو، وتحويميا  اقف السمبيةو نحو تغيير الم

الواقعي الضروري بيف المجتمع والعمل األدبي، بل حل محمو في ىذه الوظيفة مفيـو "الوسيط 
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عرفو لوسياف جولدماف بأنو "مجموع الطموحات والمشاعر واألفكار جديد، ىو مفيـو الرؤية، الذي ي  
وبيا غيرىـ مف  اد مجموعة واحدة ىي في الغالب طبقة اجتماعية واحدة،التي يشترؾ فييا أفر 

  (4)المجموعات"."
 

فييـ، يجب عميو االلتفات إلى ما  ويؤثر لكي يتمكف األديب مف الوصوؿ إلى عقوؿ قرائوو       
الو األثر المنشود في حياتيـ. ميحيط بيـ مف أحداث يعيشونيا ويحسونيا، وبالتالي تكف ألع

محالة مف إدراؾ األديب لمقيـ اإلنسانية والسياسية التي تحيط بو، بحيث  داع األدبي نابع الفاإلب
ا ينفصل عف مجتمعو. ونحف مف خبلؿ ما يقدمو لن يكوف األديب عمى وعي كامل بما يحيط بو، وال

 (5)نستطيع أف نستشف رؤيتو ونحكـ عمييا؛ ذلؾ ألف الفف تعبير في المقاـ األوؿ."مف أعماؿ "
أف األدب ظاىرة ومف ىنا تكتسب الدراسة السوسيولوجية لؤلدب أىميتيا مف خبلؿ وقوفيا عمى 

 اجتماعية يمكف مف خبلليا فيـ السياؽ المجتمعي العاـ الذي أفرزىا وساعد عمى تبمورىا.
 

ىذا ىو ما يسعى إليو البحث الراىف، مف حيث اىتمامو بضرورة فيـ العبلقة بيف العمل و        
أثناء ظيور العمل  ة، وبيف التحوالت التي تطرأ عمى المجتمعيي، متمثبًل لدينا في المسرحاألدب

. وفي سبيل إثبات ىذه العبلقة بيف الدراما والواقع االجتماعي التي ظيرت فيو، فإف البحث األدبي
لبحث تناوؿ اي)عمي أحمد باكثير(، حيث األديبرواد المسرح العربي وىو  واحد مفقد اختار أعماؿ 

األدبي خير مثاؿ عمى التزاـ  (باكثير)إنتاج  إذ إف حميل، مجموعة مف أعمالو الدرامية.بالفيـ والت
قادًرا عمى أف يمتقط الموضوعات  )باكثير(األديب بقضايا مجتمعو ومحاولة إصبلحو، فقد كاف

الكشف عف . لذا سوؼ يقـو البحث بفي أعمالو، ويجسدىا ةالسياسية أو االجتماعية أو اإلنساني
ذه القضايا. يل تومعالجطريقة  موضًحاأىـ القضايا االجتماعية التي تناوليا باكثير في مسرحو، 

أعماؿ ؛ يرى أنيا تمثل الركيزة األساسية في عبلقة البحث لذلؾ أربع قضايا اجتماعية وقد اختار
 ، وىذه القضايا ىي: واقعو االجتماعيبالدرامية  (باكثير)

 يني والتدليس باسـ الديف .التخمف الدأواًل: 
 الطبقية وأثرىا في المجتمع. ثانًيا: 

 اإلقطاع والظمـ االجتماعي. ثالًثا: 

   )*(.والمجتمع المرأةرابًعا: 
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 لتخلف الذيٌي والتذليس باسن الذيي: ا أوالً:

في و إذ إنارتبط إنتاج باكثير المسرحي منذ بدايتو بالواقع االجتماعي الذي يعيش فيو،        
األولى التي عاشيا في وطنو حضرموت وجد الكثير مف مظاىر التخمف والجيل  حياتوأثناء فترة 

الفكري والعقائدي عند أىل مجتمعو الحضرمي، فبدأ دراسة األسباب التي أدت إلى الوصوؿ ليذا 
)ىماـ في ببلد عممو اإلبداعي األوؿ مسرحيةالوضع وأبرزىا في صورة أدبية رائعة مف خبلؿ 

وما كاف يعيش فيو مف  ،حقاؼ(، فيو يبرز لنا في ىذه المسرحية حياة مجتمعو في حضرموتاأل
التخمف الديني والخرافة مف جية، ومظاىر الظمـ االجتماعي الواضح بشدة نتيجة ىذا التخمف مف 

تو األولى عاـ ف الصيرفي أثناء تقديمو ليذا العمل في طبعيجية أخرى. فكما يقوؿ األديب حس
ا تحت أعباء ثقيمة في درامتو صوًرا سريعة تمثل حياة ذلؾ القطر الشقيق رازحً  تممح : ")4991)

مف بدع متوارثة خمفتيا عصور مظممة، وسياسة غريبة عجيبة تتحكـ في مصير شعب خدرتو 
ا طاعة عمياء، وليس أقدر مف العقائد عمى أسر النفوس بالعقائد واألوىاـ، فسيرتو في سبميا طائعً 

بطل المسرحية عندما رأى مجموعة مف  (ىماـ)صديق  (دمحم)وىذا ما نممحو في قوؿ  (6)"الضعيفة.
  (7)مجتمعيف عند ضريح ألحد أوليائيـ يزاولوف ما يؤمنوف بو مف بدع وخرافات.الدجاليف المشايخ 

 

الديف وسيمة لمسيطرة عمى فقراء المجتمع الذيف يتسموف مف الشيوخ  ويتخذ ىؤالء      
إلى نشر الخرافات واألوىاـ عف أوليائيـ ومعجزاتيـ، وعف قدراتيـ  الدجاليفيسعى ىؤالء بالجيل، ف

 أضرحة أوليائيـ ىواإلغداؽ عم ،يطمبوف مف الناس االلتزاـ بأوامرىـوعمى الكشف واإللياـ، 
 وتتحقق يستجيب هللا لدعائيـف ،ويقربوىـ إلى هللا زلفى األولياء عنيـ ى؛ ليرضبالكثير مف األمواؿ

مؤمنيف بتمؾ األفكار، وينفذوف أوامر ىؤالء الشيوخ  الناس والعجيب أف ىناؾ الكثير مف، أحبلميـ
  (8).الدجاليف نتيجة جيميـ بأمور دينيـ

 

 

ىؤالء الشيوخ وصمت إلى درجة أنيـ يتحكموف في زواج بنات ىذا سيطرة كما أف       
 (ىماـ)في عدـ زواج  ووىو ما نبلحظالمجتمع، وذلؾ لما ليـ مف سمطاف عمى أولياء أمورىف، 

أحد شيوخ  -التي تييـ بو؛ ألف )ولي هللا( (ح سف)بطل المسرحية في أوؿ األمر مف محبوبتو 
مف دعوة الناس لعدـ  (ىماـ)يرفض ذلؾ الزواج لما يقـو بو  -في المسرحية الدجل والشعوذة

ل ولي أمر )ح سف( يوافق عمى سماع كبلمو أو األخذ بو مأخذ الجد، بل حرص )ولي هللا( أف يجع
ليبارؾ ىذا )ولي هللا( ػخطبتيا لشخص آخر، وىذا الشخص استطاع خطبتيا بما دفعو مف ماؿ ل

 (9).الزواج، بالرغـ مف رفض )ح سف( ىذه الخطبة
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ولي )مف فبدأ يتقرب، لجأ إلى الحيمةمحبوبتو إال بعد أف  مف تزوجأف ي (ىماـ)ولـ يستطع       
وأخذ ي رسل إليو مف يبيف لو أف ، مف الماؿ أكثر مما دفعو خصمو لػ)ولي هللا( دفع مبمغب اـقهللا(، و 

ر رأيو، وطمب مػف يّ فغ  وانطمت الحيمة عمى )ولي هللا(،  وبدأ يقتنع ببركاتو، ه،أفكار  تر غيّ قد ت ا(ىمامً )
رأى فػي المنػاـ  بأنػوىذا التغّير في الرأي لو )ولي هللا( ر  وفس  ولي أمر )ح سف( أف يزوجيا لػ)ىماـ(؛ 

ر رأيػػو لمجػػرد أف لػػػ)ح سف(، أي أنػػو غّيػػ الشػػخص المناسػػبوأنػػو  ،أصػػبح شػػاًبا صػػالًحا ا(ىماًمػػ)أف 
، مما يوضح لنا مدى ما وصل مف فسػاد فػي ذمػـ ىػؤالء (41)ا أكثر مف خصمودفع لو مبمغً )ىماًما( 

ـ مػف السػيطرة عمػييـ، الشيوخ، ويوضح لنا في الوقت نفسو مدى تأثيرىـ فػي أفػراد الشػعب وتمكػني
( فػي المػرتيف يسػمع كػبلـ )ولػي هللا (سػفح  )ويوضح لنا مدى التخمػف الػديني الػذي جعػل ولػي أمػر 

، بدوف تفكير لمجرد أنو يعمـ أف )ولي هللا( أكثر منو عمًما، وأنو يجب أف يسمع كبلمو بػدوف تفكيػر
 تنفيذ.، لذا فكبلمو أوامر واجبة الإلى هللا  منو أقرب –ولي هللا  -فيو
 

لػذا سػعى أثنػاء عرضػو ، (باكثيرػ)ىميػة بالنسػبة لػاأل ةشػديدكانػت ىذه القضػية ويبدو أف        
قػع لواالحػل؛ ألف األديػب الجيػد لػيس ىػو مػف يعػرض لنػا مشػكبلت اطريقػة لخطوطيا، أف يرسـ ليا 

لػذي الحػل ا بػرزص أثنػاء العػرض أف ييي يشاىده المتمقػي، بػل ىػو حػر مفقط، كأف األمر فيمـ تسجي
( يتصػدى ليػؤالء الشػيوخ اعنػدما جعػل )ىماًمػ (باكثير)وىذا ما قاـ بو  .ا ليذه المشكبلتيراه مناسبً 
ا عمػػى لسػػانو حػػل مشػػكبلت المجتمػػع الحضػػرمي، فيجعمػػو والمتػػاجريف باسػػـ الػػديف، واضػػعً  الػػدجاليف

 دـ،يستعرض أماـ شباب المجتمع الحضرمي أسػباب تػأخر بمػدىـ وتخمفيػا عػف ركػب الحضػارة والتقػ
 ،عقػد بإحػدى المػدارسويسػتغل حفمػة سػنوية ت   (44)،ا ليـ طريق الخبلص والسير نحو التقػدـموضحً 

ـ بيػا عم ػي   التػيويحضرىا حشد كبير مػف النػاس مػف كػل الطبقػات فيخػاطبيـ منتقػًدا طػرؽ التػدريس 
 يكتفػي بالنقػد فقػط بػل يحػرص عمػى أف ، والمسػيرة النيضػة فػي ىػذا المجتمػعسػيقود  الذيالنشء 

 جيًدا بأف يفيموا ما يتعمموف  ىذا النشءثـ ينصح  (42)،يوضح ليـ الطرؽ الصحيحة لتعميـ النشء
يػػدوا؛ حتػػى يسػػايروا حيػػاتيـ العصػػرية؛ ألف لكػػل جيػػل مشػػكبلتو تمػػوا عقػػوليـ ويفكػػروا ويجثػػـ ي عم  

      (49).الخاصة التي يجب عميو أف يسعى لحميا
أف العمػـ يمزمػو  نجػد (بػاكثير)مػع  ؟.مػة مػف عثرتيػاولكف ىل يكفي العمػـ وحػده لنيضػة األ     

يوضػح الشػباب يضػرب ليػـ مػثبل، ف ءلكػي يقنػع ىػؤال و (41)،طائل مف ورائػو عمل، فعمـ ببل عمل ال
كل عمى أحد في أف ي طعمو، وكذلؾ فعمػوا مف عمل يده، ولـ يتّ ( قد عمل وكسب ليـ أف الرسوؿ )ملسو هيلع هللا ىلص

 ، فيقوؿ عمى لساف ىماـ: ذاتو فقد كانوا يتعمموف ويعمموف في الوقتصحابة الرسوؿ األخيار، 

 أولـ يكتسب المختار في   عيده واآلؿ والصحب األوؿ. 
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 طالب العمـ وال كسب لو   بسػؤاؿ النػاس الّبد يػ ذؿ.

 (45)ليس مف لـ يكتسب متكبًل   إنمػا الكاسب عيف المتكل.

في  العاـ ا المتمقيمجتمعو الحضرمي مف عثرتو، مرشدً  وبذلؾ يكوف قد وضع باكثير مبلمح نيوض
 . أي مجتمع لطريق األمثل الذي يساعد عمى رقيىو ا طريق العمـ والعمل أف الوقت ذاتو

 

لثقافيػػة إلػػى مصػر، نجػػده انبيػػر بالنيضػػة الفكريػػة وامػػف حضػػرموت  (بػػاكثير)وبعػد انتقػػاؿ       
أف  (بػاكثير)ربية األخرى، ولكف سرعاف ما يكتشف عف سائر البمداف العالتي كانت تتميز بيا مصر 

مػف األضػرحة والمقػابر  الكثيػرو  ،بجوار ىذه النيضة الثقافية والفكريػة، الكثيػر مػف البػدع والخرافػات
التي يذىب إلييا الناس لمتبرؾ والتوسل بيا إلػى هللا، بػل الحػع أف األمػر فػي مصػر زائػد عػف الحػد، 

 فػي عػددىا األوؿ، إذ نجػده يقػوؿ: " (ىمػاـ)كتبيػا لمسػرحيتو وىو ما قػد سػجمو فػي المقدمػة التػي 
وىذه مصر، وىي كعبة العمـ ونيل الشريعة اإلسبلمية ال يوجد بحضػرموت ع شػر مػا يوجػد بيػا مػف 

إلػى التػاريخ الفرعػوني يسػتميـ منػو واحػدة  (بػاكثير)لذلؾ انػدفع  (46)".أصناؼ البدع وألواف الخرافات
تأثيرىـ فرعونية  التي تفضح أمر رجاؿ الديف المنحرفيف، وتبيف مدي مف أروع القصص التاريخية ال
، وصػػراعيـ الػػدائـ مػػع الحػػق، لعػػدـ عػػف طريػػق التػػدليس باسػػـ الػػديف فػػي الشػػعب المصػػري القػػديـ

انتصار الحق عمػييـ، ممػا يػؤدي إلػى خسػارتيـ لمكػانتيـ بػيف الشػعب، وبالتػالي خسػارتيـ لؤلمػواؿ 
أنيا ت قدـ قرابيف لآللية. ىذه القصة ىػي قصػة ممػؾ التوحيػد فػي  التي يأخذونيا مف الشعب بدعوى 

فتػػرة  –سػػقطيا عمػػى الواقػػع المصػػري فػػي الفتػػرةلي   (بػػاكثير) يااسػػتغمالتػػي  مصػػر القديمػػة )إخنػػاتوف(
إلى مصر، فأنتج لنا ثاني عمل درامي لو مسػرحية )إخنػاتوف  (باكثير)التي حضر فييا  -األربعينات
 ونفرتيتي(.

 

مركػػػزىـ الػػػديني فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة ىػػػو اسػػػتغبلؿ رجػػػاؿ الػػػديف  (بػػػاكثير)كػػػاف يػػػؤرؽ  مػػػاف       
بكػػل قػػوة، ويكشػػف زيػػف  ـفػػي تحقيػػق أطمػػاعيـ الشخصػػية، لػػذا حػػاوؿ أف يتصػػدى ليػػ واالجتمػاعي

أف األمواؿ التي يجمعيا الكينػة مػف  -بطل العمل -(إخناتوف )، فيا ىو يوضح عمى لساف  اىـدعو 
، وال يحرصػوف عمػى تعمػيميـ وأنيـ ال ييتموف بتقػوى النػاس، ف حقيـالشعب باسـ الديف، ليست م

نفاقيػا ؿااألمػو  دينيـ أو محاولة تقويميـ إذا ضػموا، األمػر الػذي دفعػو إلػى االسػتيبلء عمػي فيمػا ، وا 
 : يراه صواب مف وجية نظره

 :إخناتوف  

 ما زاد عميكـ أخوكـ بفرعونيتو بل بدينو،

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



ثير
 باك
حمد
ي أ
 عل
يب
األد

قع 
مو

 أ/ معتز سالمة أحمد عبد هللا           مسرح باكثير                                                   سوسيولوجيا 

 6 عّمان  -الجامعة األردنية                                 حوار اآلداب                                           مؤتمر

 يا رزقكـ.إذ اتخذتـ دينكـ مينة تكسبوف ب

 ه ى دي الناس أو ضموا!دال تبالوف مف بع

 اطمبوا مف مالي ما شئتـ أعطكـ

 أما ما ليس بممكي فبل!

 تمؾ األمواؿ لمعبادة وىي حراـ

 (47)لغير الرب الحق أتوف. 

 
ومسػئوليتيـ عػف تػردي  كشػف حقيقػتيـ، وزيػف عقيػدتيـ، وتضػميميـ لمنػاس،تجو إلى ثـ ي     

لممجتمع، فقد استطاعوا بزيف عقيدتيـ إقناع الناس أنيـ وسطاء التقرب إلى هللا، األوضاع الدينية 
، وفػي الحقيقػة أنيػـ عبرىـ وأف العبد لكي يتقرب إلى هللا يجب أف يبذؿ العطايا واليدايا والقرابيف هلل

بػػل  .(48)حيـ، فتزيػػد ثػػرواتيـ، ويعػػيش النػػاس فػػي فقػػر وتعػػبللصػػا لعطايػػاا هىػػـ الػػذيف يأخػػذوف ىػػذ
يصل تأثير ىؤالء الكينة إلى حد أنيـ يستطيعوف القضاء عمػى الحكػـ وقتػل السػمطاف، ونجػد ذلػؾ و

فتقوؿ الممكة فػي أثنػاء حػديثيا عػف إخػبلص  مع "تاي" مربيتو، (إخناتوف )في حوار الممكة "تي" أـ 
كتفػوف وال ي (49)" لمممؾ "إخناتوف" : فمقد عرض عميو الكياف العرش ليخذلو فأبى.بالقائد "حور مح

يـ، ويريػد توحيػد ل، بل وصل األمػر بيػـ إلػى أف يحرضػوا الشػعب عمػى ممػيكيـ؛ ألنػو أخػذ أمػوابذلؾ
                 (21)بيف الشعب. اآللية مما يضر بمصالحيـ الشخصية، ويؤثر عمى مكانتيـ

 

، وجػاء الحػل عػف طريػق (ىمػاـ)إلى حل ىذه المشػكمة فػي مسػرحية  (باكثير)كما سعى و        
ح ىماـ أبناء المجتمع الحضرمي لمسعي وراء التعمـ الجيد، والحرص عمى العمػل. نػراه فػي ىػذه نص

المسػػػرحية يضػػػع حػػػبًل مختمًفػػػا وىػػػو تطييػػػر الػػػببلد مػػػف ىػػػؤالء الرجػػػاؿ الضػػػاليف المضػػػميف، فيػػػأمر 
في نياية المسرحية بأف يستخدـ السبلح في مواجية ىؤالء الدجاليف  ( قائده )حور محب(إخناتوف )

 (24)الببلد. ف الفتنة بيف الناس، وجعموىـ يثوروف عمى الممؾ ويخربونار يف أشعموا الذ
 

 

ليستعرض مف خبللو قضية التخمف الديني  وحدهإلى التاريخ الفرعوني  (باكثير)ولـ يمجأ        
حمميػػا لي  مػػف األسػػاطير اإلغريقيػػة  (أسػػطورة أوديػػب)والتػػدليس باسػػـ الػػديف، بػػل لجػػأ إلػػى اسػػتدعاء 

ذا ما كافمبلمح ىذه القضية. و  ببعض يدور بيف اآلليػة والبشػر،  (أوديب سوفوكميس)الصراع في  ا 
: " بػيف قػوى الشػر  -د. عػز الػديف إسػماعيل  كمػا يقػوؿ – يتركػز (أوديب بػاكثير)فإف الصراع في 

 إذا. (22)ممثمة في الكاىف األكبر المخادع، وقوى الخير ممثمة في أوديب وترزياس الكاىف المصمح"
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فالصراع لـ يكف بػيف أوديػب واآلليػة، ألنػو لػـ يكػف ىنػاؾ آليػة، بػل إلػو واحػد كامػل ال يحمػل حقػدًا 
داخل أعمالػو كػاف يفػرض عميػو أف يجعػل  (باكثير)فالفكر اإلسبلمي الذي يتحرؾ منو  -، (23)لمبشر

ذا ما كاف ىناؾ أح -ىناؾ إلًيا واحًدا فقط وليس عدة آلية كما في األسطورة األصمية د ينظر إلػى وا 
، إال أف ىذا الشخص يكتشػف فػي النيايػة أنػو مخطػ  فػي (24)ىذا اإللو عمى أنو إلو ظالـ أو عاجز

حق اإللو، وأف العيب ليس فػي اإللػو بػل فػي رجػاؿ ديػف ىػذا اإللػو الػذيف يشػوىوف الػديف ويضػروه 
األوقػػاؼ أكثػر مػف أف ينفعػوه. فيػػـ يسػتغموف جيػل النػػاس بػأمور الػديف ويفرضػػوف عمػييـ النػذور و 

ليحصل ىؤالء الرجاؿ عمى ىذه األمواؿ وتكثر ثرواتيـ ويظل الناس فقراء يعانوف مػف الجػوع ومذلػة 
 ةالسؤاؿ معتقديف أنيـ بذلؾ يرضوف اإللو ويحصموف عمى الحسنات التي ترفع مف شأنيـ. باإلضاف

كشػف لػو أف تن بعػد بوالمسرحية ويؤمف  نيايةإلى أف مف يكفر ويمحد بيذا اإللو يسترد صوابو في 
  (25).خدعة رجاؿ الديف الفاسديف

 

 مف أمو، وزواجثـ و، يبأل ومف قتم ،ضحيتيا (أوديب)المؤامرة التي وقع ر )باكثير( يفسّ و      
وأسرتو،  (أوديبػ)الذي استغل مركزه الديني في اإليقاع ب األكبرالكاىف مف رت بّ د  مؤامرة بأنيا 

في كل مرحمة  يوضح لنا أف الكاىف األكبرفيو . دث ألوديبويؤكد أف القدر ليس لو دخل فيما ح
مف مراحل ىذه المؤامرة تدفعو شراىتو لمماؿ والنذور إلى أف يوقع في روع ضحاياه أف الوحي 

 (اليوس)أوعز إلى الممؾ  ففي البداية (26).اإلليي ىو الذي يريد، وأنو ليس إال منفذًا ليذه اإلرادة
وف وبااًل عميو. وىو في الحقيقة قد قبض ثمف ذلؾ مف منافسو الممؾ بالتخمص مف ابنو حتى ال يك

 ممؾ كورنث (بوليب)
مف القتل، وأوعز لنديمو أف يعي ره بأنو  (أوديب). ثـ دبر الكاىف نجاة (27)

ليتخمص مف الممؾ )اليوس(، ويتمكف مف السيطرة  .(29)أباه ويتزوج أمو ، ودب ر لو أف يقتل(28)لقيط
يتمكف مف مف ثـ عمى )أوديب( وعمى المممكة كميا، ويصبح ىو المتصرؼ في كل شيء، و 

الحصوؿ عمى أمواؿ الشعب بدوف إزعاج مف أحد، لذا احتفع بيذا السر في نفسو حتى يستغمو 
كاف خبلليا تتوافد عميو النذور مف  عاًماسبعة عشر  (أوديبػ)مسالًما ل فيو ظل عند الحاجة،

عمى تفريج أزمة  (أوديب). حتى إذا كانت قصة الوباء وخشي الكاىف مف عـز (جوكاستا)الممكة 
كاف ذلؾ بداية لمصراع بدأ بتيديد )أوديب( بكشف سره، و الشعب بأف يوزع في الناس أمواؿ المعبد، 

  (33).ابينيم
 

مصادرة أمواؿ المعبد غير عاب  بتيديدات الكاىف األكبر بإشاعة تفاصيل  (أوديبويقرر)       
الذي كاف الكاىف األكبر قد  -(ترزياسالكاىف)في موقفو  (أوديب)وينضـ إلى (31).قصتو في الناس

وعندئذ يظير لنا أوديب وترزياس  -تصرفات الكاىف األكبر لرفضوطرده مف المعبد ومف المدينة 
يياجـ افريف بالمعبد وكينتو، وعمى رأسيـ كبيرىـ. ويشتد الصراع بيف الجانبيف، ، وك مؤمنيف باهلل
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غري بيما جموع الشعب، ولو في ذلؾ وسيمتو، وبيف يديو وي   (أوديب وترزياس)الكاىف األكبر 
حججو، وأوديب وترزياس يياجمانو ويكشفاف لمناس عف حقيقتو. ويبذؿ الطرفاف قصارى جيدىما 

أمره، وطرده إلى قمة جبل  ي ينتيي آخر األمر بيزيمة الكاىف األكبر وافتضاحفي ذلؾ الصراع الذ
ال يبرحيا حتى الممات، وتتوزع أمواؿ المعبد عمى الناس إلى جانب المعونة التي قدميا كتيروف 

(32).ممؾ كورنث (بوليب)كذلؾ
  

 

والباطل،  الحق بأنو صراع بيف (باكثير)ثـ يمكف أف نصف الصراع في مسرحية  ومف      
عوف أنيـ ، فنحف أماـ طرفيف متناقضيف؛ أحدىما رجاؿ الديف الفاسديف أو مف يد  ولكل منيـ رجالو

أولياء هللا، ونستطيع أف نطمق عمييـ أنيـ شياطيف اإلنس الذيف يفتروف عمى هللا الكذب مف أجل 
ؿ الناس، تحقيق أطماعيـ المادية، فيكنزوف الذىب والفضة ويستولوف عمي الضياع وأموا

مف الشر والفساد، ويمثل ىذا الفريق الكاىف األكبر لوكسياس، وىو  اويقترفوف في سبيل ذلؾ ألوانً 
شيطاف مف شياطيف اإلنس  -(باكثيرػ)بالنسبة ل -(لوكسياسػ)، ف)باكثير(الفريق الذي يحذرنا منو 

ر لنا تصدير عيـ في اإلثـ؛ ولعل ىذا يفسوق  يجب عمى اآلخريف أف يحترسوا منو حتى ال ي  
خطوات الشيطاف ألنو عدو مبيف  إتباعالمسرحية باآلية القرآنية الكريمة التي يحذرنا فييا هللا مف 

وء  تعالى هللا ىي قوؿو  لنا. ـ بالسُّ ك  يطاف  إن و  لكـ عدٌو م بيف * إن ما يأم ر  :)وال تت ب عوا خ ط وات  الش 
لفكرة  لتكوف تمخيًصا( 169، 168وف()سورة البقرة، اآلية:والفحشاء  وأف تقولوا عمى َّللا   ماال تعمم

  .ؤلسطورة اإلغريقيةتشكمت الصورة الجديدة ل اىامعنوفي ضوء  ،المسرحية
 

ر  عميو مف نوازع الضعف في مجموعو العاـ ر اإلنساف السويّ خوالطرؼ اآل      ، بما ف ط 
عمى الفطرة  د  ل  ، الذي و  (أوديب)ىذا ىو الجريمة واإلثـ، و  طريقا إلى البشري التي تيوي بو أحيانً 

عوه في وق  ، ولكف شياطيف اإلنس ال يتركونو في حالو بل يسعوف بكل قوة إلى أف ي  (33)السميمة
ا إلى نفر مف الناس يساعده ويقف بجانبو، ينصحو ، لذا فإف ىذا الطرؼ يحتاج دائمً (34)اإلثـ

؛ ألنيـ يفيموف الديف فيًما صحيًحا، عنو ابتعد ويعيده إلى الطريق المستقيـ إذا ،ويقوي مف موقفو
، والتصدي لمباطل ميما كانت قوتو وعمو أمره، الديفا عمى أىبة االستعداد لمدفاع عف ىذا وىـ دائمً 

كرمز لرجل الديف الصالح الذي ال  (باكثير). الذي استخدمو (ترزياس)ويمثل ىذا النفر الكاىف 
ـ، فيو يأمر بالمعروؼ وينيى تطاعتو ويدعو إلى الديف القيّ يرضى بالفساد بل يحاربو عمى قدر اس

وقف بكل قوة أماـ الكاىف األكبر؛ ألنو أراد أف يستخدـ الديف  يوعف المنكر ميما كانت العواقب، ف
( أوديب)، كما أنو وقف أماـ (35)فيما ليس لو ويفتري عمى هللا الكذب مما أدي إلى طرده مف المعبد

لو قاس، ظير ىذا اإل  اعتقد أففي أوؿ المسرحية باإللو؛ ألف  (أوديبما كفر)ورده إلى صوابو، عند
ليعيده إلى إيمانو،  -في ىذه المسرحيةالبطل المساعد ب نصفوالذي نستطيع أف  -لو ترزياس
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نما يوحي بالخير والبر. و الحق ال يوحي بالشر واإل  اإللوويوضح لو أف  أف ما يحدث في ثـ، وا 
اس، وليس ىذا رىا الكاىف األكبر الذي يريد أف يستحوذ عمى أمواؿ النعة دبّ خدنتيجة المدينة ىو 

  (36)مف وحي اإللو الحق.
، بالرغـ مف اتفاؽ الغايػة وىػو إصػبلح السابقة ولعل اختبلؼ الحل في المسرحيات الثبلث       

ينًيػا، يرجػع المجتمع الذي فسد، والقضاء عمى رجاؿ الديف المنحػرفيف، وتنػوير المجتمػع المتخمػف د
رجل عادي مف أبناء الشعب ال يممؾ  (ىماـػ)، فـفي مجتمعي األبطاؿ الثبلثةالختبلؼ وضع كل مف 

إال التغيير بمسانو، وليس عنده مف االستعدادات الحربية التي تجعمو يمجأ إلى السبلح لمواجية ىذا 
لمفسػػديف المخػػربيف مواجيػػة ىػػؤالء ا وممػػؾ لديػػو جػػيش يسػػتطيع مػػف خبللػػ (إخنػػاتوف )الشػػر. بينمػػا 

أمػػا . ، لػػذا اسػػتعاف بقائػػد جيشػػو)حور محػػب( لمقضػػاء عمػػى الكينػػةلممجتمػػع ميمػػا اسػػتفحل خطػػرىـ
، لكنػو ضػعيف اإليمػاف فاحتػاج أف يظيػر ولديو السمطة الحربية )أوديب( فيو ممؾ مؤيد مف الشعب

اعده عمػى طريػق ، ويعػزز موقفػو، ويسػالير لػو ن  يدعمو وي  مثل )ترزياس( في حياتو شخص صالح 
،والقضاء عمى رجاؿ الديف الفاسديف، فكأنما تعاونػت السػمطة مػع الحكمػة فػي حل مشكبلت مجتمعو

مػػف ألػػواف  ثبلثػػة ألػػواف (بػاكثير)وبػػذلؾ يكػػوف قػػد اسػػتعرض . الػتخمص مػػف السػػمطة الدينيػػة الفاسػدة
عػادي مواجية رجاؿ الديف المنحرفيف داخل المجتمع، ووضح في الوقػت نفسػو كيػف يمكػف لمرجػل ال

، وكيف يمكػف أف يتعػاوف رجػاؿ مواجية ىذا الفساد، وكيف يمكف لرجل السمطة مواجية ىذا الفساد
جميػع جمػع بػيف قػد ويكوف بػذلؾ  .؟السمطة مع رجاؿ الديف الصالحيف في التخمص مف ىذا الفساد

         في مواجية الفساد. ورجل الديف الصالح ، ووضح دور كل مف الحاكـ والمحكـوأطراؼ المجتمع

 

أف يرصػػد قضػػية التخمػػف الػػديني  لثبلثػػة السػػابقةا فػػي أعمالػػو الدراميػػة (بػػاكثير)حػػاوؿ ىكػػذا  
أف يضػع إلػى جوارىػا صػورة واضػحة لمػدواء الػذي  –قت ذاتػوفي الو  -محاوالً ، والتدليس باسـ الديف

 ىذا الداء. ةعالجاستخدامو لميمكف 
 

   :الطبقيت وأثرها في الوجتوغ ثاًيًا:

ضية الصراع الطبقي وفكرة المساواة بيف طبقات الشعب المختمفػة فػي أعمػاؿ بػاكثير ظيرت ق   
الدرامية بصورة واضحة؛ عمػى أف ىػذه القضػية تظيػر فػي أعمالػو فػي العبلقػة الجدليػة بػيف طبقتػي 
رجاؿ الديف المنحرفيف وأبنػاء الشػعب العػادييف، وطبقتػي الحػاكـ والمحكػـو ومػا تنتجػو ىػذه الصػورة 

 خرى.مف طبقات أ
  

 

كانت فكرة القضاء عمى الطبقية وتحقيق المساواة بيف أفراد الشعب فكرة ممحػة عمػى  بدايةً       
الشػػعب  إذ إف. 4991الػػذي ظيػػر عػػاـ  بػػاكثير منػػذ عممػػو الػػدرامي األوؿ )ىمػػاـ فػػي بػػبلد األحقػػاؼ(
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 امفتًتػكػاف  فقػدرىيف وضع بدائي باىت السمات والمبلمػح، 4962ا قبل قياـ ثورة اليمني كاف إلى م
إلى ثماني شرائح أو فئات اجتماعية، وىػذه الفئػات ىػي: العمويػوف، أو السػادة مػف البيػت  ااجتماعيًّ 

الياشػػمي، القضػػاة، التجػػار، مػػبلؾ األراضػػي، المشػػايخ وىػػـ القػػادة المحميػػوف لمقبائػػل والفبلحػػيف، 
ف الحقيػرة فػي نظػر والفبلحوف والتجار الصغار والموظفوف الصغار مف سكاف المدف، وأصحاب المي

  (97)وىـ فئة مف مياجري السواحل اإلفريقية. والخدـالفئات السابقة، 
وكانت الفئػات األربػع األولػى تتمتػع بامتيػازات مختمفػة عػف بػاقي الفئػات. األمػر الػذي جعػل      

يسػعى منػذ  -بطػل المسػرحية – (ىماًما)اقشيا في المسرحية. إذ نجد نباكثير يرصد ىذه الظاىرة وي
، -التػي ىػي فػي األسػاس فكػرة بػاكثير – نشر فكرة المساواة بيف طبقات الشعبإلى وؿ المسرحية أ

: فيقوؿ محدّ   ًثا عمية القـو

 
 

 

 

عيـ األسموب الديني، لكي يقنعيـ، فيستند إلى المبدأ القرآنػي الػذي يقػوؿ وىو يستخدـ في حديثو م
" فيو:  -عز وجل-هللا  ـْ ػْني  ْيػًرا  مّ  ون ػوا خ  ػى أ ف ي ك  ـأ ع س  ػف ق ػْو ْر ق ػْوـٌ مّ  ن ػوا ال  ي ْسػخ  ام  يف  ء  ػا ال ػذ  ػا أ يُّي  " ي 

ليامػػة التػػي قػػاـ عمييػػا ويوضػػح ليػػـ أف المسػػاواة أحػػد المبػػادئ ا ( 44:اآليػػة ،.)سػػورة الحجػػرات
 اإلسبلـ. 

 

الػذي يقصػد بػو بػاكثير  –اعتياد طبقة األشػراؼ والسػادة فػي مجتمعػو  (ىماـ)وعندما يرى       
االنقطػاع عػف مزاولػة العمػل؛ ألنيػـ مػف عميػة القػـو وال يميػق بيػـ أف ينزلػوا إلػى  -مجتمعو اليمنػي

فػػي المجتمػػع أف ينقطعػػوا لمعمػػـ  ت الشػػعب الكادحػػة، كمػػا أف دورىػػـاسػػوؽ العمػػل مثػػل بػػاقي طبقػػ
يثػور عمػييـ ويػدعوىـ إلػى الخػروج  بقيػة المجتمػع، نجػده والعبادة، وأنيـ يجب أف يعيشػوا عمػى كػدّ  

الرقػػي بػػو، وخاصػػة أف  العمػػل مػػف أجػػلإلػػى العمػػل، والمشػػاركة فػػي بنػػاء المجتمػػع، والنيػػوض بػػو، و 
ألي طبقػػة مػػف  ، وال يحػػقّ سػػبلـفػػي اإلمػػيس ىنػػاؾ تواكػػل ف،  امًعػػ وعمػػل الػػديف اإلسػػبلمي ديػػف عمػػـ

طبقات المجتمع أف تتخذ لنفسيا بعض االمتيػازات باسػـ الػديف، ممػا قػد يثيػر الحقػد والضػغينة بػيف 
  (99 )أفراد المجتمع الواحد.

 

فػػػي المجتمػػػع  ةبعػػػد ذلػػػؾ لمناقشػػػة قضػػػية طبقيػػػة أخػػػرى كانػػػت منتشػػػر  (بػػػاكثير)ثػػػـ يتجػػػو      
 إف، حيػػث األخػػرى  طبقػػات الشػػعبرجػػاؿ ألشػػراؼ مػػف الحضػػرمي آنػػذاؾ، وىػػي قضػػية زواج بنػػات ا

كانػت تػرى أنيػػا أفضػل وأعمػى مػف بػػاقي طبقػات الشػعب األخػػرى؛  -طبقػة العمػػوييف -الطبقػة األولػى

 حكموا األنصاؼ فيما بينكـ        ال يكف قـو لقـو حاقريف .

 (98)ميزة اإلسبلـ عند الباحثيف ! ػا      اواة عمى أعدليػفالمس
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وذلؾ التصاليا المباشر بالفرع الياشمي، ومف ثـ كانت ال تقبل أف تزوج بناتيا مػف فئػات المجتمػع 
قضاة التي تمييػا فػي المرتبػة مباشػرة، وحتػى لػو لكػف األخرى التي دونيا منزلة حتى لو كانت فئة ال

الشػػخص المتقػػدـ لػػزواج ابنػػتيـ عمػػى خمػػق وديػػف ومشػػيود لػػو بالصػػبلح. وىػػذا مػػا حػػدث مػػع )دمحم( 
ونصيره في مبدأ مواجية الفساد، وتطييػر المجتمػع مػف العػادات والتقاليػد المضػممة،  (ىماـ)صديق 

بنػػات العمػػوييف، رفػػض أىميػػا بػػالرغـ مػػف أف كػػل مػػف  فعنػػدما أراد )دمحم( الػػزواج مػػف )عمويػػة( إحػػدى
)دمحم( و)عموية( يػرى أنػو جػدير بػاآلخر، األمػر الػذي أدى إلػى وفاتيمػا فػي نيايػة المسػرحية، حزًنػا 

  (11)ببعض. اعمى عدـ ارتباطيم
 

يتضح لنا مبدأ المساواة بيف الحاكـ والمحكـو ظاىًرا في  وفي مسرحية )إخناتوف ونفرتيتي(     
يتزوج مف ابنة  خناتوف( الممؾ مع كل مف يتعامل معيـ مف قواد وكينة وخدـ، فيوإصرفات )كل ت
 –وعمالو، ويعامل خدـ قصره مف الفبلحيف معاممة الند لمند، بل إنو ينادي عمى قواده  وخادم
ويحرضوف  وىو يعمـ ذلؾ، بمفع )يا أخي(، وعندما يأتيو الكينة الذيف يكيدوف لو المكائد -دائما

ويجعل مف مبدأ المساواة أساًسا مف أسس ديف . (14)، يرحب بيـ قائبل: )أىبًل باإلخوة(عميو شعبال
، وعما سيحدث في يحدث أمو الممكة )تي( عف مبادئ دينو الجديدالتوحيد الذي يدعو إليو، فيو   

ف اختمفت ببلدىـ، أل ي  سإذ الببلد عندما ينتشر ىذا الديف،  نيـ صبح الكل أخوة متحابوف حتى وا 
 :وؿقفي يجمعيـ ديف واحد،

 يـو ال يبغي المصري عمى السوري، و ال

 يزىى المصري عمى النوبي، وتمغى الحرب الزبوف 

  (12)غدو الناس جميًعا وىـ إخوة آمنوف. ييـو 

وعندما يجتمع مع الكينة في محاولة إلقناعيـ بالدخوؿ في الديف الجديد، وىـ يمدحونو،        
ا أنػو عبػد و أصبح أفضل منيـ ألنو فرعوف ونبي في الوقت ذاتو، فيرد عمييـ مبينً ويوضحوف لو أن

ة عنػػد هللا مػػثميـ، ولػػـ يػػزده أنػػو فرعػػوف شػػيًئا، ألف األمػػر لػػيس لػػو عبلقػػة بالمناصػػب أنمػػا األفضػػمي
مبػدأ لباىنػا يسػتعيف  ػ)باكثير(ف. (19)(دينوما زاد عميكـ أخوكـ بفرعونيتو بل ب): لتزاـ الديني لمفردال با

 –خر، حيث يقػوؿ هللا آ شيءأي بس التقوى وليبأفضمية اإلنساف عند هللا  الذي يؤكد أفاإلسبلمي 
ـْ  :" -عػػز وجػػل ػػاك  نػػد  هللا   أ ْتق  ـْ ع  م ك  ؛ وكػػل ذلػػؾ مػػف أجػػل أف (49: ") سػػورة الحجػػرات، اآليػػة إ ف  أ ْكػػر 

الكينػة، يعتػرض عمػى كػبلـ بينػو وبػيف  مطػوؿ. كمػا أنػو فػي حػوار يرسخ فكرة المساواة داخل عممو
مػف طبقػة  (مػاي)عميد كينة آمػوف الػذي صػرح فيػو أنػو أفضػل مػف )مػاي( خػادـ )إخنػاتوف(؛ ألف 

بػاقي فئػػات الفبلحػيف بينمػا )عميػد آمػوف( مػف طبقػة الكينػة التػي تػرى فػي نفسػيا أنيػا أفضػل مػف 
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فػػرؽ بػػيف الفػػبلح الشػػعب، فيػػرفض )إخنػػاتوف( ىػػذه النظػػرة الطبقيػػة، ويؤكػػد لػػػ)عميد آمػػوف( أنػػو ال 
كمػػا  -والكػػاىف، أو حتػػى بػػيف الفرعػػوف والفػػبلح، فالنػػاس جميًعػػا سػػواء أمػػاـ الػػرب، ال فػػرؽ بيػػنيـ 

 ( 11)إال بالتقوى. -وضح مف قبل
 

ويبدو أف نظرة الدونية التي كانت تنظرىا الطبقات الراقية لمفبلح كانت محط اىتماـ مػف          
نجػػد أف  إذ. (جحػػا)مسػػمار ية حتمػػع فػػي مسػػر جبعاتيػػا عمػػى المج ىػػذه النظػػرة وتلبػػاكثير إذ نػػراه يعػػا

ا بعدما تـ عزلو مف مينة القضػاء، ألنيػا تػرى فبلحً  (جحا)زوجة جحا )أـ الغصف( ترفض أف يعمل 
أصػرت عمػى عػدـ عممػو بمينػة و  (جحا)أف ىذه المينة وضيعة ال تميق بزوجيا، لذلؾ قاومت بشدة 

بنتيا )ميمونة(، بالرغـ امف  (جحا)يتزوج )حماد( ابف أخو  بل أكثر مف ذلؾ ترفض أف (15)الزراعة.
مػف أعيػاف البمػدة،  رجػلألنو فبلح، وىػي تحمػـ أف تزوجيػا لأف ميمونة تحبو وىو كذلؾ يحبيا؛  مف

 عندما عرض عمييا األمر:  (جحا)أصحاب الماؿ والسمطاف، فيي تقوؿ لزوجيا 
 بعزلؾ مف عممؾ؟ أـ الغصف: مف ذا يتزوجيا اليـو بعدما عمـ الجميع 

 جحا: صاحبيا موجود، وفي وسعنا أف نزوجيا لو في أي وقت نشاء. 
 أـ الغصف: )ساخرة( تعني حماد ابف أخيؾ؟ 

 جحا: نعـ... ماذا بحماد؟ إنو قد تمقى شيًئا مف العمـ، ولو ذكاء وعقل.
 (16)أـ الغصف: قمت لؾ ألف مرة : لف أزوج ابنتي لفبلح!

 

 

ىػو االسػتعمار الػذي  -خاصػة فػي مصػر –ىػذه النظػرة الدونيػة لمفػبلح ولعل المتسػبب فػي      
ال يميػق  وضػيعٌ  عامل الفبلح عمػى أنػو إنسػافٌ احتل الببلد العربية لفترة كبيرة مف الزمف كاف خبلليا ي  

، فيػو كػاف ميينػةً  عامػل الفػبلح معاممػةً ، وأخذ ىذا االستعمار ي  منزلتوبو أف يطمح لمنزلة أعمى مف 
 لمفػبلح أنو عبد لديو يتحكـ فيو كما يشاء. وبالتػالي أصػبح بػاقي فئػات المجتمػع تنظػر عاممو عمىي  

ميانة، وتعتبر مينػة الزراعػة مينػة حقيػرة، وبالتػالي ال يطمػح أحػد إلػى أف تحمل الكثير مف النظرة 
 يعمل بيا.

 

ف( ، التي تمثل فييا شخصية )جمفداأكثر في مسرحية )جمفداف ىانـ(ويتضح لنا ىذا        
أفضل مف باقي طبقات الشعب، وأف مينة الفبلح مينة  ارى أنيتي تالتركية طبقة المستعمر ال

ا بالرغـ مف حبو ليذه المينة، أف يعمل حفيدىا فبلحً رفض ت)جمفداف ىانـ( التركية نجد  إذحقيرة، 
ة التي كاف مصرًيا مف الطبقة المتوسط هولعل ذلؾ نابع مف أف والد –وتقديره لكل مف يعمل بيا 

 فنراىا تقوؿ:  –ت قدر الفبلح  ؿما تزاكانت 
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جمفداف: لماذا تسترت  عمييما وأنت تعمميف أنيما يقرآف في كتب الفبلحيف؟ أنتـ أسرة فبلحيف 
  (17)ا مثمكـ.وتريدوف ابني أف يطمع فبلحً 

   

ميزة، فمينة ا مرموًقا؛ ليحظى بمكانة اجتماعية متريد أف يكوف حفيدىا أديبً ( جمفداففػ)        
األديب بالنسبة إلييا أفضل ألف مرة مف مينة الفبلح، األمر الذي يضطرىا أف تشتري لو الكثير مف 

في مكتبة كمية اآلداب نفسيا،  دال توجنش  لو مكتبة ضخمة مميئة بالكتب النادرة التي الكتب، وت  
مف كمية  افصل حفيدى، وعندما ي  ليعطوا حفيدىا دروًسا في األدب؛ الجامعة بأساتذةوتستعيف 

، مرة ثانية أف تعيده مرة ثانية، ولكف في النياية يرسب في االمتحانات ةاآلداب، تسعى جاىد
عبلقتو نيائًيا مع صديقو الوحيد حفيدىا يقطع  كانت حريصة عمى أفو  .فصل مف الكمية نيائيًّاوي  
كمية الزراعة التي تطمق ؛ وذلؾ ألف عبد الرءوؼ دخل ( حفيدىاضياء)الذي يحبو  (عبد الرءوؼ)

نو كاف يشجع )ضياء( عمى قراءة كتب أىي عمييا كمية الفبلحيف، وسوؼ يصبح فبلًحا، كما 
يصر حفيدىا عمى تعمـ الزراعة ومصاحبة )عبد  وعندما ،(18)الزراعة وتربية الدواجف واألغناـ

فكره عممو كفبلح، سوؼ تيدد حفيدىا بأنو إذا لـ يصبح أديًبا وينزع مف و ، ذلؾال ترضى ب الرءوؼ(
الذي ال تري قصة مف )عاطف( األديب الفقير أف يش اتحرمو مف الميراث، األمر الذي اضطر حفيدى

 تو وتجعل لو نصيًبا في الميراث. مف يتبنى موىبتو، وينسبيا إلى نفسو، حتى ترضى عنو جدّ  ديج

ة: طبقة الحكاـ أو قد قسـ شخصيات مسرحيتو إلى طبقات عد باكثير وبذلؾ يكوف           
الذيف يمارسوف قيرىـ عمى مف حوليـ ويعتبروف أنفسيـ أفضل مف الجميع وأنيـ  المستعمريف

التي تشمل  المواطنيفيستحقوف أفضل المناصب في المجتمع، وتمثميـ )جمفداف ىانـ(، وطبقة 
ثميـ كل ويم وىـ مف يقع عمييـ الظمـ االجتماعي في المجتمع، الموظفيف والفبلحيف والخدـ،

بمجرد وفاة )جمفداف ىانـ( رمز السمطة واالستعمار تعود فلذا الشخصيات األخرى في المسرحية. 
، فمـ يعد ىناؾ فرؽ بيف أحفاد ىذه السمطة، وأبناء الطبقة الكادحة (19)األمور إلى نصابيا الطبيعي

دب ويتجو إلى حفيد )جمفداف ىانـ( بمجرد موت جّدتو يترؾ األ (ضياء)في المجتمع. فنجد أف 
نش  الكثير مف القرى الزراعية النموذجية بالماؿ الذي ورثو مف جّدتو، ويعترؼ بأف الزراعة، وي  

، ويساعده (عاطف)ائسة ليست مف تأليفو، بل ىي مف تأليف روائي مغمور ي دعى برواية الجنة ال
ة بعد وفاة)جمفداف عمى أف يكوف أديًبا مشيوًرا. مما يعني أنو قد حدثت تغيرات اجتماعية واسع
، وذلؾ عف طريق ىانـ( رمز الطبقة الحاكمة، وخاصة إعبلء شأف الفبلح الذي كانت تستحقره

كسابيا (51)( حفيد )جمفداف ىانـ( مينة الزراعةضياءممارسة ) ، ومحاولة تطوير ىذه المينة، وا 
  بعًدا اجتماعًيا أفضل مما ىي عميو.
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ظير مف باكثير لمفبلح، يجعمو يخرج مف تمؾ الصورة إف ىذا التن" ومف ثـ يمكف القوؿ      
الجديدة لمفبلح الطبقية القديمة، الممثمة في كونو فقيًرا في أدنى طبقات المجتمع، إلى تمؾ الصورة 

 4952يد ثورة يوليو ىعمى أنو "صاحب ممؾ" والتي بدأتيا الثورة بقانوف اإلصبلح الزراعي، ىذا عم
فيو يريد ما أرادتو الثورة مف تفتيت لمطبقية وذلؾ باالشتراكية والتحوالت التي رمز إلييا باكثير ىنا، 

التي أصابت المجتمع المصري آنذاؾ وىى تمؾ التغييرات التي أصابت مجتمع القرية مف جراء 
، وتنقسـ ىذه التحوالت (54)" 4977حتى عاـ  4952سبتمبر  9قوانيف اإلصبلح الزراعي بدًءا مف 

 إلى نوعيف: 
تماعي. ى: تحوالت ثورية، وىى تمؾ التي تؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في البناء االجاألول"
جعميا حيث استطاع باكثير أف يرسـ ىذا الوضع في المسرحية، و  (52)الثانية: تغيرات إصبلحية."و 

 تحفل بنماذج متعددة لمصراع الطبقي الذي كاف يدور في المجتمع المصري في ىذه اآلونة.

د كاف باكثير يؤدلج قضية الصراع الطبقي ومبدأ المساواة بيف أفراد المجتمع داخل لق         
أعمالو، ليجعمنا نعترؼ أف اإلنساف البسيط مف حقو الحياة، ومف حقو أف ي عامل معاممة حسنة 
داخل المجتمع، وأف الفروؽ الطبقية الموضوعة بيف أفراد المجتمع ما ىي إال فروؽ وىمية وضعيا 

في المجتمع؛ لذا يجب عمينا أف نقضي عمى تمؾ الفروؽ الوىمية  ر والفساد الموجودافاالستعما
كل أنواع القير والظمـ والفوضى التي تفتت عضد  ونمحوىا، وىذا لف يحدث إال بالقضاء عمى

  المجتمع.

 :ا: اإلقطاع والظلن االجتواػيثالثً 

مف  الكثيرمصري يوجد بو أف المجتمع ال ىو يرى و  إلى مصر (باكثير)حضر  منذ أف     
حضرموت. ومف ىذه في بمده  رآىاالتي  ةالمظاىر االجتماعية المختمفة عف المظاىر االجتماعي

الحع أنو ليس ىناؾ عدالة اجتماعية في توزيع ثمرات مصر عمى  حيثالظواىر ظاىرة اإلقطاع، 
االجتماعية المتنوعة بما لدييا مف أراضي وأمواؿ،  أبناءىا، حيث توجد فئة معينة تنعـ باالمتيازات

إلى محاولة  (باكثير)بينما السواد األعظـ مف الشعب المصري يعاني مف الفقر وقمة العيش. فاتجو 
مف أعمالو الدرامية  الكثير. فأخذ في ـوالظالتبصير المجتمع المصري بيذا الواقع االجتماعي الشاذ 

 ر معيف لحل ىذه المشكمة االجتماعية.ا الوضع ويضع لو تصو ذيناقش ى
 

باكثير( عندما حاوؿ )في مسرحيتو )مأساة أوديب( ظاىرة بقوة مبلمح ىذه المشكمة  وتبدو      
صراع الحق والباطل بيف )أوديب( وكبير الكينة )لوكسياس( إلى منطقة اإلصبلح ب يدفعأف 

ليعرض لقضية العدؿ  ؛بلشعىـ عمى أمواؿ احيث استغل جشع الكينة واستيبلء ،عياالجتما
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يستيدؼ مف حممتو عمى الكينة والمعبد،  (أوديب)حرية الممكية، وذلؾ حيف جعل االجتماعي و 
طبقة األغنياء الذيف يعيشوف عيشة مرفية، وىـ  :تحقيق العدالة االجتماعية بيف طبقتي الشعب

س وقمة العيش، وىي تمثل قميموف تمثميـ مجموعة كينة المعبد، وطبقة الفقراء الذيف يعانوف البؤ 
 الجزء األكبر مف الشعب. 

يريد أف يحل مشكمة المجاعة التي تتعرض ليا الببلد  (أوديب)فمنذ بداية المسرحية و       
عادتيا لمشعب. فيذه األمواؿ مف وجية نظر أوديب ىي أمواؿ  بوضع يده عمى أمواؿ المعبد وا 

ا مف كانوا يتقوف ىناؾ مف عمية القـو أيًض الشعب حصل عمييا الكينة بدوف وجو حق، بل كاف 
، فيا ىو تشر كذب كينة المعبد بتقديـ القرابيف والنذور لمكينة حتى ال يدبروف حوليـ المؤامرا

فتقدـ لممعبد النذور والقرابيف طمًعا في إسكاتو حتى ال يكشف  (جوكاستاالكاىف األكبر كاف يبتز)
 (أوديب)ىو سر المجاعة التي يعيشوف فييا، وأف  (يبأود)ويعرؼ الشعب أف  ،أمر النبوءة لمشعب

  ( 53).ةيآللىو الرجس الذي أغضب ا
   

وبالرغـ مف أوديب عاش صراًعا طويبًل بيف تيديد لوكسياس)كبير الكينة( لو بفضح أمره      
وسط الشعب، فإنو استمر عمى موقفو بمصادرة أمواؿ المعبد، لينقذ الشعب مف المجاعة. وبعد أف 

وفضحو أماـ الشعب،  (أوديبأخذت صورتيا النيائية مف كشف أمر)اكمت األحداث و تر 
  (54 )منح الكاىف األكبر الماؿ ويصر عمى توزيعو عمى الشعب . (أوديب)يرفض
  

ذا كاف ترزياس )صوت الديف المعتدؿ ( قد ساعد أوديب في االستمرار عمى موقفو        وا 
ف محاولة أوديب قبل ظيور لممجاعة، فإنو يتكشف لنا أىو الحل األمثل  ىذاأف  أكدوشجعو و 
، إال أنو بعد ظيور تحقيق حرية الممكية لجماىير شعبو"محاولة مف رجل اشتراكي يريد  ترزياس

د لؤلىالي الحرية ترزياس أخذ صورة الشخص المسمـ الذي يريد أف يضع األمور في نصابيا ويعي
ة لجماىير الشعب ىي أف يعمف أف أي دعوة لحرية الممكي. فمقد أراد المؤلف بيذا في أف ي طع موا
  ( 55)" دعوة إسبلمية.

 

لػ)مأساة الشعب المصري( مع اإلقطاع، الذي كاف كرمز )مأساة أوديب( يستخدـ باكثير ف    
في كتابو )فف المسرحية مف خبلؿ تجاربي  بذلؾصرح ي، وىو 1952متحكًما في مصر قبل ثورة 

بل تذكركـ قصة المسرحية بش  مف ذلؾ الطاعوف الذي انتشر في طيبة، :"أفإذ يقوؿالشخصية( 
والذي كاف سبب احتجاف المعبد لؤلراضي الزراعية حتى لـ يبق لمشعب منيا إال القميل. وتمؾ 
رشاد، ثـ انقمبت مطية لبموغ المطامع الشخصية  الحركة الدينية التي كانت في األصل منار ىداية وا 

ببلد بالدمار أال تجدوف ليا مشابًيا في معبد دلف الذي تحوؿ مف مركز وأضحت خطًرا يتيدد ال
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شعاع إلى سوؽ تجارة وأطماع؟ ومصادرة أمبلؾ المعبد وما تبلىا مف توزيع األراضي عمى  ىداية وا 
  (56)المصرية مف المصادرة والتوزيع." شعب طيبة. أال يذكركـ ذلؾ بما قامت بو الثورة

 

إليو في المسرحية ىو اإلقطاع الذي كاف منتشًرا في مصر في فترة ما الوباء المشار إف       
، وىو ما الذي تسبب في تجويع الشعب، وانتشار المرض والفقر فيو، 1952قبل ثورة يوليو 
  :(كريوف )نممحو في قوؿ

؟ إف الوباء يشتد كل يـو وتزداد ضحاياه مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ (جوكاستا)فما السبيل يا 
فاقة جاثمة عمى الناس فمف لـ يمت بالداء مات مف قمة الغذاء. والشعب يجأر بالشكوى، وال

وشيوخ طيبة يمحوف عمي كل يـو أف أكمـ أوديب ألقنعو باالستماع إلى توسبلت الشعب وتحقيق 
  (57)وأنا حائر ال أدري بماذا أجيبيـ؟رجائو 

 

الذي كانت تعيشو مصر فيما قبل  بشكل واضح الوضع المظمـ وكاف يزعج (باكثيرإف )      
، حيث "تاريخ اإلقطاع، والممكية، والظمـ االجتماعي، وأيديولوجيا القير السمطوي 1952ثورة يوليو 

وىو األمر  (58)وىذا مما حدا بباكثير أف يمجأ إلي الرمز واإليحاء المراوغيف في ىذه المسرحية."
الفصيح( والذي اختمف الصراع فييا عف  الذي استغمو باكثير مرة أخرى في مسرحية )الفبلح

ذا ما كانت غايتيما واحدة وىي التخمص مف اإلقطاع والظمـ االجتماعي و مسرحية)مأساة أوديب(.  ا 
التخمص مف  إذ أف، والصراع فييما مختمف. ف نيايتيما مختمفةفإلى حرية الممكية، والدعوة إ

ا مالشعب، في ظل غياب الممؾ الغافل ع عمى يد واحد مف أبناءأتى اإلقطاع والظمـ االجتماعي 
مما ث في الببلد، ولكنو ال يحرؾ ساكًنا، دل، فيو يعمـ ما يحتغاف  يحدث، أو بشكل أكثر دقة الم  

أعطى الفرصة ألعوانو الفاسديف أف يستبدوا بالشعب، ويأخذوا ثرواتيـ تحت مسمع ومرأى منو، بل 
كما أف  إرضاًء لشيواتو ومزاجو. ؛ا ألوامر الممؾتنفيذً كاف في كثير مف األحياف يحدث ىذا الظمـ 

يب واإلىانة في ذأعواف الممؾ ال يكتفوف بأخذ أمواؿ الشعب وأراضيو فقط، بل يستخدموف التع
( يشكو الوزير لمممؾ، ويوضح لو كيف تعامل معو بقسوة بعدما سرؽ وتعامميـ مع ، فيا ىو )خنـو

 : قمحو
ارؽ يسرؽ خفية وىذا يسرؽ جيرة. السارؽ يمضي بما بل ىو شر مف السارؽ يا موالي. الس” 

ل ييوي بو عمى ظيري ببل سرؽ وال يعتدي عمى مف سرؽ منو. وىذا انتزع فرًعا مف شجرة أثل فجع
  (59)"شفقة.رحمة وال 
ال يخجموف مما يفعموف مع الشعب المغموب عمى يـ ف مشاعر، أشخاص ببلفاإلقطاعيوف       

ف، ءوتجاه رعيتو، بل ترؾ الحبل عمى الغارب ألعوانو يفعموف ما يشا شيءفعل أمره، والممؾ ال يتحرؾ ل
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ذا ما ذىب الناس إلى الممؾ لمشكوى، استمع الممؾ فقط، وال ي   نيي ىذه الميانة، وىو األمر الذي وا 
(. لخ لنا أف  أبرز مماصو باكثير عمى لساف ثبلثة مف شخوص مسرحيتو ) دورو، وسابل، وجيدـو

ىانة س ظممو لمشعب عمى مستوييف:ع يمار اإلقطا األوؿ اغتصاب ماؿ الشعب ، والثاني ضرب وا 
ب جيدـو بعد الشكوى إلى الممؾ مف ظمـ أعوانو،  دفعاألمر الذي  (63)وكل ذلؾ بعمـ الممؾ. ،الم غتص 

 يندب حظو؛ ألف الممؾ نفسو مشترؾ مع أعوانو في ظمـ الرعية: 
: لو كاف الذي ظممني مف رعية الحاك ـ لشكوتو إلى الحاكـ، ولكنو الحاكـ نفسو فإلى مف جيدـو

رب إلييا مني؟ أـ إلى جماىير الشعب وىي تعتبرني ممًكا قأشكوه، أ إلى اآللية وىو يزعـ أنو أ
  (61)لو؟

وأماـ كل ىذا الظمـ يجب أف يكوف ىناؾ حبًل لمتخمص مف ذلؾ الواقع المرير الذي يعيشو       
وىو الثورة في نياية المسرحية، أال  (باكثير)نو لنا الحل الذي بيّ اإلنساف المصري البسيط، ىذا 

كل شيء في الببلد إال في ـ حك  م تف يتخمص مف ىذا الفساد الأى لمشعب عمى الظمـ، فمف ي ت أ ت  
بالقياـ بثورة كبيرة تشمل الشعب كمو لتغيير ىذا الواقع االجتماعي المنحرؼ، ولكي يتمكف الشعب 

ببلًدا مستنيرة وحرة لؤلجياؿ القادمة، فالشعب المصري مف أفضل لبمده، ويترؾ مف بناء مستقبل 
شيًئا، فييب لمدفاع  الممكف يصبر لفترة ما عمى فساد حكامو حتى إذا ما فاض بو الكيل لـ يخش  

رؤية)باكثير( السوسيولوجية حريصة عمى أف إف  .عف حقو في الحياة، وال يياب في ذلؾ أحًدا
وىو ما وضحو القياـ بالثورة لمتخمص مف الحاكـ الظالـ وحاشيتو الطغاة،  تدعو الشعب إلى

بقولو: ال يا موالتي. إف الشعب قد كفر بالعرش واعتبره أساس ما أصابو مف ظمـ وطغياف،  (خنـو)
  (62) .وما مف قوة في األرض تستطيع أف تقنعو خبلؼ ذلؾ

في  وف سوؼ يرض لحاكـ الظالـ وأعوانواستكمااًل لرؤيتو السوسيولوجية يؤكد أف او         
بحكـ الشعب، واالنقياد إلرادة الشعبية التي تسعى لتغّير المجتمع نحو األفضل، وت نيي حالة  النياية

أمامو بد إال النزوؿ عف العرش، ويترؾ  الظالـ ولف يجد الحاكـ الظمـ واالستبداد التي يعشونيا.
 ىو ماالحل  ألف ىذا ،(63)العاـر الشعبي ا الغضبلكي ينجو مف ىذ ؛الشعب يختار حاكمو بنفسو

 ي رضي الشعب ويجعمو يقنع وتيدأ ثورتو: 
: لقد رضي الممؾ أف ينزؿ عمى إرادة الشعب.   خنـو

 (64)الجماىير: )في فرحة عارمة( تحيا الثورة! يحيا الشعب! 

ة بالثورة في وجو تعبر عما أراده باكثير مف الوشاي (باكثير)النياية التي وضعيا  ىذه إف    
الظالـ يرضخ في نياية لحاكـ ا وأفأي ظالـ، حتى لو كاف الحاكـ نفسو، والدعوة إلى االشتراكية، 

 . القوية إلرادة الشعباألمر 
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 : الورأة والوجتوغرابؼًا: 
و كاف إذ إني عد موضوع المرأة مف أىـ الموضوعات التي تناوليا باكثير في مسرحو،           

ر المرأة في بناء المجتمع، ومف ثـ كاف يرى أف نيوض المجتمع واألمة كميا لف يحدث مؤمًنا بدو 
لذا فقد أخذ يبرز قضاياىا تساعده في القياـ بميامو. و  تآزره؛ إال بوقوؼ المرأة بجوار الرجل

 . المسموبة عف حقوقيا مدافًعاومشاكميا االجتماعية التي رآىا في المجتمع مف حولو، 
  

شاىد باكثير منذ صغره في بمده حضرموت نوًعا مف الكبت تتعرض لو المرأة  ةً بداي       
الحضرمي خاصة، واليمني عامة،  المجتمعباستمرار داخل مجتمعو، إذ مف المعروؼ أف المرأة في 

ما أف تكوف فبلحة عاممة نشيطة في الريف، تزاوؿ إفي ذلؾ الوقت، لـ تخرج عف صورتيف: فيي 
ماما ال طاقة لكثير مف الرجاؿ عمى مثمو،  مف األعماؿ اليومية وذلؾ في  ،أسيرة البيتأف تكوف  وا 
جات أو لزيارة األقارب تحت أكداس متعددة األلواف واألشكاؿ اا لشراء بعض الحالمدينة، تخرج أحيانً 

موقف  (باكثير)زري لممرأة الحضرمية لـ يقف أماـ ىذا الوضع الم   (65)مف المبلبس واألحجية.
ليذا الرأي بل ثار عميو، فأخذ يدعو إلى أف تأخذ المرأة حقوقيا المشروعة التي كرميا المؤيد 

، إذ نجده يتخذ مف شخصية اإلسبلـ بيا، فأخذ يدافع عف حقوقيا المسموبة، وخاصة التعميـ
ة اإلسبلمية، التي كاف يعا ينشر مف خبللو أفكاره التحررية، ولكف في حدود الشر صوتً  (ىماـ)

يبث روح الحماسة إلى التعميـ في روح أختو  ا(ىمامً )عدـ الحياد عنيا، فيجعل  حريًصا عمى
االستمرار في التعمـ، وعدـ ترؾ الكتب، مؤكًدا ليا أنيا تحمل و  ،)زىراء(، ويشجعيا عمى القراءة

رادة  عبء الدعوة إلى هللا في مجاليا، وبيف بنات جنسيا، ويفرح بيا عندما يراىا تحمل عزيمة وا 
  (66)مف روح إصبلحية عالية في حديثيا معو. -أيًضا-مقياـ بيذا الدور، وبما يراهية لقو

يريد مف ىذا العرض لزىراء أف يوضح لنا أف فتاة بمثل ىذه الروح اإلصبلحية  (باكثيرػ)ف           
أف ى عموقادرة  ،د لخدمة مجتمعيا، لجديرة بأف تنشأ أجيااًل مؤمنة واعيةق  تّ العالية، والحماس الم  

 .(67)تحوؿ مجالس النساء التي ينتشر فييا الميو والمعب إلى مجالس عمـ وأدب يفيدىفّ 

التػػي ىػػي باألسػػاس أفكػػار  -ر اسػػتطاعتو فػػي أف يوصػػل أفكػػاره اإلصػػبلحيةديجتيػػد قػػ (ىمػػاـ)فػػػ
ة، فػالمرأة بالنسػبة لػو صػاحبة دور ميػـ فػي بنػاء إلى المجتمع الحضرمي عف طريػق المػرأ -باكثير

 عمى لساف زىراء: فكما يقوؿ  المجتمع،

 و والموت في أيدينا.يػاس ف صاحبات الزماف نحف! حياة النػ 
 (68)وشقاء حياتػيـ إف شػينػا. إف نشأ فالػورى بنػا سػعداء
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حتػػى لػػو اقتضػػى األمػػر  ؛الػػدفاع عػػف حقيػػا فػػي التعمػػيـ نحػػو إلػػى السػػعيالمػػرأة  يوجػػو كمػػا أنػػو 

 فرض شرعّي : في األساس الذي ىو  ،حقيامواجية الرجاؿ، ومطالبتيـ ب

ف  في أسماع الرجاؿ: أليػ ح   مبينا؟  العمـ فرضا عمى النساء سص 

 وقمتـ تعمموف البنينا؟ ى جيلمفيـ غادرتـ البنات ع

 (69)إذ أقمتـ مدارًسا لمذينا؟ ىل أقمتـ مدارًسا لمواتي 

وقػػت ذاتػػو أف يجعميػػا حريصػػة عمػػى أال بأىميػػة تعمػػيـ المػػرأة وال ينسػػى فػػي الإذف يػػؤمف  (باكثيرػ)فػػ
تنسػػى دورىػػا فػػي تربيػػة أوالدىػػا، بػػل ىػػو يبػػرز دائمػػا أف حػػرص المػػرأة عمػػى تعميميػػا نػػابع أواًل مػػف 

جػػػيبًل صػػػالًحا  ربػػػيحرصػػيا عمػػػى حسػػػف تربيػػػة أبنائيػػػا، فػػػالمرأة المتعممػػػة ىػػػي التػػػي تسػػػتطيع أف ت
  (73)لموطف.

 

ي مسرحية )ىماـ( وقفت عند حػدود طمػب المػرأة يتضح لنا مما سبق أف قضية المرأة ف         
لحقيا في التعميـ، كي تتساوى مع الرجل في حق العمـ، و مف ثـ تسػتطيع أف تػؤدي فػروض دينيػا 
وىػػي عمػػى عمػػـ بمػػا تفعمػػو، وتقػػـو بتربيػػة أوالدىػػا عمػػى أحسػػف وجػػو، وكانػػت ىػػذه دعػػوة طبيعيػػة 

بدور المرأة في بناء المجتمع. ولكف  ومفيومة في ظل مجتمع مغمق يسوده التخمف والجيل والوعي
، قد حصمت عمػى حقوقيػا فػي التعمػيـ فالمرأة ،انتقاؿ باكثير إلى القاىرة وجد أف الوضع مختمف بعد

، وتزاحمو في الوظػائف كميػا، وتسػعى المجتمعبل وخرجت إلى سوؽ العمل  تشارؾ الرجل في بناء 
رؽ بػاكثير إلػى ىػذه القضػية؛ لعممػو بػأف يتطػ ومػف ثػـ لػـإلى أف تصل إلى أعمى المناصب،  ةجاىد

لتقط طػرؼ قضػية أخػرى ر كبير مف العمـ، فػادفي ظل مجتمع متفتح وعمى ق يجدال ي  الحديث عنيا 
ا فػػي ظػػل ىػػذه التغيػػرات االجتماعيػػة الحػػادة التػػي غيػػرت شػػكل المجتمػػع المجتمػػع مًعػػتخػػص المػػرأة و 

التػي كانػت موضػوع مسػرحية )قطػط مػة، المصري خاصة، والعربي عامة، أال وىي قضية المرأة العام
 وفئراف(.

 

 ممرأةر تغّيًرا شديًدا، إذ أ ت يح  لوضع المرأة في المجتمع المصري تغيّ أف  (باكثير)فقد الحع        
عمى الفرص نفسيا التػي حصػل عمييػا الرجػل فػي  والحصوؿالخروج مف المنزؿ إلى الحياة العامة، 

لوصػوؿ ا مف أجلتخالط الرجل وتشاركو الحياة العممية بكل قوة، التعميـ والعمل، وأف المرأة أصبحت 
الشخصػية أصػبحت حيػاة المػرأة  وبالتاليإلى أعمى المناصب، والحصوؿ عمى مكاسب مادية كبيرة. 

رت نظػرة المػرأة احتماالت جديػدة لػـ تكػف فػي الحسػباف، بػل وتغّيػ في ميب خاصة، الزوجيةعامة، و 
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ت المجتمعيػة الظػاىرة بشػكل صػارخ، فقػد أصػبحت تقتطػع مػف وقػت رالمحياة الزوجيػة فػي ظػل التغّيػ
" وزيادة دخميا عمى حساب واجباتيا الزوجية،لتشارؾ في العمل،  -بمف فيو مف زوج وأوالد -البيت

أف ت طػػرح أسػػئمة جديػػدة عمػػى الػػزوج والزوجػػة وعمػػى الحيػػاة  -مػػع ىػػذا الوضػػع الجديػػد -وكػػاف الّبػػد
ر ت داخل البيت، وعف حقوؽ كّل مف الزوجيف وواجبتيما، بعد تغّيػالزوجية كميا، عف طبيعة العبلقا

وقد كانت ىذه األسئمة محور مسرحية  (71)الجتماعية والنفسية داخل البيت."األوضاع االقتصادية وا
 . 1962ىا باكثير لممرة األولى عاـ )قطط وفئراف( التي نشر 

 

قيف: يمثل أحدىما، اسػتقبلؿ الزوجػة وتعرض المسرحية قضية المرأة العاممة مف خبلؿ ش       
ماليػػا عػػف زوجيػػا. ويمثػػل اآلخػػر قضػػية عمػػل المػػرأة وتقصػػيرىا فػػي أداء واجباتيػػا األسػػرية. وىػػذاف 

يقومػػاف بػػدور  المػػذيفالشػػقاف يظيػػراف لنػػا بوضػػوح فػػي النمػػوذجيف النسػػائييف )نفيسػػة، وسػػامية( 
 موقفو مف قضية المرأة العاممة.عرض باكثير  ىذيف النموذجيفخبلؿ البطولة في المسرحية، ومف 

 

ػػػا عػػػف زوجيػػػا، "وىػػػذا (باكثيرػ)فػػػ        ا الػػػرفض يمثػػػل تأسيسػػػ يػػػرفض اسػػػتقبلؿ الزوجػػػة ماليًّ
، ويرسػػـ (72)اؿ الزوجػػة ىػػو مػػاؿ الػػزوج كمػػا أف مالػػو ليػػا أيًضػػا"مػػلمفنػػاف فحػػواه: أف  سوسػػيولوجيا 

 ولػدييا بالفعػلحػب جمػع المػاؿ، "شخصػية نفيسػة" والػدة "سػامية" بطمػة المسػرحية، التػي ت (باكثير)
ثروة صغيرة؛ ولكف عندما وقع زوجيا في أزمة مالية، وطمب منيا المساعدة رفضت بشػدة ممػا أثػر 

حتى مات، فيي  ،، وانيارت حياتواعمى نفسية زوجيا، وجعمو يتجو لطريق شرب الخمر حتى أدمني
يػار مثممػا حػدث معيػا فػي بدايػة توشؾ عمى االني (سامية)، عندما رأت حياة (سامية)بنتيا تقوؿ ال

 : -خالة سامية –وموقف أختيا -أي األـ–حياتيا الزوجية، مقارنة بيف موقفيا 
مػف  يما تقػوؿ لقػد كػاف والػدؾ حػيف تزوجنػي أوجػو وأنشػط وأبػرعفأجل يا بنتي خالتؾ عمى حق "

لو، فاجتيد في ما زوج خالتؾ ولكنيا كانت أعقل مني وأحكـ. فتحت دكاًنا لزوجيا وأشعرتو أف الماؿ
العمل وأخمص حتى صار إلى ما صار إليو.وأراد والدؾ أف يحذو حػذوه فمنعتػو ممػا أراد وحػاوؿ بكػل 

 أف أقتنػع، واتيمتػو بػالطمع فػي مػالي واالحتيػاؿ عمػّي، فمػا لبػث أف ركبػو فمـ أشأ السبل أف يقنعني
 (73)."اليـ فمجأ إلى الشراب وأدمنو فكاف ما كاف

، إيثػػار الزوجػػة األولػػىعػػرض لنػػا فػػي ىػػذه الفقػػرة وجيتػػي نظػػر متعارضػػتيف: ي (باكثيرػ)فػػ        
نفسيا عمى زوجيا، والشػؾ فيػو، واتيامػو بػالطمع فػي ماليػا، ومػف ثػـ كانػت النتيجػة البخػل بالمػاؿ 

وبالتػالي دخػل  ،عميو، وعدـ إعطاءه الماؿ البلـز مػف أجػل تنميػة عممػو، وتحسػيف دخمػو الشخصػي
ى تفتت ىذه األسرة وانفكاكيا وضياع عائميا. أما وجية النظر الثانية فيػي األسرة كميا. مما أدى إل

عطاءه اإلحساس بأف ماؿ زوجتو ما ىو إال جزء مف مالو، بل ومف  وقوؼ الزوجة بجوار زوجيا، وا 
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حق الزوج عمى زوجتػو مسػاعدتو بالمػاؿ الػذي يحتاجػو فػي وقػت الشػدة؛ لمنيػوض بأعبػاء األسػرة، 
 (نفيسػة)سيف وضعيا، لتصير حياتيا أفضل. وىػو األمػر الػذي لػـ تنتبػو إليػو والسعي الدائـ إلى تح

 حياتيا الزوجية.مع  أحداث حياة ابنتيا الزوجية تإال بعدما مات زوجيا، وتشابي

ذا كاف ىذا خطأ       بالًغا مف نفيسػة، فػإف األخطػر منػو ىػو تربيػة ابنتيػا سػامية عمػى المبػادئ  وا 
ف كانػت األـ فاقػت مػف غفمتيػا وأخػذت -تدمير حياة ابنتيا فيما بعػدإلى  ىنفسيا، األمر الذي أد  وا 

وتخبرىػػا بعػػدـ السػػير مػػع زوجيػػا مثممػػا كانػػت ىػػي تسػػير مػػع تنصػػح ابنتيػػا فػػي نيايػػة المسػػرحية، 
 (عػادؿ)إذ أصبحت تسػير عمػى الػدرب نفسػو فػي تعامميػا مػع زوجيػا، فعنػدما تزوجػت مػف ، -أبييا

ونياًرا مف أجل أف تزود مرتبيا، وبالفعػل زاد مرتبيػا، فأصػبح بعػد  أخذت تعمل ليبلً  "بطل المسرحية"
ا. وىػذا العمػل ا، فػي الوقػت الػذي وقػف مرتػب زوجيػا عنػد خمسػة وعشػريف جنيًيػفترة سػتيف جنيًيػ

 ت، بػل رفضػ يػاالزوجيػة المطموبػة من ءباألعبػاالزائد مف سامية جعميا لػـ تيػتـ بشػئوف بيتيػا، وال 
مى المنزؿ بالرغـ مػف مرتبيػا الكبيػر، وبػالرغـ مػف تقصػيرىا فػي أداء ع اإلنفاؽمساعدة زوجيا في 

واجباتيا الزوجية، كما أنيا أىممت في تربية أوالدىا، فيي لـ تعد منتبية ليـ بسبب وجودىا الػدائـ 
  في العمل.

عمػػى عرضػػو، فيػػو يريػػد أف  (بػػاكثير)وىػػذا ىػػو الشػػق االجتمػػاعي الثػػاني الػػذي حػػرص            
ككػل ىػل  المجتمػعا عمػى ميم ػ المرأة العاممة عمى زوجيا وأوالدىا، فكأنو يطرح سػؤاالً  يستعرض أثر

خروج المرأة لمعمل ساعد عمى أف يصبح المجتمػع أفضػل أـ تسػبب فػي أف يػدب الفتػور فػي الحيػاة 
 ال تطاؽ؟  الزوجيفتفتًتا بيف أفراد األسرة الواحدة، ومف ثـ أصبحت الحياة بيف  وأحدثالزوجية، 

)سػامية(،  ووىػ مسرحيتوىذه القضية التي رسميا باكثير في النموذج النسائي الثاني في       
ا، ففعمت فعميا، فاستطاعت أف تبذؿ مجيوًدا كبيًرا لجمع المػاؿ، إال التي تأثرت بتربية أميا تأثًرا بالغً 
 ، وتضّف بالماؿ عمى زوجيا وأوالدىا : ةأنيا في النياية أصبحت بخيم

هللا ال أدري لماذا تتذمر مف تحويشي لمماؿ. كاف ينبغي أف تفرح بػذلؾ إنمػا أجمعػو سامية: أنا و
 ألوالدؾ.

ىػػذا الكػػبلـ؟ وأنػت التػػي تبخمػػيف عمػييـ بشػػراء مبلبػػس  عػادؿ: ألوالدي؟ أتريػػديف منػػي أف أصػدؽ
  (74)العيد!

 

يػو عمػى زوجيػا وتفػرض عم -أيًضػا-ومع ىذا الحرص عمػى جمػع المػاؿ والبخػل بػو، ت ثقػل      
نيا تحممو نتائج تدىور عبلقتيمػا الزوجيػة، وعػدـ إالكثير مف األعباء المفروض أنيا تقـو بيا، بل 

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



ثير
 باك
حمد
ي أ
 عل
يب
األد

قع 
مو

 أ/ معتز سالمة أحمد عبد هللا           مسرح باكثير                                                   سوسيولوجيا 

 22 عّمان  -الجامعة األردنية                                 حوار اآلداب                                           مؤتمر

، بالرغـ مف أف تكالبيا عمػى العمػل فػي الصػباح والمسػاء مػف ايملاستقرار الحياة األسرية داخل منز 
عػف حالػة  أجل جمع الكثير مػف المػاؿ كػاف عمػى حسػاب زوجيػا وأوالدىػا، وبالتػالي ىػي  المسػئولة

  االنييار األسري الحادث.
 

شخصػػية )سػػامية( توظيًفػػا دراميًّػػا يخػػدـ رؤيتػػو السوسػػيولوجية فػػي )بػػاكثير( وّظػػف  وىكػػذا      
النياية، فيو رصد أواًل التغّير االجتماعّي الذي أصاب المجتمع المصري بعد خروج المرأة إلى مجاؿ 

ـ انتقػػل إلػػى رصػػد مػػا حػػدث مػػف تغّيػػرات ثػػ، جيػػازو العمػػل، وارتفػػاع مرتػػب المػػرأة العاممػػة عػػف مرتػػب 
وباألخص زوجيا. وقد عمل  اآلخريفتغّير في سموكياتيا وتعامميا مع  نتج عنيا ،سيكولوجية لممرأة

 ا في مسار آخر مغاير لو. باكثير عمى وضع ىذا التغّير دراميًّ 
 

السوسػػيولوجية، ال مػػف الصػػراعات الدراميػػة داخػػل العمػػل التػػي ترصػػد رؤيتػػو  الكثيػػروبعػػد        
، بػل حػرص عمػى أف يضػع حػبًل يوافػق تغيػرات المجتمػع، وفػي يترؾ باكثير القضية معمقػة دوف حػل

الوقػت نفسػو يحػافع عمػى الكيػػاف األسػري، فأكػد فػي نيايػة المسػػرحية عمػى أف المػرأة مػف حقيػػا أف 
، وتسػاىـ فػي تعمل، ولكف في الوقت نفسو يجب أف تتحمل مسئولية بيتيا، وترعى زوجيػا وأوالدىػا

شػعره أف ماليػا ىػو مالػو، الزوج، وتقف بجوار زوجيا فػي وقػت أزمتػو، وت  ع نفقات الحياة اليومية م
 والد زوجيا يوضح ذلؾ: (راضي)و (سامية)ولعل الحوار اآلتي بيف 

 سامية: كبل يا عمػي أنػا أولػى بزوجػي مػف أي أحػد غيػري.. سأضػع رصػيدي الػذي فػي البنػؾ تحػت
 .يا شاء تصرؼ عادؿ ليفعل ما

 راضي: لكف يا بنتي...   
 سامية: أنا ال أقبل أي اعتراض. لقد قررت ذلؾ وانتيى األمر.  
  (75)راضي: بوركت يا بنتي.. ىذا كـر منؾ تشكريف عميو.  

لكف يرفض إيثار المرأة نفسيا وبخميػا بماليػا عمػى و ال يرفض عمل المرأة  (باكثير)أف  أي      
في مسػرحية ) قطػط وفئػراف(، فػي محاولػة منػو  مى أف يعالج تمؾ الظاىرةا عزوجيا، لذا كاف حريًص 

أف ي غير مف فكر المػرأة العاممػة، ىػذا الفكػر الػذي يتسػبب فػي تػدميرىا لبيتيػا، وفػي إفسػاد عبلقتيػا 
عػف ىػذا التفكيػر فرضػت فنيًّػا واقًعػا اجتماعيًّػا ي ريػده بػاكثير  (سػامية)بزوجيا وأوالدىا؛ ولعل بتخمي 

 فنيًّا، مما ي نتج في النياية رؤية باكثير السوسيولوجية.  ويوحي بو
 

ذا مػػا عػػرج البحػػث عمػػى مسػػرحية )الػػدنيا فوضػػى( ف         نػػو سػػيجد أف األيػػديولوجيا التػػي إوا 
نابعػػة مػػف تأصػػيل قيمػػي أخبلقػػي لممػػرأة، وعبلقتيػػا بالرجػػل. فػػي ىػػذه المسػػرحية )بػػاكثير(   يعرضػػيا

ية قضية تحرير المرأة مف أسػر الرجػل، ومطالبػة بعػض األصػوات يتناوؿ في ىذه المسرح (باكثيرػ)ف
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. فيو كتب ىذه المسرحية فػي وقػت تعالػت فيػو األصػوات تنػادي شيءمساواة المرأة بالرجل في كل 
، رأة أف تحصػػل عمػػى حقيػػا فػػي التعمػػيـبمسػػاواة المػػرأة بالرجػػل مسػػاواة كاممػػة، بعػػدما اسػػتطاعت المػػ

بالسػػخرية مػػف أصػػحاب ىػػذه األصػػوات، ىػػذه األصػػوات التػػي  والمسػػرحية مميئػػة .وحقيػػا فػػي العمػػل
، فكمػا يقػوؿ مػا أوجػده هللا مػف فػروؽ جسػدية ونفسػية تميػز كػبًل مػف الجنسػيف عػف اآلخػر"تناست 

و يبػػدأ و الرجػػل بػػالمرأة، والمػػرأة بالرجػػل ىػػو أف حػػافز التشػػبّ البيػػي الخػػولي: إف أصػػل اإلثػػـ فػػي تشػػبّ 
عمى رعاية الفواصػل الحسػية التػي منيما  جد التي تحمل كبلً حفاظ والا مف خصائص البالتحمل نفسيً 

تفصػػمو عػػف اآلخػػر وىػػذا ىػػو عػػيف العمػػة التػػي تضػػطرب بيػػا سػػنف فطرتػػو وسػػنف صػػبلحو لعضػػوية 
  (76)المجتمع الفاضل".

 

المسرحية بمفتتح قرآني يدؿ عمػى كػل مػا يريػد أف يبثػو فػي  (باكثير)وبادئ ذي بدء يقدـ       
المسػرحية  رصػدي   والخطيرة، في باكثير السوسيولوجية ليذه القضيةصة رؤية المتمقي، ويشي بخبل

 بقوؿ هللا تعالى: 
ػت  ا اكْ م ػم ّ  يبٌ ص  ن   اؿ  ج  مر  ل ّ  ضأ عْ ى ب  م  ع   ـْ ك  ض  عْ ب   و  ب   هللا   ل  ض  ا ف  ا م  وْ ن  م  ت  ت   ال  " و   ػمن ّ ل  وا و  ب  س  ػن   ء  اس  ا م ػم ّ  يبٌ ص 

ػ هللا   ف  إ   و  م  ْض ف ف  م   هللا   و اْسأ ل وا. ف  بْ س  ت  اكْ  ػب   اف  ك  ػْيءأ  ل ّ ك  ثػـ رسػـ  ،(32النسػاء: اآليػة يًمػا." )سػورةم  ع   ش 
كمػػا  –فييػػا صػػورتيف لجمعيتػػيف نسػػائيتيف مختمفتػػي االتجػػاه واألىػػداؼ: فجمعيػػة " الفػػاـ مػػوديرف"

والتحػرر مػف كػل جمعيػة نسػائية تنػادي بالمسػاواة الكاممػة بػيف الرجػل والمػرأة،  -يتضح مػف اسػميا
جمعية محافظػة تػدعو المػرأة إلػى  -أيًضا التي يتضح مف اسميا -وجمعية" المرأة المصرية"شيء. 

التػي تريػد أف تػدمر العػادات  تنادي بو جمعيػة "الفػاـ مػوديرف"، بمااالحتشاـ وت حذرىا مف االنخداع 
 التي تحافع عمييا المرأة المصرية. اإلسبلميةوالقيـ 
  

يػة " الفػاـ مػوديرف" فرصػة كاممػة لمزاولػة نشػاطيا، فأخػذت تػدعو لجمع (بػاكثير)تػاح أو          
المرأة إلػى الخػروج مػف أسػر العػادات القديمػة التػي تػرى فييػا نوًعػا مػف التخمػف والجيػل، وحرضػت 
المرأة عمى أف تتخمى عف زي االحتشاـ وتبدأ في لبس الجينز والجيب القصيرة والمبلبس التي تبػرز 

يقولػو، أو تنفيػذ مػا يريػد.  لى عصياف الرجل وعدـ طاعة في كل شػيءإ مفاتف المرأة، ودعت المرأة
، والرجػل إلػى امػرأة، وبعػد عػدة اختراع دواء يحػوؿ المػرأة إلػى رجػلوسعت جاىدة ىذه الجمعية إلى 

ليتحولػوا ؛ ىػذا الػدواء " الفاـ موديرف"ستخدـ بعض أعضاء جمعيةيو التجربة،نجح ت ،تجارب فاشمة
ولكف تحولت حيػاتيـ إلػى جحػيـ، فمػـ يسػتمتعوا بالوضػع نساء إلى رجاؿ،  مف رجاؿ إلى نساء ومف

مػػى أنيػػـ أفػػراد شػػواذ داخػػل مجتمػػع عالجديػػد، وأخػػذ مػػف يعرفػػونيـ يبتعػػدوف عػػنيـ، وينظػػروف إلػػييـ 
 ر حسػني)رجل( إلػى سوسػف ثػـ سػونيا)امرأة(،(، وتغّيػرجل( إلػى سوسػو)امرأةر سوسػف)سوّي . فتغيّ 
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، يػػوحي بمػػا يريػػد أف يصػػنعو ىػػذا الفكػػر الشػػاذ فػػي المجتمػػع المصػػري ر فػػي الشخصػػيات ىػػذا التغّيػػ
عمى الواقع الم عاش، فيي أيػديولوجيا يرفضػيا بػاكثير وأبػرز ىػذا الػرفض ويوحي بخطورة ىذا الفكر 

 ، والحوار التالي يوضح لنا مدى إدانة باكثير ليذا الوضع الغريب: المسرحيةعبر 
 حسني كيف صرنا ميزأة عند الجميع؟  ياسوسف: )في صوت يخالطو البكاء( أرأيت 

 حسني: صحيح. 
  (77)سوسف: وما الحل يا حسني؟ أنعيش ىكذا ضحكة لمناس؟

المجتمع السوّي الذي يعيش عمى الفطرة السميمة يرفض الزواج مف ىؤالء الشػواذ  جعل)باكثير(بل و 
صػػاحبيا أنفسػػيـ بػػدوف ، بػػل ويتجػػو بػػاكثير إلػػى أف ييػػدـ ىػػذه األفكػػار الشػػاذة عبػػر أ(78)المتحػػوليف

، األمػػر الػػذي أدي فػػي النيايػػة إلػػى أف تغمػػق جمعيػػة" الفػػاـ (79)المجتمػػعتػػدخل منػػو بعػػدما رفضػػيـ 
موديرف" أبوابيا، وتتنازؿ عف أفكارىا الغريبة التي كانت ستيدـ بيا المجتمع، وتبيػع مقػر جمعيتيػا 

ة، بػل وتكشػف أمػاـ الجميػع أف إلى جمعية"المرأة المصرية" التي كانت تعتبرىا جمعية رجعية متخمفػ
ىػي التػي تػدافع عػف حقػوؽ المػرأة بشػكل سػميـ يتفػق مػع  -المػرأة المصػريةجمعية  -جمعيةالىذه 

  (83) .الديف والقيـ والعادات والفطرة السميمة
 

حث مع الرأي القائل بػأف ىػذه المسػرحية جػاءت بمثابػة محاكمػة تػديف الواقػع ايتفق البلذا       
إنو د" لممرأة والرجل، فباكثير يريد قيمة الجماؿ األوؿ لئلنساف رجبًل كاف أـ امرأة ...االجتماعي"الجدي

، فيجعػل وبقائػو يدرؾ خطورة التحوؿ الجنسي المغػاير لطبيعػة اإلنسػاف عمػى اسػتمرار ىػذا اإلنسػاف
، فجػاءت الػدراما مؤسسػة يبػرز مػف خبللػو ىػذه الفوضػى المرفوضػةمف تفسػخ الشخصػيات بنػاء، و 

  (81)يمًيا أخبلقيًّا مف رؤية ذات قيمة.مسعى تقو
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 خاتمة:
فػػي ختػػاـ ىػػذا البحػػث يمكػػف لمباحػػث أف يحػػدد أىػػـ النتػػائج التػػي خػػرج بيػػا سػػواء عمػػى          

 عمػي)مستوى المنيج، أـ عمى مسػتوى التطبيػق، الػذي قػاـ بػو مػف خػبلؿ تحميػل بعػض مسػرحيات 
 أحمد باكثير(. 

ف المؤلػف إيولوجي بػيف المؤلػف وواقعػو مػف حيػث النقػد السوسػ عمي مستوى المنيج يػربط -1
مف العبلقات مع العالـ المحيط بو ، ويتػأثر تػأثًرا مباشػًرا بمػا يحػيط  الكثيركاتب اجتماعي يدخل في 

ليػا داللػة موضػوعية  االجتماعيػةا إلى إثبات أف حياة األفػراد بو ، فالنقد السوسيولوجي يسعى دائمً 
األدب والمجتمع عبلقة ذات أواصر قوية ومتضافرة يصعب تجاىميا فالعبلقة بيف  .في أعماؿ األديب

ومػػف ثػػـ فػػإف سوسػػيولوجيا األدب تسػػتحق أف تػػدخل مصػػاؼ النقػػد  أثنػػاء تحميػػل األعمػػاؿ األدبيػػة.
و مػف يتأثر بػ بما مشروًعا حققو المؤلف عف وعي بوصفوالتأويمي؛ ألنيا تتوخى فيـ العمل األدبي 

 ، وىو يستمد أدبو مف حياة ىذا المجتمع . قائمة في مجتمعو ،سائدة في بيئتوة يخارج مواقف

لنػا أف األحػداث المعاصػرة، والمواقػف االجتماعيػة المتعػددة أما عمػى مسػتوى التطبيػق تبػّيف  -2
أثنػاء  احريًصػالمسػرحية، وكػاف  أعمالػوكانت مصػدًرا ميًمػا يسػتمد منػو  (باكثيرػ)التي كانت تحيط ب

نػو كػاف يرصػد ىػذه إأال يتعامل مع ىذه األحداث بشكل فوتوغرافي، بل  استعانتو باألحداث المعاصرة
مػع الواقػع االجتمػاعي المحػيط بػو عمػى  ليتعامػ فمػـ األحداث المعاصرة ويؤدلجيا طبًقا لما يراه ىػو،

 أديػػبومسػػرحو طبًقػػا لمػػا يػراه صػػحيًحا، فيػػو  ، وحممػو،رصػػد ىػػذا الواقػػع، بػل ةفوتوغرافيػػأنػو صػػورة 
كوف صاحب إبداع، لذا كانت مسػرحياتو دائًمػا تقػوؿ لنػا الكثيػر، وتنػور وعينػا صاحب رأي قبل أف ي

 تخذىا أماـ ىذه القضايا.نبالحياة وبقضاياىا األساسية، وتوضح لنا المواقف التي يجب أف 

موضػوعات و وأحداثػمػف األدبػاء الػذيف يتخػذوف مػف مواقػف مجػتمعيـ  (باكثير)لقد كاف         
وره، ثُّػػيسػػعى ألف يقتػػرب مػػف الواقػػع السػػي  ليغيػػره، ويطػػوره، وي   -ائًمػػاد -لػػبعض مسػػرحياتو، فيػػو

ه اإلصػبلحية، ويجسػد الواقػع باتجاىاتػو ءطمػق منػو آرااتخذ مف مسرحياتو بوًقا ي  ومف ثـ  ويصمحو،
 المتباينة.
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 اليوامش: 
 -مة لمكتابالييئة المصرية العا -صالح سميماف عبد العظيـ: سوسيولوجيا الرواية السياسية -1

  .5صػ – 1998 -القاىرة
 .  25صػ - 2332 – 8طػ -القاىرة – دار الفكر العربي -األدب وفنونو عز الديف إسماعيل: -2
 . 7صػ  –1989 – 1طػ - القاىرة -دار الفكر العربي - عصاـ بيي: مسرح باكثير االجتماعي -3

ترجمة/ إبراىيـ أولحياف، ودمحم  -(آف موريل: النقد األدبي المعاصر)مناىج، اتجاىات، قضايا -4
  . 65صػ – 2338 – 1طػ -القاىرة -المجمس األعمى لمثقافة -الزكراوي 

 –)د.ت(. –أسيوط –مكتبة الطميعة  –أحمد السعدني: أدب باكثير المسرحي) المسرح السياسي(  -5
 . 33صػ

ف نقدي -)*( القراءة التي يقدميا الباحث ىنا ليست المقاربة السوسيو ة الوحيدة التي تعرضت لمسرح باكثير، وا 
ر، ومف ثـ قراءتيا بشكل مختمف كانت تختمف عف غيرىا في تناوؿ القضايا االجتماعية التي تعرض ليا باكثي

(، 1989مسرح باكثير االجتماعي): : عصاـ بيياحث أف يشير ىنا إلى دراسة كل مفالب يودسابقييا. و عف 
عمي أحمد باكثير القصصية وي: االتجاه اإلسبلمي في آثار العشماودراسة عبد الرحمف صالح 

(، وقد استفاد 1997الرؤية االجتماعية في مسرح باكثير) :(، ودراسة أحمد عيسى السيد1989والمسرحية)
 الباحث مف ىذه الدراسات وسوؼ يظير ىذا في موضعو.

 –عمي أحمد باكثير  /تأليف –دمة مسرحية ىماـ في ببلد األحقاؼحسيف كامل الصيرفي: مق -6
 .  7، صػ6صػ –)د.ت(. –القاىرة  –مكتبة مصر 

 –)د.ت(. -القاىرة  –مكتبة مصر –ىماـ في ببلد األحقاؼ مسرحية عمي أحمد باكثير:  -7
 . 35،صػ34صػ

 .  38: صػ36: صػالمسرحية -8

 .  33: صػالمسرحية -9

 لفصل الثاني. المشيد الخامس مف االمشيد الرابع و : المسرحية -13

 . 25، صػ24: صػالمسرحية -11

 . 18، صػ17صػ :المسرحية -12
 .  19: صػالمسرحية -13

 .  25: صػالمسرحية -14

 .  26: صػالمسرحية -15

 –عبد الرحمف صالح العشماوي: االتجاه اإلسبلمي في آثار عمي أحمد باكثير القصصية والمسرحية  -16
الصادرة ، ولـ يجد الباحث ىذا النص في مقدمة نسخة المسرحية 49صػ. 1989 –الرياض  –مطابع الدرعية 

العشماوي عمى نسخة  فعبد الرحممع طّ ا، وربما يكوف لقاىرة والتي يعتمد عمييا الباحثعف مكتبة مصر با
 ، وقد كاف بيا ىذا النص. 1934الطبعة األولى التي أصدرىا باكثير عاـ 
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 . 116صػ -)د.ت( –القاىرة –مكتبة مصر –ونفرتيتيمسرحية إخناتوف  :عمي أحمد باكثير-17

 .  118، صػ117: صػالمسرحية -18 

 .  98: صػالمسرحية -19

 .  97: صػالمسرحية -23

 .144: صػ142: صػالمسرحية -21

 -2طػ -القاىرة –دار الفكر العربي  -عز الديف إسماعيل: قضايا اإلنساف في األدب المسرحي -22
 . 126صػ – 1968

 . 124المرجع نفسو: صػ -23

 .9صػ –)د.ت(. –القاىرة  –مكتبة مصر  –أحمد باكثير: مسرحية مأساة أوديبعمي  -24

 . 25المسرحية صػ -25

 .127، صػ126صػ عز الديف إسماعيل: قضايا اإلنساف -26

 . 29صػ :المسرحية -27

 . 31صػ :المسرحية -28

 .35صػ، 34صػ :المسرحية -29

 . 33صػ :المسرحية -33

 97صػ :المسرحية – 31
 117: صػ112المشيد األوؿ مف الفصل الثالث، صػ :المسرحية -32
 .148صػ :المسرحية -33
 .175:  153صػ :المسرحية -34
 .134، 133صػ :المسرحية -35
 . 22صػ :المسرحية -36
رسالة  –ففي اليم المعاصر الشعر -الحقراجع في ىذا التقسيـ الدكتور/ عبد العزيز الم -37

 .  15: صػ13صػ –1974 –جامعة عيف شمس –كمية اآلداب -ماجستير
 .  23مسرحية ىماـ في ببلد األحقاؼ: صػ -38
 .  26، صػ25صػ :المسرحية -39
 .المشيد األوؿ والمشيد الرابع مف الفصل الخامس  :المسرحية -43
 . 137صػ إخناتوف ونفرتيتي: مسرحية -41
 . 138المسرحية: صػ -42
 .  115المسرحية: صػ -43
 . 119: صػ117المسرحية: صػ -44
   . 66صػ –)د.ت(. –القاىرة  –مكتبة مصر  -عمي أحمد باكثير: مسرحية مسمار جحا -45
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 . 74صػ المسرحية: -46
 .57صػ –)د.ت(. –القاىرة  -مكتبة مصر –عمي أحمد باكثير: مسرحية جمفداف ىانـ  -47
 . 54صػ، 31المسرحية: صػ -48
 .  134المسرحية: صػ -49
    الفصل الثالث مف المسرحية.: انظر -53
 –كمية اآلداب –ماجستيررسالة  –لرؤية االجتماعية في مسرح باكثيرأحمد عيسى السيد: ا -51

  .81صػ – 1997 –جامعة المنيا
 -القاىرة -سالـ عبد العزيز محمود: دراسات سسيولوجية وانثروبولوجية في المجتمع المصري  -52

 السابق، الصفحة نفسيا.  جع، نقبل عف المر 223صػ -1983 -دار المعارؼ
 . 13مسرحية مأساة أوديب: صػ -53
 .  118المسرحية:صػ -54

سمسة ذاكرة  –المعاصرجاجي: األسطورة في المسرح المصري أحمد شمس الديف الح -55    
 الييئة – (21الكتاب)

 .    348صػ – 2333-الجزء الثاني –لقاىرةا –العامة لقصور الثقافة        
 –)د.ت( –القاىرة –مكتبة مصر –المسرحية مف خبلؿ تجاربي الشخصيةعمي أحمد باكثير: فف  -56    
   ،138صػ

 .      139صػ           
 . 6مسرحية مأساة أوديب: صػ - 57  
 . 143صػأحمد عيسى السيد: الرؤية االجتماعية في مسرح باكثير  -58    
 .11صػ –)د.ت(. - القاىرة –مكتبة مصر –عمي أحمد باكثير: مسرحية الفبلح الفصيح  -59    

 .37، صػ36المسرحية: صػ -63
 . 37المسرحية: صػ -61
 . 119المسرحية: صػ -62
 . 122: صػ 119المسرحية: صػ -63
  . 123المسرحية: صػ -64
 . 15صػ في اليمفالشعر المعاصر عبد العزيز المقالح:  -65
 . 13مسرحية ىماـ في ببلد األحقاؼ: صػ -66
 . 14المسرحية:صػ -67
 .14المسرحية: صػ -68
 .15المسرحية: صػ -69
 .15المسرحية: صػ -73
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 .53عصاـ بيي: مرجع سابق صػ -71
  .161أحمد عيسى السيد: مرجع سابق صػ -72
 . 153صػ -)د.ت( –القاىرة  -مكتبة مصر –قطط وفئراف  عمي أحمد باكثير: مسرحية -73
 ،47: صػ43الفصل األوؿ مف المسرحية صػزوجيا وأوالدىا مدى بخميا عمى نفسيا و في  راجع -74

 .  112: صػ113والفصل الثاني صػ
 .173المسرحية: صػ -75
 .162صالح العشماوي: مرجع سابق صػ فعبد الرحم -76
 )د.ت(. –القاىرة  -كتبة مصرم –عمي أحمد باكثير: مسرحية الدنيا فوضى  -77
 . 97المسرحية: صػ -78
 . 132المسرحية: صػ -79
 ، وما بعدىا.111المسرحية: صػ -83
  .33صػ، 29أحمد عيسى السيد: مرجع سابق صػانظر  -81
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 المصادر والمراجع
  أوال: المصادر:

  .القرآف الكريـ 
  :مسرحيات عمي أحمد باكثير 

 .)د.ت( -القاىرة –مصر مكتبة -إخناتوف ونفرتيتي  -1
 .)د.ت( –القاىرة  -مكتبة مصر –جمفداف ىانـ   -2

 .)د.ت( –القاىرة  -مكتبة مصر -الدنيا فوضى   -3

 .)د.ت( -القاىرة –مكتبة مصر –الفبلح الفصيح   -4

 )د.ت(. –القاىرة  -مكتبة مصر -قطط وفئراف  -5

 .)د.ت( –القاىرة  –مكتبة مصر  –مأساة أوديب  -6

 .)د.ت( –القاىرة  –مكتبة مصر  -مسمار جحا  -7

 .)د.ت( -القاىرة  –مكتبة مصر –ىماـ في ببلد األحقاؼ   -8

 ثانيا: المراجع:        
 )د.ت(. –أسيوط–مكتبة الطميعة –أحمد السعدني:أدب باكثير المسرحي) المسرح السياسي( -1

سمسػػػػمة ذاكػػػػرة  -المسػػػػرح المصػػػػري المعاصػػػػراألسػػػػطورة فػػػػي  أحمػػػػد شػػػػمس الػػػػديف الحجػػػػاجي: -2
 . 2333 -الجزء الثاني -القاىرة -الييئة العامة لقصور الثقافة -(21الكتاب)

 –كميػػة اآلداب  –رسػػالة ماجسػػتير  –أحمػػد عيسػػى السػػيد: الرؤيػػة االجتماعيػػة فػػي مسػػرح بػػاكثير  -3
 .1997 –جامعة المنيا 

ترجمػػة/ إبػػراىيـ أولحيػػاف، ودمحم  -قضػػايا(آف موريػػل: النقػػد األدبػػي المعاصػػر)مناىج، اتجاىػػات،  -4
 .  2338 – 1طػ -القاىرة -المجمس األعمى لمثقافة -الزكراوي 

 -تػػأليف/ عمػػي أحمػػد بػػاكثير -حسػػيف كامػػل الصػػيرفي: مقدمػػة مسػػرحية ىمػػاـ فػػي بػػبلد األحقػػاؼ -5
 )د.ت(. -القاىرة –مكتبة مصر 

 -الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب -صػػالح سػػميماف عبػػد العظػػيـ: سوسػػيولوجيا الروايػػة السياسػػية -6
 .1998 -القاىرة

عبػػػد الػػػرحمف صػػػالح العشػػػماوي: االتجػػػاه اإلسػػػبلمي فػػػي آثػػػار عمػػػي أحمػػػد بػػػاكثير القصصػػػية  -7
 .1989 –الرياض  –مطابع الدرعية  –والمسرحية 

جامعػة عػيف  –كميػة اآلداب -رسػالة ماجسػتير –الشػعر المعاصػر فػي الػيمف -عبد العزيز المقػالح -8
 .1974 –شمس

 .2332 –8طػ -القاىرة –دار الفكر العربي -عز الديف إسماعيل: األدب وفنونو -9
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 أ/ معتز سالمة أحمد عبد هللا           مسرح باكثير                                                   سوسيولوجيا 

 39 عّمان  -الجامعة األردنية                                 حوار اآلداب                                           مؤتمر

 -2طػػػ -القػػاىرة –دار الفكػػر العربػػي -عػػز الػػديف إسػػماعيل: قضػػايا اإلنسػػاف فػػي األدب المسػػرح-13
1986 . 

 .1989 –1طػ -القاىرة -دار الفكر العربي -عصاـ بيي: مسرح باكثير االجتماعي-11

   ت(.)د. -القاىرة -مكتبة مصر -بي الشخصيةكثير: فف المسرحية مف خبلؿ تجار عمي أحمد با -12     
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