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وخاصن  هنوا الحنبس مسنإما إ ا  -ويولدها في النفسس -المسرح تمثيل رقيق لألهواء إلى حد يهز تمك األهواء
ُصور عمى أفه عسيف جًداس وشريف جًداس  لك أفهس كمما بدا الحب بريًئا لمفسوس البريئن  أصنتحت هن ل الفسنوس قنادرة 

عفسه يرضي فيفا حب ال ات ال ي سرعان ما يرغب في إتإنان فتنائم مماثمن  لتمنك التني فراهنا مصنورة عمى التأثرس إن 
تمثل ه ا اإلتقانس ويجعمفا فعيس في الوقت فسسهس صدق المشاعر التي تفزع الخوف من األرواح الطاهرة التي تتخيل 

ا وسموكفا ومشاعرفا عن طرينق منا إعرضنه في مثل ه ا التعقل. فهو إساعدفا عمى إعادة صإاغ  فكرف اأن حبهاس حتً 
  (1)لفا في مواقف عاطسإ  تتحقق بها  اتفا وُيفمى بها وعيفا إلى ما هو أفضل.

ا ألعمالنه ا رئإًسنوُإعدُّ الشاعر اليوفافي )يوربيدس( أول من وظف عاطس  الحب فني مسنرحإاتهس وجعمهنا محنورً 
ٍد من الموضوعات لم يممسه أحٌد من قبمهس وقد ظهرت براع  الدرامإ س فقد تمكن من استغالل عاطس  الحب كفوٍع جدي

)يوربينندس( فنني دقنن  تحميمننه لمشخصننإ  اإلفسننافإ  وبخاصنن  شخصننإات الفسنناءس وفنني فهمننه ألحننوال المننرأة ودوافعهننا 
  (2)الفسسإ .

د منن فاحإن س وتعاطسن  الحنب منن فاحإن  أخنراس ولعنل  لنك إعنو  خوقد ارتتط مسرحفا الشعري مف  فشأته تالتاري
" تصمح بؤرة لصراع متعدد األطراف والمستوإات. تجمع فيها إشنعاعات التناريخ وأفنداء الطبإعن   إلى أن عاطس  الحب

وتجمإات الشعر وتسمح تاستجالء مواقف السإاس  وأوضاع المجتمعس وتمسنك فنوق  لنك تنالعرق اإلفسنافي الن هبيس 
بين عاطس  الحنب  ادائمً  اجد في مسرحفا الشعري ارتتاطً ل ا ف (3)في كل العصور: عرق العواطف والمشاعر المفهمرة."

لعبنت ثفائإن  )الشنعر/الحب(  حينثوالشعرس وه ا ما فجدل في مسرحإات أحمد شوقيس وك لك مسرحإات عزيز أتاظن س 
ل دوًرا جوهرًيا في تفمإ  الصراع الدرامي لديهماس وخاص  أن الدراما الشعري  لنديهما اسنتغمت العواطنف التشنري  لتشنك   

 من خاللها أعمام ففإ  رائع . 

األديب الشاعر)عمي أحمد تاكثير( وكان إممك حًسا أدبًإا درامإِّا عالًإاس وحًسا أدبإِّنا شنعريِّا ممينزًا أإضناس  جاءثم 
خفاتون( -العاطسإ  الدرامإ  الشعري  استطاع من خاللهما أن يجعل شخصإاته مركنز الجن ب لنديهما  -مثل) همامس وا 

عاطسنن  الحننب المسننإطرة عميهناس وخاصنن  أن العواطننف تكتسننب القننوة والكثافن  حيفمننا تسصننح عننن فسسننها التعبينر عننن 
 ويدركها المتمقي وإعإشها كما تعإشها الشخصإ  الدرامإ . 

إن القنارئ لمسننرحإاته الشنعري  يجنند أن  إ الشنعريس  (تنناكثير)اهر المميننزة لمسنرح و وُتعندُّ ظناهرة الحننب منن الظن
يفتهنني  األحننداث الدرامإنن  تكثننرةس ولكفننه حننب مشننوب تننالحزن واألسننىس إفننه الحننب النن ي مالحننب إظهننر عمننى سننطح 

فني فكنر (متكًرا. لقد ارتنتط )الحنب/ المنوتعمإه  تالسعادة الدائم  بل دائما ما تكون سعادته قصيرة؛ ألن الموت ُيفهي
ا فسنتفتم أن هن ل الثفائإن  )الحنب/ المنوت( ارتتاًطا جدلإِّاس ظهر تارزًا في أعماله الدرامإ  الشنعري س ممنا يجعمفن تاكثير

عفصر بؤري لمدراما الشعري  لدإهس تحكم وتحدد وتغي ر العفاصر األخراس تما إضمن التالحم بين ُبفى الفصس ومن ثنم 
 أصتح الفص الدرامي الشعري لدإه مسطًحا درامًإا زاخًرا تالمواقف والحرك  والتوتر والصراع بين الشخصإات.
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لننديها دوافعهننا التنني تجعمهننا حريصنن  عمننى  (تنناكثير)الشخصننإات الدرامإنن  الشننعري  فنني أعمننال وا  ا مننا كافننت 
التمسنك تالحنبس والعمنل الندائم عمنى فشنرلس فنتن المنوت يتندخل فني حإاتهناس لإعطيهنا طاتًعنا مأسناوًإا ين كرفا تقصنص 

ا ما السبب ال ي أدا إلى اخنتال  مً مه العشاق الع ريين ال ين ظهروا في شعرفا العربي القدإم. ولعل ه ا إطرح سؤامً 
 ىالشخصنإ س فنالمطمع عمن (تناكثير)تالموت في أعماله الدرامإ  الشعري ؟ تأتي اإلجات  من حإناة  (تاكثير)الحب لدا 

  سيجد الكثير من تجارب الموت التاكرة في أسرتهس وسيجد الغرب  الدائم  والسسر الكثير بنين الشخصإ   (تاكثير)حإاة 
تمسنن س ممننا أدا إلننى فراقننه المسننتمر ألحتاتننه. لنن ا فمننإس غريًتننا أن فقننول: إن حإنناة تنناكثير مقسننم  بننين البمنندان المخ

 شطرين: شطر الحبس وشطر الموت. 

ا مكنان ومدتنه ا إلنى وطفنه حضنرموتس مغنادرً ا في العاشرة من عمرل إسارق حضن أمهس  اهتً فمف  أن كان صغيرً 
وهني   والسنراق عنن أعنز الفناس تالفسنت  ألي طسنل فني هن ل المرحمن  العمري نس ومن هفا بدأت حإاته تالغرب  افدوفإسإا
األكبنر عبند  أخنولثم تعدها تعامين إمنوت هن(س 1343ساجأ بوفاة والدل )عام وتمجرد أن يبمغ السادس  عشر إُ  الوالدة.

 سالجافنب األسنري   وا  ا كنان هن ا عمنى .هنن(1349وات إمنوت أخنول ) )عنام هن(س وتعدها تأربع سنف1345القادر )عام 
لم إكن أسعد حًظاس بل كان هو اآلخر سيًئاس إ  فجدل في أثفاء السترة التي قضاها في حضرموت  فتن الجافب العاطسي  

س وأفجب مفهنا طسمن س ولكنن تمنك الطسمن  توفينت تعند امرأة يخوض تجرب  الزواج ثالث مرات في المرة األولى تزوج من
أن طمق ه ل الزوجن س وتعند فتنرة وجند فسسنه يندخل فني قصن  حنب منع فتناة تصنغرل من مإالدهاس ثم حدث  ثالث  أإامٍ 

فني طريقنه لالرتتنا  بهنا تسنبب رفنض أهمهناس وتعند  الصنعوتاتتكثيرس وإحناول النزواج بهناس ولكفنه يمقنى الكثينر منن 
س ولكننن هنن ل واج سننعادة تالغنن فنني أن يتزوجهنناس وكننان سننعيًدا بهنن ا الننز  (تنناكثير) إصننرار كبيننر عمننى الننزواج بهننا يننفجح

السعادة لم تدمس ألفه رأا الفضارة تتحول إلى شحوبس ورأا الحب يتحول إلى دمنوعس ورأا السنرح يتحنول إلنى حنزنس 
ثنم تنزوج منرة ثالثن  تحنت ضنغط  (سخديجن )وقد أفجب من ه ل الزوج  طسم  سنماها س تتمو  تهزوج في الفهاإ ووجد 

 تعد فترة قصيرة.  إ  تم الطالقمن أهمهس ولكن لم إستمر ه ا الزواجس 

امسننتمرار فنني  (تنناكثير)وأمننام هنن ل الحننامت المتعننددة مننن حننوادث المننوت التنني تخطننف أحتاتننهس لننم إسننتطع 
وكان قد س فقرر الرحيل طمًتا لمفسإانس فتفقل بين الكثير من البمدانس إلى أن استقر ته المقام في القاهرةس (حضرموت)

غارق  في برك  ماء خديج  ى القدر إم أن يزيد من أحزافهس فتموت ابفته ولكن إأبأحضر معه ابفته الصغيرة خديج س 
  (4)مما يزيد من أحزافه.

صقمت ه ل التجارب معدفهس وأظهرت روحه أصبرلس فقد  (تاكثير)لم إسقد المؤلم  وتالرغم من كل ه ل التجارب 
 ج مجموعن  مننن األعمنال األدبإنن إخنرا الصنمت س وعزيمتنه القوإنن س وألهبنت تسكينرلس وزادت مننن حماسنتهس وأعافتنه عمننى

األعمننال األدبإن  فني الننوطن العربني. فهنو ُإسننقط مأسناته الخاصن  عمننى أعمالنهس ومنن ثننم منن أروع إلنى اآلن مازالنت 
)الحب/ المنوت( واضنح  كتإمن  أساسنإ  فني خل أعماله. مما ُإظهر لفا ثفائإ أصتحت فكرة الموت الخاطف متسمم  دا

الوفنناةس ومننن ثننم الحننزن فهايتننه السننعادة والهفنناءس بننل  لإسننت فهايتننهالشننعري  (اكثيرتنن)مسننرحهس فالحننب فنني مسننرح 
 .لممحبين داخل أعماله الدرامإ  الشعري  والشقاء
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س فتففنا فجندل إقندم عندة تفوإعنات (تناكثير)وا  ا كان العمل المسرحي حمق  متداخم  من تإنار اإلبنداع العنام لندا 
س وتناألخص األدبإن الثفائإ  تسرض فسسها عمى قاعدة الصنراع فني أعمالنه  عمى ثفائإ  )الحب/الموت(س مما جعل ه ل

سنقط عمنى فني تنالد األحقناف( إ  إُ أو الدراما الشعري س ولعل ه ا يتضح لفنا مفن  عممنه الندرامي الشنعري األول )همنام 
ب ه ل المسرحإ  مأسناته الخاصن  حينث فسنم أحنداث هن ل المسنرحإ  منن مجموعن  أحنداث ومواقنف تحكني قصن  حن

األمنر الن ي يجعمفنا فسنتفتم أن تطنل المسنرحإ  )همنام( هنو رمنز لنن)تاكثير( فسسنه والمحبوتن   (5)يفتهي فهاإ  فاجع .
الثافإنن  التنني كننان يهواهنناس وقصنن  امرتتننا  المميئنن  تالصننعاب التنني حنندثت لننن)همام(  (تنناكثير))ُحسننن( رمننز لزوجنن  

 في ارتتاطه بزوجته الثافإ . (ثيرتاك)و)ُحسن(س هي القص  الحقإقإ  لممعافاة التي عافها 

ا( تطننل المسننرحإ  يجنند صننعوت  فنني الننزواج مننن محبوبتننه فننفحن حننين فقننرأ أحننداث المسننرحإ  سننفجد أن )هماًمنن
اللها تغيير أحوال مجتمعه ا( صاحب آراء إصالحإ  جريئ  يهدف من خ)ُحسن( تسبب عدم موافق  عمها؛ ألن )همامً 

الندجالين الن ين إسنإطرون عمنى عقنول الفناسس ويتحكمنون فني تصنرفاتهمس  س األمر الن ي حممنه عمنى مواجهن الساسد
ويوجهوفهم لما يجنب أن إقومنوا تنه منن أجنل إرضناء أولإناء ح الصنالحين الن ين إقومنون بخندمتهمس هن ل المواجهن  

هن ا  سالمسنإطرين عمنى عقنول الفناس التسنطاء فني هن ا المجتمنع الندجالين مندعي الومإن عندوا ألحند  (اهمامً )جعمت 
؛ ألن هن ل (اتكنرً )بل أمرل تأن يزوجها من رجل آخر ُيندعى س (همام)تعدم تزويجها من  )ُحسن(الرجل هو من أمر عم 

س ثننم يتبننين لفننا مننن خننالل النن ي يخدمننه هنن ا النندجالس ويننؤمن الفنناس التسننطاء الجهننالء تقدرتننه السائقنن  أوامنر ولنني ح
 كثيننرة لكنني إقفننع عمهننا بتزويجهننا إإننالس ولكننن تعنند معافنناةٍ  أمننوامً  الشننيخ النندجالأعطننى  (اتكننرً )أحننداث المسننرحإ   أن 

)ُحسننن(. ومننن ثننم تبنندأ السننعادة تعننرف طريقهننا لبيتهمننا؛ فتيجنن  مننن أن يتننزوج  (همننام)س اسننتطاع كثيننرةٍ  وحيننلٍ  شنديدةٍ 
تمنرض  )ُحسنن( تشنعرإ  فجدفهي ه ا الحبس وهن ل السنعادةس س ولكن سرعان ما يتدخل القدر ليُ لحبهما الشديد لتعض

 شديدس وتحس معه تقرب وفاتهاس فتقول لن)همام(: 

 ك ا فمتكن لي في                     حإاتي وفي مماتي.   
 فما في حإاتي خشيت               بل تعدها خشيتي!

 حبيبي اغتفم ساع                  من الصسو والبهج !  
 فقد م تطول حإا              تي وتقصر بي مدتي!

 مام: ه
 دعي عفك ه ا وقو             لي سوا ه ل الجمم 
 بربك م ت كري                 لفا شتح السرق !
 فمم فسترح تعد من               متاعبها الجمَّ 

 لم فقض تعض المتا             ف  من ه ل المقإ و 
 ُحسن:

 أحسُّ كأن الحما                م مفي عمى خطوة!
 (6)طري             تأفي عمى رحم . ويهمس لي خا
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 حتى تهدأ قمإالس فإقول:  ؛وعفدما يجد )همام( ه ل الحال  السيئ  لحبيبته إحاول طمأفتها
 دعي عفك ه ل الوسا           وسس جسمك في صح 

 نل يفتع تالفضرة              نووجهك ه ا الجمي
 (7)وسوف تجوزين عمن          نر جدك والجدة.

يرحنلس ولكنن تمجنرد أن أن تهدأ قمإالس إستأ ن مفها أن إسافر لقضاء فريض  الحمس فتأ ن لهس فيتركها و وتعد 
وتتدهور صحتهاس ثم تموتس وحبيبها تعيد عفهاس ولنم إمنض عمنى زواجهمنا سنوي  سيزداد مرض)ُحسن( (همام)ُإسافر

من هول الخبرس بل تنزداد األمنور سنوًءاس  الحمس فإسزعأدائه فروض أثفاء  (همام)فترة تسإط . وإصل خبر الوفاة إلى
س فتيجن  لعنندم موافقنن  ())حبيتنن  (عموإنن )وفناة س وكنن لك ())حينث إأتإننه تعند هنن ا الخبننر المحنزن فتننأ وفنناة صندإقه 

عاطسإنن  الثافإنن  الموجننودة فنني العقنندة الهنني  لننن)عموإ ( ())وقصنن  حننب -(عموإ ن)بنن ())عمننى زواج (عموإنن )أهننل
الثفائإنات هن ل األمر ال ي يؤكد تأثر تاكثير تمسرح أمير الشعراء أحمد شنوقيس فمسنرح شنوقي ممن  بالمسرحإ س  لك 

 .ح الصدم  شديدة عمإهفتصت س-العاطسإ 

ويتن كر فني هن ل المفاجناة دور  الموت لنه. أحدثهاه في حوار طويل يبرز لفا مشاعر الحزن التي فيفاجي فسس 
مصيت  مضناعس  عمنى  ())وفاة فه اإلصالحإ  في مجتمعه الحضرميس في مساعدته عمى فشر دعوت ())صدإقه 

نن؛ ألفننه ف  (همننام) ننصنندإًقا كننان يبننث إلإننه همومننه وأحزافننهس وإأخنن  مفننه المشننورةس وفنني الوقننت  اتننه ف   د  ق  الشخصننإ   د  ق 
  (8)المساعدة له التي كافت تؤازرل في مشوارل اإلصالحي.

حساسنها تقنرب وفاتهناس وفي ه ل المفاجاة يت كر أإضنا محبوبته)حُ  سنن( والمنرض الن ي أصنابها ُقبينل سنسرلس وا 
 ه: قولومفها س يخسإه القدر لههاس وهو م إعمم حقإق  ما فهو إحاول أن إطمئحديثه و وحديثها المؤلم حول مصيرهاس و 

 وأفت فتاة الفبل والطهر والحجى          تغشتك من روح الرضى فسحاته
 فراق ته مقت حبيبي وفاته          لضاعف من حزفي فراقك أفه     

 فاء ما أرا الفاس مثمه              فدا لحبيب تالوفاء مماتهأراك و 
 (9)ولم أفسه لما رآك مريض                 فجاشت ته في مشهدي حسراته.

 س فهنو أسنقط عمنى هن ا المشنهد مشنهد وفناة زوجتنه الثافإن (تناكثير)من خالل المفاجناة السناتق  يتبنين لفنا أن 
التاحنث أن الحنوار الن ي دار بنين  دتعتيرسم لفا من خاللهنا صنورة متسنط  لممشنهد الحقإقني الن ي حندث لنهس وم إسن

 س وفي أثفناء مرضنها.ه قبل وفاتهات( وزوجتاكثير)وزوجته في أثفاء مرضهاس هو فسسه الحوار ال ي دار بين  (همام)
فنني مسننرحإ )إخفاتون وفسرتيتنني(س عفنندما رآهننا  (إخفنناتون ولعننل أروع مننن هنن ا هننو وصننسه مشننهد وفاة)تننادو( زوجنن  )

 : (إخفاتون )وهي عمى فراش المرضس ثم رؤيته لها وهي تحتضرس حيث إقول  (إخفاتون )
 ولقد مرضت تادو و وا عودها الإافع

 وختا فور عيفيها الساطع
 واصسر محإاها سقما وشحوتا

 تتسمها السإاض فضوتابوشكا يفبوع 
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 تساقط فسسا ففسساومضت في فراش الموت 
 (11)مشهد إمأل الفسس هما وحزفا وإأسا.

ا أثفاء فظمه لممقطوعات الحزيف س ففحن فالحن  فني هن ل يتألق تألًقا كبيرً  (تاكثير)إن ه ل األبإات تدل عمى أن 
ا تحالن  هناس منرورً هس بداإ  منن ظهنور أعنراض المنرض عمني جسندها ووج(تادو)األبإات دق  تصويرل لمشهد احتضار 

ا لم التي كافت تعافي مفهس كأفها شجرة تتساقط أوراقها ورق  تمو األخراسه ل الحال  التي مرت عمى إخفاتون منرورً األ 
متاشرة كافت هفاك لحظات سعادة  (تادو)قبل مرض  اس بوصسها أصعب لحظات حإاتهس وأشدها حزًفاس وخاص  أنصعتً 

شنممهما تعند  ولنم   (سُحسنن)بزواجنه منن (همنام)لمحظنات التني تن كرفا بمحظنات سنعادةهن ل ا (11)وهفاءس وفنرح وسنرور.
مبنند أن يخالطهننا الحننزن (تاكثير. أي أن لحظننات السننعادة والحننب عفنند)الصننعوتات التنني كافننت تقننف أمننام زواجهمننا
 والموتس فال إستمر حبس وم تزدهر سعادة.

 لنالمحبوت  أو المحبوب إشعر بهاس ويدرك أن القدر الشعري  عفدما تقترب وفاة  (تاكثير)وفجد في مسرحإات 
تشنعر تقنرب  (همنام)حبيتن   )ُحسنًفا(يتركه إعإش أوقات الحب والسعادة التني إحمنم بهناس فعمنى سنبيل المثنال فجند أن 

األمر فسسه فجدل حدث في مسرحإ  )النوطن األكبنر( عفندما تشنعر  .كما وضحت مستقا سب لك (اهمامً )وفاتها وتخبر 
ال ي يتادلها الحب فسسهس تقرب وفاتهاس و س (إبراهإم تاشا)قائد جيوش  (سرحان)التي تحب و تطم  المسرحإ س  (فعام )

ا تعند أن عناد منن المعركن  إلنى مسنرعً  (سنرحان)عمى أعدائه في معرك )قوفإا(س ي هب  (إبراهإم تاشا)فتعد أن افتصر 
تقابل  اس فتففا فجده(فعام )ن أن ه ا الخبر مبد أن إسرح يتشرها تالفصرس وتقرب زفافهماس وتالرغم م (فعام )حبيبته 

 (سنرحان)فتعند أن يخنرج  (فعامن )وتالسعل إقع ما تخناف مفنه  (12)ه ل السرح  تالخوف والح ر مما إضمرل القدر لها.
التني - (عام ف)ا مفه لقتمه أبإهس ولكن افتقامً  (إبراهإم تاشا)قتل  (فعام )إحاول أخو  لمقتض عمى قائد الترك الهاربس

ا ضنربً أخوهنا وهنى ممثمن س فإضنربها  (إبنراهإم تاشنا)تتصندا ألخيهنا وتندافع عنن  -(إبنراهإم تاشنا)كافت تنؤمن تأفكنار
س (إبننراهإم تاشننا) إعرفهنناس ممننا يننؤدي إلننى أن تسننقط مصننات  إصننات  تالغنن س ويننتم فقمهننا فننوًرا إلننى حجننرة شننديًدا وهننو م

حضار الطبيب لعالجها تسرع س وفي الوقت  تعند أن قنتض عمنى قائند التنركس ثنم يجند  (سنرحان)فسسنه إعنود حبيبهنا وا 
ا لمنا حندث لمحبوبتنهس ويتن كر منا قالتنه لنه قبنل  هاتنه إلنى مهمتنهس وخوفهنا منن أمامه ه ل المصنيت س فإسنقط مفهنارً 

 المستقبلس فإقول: 
 فعام س ما ا حل بها. هل جاء أخوها الوغد؟
 فهمت األمر فهمت. لقد أف رتفي ولكفي

 أصغ إلف ارها. ويل أمي وويل أبي!لم 
 إا طول شقائك إا سرحان!

 ويتكي تكاء الطسل ثم يرفع رأسه( (إبراهإم)وجهه في حجر  (سرحان))يدفن 
 تعض ه ي السرح  إا سرحان فمن يدري.
 ما ا تضمر األقدار لفا في ه ا اليوم.
 ( 13)لقد قالت لي ه ا إا مومي صتاح اليوم.
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في مسرحه الشعري فتيج  لمحبس إأتي عميها القندر  (تاكثير)لحظات السعادة التي يرسمها كل إن  لك يوضح لفا أن 
 فإحولها إلى لحظات تعاس  وشقاءس فال إكتب له ل القص  أن تفتهي فهاإ  سعيدة. 

س فجند أن المسنرحإ  الكاممن  التني ترجمهنا كافنت مسنرحإ  (شكسبير)عن  (تاكثير)وا  ا ما فظرفا إلى ما ترجمه 
مسرحإ  التإم  الرئإسإ  فيها الحب ال ي م يفتهي تسعادة المحبينس بل يفتهي بوفاتهماس ه ل الو وجولييت(. و )رومي

ا مسنرحإ   ات طناتع رومافسني تعنالم موضنوعً  هنيهنو منا دفعنه لترجمتهناس ف -منن وجهن  فظنر التاحنث –ولعل ه ا 
 نالمسرحإ  أفها تستطإع أن تزدهنر فني إطنار منا إلى الفسس أم وهو عاطس  الحبس ه ل العاطس  التي صورتها محبتً 

الكراهإ  المتوارث  كأفما هو فبنت م عالقن  لنه تنالجو الن ي يفمنو فإنه أو تالتربن  التني يخنرج مفهناس وكأفمنا هنو طاقن  
تعتننارة أخننرا لقنند اسننتطاع شكسننبير أن إسصننل بننين الواقننع  (14)روحإنن  تتحنندا األوضنناع امجتماعإنن  التنني تحننإط تننه.

وتنالرغم منن قنوة الحنب فني هن ل المسنرحإ  فنتن فهاإن  هن ا الحنب كافنت المنوتس  .واقع امجتماعي لتطمنهالعاطسي وال
  ترجمتها. إلى (تاكثير) دفعما ولعل ه ا 

هنني  الوحينندة التنني لننم تظهننر فيهننا حننامت وفنناة تننالرغم مننن قننوة الحننب فيهنناسالشننعري  عمننى أن المسننرحإ  
عميها طاتع الحزن واألسىس فت ا كان العاشنقان لنم  إضفمن أن  (كثيرتا) )قصر الهودج(س ولكن ه ا لم إمفعمسرحإ
قد فرق بيفهما عمى عادة قصص الحنب العن ري المشنهورة فني األدب العربنيس إ  إن أحنداث هن ل  (تاكثير)فتن  اإموت

بنن المسرحإ  " تقوم عمى قص  من  لك الفوع ال ي عرففال من )مجفون ليمى( حيث تفشنأ ظنروف تحنول دون زواج ا
ن ظنل قملمنزواج العم من ابف  عمنه البدوإن  التني إحبهناس وتضنطر الستناة  هنا مرتتًطنا تنهس فتعنإش حإناة بمنن غينرلس وا 

المعادلن  )الحنب/الموت( فني هن ل  تحنولتومنن ثنم  (15")تعس  موزعن  بنين مشناعرها الخاصن  والتقاليند التني تحكمهنا.
وتظهنر هن ل المعادلن  مفن  بداإن  أحنداث لسرقن ( )المنوت(س وفني هن ل الحالن  تسناوي )ا)الحب/السرقن (س  إلىالمسرحإ  

العاشنق يفناجي فسسنه  (ابنن مإناح)المسرحإ س حيث تظهر فكرة السراق واضح س ومن أجمها يتنألم العاشنقانس فهنا هنو 
 س فإقول: في المشهد األول من المسرحإ  وإعرض لفا مشكمته

 ار المطيلهف فسسي إ ا الهوادج مالت             تسمإمي غدا وس
 أي عإش يم  لي تعد سممى              كل عإش من تعد سممى وب ي

 لي ابف  عم              آل ! إن ابن عمها لشقي تليت سممى لإس
 كيف يتقى في وصمها لي رجاء            إن حواها الخمإس  الساطمي؟
 أتراها إميمها عن عهودي                  حظوة عفدل وعش رخي؟

 ى عًشا فماها عمى الصحن            نراء يزكو ته الغرام األبيأفتفس
 قد غ افي ته وسممى صغيرين             نن هواء طمقس وماء روي.

 (16)ل فإك خل وفي!قإا حإاة الخإام م كفت يوًما                إن إكن 
  يريد أن يتزوج محبوبته)سنممى( ويخشنى يتضح لفا من خالل األبإات الساتق  مشكم  )ابن مإاح( العاطسإ س فالخمإس

عمنى  ( محافظن ىأن تتركه )سممى( منن أجنل الحإناة المرفهن  التني تفتظرهنا فني قصنر الخمإسن س ولكنن المحبوت )سنمم
س فال إغريها جال الخمإس س وم سمطافهس وم الحإاة الفاعم  الموجودة في قصنر الخمإسن س بنل هني عهدها مع ابن عمها
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لترضنى تنالزواج منن الخمإسن س فهني تحنب حإناة الخإنام رغنم  تواجههنا؛ها مهما كافت الضنغو  التني حبيت  وفإ   لحبيب
 صعوبتهاس تشر  أن تكون مع حبيبهاس ففجدها ترد عمى ابن عمها تعدما سمعت مفاجاته تقولها: 

 م إا بن عميس لم إقل                        بها الوفاءس ولن إعزا
لإه تُ عل إُ هدُ م  إن الخإام ل    عزا زا                        لهاس وا 
 ض عهدكس                  إا حبيبي! إا بن عمي!قم تخش مفى ف

  (17)إن الخمإس  لن إكمسفي الزواج ته برغمي.
فإقنرر أن يرحنل ويتنرك  لسنممى ووالندها منع الخمإسن س مشنكالتأن  لك قد إسبب ولكن الحبيب)ابن مإاح( يجد 

دأ في الظهور الجزء الثافي من المعادل )الحب/السرقن ( أم وهنو السرقن س فتبندأ لحظنات األلنم تظهنر حبيبتهس ومن ثم يب
 (18) .عمى سطح المسرحإ

إقرر أن يزوجها منن الخمإسن س وتفتشنر السرحن  وسنط أهنل التادإن   وتعد أن إعمم والدها بفتأ رحيل )ابن مإاح(س
 رحينلحزيفن  متألمن  ل (سنممى)فجند  خبرس ولكن في قم  ه ل السرحن كمهمس مما جعل الستإات تخرج تغفي فرًحا به ا ال

 حبيبهاس فتقول: 
 واشقائي جار الزمان عمإا                 وأسال الدموع من مقمتإا

 ا عمإاأتعدوا عفي الحبيب وقالوا                أتشري تالمفي فواه
 ساطمإاهفأوفي تأن فقدت حبيبي                  ورضيت الخمإس  ال

 لو أحسوا ما بي لرقوا لحالي              وأراقوا الدموع بين يدإا!
 (19)إا بن مإاح كيف غادرت قمتا               هائًما فإك تكرة وعشإا!
أن إطمنق الخمإسن  سنممىس وتالرغم من أن الحبيبين في فهاإن  المسنرحإ  إعنودان إلنى تعضنهما منرة أخنرا تعند 

ء عمنى تعمإمنات الخمإسن س فنتن تناكثير إنأبى أن يتنرك فهاإن  المسنرحإ  دون مسنح  حنزنس بفنا (ن مإناحويتزوجها )ابن
د األسنرة البدوإن  إلنى حإاتهنا األولنىس و عنتعد أن تس و(سممى)أن يتزوج  (ابن مإاح)حيث فجد أن الخمإس  تعد أن أمر 

فني هن ل  (تناكثير)تنالغ لس بنل يُ تهنوا س الن ي يهواهنا وهني م(سنممىرحيل)ا عمنى يتقى الخمإس  وحيدا في حجرتهس حزيفً 
يتكنني عمننى فننراق سننممىس وهننو مننا م يتفاسننب مننع شخصننيتهس وإقننول  اآلمننر تأحكننام ح() س إ  يجعننل الخمإسنن اإنن هالف

 : الخمإس 
 خموت إا قمبي فأعمن أساك                     وأرسل الدمع س وفسس جواك

 عفك وألتس هواك تبدي وقار الممك بين المال                   فاخمعه
 (21)ما قإم  الممك وما قدرل                      إن هويت سممى فؤادا... سواك؟ 

أمنل لدإنه س أم وهنو أن الحبينب دائمنا ا لقصص الحب في مسرح تناكثير الشنعري ا آخر مميزً ويجد التاحث مممحً 
سوإاس ويتفعمان فيها تالقرب والودس ولعل  وإقين تام في أفه سيتقابل مع محبوبته في الدار اآلخرةس وسيدخالن الجف 

شخصإاتهس فعمى سبيل المثال فجد  (تاكثير)س وتالتالي إحرك بها (تاكثير)ف  اإلسالمإ  التي تحرك ا لك راجع إلى الثق
 تعد أن فقد زوجته)ُحسن( إقول:  (اهمامً )

 ن حالت األإام بيفي وبيفه                وقدر لمشمل الجمإع شتاتهئل
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 فمتقي تسضل كريم م تجد هتاته            جف  المأوا غدا سوف  فسي
إمافه ته                 وقد فارقته في الحإاة حإاته ن عزاء القمب وا   (21)وا 

مإ س عفندما تقتنرب وفاتنهس وتنأتي زوجتنه)تيتي( الصتغ  إس (تاكثير)الممك السرعوفيس ال ي صتغه  (إخفاتون )و
س فال تتحكم في أعصابها وتأخن  فني التكناءس فجند )إخفناتون( إطمئفهنا أفهمنا سنيجتمعان لتواسإهس وتشعر تقرب وفاته

 سوًإا في دار الخمدس وسإسكفان مًعا جف  المأواس حيث إقول: 
 ألفي مفطمق فإم تتكين إا روحي؟ أ

 من ه ي القيود؟
 صبًرا لن إطول البين... غًدا فمتقي في دار الخمود

 )إمسح خدها تكسه(
 ي الدموع عمى خدإكما أجمل ه 

 (22)هي زادي مفك إلى يوم ألقاك في المأوا.

أفكارلس التي استطاع  (تاكثير)عن الثقاف  اإلسالمإ  التي إستمد مفها  (إخفاتون )وحوار  (همام)لقد عبر حوار 
تميننزت أن ينندمجها فنني أعمالننه الدرامإنن  الشننعري ؛ لإعبننر مننن خاللهننا عننن أفكننار المحبننين اإلسننالميين. تعتننارة أخننرا 

 ات طنناتع إسننالمي فمسننسي مننتسهم ألتعنناد الننفسس وسننموكإات وأفكننار قصننص الحننب فنني مسننرح تنناكثير الشننعري تأفهننا 
إسننالمإ  تحتنن  تتنندافع تمقائإننا أثفنناء النندإالوج أو المفولننوج تصننس  عامنن س وأثفنناء األزمننات والمحظننات الدرامإنن  تصننس  

 خاص .

تنناكثير تفناول فنني مسننرحه الشننعري ثفائإنن  الحننب / المننوت مننن  وفني فهاإنن  تحثفننا هنن ا فسننتطإع أن فسننتفتم أن
 خالل ثالث  محاور رئإسإ : 

إن س ومندا الموت الكثيرة في حإاتهس ومأساته العاطسإ  الفاتع  من حته الشديد لزوجتنه الثاف بتجار  -1
 صعوت  زواجهماس ثم وفاتها تعد زواجهما تمدة قصيرةس ولم إستطع فسإافهاس مما جعمه حزيفاس وهو

 ما ظهر في أعماله الدرامإ . 
من خالل اس وك لك أو فاضحً  اس م مخالً ا وطاهرً الثقاف  اإلسالمإ  التي ترا في الحب أن إكون عسإسً  -2

 مع من إحب يوم القإام .  يجتمع المرءفكرة أن 

الموروث الثقافي العربي لمحبس وخاص  قصص العشاق العن ريينس ومأسناتهم فني النزواجس والسنراق  -3
  حبينس وقم  لحظات السعادة في حإاتهم.الدائم لمم

تمننننا إممكننننه مننننن قنننندرة درامإنننن س وكنننن لك قنننندرة شننننعري  فنننن ة أن يجعننننل مننننن  (تنننناكثير)ا لقنننند اسننننتطاع وأخيننننرً 
ثفائإ )الحب/الموت( مفظوم  متعددة األطراف تحمل دممت جديدة في مواقنف درامإن  مميئن  تالحيوإن  والحركن  

اس لحمنل ا شخصنإً اس بنل رمنزً ا أو أسنطوريً ه رمزًاس ولكن لإست رمزًا تاريخًإنوالتوتر الدرامي. وأصتحت مأساة أتطال
 المتمقي عمى تأمل مأساته الشخصإ س ومعرف  المعافاة التي عافها في حإاته العاطسإ .

 

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

ثير
 باك
حمد
ي أ
 عل
يب
األد

قع 
مو



 

 - 11 - 

******************************************** 
 الهوامش 

 -القناهرة -المصري  األفجمومكتت   -  أسعدترجم / سامإ –أوديت أصالن: فن المسرحإ  )الجزء األول(  -1
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