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 ...إىل احلجر الذي قتل داود به جالوت، فكان نصرا لإلميان

جر الذي قتل به الغالم ذلك املارد الذي سد الطريق على الناس، فكـان              إىل احل 
 ...عنوان الطريق

إىل األحجار اليت خسف اهللا هبا أقواما خرجوا عن الطريق، فكانت رمزا هلـالك              
 ...الظاملني

إىل األحجار اليت رمت هبا الطري األبابيل جيش أبرهة، فكانت رمزا على قـّوة              
 ...املبادئ

الذي يرميه الطفل الفلسطيين يف وجه اليهودي املـدجج باألسـلحة           إىل احلجر   
 ...الظاملة، رمزا على حياة األمة

هذا يهودي ورائي، تعـال  ! إىل احلجر الذي يشارك يف املعركة بلسانه؛ يا مسلم   
 ...فاقتله، إخبارا عن بزوغ مشس احلرية والنصر املنشود
 ... أن جيندوه يف مصافهمإىل تلك األحجار أرفع هذا اجلهد املتواضع عسى

 
 نور محمد جمعة
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مل يكن هلذا البحث أن يرى النور بعد فضـل اهللا ومّنـه، إال جبهـود                
ومساعي قّدمها إيل بعض األفاضل من اإلخوة واألساتذة، أرى لزاما علي أن            
أتقدم إليهم جبزيل الشكر واإلمتنان وأن أسأل املوىل عزوجل أن جيزي كل من             

أعانين يف هذا الطريق خري اجلزاء وأن يكتبين وإياهم يف سلك أبطال            ساندين و 
 !احلجارة
أتقدم جبزيل الشكر واإلمتنان إىل والدي العزيزين وإخـويت وأخـوايت            

الذين صربوا على فراقي عسى أن يكون هذا البحث عنوان دواء يشفي داء             
 .الفراق
امعة اإلسالمية العامليـة    وأتقدم جبزيل الشكر إىل كلية اللغة العربية واجل        

 .أساتذة وإدارة إذ أتاحوا يل فرصة إكمال الدراسة يف رحاهبم
وأتقدم جبزيل الشكر واإلمتنان إىل سعادة عميد كلية اللغـة العربيـة             

عبد احلميد شيحة الذي    . د.رجاء عبد املنعم جرب والعميد السابق سعادة أ       .د.أ
 .لسفر وترك البلدتولّى اإلشراف على البحث إىل أن كتب له ا

وأتقدم جبزيل الشكر واإلمتنان إىل حامل لـواء األدب اإلسـالمي يف             
الكلية سعادة الدكتور مؤيد فاضل الذي وهب للبحث أمثن ساعات العمر من            

 .شهر رمضان املبارك ووجد يف بلورة املوضوع تقربا إىل اهللا عزوجل
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نترنت سـعادة   وأخص بالشكر مدير صفحة علي أمحد باكثري على اإل          
األستاذ عبد احلكيم الزبيدي الذي أثار يفّ روح اجلد والنشاط بعد أن كادت             

 .تذبل وأمّدين مبراجع واقتراحات كانت هلا أثر باين يف البحث
كما أرفع جزيل الشكر واإلمتنان لألستاذ عدنان عبدالقادر فقد أمدين           

 .مبعظم مسرحيات باكثري
رة مؤسسة األقصى إذ وجدت بينهم مـن        وأتقدم جبزيل الشكر إىل إدا     

 .احلفاوة واالحترام ما شّدين إىل املوضوع أكثر فأكثر
وأتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل زوجيت وأخيت وابين حممـد الـذين             

 .وقفوا جبواري زهادا يف أرض الغربة، وكان البحث مثرة وجودهم معي
ـ           احلات يف ظهـر    وأتقدم بالشكر إىل األكف اليت بعثت يل دعوات ص

الغيب إىل السماء، متمنيا يل التوفيق يف رحلة العلم وأسأل اهللا عزوجـل أن              
 .أكون عند حسن ظنهم
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ال أكاد أذكر من أيام صباي وأنا طفل مدلل إال أيب وهو قـابع أمـام                
 جهاز الراديو أو التلفاز يرمق إىل نشرة األخبار بعني وإىل ابنه اجلالس يف حجره             
بعني وقلب، ويديه تالعب شعره، فإذا بتجاعيد وجهه تنكمش فجأة وقطرة أو            
قطرتان من العربات الساخنة ترتلق من أطراف عينيه وأكفه تكاد تكّسر أناملـه             
اليت احتضنت بعضها بعضا وشفته السفلى بني سندان األسنان السفلية ومطرقة           

شاشة من غري حراك علـى      األسنان العلوية تكاد تنفجر دما وعيناه تقف على ال        
صورة أطفال صغار يرمون احلجر على دبابات ضخمة وجنود مدججني بأحدث           
السالح، فأرفع عيين يف وجه أيب فإذا به خيفي العربات خجال مّني وحيدث زفريا              

لكن علـى   ... هائال وكأنه يكشف عن أسرار قلب مكلوم حيترق أملا وحسرة         
، غري أين كنـت     ..فهم من ذلك شئيا   فلم يكن عمري يسمح يل بأن أ      ... ماذا؟

أدرك أن سر هذا اإلنقالب يف ذلك الوجه احلنون يكمن وراء تلك األحجـار              
الصغرية اليت يرميها صبيان مشاغبون   على سيارات مدججة بالسالح جلنـود             

 !أبرياء
تقادمت األزمان وترعرع فضويل مع رحلة العمر وبدأت أتساءل بكل جـرأة            

لصبيان مثلنا واليذهبون وراء كتبهم وواجبـاهتم املدرسـية         ملاذا اليهدأ هؤالء ا   
وقد كـان   ... مكان رمي احلجر يف الشوارع وعرقلة أعمال احلكومة واجلنود        

للجندي يف قلوبنا قداسة وهيبة إذ هو حامي الديار وحارس األعراض وحـافظ             
 !...من خلفهايأتيها الباطل من بني يديها أو الديانة من أن 
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من رمضان كنا خنرج وعلى أكتافنا هيكل لقبة ذهبية قيل لنا أهنا            ويف آخر مجعة    
متثال رمزي يهتف للخطر الداهم على املسجد األقصى فندور به يف الشـوارع             

وقد كان للمـوت يف     "... املوت لليهود أبناء القرود   "،  "املوت إلسرائيل "هنتف  
ذي كـان   نفسي الصغرية حكاية، فقد كنت أكرهه إذ أخذ مين عمي العزيز ال           

يغدقين بأول مترات تنضج على النخيل وأول حبات العنب اليت تظهر يف حديقته             
الغناء وذلك ألين كنت وحيده الذي يتلو عليه بعض آيات القران الكرمي، فلم             

وكنـت  ... أكن أحتفل باملوت وإن كان ألبناء القرود، كما كانوا يقولـون،          
، !..يسوا من أبنـاء أبينـا آدم؟      أو ل .. أليس اليهود مثلنا سائر البشر    : أتساءل

وكانت أمي تتهرب من إجابيت وتتجاهل األمر مع أهنا صندوق ثري من أسرار             
جّرين هذا الفضول إىل أن اعتقـدت يف        .. اخللق وقصص اخلرافات واألساطري   

بدايات عمر املراهقة أن البشر كلهم أبناء قرود، بيد أن هذا مل يشـف غليـل                
 فإن كنا كلنا أوالد قرود فكلنـا يف اهلـوى           صدري إذ عدت إىل حيث بدأت،     
 !!..سواء، فلم هنني إخواننا من اليهود

مل هتدأ جذوة هذا السؤال املريب حىت بعد أن هداين اهللا وبدأت أسعى يف تعلّـم             
القرآن الكرمي ووجدته سيفا بتارا على اليهود، وماوجدت النيب صلى اهللا عليه            

  .صفهم بأهنم أبناء قرودوسلم أهان قوما قط إال اليهود، إذ و
وملا اجتهت إىل الدراسات األدبية وجدت علي أمحد باكثري أكثر من اهتم باليهود       
وشعرت وكأنه عاىن ما عانيته من اإلزدواجية يف املشاعر جتاه هـذا اإلنسـان              
اليهودي، فهو أحيانا ينظر إليه بشيء من الرفق واللني ويعتربه إنسـانا ويلقـي              

 على موجود آخر يسمى الصهيونية، لكن سرعان ما يعـود           بتبعة كل ما يعمله   
فريى أن الصهيونية واليهودية وجهان لعملة واحدة، إن مل تكونا أبناء عمومـة             

 .النكاد نفّرق بينهما
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وبعد قراءة مسرحيات باكثري يف املرحلة اجلامعية من دراسيت كنت قابعا أمـام             
هؤالء  الصـبيان الـذين      جهاز التلفاز ورأيت عيوين تقف جامدة عند صورة         

يرمون احلجر املقدس على العفاريت واملردة املدججني بالسالح وعلى الدبابات          
الوحشية اليت تتحرك حتت ظل الطائرات الفّتاكة اليت حتدث يف اجلـو صـوتا              

ووجدت أكفي تكاد تبلع أناملي والعربات الساخنة       !.. وكأنه صوت زفري جهنم   
هموم وقليب حيترق أملا وحسرة إذ أرى نفسي        كانت جتري على وجهي املكفهر امل     

 ..أو أكون حجرا  يف أيديهم.. عاجزا من أن أكون يف صف هؤالء الصبيان
ففكرة البحث كانت ترافقين منذ صباي وختمرت عند تعريف على أعمال باكثري            

، ووجدت قـادة املسـلمني    )١(وزادهتا ثورة واشتعاال حديث الناس عن التطبيع      
اد عالقات طبيعية وعادية بني ـ  اليهود واملسلمني ـ علـى    إجي"يهرعون إىل 

غرار أي عالقة بني طرفني يف حالة سالم وتربطهما عالقات مودة واحترام تنتفي             
 .)٢("فيها حالة التناقض أو العداء بكافة مظاهره

ب األمخاس يف أسداس ليجد     ووجدت العامل اإلسالمي يف حيص بيص شديد يضر       
ه اهلوان والذل والتالعب باملبادئ واألسس واإلعالم يقلّب        يف عامل يغشا  طريقه  

اخلري إىل الشر يف عشية وضحاها فترى اجملاهد الباسل الذي يعتز به قومه ينقلب              
إىل مارد فتاك وحشي على صفحة اإلعالم، فينبذه قومه تبعا لـذلك، وتـرى              

مـا  اليهودي الذي ميتص دماء شعب بريء أعزل صباح مساء، ُيعد صديقا محي           
تربطه بنا وشائج احلب وصلة القرابة يف حني أصبح الصيب الفلسطيين إرهابيـا             

                                                 
على اللغة العربية الفصحى أو على الصراع مع اليهود في          من الكلمات المستحدثة سواء     " التطبيع"آلمة  ) 1(

ا                       ل عليه فلسطين المحتلة، فقد جاء في لسان العرب، أن الطبع بمعنى السجية، والطبيعة هي السجية التي جب
ين المؤمنين                . اإلنسان، وطبعه أي جعله على سجيته      ة ب ى العالق وهذا المعنى اللغوي لهذه الكلمة الينطبق عل

و  ين اليه الى  وب ه تع ي قول دها ف ي نج ذين     " د والت ود وال وا اليه ذين آمن داوة لل اس ع د الن دن أش لتج
دة..."(أشرآوا ة ) ٨٢/المائ ه فالعالق ة"وعلي داوة" الطبيعي ود هي الع ين اليه ا وب تراتيجية .بينن ع اس  التطبي

 .)م١٩٨٩هـ،١٤٠٩دار األمان للطباعة والنشر،بيروت،(،٢٤/ غسان حمدان،صاالختراق الصهيوني،
 . المرجع السابق)2(
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جيب أن يستأصل عن بكرة أبيه، وشـعرت أن عقيـدتنا وديارنـا وأرواحنـا               
وأعراضنا وأموالنا كلها باتت يف خطر داهم، إذ عادت عقول أصحاب القرار               

 أظن اليهود منـا     إىل عقلي يوم أن كنت صبيا الأعقل والأعي ما أفعل، وكنت          
 !..وإلينا وماكنت أرى سببا يف أن نكون عليهم
د اليوم مـا عـادوا مثـل يهـود          ووجدت اإلعالم يتلهف حنو التطبيع إذ يهو      

فهم اليوم ـ يف زعم الدعاية اإلعالمية الزائفة ـ أبناء حضارة ورقي   (!) األمس
وهـم  !.. وهم أصحاب مدنية وقيادة تفوق مدنيتنا وقيادتنا      !.. تفوق حضارتنا 

اليوم أصحاب رؤوس األموال والشركات العابرة للحدود اليت الغىن لنا عنها           
 !..فيجب أن نعيد نظرتنا إليهم ونتسارع إىل تطبيع العالقات معهم

فرأيت نفسي أن أضع يدي يف أيدي باكثري وأهتف يف قومي؛ إين أنـا النـذير                
مة، فيهود اليوم هم أنفسهم     العريان، فالنجاء النجاء من عاقبة هذه السياسة اهلّدا       

يهود األمس، فها هو باكثري الذي عاش على قاب قوسني من اليهـود يف أرض               
الكنانة يصّور جمتمعه املعاصر ونفسية اليهود الذين عايشهم، وها هـي صـورة      

أقل  اليهودي حسب ما صوره القرآن الكرمي، الجند بني الصورتني أدىن فرق وال           
ال صـلح، ال    ( :وجه اليهود الالءات األربعة   فيجب أن نرمي يف     ! اختالف

، وأن نقول هلم مبلء فينا إن )تطبيع اعتراف، ال مفاوضات، ال
اتنا اليوم، فجيش حممد صـلى      احلرب بيننا وبينكم سجال فإن انتكست حكوم      

 !عليه وسلم سوف يعوداهللا 
انتـها  ولعل هذا املوضوع جدير باملزيد من البلورة والبحث ليأخذ كل جزئية منه مك            

الالئقة يف أفئدة شعوبنا اإلسالمية ولتأخذ املواجهة صورهتا احلقيقية والسـيما تلـك             
شـيلوك  "اجلزئية اهلاّمة،  أي مقاطعة بضائع األعداء اليت دعا إليها باكثري األديب يف              

ـ واستيقظ هلا فتاوى العلماء املعاصرين بعد نوم دام أكثر من           ) م١٩٤٤" (الجديد



http://www.bakatheer.com 
 

-١٠-

والإميان ... ـ ولعل هذا أضعف درجات اإلميان باملواجهة        !! نصف قرن من الزمان   
وهذا يثبت بكل جدارة أن رسالة األديب ليست أقل من رسالة رجل الدين             !.. بعده

 !وأن األديب امللتزم يفتح آفاقا من املعرفة الهتتدي إليها كثري من املواعظ واخلطب
كثري وقال بأنه أديب حيمـل      درس البحث يف الفصل األول من فصوله الثالثة حياة با         

رسالة إىل اإلنسانية وأنه وإن كان قد فاق أقرانه يف رؤيته للواقع وقراءته للمستقبل،              
فإنه إنسان ـ ال أكثر ـ استطاع أن يكتب لنفسه اخللود بني أسطر كتبه وأعمالـه    

 .العديدة
يـث  أما الفصل الثاين فقد ألقى الضوء على مالمح اليهودي يف رحلته الطويلـة ح             

تصوير اخلالق سبحانه وتعاىل له ورؤية البشرية لسماته ومالحمه، بدأ بنظـرة األدب             
، مث اليهودي   !العاملي عامة واألدب العربي، إذ يعرف املرء عن نفسه ما قد جيهله غريه            

حتت منظار األدب العريب، ووقفت هذه النقطة عند أبرز األدباء الذين كـان هلـم               
 .هودي يف كتاباهتمصوالت وجوالت بارزة مع الي

أما الفصل الثالث فوقف على رؤية باكثري هلذه الشخصية وبدأ يعلـو ويهـبط مـع       
األديب، ويتماشى مع نظرته حيثما حل أو وقف وحياول أن يقـرن هـذه الرؤيـة                
الشمولية مع نظرة األدباء اآلخرين إذا كان هناك احتكاك أو تشـابه والسـيما يف               

وتقـف  . ظرية عند األديب اإلجنليزي شكسـبري     إذ كانت هلا ن   " شيلوك الجديـد  "
عـن  " الفالش بك "الدراسة على أرضية صلبة يف اخلامتة إذ تعود إىل حملة سريعة تشبه             

 .هذه الرحلة
هذه الدراسة اليت وجدت صداها حبول اهللا وقّوته يف رحاب كلية اللغة العربية، وهي              

عجميا فصاغوا مين هذا القلم مثرة جهود بذهلا أساتذة هذه الكلية الذين كنت عجينا أ     
الذي سطر هذه األسطر حتت إرشاد وإشراف من سعادة الدكتور مؤيـد فاضـل،              

 .حفظهم اهللا مجيعا وجعلين وإياهم يف ضمانه وأمانه وإحسانه
أقدم هذا البحث راجيا أن يكون مبثابة احلجر الذي رماه الغالم يف وجه املارد الفتاك               

  ... .فأرداه قتيال
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o النشأة 
ُتعرف قبيلة كندة بذلك الرأس اجلاهلي الكبري وَعلَم الشعر العريب وعموده،          
إمرؤ القيس الكندي الذي أوقف تاريخ الشعر واألدب قاطبة علـى أطـالل             

ومـن هـذه    .. ته ليتباكى معه على حبه الضائع، فالكندي أديب بالفطرة          حبيب
القبيلة كان أمحد بن حممد باكثري الذي ما عاد يتحّمل ضيق العـيش يف تلـك                

إىل ن آماله يقوده    القفار ووراء وديان الفقر القامت يف جبال حضرموت، فترك عنا         
". سـوربايا " مدينـة    ، وعلى وجه التحديد إىل    )إندونيسيا(جزر اهلند الشرقية    

وهناك ترعرعت القروش بني يديه وأجنبت له ثروة أمكنته من أن يرعى أسرتيه             
يف كفاف وُيسر، بل ويبسط كفّيه ليلقبه ابنه البار فيما يرثيه بـأيب احملتـاجني               

 ".كهف األرامل واأليامى"واليتامى و
ـ              م كـان   هذا التاجر احلضرمي الذي أويت سعة من املال ومل يؤت سعة من العل

شعلة من العواطف، يبكي دوما على أطالل الذكريات، فالبدوي يبقـى علـى             
سريرته مهما تغّيرت سريته، حين إىل تلك القفار والوديان ويشعر أن هلا عليـه              

 !أياد بيضاء وأنه البد أن يئوب، فإن مل يكن هو فامتداده
بته لـه زوجتـه     من هنا وأداء هلذا الواجب أعاد الوالد ابنه البار علي الذي أجن           

إىل مدينة  .. ، إىل وطن األجداد     )١(م١٩١٠احلضرمية قبل مثان سنوات، أي يف       
أخذت حياة الفىت علي أمحد باكثري تبدأ خطوهـا علـى أرض            "حيث  " سيئون"

                                                 
ه أن               ) 1( اختلف الباحثون في تاريخ مولد الشاعر، ففي حين ترى مجموعة ممن عاصرت الشاعر وآتبت عن

ام ي ع ان ف يالده آ رى د١٩٠٠م رن .، ي ع الق ي مطل ا آانت ف د وأنه د أن والدة الشاعر الب وبكر حمي د أب محم
والي رين أي ح ن د١٩٠٣العش د .م، لك ومحي بع داهللا الس د عب ل    أحم ن قب م يك يالده ل أن م زم ب ق ج ع دقي  تتب

ى أن                  ١٩٠٨عام النظر إل ره خصوصا ب ر من غي ك أآث ة ذل م ونظرة فاحصة في هذه التواريخ تشير إلى منطقي
ة                     ١٩٢٣أحدث قصائد الشاعر آتبت عام     ن ثالث ه الب م يكن التسليم ب ا ل رة وهو م واعتبرت قريحة شعرية مبك

ا   اآثير وم      : راجع . وعشرين عام د ب ي أحم دالقادر، ص       سرحه اإلسالمي   عل اص، عدنان عب رسالة   (،۴/، القن
 ). م٩۶ -١٩٩۵ الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آباد،غير مطبوع،ماجستير ،
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فهـو يشـّم نسـيم      . )١("اآلباء واألجداد وعلى طريق الثقافة العربية، اخلالصة      
على أكتافها خنبـة مـن الشـعراء        الثقافة أينما حل من هذه األرض اليت ربت         

 .املمتازين منهم شقيقيه حسن وعبدالقادر وعمه حممد وابن عمه عمر
o التكوين 

بدأ الصيب املدلل القادم من وراء البحار إىل حضـن وديـان حضـرموت              
يلتمس بريق املعرفة من العم القاضي األديب، كما يتردد على املكتب ليأخـذ             

نهل الصايف الذي امتزج بروح الفطرة الكامنة       عّدته من القرآن الكرمي، ذلك امل     
يف هذا الغالم الذي مل يزل يف مأمن من املراهقات الفكرية واخلوض يف صـراع               
الواقع املرير، فاختلط صفاء الروح بصفاء السور على نغمة تراتيـل الصـباح             
وكّونت يف الصيب قّوة رادعة لكل ما ال يبدو صافيا، وكان هذا هـو الوقـود                

 .د هليب الصراع يف وجدان الشاعر كلّما اعتراه الوهن والضعفالذي زّو
واملعهد الديين القابع يف صمت رهيب على جانب من سيئون كان يدعو الشاب             
إىل مكتبته ليعكف على ما هبا من الكتب التراثية املتنوعة والسـيما الشـعر،              

علـى  اللسان الوحيد لألدب العريب آنذاك، فتعّرف يف رحاب هذه الضـيافة            
أعجب بشعره فكان له تأثريه على تكوينه األديب، وقال الشعر ويف           "املتنيب، وقد   

 . وقرأ المرئ القيس الكندي)٢("أعماقه أمل أن يكون كشاعر العربية الكبري
يشبع التراث هنمته فأخذ جيول يف ما خرج من كنانة احملدثني فوجد يف شوقي              مل  

شيء من مسرحياته إال بعد ما رحلـت        مل يتح يل اإلطالع على      "ضالته غري أنه    
عن حضرموت فأقمت برهة يف احلجاز فكانت مسرحيات شوقي هي أول مـا             

                                                 
داهللا     علي أحمد باآثير حياته وشعره الوطني واإلسالمي    )1( د عب دآتور (، السومحي، أحم ادي األدبي   (، )ال الن

 .٣۵/،ص)الثقافي 
م،           إلسالمية في العصر الحديث   شعراء الدعوة ا  ) 2( ف، وجرار،حسني أده مؤسسة  ( ، الجدع، أحمد عبد اللطي

 .٩/، ص)٩/م، ج١٩٨٣هـ،١۴٠٣، ١/الرسالة،ط
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كان الطالعي علـى هـذه املسـرحيات        " و )١("عرفت من هذا الفن املسرحي    
الشوقية أثر كبري يف نفسي فقد هّزين من األعماق وأراين ألول مّرة يف حيـايت               

واسع يف احلياة حني خيرج عن نطاق ذاتية        كيف ميكن للشعر أن يكون ذا جمال        
 .   )٢("قائله إىل عامل فسيح يتسع لكل قصة يف التاريخ أو حدث من األحداث

يصعب أن نتصور بيئة باكثري، تلك القرية الوادعة اليت تصحو على صـوت              ال
الديكة وتبقى شعلة من النشاط تسكب عرق الفقر بني مزارع القات، وعلـى             

 األنفاس الطيبة اليت تعزف على وتر احلياة يرقـد خنجـر            قاب قوسني من هذه   
كثريا ما يوقظه صياح اجلهل فتنشب معارك دامية تنقش املوت علـى جـبني              

اجلهل واخلرافة والتخلف هي مسات القرية البدوية يف اليمن، وها هـو            .. الفقر  
كر كلنا يعلم أن يف حضرموت بدعا يف الدين جيب أن ُتن          "ابن القرية يقر بذلك؛     

وُتزال، ما يف ذلك شك، وأن فيها جهال جيب أن ينار مبصباح العلم ما يف ذلك                
مرية، وأن فيها مجودا جيب أن يدك صرحه وعادات سيئة جيـب أن تصـلح،               

 وهكـذا  )٣("فاملسألة مسألة وطن بائس يلزم انقاذه، وشعب مريض جيب عالجه      
ويدا متدها بالسـالح    كل بالد العامل الثالث، كانت ومل تزل ولعلها زادت فقرا           

 .. .احلار 
وقد أثرت على قلب الفىت وجعلته يفكر يف اإلصالح تلك الصورة ألصـحاب             
اخلرافة وشيوخ األوهام إذ كانوا ميتصون البقية الباقية من الدم يف العروق اجلافّة             

 .للشعب البائس، فيزيدون على أطالل فقره وجهله أطنانا
ة مبا عليها من التناقضات والصراعات الطبقيـة        وقد كان التأثري كبريا هلذه البيئ     

ومن سيطرة العلويني على احلياة العلمية وزعمهم بأهنم هم أصحاب بيوت العلم            
                                                 

، دار  ۶/، ص "فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية           "، نقال عن    ٧٩/السومحي، مرجع سابق، ص   ) 1(
 .المعرفة

 .٧٩/، صالمرجع السابق) 2(
 .٧٩/، صالمرجع السابق) 3(
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واإلفتاء، دون سواهم، على قلب باكثري الشاب إذ كان يشعر بتخلف بـالده             
 .عن طريق النهضة العربية احلديثة

o الشاعر الّرحالة 
نكاد  أثر عميق على شخصية األديب، وال     ميكن جتاهل ما للرحالت من       ال

جند أديبا المعا إال وقد كانت له صوالت وجوالت يف عـامل التـراب جبانـب                
رحالته يف غمار نفسه العميقة، هذه هي سنة البارودي وشوقي وإقبال وتبعهـا             

يرضى بالركون والدعة، منذ نعومة إظفاره إذ مل         باكثري، اإلنسان املغامر الذي ال    
ومـا  . اين سنوات وقد ُحّمل مشاق السفر إىل جذور األصالة العربية         يزل ابن مث  

أن هنل باكثري ما لسيئون من علم إال وقد أجربته هنمته للمزيـد إىل السـفر،                 
 :يدري إىل أين يذهب مترددا حائرا مصريه ال"فاستقر شهورا يف عدن 

 ")١(قصدت وإن مصرا) جاوة(يب احلال إن  أىن تطوحت ) سيوون(سالم على 
بل بقي يف عدن فترة مث ركب البحر        ) مصرا(والقصد  ) جاوة(لكنه مل يّتجه حنو     

إىل "إىل الساحل األفريقي الشرقي، إىل الصومال واحلبشة وانتهى املطـاف بـه             
م وهناك إىل جواره سكن حينا من الدهر طالبـا          ١٩٣٣البيت العتيق يف حدود     

عل له خمرجا منها وقد استجاب      للسلو، هاربا من أحزانه، متضرعا إىل اهللا أن جي        
اهللا لدعائه، فشرب من ماء زمزم واغتسل منه وهبذا االغتسال غسـلت مجيـع              
مهومه وأشجانه، وبدأ خيرجها يف زفرات شعرية معربة عما يف صدره فكتب وهو             

م الربدة أو ذكرى حممد صـلى       نظا ( عليه وسلم صلى اهللا   إىل جوار رسول اهللا     
 فيها مجيع هواجسه وذكرياته اليت كانت سـببا يف          وقد سجل ) عليه وسلم   اهللا  

 .هجرته

                                                 
 .۵١/السومحي، مرجع سابق، ص) 1(
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نفس فيها عن كل ما     " مهام أو يف عاصمة األحقاف    "ويف الطائف كتب مسرحية     
كان يعتمل يف نفسه من أحزان ومشاكل، وهبذا فقد ارتاحت نفسيته بعـد أن              
 ختلص من هذه األثقال اليت كان حيملها يف داخله وبدأ يأمل ويترقب وينظر إىل             
احلياة بوجه مشرق بعد هذا الليل البهيم الذي كـدر عليـه حياتـه وقلـب                

وكما أن الطيور على أشكاهلا تقع فالشعراء واألدباء جيمعهم نسـب           . )١("كيانه
األدب أينما حلّوا، ففي الطائف حاك باكثري صداقات وثيقـة مـع الشـعراء              

 واألستاذ األديـب     باخلري واألدباء منهم الشيخ أمحد إبراهيم الغزاوي وعبد اهللا       
حممد أمني الكتيب وحممد حسن الكتيب، لكن هذه الصداقات مل تقّيد مهّته، فقـد              
كانت آماله تتطلّع فوق السحب تسعى دائما أن يضع نفسه بني الفراقد الوسط             
احلفر فيمم مصر مركز اإلشعاع الثقايف والعلمي يف العامل العريب ومنبع املعرفـة؛             

لوائي يف مصر وكنت مشتاقا إىل زيارة مصر من قدمي،          يف الواقع أنا وجدت س    "
ألن كل الكتب اليت نقرؤها كلها كانت إما مؤلفة للمصـريني أو مطبوعـة يف               
مصر على األقل، فكان من الطبيعي أن يّتجه أديب عريب إىل مصـر باعتبارهـا               

 فبعد رحلة شاقة وبعـد      )٢("مصدر اإلشعاع العريب يف مجيع العامل على اإلطالق       
وبات ومتاعب وتلبد اآلمال واألماين بالغيوم قدم الشاب علي أمحد بـاكثري            صع

 .م١٩٣٤إىل مصر يف حدود أوائل عام 
ولّدت اهلجمات الشرسة على اللغة العربية واهتامها بالضعف وعدم قدرهتا على           
مسايرة احلياة يف نفس الشاب العريب الطموح نوعا من العناد، فهو يعتز بعربيته             

فكيف حيلو هلذا األمل املقدس أن يركـع أمـام هـذه الـدعايات              ويقّدسها،  
الفضفاضة، فقرر أن يدخل غمار املعركة فالتحق بكلية اآلداب جبامعـة فـؤاد             

ودرس اللغة اإلجنليزية وأمضى فيها أربع سنوات وختّرج منـها          ) القاهرة(األول  
                                                 

 .۵۴/السومحي، مرجع سابق، ص) 1(
 .، نقال عن حديث إذاعي لباآثير۵٨/السومحي، مرجع سابق، ص) 2(



http://www.bakatheer.com 
 

-١٧-

ـ    "م، لكنه مل يكتف هبذه الدراسة،       ١٩٣٩عام   ات فقد كانت اآلمال والطموح
تراوده بأن يكون مربيا كبريا ورائدا من رواد النهضة العلمية يف بالده عنـدما              
يعود إىل وطنه ويساعد يف تنشئة النشء وتربية اجليل اجلديد فـالتحق مبعهـد              

م بعد أن نال دبلومه العايل، وكان       ١٩٤٠التربية للمعلمني حيث خترج منه عام       
د يف هنضتها العلمية وليحقق ما      من املتوقع أن يعود إىل وطنه حضرموت ليساع       

 :كان يف فكره من أمان وأحالم يف أيام الصبا
فنعيد العهد إذ نرعـى الصـبا      

 

ـ         اللُّـَوم  ىيف جوار النيـل ال خنش
 

ــعبنا ــي ش ــا ُيَرقِّ ــين م مث جن
 

ــم    ــون ومه ــوم وفن ــن عل م
 

ــا  ــد يف أوطانن ــي بع مث منس
 

ــم   ــني األم ــا ب ــوقظي أمتن )١(م
 

ره وأنضجت محاسه فتبلورت وطنيته، فهو يـرى أن         لكن املعرفة قد صقلت فك    
الوطن العريب كله موطنه حيثما حل وأينما ارحتـل، وأن أيـادي االسـتعمار              
اإلجنليزي باسطة يف عروق حضرموت ودسائسها حتاك حتت ستر مـن الـدين             

لذا اخنرط يف سـلك     "واإلصالح، فمحاربتها تقتضي شيئا من التريث واحلنكة        
يف تنشئة جيل  ولو مبجهود ضئيل عارف مبصر ليساعد ويسهمالتدريس بوزارة امل

جديد من أبناء مصر يساعد يف قيادة األمة العربية، وهنوضها وتطلعاهتـا حنـو              
 .)٢("مستقبل أفضل وحياة حرة كرمية

م زار  ١٩٥٦م سافر إىل فرنسا يف بعثة دراسية حّرة، ويف سـنة          ١٩٥٤عام"ويف  
وفد أدباء مصر بدعوة من احتـاد كتـاب         رومانيا واالحتاد السوفييت عضوا يف      

م سافر إىل طشقند حيث مثل اجلمهوريـة    ١٩٥٨القطرين املذكورين، ويف سنة     

                                                 
 .۶۵/السومحي، مرجع سابق، ص) 1(
 .۶۶/السومحي، مرجع سابق، ص) 2(
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، وسـافر إىل لنـدن      )١("العربية املتحدة يف مؤمتر كتاب آسيا وأفريقيـا األول        
 .كذلك

م ١٩٦٩ووّسع معرفته جبغرافيا العامل اإلسالمي بزيارة لبغداد يف إبريـل عـام             
 مؤمتر األدباء العرب السابع، وحّن إىل مقربة اخلالفة، رمز وحـدة            مشاركا يف 

للتعرف على مدينة القسطنطينية وأسـوارها      "األمة اإلسالمية، فسافر إىل تركيا      
حيث راودته فكرة كتابة ملحمة عن حصار املسلمني هلا، وأخـريا زار عـدن              

مل لكنـه    و )٢("وحضرموت حيث كانت تراوده فكرة العودة إىل وطنه األصلي        
يلبث أن عاد إىل القاهرة فقد ارتبط هبا بوثـائق مـن املشـاعر والشـجون                

 .واألحاسيس الميكن إنفكاكها، ولعله عاهد تراهبا بأن يسلّمه جثته اهلامدة
o نشاطه األديب 

كانت عيون باكثري تطوف يف عامل حريان، هنا غبار معركة التجديد وهناك            
 شخصـية   كون ذا شخصيتني منفصـلتني،    من أن ي  زعزعة املبادئ، فلم جيد ُبدا      

شخصـية أدبيـة حمافظـة،      "تتوق حنو اآلمال والتقدم وأخرى تقود الصراع،        
وشخصية أدبية منطلقة متطلعة إىل التجديد، فكـان ينشـر شـعره الـوطين              

وينشر شعره املتجدد يف موضـوعاته      ) املسلمون(و) جملة الفتح (واإلسالمي يف   
وقد كـان نتاجـه األديب      ). الرسالة(و) أبللو (وألفاظه، وشعره الغزيل يف جمليت    

خصبا يف هذه الفترة، ووفريا إىل أن توقف عن قرض الشـعر يف حـدود عـام     
 . )٣("م وحتّول من الشعر إىل النثر١٩٣٩

م يف الطائف وقد ذكر هذا      ١٩٣٣كتب أوىل مسرحياته متأثرا بشوقي يف عام        
ي يف احلجـاز وكانـت      اكتشف شعر شوقي املسرح   "الفضل لشيخه إذ بّين أنه      

                                                 
 .۶٩/السومحي، مرجع سابق، ص) 1(
 .۶٩/السومحي، مرجع سابق، ص) 2(
 .۶٧/ سابق، صالسومحي، مرجع) 3(
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والـيت  " يف بالد األحقاف  "أو  " مهام"نتيجة هذا االكتشاف أن كتب مسرحيته       
سار فيها على هنج شوقي وإن كان تناول فيها موضوعا اجتماعيا معاصرا للحياة             
السائدة آنذاك يف حضرموت، وتعكس املسرحية بوضوح قصة الشاعر ومعاناته          

س حزنه العميق على فـراق زوجتـه        وسط شعبه يف دعوته لإلصالح كما تعك      
 . )١("األوىل

لشكسبري بالشعر احلر،   " روميو وجوليت "وأنه ترجم يف أثناء دراسته اجلامعية       
إذ وجد اإلجنليز فخورون فخرا جنونيا بشاعرهم شكسبري، فهـم اليـدعون            
مناسبة إال استغلوها للحديث عنه حىت عّرفوا العامل به، وغدا عند كـل األمـم     

كان يستهويين بشكل   "، وكان قد قرأ شعره وأعجب به        !ار على علم  أشهر من ن  
) املسرح(أخص شكسبري ولعل مرجع ذلك ـ باإلضافة إىل مكانته يف هذا الفن  

ـ أنه شاعر وأنا كنت إذ ذاك أعترب الشعر ميداين األول فال غـرو أن أفـنت                 
عـم أن   ترجم مسرحيته إجابة لتحّدي أستاذه اإلجنليزي الذي ز       . )٢("بشكسبري

اختصت دون اللغات األخرى بالرباعة يف الشعر املرسـل، ويف          "اللغة اإلجنليزية   
ـ موجها كالمه إىل تالمذتـه ومنـهم    لتفضيلها على اللغة العربية قال  حماولة

ومن املؤكد أن الوجود للشعر املرسل يف لغتكم العربية، والميكن أن           : باكثريـ
أما : م أستاذه ومعترضا على ادعائه فقال     فقام باكثري معقبا على كال    . ينجح فيها 

أنه الوجود له يف أدبنا العريب فهذا صحيح ألن لكل أمة تقاليدها الفّنية، وكان              
من تقاليد الشعر العريب التزام القافية، ولكن ليس ما حيول دون إجياده يف اللغة              

 فكـان   )٣("من أشكال األدب والشعر   بية فهي لغة طيعة تتسع لكل شكل        العر

                                                 
رآن،        رمحمد أبو بك  . ، نقال عن د   ١٠/علي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي، ص     ) 1( ة الق  حميد، أديب تحت راي

 .١۶/، ص١۶٨/فيصل
 .۵٣/م، ص١٢/١٢/٢٠٠٠هـ، ١۴٢١، رمضان١۴٣٠/، عالمجتمع) 2(
 .٢٣،٢۴/، ص٩/،جشعراء الدعوة اإلسالمية) 3(
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م وهو مل يزل يف السنة الثانية بكلية اآلداب مث          ١٩٣٦سنة" وميو وجوليـت  ر"
 .   م١٩٣٧كذلك بالشعر املرسل سنة" أخناتون ونفريتي"تأليفه ملسرحية 

ومنذ منتصف األربعينات، بدأ باكثري ينشر مسرحياته القصـرية يف الصـفحة            "
 -٤٦(تـرة   يف كل يوم أحد طوال الف     " اإلخوان املسلمون "األخرية يف جريدة    

 .)١("فيما بعد" املسلمون"و" الدعوة"باإلضافة إىل جملة ) م١٩٦٨
o اإلنتاج 

 يف الرواية. أ
.. يتوسد عن أصالة وثقة     "رفع باكثري علم الريادة يف القصة اإلسالمية فهو         

سيرة الشجاع و الثائر األحمر      برواياته املتميزة   .. قمة الروايات التارخيية فنيا     
 .)٢("ة القسووا إسالماه وسالم

 متثل وعيا خاصا، وقد ظهرت أواخر األربعينات مـن          وا إسالماه لعل روايته   "
القرن املاضي، حيث يشري تاريخ تلك الفترة إىل الصراع الدموي واالشـتباك            
التارخيي بني العرب واليهود يف فلسطني، كما يشهد منو التيار الشيوعي يف العامل             

وء على معركة عـني جـالوت يف العصـر          ، وقد ألقت الرواية الض    )٣("العريب
اململوكي، وصّورت اهنيار الدولة اخلوارزمية وأسباهبا أيام السلطان جالل الدين،       
وساق باكثري األحداث حيث أخرج حممود وجلنار، طفالن بريئان، من قصـر            
السعادة إىل دنيا الرق والعبودية مث أعادمها زوجني على عرش مصر بعـد مـا               

د ـ حثا للبطولة اإلسالمية املتمثّلة يف قطـز، قـاهر التتـار،     ّمسامها قطز وجها
 . للجهاد يف فلسطني ـ

                                                 
 .هـ١۴٢١، رمضان۵٣/،ص١۴٣٠/، عالمجتمع) 1(
ل،    ) 2( ود خلي اآثير، محم ي أدب ب طين ف ية فلس عقض رم۵٢/،ص١۴٩٣/، عالمجتم ـ، ١۴٢٣، مح ه

 .م٢٣/٣/٢٠٠٢
 .عبدالواحد عالم. ، د١٩٧٩، ۶٩/المرجع السابق، نقال عن الثقافة،ع) 3(
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 لباكثري من قمم األعمال الروائيـة؛       الثائر األحمر يرى بعض النقاد أن رواية      "
ألن الكاتب حاول فيها أن يقدم رؤية لإلسالم يف مصر املعاصرة، مـن خـالل               

 واإلخـوان   راع بـني الشـيوعيني    معاجلته للتاريخ اإلسالمي، حيث تناول الص     
يف ضـوء تصـوير     .. يف مصر، أثناء احلرب العاملية الثانية وبعـدها          املسلمني،

الصراع بني القرامطة وأهل السنة داعيا إىل العودة إىل مبادئ اإلسـالم األوىل،             
مبينا التحلل اخللقي والروحي الذي نشأ نتيجة احلركات املضادة لإلسالم مثـل            

 .)١("رأى فيها مثال حلركة القرامطة يف العصور السابقةالشيوعية اليت 
 إىل التـاريخ    دال يعـو  "باكثري يعشق التاريخ ورواياته تترجم هذا العشق الذي         

ليعيد شرحه وتوصيفه مدرسيا عرب قالب قصصي سردي، وإمنا يعود إليه مركزا            
ضـر  على حلظاته املفصلية ذات البعد التراجيدي للكشف عن تقاطعاته مع احلا          

الفـارس  ، ففـي    )٢("عرب حبكة درامية حتقق املتعة واملعرفة باملاضي واحلاضـر        
قصة الصراع بني مصعب بن الزبري من جهة، واخلليفة األمـوي           " تناول   الجميل
 بن مروان من جهة ثانية، وهزمية مصعب بعد أن ارتكب أخطاء قاتلة             كعبد املل 

 تتـرجم   سالمة القس  و )٣ ()"صلبال(أّدت إىل اهلزمية املنكرة، والنهاية احلتمية       
 تصور العصر الفـاطمي     سيرة الشجاع جزءا آخر من التاريخ األموي كما أن        

ليلـة  و. وصلة مصر بالعامل اإلسالمي والسيما بالد الشام عرب أسالك التـاريخ          
، هي روايته الوحيدة من احلياة املعاصرة إذ صّور فيها حياة املوسيقار فؤاد             النهر
 .حلمي

                                                 
ال عن ) 1( ابق، نق اء اإلسالم"المرجع الس ن أدب ي، ص"م ي الجمبالط ى للشؤون ٩٣/، عل ، المجلس األعل

 .١٩٧٠القاهرة، اإلسالمية، 
 .٧۴/، ص٢١۵/مجلة الكويتالرواية عند باآثير، نذير جعفر، ) 2(
اآثير،        : راجع) 3( د ب ود،        فلسطين واليهود في مسرح علي أحم د اهللا محم م، دمشق ،   ( الطنطاوي، عب دار القل
 .۴٣/،ص)١٩٩٧هـ،١۴١٨، ١/ط
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لفت االنتباه يف تلك الروايات هو عناوينها، والعنوان كمـا بـات            وأول ما ي  "
معروفا هو أوىل عتبات النص، ويشكل املفتاح الداليل الذي يشي بشكل مباشر            
أو غري مباشر بفحوى النص أو بظالله ومداراته املركزية، ومن هنـا مل تـأت               

ان، وبأمهيتـه،   عناوين باكثري اعتباطيا، وإمنا تعترب من وعي مبكر بوظيفة العنـو          
وبضرورة اختياره بدقة وبفنية عالية، وهو ما تكشف عنه عنـاوين الروايـات             

 .السابقة
 حيمل شحنة تراثية كثيفة من ناحية، وحيفـز خميلـة           وا إسـالماه  فعنوان رواية   

القارئ لالستجابة إىل صيغة النداء مبا حتمله من غضب وسخط يصادفان هوى            
راهن من تفكك وضعف وإذالل من ناحية ثانيـة،         يف نفسه ملا يعانيه يف واقعه ال      
) امللك املظفر (إسالماه هي صرخة سيف الدين قطز       وإذا ما علمنا أن صرخة وا       

يف ساحة املعركة ضد التتار وقائدهم كتبغا، وأن تكرارها ثالثا  أهلب محية اجلند              
املسلمني وحسم املعركة لصاحلهم، تبينا أمهية إطالق هـذه الصـرخة عنوانـا             

 .روايةلل
 ففيه تورية ذات داللة بالغة، فهو يشري        الثائر األحمـر  أما عنوان الرواية الثانية     

إىل انتماء هذا الثائر إىل الفكر الشيوعي من جهة، وإىل لون عيين محدان قرمط              
ويأيت . احلمراوين من جهة أخرى، وبذلك حيقق العنوان داللته الواقعية واإلحيائية         

 يف السياق ذاته، حيث أن كلمة شجاع هي اسـم           شجاعسيرة ال الرواية الثالثة   
 . علم لبطل الرواية، كما أهنا صفة نفسية تالزمه وتشري إىل بطوالته

 نلمس براعة باكثري، حيث يبدو العنـوان      ليلة النهر ويف عنوان الرواية الرابعة     
لغزا حيتاج إىل تفسري، وهو ما تفصح عنه الرواية بالفعل، حيث ظلت تلك الليلة       

ليت ركب فيها بطل الرواية مع حبيبته يف أحد املراكب على النيل لغزا وسـرا               ا
 .لعبقريته يف الشعر واملوسيقى
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وأهم مسة من مسات روايات باكثري هي تصويرها للصراع على املرأة والسـلطة             
يف آن معا، إذ الختلو رواية من رواياته من الصراع على املرأة عرب قصة حـب                

اخلفي الذي يدفع القارئ إىل املضـي قـدما يف متابعـة            شائقة تشكل املهماز    
 .  )١("الرواية
 يف الشعر. ب

كانت نشأيت األدبية األوىل يف حضرموت، حيث       " بدأ باكثري حياته شاعرا؛   
بدأت أنظم الشعر منذ بلغت الثالثة عشرة من عمري، وكان جـل اهتمـامي              

بـني عـامي    ( سـيا   من أيام صـباه يف إندوني     " باكورة الشعر " وله   )٢("بالشعر
" العدنيات"، وإنه ّمحل    "أزهار الرىب يف أشعار الصبا    "وله  ) هـ١٣٤٦ -١٣٤٥

فكره اإلصالحي وأحالمه يف إعادة السالم ونبذ التناحرات، وهي قصائد مـن            
من أبرز قصائده   " احلجازيات"وحي أحداث عدن والصومال واحلبشة، وقد عّد        

 .على هنج القافية العربية األصيلة
تعصر باكثري عصرا ملـا  "ان نبض باكثري يطرب للعروبة وقضاياها فاآلالم  وقد ك 

حل بالعرب من ضعف بعد قوة، ومن شتات بعد وحدة، ومن ذل بعد عـّزة،               
وكان يتأمل ويتحسر على ماضيهم املشرق، وكان يتطلع إىل اليوم الذي تتبـدل             

 :فيه كل هذه األمور، وإىل اليوم الذي يعيدون فيه جمدهم الضائع
ــده ــن ذل نكابــ آواه مــ

 

!النســـتطيع لثقلـــه طرحـــا 
 

ــا   ــان ذل بن ــين قحط ــا ب إن
 

ــا   ــيف والرحم ــينا الس ــا نس !أن
 

هل نستعيد قـوى هبـا فتحـت       
 

ــا؟   ــدىن فتح ــم ال ــا الش آباؤن
 

ونثـــور متخـــذين عـــدتنا
 

دمنا الصـريح وديننـا السـمحا       
 

                                                 
 .٧۶/، ص٢١۵/مجلة الكويتنذير جعفر، ) 1(
 .۶۶/، ص٢١۵/الكويتعن عبد الفتاح قلعه جي، من مقولة باآثير، نقال ) 2(
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ذخــران لــو يف غرينــا اجتمعــا
 

)١ (!!بلغ السماء وصافح النطحـا     
 

 كانت أحالم باكثري يف حتقيق الوحدة العربية كبرية، فهو يبارك بكل بـذرة              وقد
رقصة من رقصاته، ونغمة     )كلنا عرب (ويهنئ كل خطوة يف سبيلها وقد كانت        

من نغمات حسه، ومهسة  من أعماق نفسه أطلقها عندما ألغت اململكة العربية             
ازات بني البلدين يف عـام  السعودية واململكة العراقية احلدود بينهما ورفعتا اجلو     

 :م إذ قال١٩٣٤هـ،١٣٥٤
ــرب  ــا يعـــ علمـــ

 

مجعـــــا يف علـــــم  
 

ــم  ــداد(ضــ يف) بغــ ظلـــــه واحلـــــرم    
 

ــوة  ــذه خطـــ هـــ
 

ــدها  ــى بعـــ واخلطـــ
 ج

مل هتــــــن أمــــــة 
 

ــدها  ــرت جمـــ ذكـــ
 

ــد  ــن واحـــ وطـــ
 

أمــــــة واحــــــدة 
 ج

ــد ــر واحـــ عنصـــ
 

لغــــــة واحــــــدة 
 

مهنـــــا واحـــــد 
 

يف حيـــــاة ومـــــوت 
 

ــا  ــعود الربـ ــن صـ مـ
 

ــرم  وتط إىل حضــــــ
 

ــا  ــا بيننـــ آن مـــ
 

ــب   ــد املرتقـــ للغـــ
 

أن تــــزول احلــــدو 
 

ــب   ــوى احلجـ )٢("د وتطـ
 ج

وقد كانت فلسطني كعبة آماله وأمانيه بل أهنا كانـت تقـتحم عليـه          
اليت يتحدث فيهـا    ) بني الصحو والذهول  (خلواته الذاتية، ففي قصيدة بعنوان      

يث تساءل  عن خلجات نفسه وفلسفة هذا الكون وكان ذلك يف ليلة أرق هلا ح            
ـ أي الكون ـ تدخل عليه قضية فلسطني من نافـذة   ) أأنا حلم من أحالمه؟(

                                                 
 .١٣٠/السومحي، مرجع سابق، ص. د) 1(
 .١۴۵ -١۴٣/السومحي، مرجع سابق، ص: راجع) 2(
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فلسفية رمزية يف هذا الوجود، وتراوده إىل أن يتمىن أن يكون ثائرا مقـاتال يف               
 :صفوف الفدائيني من أجل فلسطني الشاعرا جيعجع بالكلمات

 وددت لو أين يف فلسطني ثائرا
 

 )١(صائدألهلي تنعاين الظىب ال الق 
 

وبنفس الروح الثائرة يعيش باكثري أحداث أمته ويطوي فيها حياته، ويصـفق            
طويال لقعقعات السالح املتناثرة يف احلركات الفدائية ويرسل صـياحه املنـذر            

قبل أن يقول أمـل     " الصلح :")٢(ليستحث اهلمم ولريسم لألمة طريق النهوض     
 :بأربعني عاما" التصاحل:" )٣(دنقل
قـومي وإن طـال املـدى      صلح يا    ال

 

ــدا  ــمنا وأجنـ ــار خصـ وإن أغـ
 

وإن عـدا  .. وإن طغـى    .. وإن بغى   
 

ــجدا   ــّد املس ــدس وه ورّوع الق
 

ــردا ــه املم ــه هيكل ــاد يف مكان وش
 

وشّرد األلوف مـن ديـارهم وطـّردا       
 

..وذّبـــح األطفـــال والنســـاء 
 

ــجدا  ــا وسـ ــيوخ ركّعـ والشـ
 

ــدى  ــلحنا س ــدو ص ــتمس الع يل
 

ــيدا ــون ســ ــن يكــ ال لــ
 

.)٤ (..!!ولـــن نكـــون أعبـــدا 
 

                                                 
 .١۴٩ -١۴٨/السومحي، ص. د: راجع) 1(
 .م بعد ما تجرع مرارة النکسة بانهزام الجيش المصري في وجه الزحف اإلسرائيلي١٩٦٧وذلك في عام ) 2(
عراء) 3( اري، من ش اه يس ي مصر، ذا اتج ة ف زان اإلسالم: راجع الحداث ي مي ة ف د الحداث ن محم ، عوض ب

 ). م١٤٠٨،١٩٨٨/هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، جيزة، ط(القرني، 
 القصيدة صرخة طويلة غضبى ثائرة في وجه األعداء، لم ينح فيها الشاعر آما ناح اآلخرون ولم يتساءل        ) 4(

      :ولم يصب بالضياع آما أصيب البعض، بل صرخ قائالآيف حصل ذلك؟ 
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ورمبا لن تكتمل صورة باكثري الشاعر الرائد إال بالوقوف عند هذه القصـيدة             "
م، وكأهنا  ١٩٦٧عام  " حزيران"اليت كتبها بعد زلزال النكسة العربية يف يونيو         

حتمل أواخر منجزات إبداعه الشعري وقد أطلق أحد النقاد على هذه القصيدة،            
ديرة بتلك التسمية فقد مجعت بني غضب الشاعر وأمله، بني          اسم امللحمة وهي ج   

 .)١("احلسرة والرجاء، بني اخلوف والكربياء
شعر باكثري يترجم عقيدته وإميانه وحبه للرسول وصدقه يف التزامـه برسـالة             
السماء كما يترجم إسالميته واندماجه يف األمة الواحدة، فاألغراض الشـعرية           

 . وتنتهي حيث اآلمالتبدأ عنده من حيث اإلصالح
، وقد اعترف له من عرفـوا       )٢(عوهو رائد التحديث يف القصيدة احلرة بال مناز       

ويف طليعتهم بدر شاكر السياب ونازك املالئكة، وإن كان هذا          "برواد التجديد   
 .االعتراف قد ظل منسيا وبعيدا عن متناول قراء الشعر العريب احلديث

 هو أول منستاذ علي أمحد باكثري  وجدنا أن األوإذا حترينا الواقع: يقول السياب

                                                                                                                   
دا   ون أب ا نك ..ام

 

ون ..أو ال نك
 

مد  اهللا الص ر ب ات أن نكف ..هيه
 

د   م األل ع الخص لح م ل الص ..فنقب
 

د    اء ورغ دنا برخ ..وإن ُوِع
 

دد    ر م دد إث ..وم
 

د     ..من الطعام والكساء والسالح والعدد ي بي ي تعط ا الت إن أمريك ..ف
 

لبنا د  تس ي بي ا تعط عاف م .. أض
 

ا    ن ثروتن ود م نح اليه  ..وتم
 

د     ى أو يع يس يحص ا ل ..م
 

د   بة األب ل س ات أن نقب ..هيه
 

د  ة البل ..وذل
 

د  يعة الول ..وض
 

د  ر أو أش لح آف ول الص ..إن قب
 

ردى  ى ال ا إل ا داعي  ..ي

 

دا   لح س ى الص ..ادع إل
 

دا   ون أب دا أو ال نك ون أب ا نك ..ام
 

  .۵٣/،ص١۴٩٣/،عالمجتمعمحمود خليل،  و١٧٣-١٧٢/السومحي، ص: راجع
اآثير ) "1( دة    .. ب يدة الجدي ي القص ديث ف د التح ز   "رائ د العزي الح، عب دآتور (، مق ت ، )ال ، ٢١۵/، عالكوي

 .۶١/ص
اء         " من هو رائد القصيدة الحّرة؟"معرآة ) 2( د أفاض األدب زل ـ فق م ت ا ل آانت معرآة حامية الوطيس ـ ولعله

ي   الم ف اد الك ادة؟"والنق ن القي ين " لم ياب "ي اآر الس در ش ة"و" ب ازك المالئك اوي"و" ن ـ " صدقي الزه
راقيين ـ و   د   " الع د أبوحدي د فري اآثير   "ـ المصري ـ و   " محم د ب ي أحم ذه        " عل ع دقيق له د تتب ـ اليمني ـ، بع

اآثير آ                      ادة لب د تشير بالري م تحسم بع ال    المناقشات والدراسات وصلت إلى أن حصيلة هذه المعرآة التي ل ا ق م
ذلك الشاعر  د " السياب"ب دين إسماعيل.د"والناق اوي"و" عزال د اهللا الطنط الح"و" عب ز المق د العزي " عب

ة   : راجع ... و" محمد أبوبكر حميد  .د"و" آمال النجمي "و" نذير العظمة .د"و أعداد  " األدب اإلسالمي  "مجل
ام ٣٥ و٣٤ و٣٣ و٣١ رح ٢٠٠٢ لع ة المس ة( م ومجل داد ) القاهري ام  ٧١ و٧٠أع ة ١٩٧٠ولع م ومجل

 .م١٩٨٦، لعام ٤/٢٢٧٣ـ المصرية ـ " المصور"م ومجلة ١٩٩٩العدد األول لعام ) اليمنية(األديب 
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. )١("كتب على طريقة الشعر احلر يف ترمجته لرواية شكسبري روميو وجوليـت           
" ..    فن املسرح من خالل جتـاريب الشخصـية    "وقد قال هو عن نفسه يف كتابه        

وما أن سلخت عاما فيها ـ كلية اآلداب، قسم اللغة اإلجنليزية، جامعة القاهرة  
ىت وجدتين يف بلبلة نفسية من حيث نظريت إىل الشعر الذي كنت أنظمـه              ـ ح 

.. وأنشره يف الصحف، فقد غريت هذه الدراسة من نظريت مبفهوم األدب كله             
وقد نتج عن هذه األزمة النفسية اليت عايشتها من جراء تغري مقاييسي األدبية أن      

بالنسبة يل، مث تبني أهنا انقطعت برهة عن نظم الشعر منت يف خالهلا جتربة جديدة           
جديدة أيضا بالنسبة إىل مستقبل الشعر العريب احلديث، وأعين هبا حماولة إجيـاد             

وقد اعترف الشاعر املصري املعروف صالح      . )٢("الشعر املرسل يف اللغة العربية    
" املسرح"عبد الصبور له بالريادة ـ يف الشعر احلر ـ يف مقال له نشر يف جملة   

 .)٣(م١٩٧٠الصادر يف فرباير ) ٧٠(ددها رقم املصرية يف ع
 يف املسرح. ج

خاض باكثري جتربة الشعر بنجاح باهر وترك عواطفه تصول وجتول يف شّتى            
األغراض الشعرية، لكن خياله كان أوسع من أن يقيده عامل الشـعر يف نطـاق               
جنواه الذاتية، فكان يبحث يف قرارة نفسه عن سنن أخرى تبوح لـه التمـرد               

روج من ذاتيته الفردية ومهومه الذاتية إىل ميدان أوسع يصـوغ خلجاتـه             واخل
النفسية، ويصّور رؤيته عن العامل واجملتمع من خالله، فكان أن اطلع على جتربة             

يف املسرحية الشعرية، وكانت هذه شرارة ثورة عارمة يف نفس          "   شوقيامحد  "
ن يكون ذا جمال واسع يف      باكثري هّزته من األعماق وأثبتت له أن الشعر ميكن أ         

احلياة حني خيرج عن نطاق ذاتيته إىل عامل فسيح يتسع لكل قصة يف التاريخ أو                
                                                 

ت، ص  . د) 1( الح، الكوي دالعزيز مق و، ص    ۵٨/عب دد يوني روت، ع ة اآلداب، بي ن مجل ال ع ، ٩۶/، نق
 .م١٩۵۴عام

 .المرجع السابق) 2(
 .۵٢/، ص١۴٣٠/راجع المجتمع، ع) 3(



http://www.bakatheer.com 
 

-٢٨-

حدث من األحداث لكنه أدرك أن الشاعر مهما متّرد على السـنن اخلليلـي               
وقواعد الشعر املقفى فسوف يبقي يف قيد املوسيقى وقد يعجز عن تصوير بعض             

سيما احلياة املعاصرة وتعقيداهتا السياسية، فاختـذ       اجلوانب املقّيدة يف احلياة وال    
كنت أظن أين سأتابع املسـرحيات      "الشعر قنطرة للعبور إىل املسرحية النثرية؛       

هبذا الشعر، غري أن جتاريب جعلتين بعد ذلك أقطع بأن النثر هـو األداة املثلـى                
 أن يكتب   للمسرحية، السيما إذا أريد هبا أن تكون واقعية، وأن الشعر الينبغي          

 ".به غري املسرحية الغنائية
 
 املسرح الشعري .١

تعّرف باكثري على املسرحية من خالل لغة الشعر عند شـوقي، وخـاض             
مهـام أو يف    "التجربة متأبطا القواعد املوسيقية الشعرية فكانت أوىل بناة أفكاره          

يف شكل قصائد ومقطوعات شعرية تدور يف موضوع واحد         " عاصمة األحقاف 
 العناصر األساسية للدراما واملسرحية مـن حركـة وحـوار وبنـاء             تفتقد إىل 

روميـو  "وشخصيات، وذلك ألنه مل يكن قد أملّ بفن املسـرحية بعـد، لكـن               
اليت جاءت استجابة للتحّدي كانت البداية احلقيقية الـيت مّهـدت           " وجولييت

لفـن  الطريق أمامه يف إثبات قدراته الفنّية، فاستطاع بعد ذلك أن خيوض غمار ا            
وكانت مالمح املسرحي اإلجنليزي شكسبري مل تزل بادية        " أخناتون ونفرتييت "بـ

إذ اسـتعمل لغـة     " قصر الهودج "عليه، لكنه ختلّى عنها يف مسرحيته الغنائية        
الشعر مبفهومه اخلليلي ـ النظم املقفّى ـ إال أنه مل يقّيد نفسه يف البحر الواحد،   

 .ى األحداث واحلاالت التعبرييةبل ساق عدة حبور حسب مطابقتها جملر
عن املسرحية الشعرية ودخـل     ) م١٩٤٤" (قصر الهودج "انقطع باكثري بعد    

" الـوطن األكبـر   "غمار التجربة النثرية، ومل يعد إىل املسرح الشعري إال يف           



http://www.bakatheer.com 
 

-٢٩-

اليت ألفهـا   " إبراهيم باشا "وذلك ملا أراد صياغة مسرحيته النثرية       ) م١٩٦٥(
) م١٩٦٨"(عاشق من حضـرموت   "ه املسرحية   م شعرا، وتبع هذ   ١٩٤٨عام  

عن أسطورة الشاعر ابن زامل، وقد كانت هناية مسرحه الشـعري مسـكا يف              
 ).م١٩٦٩"(الشيماء شادية اإلسالم"تصويره الدرامي للسرية النبوية يف 

 )املأساة(املسرح املأساوي  .٢
الفكرة لديه ـ كما عند برنارد  "يعترب باكثري من أصحاب مسرح الفكرة، 

 وبرخيت وغريمها ـ حترك األحداث، وتصنع الصراع، ومتضي إىل النهايـة،   شو
مسرح باكثري مسرح الفكرة واهلدف، يف إطار املنهج اإلسالمي للنظـر           .. نعم  

، فهو إنسان مـن صـلب       )١("إىل احلياة وأحداثها والعوامل املؤثرة يف حركتها      
اكثري يعّزي أمته بفنـه     وقد كان الواقع مريرا فبقي ب     .. احلياة، يعيش مع الواقع     

ويسلي عن نفسه بقلمه أكثر من عشر سنوات، بعد ذلك غلى الغضب واحلنق             
على الظلم واالستعمار والصهيونية يف أعماقه اإلبداعية فتفجر ضحكا وسخرية          

 .يف مسرحه الكوميدي أو امللهاة
أوىل مسرحياته اليت هي مسرحيات شعرية، وسبق أن أشـرنا إليهـا، كلـها              

" شـيلوك الجديـد   " مأساوية تتبعها أوىل مسرحياته النثرية مـن         مسرحيات
" سر الحـاكم بـأمر اهللا     "و" عودة الفردوس "و" الفرعون الموعود "و
 .على نفس املنهج " .. مأساة أوديب"و" إبراهيم باشا"و

كسرت املسرحية يف تارخيها املعاصر حاجز وحدوية العرض وظهرت املأسـاة           
الواحدة وهذه السمة تـربز يف معظـم املسـرحيات          برفقة امللهاة يف املسرحية     

املعاصرة اليت حتاول أن تثري العواطف وجتعل القارئ أو املشاهد حـائرا، يعلـو              

                                                 
ي، نجيب       المسرح اإلسالمي   حول) 1( دآتور (، الكيالن روت، ط   (، )ال ى ، /مؤسسة الرسالة، بي ـ،  ١۴٠۶األول ه

 .٧۴/، ص)م١٩٨۵
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تظهـر هـذه الرتعـة يف       . ويهبط بني دمعة حزن ساخنة ودمعة فرح بـاردة        
مسرحيات باكثري كل حني وحني والسيما يف ملهاته، فأبو دالمة الـذي لعـب           

، يرتل عليه اهلـوان بعـد       )مضحك املهدي وجمالسه  (شخصية  دور البطولة يف    
األسى واحلزن واحلالة املأساوية متغلغلة يف كيان       "صاعقة موت ابنه دالمة فريى      

هذا الضاحك الساخر، ولعل الشقاء يبلغ أغواره عندما يتجّرع الغصة ويتـابع            
 .)١("مهامه يف نشر االبتسامة وقلبه يعتصره األمل

 )امللهاة( املسرح الكوميدي  .٣
 الكوميديا السياسي ) أ(

ملا يشتد ثقل السخط والزجر على نفسية األديب ينفجر يف الفكاهـة            
فقد ظللت برهة بعد ما زاولت الكتابة املسرحية أعتقد أين من أبعد            "والسخرية  

الناس عن الفكاهة وأقلهم قدرة على اإلضـحاك والتنكيـت إىل أن أشـتعل              
إليها ـ أغالل االستعمار على األراضي  السخط يف نفسي لألسباب اليت أشرت 

ـ فإذا الفكاهة والسخرية طـوع  ية ومؤامرات الصهيونية يف فلسطني  اإلسالم
وقد أجنب هذا الغضب أكثر من مخسني مسرحية قصرية نشرها باكثري           .." بناين  

مسـرح  "م مث مجع عددا منها يف كتابـه         ١٩٦٨م و ١٩٤٥يف الصحف ما بني     
، والسكرتري األمني، ! د تنتقم، اللهم حوالينا وال علينا نقو: من أبرزها " السياسة

 . مايو١٥واملقراض، وليلة 
 طرح حلـوال  توقد تلعب السخرية دورا أساسيا يف عرض القضايا اجلادة ورّبما           

أن ثقافة باكثري أمدته هبيكل العمل الكوميدي ورؤيته، فقـد          "يف سبيلها ويبدو    
اسة والكوميديا يف جمموعة من أعمال      عرف املسرح اإلغريقي هذا التمازج للسي     

الشاعر آرسطوفانيس تتحدث عن احلرب وقضاياها بني أثينا وإسربطة، وبـني           

                                                 
 .۶۵/، ص٢١۵/، عالكويت، )الدآتور(الكوميديا في مسرح باآثير، الداية، فايز ) 1(
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كمـا عرضـت    ) األكارنيني، السلم، الطيـور، ليسيسـترانا     ( أثينا والفرس   
مسرحيات أخرى جلوانب من الفكر واألدب هلا صلة حبركة اجملتمع وسياسـته            

 تطرح لقيادة مساره، فتناول آرسـطوفانيس       والصراع بني وجهات النظر اليت    
وشخصيات شعراء املسرح اإلغريقـي     " السحب"شخصية سقراط يف مسرحية     

وكانـت الرؤيـة    " الضفادع"أسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس يف مسرحية      
السياسية مهيمنة على األحداث وتصوير الشخصيات واختيار النهاية وصـوغ          

 .)١("املفارقة والسخرية
جاءت أول مسرحية طويلة لبـاكثري تنـاول فيهـا          ) م١٩٥١"(امسمار جح "
   بصورة رمزية قضية االستعمار الربيطاين وهيمنته على مصر وسـبل التحـرر            "

من سيطرته، واستفاد من شخصية جحا وطاقاتـه الفكاهـة والسـخرية، ومث             
 .)٢("اإلسقاط بني أحداثها القدمية وما جيري على أرض مصر

فحاولت تصوير الصراع على امللك والسلطة يف طـابع        " الفالح الفصـيح  "أما  
كوميدي كمحور رئيسي لألحداث، وعلى هامش ذلك سخرت مـن قضـايا            

 .على مسرح األدباء" الفن للفن"فرعية الشأن هلا بالسياسة، كمقولة 
 الكوميديا االجتماعي) ب(

وجد باكثري جمتمعه يف حيص بيص شديد، يتطلع إىل الشعوب املتقدمة           
 منهارة فيرتلق إىل متاهات الجيدي معها إال الضحك والسخرية بعيـون            بنفسية

دامعة، وقد كان من هذه املضحكات املبكيات ـ ومل تزل ـ تراجـل املـرأة     
 .وسعيها للتخلّي عن فطرهتا والوثوب على زي الرجل ومساته باسم احلرية

، حيـث   )م١٩٥٢"(الـدنيا فوضـى   "عاجل باكثري هذه الظاهرة املرضية يف       
جتمعت حتت الفتتها جمموعة من النسوان وكلهن يعانني نوعا مـن الشـعور             ا

                                                 
 .۶٢/، ص٢١۵/الكويتفايز ، . الكوميديا في مسرح باآثير، الداية، د) 1(
 .قالمرجع الساب) 2(



http://www.bakatheer.com 
 

-٣٢-

بالدونية والنقص، حياولن أن يشربن من الدواء الذي اكتشفته إحداهن وهـو            
غزت املسرحية دعاة حترير املرأة ساخرة هبم،       .  واملرأة رجال  ةيقلّب الرجل امرأ  

د، يف سـبيل    كاشفة عن سوءاهتم الدفينة بلسان كاريكاتوري كوميـدي حـا         
 .تصحيح مسار اجملتمع

بعد عشر سنوات من املسرحية السابقة عاد باكثري إىل دراسة مشـكلة ثانيـة              
يف ) ١٩٦٢"(قطط وفئران "نتجت عن العقلية الترجلية يف املرأة يف مسرحيته         

سامية تأىب إال أن تشتغل لتكّدس ماهلا يف رصيدها البنكي          . بنية درامية كوميدية  
اهتا يف البيت وتترك زوجها ينهض بواجبات األسرة ويتحمـل          وتتخلّى عن واجب  

مصاريف البيت على عاتقه، تنشب حرب نفسية شـعواء يف البيـت بصـورة              
كاريكاتورية مضحكة، اليرى الزوج حال للمعضلة إال قتل زوجته، لكنه مل يكن            

 سبيال إليه فيحاول األخذ بالنظريـة التشـرحيية         فمتعودا على القتل وال يعر    
، فينطلق إىل اخلارج مث يسمع بعد قليل صوت الفرخـة           "يوان قبل اإلنسان  احل"

تصيح مث ينقطع صياحها بغتة، مث يدخل الزوج من الباب الثالث وقد تلطخـت              
 .يداه بالدم
 املسرح االجتماعي .٤

، جاءهم  "علي إسالمستان "باكثري داعية قومه، وقد حيلو للبعض أن يسميه         
ين آمنت بربكم فامسعون، لكن الناس كانوا يف        من أقصى إندونيسيا يسعى، قال إ     

شغل شاغل عنه يف اليمن ويف مصر، بل ويف كل بالد اإلسالم، فهو مشّر عـن                
 عنها إال هالـك،     غساعد اجلد يدعوهم إىل احملّجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزي         

دعوته حنو الوحدة ونبذ    " همام أو في بالد األحقاف    "فحمل أوىل مسرحياته    
حرات واستمرت النربة عنده يف مجيع أعماله، فهو أديب مصلح نذر قلمـه             التنا
أنا علـى يقـني أن      :" ويوم أن تولّى عنه الناس بقي مكبا على الكتابة يقول         . هللا
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وهلذا .. كتيب وأعمايل ستظهر يف يوم من األيام وتأخذ مكاهنا الالئق بني الناس             
إين أرى  .. ا أكتب يف حيـايت       أن ينشر م   فأنا لن أتوقف عن الكتابة وال يهمين      

 .)١("جيال مسلما قادما يستلم أعمايل ويرحب هبا
السمة اإلصالحية هي السمة الغالبة على مسرح باكثري، سواء على مسـتوى            
مسرحه السياسي أو التارخيي أو االجتماعي، فهو يريد من كل هـذه األلـوان              

 .ع السياسيقفزة نوعية يف سبيل سّد ثغرة من ثغور اجملتمع أو الواق
البصمة على البيوت املنهارة اليت   ) م١٩٤٦" (الدكتور حازم "وضع باكثري يف    

تركت قوامتها للمرأة وأصبح الرجل هامشيا، وتركت احلماة تصول وجتـول           
تبع ذلك  . قبقراراهتا احلامسة وجتعل حياة الود واحلنان يف األسرة جحيما ال يطا          

فيها  يف آذان اجملتمع الضائع أن       لتصرخ مبلء   ) م١٩٤٩"(السلسلة والغفران "
 عن حماربة اهللا هبـذه      ف وأن اجملتمع الذي ال يك     ةالزنا يأخذها إىل اهلالك ال حمال     

ومن يزن، ُيزن   " اجلرمية البد أن يسقط يف متاهات التعّدي، فمرض الزنا معدية           
 .لوالسبيل إال التوبة واإلنابة إىل اهللا عز وج!" ولو جبداره..  به 
كما أشرنا جاءت لتسخر من دعاة حترير املـرأة         ) م١٩٥٢"(فوضىالدنيا  "و

لئال يصبح كوخ احملبة والوفاء ساحة معركة الصراخ والتشاحن والقتال كما هو            
 ).م١٩٦٢"(قطط وفئران"يف 
فتصور ما يعانيه األديب يف جمتمعاتنا املادية اليت        ) م١٩٦٢"(جلفدان هانم "أما  

ز أصوات الطبول الفارغـة وتصـمت رنـني       ، فترب ةتنظر بعيون املادة الالكفاء   
 ببقاء الشمس وراء السحب إىل األبـد،        ناملوسيقى اهلادئة إال أن باكثري ال يؤم      

فالبد للصبح أن ينجلي وللشمس أن تنكشف وهكذا شـأن اإلرادة القويـة،             
 .فالبد أن تغلب غثاء املاديات يوما ما
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يف تصويرها  ) م١٩٦٥"(حبل الغسيل " مسرحية   "جلفدان هانم "وتشّد عضد   
لسيطرة اليساريني وسطوهتم على منابر الثقافة والصحافة واملسرح حىت صـار           
سوق األدب دولة بني أيديهم يلهون به حيث تبدي هلم أهواؤهم فريفعون مـن              
يشاءون إىل عنان السماء وإن كان من أهل احلضيض األسفل ويسحقون مـن             

.  احلوليات يـوم عكـاظ     الجيري معهم يف الدرك األسفل وإن عّد من أصحاب        
وكان باكثري هو نفسه صاحب األمل إذ قلب الدهر يف وجهه ظهر اجملن فكـان               

ـ      "! الشيخ علـي وا إسـالماه     "و" علي إسالمستان "حظّه بني هؤالء أن يلقّب ب
 .لكن مهّته كانت هي األعلى إذ استمرت تنتج رغم احلصار

نـار احلقـد    صرخة مدوّية يف وجه الظلم فتأججـت        " حبل الغسيل "جاءت  
املاركسي بسببها وشنت حربا إعالميا شعواء على املسرحية وعلـى شخصـية            
مؤلفها إىل أن سقط مريضا بأزمة قلبية مل متهله سوى سنوات ثالث قبل أن يلقى               

ألن أكون راعي غنم يف حضرموت خري من هـذا الصـمت            :"ربه وهو يقول  
 .)١("املميت يف القاهرة

أججة يف أحشاء األديب لعبت دورا بارزا يف جناح         ولعل هذه الثورة النفسية املت    
األثر الفين ظاهرة من ظواهر احلالة      "مسرحيته إذ متيل الدراسات النفسية إىل أن        

 وكانت املسـرحية تعـاجل      )٢("النفسية للفنان، واستجابة معينة النفعاالت معينة     
توّجه من  ال على أساس إحياء مفتعل       املوضوع على أساس تأثرات الفنان الذاتية     "

 .)٣("خارج النفس
عاد باكثري كّرة أخرى إىل الواقع الفاسد يف اجملتمعات         " قضية أهل الربـع   "يف  

وصّور فيها انتشار الزنا وفساد املرأة نتيجة فقدان احلـس الـديين والتربيـة              

                                                 
 .١۴٣٠/، عالمجتمع) 1(
 .م١٩٩٣هـ، ١۴١٣، دار الشروق، ٧/، ط١٠٨/سيد قطب، صالنقد األدبي أصوله ومناهجه، ) 2(
 .٨٩/المرجع السابق، ص) 3(
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السليمة، وأن هذه الكارثة هي نقطة انطالق حنو كوارث اجتماعيـة أخـرى             
 .كالقتل
 املسرح التارخيي .٥
عشق باكثري التاريخ إذ فيه العرب، وميكنه أن حيمل أكثر مهوم الواقع املعاصر             ي

 .يف جوفه من غري أن تتجه أيادي الساسة إىل رقبة األديب
بدأ باكثري حياته املسرحية باملسرحيات التارخيية يف القالب الشعري فكـان لـه             

شـيماء أو   ال"و". قصر الهودج "من التاريخ األسطوري و   " أخناتون ونفرتييت "
اليت صـّورت صـراع     " الوطن األكبر "عن السرية النبوية و   " شادية اإلسالم 

 .العرب واألتراك يف سبيل حلم اإلمرباطورية العربية
وغالـب  . ومل يكن حظ التاريخ يف مسرحه النثري أقل منه يف مسرحه الشعري           

 :مسرح باكثري التارخيي يدور يف إطار املوضوعات التالية
 ميالتاريخ اإلسال ) أ(

بدأ باكثري يستخرج مواعظه من التاريخ اإلسالمي منذ انطالق فجـره           
مث بصور من عصر الرعيـل      " الشيماء شادية اإلسالم  "األول يف سريته النبوّية     

ثاين عمل درامي مـن نوعـه يف        "،  "ملحمته اإلسالمية الكربى؛ عمر   "األول يف   
زي توماس هردي اليت    للكاتب اإلجنلي ) احلكام(تاريخ املسرح العاملي بعد ملحمة      

 وكانت ملحمة باكثري كذلك     )١(" فصال عن حروب نابليون    ١٩نظمها شعرا يف    
 .  مسرحية منفصلة تربطها خيط العمرية ووصف الفتوحات اإلسالمية١٩يف 

اليت جتمع عّدة مواعظ أخالقية وتربوية بني دفتيهـا،         " فوق سبع مساوات  "ومن  
من التـاريخ املعاصـر كانـت       و. من القصص القرآنية  " هاروت وماروت "و
إذ أراد باكثري أن يسمع األمـم اإلسـالمية         ) م١٩٤٦" (عودة الفردوس "
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قرقعة مخسة وسبعني مليون قيد كانت تتحطم حتت إرادة الشعب اإلندونيسـي            
املسلم عسى أن تتحرك شجوهنا على هذه املوسيقى الثوريـة فتقصـم ظهـر              

 .لذلاملستعمر الدخيل وترتفع من حياة العبودية وا
 حلم اليقظة العربية ) ب(

     هذه األمنية أكلت زهرة شباب باكثري فقد عاش هلـا ومـات كمـدا              
 .يف سبيلها، وقد ترمجت أكثر مسرحياته الطويلة هذا الشعور فيه

مـن الفتـرة الفاطميـة      ) م١٩٤٧" (سر الحاكم بأمر اهللا   "كانت مسرحية   
) م١٩٦٥("الوطن األكبـر  "وسردها الشعري   ) م١٩٤٨"(إبراهيم باشا "و

مبثابة شرارة الفكرة العربية والوطن القومي يف بـاكثري، مث انتقـل إىل الفتـرة               
) م١٩٦٠"(دار ابـن لقمـان    "و) م١٩٤٩" (مأساة زينـب  "اململوكية يف   

وكلها تدور  ) م١٩٦٧" (الدودة والثعبان "و) م١٩٦٧" (أحالم نابليون "و
 .اطورية العربيةيف فلك اليقظة العربية وتضرب على وتر حتكيم دعائم اإلمرب

تصّور عاقبة التشتت واالختالف وتنتهي بـأن       ) م١٩٦٨"(حرب البسوس "و
 .الوحدة هي وحدها سبيل اخلالص والقّوة

 التاريخ األسطوري ) ت(
 أ ـ األسطورة الفرعونية

" الفرعون الموعـود  "دخل باكثري العصر الفرعوين مع األسطورة الفرعونية        
. وأن الفساد والظلم البد له من هناية      صور فيها، أن العاقبة للتقوى      ) م١٩٤٥(

عن الصراع األزيل بني احلق والباطل مـن        ) م١٩٥٩" (أوزيريس"مث كشف   
عن توق للعودة إىل اجلذور ويسـعى للتعـرف         "خالل األسطورة، فباكثري يعرب     

على الذات احلاضرة من خالل التعرف على الذات الغابرة وإعادة صياغتها يف            
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 وقد صور فيها أن السالم يقتضي )١("والتوجه إىل املعاصرةسياق املغامرة احلديثة   
السالح جبوار التقوى والصالح، لئال يتجّرأ الظلم والطغيان أن يفتـك بـاخلري             

 .ويدفنه حتت أكفان استسالمه
كانت إسقاطة أخرى للتاريخ الفرعـوين علـى        ) م١٩٦٥" (الفالح الفصيح "و

سخر باكثري خالل سطورها مـن      . الواقع املعاصر، لكن يف جمال األدب والفن      
 ن يف سيماه إال الربيق اخلادع وهو أشبه مـا يكـو           لاألدب الرنان الذي ال حيم    

بالطبل الفارغ الذي يطرب صوته البعيد وإن دققت النظر فيه فال جتد شـيئا،              
 .وأن الفن للفن هتاف القيمة له

 ب ـ األسطورة اليونانية والفارسية
يت شغف هبا باكثري، فقد وقف عند األسطورة        ما عدا األساطري الفرعونية ال    

حيّملها رمزا معاصرا عـن القضـية       ) م١٩٤٩"(مأساة أوديب "اإلغريقية يف   
الفلسطينية وموقف العرب احلائر، ولنا معها وقفة أطول عنـد حـديثنا عـن              

 .املسرحية يف الفصل الثالث
ف فأسطورة فارسية استمدها باكثري من قصص أل      ) م١٩٥٣"(سر شهزاد "أما  

أن حيل لغز شهريار الذي كان يتزوج كل ليلـة مـن            " واستطاع   )٢(ليلة وليلة 

                                                 
ى ال) "1( داع والتعرف عل رة،.، د"ذاتاإلب دة الجزي ة، جري ذير العظم اآثير أنظر؛م، ١٧/۴/١٩٩٩ن ع ب  موق

 ).www.bakatheer.com(على اإلنترنت 
ك         ) هزار أفسانه  ( أصله على األرجح آتاب صغير للفرس دعوه   )2( ة المل ى حكاي وه عل ـ ألف أسطورة ـ وبن

ازاد         ا دني ه شهرزاد وجاريته د ترجمه العرب من الفهلو        . والوزير وابنت رن الثالث           وق ة آخر الق ى العربي ة إل ي
ود   رب والهن اآله من أساطير الع ا ش ه م ه فأضافوا إلي ى توسيعه وتفريع ه إل اهم اإلعجاب ب م دع للهجرة، ث

ة واإلسالم            راء والفرسان واألجواد في الجاهلي اء واألم ى       . وأخبار الخلف ه حت ادة علي ا للزي ه مفتوح وبقي باب
ا وضع                 القرن العاشر للهجرة، فتكامل نقصان     ى فني فيم ه واستتم بنيانه، وتضاءل ما فيه من وضع الفرس حت

ب،       تهوي القل ي تس حرة، الت ال الس ف وأعم وى الهوات جعان ونج اطر الش ان ومخ ن أقاصيص الج رب م الع
ة  ب المخيل اطر وتخص حذ الخ ات، ص . (وتش ن الزي د حس ي، أحم اريخ األدب العرب ، ٢٩٠/ت

 ).م١٩٩٣هـ،١٤١٣دارالمعرفة،
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عذراء، مث يذحبها يف الصباح، وعاجل من خالهلا موضوعا نفسيا، هـو كيفيـة              
 . )١("التخلص من الشعور بعقدة الذنب

o املواجهة 
ترقد بني أضالع كل أديب نفسيتان متعارضتان، الظاهرة منهما هـي           

دعا هادئا، يبتسم يف كل وجه، يتغزل وميرح، أمـا الثانيـة            تلك اليت تظهره وا   
فثورة مكبوتة وهلا مراتب عند األدباء، فهناك من إذا ثار حيرق اخلصم ويـدّمره              

     ومنهم من حياول كتمـان ثورتـه يف نفسـه،           )٢(كشخصية سيد قطب األديب   
 حزنـه    منها إال كتابات هادئة ويف النهاية جيد نفسه وقد أكله هليـب            روال يظه 
 !من هذا النوع كان باكثري.. املكبوت

باكثري واجه اجملتمع اجلاهلي من أول وهلة، فقد وقف يدعو قومه يف حضرموت             
إىل ترك البدع واخلرافات، فلما مل جيد أذنا صاغية محل زاده وارحتل إىل إفريقيا              

خيفـق  يدعو أهلها إىل الوئام والسالم ونبذ التناحرات والقتال لكنه مل جيد قلبا             

                                                 
 .،دارالقلم، دمشق٣١-٣٠/، عبد اهللا محمود الطنطاوي، صواليهود في مسرح علي أحمد باآثيرفلسطين  )1(
ه                           ) 2( ورة إذ شبهه بإل ذه الث ى مصر نموذج من ه اآم العسكري عل تصوير سيد قطب لجمال عبد الناصر الح

 :واستهزء به وبمن أطاعه مناديا ملء فيه" هبل"قريش 
ــل  ــدجل  ... هبـ ــخافة والـ ــز السـ ــل رمـ هبـ

 

ن بعــد مــا انــدثرت علــى أيــدي األبــاة     مــ
 

ــاة ــا يف ثـــــوب الطغـــ عـــــادت إلينـــ
 

..................... 
 

هبـل رمـز اخليانـة اجلهالـة والسـخافة والـدجل           ... هبل  
 

ــا   ــوا الثنــ ــا ملّــ ــهريج مــ ــة التــ هتافــ
 

ــاء    ــد األنبيـ ــيس عنـ ــا لـ ــه مـ ــوا لـ زعمـ
 

..................... 
 

ــل  ــة وا  ... هب ــة والعمال ــز اخليان ــل رم ــدجلهب ل
 

صـــيغت لـــه األجمـــاد زائفـــة فصـــدقها الغـــيب
 

..................... 
 .٤١/، ص٤/ جشعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث،: راجع
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 فلكن رجل املواجهة ال يعـر     . لدعوته فسافر إىل احلجاز حيث اهلدوء والثبات      
السكون والركون فسافر إىل مصر وواجه الضالالت العقدية والسيما قضـية           

، كما أنه دخل معـارك      "أوزيريس"و" مأساة أوديب "يف  " اجلرب واالختيار "
وحـّرض  . مشديدة مع الواقع السياسي ضد املستعمر يف كل بـالد اإلسـال           

إىل التكاتف والوقوف يف وجه املستعمر الدخيل، ووقف سدا منيعا              املسلمني  
 .يف وجه الصهيونية واليهود

وعلى نطاق جمتمعه فقد واجه األفكار الغربية اليت حتاول غزو اجملتمعات حتـت             
وواجه الرتعـات   ". الدفاع عن حقوق املرأة   "و" حرية املرأة "شعارات بّراقة مثل    

ية وسيطرة ذيول االستعمار على منابر األدب والفن، لكن هذه املواجهـة            األدب
 !كانت شديدة مل تتحمله نفسه الطيبة فسقطت شهيدة على الرصيف

o الرحيل 
وهذه الكتلة من املبـادئ     .. هذه الشمعة الرقيقة من الشعور والعواطف       

با ألمته  وهذا القلب النابض ح   .. وهذا اإلنسان البسيط واملتواضع     .. والثبات  
وقومه أصيب بأزمة كانت تعاوده  يف آخر أيامه وراودته عن نفسه وهو ينظـر               

وحيـث املسـتقبل    .. هناك حيـث األمـل      .. إليها بعيون ترمق األفق البعيد      
ومن شّدة شوقه هلذه األمنية اليت طاملا رجاها نسي أن يغمض عيونـه             .. الباسم  

 يوم االثنني آخر شعبان عام      وذلك يف . فوقفت وهي ترى روحه تصعد إىل باريها      
م، وقد دفن مبدافن اإلمام مبصر يف مقربة        ١٠/١١/١٩٦٩هـ املوافق   ١٣٨٩

 .عائلة زوجته املصرية رمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته
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o تأريخ باكثري 
 )١(حياته .١

م١٩١٠  .ولد يف سورابايا، بإندونيسيا من أبوين عربيني من حضرموت
لينشأ ) إندونيسيا(من ) حضرموت(موطنه األصلي أرسله والده إىل 

م١٩١٨  .على العربية وهي عادة للحضارمة املهاجرين

م١٩٣١  .تزوج بفتاة مينية
م١٩٣٢  .فجع بزوجته الشابة اليت كان يراها دنياه بعد مرض عضال

م١٩٣٣  .فجع بابنته الوحيدة غرقا
 والتقى بامللك طاف بأطراف اليمن والصومال، وأقام مدة باحلجاز

  . آل سعودزعبد العزي
م١٩٣٣

قدم مصر والتحق جبامعة فؤاد األول ـ القاهرة ـ بكلية اآلداب 
م١٩٣٤  .قسم اللغة اإلجنليزية

خترج من اجلامعة بعد ما حصل على الليسانس يف األدب 
م١٩٣٩  .اإلجنليزي

م١٩٤٠  .خترج من معهد التربية للمعلمني بعد ما نال دبلومه العايل
 ٧سنوات مبدينة املنصورة مث ٧عمل بتدريس اللغة اإلجنليزية،

  .سنوات يف مدينة القاهرة
م١٩٤١

م١٩٤٣  .تزوج من سيدة مصرية
م١٩٥٠  .عمل يف اجمللس األعلى لآلداب والفنون

                                                 
 .٢١٥/ عالسومحي وعدنان القناص وعبد اهللا الطنطاوي ومجلة الكويت: اعتمدت في هذه التواريخ على) 1(
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انتقل إىل العمل يف وزارة الثقافة كمدير ملكتب الرقابة على 
م١٩٥١  .املصنفات الفنية

م١٩٥٤  .نسا يف بعثة دراسية حرة اطلع فيها على اآلداب الفرنسيةزار فر
م١٩٥٦  .زار رومانيا واالحتاد السوفييت عضوا يف وفد أدباء مصر

مثل اجلمهورية العربية املتحدة يف مؤمتر كتاب آسيا وأفريقيا األول،
م١٩٥٨  .الذي عقد يف طشقند

م١٩٦١  .حصل على وسام العلوم والفنون
م١٩٦٢  .على جائزة الدولة التشجيعية لآلداب والفنونحصل 

حصل على وسام عيد العلم، كما حصل على وسام الشعر يف 
  .املهرجان الذي أقامته حمافظة اجليزة

م١٩٦٣

زار لندن وسافر إىل العراق للمشاركة يف مؤمتر األدباء العرب 
ينة وسافر إىل تركيا للتعرف على مد.السابع املنعقد يف بغداد

 .القسطنطينية
م١٩٦٩ 

م١٩٦٩  .لم من هذا العام انتقل إىل رمحة اهللا عز وج١٠/١١/١٩٦٩يف 
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 )١(أعماله .٢
.١  التمثيلية اجملموعات

 ومثل هذا العدد من املسرحيات قصرية مسرحية سياسية) ٧٠(ترك باكثري زهاء 
 :هي وقد أصدر باكثري منها ثالث جمموعات، التارخيية القصرية

 ملالحظاتا
 عدد

التمثيليات
اجملموعة عنوان

السكرتري: سبع مسرحيات سياسية كوميدية وهي    
األمني والصرح الشـامخ ونشـيد املارسـيليز
وراشيل والثالثة الكبار وبني أطالل أملانيا ورئيس

 .وزراء أم سائق سيارة واملقراض

السياسة مسرح ٧

:سبع مسرحيات إسالمية، تارخيية قصرية وهـي      
فوق سبع مساوات وهلك املتنطعون واألسريمن  

الكرمي وخبيب بن عدي و زوجتـان صـاحلتان
 .واإلمام الشجاع واخلامت وحارس البستان

٧ 
 من فوق سبع
 مسوات

هكذا لقي: سبع مسرحيات تارخيية إسالمية وهي    
اهللا عمر والبيت العتيق واملشرك األول وأصحاب

إمـامالغار واحلائط القصري وجار أيب حنيفـة و       
 .عظيم

۷ 
 هكذا لقي اهللا
 عمر

                                                 
ى اإل   ) 1( اآثير عل ع ب ن موق ل م زء نق ذا الج ت ه ن التصرف،  )www.bakatheer.com(نترن يء م ، بش

 .الطنطاوي، القناص، السومحي، مجلة الكويت: اعتمدت فيه على
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 الشعرية املسرحيات. ٢

 مالحظات
 سنة الطبعة
 األوىل

التأليف سنة  م العنوان

تصور معاناة الشاعر 
 حضرموت يف

1934 1932 
مهام أو يف بـالد

 األحقاف
١ 

 ٢ روميو وجولييت 1936 1946 املرسل ترمجة بالشعر

 أخناتون ونفرتييت 1938 1940 املرسل بالشعر
 

٣ 

 ٤ قصر اهلودج 1944 1944 أوبرا غنائية

املرسل  صياغة بالشعر
 ملسرحيته النثرية

 باشا إبراهيم
 5 الوطن األكرب 1965 1990

عن أسطورة الشاعر 
 زامل ابن

 1968 خمطوط
ــن  ــق م  عاش

 6 حضرموت
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 نثريةال املسرحيات. ٣

 املالحظات
 سنة الطبعة
 األوىل

 سنة
 التأليف

مسلسل العنوان

ــف إىل ــا املؤل ترمجه
 .اإلجنليزية

شيلوك اجلديد 1944 1945 1 

 1945 1945 
فرعـــونال

 املوعود
2 

 1946 1946 
عـــــودة

 الفردوس
3 

الدكتور حازم 1946 1946  4 

مثلت علـى املسـرح
-١٩٥٥-١٩٧١يف

١٩٥٣-١٩٥٤-
١٩٤٨ 

1947 1947 
سر احلـاكم

 بأمر اهللا
5 

حيتوي الكتاب على ثالثة
ــة ــرحيات تارخيي :مس
إبراهيم باشـا وعمـر
 املختار وفارس البلقاء

 6 إبراهيم باشا 1948 1948

ــا ــف إىلترمجه  املؤل
 اإلجنليزية والفرنسية

 7 مأساة أوديب 1949 1949
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 1951 1949 
ــلة السلسـ

 والغفران
8 

مثلــــت علــــى
١٩٥٤-١٩٦٩املسرح  9 أبو دالمة 1950 1951

مثلت على املسرح ويف
 .١٩٥٢السينما يف

 10 مسمار جحا 1951 1951

 1952 1952 
ــرح مســ

 السياسة
11 

  1952 
امرباطورية يف

 املزاد
12 

 13 الدنيا فوضى 1952  

ــف إىل ــا املؤل ترمجه
.اإلجنليزية والفرنسـية  

لــــىمثلــــت ع
 م١٩٥٣املسرح

 14 سر شهرزاد 1953 1953

مثلــــت علــــى
 ١٩٥٨املسرح

1956 1956 
ــعب اهللا شـ

 املختار
15 

 16 أوزيريس 1959 1959 

الزعيم األوحد 1959 1961  17 

 18 إله إسرائيل 1959  
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دار ابن لقمان 1960   19 

 1965 1961 
ملحمة عمـر

 جزء) ١٩(
20 

مثلــــت علــــى
١٩٦٢-١٩٦٤املسرح  21  وفئرانقطط 1962 

ــف إىل ــا املؤل ترمجه
 اإلجنليزية

1962  
ــاروت هــ

 وماروت
22 

مثلت علـى املسـرح
١٩٦٢-١٩٦٣ 

 23 جلفدان هامن 1962 1963

  1964 
هكذا لقي اهللا

 عمر
24 

مثلــــت علــــى
 ١٩٦٥املسرح

 25 حبل الغسيل 1965 

مثلــــت علــــى
 ١٩٦٥املسرح

1966 1965 
ــالح الفــ

 الفصيح
26 

 27 أحالم نابليون 1967 1990 

 28 مأساة زينب 1967 1990 

 1990  
قضــية أهــل

 الربع
29 
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ــة ــت يف اإلذاع مثل
١٩٦٧ 

فاوست اجلديد 1967 2001 30 

 1967 1967 
ــدودة الــ

 والثعبان
31 

حرب البسوس 1968 1990  32 

١٩٧٠مثلت يف السينما 1969 1969 
الشيماء شادية

 اإلسالم
33 

التوراة الضائعة 1969 1970  34 

 1973  
من فوق سبع

 مسوات
35 

 36 شلبية خمطوط

 خمطوط
 عـــرائس
 وعرسان

37 

والربيع الشاعر خمطوط 38 

 39 العفة حزام خمطوط

 خمطوط
 مثاين عشـرة 

 جلدة
40 

 41 قوسني قاب طوطخم

 خمطوط
 الشـــاعر
 واملوسيقار

42 
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األسرة أنا رب خمطوط 43 

 44 احملاكمة خمطوط

 خمطوط
 سفر اخلروج

 األخري
45 

 

 .٤ عمر: الكربى امللحمة اإلسالمية 

م١٩٦٥م ألف باكثري ملحمته الشهرية اليت رأت النور يف          ١٩٦١يف   
حمة مسرحية تؤرخ خلالفة عمرواشتهرت بامللحمة اإلسالمية الكربى، وهي مل     

 . بن اخلطاب رضي اهللا عنه مع وصف للفتوحات اإلسالمية يف عهدها
 :مسرحية منفصلة تربطها خيط العمرية وهي) تسعة عشر ( ١٩تقع امللحمة يف 

 اجلزء العنوان اجلزء العنوان

 1 دمشق على أسوار  11 عمر وخالد 

 2 معركة اجلسر  12 سر املقوقس 

 3 كسرى وقيصر  13 الرمادةعام  

 4 الريموك أبطال  14 اهلرمزان حديث 
 5 فارس تراب من أرض 15 وأرمانوسة شطّا 

 6 رستم  16 والرعية الوالة 

 7 القادسية أبطال  17 فتح الفتوح 
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 8 املقدس مقاليد بيت  18 األمني القوي 

 9 اإليوان صالة يف  19 غروب الشمس 

 10 هرقل مكيدة من   

 الشعرية الدواوين. ٥

 :خمطوطة، هي ترك باكثري ثالثة دواوين شعرية

حضرموت عام حيوي القصائد اليت قاهلا قبل مغادرته     
١٩٣٢ 

أزهار الرىب يف 
 الصبا أشعار

1 

خالل إقامتـه بعـدن بعـد حيوي القصائد اليت قاهلا
 مغادرته حضرموت

 2 العدنيات

جـاز قبـلخالل إقامته باحل حيوي القصائد اليت قاله
 قدومه مصر

 3 احلجازيات

نظمها يف مصـر ومل جيمعهـا يف    باإلضافة إىل العديد من القصائد اليت
تصدر يف مصر والعـامل   ديوان وقد نشر معظمها يف اجملالت األدبية اليت كانت

ما كان على شكل مسرحية      مل يطبع باكثري يف حياته من شعره إال       . العريب آنذاك 
يف احلجاز فقد طبعها     اليت نظمها ) نظام الربدة (دته املطولة   شعرية، باستثناء قصي  

وقد صدر الـديوان األول وهـو       ،١٩٣٤يف كتاب أول قدومه إىل مصر عام        
حممـد  :  عن الدار اليمنية للنشر والتوزيع بتحقيـق ١٩٨٧عام ) الرىب أزهار(

 .محيد أبوبكر
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 روايات باكثري. ٦

مسلسل العنوان املالحظات
ــينم ــت يف السـ امثلـ

 ١٩٥٢عام
 ١ وا إسالماه

 ٢ الثائر األمحر 

ــينما ــت يف السـ مثلـ
 ١٩٤٥عام

 ٣ سالمة القس

 ٤ سرية الشجاع 
 ٥ ليلة النهر 
 ٦ الفارس اجلميل 
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 أخرى أعمال. ٧

 :خمطوطني، و آخرين مطبوعني غري املسرحيات والروايات ترك باكثري كتابني 

 سنة الطبعة
 األوىل

التأليف سنة مسلسل العنوان عالنو

 شرح  خمطوط
 شرح منظومة يف مثلثـات 

األوائل مـن نظـم عمـه
حممد بن حممد باكثري: الشيخ

1 

 حتقيق 1929 خمطوط
 عبدالصـمد بـن  : ديوان

 2 عبداهللا باكثري

 3 حممد نظام الربدة أو ذكرى قصيدة 1932 1934

 دراسة 1958 1958
 فن املسرحية مـن خـالل  

 4 جتاريب الشخصية
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 )  النثري(اليهودي يف األدب العريب 
 

  صورة اليهودي يف األدب العاملي  
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 :صورة اليهودي يف األدب العاملي  
دة لعبت دورا بـارزا يف      حفلت اآلداب العاملية بدراسة شخصيات معقّ      

احلياة األدبية حينا من الزمن إىل أن وارهتا التراب فأصـبحت نسـيا منسـيا،               
وأخرى ترعرعت حىت أصبحت مناذج إنسانية تعيش حالة من اجلزر واملد لكنها            

  ، وقد كانت شخصـية إبلـيس       ...الميكن أن متوت كشخصية إبليس وجحا و      
ت يف صور عديدة بـني مالئكيـة        من أبرز هذه الشخصيات تعقيدا حيث ظهر      
اليهودي أقـل تعقيـدا وال تناميـا               مساوية ودونية شيطانية، ومل تكن شخصية       

شخصية إبليس إذ ارتبطت باخليال األديب واملشكلة التارخييـة كمـا أهنـا             من  
تكـاد   تقمصت عدة صفات خلقية بقيت تالزمها حىت أصبحت رمزا عليها ال          

وقـد ظهـرت هـذه الشخصـية يف األدب          . رباتنفك عنها كالبخل وأكل ال    
اإلجنليزي، أوضح من غريه، تبعث يف النفوس اإلعجاب والرهبة مـن جانـب             

 .واخلوف والكراهية من جانب آخر
 Theولعل أول رواية إجنليزية لعب اليهودي فيها دورا بارزا هـي روايـة   

Unfortunate Traveller ) اليت كتبها ) املسافر التعيسThomas 
Nashe)  م وهبا طبيب يهودي يشتري املسـيحيني       ١٥٩٤عام  ) توماس ناشي

 ".ألغراض تشرحيية"األحياء من اليهودي اآلخر 
اليت صدرت عام ) فرانسيس بورين (Frances Burneyأما رواية الكاتبة 

) مذكرات وريـث  (Memories of an Heirsم حتت عنوان ١٧٨٢
ـ         رض للمـال جـاءت تبعـا       فقد قدمت لنا اليهودي يف ثوهبا التقليدي كمق

اليت طبعـت عـام   ) جارلز جرانديسون (Charles Grandisonلرواية
م وظهر فيها اليهودي اخلليع سليمان مريسيدا الذي مل ختل شخصيته من            ١٧٥٣

مسولـت   (Smollet Topias الرعب والغموض والثـراء ولروايـات   
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 The Adventuresواليت بدأها بروايـة  ) م١٧٢١-١٧٧١(، )توبياس
of Roderic Random)  م ١٧٤٨عـام  ) مغامرات رودريك رانـدم

 رابني دور السمسار اليهودي املعهود آنـذاك يف اجملتمـع           قولعب فيها إسحا  
اإلجنليزي وقد كانت نغمة موسيقى الكاتب تابعة ملصلحة بالده فيوم أن سـاند             

 لينة  اليهود اجملتمع اإلجنليزي يف أزمته املالية ظهرت الشخصية يف رواياته رقيقة          
 Henry وعلى عكس منه صورت كتابـات  . بعد أن كانت شديدة كريهة

Filing)  اليهـودي يف إطـار سـليب    ) م١٧٥٤- ١٧٠٧(، )هنري فيلـنج
فصورة الشخصية اليهودية يف األدب اإلجنليزي منذ بـداياهتا حتمـل           . )١(للغاية

س النمط  مالحمها الكوميدية الشريرة املتعطشة للدماء والثارات واالنتقام على نف        
 .)٢(الشكسبريي

وإن كانت مسة الشخصية اليهودية عند شكسبري اليت هي مالمـح شـيطانية،             
مستوحاة من الواقع االجتماعي، مسيطرة على الشخصية اليهوديـة يف األدب           

يف األدب األملـاين، إذ أنـه       " اليهودي التائه "اإلجنليزي فقد طغت عليها مسات      
املسيح يف طريقه للصـلب وقـد       تصور السيد   اعتمد على الرواية التراثية اليت      

من أحشورش ـ اجلندي أو اإلسكايف اليهودي ـ جرعة ماء لكنه رفض   طلب 
أن يسقيه وأهانه، فلعنه السيد املسيح وحكم عليه بأن يظل هائما على وجهـه              

يضرب بقبضته يف اهلواء جتاه الرب حتـت        " اليهودي التائه "لألبد، وبقي ذلك    
يف صراع  له كلها إلحباط جهود الرب واندمج       يتجه بأعما لواء الشيطان الذي    

 .النور والظالم

                                                 
ع1)( ة    :  راج ة مقارن ة أدبي ة، دراس ية اليهودي س   الشخص الء أدري د ج دآتور(، محم ات  (، )ال ين للدراس ع

 .۶۴ -۶٢/، ص)م١٩٩٣/هـ١۴١۴والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية،
د شكسبير في حديثنا عن مسرحية                         ستجد صور   2)( ة بشيء من التفصيل عن شيلوك  "ة الشخصية اليهودي

 ".الجديد
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لألديـب  " أحشورش اليهودي التائه  " يف   ّتضح معامل هذه الصورة بوجه أوضح     ت
، الذي مزج بني الشيطان واليهـودي       )م١٩٨٠(اليهودي األملاين  ستيفان هامي      

 الرواية لعب دورا    وقد كان اليهودي شخصية نامية يف     . التائه وفق رؤيته اخلاصة   
مزدوجا بني متمرد وحمبوب يف آن واحد، واختفت وراء أحداث الرواية تلـك             
املعضلة املأساوية، اليت ال حل هلا وهي أن اإلنسان عليه أن يناضل من أجل تغيري               
وجه الواقع يف هذا العامل، ولكن املصري الدائم هلذا النضال هو الفشل الـذريع              

وح أحشورش اليهودي التائه مازالت تتوق حىت اآلن        عرب التاريخ، لذلك فإن ر    
 .)١(إىل التغيري

ومن أبرز الكتابات اإلجنليزية اليت ظهرت يف الربع األول من القرن التاسع عشر       
 ،)بلونــديويليجاســتون دي  (Gaston De Blondevilleروايــة 

عن اليهودي ) ردكليفي أنرد (Redcliffe Annredللكاتبة ) م١٨٢٣(
ذي دخل احملكمة ليديل بشهادته إال أن احلاضرين احتجوا على ذلك،           املقرض ال 

وملا كان معظم من باحملكمة مدينا هلذا اليهودي فقد قبلت شهادته، وبالرغم من             
أن دور الشخصية اليهودية يف الرواية كان حمدودا إال أنه عكس ما لليهود من              

 .تأثري على اجملتمع اإلجنليزي وخباصة يف جمال القضاء
مع حلول الواقعية حمل اخليال بقي اليهودي يف مكانـه السـليب يف الروايـات               

) م١٨٢٠( ـ اليهودي التائه ـ   The Wandering Jewالتارخيية مثل
، أما رائدة املدرسة الواقعيـة الكاتبـة   )جون جالت (John Galtللكاتب 

Mwaria Ewdgeworthe) فقد كان موقفهـا مـن   ) ماريا اوجيورث
يف ) كواستل راكرنت (Cwastle Rackrentا يف روايتها اليهودية واضح

جيسـيكا  "ذلك التعبري الذي كان ينادي به الزوج املرأة اليهودية قبل الزواج            
                                                 

ع1)( دوس :  راج د الق ان عب ي أدب إحس ة ف ية اليهودي داهللا الشخص اد عب امي، رش دآتور(، الش دار (، )ال
 .٨١-٧٢/، ص)م١٩٩٢الهالل،
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وتصـويرها  " أيتها اإلسرائيلية العنيـدة   "والتعبري البديل له بعد الزواج      " احلبيبة
) ئـب الغا (The Absenteeيف روايتها " مردخاي"لليهودي الثري املرايب 

الـيت ظهـر فيهـا      ) العميان(Blindsم ويف قصتها    ١٨١١اليت ظهرت عام    
 يف معاملتها وتفرض شروطها القاسية على       ودي شخصية مرابية تفتقد الرمحة    اليه

 .املقترضني النصارى
وفيها ثالثة يهـود  ) قصص الفضائح األخالقية (Moral Talesوهلا كذلك 

عليه بكنس الشـوارع حسـب      سليمان الذي اهتم باالحتيال وحكم      : أجالف
القوانني وهي هتدف يف ذلك إذالل الشخصية اليهودية وإهانتها، والثاين وهـو            

Grarat) اجلواهري الذي حيتال على تالميذ املدارس باللوتـاري،        ) جرارات
املرايب اليهودي غليظ القلب الذي حياول      ) راجوب (Rachubوالثالث وهو   

     . يف املالبس القدمية الـيت يبيعهـا لضـحاياه        قتل أعدائه بنشر اجلراثيم املهلكة      
 Harrington إال يف روايتـها       الكاتبة شخصية يهودية شريفة    ومل تقدم هذه  

اليت جاءت استجابة لرسالة تلقتها من قارئة أمريكية يهودية تلومها          ) هارينجتون(
على تقدميها السليب للشخصية اليهودية، فرمست فيها صـورة مضـادة متامـا             

وهبذا أخذت   )١(دي الدموي وانتهت إىل أن اليهودي إنسان كسائر البشر        لليهو
 يف األعمال األدبية األروبية تتحـول مـن شخصـية           شخصية البطل اليهودي  

        إىل شخصية جديدة، نتيجة لتوسـع اليهـود كطبقـة ذات تـأثري             " شيلوكية"
 .يف اجملتمعات األروبية اليت كانوا يعيشون فيها

 يف هذا الصدد إىل شخصية من الشخصيات اليهودية املشهورة          وميكن أن نشري  
" أوليفر تويسـت "يف رواية " فيجي"يف األدب اإلجنليزي وهي اليهودي العجوز   

الذي رمـز إىل فيجـي      ) م١٨٧٠-١٨١٢(لألديب اإلجنليزي تشارلز وكرت     

                                                 
 .۶٧-۶۵/الشخصية اليهودية، دراسة أدبية مقارنة، ص:  راجع1)(
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باألفعى السامة إشارة إىل أن الشيطان اختذ صورة أفعى عندما أغرى آدم وحواء             
. ارتكاب خمالفة اخلالق العظيم، وتسبب يف سقوطهما من الفردوس إىل األرض          ب

وفيجي اليهودي العجوز ينظر إىل اآلخرين على أهنم حيوانات من شىت األنواع،            
ويقدم الشخصية على أهنا جتسيد لرتعة الشر واإلجرام والفساد اخللقي ومفتقدة           

ث أكرب قـدر ممكـن مـن        لألمان الذايت ولديها رغبة ملحة مستمرة يف إحدا       
االختالل واإلفساد والتخريب يف اجملتمع، قبل أن تنال عقاهبا احملتوم بانتصـار            

 .)١(إرادة اخلري اإلنساين على الشر الشيطاين
دافيـد  "كتب دزرائيلي ـ قبل أن يصبح رئيسا لوزارة الربيطانيا ـ روايتـه    

 الشعور بالتفوق   يطرح البطل اليهودي الصهيوين املتعصب يف قالب من       " آلروي
م روايتـها   ١٨٧٦عـام   " جورج إليوت "والعنصرية، وعلى نقيض منه كتبت      

واعتربت فلسطني املكان األوحد املالئم لتجمع اليهـود مـن          " دائيل ديروندا "
التيه، فاعتربت الرواية ذات قيمة كبرية يف خدمة الصهيونية فترمجت إىل العربية            

ىت أصبحت كمـا يقـول إدجـار        ووزعت يف أروبا وأعيد طبعها ونشرها ح      
من شـيلوك إىل   (From Shylock to Svangaliرودنربج يف كتابه 

جـورج  "إجنيال صهيونيا، وتقديرا لكاتبتها أطلقت إسرائيل اسـم         ) سوان جايل 
 .)٢(على أحد شوارع تل أبيب" إليوت

ومع هناية الثمانينات من القرن التاسع عشر ظهرت الشخصـية ـ اليهوديـة    
ـ عدوانية شرسة تبحث عن االنتماء لإلنسانية يف ظل إحساس غامر الصهيونية  

بأن العامل بأسره يعاديها، ولذا فعليها  أن حتارب لتخلق لنفسها وطنـا دومنـا               
 .اكتراث بعدالة حقوق اآلخرين أو إنسانيتهم

                                                 
 .٨۵-٨٢/الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس، ص: راجع 1)(
ع2)( اآثير المسرحي:  راج عدني، ص.، دأدب ب د الس ة ( ـ المسرح السياسي ـ        ١/، ج٢١٤،٢١٥/أحم مكتب

 ).م١٩٨٠الطليعة، أسيوط، 
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واعتبارا من مرحلة االستيطان الصهيوين يف فلسطني، وبالذات خـالل فتـرة            
بدأ التبشري  ) م١٩٢٤-١٩١٩(والثالثة  ) م١٩١٤-١٩٠٤(اهلجرتني الثانية   

والـيت  " آخر يهودي وأول عربي   "بالنموذج اليهودي اجلديد املتمثل يف صيحة       
اليهودي املولود يف أرض فلسطني     " ( الصبار"متخضت عنها بعد ذلك شخصية      

وهي الشخصية اليت تبلورت مـن      ) واملرتبط هبا كوطن أم ولغته األم هي العربية       
 .)١("اليهودي اإلسرائيلي"ا شخصية خالهل

وأبرز تصوير متعاطف مع الشخصية اليهودية يف أدب الربع األول من القـرن             
التاسع عشر والذي كان له أكرب األثر يف من تبعه من األدبـاء اإلجنليـز هـو                 

 Sir Walterيف روايـة  ) ربيكـا (وابنتـه  ) إسحق أوف يورك( شخصية 
Scott)   سر والتر سكوت (ة باسم   املعروفIvanho) واليت ظهرت  ) ايفاهنو

م تصّور ربيكا مثرية للشفقة وحمركة لإلعجاب، فهي اليهودية ذات          ١٨٢٠عام  
الشعر األسود اجلميل والعينني الرباقتني، ذات احلياء، والشـجاعة، التعـرف           
اخلوف واليأس، تواجه كل الشدائد هبدوء وإميان، فهي منوذج للمرأة اليهوديـة      

فقد وضع فيها املؤلف كل     ... فاعها عن شعبها ودينها وشرفها و     يف إخالصها ود  
اجلمال واخلري الذي استطاع خياله الرومانسي أن خيلقه، كما سعى كـذلك إىل             
صب شخصية األب املرايب يف قالب إنساين غري معهود، وأصبحت رواية إيفاهنو            

هـورس   (Horace Smithمنوذجا حيتذى من قبل كتاب آخرين أمثـال  
 ـ زيـاله يف املدينـة    Zillah of the Holy City يف روايتـه  )مسيث

) زيـاله  (Zillahاليت لعبت دور البطل فيهـا  ) م١٨٢٨، ٢/ط(املقدسة ـ  
عام ) مرييام (Miriamاليهودية الفاتنة، وبنفس املسحة العاطفية جاءت رواية        

     كمـا جـاءت   ). جارلوت أنلي(Charlotte Anleyم للكاتب ١٨٣٩

                                                 
 .٨۵-٨٢/الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس، ص:  راجع1)(
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 روح التسامح والتعاطف جتاه اليهودي واإلعجاب بشخصـية         يف سبيل عرض  
عـام  ) اليهودي الكرمي (The Benevolent Jewاملرأة اليهودية رواية 

حيث تقوم اليهودية ) جورج واكر (George Wakerم للكاتب ١٨٢٣
  بتمريض البطل املسيحي، بينما يقرض األب أمواله وخيصص أرباحـه للفقـراء            

ود، وهي صورة الجتد هلا سندا مـن واقـع يف التـاريخ             من اليهود وغري اليه   
 .)١(اليهودي على اإلطالق

" األرض اجلديدة القدمية  "روايته  " تيودر هرتزل "ويف مطلع القرن العشرين نشر      
معترفا بأن هدف روايته مل يكن فنيا وإمنا كان هدفا دعاييا، وعلى نفس الـوتر               

م وفاقت  ١٩٥٩يت نشرت عام    ال" إكسودس"،  "ليون أوريس "تأيت قيمة رواية    
يف انتشارها الكتاب املقدس، وهي رواية يعرفها اليهود أكثر مما يعرفون التوراة،            

 . )٢(إنه تقرير رمسي عن الكيفية اليت أسست هبا دولة إسرائيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠٩-۶٧/اسة أدبية مقارنة، صالشخصية اليهودية در:  راجع1)(
 .٢١٥/، ص١/ أدب باآثير المسرحي، ج: راجع2)(
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 شخصية اليهودي يف األدب العربي 
ملرحلـة  ميكن تقسيم األدب العربي املعاصر إىل ثالثة مراحل؛ ظهرت ا          

منذ منتصف القـرن الثالـث عشـر        " أدب التنوير "األوىل اليت تعرف مبرحلة     
   م ١٨٥٢وخالهلا ظهرت أول رواية عرفها األدب العربي احلـديث يف عـام             

عرضـت  ) م١٨٦٧-١٨٠٨(لألديب إبراهام مايو    " حمبة صهيون "وهي رواية   
 اليونانية، فالبطل   لصورة البطل العربي املتأثرة بأساطري العهد القدمي وباألساطري       

الشجاع يدخل يف صراع مع األسد وينجح يف القضاء عليه وهو بطل مأساوي             
 . يتقبل مصريه املرير واليعمل من أجل تغيري وضعه والتغلب على ظروف األسر

م ١٨٨١اليت تبدأ منذ عام     " أدب اإلحياء القومي  "واملرحلة الثانية تعرف مبرحلة     
ؤمتر الصهيوين األول وتنتهي باإلعالن عـن قيـام         وتصل إىل ذروهتا بانعقاد امل    

وقد كـان أدب    ". أدب الدولة "إسرائيل لتبدأ املرحلة الثالثة اليت تعرف باسم        
      .. بدعوى معينة متثـل لـب العقيـدة الصـهيونية         "املرحلة الثانية أدبا ملتزما     

وهي دعوى الشعب اليهودي الواحد املتميز الذي ينبغي له أن يتجمـع فيمـا              
يسمى بأرضه التارخيية، وهذه هي القضية احملورية اليت قام عليها أدب اإلحيـاء             

م واليت يقوم عليهـا اليـوم األدب        ١٩٤٨ و ١٨٨٠القومي يف الفترة ما بني      
اإلسرائيلي امللتزم يف حدود اتساعها وتشعبها اليت تترتب على سري األحـداث            

ت عن خلجـات نفـس       وقد حفلت املرحلة الثانية بروايات كشف      )١("وتطورها
-١٨٨١(لألديب يوسف حاييم برنـر      " الثكل والفشل "اليهودي مثل رواية    

، وعنوان الرواية تكشف عن فلسفة مؤلفها القائمة على تناول معاناة           )م١٩٢١
اإلنسان اليهودي املغترب ضد نفسه وضد واقع اجملتمع اجلديد الذي نقل إليه،            

موده أمام بلواه وأمام احملـن      وبطل الرواية رجل مريض حقق مكانته بفضل ص       

                                                 
 .٢٢٠، ٢١٩/، ص١/أدب باآثير المسرحي، ج:  راجع1)(
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اليت تعرض هلا من دون أن يفقد ثقته يف نفسه ويف ربه يف ظل مشاعر اإلحبـاط                 
ويف هناية املطاف ميوت البطل فقريا معـدما مريضـا          . واإلخفاق والثكل أيضا  

" أغنية األوز "وقصة  . ليستحق لقب اإلنسان الثاكل والفاشل كسائر أبناء جيله       
اليت تعرضت جلنديني يف جبهة القتال      " دان أوليط "ملشهور  للكاتب اإلسرائيلي ا  

وصورت جتاذب مشاعر اخلوف من املوت القادم والفناء من أجـل الـوطن يف     
 .وجداهنما

أما يف املرحلة األخرية فقـد انشـغل األدب العـربي باملشـكالت احلياتيـة               
اقـع  واالجتماعية واالقتصادية اليت جنمت أساسا عن صعوبات التأقلم مـع الو          

اجلديد يف الدولة خباصة مع جميء اهلجرة الواسعة وركزت األعمـال الروائيـة             
والقصصية على العمل على استيعاب هؤالء املهاجرين وصـهرهم يف اجملتمـع            
اإلسرائيلي الوليد إىل أن فترت احلماسة اليت صاحبت قيام الدولة ونشـأ تيـار              

مناديا بتجاهل ضـرورات    جديد يف األدب العربي مع هناية القرن التاسع عشر          
. اجملتمع بسبب االعتماد بأن احلضارة اإلنسانية مآهلا إىل االحنطـاط واالحنـالل           

لألديب " احلي الذي يعيش على امليت"وظهرت روايات تصور ذلك، مثل رواية      
املرأة العظيمة اليت تنتمـي إىل      "م ورواية   ١٩٦٥أهرون ميجدا الصادرة يف عام      

هـايرت  "م، ورواية   ١٩٧٣ع كيناز، الصادرة يف عام      لألديب يهو شوا  " األحالم
م ورواية  ١٩٧٦لألديب أرون ميجد، الصادرة يف عام       " وابنه والروح الشريرة  

لألديب عاموس كواليـك، الصـادرة يف عـام         " بعد أن شنقوين على املقصلة    "
 .م١٩٧٦

والبطل يف كل هذه الروايات صورة عصرية للبطل اليوناين القدمي، من غـري أن              
  اثله يف الشجاعة واإلقدام، بل هو صورة مشوهة منه، والحيمل سوى رغبـة             مي

يف تغيري وضعه، ولكن اليقرن ذلك بالفعل والعمل، أي إنه استعار من البطـل              
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اليوناين القدمي ما يدور فقط يف داخله من رغبات، وما يعتمل يف نفسـه مـن                
ـ           . وات عمليـة  تطلعات، ولكن اليصارع من أجل ترمجة هذه الرغبات إىل خط

للكاتب ناتان شـحيم    " هم يصلون غدا  "وعلى نفس الوتر ضربت مسرحيات      
ليهوشع سوبول، واليت   " اجلوكر"و" الفلسطينية"ليهو شواع ومسرحييت    " نعيم"و

زادت يف وضوح رؤية املسرح اإلسرائيلي لطبيعة الصراع وجوهره العنصـري           
 .)١(عرب طريقة تصويرها لشخصية الفلسطيين

لألديب املعاصر بنيامني متـوز، وقـد       " مينو طاؤور "م ظهرت رواية    ١٩٨٠ويف عام   
الذي كان له   " مينو تاورس "استعار األديب اسم روايته من البطل األسطوري اليوناين         

جسم إنسان ورأس ثور، ولكن بطل الرواية التربطه بالبطل األسـطوري األصـلي             
وح عن إسرائيل، والتخلي    سوى االسم فقط، أما هو فإنسان إسرائيلي حمبط قرر الرت         

عن ثرواته وزوجته وأوالده يف حماولة منه إلصالح وضعه عن طريق اهلجرة العكسية             
هتدف الرواية إىل توجيـه نقـد الذع إىل         . ةبعد أن كشف إخفاق التجربة اإلسرائيلي     

الفكرة الصهيونية اليت متثلها الدولة عن طريق مقارنتها بإسرائيل أخرى مثالية وخيالية            
وأخريا تنتـهي   . جد يف اخلارج لكي يؤكد من خالل ذلك قبح التجربة اإلسرائيلية          تو

 .الرواية مأساوية مبوت أبطاهلا الرئيسني
جاءت هذه الرواية ضمن سيل من الروايات العربية اليت تؤكـد إخفـاق التجربـة               
الصهيونية، ودولة إسرائيل إىل ما يعرف اآلن مبرحلة ما بعد الصـهيونية وعلـى أن               

ركة الصهيونية اهلرتسلية اليت ادعت سعيها إىل حل مشكالت اليهود يف العامل عن             احل
طريق هتجريهم إىل إسرائيل، إمنا أدت إىل إجياد جيتو يهودي ضخم حماط باألعداء من              

 .)٢(كل جانب ينتظرون الفرصة املناسبة لالنقضاض عليه
 

                                                 
ع1)( ي    :  راج راهيم ف ام إب رض هش ول ع ة الفص اب مجل رية لكت رائيل    :"  المص رب وإس ين الع رح ب المس
 ".م١٩٩٢ سامح مهران، دار سينا للنشر، القاهرة،. لـ د) ١٩٧٣ -١٩۶٧(
ع2)( ة  : " راج ة الحديث ة العبري ي الرواي طورة ف ف األس ود،  "توظي د محم دير، محم و غ ة الفيصل، أب ، مجل
 ).م٢٠٠٠/هـ، يناير وفبراير١۴٢٠ـ شوال ٢٨٠/العدد(
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 مالمح اليهودي يف القرآن الكرمي  
ليسجل سلسلة التنتهي من فضائح اليهود ويقـدم        نزل القرآن الكرمي     

شف االحتكاك بـني   وقد ك . مناذج من خبثهم اليت جتري يف عروقهم جمرى الدم        
عليه وسلم واملسلمني وبني اليهود يف املدينة حبكم وجود اليهود          النيب صلى اهللا    

ئيل القرآن املدين حتّدث طويال عن بين إسرا      "  و )١(هبا كثريا من أخالقهم ومساهتم    
كذلك، ووجه حديثه لليهود املقيمني يف املدينة وحوهلا وكشف للمسلمني خفايا           

ـ          دائي مـن   نفوسهم واحنراف شخصياهتم وأمراض قلوهبم، وبني مـوقفهم الع
عليه وسلم وسّجل عداوهتم للخري واحلق والفضـيلة،        الرسول اخلامت صلى اهللا     

وجودهم وتـارخيهم   وأشار إىل خطورهتم على البشرية يف كل مراحلها، وحدد          
 .)٢("من خالل مقت اهللا هلم وسخطه عليهم

فقد اتصف اليهود بصفات أخالقية عجيبة، حيث توفرت هلم جمموعـة مـن             "
الرذائل األخالقية واملفاسد السلوكية بصورة عجيبة لعلها مل تتوفّر مثلها ألمـة            

مثل يف  العجيب أن هذه اآلفات واألمراض األخالقية مل تت       " و )٣("أخرى من األمم  
ولكنـها  . إذن هلان األمـر   ! جيل يهودي واحد، وال يف جمموعة يهودية معينة       

حتققت يف اإلنسان اليهودي املشّوه أينما كان، فكل يهودي ـ باستثناء  األنبياء  
والصاحلني من بين إسرائيل ـ هو منوذج إنساين جمّسم مشاهد هلذه األخـالق،   

 احملرر الذي   ين فرعون، وال اليهود     من هذا ذلك اليهودي الذليل زم       موال يسل 
أقام يف األرض املقدسة، والاليهودي الذي خرج من فلسطني وتنقّل يف بقـاع             
األرض وخالط اآلخرين، وال اليهودي املعاصر يف القرن العشرين الذي يـزعم            

                                                 
مكتبة أضواء  (،  )الدآتور(، الخلف، سعود بن عبد العزيز       دراسات في األديان اليهودية والنصرانية    :  راجع 1)(

 ).١٣١-١٢٨/لثالثة، صا/ السلف، ط
اح     الشخصية اليهودية من خالل القرآن ، تاريخ وسمات ومصير           2)( د الفت دي، صالح عب دآتور ( ، الخال ، )ال
 .١٢ -١١/ص) م١٩٨٧/هـ ١۴٠٧دارالقلم، دمشق (
 . ١٩٣/ المرجع السابق، ص3)(
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تفوقه وتفرده يف عامل احلضارة والرقي واملدنية، وال اليهودي الذي يقيم اآلن يف             
إن املفاسد األخالقيـة    . م ممارسته للتوراة وتطبيقه للدين اليهودي     فلسطني ويزع 

ثابتـة لكـل    " جينات وراثيـة  "اليهودية مسات عامة لليهود، كل اليهود، وإهنا        
 . )١("يهودي يف كل زمان ومكان

وحيرف املفاهيم   فاليهودي شخصية منهارة يفتري على اهللا ويعادي رسل السماء        
ا ويريق الدماء يف سبيل أهداف رخيصـة كمـا          ويتخذ الكذب ديدنا له ومذهب    

 .)٢(ينسلخ من إميانه عن علم وبصرية وكأنه اختذ إهله هواه
وإنسان طاملا رزخ حتت سوط االضطهاد زمن فرعون فمن اهللا عزوجل عليـه             
باحلرية والنجاة حتت ظل معجزات باهرات على يد سيدنا موسى عليه السـالم             

غاوين وكفر بالوحي وامتأل قلبه حسدا وتنّضح       إال أنه اتبع الشيطان فكان من ال      
 كما حتالف مـع  )٣(نفسه باإلفساد واختذ اللجاجة سبيال للغدر بالعهود واملواثيق  

 )٤(املنافقني يف سبيل اإلفساد واالستعالء وتفنن يف حتريف احلقـائق السـماوية           
 .)٥(والشرائع واألحكام خببث ودهاء خطري

، اخلبري بنفسـياته، هـي جمموعـة مـن          فصورة اليهودي كما صورها القرآن    
 )١١( واملراوغة )١٠( والتحايل )٩( واحلسد )٨( والتحريف )٧( بدأ بالكذب  )٦(النقائص

                                                 
 .١٩۴-١٩٣/  المرجع السابق، ص1)(
رآن:  راجع2)( ي الق زي ف د محمالقصص الرم ال، ، احم ة / ط(د جم ـ١٣٩٨الثاني ك ١٩٧٨/ه ة المل م، جامع

ريم  و  . ١۶٢ -١١۴/ص) عبدالعزيز و إسماعيل،     اليهود في القرآن الك بالغ ،   (، الشيخ صالح أب مطابع دار ال
 ).الشويخ

 .١٠٩/، البقرة۵۴/النساء: سور راجع 3)(
 .۴١/ المائدة:سورة راجع 4)(
 .۵٩ -۵۵/ص) ١٠١/الفيصل، ع(، نذير حمدان، دصور قرآنية جامعة من تحريفات اليهو:  راجع5)(
 .٢٨٨ -١٩۶/، ص الشخصية اليهودية من خالل القرآن: راجع6)(
 .۴٢/، المائدة۵١ -۴٩/، النساء٩۴ -٩٣، ٧۵،٧٨/ آل عمران:سور راجع 7)(
 .١٣،۴١/، المائدة۴۶/، النساء٧۶،١٠۴ -٧۵/ البقرة:سور راجع 8)(
 .١٠۵،١٠٩/،البقرة۵۴ -۵١/النساء: سور راجع 9)(
 .١۶۶ -١۶٣/،األعراف١۴۶/، األنعام۶۶ -۶۵، ۵٩ -۵٨/ البقرة:سور راجع 10)(
 .٧٣ -۶٧/ البقرة:سورة راجع 11)(
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 )٦( والسـفاهة  )٥( والفجـور  )٤( والضالل )٣( واخليانة )٢( واالستهزاء )١(واملزاجية
 ونقـض العهـود     )١٠( واحلرص على احليـاة    )٩( والبخل )٨( واجلنب )٧(واإلذالل
 واإلفسـاد يف   )١٣( وكتم الشهادة  )١٢(املسارعة إىل اإلمث والعدوان    و )١١(واملواثيق
 حكمت عليها    )١٦( حىت أصبحت ملعونة   )١٥( إىل الصد عن سبيل اهللا     )١٤(األرض
 وضـرب الذلـة     )١٩( وألقي العداوة والبغضاء بينـهم     )١٨( والتشريد )١٧(بالتيه

 .)٢٠(واملسكنة عليهم
ـ          ري تلـك الصـورة     ومل تكن صورة الشخصية يف الكتب السماوية األخرى غ

فقد وردت يف التوراة كثري من قصص الغدر واخليانة الـيت ارتكبـها             "القرآنية  
إشارات كثرية  يف التوراة إىل ما يف طبيعة اليهود من           " كما أن هناك     )٢١("اليهود

جنب متأصل فيهم وقد وضح جليا يف تلك اإلشارات أن اجلنب كان صفة مـن               
متألت أسفار التوراة بقصـص ريـائهم       ا" وكذلك   )٢٢("صفاهتم املعروفة عنهم  

                                                 
 .٩١/، األنعام۴٩،٧٠/، المائدة۴١،٨٧،١۴۵/البقرة: سورراجع 1) (
 .١۵ -١۴/، البقرة۵٧،۵٨/ المائدة:سورراجع 2) (
 .١٣/ المائدة:سورةراجع 3) (
 .٧٧/، المائدة۶٩،٩٠/ن آل عمرا:سورراجع 4) (
 .۴۴/، المائدة١٨٧، ٧٧/، آل عمران١٧۵ -١٧۴، ١٠٣، ٩٠، ٨۶ ،٧٩، ۴٠/البقرة: سورراجع 5) (
 .١۴٢، ١٣٠/ البقرة:سورةراجع 6) (
 .١۵٢/، األعراف۶١، ۴٩/ البقرة:سورراجع 7) (
 .٢/، الحشر٢۴ -٢١/،المائدة٢۵١ -٢۴۶/ البقرة:سورراجع 8) (
 .۵٣/، النساء١٨١ -١٨٠/ آل عمران:سورراجع 9) (
 .٩۶/ البقرة:سورةراجع 10) (
، ١٨٧/، آل عمران ١۵۵ -١۵۴، ١٠١ -٩٩، ٨۵ -٨٣، ، ۶۴ -۶٣، ۵٩ -۴٠،۵٨/البقرة: سورراجع 11) (

 .١۶٩/، األعراف٧٠، ١٣، ١٢/المائدة
 .۶٣ -۶٢، ۴١/، المائدة۵٢/ البقرة:سورراجع 12) (
 .١٨٧/، آل عمران١۴۶، ١۴٠، ۴٢/البقرة: سورراجع 13) (
 .٧٨ -٧۶/، القصص۴/، اإلسراء١۴٢/، األعراف۶٠/ البقرة:سورراجع 14) (
 .٣۴/، التوبة٩٩ -٩٨/آل عمران: سورراجع 15) (
 .٧٨، ۶۴، ۶٠، ١٣/،المائدة۵٢ -۴۶/، النساء٨٧/، آل عمران٨٩، ٨٨/البقرة: سورراجع 16) (
 .٢۶، ٢۵، ٢۴/ المائدة:سورةراجع 17) (
 .١٠۴/، اإلسراء١۶٨ -١۶٧/، األعراف١١٢/ آل عمران:سورراجع 18) (
 .١۴/، الحشر۶۴/ المائدة:سورراجع 19) (
 .١۵٢/، األعراف۶١/ البقرة:سورراجع 20) (
 .٣۵٩/، ص)مكتبة الخانجي، القاهرة(، شنودة، زآي،  المجتمع اليهودي21)(
 .٣۵٣/ المرجع السابق، ص22)(
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ونفاقهم وشكوى أنبيائهم من هذا الرياء والنفاق وغضـب اهللا علـيهم هلـذا              
 وقد اشـتهروا يف مجيـع العصـور         )١("السبب وهتديده إياهم باهلالك والفناء    

أكثـر الشـعوب    " واألزمان بالتمرد والعصيان وإثارة الشغب كما أهنم كانوا         
 وأشد الناس تكالبا على الزنا والدعارة والعهـارة         شهوة وأقذر األجناس فسقا   

والفجور، وقد اختذوا من أعراض نسائهم جتارة جيمعون عن طريقها املال كمـا             
اختذوا منها رشوة يصلون عن طريقها إىل حتقيق مطامعهم وأغراض نفوسـهم،            

 .)٢("غري عابئني يف سبيل ذلك بشرف أو شريعة، أو حرام أو حالل
ففي ِسـفر   ...  التوراة وحشية اليهود اليت ال أثر للرمحة فيها          يعرف مجيع قراء  "

وإذا ")٣("امللوك كان داود يأمر حبرق املغلوبني وسلخ جلودهم وَوشِرهم باملنشار         
أريد تلخيص مزاج اليهود النفسي يف بضع كلمات كما يستنبط من أسـفارهم             

ئية، فقد كـان    ُوجد أنه ظلّ على الدوام قريبا جدا من حال أشد الشعوب ابتدا           
 .)٤("اليهود ُعُندا مندفعني، غُفَّال، ُسذَّجا، ُجفاة كالوحوش

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣۶۵/ المرجع السابق، ص1)(
 .۴١١/ المرجع السابق، ص2)(
ي ت3)( ود ف ى اليه ارات األول ون اريخ الحض تاف لوب دآتور(، غوس ة)ال ر، : ، ترجم ادل زعيت ة (ع مطبع

 .۴٧/ص) ١٩۵٠/حجازي
 .۵٨/ المرجع السابق، ص4)(
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 اليهودي يف األدب العريب النثري 

يرى بعض النقاد أن الشاعر أو الكاتب أو الروائي هو لسان العصـر             " 
الناطق وترمجانه الصادق، وأنه املعرب األمني عن أحزانـه ومسـّراته وأفكـاره             

وأن دواوين الشعر أو القصص والروايات وسائر اإلنتاجات الفنيـة          ومعتقداته،  
وثائق تارخيية قيمة وسجالت وافية تتضمن وصف حوادث العصـر ورجالـه            

ومبا أن للفنان بصرية أعظم وإحسـاس أرهـف وإدراك          )١("وطبائعه وخصائصه 
بديهي مباشر فهو يرسم صورة صادقة حلياة أمته وإن كان قد يسطو عليه شيء              

ملبالغة أو التشويه لكن يبقى إىل حد كبري قابال لالعتماد عليـه والرجـوع              من ا 
وقد كثرت حماكاة العرب باليهود بعد الرتوح اليهودي إىل الوطن العـريب            . إليه

والسيما بعد العقدين األولني من القرن السالف، لكننا النكـاد جنـد صـورة              
ة املبكرة إىل أن حـدثت      واضحة املعامل للشخصة اليهودية يف كتابات تلك اآلون       

م وبدأت تظهر الشخصية على خجل تقدم رجال وتؤخر أخـرى           ١٩٦٧هزمية  
إىل أن جاء دور إحسان عبدالقدوس وعلي أمحد باكثري وجنيب الكيالين فرفعوا            

 .القناع عنها ومّزقوا الستر الرقيق
حماكمـة  (حملمد املاغوط و  ) املهرج(ظهر على خشبة املسرح السياسي السوري       

لسعد اهللا  ) حفلة مسر من أجل حزيران    (ملمدوح عدوان و  ) جل الذي مل حيارب   الر
يف وقت كان املسرح املصري يصور نشوء تناقضات داخل النظام يف إسـرائيل             

ملعيني بسيسو  " مششون ودليلة "لعبد الرمحن الشرقاوي و   ) وطين عكا (من خالل   
 يعرض منـاذج    لسميع القاسم كما كان   ) كيف رد الرايب مندل على تالميذه     (و

أللفريـد فـرج    ) النار والزيتون (من الكفاح واملقاومة على خشبة املسرح يف        

                                                 
 .٩٨/ص) دار المعارف، القاهرة(، أدهم، علي، على هامش األدب والنقد 1)(
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من حادث إطالق   " اليت انطلقت    )١(ليسري اجلندي ) اليهودي التائه (ومسرحية  
الشاب الفلسطيين سرحان بشارة سرحان الرصاص على عضو جملس الشـيوخ       

لتفتش يف عقل هـذا     م،  ١٩٦٨األمريكي روبرت كيندي يف اخلامس من يونيو        
الشاب عن سبب ارتكابه هذا احلادث، فتصل ـ بالضـرورة ـ إىل جـذور     
القضية اليت يدافع عنها بشارة، قضية فلسطني، أو قضـية اليهـودي التائـه              

 .)٢("واليهودي الصهيوين والصهيوين غري اليهودي
قصص من  "وقد كان قبل ذلك لعبد احلميد جودة السحار وقفة مع اليهودي يف             

وعـداهللا  "و) م١٩٥٢"(أرملـة مـن فلسـطني     "و) م١٩٥٢"(لكتب املقدسة ا
 )٣("بالل مـؤذن الرسـول    "ويف روايته التارخيية القصرية     ) ١٩٦٧"(وإسرائيل

إذ ظهر اليهودي املاكر احلسود يدبر مؤامرة يستحوذ هبا على بـالل      ) ١٩٤٤(
ي بالل يف   فيحرم املسلمني منه ويأمن فتنته على إخوانه اليهود، واستطاع أن يرم          

فخاخ نصبها له إذ عرض عليه دينا يف وقت شدته على أن يسده هناية الشـهر                
وتصرمت األيام واختفى القمر مـن  . وإن عجز عن السداد سيأخذه مقابل دينه      

السماء إيذانا بقرب انقضاء الشهر، والتأهب الستقبال مولد شهر جديد، وقام           
صابة من التجـار يهـدد بـالال    بالل ليؤذن بالصالة، فإذا اليهودي مقبل يف ع   

لكن مكر اليهودي زاله مكر اهللا فعاد اليهودي جيـر      . بارجاعه عبدا يرعى الغنم   
عليه وسلم لبالل مـا يسـد       لفشل بعد ما وهب النيب صلى اهللا        أذيال اخليبة وا  

 .   دينه

                                                 
سامح مهران، دار    .، د )م١٩٧٣ -١٩۶٧(المسرح بين العرب وإسرائيل     "عرض هشام إبراهيم لـ     :  راجع 1)(

اهرة   ر، الق ينا للنش رية  ١٩٩٢س ول المص ة الفص ي مجل ه . "م، ف ودي التائ رح،  " اليه ة المس رت بمجل نش
 .م١٩٨٢، أآتوبر، نوفمبر ١٥/، ع٨٣/ص

رحي،   2)( ي األدب المس ريرة ف ية الش ي، ص .  دالشخص ام به ة   ( ،٢٦٠/عص رية العام ة المص الهيئ
 ).م١٩٨٦للكتاب،

 ).م١٩۴۴مكتبة مصر، مايو (ودة السحار، عبد الحميد، ، ج بالل مؤذن الرسول3)(
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         قدم املازين صورة لليهودي الواقعي كما عايشـه داخـل اجملتمـع املصـري              
عند معاجلته للرتعة الطائفية يف اجملتمع اليهودي       ) م١٩٣١" (هيم الكاتب إبرا"يف  

اليت ظلت تعاين منـه تسـعة       ) الربانية(يف عرضه لقصة حب املمرضة اليهودية       
كانت أمه ترفض زواجه من امرأة يهودية ليست        ) قرائي(عشر عاما مع يهودي     

ـ      . من بنات الطائفة القرائية    ودي قرائـي   وكذلك قدم صورة أخرى لطبيب يه
يدعى افرامي يوافق على إجراء عملية إجهاض لفتاة تعرضت لتجربة محـل دون             
زواج فيحاول افرامي اليهودي برباعته ابتهاج واصطناع صورة خشـنة علـى            
حساب الفتاة يف سبيل إبراز إمث الفتاة الـيت استسـلمت للحظـة الشـهوة               

 .)١(اجلنسية
 من معاجلة الشخصية اليهودية يف      بأما الروائي جنيب حمفوظ فقد حتاشى االقترا      

اجملتمع املصري على رغم أن الساحة كانت تستدعي ذلك لواقع الصراع العريب            
م وإن زعم أنه جلأ     ١٩٤٨اإلسرائيلي الذي أصبحت مصر طرفا فيه منذ حرب         

 ولعل ذلك يوحي أن     )٢("حتت مظلّة "إىل معاجلة القضية على مستوى جتريدي يف        
زت جذوره يف فؤاد جنيب حمفوظ وكان العـدو عنـده           الصراع مل يكن قد ترك    

فلم يرشحه إىل جائزة نوبـل إال       " وئاما ووفاقا "إال  " الصراع"صديقا ومل يكن    
 .)٣(تلك األيادي اليهودية اليت تلعب دائما وراء ستار املسرح

 الذي خـاض    )٤(وعلى خالف موقف حمفوظ كان موقف الكاتب غسان كنفاين        
اره وجّسم املأساة بالتركيز على أبعادهـا اإلنسـانية         جتربة الصراع واكتوى بن   

ليخـرج  " رجال حتت الشـمس   "خارجا عن إطار القطرية إىل إطار العاملية يف         

                                                 
 .٩۴ -٩٣/ المرجع السابق، ص1)(
 .٩٧ -٩۶/ المرجع السابق، ص2)(
 .١٢١ -١٢٠/، ص الشخصية اليهودية دراسة أدبية مقارنة: راجع3)(
ي  4)( ة ف ابرات الصهيونية اآلثم ادي المخ ه أي ي وصحفي فلسطيني، اغتالت ن : م، راجع٨/٧/١٩٧٢ روائ م
 .م٢٠٠٢، أغسطس ٨/، عفلسطين المسلمةلتاريخ، مجلة ا
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أن مأساة اإلنسان التائه املعذب احلائر املطارد، يتجلّـى         "القارئ إىل االنطباع يف     
 فيها الظلم الفاحش، حيث تبدو قيم احلضارة احلديثة وكأهنا زيـف وكـذب            
ورياء، والقصة مثرية غاية اإلثارة، وتشحن النفوس بالغضب وتشعلها بـالتمرد           
والثورة، وحترض اإلنسان ـ أي إنسان ـ على فعل شيء ما حسـب طاقاتـه    
وقدراته، وتصفع وجه السياسات العاملية املراوغة وتسقط عن وجههـا أقنعـة            

 على هنجـه     فقد أخرج غسان ومن سار     )١("التدليس والعبث والتمييز املخجل   
إىل الدائرة العاملية الواسعة، ونقلوا قضية العصر مـن التخصـيص إىل            "القضية  

الشمول وأزاحوا عن وجهها أصباغ العنصرية والغوغائية والعزلة، واهتموا بعامل          
نفس اإلنسان املكّبل املعذّب املهضوم احلق، فأشعروا كل ذي ضمري          ... النفس  

من جراء سكوته ـ أو مماألتـه ـ    " عقدة الذنب"يف العامل باإلمث، وبلوروا لديه 
للصهيونية كحركة غازية متعّصبة كاذبة، تضرب عرض احلائط بكـل القـيم            
اإلنسانية الشريفة، تلك اليت حتدد إنسانية اإلنسان، وتعطي احلياة صفتها املثالية           

 . )٢("وتنبض باحلق واخلري واحلب واجلمال
مالمح معينة للشخصية اليهوديـة مـن       وهناك أعمال متفّرقة تتكاتف يف وضع       

     يوميـات طبيـب مصـري      "و) ١٩٧٣(ملصطفى هبجت   " عودة األسري "أمثال  
" اخلرز امللـون  "للدكتور حسان حتحوت والرواية الوثائقية      " ١٩٤٨يف حرب   

، واليت متزج بني مأساة نسرين حوري وحمنة الـوطن،          )١٩٩١(حملمد سلماوي   
لة مثلما تسجل أهم األحداث السياسية الـيت        فهي تؤرخ للحياة العاطفية للبط    

شهدها الوطن العريب يف فترة نصف القرن األخري من حـرب فلسـطني عـام               
 .)٣(م١٩٧٩ إىل كامب ديفيد عام ١٩٤٨

                                                 
ب،   تحت راية اإلسالم   1)( روت، ط   (، الكيالني، نجي ـ ، ٣،١۴٠۴/مؤسسة الرسالة، بي  -١٨٢/، ص)م١٩٨۴ه

١٨٣. 
 .١٨۴ -١٨٣/ المرجع السابق،ص2)(
 .١٢۵/، صالشخصية اليهودية دراسة أدبية مقارنة:  راجع3)(
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يف بداية الثمانينات تناول األديب اإلسكندري نعيم تكال الشخصية من خـالل            
مدينة فـوق   "، و )م١٩٨٣" (قفزات الطائر األمسر النحيل   "جمموعته القصصية   

 يف إسرائيل ومل حتظ بأي عناية من النشر         واليت طبعها ) م١٩٨٤" (شرة واهية ق
 . )١(أو االهتمام النقدي يف مصر

 إذ كانـت شخصـية      صب توفيق احلكيم السرية النبوية يف إطار فين مسرحي        
عليه وسلم قد ختلّب لب احلكيم منذ رّيق الصبا، فهو اليفتـأ           الرسول صلى اهللا    

، وقد جعل سرية الرسـول      "عقيديت دائما أن شخصية النيب هلا أثر كبري        "يردد؛
سرية حوارية تبعـد عـن   "عليه وسلم   حممد صلى اهللا    "صلى اهللا عليه وسلم يف      

اخليال وهتاويل الفن، وتلتزم باملصادر واألحاديث املوثوق هبا، استخلص منـها           
ق التارخييـة واألقـوال     الوثائ"احلكيم ما حدث بالفعل، وما قيل بالفعل، وكأنه         

وقد ظهر فيها اليهودي قبل الشعور باخلطر       . )٢("احلقيقية ترسم بنفسها الصورة   
فـإن  " ما هـي؟  ... سلوه عن الروح    "يف لباس العامل املخلص والناصح األمني       

فهو رجل متقّول، فاصنعوا يف     "وإن مل يفعل    !" فاتبعوه؛ فإنه نيب  "أخربكم بذلك   
وملا استقر أمر اإلسالم وشعر اليهودي باخلطر وقد دامهه         . )٣(!"أمره ما بدا لكم   

يف املدينة ويكاد يشاطره السلطة بل يسلبها منه غدروا به وكـذّبوه وحـاولوا              
ما بنا إىل اهللا مـن      "... وملا مل يفلحوا كفروا باهللا      . تعجيزه بالسؤال عن الساعة   

وإنا عنه ألغنياء، ومـا     فقر، وإنه إلينا لفقري، وما نتضرع إليه كما يتضّرع إلينا،           
فهو ينهانا عـن الّربـا      ... هو عّنا بغين، أليس يأخذ منا احلسنة بعشر أمثاهلا؟          

                                                 
 .٩٣ -٩٢/، صب إحسان عبدالقدوسالشخصية اليهودية في أد:  راجع1)(
 .٢٩٩/ص) دار العلوم العربية(، )الدآتور(، هدارة، محمد مصطفى دراسات في األدب العربي الحديث 2)(
 .۴٧ -۴۶/ ص) دار مصر للطباعة( ، الحكيم، توفيق، محمد  3)(
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صف لنا يا حممد كيـف      " وبدأوا يستهزئون باحلق سبحانه وتعاىل       )١ (!"ويعطيناه
 . )٢ ("كيف عضده؟... كيف ذراعه؟ ... خلقه؟ 

عن نوايـا   " مولد اهلدى "وعلى غرار احلكيم حذّر أمحد الشرباصي يف مسرحيته         
هؤالء القوم هم مصدر شر للعامل، ولن جيدوا هلم نصـريا           : اليهود؛ عبداملطلب 

 .عندما تتكشف نواياهم اخلبيثة
لقد تنكروا قدميا لنبيهم، ومل يقنعوا مبا جاءهم به من اخلريات، هذا            : عبداملسيح

 خيـافون أن    ديدهنم، يعملون الشر حّبا يف الشر، حىت لو تعارضت دنياهم اليت          
إهنم يريدون أن يسيطروا علـى      ... تزول مع شرهم هذا فإهنم يطلبون سواها        

 .  )٣(..."العامل من طريق الغش واخلداع
 قصص املخابرات العربية

تعّدى الصراع العريب اإلسرائيلي معركة السالح إىل ميادين أخـرى يف            
 الـدعايات دورا    احلياة، تلك مسة الصراعات احلديثة إذ يقوم اإلعالم وتـؤدي         

ظهرت كتابات مـن وحـي ملفـات        . اليقل خطرا وأمهية من دور الرصاص     
املخابرات ترسم صورة من اليهودي والسياسات الصهيونية وتزعم أهنا حقـائق           
المراء فيها، ولعل أبرزها هي كتابات عبد اهللا عيسى من ملفـات املخـابرات              

 .ةالفلسطينية وصاحل مرسي من ملفات املخابرات املصري
حـافالت اجلهـاد    "و" جاسوس مع وقف التنفيذ   "قّدم عبد اهللا عيسى روايات      

" صقور الثـورة الفلسـطينية    "و" فدائي يف املخابرات اإلسرائيلية   "و" اإلسالمي
، يصور من خالهلا صراع األجهزة      "االختراق"و" اجلاسوس املدلل "و" املصيدة"و

                                                 
 .١١۴/ المرجع السابق، ص1)(
 .١١۶/ المرجع السابق، ص2)(
ر   مظاهر المسيحية واليهودي 3)( ا  " ج"ة في األدب المسرحي والروائي المعاصر بمصر ، بيي دآتور (آاآي ، )ال

ة،   مستقلة من مجلة البحوث والدراسات العربية    تعريب؛ عبد الحميد شيحة،      ، معهد البحوث والدراسات العربي
 .٢۴٢ -٢۴١/ص) م١٩٩٧، تموز٢٧/ع(



http://www.bakatheer.com 
 

-٧٣-

مصـايد  " املوساد" تتخذها   املخابراتية ودور العمالء املزدوجني واألساليب اليت     
 .تصيد هبا العمالء

م، يقع ١٩٨٨ و ١٩٧٦ اليت تدور أحداث الصراع فيها بني        )١("االختراق"ففي  
أمحد الشاب الفلسطيين فريسة حتت أنياب املخابرات اإلسرائيلية بعد ما وقع يف            

الذي دبرته له أجهزة املخابرات، وخوفا من العار وطمعـا ملـا            " اجلنس"فخاخ  
ون له من املال لعب دور عميل إسرائيلي يف صف املقاومة إال أن املخابرات              يغدق

الفلسطينية كانت أكثر ذكاء فرمته يف غياهب سجون دولة عربية بعد ما ّمحلته             
بعض املخدرات لتبعده عن طريق عميلها املزدوج عدنان الذي استطاعت دّسه           

 إسرائيليا ـ جـورج   يف صف املخابرات اإلسرائيلية ومن خالله جّندت ضابطا
". حممد عبدالرؤوف "وقد أسلم الضابط فيما بعد وتسمى بـ        " نقيب"ـ برتبة   

وقدكان سبب إسالمه ما شاهده من وحشية الصهاينة يف تعذيب املعتقلني ومـا             
تقوم به احلركة الصهيونية من االضطهاد على اليهود حلـثهم علـى اهلجـرة              

 .رائيل يف األراضي العربية احملتلةوللوصول إىل أهداف معّينة وما متارسه إس
الصـعود إىل   "أما صاحل مرسي فقد تصفح ملفات املخابرات املصرية وأخـرج           

" رأفت اهلجان "وأبرز أعماله رواية    " دموع يف عيون وقحة   "و" احلفار"و" اهلاوية
يف ثالثة أجزاء، وقد ظهرت على شاشة السينما        " كنت جاسوسا يف إسرائيل   "أو  

حيل إال يف قاموس الضعفاء وأن اإلنسان العريب ميلك القـدرة           مست تصّور أن ال  
 .الفذة على حتقيق النصر الباهر يف ميدان املخابرات

                                                 
 ).م١٩٩٠، ١/ط (، عبد اهللا عيسى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، االختراق1)(
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 على أنه إنسان صـاحب هـدف        )١("رأفت اهلجان "تظهر مالمح اليهودي يف     
أو املرأة هي أخطر    " اجلنس"وفكرة يضّحي يف سبيلها بكل غال ورخيص، وأن         

 .  لصيد اآلخرين ويقع املال يف الدرجة الثانيةطُعمة يهودية يف شبكتها
 يبدأ عمله يف املخابرات املصرية وجيّنـد للعمـل يف إسـرائيل             )٢(رأفت اهلجان 

ويندمج يف احلياة اليهودية، بل ويكاد أن يذوب فيها بشكل غريب، ويلعـب             
 .   دورا كبريا يف السلك الصهيوين ليكون هو الثعبان يف الكم إىل هناية املطاف

 )٣(فتحي غامن
يف إطـار الصـراع العـريب       " أمحد وداود "م قدم فتحي غامن رواية      ١٩٨٩يف  

اإلسرائيلي لتبيان حقيقة العالقات العربية اليهودية وللكشف عن سوءة الفكـر           
 .الصهيوين والبحث يف مالمح الشخصية اليهودية

 مـن   ترسم الرواية صورة واقعية للعالقات العربية اليهودية يف النصـف األول          
القرن احلايل، أي قبل قيام إسرائيل، من خالل العالقات االجتماعية الوطيدة بني            
امحد ـ رمز العريب يف فلسطني ـ وداود ـ رمز الوجود اليهودي ـ وسـارة      
شقيقة داود وحبيبة امحد ـ رمز االنفصال اليهودي  عن العرب ـ قبل قيـام    

الفكر الصـهيوين بقـدوم     تلك العالقات اليت بدت سرابا مع جميء        . إسرائيل
كن أخـي أو    "املهاجرين الذين صنعوا يف أفران أملانيا اخلاصة وقد كان شعارهم           

 ".سأقتلك

                                                 
ع،     "رأفت الهجان  "آنت جاسوسا في إسرائيل  1) ( و للنشر والتوزي ـ،  ١۴٠٧، ١/ط( ، صالح مرسي، أبولل ه

 ).م١٩٨٧
ال  2) ( ي الجم ت عل و رفع ام  ( ه اط ع ي دمي ود ف ابرات  )م١٩٢٧المول ته المخ ذي دس اب المصري ال ، الش

ا بع    ته فيم تهرت قص رائيلية واش ي اإلدارة اإلس ا ف مية   المصرية جاسوس دوائر الرس ي ال جال ف ان مس د، وآ
د، ط       الملف السري لرأفت الهجان،   : راجع. اإلسرائيلية باسم جاك بيتون    و اليزي دار المصرية    (،  ١/ حسني أب ال

 ).م١٩٩٢هـ،١٤١٢للنشر والتوزيع، 
، من أبرز ١٩۴۴م، درس الحقوق وتخرج في جامعة القاهرة عام   ١٩٢۴ ولد فتحي غانم في القاهرة عام        3)(
وقد " احمد وداود"ورواية"زينب والعرش"و"األفيال"، "الساخن والبارد"، "الرجل الذي فقد ظله"باته آتا

 .١٩٨٩، يونيه۴٨۶نشرت ضمن روايات الهالل، العدد
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تصّور الرواية تنازع العروبة واليهودية يف نفوس يهود العـرب وكيـف أهنـم              
 أاستهانوا بعروبتهم ولفظوها ومتّسكوا بيهوديتهم حىت أصبحوا جزءا ال يتجـز          

ديد، وأصبحت الساحة سجاال بني فريقني، يهود حيـاولون         من هذا الطفيلي اجل   
اإلبادة، وعرب يأملون يف الدفاع عن أنفسهم فسارة هذه العربيـة اليهوديـة             

حيملـون يف صـدورهم      العطوفة الناعمة ذهبت حيث يتمركز اليهود الذين ال       
وعادت مسلحة  " بكلمة الرصاص "إالكل حقد وكراهية للعرب والينطقون إال       

ل ومدججة بالسالح، ومازال أمحد العريب الساذج املغفّل يراهـا طيبـة            بالقناب
حنونة واليكاد يصّدقها وهي تصّوب بندقيتها يف صدره وتضرب علـى وتـر             

يف أية مناسبة قادمـة     لكين لو رأيتك    "... ركها امحد؛   احلقيقة اليت اليريد أن يد    
جمرد االقتراب  إن  . حتوم هنا، فسوف أقتلك برصاص هذا املدفع قبل أن تقترب         

فهي قد انسلخت من ذلك اجللد الفلسـطيين        ". من هنا كفيل بأن أرديك قتيال     
حىت الزائف إىل حقيقة شخصيتها اليت ركزت بسماهتا يف جذور نفوس اتباعها،            

 يف جيوب صفوف اجلثث املرمية أمامها لتتعرف        يف أحلك األوقات وسارة تفتش    
! تعرفه أبـدا    لكنها تصر على أهنا ال     على هوياهتا وترى أمحد جثة هامدة أمامها      

مـن   كيف ال وهي ربيبة اإلرهاب وقد تنكرت لفلسطينيتها وعروبتها ضـربا            
 .ضروب اخليانة املرتكزة يف كياهنا

أظهرت الرواية أهم مالمح الشخصية اليهودية يف تلك الشخصيات اليت عاشت           
الذي سرعان ما   فترة من الوئام الوطين املضروب عليها نتيجة الضعف اليهودي          

        انقلب صراعا داميا بعدما خلع الذئب جلـد الشـاة وظهـرت الشخصـية              
يف صورهتا احلقيقية حتمل مساهتا املعروفة من النفاق واجلنب واإليقاع بني النـاس             

الصطياد الفريسة وحتقيق اهلدف املنشود، كمـا       " اإلغراء النسائي "واستخدام  
بتسمن يل، عيين عينك، إذا التقـت عينـاي         البنات يف املعسكر ي   "يصفها أمحد   
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بواحدة غمزت بعينها وإذا اقتربت منها خطوة اقتربت منـك خطـوتني وإذا             
يهـم، وراء    أردت منها قبلة أعطتك جسدها، ويف أي مكان، خلف السيارة ال          

... هذه احلرب فيها العجب     ... يهم، أينما تريد     يهم، حجرة مكتب ال    باب ال 
لديهم أسلحة أخرى   ...  نساء، ليس فقط سالح رجايل       عليك أن حتارب أجساد   

 ".   كثرية
وما أردى أمحد قتيال إال تلك اخليانة والغطرسة واإلرهاب اليهودي جبانب مـا             
للشاب العريب من الطيب والسذاجة فهو مازال يثق يف صديقه داود ويتقدم إليه             

 ي ذو العيـنني كان الشاب اليهـود "هادئا مطمئن البال لكنه قبل أن يصل إليه   
الالمعتني املاكرتني يومئ برأسه إىل املارد، فرفع املارد بندقيته وصوهبا إىل ظهـر             
الشاب العريب، والذي مل ير ما حيدث خلفه، وكان مشغوال برؤيته لداود ألمر ما       
بينهما وخرجت الرصاصة من بندقية املارد، واخترقت اهلواء تصفر وتصـطدم           

حمدثة ثقبا حوله احتراق يتدفق منه الدم غزيرا بينما         بظهر الشاب العريب وختترقه     
 .)١("يسقط الفىت على األرض
 )٢(إحسان عبد القدوس

قدم إحسان عبدالقدوس الشخصية اليهودية بعيدا عن مساهتا التقليديـة           
الشائعة يف اآلداب العاملية، إمنا اليهودي عنده إنسان من وحي الشارع املصري            

     يشـري   شاعر للتمايز أو اإلميان بأشياء مقدسـة، وال       تتردد على لسانه أي م     ال
ويبدو وكأنه  " الشعب املختار "أو االنتماء إىل    " إله إسرائيل "يف سياق حياته إىل     

يهودي نسي ربه، ويسعى إىل االندماج، يهودي من صميم النسيج املصـري،            
                                                 

 .١٧۵ -١٢٧/، صالشخصية اليهودية دراسة أدبية مقارنة:  راجع1)(
د عن     ١٩١٩ إحسان عبد القدوس أديب سياسي مصري، ولد في أول يناير عام           2)( ا يزي ة  ۶٠، خّلف م  رواي

ة         ه األدبي ة  : "وآتابا ومجموعة قصص تحول معظمها إلى أفالم سينمائية، ومن أشهر أعمال " الوسادة الخيالي
ّرة "و ا ح وداء "و) ١٩۵٢"(أن ارة الس مسئال تطف"و) ١٩۴٩"(النظ ا  "و) ١٩۵۶"( الش ي بيتن ف

، وقد  "!أدب فراش " العقاد أدبه بأنه     وقد وصف الكاتب المصري المشهور عباس محمد      ... و) ١٩۵۶"(رجل
 .م١٩٩١آرمته الدولة بعد وفاته ومنحته جائزة الدولة التقديرية في األدب عام 
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يفضل البقاء يف مصر طاملا أن الظروف اخلارجية التضغط عليـه مـن أجـل               
 .النسالخ عن هذا النسيجا
يصنع إحسان شخصياته داخل واقع ثابت ومتعني ليصدر عليها األحكام بل            ال

يعاجلها من خالل املتغريات االجتماعية والسياسية اليت مرت باجملتمع املصـري           
مـن األربعينيـات حـىت هنايـة        ( على امتداد حوايل نصف قرن من الزمان        

ىل أن شخصية اليهودي يستحيل فيها الفصـل        ، وهو يلّمح أحيانا إ    )الثمانينيات
بني مؤثرات ورواسب التاريخ اليهودي يف تكوينها النفسي، وبني اإلشكالية اليت           
  خلفها وجود دولة إسرائيل، كدولة يهودية، بالنسبة ملشاعر االنتماء اليهـودي           

يف طرحه للشخصـية أن يبحـث عـن اإلنسـان يف            "يف داخله، وهو حياول     
نه مل يستطع فقدم اليهودي يف اإلنسان، أو بصورة أدق عـّرى            ، ولك "اليهودي

 !"اليهودي يف اليهودي"
أيـن  "وقد أظهر الشخصية من خالل العديد من القصص والروايـات مثـل             

تتركوين هنا   ال"و" شفتاه"يف جمموعته القصصية    " اجلاسوسة"و" صديقيت اليهودية 
 رؤية إحسان للشخصية    ، إال أن  "كانت صعبة ومغرورة  "و" أنا حّرة "و" وحدي

اليهودية اليت هي نابعة من معايشته هلا يف واقع اجملتمع تظهر بوضوح أكثـر يف               
 :)١(عملني

اليت حتكي قصة حياة الفتاة اليهوديـة       " تتركوين هنا وحدي   ال"رواية   )١(
املصرية لوسيان هنيدي اليت تنتمي ألسرة يهودية متواضعة تقيم يف حي الظـاهر             

لة من الطموح اليهودي لتصل إىل الطبقة الراقية اليهوديـة يف           تستويل عليها حا  
ويف سبيل حتقيق طموحها اليهودي تستغل لوسيان سـالحيها؛ األنوثـة           . مصر

وتبدأ يف حتقيق الثروة، ولكن الثروة الحتقق هلا االحتـرام فتلجـأ إىل             . والذكاء

                                                 
 .٢٢٩ -١٨١ و۵۵ -١۵/، صالشخصية اليهودية في أدب احسان عبد القدوس:  راجع1)(
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 وتعتنـق   الزواج من أحد أقطاب األرستقراطية املصرية املسلمة وتغـري دينـها          
وقبل نشوب ثـورة    . اإلسالم وحتقق طموحها بالصعود إىل الطبقة األرستقراطية      

 ميوت زوجها وترث عنه ثروة طائلة ترى أهنا يف حاجة إىل احلماية             ١٩٥٢يوليو  
يف ظل األوضاع الناشئة اجلديدة وتسعى وتنجح يف اإليقاع بأحد أقطاب الثورة            

ه ضامنة بذلك احلماية هلا واألمان      من الضباط أصحاب السلطة والنفوذ وتتزوج     
وخالل ذلك كله يتعقب إحسان وقائع حياة لوسـيان هنيـدي الـيت             . لثروهتا

أصبحت بعد أن اعتنقت اإلسالم تدعى زينب من خـالل خلفيـة األحـداث              
السياسية واالجتماعية اليت مرت مبصر ومن خالل وقائع احلروب اإلسـرائيلية           

كاشفا ) م١٩٧٣وعام١٩٦٧وعام١٩٥٦وعام١٩٤٨حروب عام     ( املصرية  
عن أبعاد ومغازى وحقائق األحاسيس النفسية العميقة والدفينة يف أعماق هـذه            

 . الشخصية اليت كانت منقوعة حىت النخاع يف راسبة دومنا فكاك
م، أي بعد فتح    ١٩٨٥ اليت نشرها عام     "كانت صعبة ومغرورة  "قصة   )٢(

 السالم، وتدفق اإلسـرائيليني،     احلدود بني مصر وإسرائيل، يف أعقاب معاهدة      
وخاصة اليهود املصريني، الذين كانوا قد هاجروا إىل إسرائيل، لزيـارة مصـر             

 . ومناطق الذكريات اليت عاشوا فيها قبل هجرهتم إليها
وتدور أحداث هذه القصة حول قصة حب تنشأ بني ناهد الفتاة املصرية املسلمة             

 يغادر مصر ومل يهاجر إىل إسرائيل،       وشريف اهلنداوي اليهودي املصري، الذي مل     
وظل يعيش فيها، وبالرغم من اكتشاف ناهد أن شريف يهودي، فإهنـا تقبـل              

ونظـرا ألن   . الزواج منه بعد أن وافق على اعتناق اإلسالم ليحظى هبا كزوجة          
الظروف التارخيية ألحداث القصة مسحت ألفراد أسرة شـريف مـن اليهـود             

يل باجمليء إىل مصر وزيارته ومن مث دعوتـه لزيـارة           املصريني املقيمني يف إسرائ   
إسرائيل، فإن هذه التطورات السياسية اجلديدة تصبح، مرة أخـرى، فرصـة            
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أخرى إلحسان عبد القدوس، لكي يؤكد رؤيته الراسخة يف طبيعة الشخصـية            
ميكن هلا أن تنسى انتماءها اليهودي حىت ولو اعتنقـت دينـا             اليهودية اليت ال  

 تظل منقوعة حىت النخاع يف راسب االنتماء اليهودي دومنا فكـاك            آخر، ألهنا 
 . منه

 )١(جنيب الكيالين
َترّصد قلم الكيالين األحداث اليت حتكمت يف عاملنا املعاصر ووقف عند            

اليهودي طويال سواء يف دراساته العامة أو يف تصـاويره األدبيـة يف قصصـه               
مال، واقتـرافهم جلـرائم الربـا       اليهود حببهم لل  "وقد عرف   . ورواياته وشعره 

، "اليهـودي "مرادفة لكلمة   " املرايب"واالستغالل الفاضح، حىت أصبحت كلمة      
كما أنه وجد أياديهم    . )٢("اليهودية"وأصبح املرايب من غري اليهود، ُينعت بصفة        

تستغل املذاهب اهلدامة اليت تتخذ من اجلنس والنظريات النفسية اهلّشة عشا هلا،            
دافها املرموزة ووجد أصابعهم األخطبوطية متسك خبيـوط أجهـزة          يف سبيل أه  

اإلعالم وتتسلل إىل دور النشر واملؤسسات الصحفية واإلذاعية والتلفيزيونيـة          
 .)٣(أمام أعني الناس يف رابعة النهار

من أبرز أعمال الكيالين اليت تصّور املالمح اليهودية وتكشف عـن حقيقتـها             
       عمـر يظهـر   "وأخرى من وحي خيالـه      "  صهيون دم لفطري "روايته الوثائقية   

 ".يف القدس
 

                                                 
ى            ١٩١٣أديب وروائي مصري ولد عام       1)( داعيين إل ل ال ى      " األدب اإلسالمي  "م وهو من أوائ د حاز عل وق

ة           ون واآلداب في الرواي ة الفن ى لرعاي ات     . جائزة القصة القصيرة وجائزة المجلس األعل دم عددا من الرواي ق
ا         ألدب اإلسالمي منه اذج ل ا، عمر يظهر في                  : اإلسالمية آنم ة الشمال، عذراء جاآرت الي ترآستان، عمالق لي

 .القدس ورحلة إلى اهللا
 .۴٩/ص) م١٩٨٠هـ، ١۴٠٠، ١/ط(كيالني، نجيب، مؤسسة الرسالة، ، ال اإلسالم والقوى المضادة2)(
 .۵٧ -۴٧/المرجع السابق، ص:  راجع3)(
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 )١(دم لفطري صهيون )١(
م يوم  ١٨٤٠تنقل الرواية تلك احلادثة املريرة اليت أدمعت أعني دمشق عام         

 .أن كانت حتت حكم مصر أيام حممد علي باشا
البادري توما قسيس إيطايل األصل يتمتع باجلنسية الفرنسية يقطن دمشق وهـو       

يريد بذلك  بصالحه وتقواه وله خربات طبية يضعها يف خدمة الناس والمعروف  
أجرا والينشد جمدا بني الناس وعينيه متجهتان دائما صوب السماء، من أجـل             

ويرى يف السـعادة    .. ويف سبيل التعساء من بين البشر جياهد        .. املسيح يعمل   
 اليهود يقطنـون    وله أصحاب من  .. اليت تتدفق بني حنايا ضلوعه ثوابه الكبري        

والقطـع  .. يف جوفه اجلواهر    .. تتلوى كثعبان كبري    "تلك احلارة اليهودية اليت     
.. وزجاجات اخلمر، وغانيات يلعنب بالنرد ويرقصن رقصات غجرية         .. الذهبية  

وعيـد الفصـح    .. ودم املسيحيني   .. وحاخامات يتحدثون عن الفطري املقدس      
ري عن كل ذلك شيئا، فهو موزع بـني      يد لكن توما الطيب ال   .." الذي اقترب 

التاجر " اليهودي الصاحل "أو  " داود هراري "العبادة والقراءة ومعاجلة املرضى و    
اليهودي الثري صديقه الويف وأخلص خلصائه جيالسه ويتناقش معه أمور الدين           
والدنيا يف رفق ولني ويرشف معه قدح القهوة التركية كما يتبادل معـه امللـَح               

 ... مودة المثيل هلاوالطرائف يف
وصاحبه هذا ليس إال شيخا هرما اختذ فتاة فائقة اجلمال مملوءة شهوة وحيويـة              
زوجا له وقد فشل يف إرضائها فبدأ يبحث عن إكسري القّوة الذي دلّـه عليـه                

، .."إال الفطري املقدس، فطري عيد الفصح       "وما هو   " موسى أبو العافية  "احلاخام  
، هذا فقط ما ميكن أن يرضـي        "دقيق له فعل السحر   دم املسيحي املمزوج بال   "

 .كاميليا اللعوبة اليت متأل كأس شهوهتا من ماء خادمها مراد يف غياب زوجها

                                                 
 ).م١٩٨۵هـ، ١۴٠۵، ٧/دار النفائس، بيروت، ط(، الكيالني، نجيب، دم لفطير صهيون 1)(
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تتكون عصابة جمرمة حتت ستار اخليانة السوداء والغدر الغشوم يف مهس مكتوم            
ـ وكلهم ممن له صداقة ودية معروفة مع األب املسيحي توما ـ حتت مظلـة   

ة، فسليمان احللّاق يكره توما ألنه يسد أمامه بابا من أبواب املال، فهـو              املصلح
وميأل فراغ الطبيب وقت احلاجة، لكن توما الطبيب احلـاذق          " فصد الدم "جييد  

يعاجل الناس واليتقاضى أجرا، ومراد خادم داود يعشق استري خادمـة البيـت             
 !ويضحي يف سبيلها بكل شيء حىت وإن كان ذبح توما الصاحل

ماجت واشتعلت أمواجها نريانا وكّشر الصديق     "ويف حلظة غفلة هاجت البحار و     
احلميم اليهودي الصاحل داود ـ ومعه أصحابه احلاخام موسـى أبـو العافيـة     
واحلاخام سالنيكلي وهارون واسحاق ويوسف هراري ولينيادو ـ عن أنيـاب   

 منه يريـد أن     ، وانقلبت سحنته الطيبة إىل سحنة شيطان شرير واقترب        "الغدر
كان الرجال السبعة يضحكون وميرحون ويغنون، بعضـهم كـان          "و. يفترسه

وكانوا يفعلون أشـياء    .. هذه الطقوس ضرورية كما يف الديانة       .. يرقص طربا   
وكان الرجل يئن ويتوجع بصوت حبـيس       .. كثرية ليزيدوا يف أمل البادري توما       

معلقا على  ) عيسى(كان الناصري   كن متأملا كما    "وقالوا له   .. ألهنم كمموا فاه    
، ويف احلجرة اجملاورة وقفت     "وليتحصل هذا العذاب جلميع أعدائنا    .. الصليب  

: الفرح اجملنون يرتسم يف وجهها املكترت احملتقن وقالت       "شخصية املرأة اليهودية و   
دقوا الطبول وارقصوا ورددوا أمجـل      .. أتسمعون األنني؟ اضحكوا واسعدوا     

وكانت كاميليا زوجـة    ..". أسعد أيام العمر    .. هذا يوم املىن     .. األغاين الدينية 
داود تلف حول وسطها شاال حريريا مث ترقص يف احلجرة الواسعة، وسرعان ما             
متاوجت حركاهتا مع تصفيق األيدي، ودقات الدفوف، وانتشى األطفال الذين          

هـة،  اليعرفون ما جيري بروعة ما يشاهدون، فأخذوا يشـاركون فيـه  يف بال             
 ".ويضحكون وميرحون ويقلّدون النسوة
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تنكشف الفضيحة وتثبت اجلرمية على اليهود وتعترف الفئة اجملرمة على اجلرمية           
النكراء ويكاد حبل املشنقة العادلة يقتص لتوما املظلوم إال أن دسيسة أخـرى             
تدق أبواب السالطني ومعها مخسة آالف دينار عثماين ذهبا يف كيس الرشـوة             

الصراع بني الذهب .. القصة قدمية "ة ـ مسة أخرى من الشخصية ـ و  اليهودي
األنبياء وأتباعهم هم الذين استطاعوا بقوة املبادئ أن ينتصروا  على           .. واملبادئ  

توما ضـحية   .. إغراء الذهب، وما أكثر املعارك اليت تكون فيها الغلبة للذهب           
ا الذي انتصر على سلطان     توم.. العصر املنهار الذي حيكمه الذهب ال القانون        

الذهب القاهر، استطاع الذهب يف النهاية أن يهدر دمه، ويضـيع القصـاص،             
 ..".ويسحق العدالة، ويلوي أعناق احلكام الكبار

 )١(عمر يظهر يف القدس )٢(
حديث "إمياء فين وتصوير تتداخل خيوطه مع       " عمر يظهر يف القدس   "رواية  

ة انطالق للرواية العربية املعاصـرة،      للمويلحي اليت تعترب نقط   " عيسى بن هشام  
املقابلة بني عقلية   "فهي تشترك مع حديث ابن هشام يف الفكرة النقدية واملقابلة،           

الباشا الذي قام من األموات ليجد الدنيا تغريت من حوله، فماتت قيم مجيلـة              
كان ينبغي هلا أن تظل حّية، وقامت قيم جديدة يشك كـثريا يف اسـتحقاقها               

من التصادم بني عقلية الباشا القدمية، وعقلية معاصريه اجلـدد، ينـتج            للبقاء، و 
 كما حياول الكيالين أن يوقظ الروح اليت        )٢("املويلحي نقده االجتماعي الطريف   

كلّت وكادت أن متوت يف جسد األمة املنهارة نفسيا واليت ركنت أمام عدّوها             
 .مبا كسبت أيدي أبنائها

لنقـد الواقـع    " الكيالين"صصي الذي يعتمد عليها     والصيغة الفنّية والسرد الق   
ورؤيته من خالل منظار مل يتراكم عليه غبار احلضارة الزائفة تربطه برواية أخرى       

                                                 
 ).م١٩٨١هـ،١۴٠١، ٢/مؤسسة الرسالة، ط(، الكيالني، نجيب، عمر يظهر في القدس 1)(
 .١٣ -١٢/ص) م١٩٧٩الهيئة العامة للكتاب (، )الدآتور(، الراعي، علي  الرواية المصريةدراسات في2)(



http://www.bakatheer.com 
 

-٨٣-

لعلها أعظم ما استخدم هذه الصيغة الفنية بالذات من روايات،          "عاملية شهرية، و  
ليئان جند فارسا قلبه وعقله م    " سري فانتيس "، يف رواية    "دون كيشوت "تلك هي   

كما أن الروح اليت حتيـا      " باألحالم، أحالم عصور مجيلة ماضية ترفض أن متوت       
  بني جنيب عمر حّية تنبض باحلياة عند الفدائيني ومكبولة وراء قضبان الكتـب             

يصحب دون كيشوت أحالمه    "يف املكتبات، وقد تطفو إىل احلياة يف أية حلظة،          
ومحارا ويذهب اجلميع يف رحلـة      اخلالدة هذه، ويصحب تابعا، وجوادا هزيال       

حبث عن اجلمال واحلق اللذين ماتا يف اجملتمع احمليط بالفارس، وإن مل ميوتا         .. حبث
، كما قاد عمر الفدائي املضطرب والفتاة اليهودية اللعوبة يف رحلة حبث            "يف قلبه 

عن احلقيقة اليت جيب أن تعيش واحلضارة اليت جيب أن حتيا واألخرى اليت جيب              
ومن املفارقة املضحكة املؤملة بني     "عود إىل مكاهنا حتت أنقاض ركام النسيان،        أن ت 

ـ عمر ـ يستخرج ـ املؤلف ـ بعضـا     " دون كيشوت"واقع اجملتمع وواقع 
 الـيت   )١("من أعمق مؤثراته الفنية، ويستحدث كثريا من أبرع وألذع نقداتـه          

ميل ليكون واقعـا    تكمن فيها ما يراه املؤلف من بث الروح يف ذلك اخليال اجل           
حّيا وقبض الروح من الواقع القبيح الذي ينبغي أن ميوت، هذا هو الدرس الذي         

 .الوصول إليه" املويلحي"و" سري فانتيس"حياول الكيالين وصاحبيه 
   .. وليس له رصيد سـوى الكلمـة        .. جاء عمر من وراء السنني لريى ويقول        

 الرجال، واملبادئ غري املبـادئ،     كل شيء تغري فيه، أصبح الرجال غري      "يف زمن   
وفقـد كـل شـيء إال       .. ومال ميزان القوة، وأصبح املسلمون مسـتعبدين        

حتت الشجرة جلس فىت وفتاة، وكانت يـد        "وانتشر الفساد فهناك    .." األمل  
الفىت تطوق عنق جارته الفاتنة ذات الشعر الذهيب، ورأسامها متالصقان، ويدها           

يكادان يشعران مبا حوهلمـا،      قطر رقة ونشوة، ال   يف يده األخرى، ونظراهتما ت    

                                                 
 .١٢/، صدراسات في الرواية المصرية 1)(
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يهومان يف دنيا حلم رقراق مجيل، وأمامهما زجاجة هبـا سـائل قـامت اللـون                
يرضاه عمر ويثور على هذا الواقع وإن        ، طقوس احلب أم احنطاط، ال     "وكأسان

 .كان يهوديا فال ينبغي أن يكون على أرضنا املوعودة
فتاة اليهودية راشيل، مل جيعلها تكره عمر الثائر        هذه الثورة اليت أجحفت حرية ال     

بل أصبحت حتبه وتعشقه، وجرت وراءه تاركة فتاها إيلي من أجل عمر الـذي       
إن ".. من استغالل هذه الفرصة قبل أن متوت   يقودها إىل املال والشهرة، البد      س

شقتنا حقرية ال تليق، والشارع الذي نعيش فيه ضيق مزدحم باليهود الشرقيني            
ورصيد .. حتوطه حديقة وأزهار    .. بيت فخم   .. إنين أحلم حبي راق     .. األقذار  

 ..".ومشروعات جتارية كربى .. ضخم بالبنك 
وهي ترسم خطة ماكرة لسوق عمر إىل خدمة املصاحل الصـهيونية واليهوديـة             

وتزول العقبات حـىت نبلـغ      "وتظهر اإلسالم وتلبس احلجاب لتقصر الطريق؛       
إنين أعـرف كيـف أؤدي      .. عن طريق الثقة اليت أناهلا لديه       وذلك  .. مأربنا  

وراشيل مستحيل أن ختون كفاح األجيـال       .. واجيب من أجل إسرائيل الكربى      
أنـا الـيت    .. أمري املؤمنني يظـن أنـه امـتلكين         .. الطويل من أجل صهيون     

 ..".عندئذ تتعرى األكذوبة الكربى، ويسفر وجه احلقيقة .. ستمتلكه 
ة اليهودية قد تضحي بالفرد من أجل مصاحلها فهي تفتعل يف اإلعالم            لكن الدول 

صورة شائنة من أمري املؤمنني وراشيل يف سبيل تلويث مسعة الرجل وحتطيم هيبته             
أننا سنشيع عنه أنه    .. لسوف نتبعها خبطوات أخرى     .. تلك بداية اخلالص منه     "
 سيكون ذلـك قنبلـة      !! ..خيدم أهدافنا املشتركة مع أمريكا    " عميل صهيوين "

ولكي حنبك اخلطة، فسوف نغرقه باهلدايا واالحترام، وسيقوم أحـد          .. املوسم  
كربائنا بزيارته سرا، لكن الزيارة السرية سيعرفها الناس بطريقتنا اخلاصة، كـي            

 ..".تكون أشد إثارة وتأثريا 
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 من علمـاء الفلسـفة    " خرباء مدربني "اليت رمسها   " هذه املبالغات واألكاذيب  "
والنفس واملخابرات واألحبار تشي خببث اليهود وتضـع مالمـح الشخصـية            

لكن أمري املؤمنني خيتفي كما ظهر بعد ما أبقى أفواه العـامل            . اليهودية يف العراء  
اخلليفـة  "أخبار غري مؤكـدة تقـول إن        "فاغرة تبحث عنه، كتب البعض أن       

وقـال  .." شـرقية  شوهد داخل أحد املعسكرات الفدائية يف الضفة ال     " املزعوم
إنـه  .. هو فكر وعقيدة    .. إنه ليس جمرد جسد     .. إنه  يف كل مكان      "آخرون  

 ..".  إميان 
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 التمهيد •
شخصيات املسرحية هي أدوات الزمة لتكوين القصة أو لتكوين اإلطـار           
املسرحي ولكل منها قيمة مستقلة يف ذاهتا وليس املهم يف املسرحية نوع احلادثة             
وضخامتها وفخامة موضوعها وجزالة ألفاظها الرّنانـة وال لـون الشخصـية            

وإمنا املهم هو الطريقة والقالب املسرحي الـذي        وعظمتها فاحلياة جتري باجلميع     
يتناول املوضوع والسري فيه حبيث يؤدي إىل رسم صورة معينة للحياة وكأهنـا             

وطريقة رسم الشخصية وتلوينها حبيـث      "لقطة حية نابضة يف طريقها الطبيعي       
تكشف لنا عن أكرب قدر من خصائصها وتعيش يف أوسع جمـال تظهـر فيـه                

 .)١("طاقاهتا
 يعرفها عامل الـنفس األمريكـي       )٢(خصية لفظة مؤكدة مشتقة من الشخص     الش

أمناط السمات اليت ميكن متييزها أو استنتاجها، والـيت متيـز           "دانيال ميللر بأهنا    
هي وحدة متكاملة من الصفات متيز " و )٣("إنسانا يف نظر نفسه ويف نظر اآلخرين      

يف      فلسـفة يسـيغوهنا     ، فعلم النفس وعلم االجتماع وال     )٤("الفرد عن غريه  
 لكننا نسـتطيع أن نوّسـع       )٥("العالقات املمّيزة لإلنسان أو جملموعة من البشر      "

أن الشخصية جمموعة من اجملاالت، فأنا مع أصدقائي غـري مـع            "الدائرة فنقرر   
                                                 

 .٧٨/النقد األدبي أصوله ومناهجه ، سيد قطب، ص) 1(
اظ من األصل الالتيني                ) 2( ا   Personaلفظ شخص العربية تقابلها في اللغات األوروبية ألف  في   وأصل معناه

زة                   الالتينية القناع الذي آان الممثل يضعه على وجهه لألداء المسرحي، وآان هذا القناع يحمل المالمح الممي
وم                  . للشخصية التي يقوم الممثل بأداء دورها      زات الشخصية التي يق ى الممي دهم بمعن م استعملت اللفظة عن ث

ى شخص   . الممثل بأداء دورها اء  . ثم استعملت أيضا بمعن رى علم ة أن لفظ     وي ة الالتيني ه اللغ   persona فق
اني هو                اني مع تحريف شعبي في النطق، واألصل اليون ا   personnaliteهذه أصلها يون  ويفسرونها بأنه

ره ز الشخص عن غي ي تمي ة الت دل . مجموع الصفات الجسمية والخلقي دهم ت ة عن وفي االستعماالت المحدث
ا  اء، آم اس والوجه ه من الن ى الوجي ة الشخصية عل ي العربي دنا ف ا عن ي تطور داللته و الشأن ف  :راجع.  ه

 .١١/ص) م١٩٩٠هـ،١٤١٠الثانية، / دار القلم، دمشق، ط(، )الدآتور(، ظاظا، حسن الشخصية اإلسرائيلية
، نقال  ٥٨/رشاد عبداهللا الشامي، ص   .، د سالشخصية اليهودية في أدب إحسان عبد القدو      :  راجع )3(

 ,MILLER. D.R; The Study of Social relationship; Situation, Identityعن؛ 
and Social interaction. New York, Mc  Grawhill ,1963.P.673. 

 .١٠/محمد جالء إدريس، ص. ، دالشخصية اليهودية دراسة أدبية مقارنة) 4(
 .١١/، صالشخصية اإلسرائيلية) 5(
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أقاريب، وأنا مع تالميذي غريي مع أساتذيت وأنا مع جاري غريي مع الشـخص              
 من هذه يظهر جانب خاص من شخصييت يكـون          ففي كل حالة    ... الغريب و 

 .)١("هو الغالب على املوقف
من خالل دراسة العالقات نستطيع أن نتصّور الشخصية اإلنسانية الـيت هـي             

مزيج من املشاعر واألحاسيس والدوافع اخلرية والشريرة، والعناصر الوضـيعة   "
الص، والبـد   والرفيعة، وأنه ليس هناك يف عامل النفس أسود خالص والأبيض خ          

أن ينتفع األدب مما تكشفه الدراسات واملالحظـات يف عـامل الـنفس وعـامل               
 إال أن هذا اليعين أن يكون األدب نسخة للنظريات النفسية وإمنا هو             )٢("الظاهر

مرآة صادقة تكشف عن واقع اجملتمع ويصّور الشخصية من خالل رؤية الكاتب            
مح هذه الشخصية عند أديب مـا       ونظرته الفنية وليس بالضرورة أن تكون مال      

هو القول الفصل يف رسم صورة تلك الشخصية وقد تتحول األعمال األدبيـة             
اليت أظهرت مكنون الشخصية يف أطر أدبية فنية وألبستها رؤية واقعيـة مـن              

إىل مادة أولية يعكف عليها العلماء الستخراج معامل هذه الشخصية أو           "اجملتمع  
يف حتديد املعامل السلوكية هلذه الشخصية واستجاباهتا       تلك ويعولون عليها كثريا     

 .)٣("يف املواقف املختلفة من املستفيدين من الرؤية األدبية
ومبا أن التعمق الزائد واملباشر يف حتريض الشخصية إلبداع مكنوهنا والتصـريح            
به يلبس املسرحية غطاء من سيادة الفكر واليدع جماال للمشاهد أن خيرج برؤية             

 له عن الشخصية يضر بالعمل املسرحي من الناحية الفنية حيرص الكاتب            خاصة
املتمكن على التوازن بني السمات الداخلية واملالمح اخلارجية حلياة الشخصـية           

إذ أن املسـرحية صـراع بـني األفكـار          " بـالنظر املتكـافئ   "فيما يسمى   
                                                 

د  )1( ة ونق ه دراس ماعيل  األدب وفنون دين إس دآتور(،عزا ل ي، ط  (،)ال ر العرب ة،/ دارالفك ، )م١٩٧٣الخامس
 .٢٧٦/ص

 .٨٩/، صالنقد األدبي أصوله ومناهجه) 2(
 .٥٧/، صالشخصية اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس) 3(
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 وتوجهـه    اليت حترك الصراع وتضع الوقود بني فكّيه لتؤججه        تواإليديولوجيا
فتظهر مالمح الشخصية وصورهتا من خالل ما تقوله أو تعرب عن نفسها، أو ما              
يعلن اآلخرون عنها وما حتيط به نفسها من أشياء واحتياجـات أو القسـمات              

 ... .اخلَلقية واخلُلقية أو تذكر املاضي و
 وقد تنجح الدراسات األدبية وتتكاتف على مّر العصور يف خلق شخصية معينة تصري            

حبيث تتمثل فيها   "منوذجا إنسانيا يف األدب وتكون صورة متكاملة األبعاد للشخصية          
جمموعة من الفضائل أو النقائص كانت متفرقة يف عـامل التجريـد أو   يف خمتلـف                  

وليس هلذا النموذج قيمة فنية إال حني يستطيع الكاتب أن جيعل منه مثاال             . األشخاص
    لفين حىت يظهر أغىن  يف نواحيه النفسـية، وأمجـل           ينبض باحلياة من ثنايا التصوير ا     

يف التصوير، وأوضح يف معامله مما نرى يف اجملتمع، وهذا النموذج الفـين ـ يف كـل    
 .)١("حاالته ـ أكثر إقناعا، وأعمق، وأكمل مصريا من نظائره يف الطبيعة

الشـائعة يف   يقدم لنا باكثري مالمح الشخصية اليهودية بعيدة عن مساهتـا التقليديـة             
اآلداب العاملية، ذلك اليهودي الكريه املمقوت املنبوذ، املمسوخ يف شكله اإلنسـاين            
وقالبه اخلَلقي، يقدمها لنا من خالل إفراز للواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي           
مستعينا مبا تفرزها أطنان التراث اليهودي املزّيف دينيا وتارخييا، ولعل هذه الرؤيـة             

متكّننا يف الوصول إىل السمات الرئيسية واملالمـح واملقّومـات األساسـية            احليادية  
ميكن أن تكون  لعلماء النفس واالجتماع مادة هاّمة تعينهم          "للشخصية اليهودية اليت    

يف دراستهم املتخصصة، كما ميكن أن يقدم للمراقبني واحملللني من ذوي االجتاهـات             
الـذي  " النموذج اليهـودي  "ل التعامل مع    السياسية وغريها ما يسهل هلم حتديد سب      

 . )٢("أصبح مفروضا على الساحة أكثر من أي وقت مضى
 

                                                 
ة،)  1( ة المقارن ي الدراسات األدبي انية ف اذج اإلنس الل،النم د غنيمي  ه دآتور( محم دار نهضة مصر، (، )ال

  .٥/، ص)القاهرة
 .١٤/،صة اليهودية، دراسة أدبية مقارنةالشخصي) 2(
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 !الدولة الصهيونية بداية النهاية 
  )١(شيلوك اجلديد ) ١(

    :مقدمة 
يف العقد الثالث من عمره تطلع باكثري إىل واقع األمة العربية وجرى مـع              

      م سـطورا   ١٩٤٤عـام   الواقع السياسي حىت سبقه بأربع سنني، فسـجل يف          
 حيتـوي  )٢(م١٩٤٥وقد نشر الکتاب عـام    " شيلوك الجديد "يف األدب مساه    

تعرض ملشكلة فلسطني، قبل أن تتحول املشكلة إىل مأسـاة،          "على مسرحيتني   
وقبل أن تسحب األرض من حتت األقدام، وتتناول املسـرحية القضـية مـن              

م، ١٩٤٨كبة اليت وقعت عام      الن )٣("جذورها، فبيع األرض لليهود، كان فاحتة     
بالنظرة التشائمية وقراءة   (!) ولعل يوم أن ظهر كتاب باكثري اهتمه أولو األحالم          

األحداث من وراء النظارة الشمسية لكن الذين كانوا يشاطرونه الشعور القلق           
أكرب عمـل أديب    " وصفوا مسرحيته بأهنا     )٤(على املستقبل كاألستاذ سيد قطب    

أنا الذي زعمت لنفسي أنين ممـن       " وقال)٥(" منذ نشأهتا  تصّدى لقضية فلسطني  
 قد أطلعتين على أنـين      شيلوك الجديـد  يعرفون هذه القضية، أشهد أن رواية       

                                                 
وان من         .صفحة٢٧۶في  " الحل"و" المشكلة"آتاب يحتوي على مسرحيتي     ) 1(  ولعل باآثير اقتبس هذا العن

التي نشرت في   " هرمن جورج شيفاور" ـ لألديب األلماني  Der Neue Shylockمسرحية شيلوك الجديد ـ 
الرغم من      م وموضوعها يتعلق بالتداخل ف    ١٩١٢برلين عام    ي عالقات اآلباء باألبناء في األوساط اليهودية وب

ات                تعاطف المؤلف مع اليهود إال أن مسرحيته قامت في عرضها على أساس النظرة المسيحية ووجود الخالف
ة   ى نهاي ود إل ا يق ا مم م به ان له ود وال إيم ة اليه ائهم الملحدين بحقيق ة وأبن اء المتمسكين باليهودي ين اآلب ب

ودمأساوية  ة لليه اة االجتماعي ي الحي اآثير،: راجع. ف ي مسرحيات شكسبير وب ود ف وزان، .  داليه دنان ال ع
 ).م١٩٩٠هـ،١٤١٠الدار السعودية للنشر،  (١/، ط٢٢١/ص

ر  . بمصر، د   مظاهر المسيحية واليهودية في األدب المسرحي والروائي المعاصر          : راجع) 2( ا،  " ج"لبيي آاآي
 .عبدالحميد شيحة.ترجمة د

 .٢٣٩/، صأدب باآثير المسرحي )3(
د عام       بسيد قط ) 4( أمر  ١٩٦٦/آب/٢٩م بمصر واعدم في    ١٩٠٦، المفكر واألديب اإلسالمي الشهير ول م ب

د الناص ال عب هرمن جم رآن"تفسير : ، من مؤلفات ة"، "في ظالل الق ي"، "مشاهد القيام ، "التصوير الفن
ة       :راجع... و" العدالة االجتماعية " ائفي         سيد قطب من القري ى المشنقة تحقيق وث ودة، عادل،       إل سينا  (، حم

 ).م القاهرة١٩٨٧/الثانية، يونية/ للنشر، ط
)5 (htm.shiluk/com.bakatheer.www   . موقع باآثير على اإلنترنت . 
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كنت وامها فيما زعمت، مغاليا يف حقيقة اهتمامي هبذه القضية املقدسة، فلقـد             
 كشف يل األستاذ باكثري عن حقيقة وضع القضية وحقيقة العوامل اليت تتصارع           

 )١("فيها، مبا مل يكشف يل كل ما وصل إىل يدي خالل مخسة عشر عاما أو تزيد               
وقدكانت هذه أول مسرحية طويلة يكتبها عن قضية فلسطني قال هـو عـن              

بنكبـة  " شـيلوك الجديـد   "وقد تنبأت يف هذه املسرحية اليت مسيتها        :"نفسه
 كما تنبـأت    فلسطني، وقيام الدولة اليهودية فيها، وخروج أهلها العرب منها،        

بأن احلل الوحيد أمام العرب هو فرض احلصار االقتصادي على هـذه الدولـة              
 .)٢("الدخيلة حىت ختتنق ومتوت

عاش باكثري حيمل بني جنبيه آالم مستقبل حريان يشم منه رائحة مريرة، يتـابع              
سري احلوادث على أرض فلسطني إذ يراه نبض األمة إن حتركت كان هبا احلياة              

فقام خيوض معركة الكفاح السياسـي      .. األقدام الصهيونية فالحياة  وإن داسته   
بقلمه الذي كان يسوط به اآلمثني املعتدين، أعداء اهللا، أعـداء           "بسالح األديب   

 )٣("احلق، أعداء البشرية، أعداء اخلري واحلرية والسالم وكل القـيم اإلنسـانية           
 تطمئن على اسـتقالهلا     البالد العربية احمليطة بفلسطني التستطيع أن     "وأكد أن   

وحريتها السياسية واالقتصادية يوما واحدا إذا ضـاعت فلسـطني وابتلعتـها            
وهذا ما جيب أن يفهمه كل فرد من أبناء هذه األمم وأوهلا مصـر،              . الصهيونية

فليس لنا غري الرق االقتصادي وتتبعه العبودية السياسـية إذا قامـت الدولـة              
 . )٤("الصهيونية

                                                 
 .٣١/، ص)م١٩٨٩األولى،/ضياء، طدار ال( ، غراب، يحيى، فلسطين في فكر سيد قطب وأدبه)1(
 ).com.bakatheer.www(موقع باآثير على اإلنترنت ) 2(
 .٢٢١/اليهود في مسرحيات شكسبير وباآثير، ص) 3(
وم                    ) 4( ار الي دة المصرية أخب األستاذ إبراهيم المازني، آلمات وردت في مقدمة شيلوك الجديد، نقال عن الجري

 .م٢٨/٨/١٩٤٥
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خطب يوما يف جملـس العمـوم   " جابوتسكي"الزعيم الصهيوين  "قرأ باكثري بأن  
لن نتنازل عـن    .. أعطوين رطل اللحم  :"الربيطاين، فضرب املنضدة بيده، وقال    

 لليهود بإعطـائهم    )١("بلفور"مشريا بذلك إىل الوعد الذي قطعه       " رطل اللحم 
" شـيلوك "و" تـاجر البندقيـة   "وطنا قوميا يف فلسطني وإىل مسرحية شكسبري        

ليهودي الذي يريد اقتطاع رطل حلم من جسـد خصـمه وعـدوه اللـدود               ا
، فاهتبلها باكثري فرصة، ورأى يف هذا القول حجة على اليهود ال هلم،             "بسانيو"

وكانـت  .")٢("املشكلة واحلـل  : يف جزأيها " شيلوك الجديد "فكتب مسرحية   
د ـ بل  الفكرة هي أن فلسطني العربية الميكن أن يقتطع منها وطن قومي لليهو

دولة ـ دون أن يسيل الدم من الشرق العريب كله ومثل ذلك رطـل اللحـم    
الذي اشترطه شيلوك اليهودي يف رواية تاجر البندقية على التـاجر البنـدقي             
انطونيو الميكن أن يقتطعه شيلوك من جسم انطونيو دون أن يسيل الدم منـه              

 ...)٣("فيموت
شخصـية  " وليم شكسـبري  " املسرحي رسم الكاتب "لكنه جيدر اإلشارة بأنه ملا      

مل يكن يتجّنـى    " تاجر البندقية "يف مسرحيته الشهرية    " شيلوك"التاجر اليهودي   
على اليهود أو يفتري على الواقع، لقد كان شيلوك جتسيدا للصورة الذهنيـة             
اليت يعيها العقل األورويب لليهود، واليت يؤيدها اليهود أنفسهم مبا ميارسونه من            

على غرميه  اشترط  .. اجرا مرابيا يعبد املال   كان شيلوك ت  ..  احلياة دور بغيض يف  

                                                 
ان     ٢٨ أصدرت صك االنتداب الذي تألف من مقدمة و        ١٩٢٢ن من يوليو عام   في الرابع والعشري  ) 1( ادة، وآ  م

د       داب البريطاني، وق هو بمثابة الدستور االستعماري الصهيوني الذي حكمت بموجبه فلسطين طوال فترة االنت
واد    . تضمنت المقدمة نص وعد بلفور المشؤوم       ومي    ٢٢و١١و٧و٦و٤و٢واختصت الم وطن الق  ، بإنشاء ال

ه محطة                    . هوديالي ور واعتبرت ي لوعد بلف فقد حصلت الحرآة الصهيونية بموجب هذا الصك على تشريع دول
ى    "راجع  . هامة في سبيل سيطرتها على فلسطين بحماية بريطانية وّفررها هذا الصك            داب البريطاني عل االنت

 .م٢٠٠٢، أغسطس ٨/، عفلسطين المسلمة" فلسطين
 .com.bakatheer.www، "يهود مسرح باآثير"محمد جمعة،) 2(
، نقال عن فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية،            ٢٢٣/، ص اليهود في مسرحيات شكسبير وباآثير    ) 3(

 .٤٢/ص
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التاجر الشريف أنطونيو أن يقتطع رطال من حلمه لكي يقرضه ما يريـده مـن               
وافق أنطونيو على هذا الشرط كنوع من التأكيد على أنه سريد املال يف             .. املال

اقتطـاع رطـل    لكنه عندما مل يستطع أن يرد املال أصر شيلوك على           .. موعده
من وفـاء أنطونيـو بالشـرط       ومل يكن هناك مفر     .. احملكمةونصبت  .. اللحم
.. لكن شكسبري اشترط على شيلوك أخذ اللحم دون إراقـة دمـاء           .. اجملحف

 .وخسر قضيته.. فعجز شيلوك عن الوفاء بذلك الشرط
هذا هو شيلوك الشكسبريي الذي يعيش يف وسط مسيحي بالبندقيـة، جمتمـع            

لكن شيلوك الثاين الذي صوره الكاتب      .. ه لكنه يضطر للتعامل معه    كامل يكره 
كان أكثر  ".. شيلوك الجديد "يف مسرحيته   " على أمحد باكثري  "املسرحي العريب   

إنه رجـل األعمـال ورئـيس       .. ويعيش يف وسط خمتلف   .. دهاء وذكاء وقوة  
ني العصابة الصهيونية اليت تتكئ على وعد بلفور، لتضع يدها على أرض فلسط           

.. واإلرهـاب .. والنسـاء .. اإلغراء باملـال  .. مستخدمة يف ذلك كل الطرق    
 .وتساندها السلطات الربيطانية اليت حتكم فلسـطني حتـت اسـم االنتـداب            

مل يكن يهوديا   "وشيلوك باكثري يرفض االعتراف بشيلوك شكسبري ويرى أنه         )١(
 .)٢("صحيحا وإال ملا عجز وأبلس والستطاع أن حيتّج على قضاته

مسرحيتان تكمل الثانية األوىل، تصور املشكلة يف فصـوهلا         " احلل"و" املشكلة"
األربعة بداية النكبة إذ ركب اليهود ظهر االستعمار الربيطاين ووصلوا إىل هذه            

                                                 
و   /في السادس من تموز   ") 1( ى فلسطين؛                 ١٩٢١يولي داب البريطاني عل م مشروع االنت م أعلنت عصبة األم

ين شعوب األرض، ال أن    وآان هذا ظلما تاريخيا يصدر عن مؤسسة دولية آان من األ   ة ب جدر بها صون العدال
ع عشر   . م٢٠٠٢، أغسطس٨/،عفلسطين المسلمة، مجلة "تتجاهل  حق الشعب الفلسطيني بأرضه     وفي الراب

ا ستمائة              ١٩٤٨من مارس    م نفذت بريطانيا قرارها المفاجئ بمغادرة فلسطين وانهاء االنتداب، مخلفة وراءه
نواع االسلحة وأعلى مستويات التدريب العسكري والتنظيم السياسي،       وخمسين ألف يهودي مسلحين بأحدث أ     

ة المصير   . مقابل مليون وثالثمائة وخمسين ألف عربي، ممزقين، مشتتين، عزال من السالح    ؤامرة ومعرآ  الم
 .١٧/ص

 .com.bakatheer!! دولة إرهابية.. منير عتيبة، شيلوك الجديد) 2(
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البقعة اليت زعموا أهنا أرض بال شعب فيجب أن تكون لشعب بال أرض ـ أي  
 .اليهود ـ

بل هي هنايتها الرمزية إال أهنا تقل جناحا        استمرارا للمشكلة،   " احلل"وإن كانت   
سواء على مستوى احلوار أو التمثيل إذ كيف يتصّور أن تدخل فتاة عربيـة يف               
جمرى احملكمة بزي رجل وتلعب دورا قياديا بارزا جبوار خطيبها، وهو وهيئـة             
التحكيم واجلمهور اليدركون ذلك، وليس هلذه اإلزدواجية الفنّيـة أي مـربر            

اجلمع املفاجئ بني عبداهللا وخطيبته، وقد كان مبقدور باكثري أن جيمـع  ظاهر إال   
    بينهما يف لقطة درامية أخرى تتخلل األحداث من غري أن يـوّرط املسـرحية              

أما احلوار فبكل ما له من اجلمال األسلويب والفين وإلبـاس           . يف هذه امللحوظة  
تقريرية أو التسجيلية بادية  الشخصيات ثوهبا املناسب من احلوار إال أن البصمة ال        

رأي العني يف املسرحية، وإن كان ذلك مسة من مسات املسرح السياسي الـذي              
التمثيليـة ـ   "يعتمد على الوثائق واملستندات يصعب جتنبها، وهذا ما جيعـل  

السياسية وـ الرمزية ختتار ميدانا غري ميدان التمثيل، ألهنا تستعيض بـالفكرة            
فكرية عن احلركة احلسّية، فتخل بشرطني أساسيني يف        عن الشخص، وباحلركة ال   

وهلذا فإن أفضل قراءة ـ  .")١("التمثيلية؛ الواقعية واحلركة، ومها قوامها األصيل
، )٢(أو تقدمي مسرحي ـ هلذه املسرحية هي قراءهتا على أهنا عمـل تسـجيلي   

 يرصد حركة الغزو الصهيوين لفلسطني العربية، والدور املشـبوه لالسـتعمار          

                                                 
 .٨٨/النقد األدبي وأصوله، ص) 1(
ى استخدام خشبة المسرح لعرض مشكلة سياسية ـ أو             " )2( وم المسرح التسجيلي ـ أو السياسي ـ عل يق

اقتصادية أو اجتماعية ـ من خالل وجهة نظر معينة بغية التأثير على جمهور المتفرجين، ويعتمد هذا المسرح   
ة     داث التاريخي رد األح ائق وس ات والوث ة آاالجتماع ر فني ائل غي ى وس ر ذ... عل الم  وغي تخدام األف ك، واس ل

اش  ة واإلده رحية، آالحبك اء المس ي بن ة ف ة التقليدي ر الفني ال العناص ة، وإهم ة واألقنع رائح الملون والش
ذا المسرح              . الخ..والمفارقة والتشويق  اد عناصر ه ذا المسرح يحاولون اإليحاء بحي اب ه وبالرغم من أن آت

ا           الشخصية الشريرة في      ". عن العمل المسرحي التسجيلي       حيادا آامال، فإن وجهة نظر الكاتب التغيب إطالق
دآتور حسن ٢٣٨/، صاألدب المسرحي ة في المسرح المصري المعاصر، ل ؤثرات الغربي ا عن الم ، اقتباس

ة       ، ـ وزارة   ٤٩/م ـ وقضايا معاصرة في المسرح ، لسامي خشبة، ص        ١٩٧٩محسن ـ دار النهضة العربي
 .م ـ١٩٧٢اإلعالم، بغداد 
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اإلجنليزي يف التمهيد هلذا الغزو والتمكني له، وحركة املقاومة العربية ـ الـيت   
أحيطت حينئذ بكثري من احملاذير واملزالق ـ لوقف االسـتيالء النـهائي علـى     

إهنا هبذا عمل تسجيلية جيدة، بل مقدمة على ظهور املسـرح           . فلسطني العربية 
 .)٢("ر يف الستينات من هذا القرن يف شكله النهائي املستق)١(التسجيلي األورويب

تضم املسرحية بني دفتيها الفئات الثالثة من املسلمني واملسيحني ويهود فلسطني           
وموقفهم جتاه الوطن ونظرهتم إىل الدخيل الصـهيوين الـذي ميثّلـه شـيلوك              

 .وعصابته
 :املشكلة. أ

تسلّط األضواء على رمز ميثل الضياع العريب واخلنوع أمام الـدعايات           
اخلطط الصهيونية املاكرة، فعبد اهللا الفياض الذي ختّرج مـن تـّوه يف كليـة               و

احلقوق مبصر وعاد إىل وطنه فلسطني يقع يف شراك نصبته له عصابة شيلوك، إذ              
ـ الثري الفلسطيين الذي أضاع أمالكه وأراضيه        يوقعه صديقه خليل الدواس   

رام الفتـاة اليهوديـة   ـ يف غاته الرخيصة وأصبح قّوادا لليهود  يف سبيل غرام
  .راشيل، بنت شقيق شيلوك، مقابل مخسني جنيه يستلمها من شيلوك املرايب

حياول كاظم بيك، الطبيب واجملاهد الوطين، تبصري ابن أخيـه عبـداهللا علـى              
املؤامرات الصهيونية لكن عبداهللا يركب رأسه ويرى يف نصائح عمه حجرا على            

، كـذلك حيـاول     ! عن ما ورثه من أبيه     ة الشخصية ويطالبه برفع الوصاي    حريته
املسألة :" ميخائيل، رئيس بلدية القدس واحملامي الوطين، إعادة عبداهللا إىل رشده         

يا بين ليست مسألة شخصية ولكنها قضية وطنية، وهبذا االعتبار جيب أن تنظر             
    إىل تصرفاتك هذه لتعلم أن عمك اجملاهد الوطين معذور إذا خيـاف أن يزيـد               

                                                 
ذ ) 1( ؤرخ له رحية  ي رض مس رح بع ب"ا المس نة " النائ اني  ١٩٦٣س ب األلم وخهرت"م للكات ع". ه : راج

ي األدب المسرحي ي المسرح المصري المعاصر ـ     الشخصية الشريرة ف ة ف ؤثرات الغربي ا عن الم ، اقتباس
 ).المرجع السابق ـ

 .٢٣٨ـ٢٣٩/، صالشخصية الشريرة في األدب المسرحي) 2(
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بة الوطن شاب ينتمي إىل بيته الوطين الكرمي، إن هذه األراضي اليت منلكها             يف نك 
يف هذا البلد املنكوب ليست ملكا لنا، وإمنا هي وديعة يف أيدينا لألمة العربيـة،               
والجيوز لنا أن نتصرف فيها تصرفا يساعد بطريق مباشر أو غري مباشـر علـى               

ساعي لوضع عبداهللا على احملجة     تفشل كل هذه امل   . )١("تسرهبا إىل أيدي اليهود   
البيضاء، فيثور على عمه ويقع يف شراك عصابة شيلوك فيحاول مـن خـالل              
احملامي الصهيوين الشهري إسحاق كوهني أن يرفع قضية إىل احملكمة يطالب عمه            
برفع الوصاية عنه، وألن يضع عمه أمام أمر واقع ال ميكنه حجز ماله حىت ولو                

 مسبقة موقّعة للديون من شـيلوك       )٢(أخذ كمبياالت كسب القضية يف احملكمة     
ومقابلها إيصاالت ضد هذه الكمبياالت، فإذا احتاج إىل املال أعطى كمبيالـة            

هذه اخلدعة املاكرة الـيت دبرهـا شـيلوك         . وإيصاهلا إىل شيلوك واستلم املبلغ    
 وكوهني وراء ظهره أوقعت عبداهللا يف ورطة الجناة منها، ففي فترة وجيزة أضاع  
أمالكه يف غرام راشيل وفتيات لعوبات يهوديات أخر، وعاد نادمـا إىل عمـه              
حيث الينفع الندم وقرر االلتحاق باجملاهدين يف اجلبل كفارة ما ارتكبـه مـن              

 .املعاصي واخليانة للوطن
جيد ميخائيل رئيس بلدية القدس نفسه دمية يف يد اليهود، اليقدر أن يغّير شيئا              

تح مكتبا للمحاماة لكنه اليرتاح نفسيا فيقرر اللحـاق         فيستقيل من منصبه ويف   
باجملاهدين يف اجلبل ويفاجأ بأخيه كساب، مأمور بوليس، قد ضاق به األمر، هو             
اآلخر، وأدرك بأنه لن ميكن أن خيدم وطنه يف هذا الـزي إذ وجـد شـيلوك                 
وعصابته مسيطرين على كل شيء، يريد اللحاق باجملاهدين يف اجلبل، فاجتمعوا           
يف بيت كاظم يستشريونه فإذا به يكشف هلم عن قراره باللحاق إىل اجلبل هـو               

 !كذلك
                                                 

 .٣٠و٢٩/شيلوك الجديد،ص) 1(
 .آمبياالت أي آشوف حسابات) 2(
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ينطلق عبداهللا وميخائيل وكساب جاد إىل اجلهاد يف حني يبقى كاظم مع ضيفه             
الوطين املصري فوزي بك الذي وصل برفقة زوجته وبنته نادية خطيبة عبـداهللا             

 .الفياض من مصر قبيل انطالق اجلماعة إىل اجلبل
موقف األديان الثالثة من العصابة اجملرمة تتضح من خاليا أحداث املسـرحية،            
فاملسلمون واملسيحيون يتكاتفون يف خندق واحد ليطردوا الدخيل وهـذا مـا            
صورته املواقف الوطنية لكل من أسرة كاظم بك الفياض ـ رمز الوطين املسلم  

 .ـ وميخائيل جاد وأخيه كساب ـ رمز الوطين املسيحي ـ
إبراهام اليهودي، ميثل اليهود الذين تسلسل آباؤهم يف هذه البالد منذ قـرون،             
يرى شيلوك وأمثاله أجانب دخالء واليعترف بالصهيونية وال باألمة اليهوديـة           

نعم خرافة كـبرية ـ األمـة اليهوديـة ـ      :"فريميها مكشوفة يف وجه شيلوك
يعترف بفضـل العـرب   ، و"ابتدعتها عقول صغرية، إن اليهود دين وليسوا أمة 

على اليهود يوم كانت الدنيا كلها تضطهدهم وتضطرم عليهم نارا، فما ذاقـوا             
 .األمن والدعة إال يف كنف هذا الشعب الكرمي

مـن  " ما جاءت هذه الشخصية إال لتربز فكرة وموقفا معينا للكاتب جيسـد             
ـ            ة، خالهلا موقفه املعادي للصهيونية كحركة عنصرية ولـيس معاديـا لليهودي

فإبراهام يهودي فلسطيين، يقاوم احلركة الصهيونية ويعاديها عداء سافرا، ويرى          
فيها خطرا على مستقبل الشعب اليهودي، وهو يعرب عن انتمائـه العـريب إىل              

كما أن شخصية كساب املسيحي ـ وشقيقه  . فلسطني رغم أنه يهودي الديانة
دة بني املسلم واملسيحي    ـ تعرب عن اإلنتماء العريب القومي وتؤكد موقف الوح        

كل هذه الشخصـيات    .. يف مواجهة الصهيونية فيخرج مع اجملاهدين إىل اجلبل       
يسمح هلا الكاتب بـأن تأخـذ        باإلضافة إىل الشخصيات الثانوية باملسرحية ال     
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شكل البطولة التقليدية ولذا تظل منطية سطحية األبعاد ألهنا مجيعا يف مواجهـة             
 .)١("ز إىل عموم املوقف من خالل التخصيصفهي شخصيات ترم.. املوقف 

يلتجئ شيلوك إىل مؤامرة للتخلص من إبراهام، فريمـي الشـرطي اليهـودي             
زيكناخ، بأمر من شيلوك، رصاصتني على اجلدار الذي جيلس دونه شيلوك من            
مسدس إبراهام مث يلقي عليه القبض بتهمة حماولة اغتيال شيلوك، لكن املؤامرة            

أمور الوطين كساب جاد إذ يثبت بأن زيكناخ قتل الشـيخ           يكشف حقيقتها امل  
 . سعد وعائلته مبسدس احلكومة مث لفق هذه التهمة على إبراهام

تنتهي فيقرر إلصاق التهمة بأحد الشباب اإلرهـابيني مـن           مؤامرات شيلوك ال  
عصابتهم، يتم القبض عليه من قبل أحد أفراد البـوليس اليهـود، مث يعتـرف               

سنتخذ هذا أيضا ذريعة    " باجلرمية وبذلك تثبت براءة زيكناخ و      الشاب اإلرهايب 
للطعن يف كساب جاد ونتهمه بالتحامل على رجال البوليس اليهـود وحماولـة             

بل جيب أن حياكم هذا     ".."إلصاق التهم هبم، فهو بذلك اليصح أن يترأس عليهم        
 .)٢("ءته منهااملأمور اللعني على التهمة اليت ألصقها بضابطنا الشاب مث ثبتت برا

 صورة الشخصية اليهودية
خرجت الشخصية اليهودية يف هذه املسرحية من النمط الشخصي إىل           

مستوى العصابة أو باألحرى دولة إرهابية حتت رمحة سلطة أخرى مل تكن هـي              
وهذه هي من مسات املسـرح السياسـي إذ         . إال محاية وألعوبة بأيدي العصابة    

 شخصيته، ألنه أساسا الحياول التعرض ملشـكلة        اليهتم بالفرد وحياول تصوير   "
فردية، بل مشكلة مجاعية، من هنا النرى البطل التقليدي أو غـري التقليـدي              
والنرى شخصيات ثابتة إال يف النادر، املهم هو تقدمي اجلماعـة الـيت متسـها               

                                                 
ة  ) 1( ة نقدي اآثير دراس د ب ي أحم رح عل المة، ص مس واد س ة ع ة  ( ، ٣١٦/، مديح ل درج ة لني الة مقدم رس

 ).م، مطبوع باآللة الكاتبة١٩٨٠ماجستير في األدب العربي، جامعة القاهرة، 
 .٨٨/شيلوك الجديد، ص) 2(
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املشكلة وحينما حتل املشكلة فإن احلل الجييء نتيجة حتمية فنية أو نتيجة منطق             
سلسل الفين، بل جييء هذا احلل  على أنه احلل الذي حدث فعال أو الـذي                الت

 .)١(جيب أن حيدث يف الواقع
اختذت هذه الشخصية عدة حماور تقليدية ـ تكاد تكون من مساهتا ـ لنجـاح    

 :خططها يف االستيالء على األراضي الفلسطينية من أبرزها
 مصـيدة   االتكال على إثارة اجلنس ووضع الفتيات اليهوديات       .  أ

يف سبيل شبان العرب وإغرائهم بأوهام احلب والعشـق إىل أن           
يقعوا يف وحل املوائد اخلضراء مث يرتلون   إىل الشارع يعضون            

 !)٢(أنامل الندم حيث الينفع الندم
االهتمام باللغة العربية ونصبها لغة رمسيـة للـبالد زيـادة يف             .  ب

 اليهـود   االنعزالية عن اجملتمعات األخرى وبث روح العّزة يف       
وهذه اخلطّة كانت سببا يف القضاء على ميخائيل رئيس بلديـة          
القدس إذ كان اليهود يناقشون البحوث يف اجمللـس باللغـة           

 )٣ (!العربية اليت جيهلها الرئيس وجيهلها األعضاء العرب
االهتمام البالغ مبناهج املدارس اليهودية حرصـا علـى بنـاء            .  ت

 املدارس العربيـة مـن      الشخصية اليهودية والسعي يف إخراج    

                                                 
ي )1( رح السياس ز   المس د العزي دآتور(،حمودة، عب ان،  (، )ال ر، عم ق  ١٤٠٨دار النش ـ المواف ، )م١٩٨٨ه

 .و من المقدمة/ص
ؤتمر الصهيوني العاشر          ") 2( ريهم ـ في الم اء اليهود ومفك ي  ١٩١٢جاء في وصايا علم ا يل يس من   : م م ل

ا في                               ذه التضحية قاسية ومستنكرة، ألنه ومي، وأن تكون ه وطن الق ات في سبيل ال أن نضحي بالفتي بأس ب
يهن      الوقت نفسه آفيلة بأ    ات ويتهافت عل ن توصل إلى أحسن النتائج، وماذا عسى أن تفعل مع شعب يؤثر البن

 .١٠٩/، ص بروتوآالت خبثاء صهيوناألستاذ أبو جرة سلطاني،". وينقاد لهن
 .٣٩/شيلوك الجديد، ص) 3(
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أيديهم ووضعها حتت األيدي األجنبية وبالتايل القضـاء علـى     
  .)١(الشخصية املسلمة

السعي يف افتقار الشعوب إليهم ليتسىن هلم إقراضـهم بالربـا            .  ث
ليقعوا فريسة يف أيدي اليهود ينهبون أمالكهم وأراضـيهم مث          

 .)٢(يقودوهنم حيث شاءوا
رب وتغطرسهم، ويظهر ذلـك     تسلط املوظفني اليهود على الع     . ج

من تسلط شيلوك ومكاتبه ووكالئه مـن املـرابني، إقـراض           
الفالحني بالربا الفاحش، حتكم املوظفني اليهـود برؤسـائهم         

 .)٣(ومسئوليهم من العرب يف جمالس اإلدارات
األخذ بسياسة فّرق تسد، فقد وقفوا جبانب عبداهللا بعـد مـا             . ح

 . من حتت يدهأثاروه على عمه إىل أن أخرجوا أمالكه
اإلرهاب واالغتيال، فقد مت اغتيال الشيخ سعد وعائلته ألهنـم           . خ

 .رفضوا بيع أراضيهم لليهود
التلفيق والتزوير والكذب، لفقوا هتمة االغتيال على إبراهام، مث          . د

 .زّوروا حكاية لنجاة شرطيهم زيكناخ القاتل
القضاء على من يقف يف وجههم بأي مثـن، والغايـة تـربر              . ذ

فقد ختلّصوا من إبراهام اليهودي الوطين ومن كساب        الوسيلة،  
                                                 

ارن أ) 1( ن     .د.ق ته ع ي دراس ب ف طفى رج هيوني   "مص يم الص ي والتعل يم العرب ين   " التعل ة ب ة لطيف مقارن
ذ الجمع             :"لمنهجين فمما قاله  ا تعلم التالمي ة في إسرائيل ي دارس االبتدائي ى الم ررة عل في آتب الحساب المق

والطرح والضرب والقسمة بأمثلة تعكس فلسفة معينة يراد من التعليم تحقيقها؛ فتقول بعض مسائل الحساب                  
ة، وأمام      : في المرحلة االبتدائية   يهم      إذا آان لديك رشاش به ست وثالثون طلق ه عل ك عشرة من العرب أطلقت

ة الرشاش؟ و              ة ال نجد في الكتب       ... فأصيب اثنان ومات خمسة فكم طلقة تبقى في خزان ى الجهة المقابل وعل
ول     : المقررة في الدول العربية إال المثال الشهير      اال يق اه، والنجد مث : ضرب زيد عمرا، أي أنه اليضرب إال أخ

وهين     د آ را،      . ضرب زي د عم ثال  أو صافح زي ة     .  م دي المسلم   "راجع مجل ون،     (،  "الجن ة والثالث السنة الحادي
 ).م٢٠٠٢، مارس١٠٦العدد

 .٥٣ و٥٢ و٤٤/راجع شيلوك الجديد ص)  2(
ر   و. ٧٤/، عبد اهللا محمود الطنطاوي،ص فلسطين واليهود في مسرح علي أحمد باآثير      ) 3( ة حصاد الفك ، مجل

 .م٢٠٠٠/افق ديسمبرهـ المو١٤٢١/، رمضان١٠٤/مرآز اإلعالم العربي، ع
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املأمور العريب املسيحي، أشد الناس وطأة علـى الصـهيونية          
 .واملتهم بتعقب أعماهلم وكشف خططهم

هذه النكات هي السمات الغالبة للشخصية اليهودية اليت بدت يف هذه           
ا يتطـّور   وهكـذ . "املسرحية يف ثياب العصابة اإلرهابية اليت يترأسها شـيلوك        

إىل .. شيلوك من مراب يهني كرامة اإلنسان وآدميته من أجل حفنة من املـال            
عصابات من اإلرهابيني حتاول القضاء على شعب واالستيالء على أرضه، بـل            

" نورمـان بنترشـي   "والتوسع يف هذا االستيالء طبقا لفلسفة الكاتب اليهودي         
ن تكون فلسطني املسـتقبل     الحاجة أل ":"فلسطني اليهود "الذي قال  يف كتابه      

حمدودة حبدودها التارخيية، ففي إمكان املدينة اليهودية االمتداد على مجيع البالد           
ومن لبنـان   .. اليت وعدوا هبا يف التوراة من البحر األبيض املتوسط حىت الفرات          

 !!.)١("حىت هنر مصر فهذه هي البالد اليت أعطيت للشعب املختار
 :احلل. ب

ور أحداثها يف حمكمة من نسيج خيال بـاكثري وتنبآتـه           فتد" احلل"أما  
املستقبلية، فإن كانت املشكلة قد ظهرت كما تنبأ هبا باكثري فإن احلل املقتـرح              

مل .. ألن شيلوك يف تطوره مبرحلة أخرى يعترب قفزة       "وإن مل يظهر ولعله لن يظهر       
ك دولة  بل أصبح شيلو  .. وال عصابة ترهب أهل البلد    .. يعد تاجرا يرهب آخر   

وتغّير الوسط احملـيط    ".. إسرائيل"إرهابية كاملة أو عصابة يف شكل دولة امسها         
ومل يعد وسطا متواطئـا ومؤيـدا    .. فلم يعد وسطا مسيحيا كارها له     .. بشيلوك

أصبح شيلوك هو القاتل والقاضي، والعامل مل يعـد         .. شيلوك الجديد إلرهاب  
ونام أصحاب القضـية    .. ده وخيشاه حياسبه أو يقاضيه، بل العامل خيضع له ويسان       

وقـد  . ، مع هذا كله يبقى هو احلل أو من أجنح احللول للمشكلة           )٢ (.."الكبار
                                                 

 .com.bakatheerدولة إرهابية، منير عتيبة، ..  شيلوك الجديد)1(
 .المرجع السابق) 2(



http://www.bakatheer.com 
 

-١٠٢-

بأسلوب فريد،  "استطاع الكاتب برباعة فائقة أن ميزج بني عملية الواقع واخليال           
يصعب معه حتديد مشاهد واقعية وأخرى خيالية، فأحداث املسـرحية مليئـة            

ت املباشرة ولكن ليس هبا مشهد يعتمد على احلقائق وحدها،          باحلقائق واملقتطفا 
وقد جنحت املسرحية يف حتقيق هذا التزاوج باتباع منهج يعتمد أساسـا علـى              
اختيار جمموعة من احلقائق والوثائق الرمسية  مث تقدميها مسرحيا يف إطار متخيل             

 .)١("وشخصيات ومهية
ميع الظـروف وفلسـطينيني     تستمر املشكلة بني يهود متغطرسني مستغلني جل      

مناضلني قد أخذ النضال من خرية شباهبم ـ أمثال كاظم بك وكساب جاد ـ   
وسلطة االنتداب اليت ليست إال جهة ضغط على الفلسطينيني لصاحل اليهود، إىل     
أن يدرك االنتداب الربيطاين خطورة ما أقدم عليه من بناء صرح اليهود وإدخال             

 وبالتايل إخالل السالم العـاملي فيفسـح اجملـال          املنطقة يف بؤرة صراع أبدي    
 ".هيئة التحكيم الدولية حلل قضية فلسطني"لـ

احملكمة اليت تديرها هذه اهليئة الدولية حتاول جاهدة إهناء القضية الفلسـطينية            
لتستقر املنطقة ويعود إليها السالم من جديد، ميثل اليهود فيها شيلوك رئـيس             

مي كوهني وميثل الفلسطينيني ميخائيل وعبداهللا الفيـاض       العصابة اإلرهابية واحملا  
كما تنتدب عن جامعة الدول العربية نادية خطيبة عبداهللا نيابة عن عمها عـريب              
باشا الذي ختلّف عن احلضور ألسباب صحية، وقد تنكرت ناديـة يف املرحلـة              

 على  األوىل من احملكمة يف زي ابن عمها فيصل مندوبا عن جامعة الدول العربية            
جعل املرأة أي بورشيا تتنكر يف زي حمام عامل للدفاع عـن            "سنة شكسبري    إذ       

 .)٢("قضية انطونيو يف قاعة احملكمة يف البندقية

                                                 
 .٣١٥/صمسرح علي أحمد باآثير، دراسة نقدية،) 1(
 .٢٣٩/، صاليهود في مسرحيات شكسبير وباآثير) 2(
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 اجللسات األوىل للمحكمة تناقش وجهات نظر الفريقني وأسـباب حـدوث           
ن اضطهاد النازية هلم قميص عثما    "املشكلة، يبني فيها ميخائيل أن اليهود اختذوا        

 ويسلّط األضـواء علـى      )١("يستدرون به دموع العامل الذي جيهل حقيقة األمر       
سياسات اإلرهاب واالغتيال واالضطهاد اليهودي على الشعب األعزل الربيء         

ويربهن اليهود فظاعة أعماهلم بـأن      . ويثبت أحقية البلد ألصحابه الفلسطينيني    
ليس هلم وطن، وهذا ظلـم      العرب هلم أوطاهنم اليت يقيمون فيها أما اليهود ف        "

 فيجب أن نقضي علـى الشـعور        )٢("كبري ووضع شاذ المثيل له يف الشعوب      
وهذا ما فكر فيه الصهيونيون وجاهدوا مـن        "بالغربة واالستيحاش لدى اليهود     

أجله، وهم يطمعون يف الضمري العاملي أن يساعدهم على حتقيق هـذا الغـرض              
 !)٣("اإلنساين النبيل

 يهود الميكن أن يتنازلوا عن فلسطني وعدوا هبا حسب صك           يستمر النقاش بني  
وهي أرضهم اليت وعدوا هبا يف أسفار التلمود وهي أرضهم اليت التصح           ) ٤(بلفور

إن اهللا اليعبد   :")٥("دافيد بن جوريون  "عباداهتم إال هبا كما قال الزعيم الصهيوين        
مل وهذا البلد هـو  إال يف مكان واحد من الكرة األرضية، ويف بلد خاص من العا        

، وبني فلسطينيني أصحاب األرض الذين الميكن أن يتنازلوا عن          )٦ (.."فلسطني
 .أرضهم للعصابة اجملرمة اليت مجعت مشلها من أحناء األرض على مفرق رأسهم

                                                 
 .١٦٥/شيلوك الجديد،ص) 1(
 .١٦٩/شيلوك الجديد، ص) 2(
 .١٧١/شيلوك الجديد، ص) 3(
د    " Temperly" سّمى األستاذ تمبرلي     )4( ذي عق المؤرخ الرسمي لمؤتمر السالم في باريس، وعد بلفور ال

ة          : م١٩١٧في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة           ة العالمي ا العظمى واليهودي ين بريطاني امال ب دا آ عق
اء الحرب         يقضي بالتزام بريطانيا بتوفير أآثرية يهودية في فلسطين في أقصر و               د انته وألول .. قت ممكن بع

ا ومن                      مّرة في تاريخ العالقات الدولية، يغدو وطن سلعة يجري التعاقد عليها في غياب أهلها، بين من اليملكه
ي،    (،  )رئيس الوزارة األردنية، سابقا   (، سعد جمعة     المؤامرة ومعرآة المصير   !!".اليستحقها دار الكاتب العرب

 .١٥/، ص)م١٩٦٩، ٣/ط
ذ عام       ") 5( ا الكنيست اليهودي                  ١٩٣٥رئيس الصهيونية من وزارة في أول حكومة انتخبه م أصبح رئيسا لل

 .١٨٨/، صاليهودي في مسرحيات شكسبير وباآثير". وآان في أوائل الخمسينات
 .٢٩/ص.بروتوآالت خبثاء صهيون) 6(
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تكاد تفشل املناقشات العقيمة لو التلك التضحية واملثل الراقي للسالم الـذي            
ـ   قّدمه مندوب جامعة الدول العرب     إننا مستعدون أن نتنازل عـن      "ية إذ صّرح ب

 فوقف اجلميع موقـف     )١("فلسطني لليهود ليجربوا فيها إقامة دولتهم اليهودية      
االحترام واإلجالل هلذا التفاين والتسامح، ما عدا شيلوك الذي اعترب ذلك ردا            

التابعة "للحق إىل أصحابه، لكن العرب اشترطوا أن تكون دولة مستقلة لليهود            
 وأهنم أحرار يف تعاملهم مع هذا الكيان        )٢("تاج الربيطاين وال ألية دولة أخرى     لل

 ...الذي سوف يقاطعونه اقتصاديا
الذي اختذه العرب وسيلة خلـذالن      " االقتصادي"يدرك اجلميع خطورة السالح     

 آخر وترى يف    ءاليهود ما عدا العصابة الصهيونية اليت تريد الدولة وال تأىب بشي          
 ...قضاء على كل السياسات واحلواجز العربيةمقدرهتا ال

صرخات اليهود واستغاثاهتم بدول العامل لتنقذهم من       "وبعد سبع سنوات ترتفع     
الكارثة االقتصادية اليت حلّت هبم، ولتشفع هلم عند العرب أن يقيلوا عثـرهتم             
ويرضوا عنهم بتصفية الدولة اليهودية وإرجاع فلسطني إىل العرب، علـى أن            

 فيجتمع أعضاء اهليئة    )٣("لعالقات بني اليهود والعرب كما كانت من قبل       تعود ا 
الدولية من جديد وتضم يف قائمة مستشاريها عريب باشا القانوين املصري العظيم            

 .تسهيال حلل املعضلة
باكثري يضع البصمة على نقطة جديرة بالتمعن يف أن القضية الفلسطينية جزء ال             

املصاهرة يزّوج عبداهللا الفياض الفلسطيين من نادية        من مصر فلتوثيق هذه      أيتجز
املصرية وحيشو القانوين املصري يف اهليئة الدولية وجيعله يتكلم وكأنه صـاحب            

يسعدين جدا أن أشهد هذا اليوم الذي حتققت فيه نبوءتنا مبصري الدولة            "القضية  

                                                 
 .٢١٨/ شيلوك الجديد،ص) 1(
 .٢١٩/ شيلوك الجديد،ص) 2(
 .٢٣٨/ شيلوك الجديد،ص) 3(
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ء الكرمـاء   اليهودية يف فلسطني العربية، إذ جزانا اهللا على صربنا وكرمنا جـزا           
 وهو الذي خطط من قبـل هـذه         )١("الصابرين، فلله احلمد من قبل ومن بعد      

السياسة اليت أخضعت كربياء اليهود وأرغمتهم باجمليء صـاغرين إىل اخلصـم            
لقـد  "الضعيف واالعتراف بالذل على لسان شيلوك رئيس العصابة املتغطرسة          

يصلح هـذا    لة كأمنا ال  شاءت األقدار الظاملة أن ال يكون لليهود وطن وال دو         
العامل إال إذا بقي اليهود يف التيه،ال أربعني سنة كما كتب موسـى ولكـن إىل                

 !)٢("األبد
يقترح ميخائيل أن يعاقب اليهود معاقبة شيلوك شكسبري الذي قـدم عالجـا             
ناجحا لليهود إال أن شيلوك اجلديـد وعصـابته مل يتعظـوا بتلـك احلكمـة                

 تّرهات مسيحي متعصب وشاعر متهوس، وذلك       الشكسبريية بل اعتربوها من   
بل هي يف هذه القضية أشنع وجماهلـا أوسـع          "لوحدة اجلرمية يف كلتا القضيتني      

وضررها أكرب، فاجلرمية يف قضية البندقية أرتكبها جمرم واحد هو شيلوك، ضـد             
شخص واحد هو أنطونيو ويف قضيتنا هذه ارتكبتها عصابة كبرية من اجملـرمني             

يون ضد شعب كبري هو الشعب العريب بأسره، وأركان اجلرميـة يف            هم الصهيون 
كلتيهما واحدة، وهي استغالل الظروف استغالال آمثـا والتالعـب بالقـانون           
واختاذه وسيلة إلحقاق الباطل وإبطال احلق والتآمر على حياة بشـرية بريئـة،             

دة أو يف   والتعصب الديين األعمى الذي يدفع إىل ارتكاب اجلرمية يف سبيل املـا           
 : ويصور تطبيق عقاب شكسبري يف)٣("سبيل االنتقام

                                                 
د،ص ) 1( يلوك الجدي ية         . ٢٣٩/ ش ن القض ئل ع ا س ر لم يس وزراء مص ى رئ رد عل ذا أن ي د به ه يري ولعل

  فلسطين واليهود في مسرح         :أنظر! أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين       : الفلسطينية أجاب 
 .١٩٩٣ر، عبداهللا الطنطاوي، مجلة فلسطين المسلمة، إبريلعلى أحمد باآثي

 .٢٤٤/ الجديد،ص شيلوك) 2(
 .٢٤٩و٢٤٨/ شيلوك الجديد،ص) 3(
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حرمان اليهود من الثمن الذي دفعوه من أجل وعد بلفور سواء كان هـذا              . ١
ـ  القضاء على وعد بلفـور ـ كمـا عاقـب     ! الثمن ماال أو ظروفا قاهرة

 .شكسبري شيلوكه حبرمانه من مثن الصك
ك كما عوقب شيلوك شكسـبري      قتل زعماء الصهيونية وعلى رأسهم شيلو     . ٢

 .بصدور حكم القتل عليه
مصادرة أموال الصهيونيني مجيعا، كما عوقب شيلوك القدمي مبصادرة مجيـع      . ٣

 .أمالكه وأمواله
باعتناق "إلزام الصهيونيني باعتناق الديانة املسيحية كما ألزم شيلوك البندقية          . ٤

منبع هذا التعصـب الـديين      املسيحية واخلروج من الديانة اليهودية باعتبارها       
األعمى وهذا احلقد على البشر، وهذا اجلشع والشدة والغلو يف حـب املـادة              

 .)١("وعبادهتا
وقد رفضت هذه االقتراحات بتدخل من عريب باشا وترك األمر سجاال           
بني الفريقني كل يقدم مطالبه اليت توضع موضع النقاش، طلب اليهـود وطنـا              

ني كما طالبوا باحملافظة على اللغة العربية واإلقامة        قوميا مكان دولتهم يف فلسط    
يف األقطار العربية، بيد أن هذه املطالب رفضها العرب ومسحوا بعـودة يهـود              
العرب إىل بالدهم حتت قوانني خاصة متنعهم من إعادة الكّرة وخوض العـامل يف              
ن مشكلة أخرى وطالبوا اليهود بالتعويضات على ما أصاب العرب من خسائر م

جراء احلركة الصهيونية يف أمواهلم وأمالكهم واخلسائر األدبية وتأخر فلسـطني        
عن ركب احلياة وإعادة بناء املسجد األقصى ثالث الرموز اإلسـالمية، كمـا             
حّرموا فلسطني على اليهود لألبد إال من جاء حاجا واسـتثنوا الالصـهيونيني             

ن خيربوا مدينتهم تـل آبيـب       الفلسطينيني من هذا القرار كما طالبوا اليهود بأ       

                                                 
 .٢٥٢/ شيلوك الجديد،ص) 1(



http://www.bakatheer.com 
 

-١٠٧-

وما أن مت االتفاق على هـذه  .. بأيديهم خالل سبع سنوات عمر دولتهم البائدة    
القرارات وصلهم خرب انتحار شيلوك الذي سقط متهالكا مغشيا عليـه علـى             
األرض أثناء طرح املطالب العربية ومحل إىل بيته، وحزن العرب على موتـه إذ              

 :أخرجهم من سباهتم العميق
 ! لشد ما خدم القضية العربية جبهوده: عريب باشا" 

 !خدمة غري مشكورة: عبداهللا
 .)١("بل علينا أن نشكره، إنه أيقظنا من سباتنا مث نام: نادية

 صورة الشخصية اليهودية
صورة الشخصية اليهودية استمرار لصورة تلك العصـابة اجملرمـة يف            

ا تّتضح هنا أكثر إذ تنكشـف       وتتسم بنفس الصفات السابقة إال أهن     " املشكلة"
 .سوءة العصابة عند ما تتهالك قواها فتخر ذليال أمام العدو اهلزيل

مثلت وحشية الشخصية ودمويتها؛ تنظيم اجلماعات اإلرهابيـة واالغتيـاالت          
 .السياسية لزعماء الدولة املنتدبة وضباطها ـ كاغتيال اللورد موين ـ

وذهم السياسـي واالقتصـادي يف      كما سجلت خبثهم ومكرهم، استغالهلم لنف     
ـ    جيعلوا تأييدهم ألحد حزبيها املتنافسني على احلكم يف        "الدول احلليفة الكربى ل

فترة االنتخابات حمل مساومة دنيئة ليفوز به أي احلزبني يساعدهم على اقتطاع            
 .)٢("رطل اللحم

حىت  هلم قميص عثمان يستدرون به عطف العامل عليهم          )٣(اختاذ اضطهاد النازية  
تندي "وتناسيهم فضل العرب عليهم إذ كانت عيون العرب         ! بعد ما قرب النازية   

                                                 
ازال                     . ٢٧٦و٢٧٥/شيلوك الجديد،ص )  1( ل م نم شيلوآه ، ب م ي د، فل م تتحقق بع والمؤسف أن أمنية باآثير ل

 !يعيش ويعيث في األرض الفساد
 .١٦٤/ شيلوك الجديد،ص)2(
ين من اليهود         " يقصد بها تلك الكذبة اليهودية التي تزعم       )3( ". بأن هتلر، قائد األلمان النازي، أباد ستة مالي

ع مس  : راج ت الش ان تح اهو  مك امين نتني ن    (، بني رائيلي، م وزراء اإلس يس ال ى ١٨/٦/١٩٩٦رئ م إل
 .٤٤/، ص)م١٩٩٥، ١/دار الجيل للنشر،عمان، ط(، ترجمة محمد عودة الدويري )م ١٨/٥/١٩٩٩
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بالدمع عطفا عليهم يوم مجدت عيون الدنيا كلها وحتجـرت قلوهبـا قسـوة              
 ألي أرض تقدم هلم ما عدا فلسطني ن ويظهر عنادهم يف أهنم ال يرضو)١("عليهم

 .  هبا يف املطالبةمحىت بعد ما ثبتت للعامل هشاشة دعاويه
ومتثل مراوغتهم يف يلّ رقاب النصوص حسب أهوائهم تفسريهم لوعد بلفور إذ            

نص الوعد كان بسيطا جدا وقد حتقق لليهود يف فلسطني أكثر من مضـمون              "
ذلك الوعد، لوال أن اليهود أجلأوا الساسة الربيطانيني إىل إعطاء وعود تفسريية            

 حبيث احتمل التعهد هلم بقيام      أخرى جعلت وعد بلفور أوسع مما كان يف حقيقته        
 .)٢("دولة يهودية يف فلسطني

واليهم اليهودي إال مصاحله الشخصية واليهتم مبا يؤول عليه أمر العـامل وإن             
 ..ساد العامل الدمار الشامل واستتب األمن ورحل من العامل كله

 دم فال جت   ويظهر آلمتهم يف التعامل ملّا تتنازل اجلامعة العربية عن حقها الثابت هل           
منهم كلمة شكر بل يعدون ذلك رد احلق إىل أصحابه، فهم كمـا قـال أبـو                 

 : املتنيببالطي
 وإن أنت أكرمت اللئيم متردا  إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته    

واجلنب يف مواجهة الواقع املرير مسة جديدة من مسات اليهود يظهر عنـد هنايـة               
شـيلوك   دولة إسرائيل يف مسرحية املطاف بانتحار شيلوك رمز الصهيوين ورمز 

 .الجديد
 :الصراع 
املسرحية كتلة متصارعة تكاد تسمع طلقات الصراع العنيف فيها مـن       

وراء السطور وترى وحشيتها سواء من خالل قتل اجلندي اليهودي لألسـرة            
العربية اليت رفضت بيع أراضيها أو عند مؤامرة إطـالق الرصـاص يف وجـه               

                                                 
 .١٦٦/ شيلوك الجديد،ص)1(
 .١٧٩/ الجديد،صشيلوك) 2(
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اع فهادئ يظهر يف أسرة وطنية عربية، بني كاظم بيك          أما عمود الصر  . شيلوك
على رفع الصيانة من ابن أخيه عبداهللا، كإطاللة للبوح عـن بعـض مكـامن               
الصراع العنيف بني يهود قادمني من وراء الكواليس مدججني بأحدث األسلحة           
وفلسطينيني عّزل، كما أن هناك صراعات جانبية تسكب كلها يف جدول واحد            

 الشديد على األرض، فما يعانية كساب جـاد وأخـوه احملـامي             وهو الصراع 
الوطين جبانب ما مّر عليه إبراهام ليس إال خدمة هلذا الصراع العنيف الدامي بني             

 .رموز الشر والظلم ورموز االستضعاف واخلري
فتنخفض شـدهتا   " احلل"يستمر الصراع إىل أن ينحصر بني جدران احملكمة يف          

وإن ختلله نعرات عنيفة، وينتهي بإرجاع احلق إىل ذويـه          ليصبح صراعا هادئا،    
 .وانتحار رمز الشر الرئيسي شيلوك
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 شيلوك بني باكثري وشكسبري
قد تأثر بشكسبري، وأن هـذا      " شيلوك"يالحظ أن باكثري يف مسرحيته      " 

ختتلط التأثري يعطي للمسرحية بعدا عامليا ومينح القضية اليت تناوهلا خلفية تارخيية            
فيها أحاسيس الفنان العريب بأحاسيس ذلك الفنان العـاملي الكـبري، ويلتقـي             
  اإلحساسان كالمها يف إبداع رسم الصورة اليت استقرت ـ عرب العصـور ـ    
يف ذهن اإلنسان شرقيا كان أم غربيا عن اليهودي اجلشع احلقود هناز الفـرص              

ثا عن ذهب يكترته أو عـن       املتنقل عرب القارات واحمليطات هائما على وجهه حب       
 .إنسان خيدعه أو يسلب حياته إذ مل يكن له يف األرض سوى حياته

شـيلوك  ( والريب أن باكثري قد أصبح أكثر نضوجا ووعيا عنـدما كتـب             
، فقد كان يدرك متاما القصد من هذه االسـتعادة الواعيـة آلفـاق               )الجديد

الذي أصـبح رمـزا     ) شيلوك(املسرحية الشكسبريية من خالل استرجاع اسم       
للقسوة والكراهية واجلشع، إن االسم وحده أحيانا يكفي لكي يوضح خالصة           

 .)١("صفات أبطال املسرحيات وما تطبعوا به من تصرفات وتقاليد
فاملوضوع عند باكثري مستعار، بل جاء باكثري يتتلمذ على شكسبري ويقتبس منه            

ع املستعار الينفي أصـالة     املوضو" الفكرة واإلطار املسرحي كذلك، علما بأن       
الكاتب مطلقا بل رمبا يؤكدها ويربزها بصورة أوضح من خالل املقارنـة بـني              
عمله هذا والعمل املستعار منه واملوازنة بينه وبني الكاتب الذي سبقه، حيـث             

 .)٢("تسهل املقارنة واملوازنة هنا الحتادمها يف موضوع واحد
ري فيجعلها أعمدة يبين عليها إطـاره       يتتبع باكثري اخلطوط الرئيسة عند شكسب     

املسرحي العام ويشبعها بفكرته اخلاصة ألن دوافعه يف تصوير هذه الشخصـية            
                                                 

الح، ص       علي أحمد باآثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر،        ) 1( ز المق دار ( ،١٦٢/ الدآتور عبد العزي
 ).الكلمة ، صنعاء

اآثير ) 2( بير وب رحيات شكس ي مس ودي ف اربي  ٢٢٢،٢٢٣، صاليه الل تج ن خ ن المسرحية م ال عن ف ، نق
 .٤٢/الشخصية، ص
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أن جيسـد مـن     "كانت غري نوازع شكسبري لدراسة املوضوع فقد أراد باكثري          
خالل ـ هذه الشخصية ـ عداءه ضد الصهيونية والذي حيمل يف نفس الوقت   

 )١(" جتاه عرب فلسطني الذين شردوا من بالدهـم        نداء إنسانيا موجها عن قصد    
أن شكسبري قام خبلق شخصية شيلوك بسبب تأثره حلـادث حماكمـة            "يف حني   

ـ وهو طبيب القصـر     " رودريكو لوبيز "شخصية تارخيية، هي شخصية دكتور      
فقد أثارت . من أصل يهودي برتغايل ـ بتهمة حماولة قتل امللكة بالسم، وشنقه 

را باالمتعاض ضد السامية إىل حد بعيد يف لندن، وسواء كان           هذه احملاكمة شعو  
هذا الطبيب مدانا أو غري مدان فلقد أعطت هذه احملاكمة لشكسـبري الفكـرة              

لكن الرتعة املشتركة اليت جتمـع بـني بـاكثري          . )٢("األوىل يف احلبكة املسرحية   
سياسي وشكسبري يف بلورة املوضوع هي أن كالمها خيوضه بدافع ديين ووطين و           

فأحداث حماولة الطبيب اليهودي لوبيز لتسميم امللكة إليزابث األوىل لقتلـها           "
، وباملثل  )تاجر البندقية (ميثّل البعد السياسي عند شكسبري يف موضوع مسرحية         

فإن وعد بلفور هو الدافع السياسي ملعاجلة املوضوع عنـد بـاكثري واملوقـف              
تبني، أما الدافع الديين فيظهر يف كره       السياسي يقود إىل الدافع الوطين لدى الكا      

 . )٣("اليهود للنصارى واملسلمني واعتبار أنفسهم أهنم شعب اهللا املختار
فالبناء يف العملني يكاد    "والعمل املسرحي عند باكثري الخيتلف عنه عند شكسبري         

يكون واحدا ـ واخلط الدرامي فيهما متقارب والعقيدة الدرامية واحـدة ـ    
 يريد اقتطاع رطل اللحم من جسد أنطونيو ومن صدره قريبـا            شيلوك شكسبري 

ـ كـذلك شـيلوك      من القلب واليهمه بعد ذلك إن كان غرميه ميوت أو حييا          
باكثري يريد اقتطاع فلسطني من جسد األمة العربية، وبذلك يصبح من حقه ـ  

                                                 
 .٣١٧/ صاسة نقدية،مسرح علي أحمد باآثير در) 1(
 .المرجع السابق) 2(
 .٢٤٠/، صاليهودي في مسرحيات شكسبير وباآثير) 3(
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واحـدة يف املسـرحيتني   " كما أن طبيعة الصراع )١("على زعمه ـ اجلسد كله 
 بني الشر واخلري واحلق والباطل، وإن اختلف البعد الزمـاين واملكـاين             صراع

اللذان يغطيان األحداث يف املسرحيتني مع اتفاقهما إىل حد كـبري يف الشـكل              
 يف املقـام األول علـى تصـوير الشـر                    املسرحي من حيث احلبكة اليت تعتمد     

 قصـص جانبيـة     يف شخصية شيلوك يف املسرحيتني وما تضمنته احلبكة مـن         
وحبكات ثانوية إىل احلبكة الرئيسية مثل قصة رطل اللحم والصك وقصة احلب            

 وقصـة تنكـر الفتـاة يف زي         )٢("بني بعض شخصيات املسرحية وقصة اخلامت     
 .الرجال

كتب باكثري مسرحيته هذه وهو مل يزل مبتدئا يف الفن املسرحي وكـان فيهـا               
خلط العام إال أنه استطاع أن يظهر       تلميذا لألديب الناضج شكسبري على مدار ا      

أكثر ثراء وأعمق رؤية يف نظرته جتاه شخصية شيلوك إذ أخرجها من القالـب              
الفردي الذي كان عند شكسبري ـ قاسي القلب اليعرف الرمحـة يف اقتضـاء    
حقوقه املالية واليقبل اإلمهال ـ إىل قالب عصابة جمرمة تعطش للدماء وتقـدر   

ة اليت متهد هلا الطريق للوثوب على الفريسة والقضاء         على صناعة الفرص الساحن   
 .عليها

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٤٦/، صأدب باآثير المسرحي) 1(
 .٢٤٣/صاليهودي في مسرحيات شكسبير وباآثير،) 2(
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 )١(شعب اهللا املختار )٢(
 :مقدمة 

 ذلك األديب الذي يضرب على وتـر        شعب اهللا المختـار   ليس باكثري يف    
معرفة الداء هي نصف    "اليأس أو يتباكى عند العقدة بتصوير املشكلة حتت شعار          

ى الداء كما يشري إىل الدواء واحلل الناجح،        وإمنا يضع بصمته الفنية عل    " الدواء
 يضعنا باكثري أمام أزمة سياسية دائرة يف العامل اإلسالمي          شعب اهللا المختار  ففي  

نبتت فجأة كعقدة سرطانية وأوقعت املنطقة يف نكبة سياسية هائلـة، لتثبيـت             
ملصائب لكن باكثري جير املعضلة إىل عقدهتا الفنية يف قّمة من ا          . العقدة يف نفسها  

واملآسي الداخلية ومن هنا تنحل العقدة فترتل على مهل إىل االنفـراج واحلـل     
 .الناجح

تقل عقليته السياسية عن رؤيته األدبية للواقع السياسـي الـذي            فباكثري هنا ال  
يعيشه العامل اإلسالمي من جراء تلك اخلضرة الدمنة ـ إسرائيل ـ اليت نبتت يف   

 املسرحية يطرح عّدة قضـايا يف وجـه العـامل           عقر داره، وإنه من خالل هذه     
 :اإلسالمي والعامل الغريب لتبصري عقول أصحاب القرار من مثل

 .سيطرة اللويب الصهيوين على أمريكا .  أ
 دول الغرب صنعت إسرائيل لتتخلّص من اجلالية اليهودية         .  ب

 .املمقوتة اليت فيها

                                                 
ر عام      . ملهاة من أربعة فصول   ) 1( لعله يجدر اإلشارة بأن المجلس القومي للبحوث، األمريكي، شكل في فبراي

دأ المشروع في                     ١٩٨٨ د ب ة البشرية وق م بالتعاون مع األآاديمية القومية للعلوم لجنة إلعداد الخريطة الجيني
وبر  امج أمريكي   ١٩٩٠أآت ه برن ى أساس أن ون دوالر    . م عل ين بلي درت بثالث ة الضخمة التي ق ولكن الميزاني

ز علمي في األبحاث      استلزمت مشارآة دول أوروبية ومعها اليابان وآندا وأصبح في العالم أآ  ة مرآ ثرمن مائ
دم    ة ته ائق علمي ة عن حق د آشفت األبحاث الوراثي اء والمتخصصين وق دة آالف من العلم ة يضم ع الوراثي

ول     ار   : "النظرية الصهيونية العنصرية التي تق ال د : راجع ". إن اليهود شعب اهللا المخت دالفتاح   .مق وجدي عب
 .٢٠/، ص)٢٠٠١، اآتوبر٣٤/ع"(القدس"مجلة سوواحل خبير تكنولوجيا الجينيات بفيينا، 
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 لسبب املباشر يف هجرة اليهود إىل      الدعاية الصهيونية هي ا    .  ت
 .إسرائيل

 . رأس املال الغريب مهدد بالضياع يف إسرائيل .  ث
اليهود مهددون بالعزلة التاّمة من البشرية إن مل خيلعوا قيود           . ج

 .الرقّة الصهيونية من رقاهبم
 .قيام دولة إسرائيل هو بداية هنايتها . ح

كما أن باكثري يكشف القناع عن العنصرية اليهودية إذ يزعمون أن البشـرية             
 ـ خلقت خلدمتهم وأهنم هم شعب اهللا املختار، وأن وبـاء   )١(ييمكلها ـ اجلو 

هذه العنصرية املمقوتة قد تعّدت هذا احلد وانتقلت إىل داخل اجملتمع اليهودي            
نفسه فقسمته إىل إشكنازمي ـ يهود الغرب ـ والسفاردمي ـ يهود الشرق ـ     

 واملآسـي      وأن الثاين هو سبب التخلـف     ! وكل يّدعى أنه هو شعب اهللا املختار      
يف إسرائيل، كما أنه يكشف عن اإلنفكـاك االنتمـائي إىل الـبالد املختلفـة               
واالزدواجية النفسية يف نفوس اليهود املهاجرين، فيزعم أن هذه النقاط سـوف            

منـاص   تأكل اجملتمع اإلسرائيلي من داخله وجتر كيانه إىل النهاية املريرة اليت ال           
 .منها

 :الشخصيات
يكاد يتعّدى صالة فندق يهـودي يف تـل          ملسرحية ال وإن كان مكان ا   

أبيب لكن شخصياهتا ذوألوان عديدة، فهناك يهود منسـا الـذين جـاءوا إىل              

                                                 
ظ )1( وييم" لف ة  " ج ا بالعبري ارا وازدراء، ومعناه م احتق ن األم رهم م ى غي ود عل ا اليه ايم"يطلقه أو " البه

اهزة         ون، ج دة البط ر، ممه خرة الظه ائم مس ـ به دا اليهود اس ـ ع ل الن ر الصهيونية آ ي نظ ات، فف الحيوان
ات                للرآوب واالستعمال في أية لحظة،       ائم وحيوان م به ار وسائر الشعوب واألم ". فاليهود هم شعب اهللا المخت

ر        ة األستاذ أبو جر   ١٢/، ص بروتوآالت خبثاء صهيون  : راجع ول    . سلطاني، شرآة الشهاب، الجزائ ذلك يق وآ
ا                       :" التونسي عن ذلك   ا قسمين؛ يهودا وجوييم أو أمم ين قرن ذ خمسة وثالث ر   "قسم اليهود الناس من أي غي

ود اس ، وم"يه ائم وأنج رة وبه ون وآف دهم وثني وييم عن ى ج اء  ". عن وآالت حكم ودي بروت ر اليه الخط
 .م١٩٧٧، محمد خليفة التونسي، تقدير عباس محمود العقاد، مكتبة دارالتراث، القاهرة، ٧٠/،صصهيون
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على حد تعبري   " األزمة"إسرائيل قبل أن ينوي االستعمار الربيطاين أن يغرس هذه          
 على تعبري زوجها حائم، فسـارة وحـائم         )١ (!"قبل قيام هذه الدولة   "سارة أو   

غري، وقـد    الن هؤالء اليهود الذين قدموا إىل البلد يف سبيل لقمة العيش ال           ميث
عاشوا يف كنف العرب حياة سعيدة، ففي أيام االنتداب الربيطاين كان فنـدقهم             

مث "ميوج بالرتالء من شبان العرب الوارثني الذين كانوا يبيعون أراضيهم لليهود            
ه اجملموعة اليت ميثلها حـائم      ، فهذ !حجر سارة اجلميلة  "يصبون الذهب صبا يف   

 .وسارة ميقتون الوضع اجلديد ويهتفون باهلالك إلسرائيل
وهناك يهود العرب، وميثلهم عزراء اليمين وسيمون املصري، الذين قـدموا إىل            
هذا البلد نتيجة الدعاية الصهيونية وبدءوا ميضغون أصابع الندم بعد ما جتلّـت             

 .هلم احلقيقة
تمثلة يف الشريكني األمريكيني ليفي اليهودي وأندرسون       وأصحاب رأس املال امل   

النصراين الذين ضحكت عليهم الدعاية الصهيونية فأبـادت مـاهلم ورجـع            
أندرسون إىل بلده خبفي حنني يف حني بقي ليفي يقود انقالبـا علـى الدولـة                

 .الصهيونية ثأرا لنفسه
ـ         ون األمريكـي   أما العقلية الصهيونية فيمثلها الكوهينات األربـع؛ كوهينس

ومل تكـن هـذه     . وكوهينوف الروسي وكوهني اإلجنليزي وكوهان الفرنسـي      
الشخصيات الرئيسة متثل فكرة إنسانية أو اجتاها نفسيا، لكنـها ـ مجيعـا ـ     
كانت متضي إىل حتقيق غرض واحد وهو ثبات دعائم احلكم وأركانه، ومن مث مل              

ىل حد بعيـد، وهـي ـ    تكن للشخصيات طبيعتها املنفردة بل كانت تتشابه إ
ألن مالحمها اخلاصة مل تتشّبع بقدر كـاف مـن   " باهتة"لذلك ـ كانت تبدو  

 .الوضوح

                                                 
 .٤/شعب اهللا المختار، ص) 1(



http://www.bakatheer.com 
 

-١١٦-

بوصفها تنويعات على    ولكن باكثري جنح يف التعامل مع شخصيات مسرحيته ال        
تارخيية حّية، تتأثر هبا وحتاول     "النمط األصلي للشخصية اليهودية، لكن كتجربة       

ري الذي يبلغ ذروته بتنظيم الثائرين على نظام احليـاة يف           التأثري فيها، وهو التأث   
 .)١("إسرائيل وظروفها، مث قيامهم بالثورة وإمساكهم بزمام األمور

 :السرد 
تصّور املسرحية يف فصوهلا األربعة العالقات اخلارجية لدولة إسـرائيل          

ئم كوهينات أربعة يرتلون فندقا ليهودي منساوي ـ حا .وواقع جمتمعها الداخلي
ـ وشريكه اليمين ـ عزراء ـ ويرتل الفندق كذلك شريكني أمريكيني قـدما    
        إىل إسرائيل لبناء صرح جتاري حيلمان به ومهـا ليفـي وأندرسـون، ويقـدم               
     إىل الفندق كذلك زوجني بريطانيني ـ أمربتو وجوليا ـ ويقع أمربتو الثـري     

مون املصري اليت مل تزل جتمـع       يف شراك نصبته له راشيل ابنة حائم وخطيبة سي        
 . لتتزوج خبطيبها)٢(دوطتها

وينضم إىل الفندق داندي املراقب الدويل غري أنه يسـقط مـن أول حلظـة يف                
مؤامرة غرامية يهيئها له كوهني الكاهن فيسقطه يف غرام راشيل خطيبة سيمون،            

 جوليـا   يوم أن جيده مع زوجته    (!) إىل أن يضع إمربتو لكماته القوّية على خّده       
تعـال هنـا يـا      ) جيذبه بكل قوته  (ويل لك يا كلب     "فيستشيط غضبا ويزجمر    

 . ملعون
وجييبـه  ! إليك عين، أال تدري من أنا؟ أنا مراقـب دويل         : داندي يرتعد خوفا  

 . وينهال عليه لكما)٣ (!"وأنا مالكم عاملي: أمربتو

                                                 
 .٢٤٦/الشخصية الشريرة في األدب المسرحي، ص) 1(
ل                 تقاليد بعض الشع    ) 2( ة قب ا أن تجهز العش الزوجي اة وتجبره اف الفت ى أآت زواج عل وب تضع مصاريف ال

 .القدوم إليه، وتسميها الدوطة
 .١٠٥/شعب اهللا المختار،ص) 3(
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قّى من رصـيده    أما أندرسون فيعود إىل أمريكا خبفي حنني بعد ما أراد نقل ما تب            
البنكي إىل أمريكا فوجد احلكومة قد سّجلت احلساب علـى اسـم شـريكه              
اليهودي ليفي، على غري علم منه، ألهنا تقدر على منع ليفي ـ كونه يهوديا ـ   
من السفر إىل اخلارج، فعزم أندرسون أن يلتحق بألفريد ليلنتال ومجاعته الـيت             

 .املسيطر عليهاتسعى لنجاة أمريكا من األخطبوط الصهيوين 
وليفي بدأ يقود الثورة اليهودية الشعبية من خالل سيمون املصري الذي عاد من       
مصر عازما التخلص من الصهيونية اليت اضطرته على خيانة بلده مصر الـذي             
رباه وآواه وأكرمه إىل أن جنحت الثورة واختريت ليفي رئيسا للوزارة فقضـى             

د إىل بالدهم األصلية اليت رفضت قبوهلم       على كيان إسرائيل بإرجاع مجيع اليهو     
لوال ضغط العامل العريب عليهم، وانتهى حلم إسرائيل على أيدي اليهود وختلص            

 !اليهود من الثعبان الصهيوين
 صورة الشخصية اليهودية

ليست صورة شخصية املرأة اليهودية عند باكثري تلك الصـورة الـيت             
ة أن تقدمها للمرأة اليهودية كأن تكون        املعادي ةاعتادت عليها اآلداب األوروبي   

حدباء وحنيفة أو قصرية وممتلئة، شعرها أسود، وعيناها عصبيتان سـوداوان أو    "
 كما أن الرجل اليهودي ليس ذلك الرجـل         )١("المعتان ونظرهتا غريبة وشاحبة   

الكاريكاتريي املختزل الذي جيمع بني مجيع معامل اجلنب والتخـاذل والضـعف            
أحدب وحنيف، ذو نظرة غريبة، ضعيف      "نب املظهر اخلارجي إذ هو      والسلبية جبا 

ومتمارض، عيناه عصيبتان، لديه ضفائر سوداء وذقن شاحب، وإذا كان بالغـا            
بل باكثري منهمك   . )٢("تظهر عليه عالمات الشيخوخة مثل الرعشة أو التجاعيد       

                                                 
ة    )1( روح العدواني رائيلية وال ة اإلس ية اليهودي داهللا  الشخص اد عب امي، رش دآتور(، الش الم  (، )ال لة ع سلس

 .١٠٦و١٠٥/ص) م١٩٨٦، الكويت)١٠٢(المعرفة 
 .المرجع السابق) 2(
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يف دراسة ما خياجل صدر تلك الشخصية ويف مساهتا األخالقية دون االلتفات إىل             
تصوير الظاهر اخلارجي، فهو حيترم إنسانية اليهودي بقدر مـا ميقـت مساتـه              
العنصرية وجريه وراء االحنرافات الدينية كما أنه يبغض أشد البغض تلك الرتعة            

ها، ويفسح اجملال لليهودي أن يكون مواطنا صاحلا        الصهيونية اليت نبتت حتت ظل    
يف أي جمتمع إنساين واليرى طرده أو انعزاله من واقع اجملتمعات البشرية لكونه             

 .يهوديا
شخصية املرأة اليهودية متثلها هنا سارة زوجة حائم اليت كانت سلعة رخيصـة             

ليهـود  وضعها زوجها شراكا يصيد هبا شبان العرب الذين باعوا أراضـيهم ل           
 وبقيت هي على سريهتا مع الكوهينات       )١(ليقضوا ساعات غرامية مع هذه املرأة     

 عينيها، فكوهينسون مع أنه أمريكي غين لكنـه         األربعة إال أن عطاياهم ال متأل     
إمنا يدفع يل كرها كأمنـا أنتـزع أسـنانه          "جيزل هلا يف العطاء      خبيل شحيح ال  

 .)٢("انتزاعا
أليام اليت أكلت نضارة شباهبا وكانت حتلم أن         وهي تتحسر على فوات تلك ا     

ما حضرت إال أيام الفقـر      "املسكينة اليت   ! تبقى لتكون الربكة يف ابنتها راشيل     
 فاضطرت للعمل يف معسكرات قنال السويس لتجمع دوطتها لكن          )٣("والنحس

العمل طار من يدها بعد اتفاقية اجلالء وأكلت نقودها اليت مجعتها مـن عـرق               
مـاذا  "تلك الضرائب والرسومات اليت دفعتها للكيان الصهيوين واآلن         جبينها  

                                                 
ة     ) 1( الم المكتوب ائل اإلع ر وس ة عب ة العربي ض األنظم ود وبع ا اليه ي روجه ة الت اآثير باألآذوب أثر ب ت

والمسموعة والمرئية حتى نجحت وصّدقتها الشعوب العربية بل العالم آله، وقد أثبت الباحث الفلسطيني أحمد               
زاع األراضي من        صبري الدبش عضو مرآز إحياء التراث الفلسطين      ى انت ة عملت عل أن اإلدارة البريطاني ي ب

ام      ي ع ود ف ود وأن اليه اجرين اليه ا للمه ل ملكيته رب ونق واطنين الع ون  ١٩١٨الم انوا يملك ن % ٢م آ م
راء     نة تحت الضغوط واإلغ ين س الل ثالث تروا خ تطاعوا أن يش د اس طينية وق ن % ٣٫٦٧األراضي الفلس م

ن ا     وا م م يتمكن ط ول ي فق وليس        األراض هيونية والب راب الص نة الح ى أس طين إال عل ي فلس تيطان أراض س
اني ر . البريط كانها؟      "أنظ ن س طين م هيونية أرض فلس ة الص ترت الحرآ ل اش ة " ه دسمجل ، ٢٢/ع (الق

 .٧٨/، ص)هـ١٤٢١م، رجب٢٠٠٠أآتوبر
 .٨/شعب اهللا المختار، ص) 2(
 .٥/شعب اهللا المختار، ص) 3(
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لكن سـوقها لـيس     . )١ ("تكسب هنا يا حسرة؟ ممن؟ من صعاليك املهاجرين؟       
كاسدا دوما فنضارهتا وشباهبا ومجاهلا تضع يف فخها ناسا كل حني وحني، مـن              

ـ              ها أمثال املراقب الدويل الذي يتقاضى ألف دوالر، فتنـهض عـن إذن خطيب
. )٢("من أجل الدوطـة   .. بأس يا حبييب هه    ال"سيمون بعد ما تربت على كتفه       

وينشط سوقها مبجيء أمربتو الربيطاين وزوجته إىل الفندق، الذي استغرب مـن   
قانون تل أبيب إذ ليس فيها فندق واحد يرضى أن يعطي حجرة بسـريرين أو               

للـزوجني فـإن    ولـو   ! رعاية لألخالق واحملافظة على الشرف    ! سرير مزدوج 
ملا آويـت إىل فراشـي      " لكنه يكشف السر     )٣("للرجال جناح وللنساء جناح   "

ويقع أمربتو يف   . )٤("جاءتين فتاة مجيلة فباتت عندي    .. البارحة وأطفأت املصباح  
فخ راشيل ويعود إليها مّرة أخرى بعد ما تترك زوجها يف بريطانيا لئال تزعجه يف               

ة راشيل بانتهاء قضية الدوطة اليت تكفل ليفـي         وتنتهي مشكل . عالقاهتا الغرامية 
جيب أن نضع حدا هلذه املهزلة، أنا على استعداد ألقدم خلطيبتك ـ يا  "بدفعها 

      لكن مسات الشخصية مركـوزة فيهـا  . )٥("سيمون ـ ما ينقصها من الدوطة 
ميكن أن تتغري، فإذا هبا وهي جتهز نفسها للزواج من سيمون، حتاول يف توسل               ال
عندك إذن إكسري الشباب، أفال تعطيين منه شيئا        "إغراء أن توقع ليفي يف فخها       و

إذن فهدف راشـيل لـيس      )٦ (!"مثلما أعطيتين تكملة الدوطة   .. يا مستر ليفي؟  
احلصول على تكملة الدوطة وإمنا هي تترجم الطبيعة املركوزة يف املرأة اليهودية            

 !وكأهنا جبلت عليها

                                                 
 .٥/شعب اهللا المختار، ص) 1(
 .٤٠/شعب اهللا المختار، ص) 2(
 .٤٦/شعب اهللا المختار، ص) 3(
 .٤٧/شعب اهللا المختار، ص) 4(
 .١٠٤/شعب اهللا المختار، ص) 5(
 .١١١/شعب اهللا المختار، ص) 6(
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 راشيل مسرحيتنا هذه هي راشـيل شـيلوك اجلديـد،    وإذا أمعنا النظر جند أن 
راشيل شيلوك جرت عبد اهللا العريب الفلسطيين إىل املوائد اخلضراء وأومهته أهنا            "

حتبه حىت حتصل منه على اهلدايا، وحىت تضطره إىل بيع أرضه لليهـود، وقـد               
    جنحت يف مهمتها ـ كما أهنا شاركت يف حركة النسل اليهوديـة إذ محلـت    

عبد اهللا ـ كان هذا قبل أن تقوم دولة إسـرائيل، أمـا وأهنـا قائمـة يف      من 
مسرحيتنا هذه، فإن راشيل تزاول نشاطها يف معسكرات اإلجنليز يف القنـال،            
فإذا ما وقعت اتفاقية اجلالء املصرية اإلجنليزية عادت إىل إسـرائيل، لتـزاول             

 .)١("نشاطها مع املهاجرين اليهود القادمني إىل إسرائيل
فسمات الشخصية اليهودية عند باكثري ليست من خلق األزمات الطارئة الـيت            
قد تتضافر الحنراف الشخصية وإمنا مثة جوانب حتظى بأمهية أكـرب يف تكـوين              

وهي أفكارها وما حتمل من عقائد واجتاهات وعـادات ومـا     "مسات الشخصية   
عقـول والنفـوس    إن التراث والتاريخ أعمق أثـرا يف ال       "و)٢("خيتزهنا من تاريخ  

 أن تعطيه هلما، ومها أخطر من أن        ةواملسالك مما حتاول بعض النظريات األوروبي     
ختفيهما بعض الرباقع اليت يتستر هبا أغلب أهل السياسة والفكـر يف أوروبـا              

 .)٣("وأمريكا يف هذا العصر
عزراء يهودي ميين درس التلمود والتوراة لكنه مل ينهمك يف سلك احلاخامات ملا             

ألهنا أربـح،   "ن يشعر من ضياع مستقبلهم ففضل الرهونات وجتارة األمسدة          كا
   مث أنتقـل    )٤("احلمد هللا إذ مل أشتغل حاخاما وإال هللكت جوعا هنا يف إسرائيل           

إىل أرض امليعاد وشارك حائم يف فندقه، وهو يهودي مؤمن يرى نفسه من شعب              
     جـاءوا  " حثـاالت الشـعوب   "اهللا املختار ويتهم يهود الغرب بأهنم ليسوا إال         

                                                 
 .١/، ج٢٧٥/، صأدب باآثير المسرحي) 1(
 .٤١/ص) م١٩٨٧، ٢/الزاهر لإلعالم العربي، ط(، منير شفيق،اإلسالم وتحديات االنحطاط المعاصر )2(
 .٤٣/المرجع السابق، ص) 3(
 .١٢٥/شعب اهللا المختار، ص) 4(
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بل أنـتم سـبب     "إىل إسرائيل متشردين مفلسني وأهنم عراقيل يف سبيل جمدها          
.. االحنطاط يا اشكنازمي، مادمتم يف إسرائيل فلن يتم هلا جمدها املوعـود أبـدا             

ألنكم لستم من شعب اهللا املختار، أنتم دخالء من نطف السالف والصـقالبة             
حيتفظ عزراء بسمات الشخصـية     . )١("ئتم من األمم  والالتني واجلرمان ومن ش   

لكين ال أستطيع أن أنام الليـل إال إذا         ".. اليهودية العامة من احلرص على املال       
سوء الظن يا صديقي    "وسوء الظن حىت بأقرب أصدقائه      )٢("اطمأننت على مايل  

والضياع شقاء العمر ـ كفى ما ضاع من رأس مايل يف هذا البلد ـ توبة بعد   
وتأويـل الـدين حسـب اهلـوى        . )٣ (!"ليوم حىت ولو جاء موسى وهارون     ا

واملصلحة، حيث يصر على تصفية الشركة يف يوم السبت الذي حّرم علـيهم             
   يا جاهل ـ هذه ليست صفقة ـ هذه تصفية، والتصـفية حـالل     "العمل فيه 

 .)٤("يف يوم السبت وغري يوم السبت
صية الثانية ليهود العرب، فقد انتقـل       وسيمون ابن أحد أثرياء مصر يرمز الشخ      
 . ويف سبيل عشيقته راشيل)٥(إىل إسرائيل خمدوعا بالدعايات الصهيونية

سيمون يعيش ازدواجية نفسية غريبة بني مسات ورثها من وطنـه األم مصـر              
يغـار علـى     وعربيته وبني مالمح نفسية ركّبتها فيه شخصيته اليهودية، فهو ال         

ن ألعوبة تنتقل بني أهواء الرجـال، تتخـذ منـهم           خطيبته راشيل من أن تكو    
لكنه يغار على وطنه مصر الذي ذهـب        ! األخدان يف سبيل املال ومجع الدوطة     

مرغما إليه، جاسوسا من قبل الصهاينة، وقد قبض عليه ومل يثبت إدانته فأكرمه             
                                                 

 .١٩/شعب اهللا المختار، ص) 1(
 .٢٤/شعب اهللا المختار، ص) 2(
 .١٢٣/شعب اهللا المختار، ص) 3(
 .١٢٥/شعب اهللا المختار، ص) 4(
ز الدراسات الشرقي             . وهذا ما أثبته د   ) 5( ري ورئيس مرآ اهرة في       محمد خليفة أستاذ األدب العب ة الق ة بجامع

ه  هيونية "آتاب ي للص ع    ": "الوضع األخالق ا م ي تعامله ط ف ر فق م تظه هيونية ل ة الص ة الحرآ إن ال أخالقي
ى أرض فلسطين                    ى الهجرة إل ارهم عل م وإجب الفلسطينين العرب، بل ومع اليهود أنفسهم، إذ جرى التغرير به

 .م٢٠٠٢، إبريل١٤٩٨/، ع٣٣/سالمجتمع مجلة ".من أجل استيطانها
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الشعب املصري وقبله كأي عنصر صاحل يف اجملتمع مما جعله ميقت نفسه ويفكر             
خلص من هذه االزدواجية باالنتحار مثل صـديقه مردخـاي إذ رجـع             أن يت 

جاسوسا للصهاينة من إسرائيل إىل بلده رومانيـا وانتحـر هنـاك، ال ألهنـم               
اضطهدوه هناك لكان األمر أهون من أن ينتحـر ولكنـهم           "اضطهدوه بل لو    

أصبح " فأحس أنه    )١("أحسنوا معاملته واعتربوه واحدا منهم كأي مواطن آخر       
با بينهم وأنه خيوهنم يف كل حلظة وأن األرض اليت ميشي عليها تلعنه يف كل               غري

 نفس حالة سـيمون     )٢("خطوة وأن اهلواء الذي يستنشقه يستحيل نارا يف رئتيه        
كال ال فرق بني حايل وحال مردخاي بل صدقين يا عم حائم إن هذه حال كل                "

لده األصلي وبـني    شاب يهودي قضى عليه سوء الطالع أن ينشطر والؤه بني ب          
لكن سيمون خيتار طريقا غري طريق مردخاي وذلك على إشـارة           . )٣("إسرائيل

فلم ال تكافحون للقضاء على هذه الدولة فترحيونا منها فإننا مجيعا يف            "عمه حائم   
املكاسب تقل والضرائب تزيد واملعيشة التطاق والدولة مفلسة        .. بؤس وشقاء؟ 

فينغمر سيمون يف حركـة     . )٤("ستقبل أظلم تتسول وتتسلح، احلاضر مظلم وامل    
 حتت ستار اهلجرة من إسرائيل ويلتحق هبم املسـتر ليفـي            )٥(معادية للصهيونية 

يسقط بن جوريون ـ تسـقط   "وتنجح الثورة اليت كانت هتتف " مباله وبرأيه"
الصهيونية ـ الصهيونية أعداء اليهود ـ تسقط إسرائيل ـ ال إسرائيل بعـد     

املفاوضات "ر املستر ليفي رئيسا للحكومة ليكمل أهداف الثورة          وختتا )٦("اليوم

                                                 
 .٢٦/شعب اهللا المختار، ص) 1(
 .٢٧/شعب اهللا المختار، ص) 2(
 .٢٩/شعب اهللا المختار، ص) 3(
 .٢٩/شعب اهللا المختار، ص) 4(
ا   "وقد تحقق ما حلم به باآثير فظهر جماعة          ) 5( اطوري آارت ة الصهيونية في إسرائيل          " ن المعارضة للحرآ

ول        على أرض الواقع، فهذا الناطق الرسمي باسم الجم        ة  :"اعة الحاخام إسرائيل ديفيد وايس اليهودي يق الدول
رة للفلسطينيين واليهود              العبرية دولة ضد اهللا وضد تعاليم التوراة والدين اليهودي وقد تسببت في مآسي آثي
ل           دمار والقت دم وال ى ال يش عل ة تع رائيل حرآ ة إس ت وراء إقام ي آان هيونية الت ة الص ا أن الحرآ ا، آم مع

 .م٢٠٠٢، مايو١٥٠٠/، ع٣٣/ سالمجتمعلة مج". واإلرهاب
 .١٢٠/شعب اهللا المختار، ص) 6(
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مع الدول العربية لتصفية إسرائيل واملساعي لدى دول أوروبا وأمريكا لرجوع           
املهاجرين إىل بالدهم األصلية ومشكلة التموين ومطاردة فلـول الصـهيونيني           

 .)١(.."و
ثلون جاليات اليهود   أما الشخصيات الصهيونية فهم الكوهينات األربع الذين مي       

واحلركة الصهيونية يف أقطاب القوة العاملية من أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا           
 . وهم خيططون لتركيز دعائم الدولة الصهيونية

تتضح من خالل هذه الشخصيات بأن اليهودية أوسع من ديـن وإمنـا هـي               
 تعريفـه   شخصية وهذا نفس ما قاله املفكر اليهودي ليون أبرا مـوفيتش عـن            

إن الـدين اليهـودي أو      .. اليهودية دين، وشعب وأمة ومجاعة مثقفة     :"لليهودية
بالعربية هو صورة من صور احلياة، فلسفة وتشريع وقانون وأيضا عقيدة،           " دت"

مـا مييـز    " وأن   )٢("لذلك يتعني على املرء أن يتخلّى عن التعريفات املختصرة        
املفهوم الضيق للدين، بـل انتمـاؤه       اليهودي ليس انتماؤه إىل الدين اليهودي ب      

الشامل لواقع وجودي تصبح اليهودية فيه كدين جمرد جـزء ولـيس الكـل،              
كمـا هـو    .)٣("ولذلك فإنه ليس شرطا هلذا االنتماء أن يكون اليهودي متدينا         

احلال يف الكوهينات األربع إذ هم ملحدين بالشـعائر اليهوديـة ويعتربوهنـا                   
تليـق   رجعيـة سـخيفة ال   "الرجعية، فعطلة السـبت     من عالمات االحنطاط و   

تعين أولئك الـرجعيني    "واملؤمنون واحملافظون من اليهود     )٤("املتحضرة) بدولتنا(
املنحطني من يهود العراق ويهود املغرب ويهود اليمن، هؤالء جيب أن يكونـوا             

ن إنه من أسخف السخف أن يفرض علينا حن       ".."تبعا لنا ال أن نكون حنن تبعا هلم       

                                                 
 .١١١/شعب اهللا المختار، ص) 1(
دوس   ) 2( ان عبدالق ي أدب احس ة ف ية اليهودي ن    . د٢٣٢و٢٣١/،صالشخص ال ع امي، نق داهللا الش اد عب رش

 .۶٩/،ص٧٣۶جولدمان ناحوم، التناقض اليهودي، اليهئة العامة لالستعالمات، آتب مترجمة، رقم
 .٢٤٠/المرجع السابق،ص) 3(
 .١٧/شعب اهللا المختار،ص) 4(
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مكان ألمثاهلم يف    وال)١("يهود أوروبا وأمريكا بأن ننحط إىل مستوى يهود اليمن        
 !دولة متحضرة وإمنا عليهم أن يتركوا ثروهتم هنا ويرجعوا إىل بالدهم

وإن كان الكوهينات األربع يتابعون قضية بناء دولة من النيل إىل الفرات لكنهم             
دهم خبالء حىت وإن كـان علـى        ميكن أن يتخلّوا من السمات اليهودية فتج       ال

حساب املبدأ فيوم أن يدعو كوهينوف سفري روسيا ليناقشوه يف صفقة األسلحة            
املصرية يأىب الثالث أن يشاركوه يف نفقات احلفلة فكل يأكل علـى حسـابه              

 ! وكوهينوف يرغم على دفع حساب السفري
كاد يكف عن   يقف سدا أمام نزعاهتم الشيطانية فكوهان ال ي        واهلدف السامي ال  

مغازلة سارة زوجة صاحب الفندق، وليس زهد كوهني وكوهينوف فيهـا إال            
 !نتيجة خبلهما أما كوهينسون فله ليايل محراء مع هذه العجوزة الشمطاء

" داندي"وإهنم يستغلون املرأة شراكا لصيد اآلخرين، فيفرشون راشيل ليصيدوا          
ين، واملرأة عندهم سـلعة مـن       املراقب الدويل، كما يصيدون هبا أمربتو الربيطا      

 !اللوازم الضرورية للفنادق
وحتاول هذه الشخصية اليت تعيش حالة من اخلوف والقلق جبانب احلرص علـى      

بكاد يهدأ هلـا     مستقبل إسرائيل االحتماء بالقوى الكربى لتحقيق أحالمها وال       
ـ   ".. بال إال إذا وجدت سندا قويا حيميها   حنن املسيطرون هناك ـ أمريكـا 

على الصحافة واإلذاعة والبنوك واملصاحل احلكوميـة وعلـى         .. على كل شيء  
وأن الوصول إىل اهلدف يربهن هلـم       ". الكوجنرس بل على البيت األبيض نفسه     

اختاذ مجيع األسباب، فأنشأوا وزارة خاصة لتهريب احلشيش إىل مصـر ونظـم       
لكي .. ةسياسة التحرش مبصر يف قطاع غز     "شبكة هائلة للتجسس عليه ورسم      

                                                 
 .١٨/شعب اهللا المختار،ص) 1(
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تتدخل الدول العظمى حينئذ فتفرض الصلح على العرب فرضا كما فرضـت            
 .)١("عليهم اهلدنة من قبل

يستطيع الكوهينات أن يتغلبوا على الرتعة الوطنية واالنتماء إىل الوطن األم يف            
سبيل إسرائيل على خالف الشخصيات اليهودية العربية، لكـن رغـم كـل             

ل الكوهينات األربع فنراهم يدوسـون كـل        احملاوالت تسقط إسرائيل ويفش   
معـذرة يـا    "املبادئ حتت أقدامهم ويتزلفون متوسلني إىل رئيس الثورة املعادية          

ويـتم  )٢("ما كنا نعلم يا سيدي الرئيس     .. معذرة يا سيدي الرئيس   .. مستر ليفي 
القبض عليهم ويرغمون على دفع حسابات الفندق ويرحلون إىل بالدهم على           

ا يتحسرون على أنقاض دولتهم البائدة ويتباكون على ضـياع          نفقاهتم وعنده 
لوال سوء الطالع لكنت بعـد قليـل        .. واحسرتاه عليك يا تل أبيب    :"انتمائهم

قاعدة "،.."بل عاصمة العامل كله   "،  .."عاصمة أرض امليعاد من الفرات إىل النيل      
 .)٣ (!"ومركز بنك البنوك! ملك امللوك

نفس النهايـة الـيت     "ونية وبداية خالص اليهود،     ويقع الستار على هناية الصهي    
، إذ تعلن اهليئة الدولية قرارا بتصفية       شيلوك الجديد ارتآها باكثري إلسرائيل يف     

الدولة اليهودية، بناء على صرخات اليهود واستغاثاهتم بدول العامل، لتنقذهم من           
وك شـيل الكارثة اإلقتصادية اليت حلت هبم، والفـارق بـني املسـرحيتني أن             

 شعب اهللا المختار  ، كتبت وملا تزال إسرائيل يف رحم التاريخ بعد، أما           الجديد
والداللة هنا هـي أن رؤيـة بـاكثري يف          . فقد كتبت ودولة إسرائيل أمر واقع     

املسرحية األوىل تدخل يف باب النبوءة، أما رؤيته يف املسرحية الثانية فال تزيـد              
 .)٤("عن جمرد أمنية

                                                 
 .٥٩/شعب اهللا المختار، ص) 1(
 .١١٧/شعب اهللا المختار، ص) 2(
 ١٣٠/شعب اهللا المختار، ص) 3(
 .٢٦٧،٢٦٨/، صأدب باآثير المسرحي) 4(
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 :الصراع 
هاصات الصراعات الداخلية يف املسرحية بني هادئة ومتوسطة        تتراوح إر  

وال تكاد ترتقي إىل مستوى الصراعات العنيفة وإن كانت فكـرة املسـرحية             
تقتضي أن يكون الصراع فيها من النوع احلاد كما هـو احلـال يف مسـرحية                

، ولعل ذلك يرجع إىل معاجلة املسـرحية معانـاة الشـعب         "شيلوك الجديد "
واهنيار هيلمـان   .  داخل جمتمعه بعيدا عن تناوشات العرب الصرحية       اليهودي يف 

الصراع   إىل الركون واخلضوع أمام العرب مل يكن نتيجة استعمال العنـف يف               
 .املعركة وإمنا كان مثرة طبيعية للصراع املستقر داخل اجملتمع املتهالك
ي وصديقه  الصراع املستتر اخلفي الذي اندلعت نريانه يف صدور سيمون املصر         

مردخاي إذ أرغما  إىل خيانة شعبيهما، فحوكما أمام حمكمة الضـمري حماكمـة              
ختلص مردخاي من املوقف باالنتحار     . يستحيل أن تتغشاها املراوغات واهلروب    

الرخيص يف حني تأججت املشاعر يف قلب سيمون وجّرته حنو العمل يف سـبيل              
 يف فؤاده وجعله يتشتت بـني       الثأر من احلكومة الصهيونية اليت أشعلت الثورة      

 جتـاه   ةأحشاء ازدواجية االنتماء إىل الشخصية اليهودية والشـعور باملسـؤولي         
 .األرض اليت أكرمت نزله بعد ما ربته على صفحات خّدها

نتائج هذا الصراع النفسي تسكب يف صاحل صراع آخر حّسي جلـي يقـوده              
ه فقام بثورة عارمـة     مستر ليفي الذي أضاعت السياسة الصهيونية ماله وشريك       

من حتت األرض ليسحب الكرسي  من حتت أقدام الصهيونية إىل أن خّرت على              
 !وجهها ذليلة بالحركة
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 )١(التوراة الضائعة )٣(
 :مقدمة 

كل فصل من الفصول الثالثة هلذه املسرحية يشتمل علـى مشـهدين            
أطـالل  واقعيني ومشهد خيايل، واملشاهد اخليالية يف هذه املسرحية بكاء علـى       

 البطل اإلسالمي الذي أخـرج      )٢(ماض عريق يصوره لقاء صالح الدين األيويب      
فلسطني من حتت سلطة النصارى وكانت احلرب بني الفئتني سجاال فيما بـني             

 .م اليت مسيت باحلروب الصليبية١٢٧١م إىل١٠٩٥
 :أما املشاهد الستة الواقعية فتدور على عدة حماور أمهها

 من قبل اليهـود والظلـم واالضـطهاد         قضية احتالل فلسطني  . أ
 .اليهودي على السكان األصليني

سياسة اخنداع يهود العامل للهجرة إىل أرض الرب والعيش يف          . ب
 .اهلناء والسعادة يف كنف محايته

الدعوة إىل تكثري اليهود بترغيب زيادة النسل مهما كانت          . ج
 .السبل املؤدية إىل ذلك

 .العنصرية اليهودية . ح
 . اليهودية والصهيونيةالتفرقة بني . خ

 .وهذه النقاط تنكشف وضوحا يف الشخصيات اليت تؤدي دورها يف املسرحية
 

                                                 
 .مسرحية من ثالثة فصول) 1(
وبي، أخرج بيت المقدس من        ١١٣٧/هـ٥٣٢ ولد في    هو يوسف بن نجم الدين    ) 2( دين األي م ولقب بصالح ال

ة          وم الجمع وبر عام    ٢٧/٧/٥٨٣تحت سيطرة النصارى في معرآة حطين في ي ـ الموافق ألول أآت . م١١٨٧ه
. م١١٩٣/مارس/ ٤توفي صالح الدين في . ويعتبر معارك صالح الدين وريتشارد ضم الحملة الصليبية الثالثة

ـ .ل دتحلي:راجع وهيبي ل ن سليمان ال ي سبيل اهللا "صالح ب اتلون ف أليف جيمس رستون ..." مق ن(ت ، )اإلب
ة   . رضوان السيد  .د:ترجمة وبر     ١٤٢٣، رجب وشعبان    ٣٨، س ٢و١،جالعرب مجل ـ، سبتمر وأآت م، ٢٠٠٢/ه
 .٩٢-٨٣/ص
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 :الصراع
ال تكاد تتضح معامل الصراع اخلافت يف املشاهد اخليالية وإمنا تظهر إمياء             

خفيفا خالل حكاية االضطهاد النـازي للصـهيونية يف حـوار الشخصـيات             
لواقعية اليت يبدأ فيها جوهر الصراع شديدا من        التارخيية، على عكس املشاهد ا    

اللحظة األوىل حيث يتلذذ بطل املسرحية ـ كوهني ـ برؤية مظـاهر الظلـم     
والطغيان ويرى متعته الفريدة يف رؤية صور الوجوه اليت أحرقتها قنابل النابـامل             
اليهودي إىل أن تنفجر قنبلة احلقيقة يف وجهه يوم أن يضيع ماله بعـد شـتات                

 .ته فريجع متقهقرا نادما عله يستدرك بعض ما فاتهأسر
هذا الصراع الرئيسي تتشعب عنه صراعات ثانوية تظهر كثورة عارمة نتيجـة            

والصراع النفسي يف كل من زوجة كوهني إذ تثور علـى           ) املنولوك الداخلي (
تصرفات زوجها فتسقط أمام نزعاهتا الشهوانية الرخيصة، وابنه جيم الذي ثار           

بادئ الزائفة وارتقى إىل البحث عن احلقيقـة إىل أن التحـق باملقـاتلني              على امل 
 .العرب يف سبيل البحث عن األمن والسالم

 :السرد 
 الذي قاتل املسلمني بـني     )١(يلتقي القائد املسيحي ريتشارد قلب األسد     

ـ ١١٨٩عامي  م بعدوه اللدود صالح الدين األيويب، الذي اسـتطاع  ١١٩٢ 
امل اخليال وقد كان ريتشارد يقضي نوما يف حني أن صالح           أن يهزم جيشه، يف ع    

الدين كان يقظا يتابع قضايا العصر ويبكي دما وحسرة على ما آل إليـه أمـر                
سيما يف أرض فلسطني وعلـى ضـياع املقدسـات اإلسـالمية             املسلمني وال 

 . والنصرانية بيد اليهود

                                                 
ين ) 1( ي حط اد النصارى ف د، ق ب األس را، اشتهر بقل ك إنجلت اني مل ري الث ن هن ارد ب المرجع : عراج. ريتش

 .السابق
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ناضلوه وأخرجوا البالد   ريتشارد يؤاخذ املسلمني على أهنم كانوا أسودا يوم أن          
من حتت يده واآلن عادوا نعامة يف مواجهة صهيون، وحياول صـالح الـدين              
تبصريه بتتابع األحداث وختاذل اهلمم اإلسالمية وتواطؤ النصارى مع اليهود إىل           
أن سقطت املقدسات حتت نريان حقد صهيون وانقلب السحر على السـاحر            

 !ينفع الندم وم الالنصراين وعاد نادما على ماكان منه ي
تستمر رحلة العدوين الذين عادا صديقني يف عامل اخليال إىل حبث جذور القشة             
اليت أمسك هبا الصهاينة يف املشاهد احلقيقية تربيرا علـى التعامـل اهلمجـي              
واإلرهايب باملسلمني وذلك بأن اجلوييم قد أذاقوا اليهود ألوان العـذاب حتـت             

الن التارخييان إىل رؤية جهنم والعذاب املسيطر على        قيادة هتلر، فهنا ينتقل البط    
 إذ مها كانا عدوان لدودان للبشـرية، واآلن يلقـون ألـوان             )١(وهرتزل هتلر

ينسى هرتزل مع ما بينه وبني هتلر من العداوة          ال. العذاب مثنا ملا قدمت أيديهم    
أن ما  والكره أن يقدم شكره إليه لإلحسان الذي قدمه لشعبه من اليهود، فريى             

قام به هتلر من االضطهاد والظلم على الشعب اليهودي كان سبب سـيطرته             
على أملانيا وأخذ التعويضات الضخمة منه كما أنه كان سببا يف شعور اليهـود              
 باالضطهاد وبالتايل جتمعهم حتت راية واحدة والبحث عن وطن جيمعهـم، وال           

دية مل يكن إال لعبة مسخرة      خيفي عليه بأنه رغم كل ما اشتهر به من القدرة القيا          
يف يد الصهاينة رقّصوه حتت خمطط ذكي كما بدا هلم وأذلّوا به شعبه وحققـوا               

 ! من خالله مطامعهم يف العامل
يقدر ريتشارد أن يتحمل رؤية القسوة اليهودية على املسيحني واملسلمني وأن            ال

ل أن يعـود إىل     يرى جناية العامل املسيحي على األرض اليت باركها املسيح فيفض         
                                                 

ة                   ) 1( هرتسل؛ هو السياسي األول للشعب اليهودي في تاريخه المعاصر وهو أول من أخرج المشكلة اليهودي
د                     ى عامل سياسي، ول ا إل المي ونجح في تحويله من إطار النقاش اليهودي الداخلي وفرضها على الوعي الع

افح دون آ        ١٩٠٤م في بودابست ومات عام        ١٨٦٠عام   ا آ د م ة         م بع ز المنظمة الصهيونية العالمي ل لتعزي . ل
 .٢٧-٧/ص) م١٩٨٧عمان / دارالجليل للنشر(، آباء الحرآة الصهيونيةالنقيب، عبد الكريم، : راجع
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قربه ويترك للرب القدير أن يفعل ما يشاء، فيودعه صـالح الـدين الصـابر               
بأس، عد إذن إىل قربك، ومن ملء عينيك فلسوف تصـحو ذات             ال:" احملتسب

يوم فالجتد يف هذه األرض املقدسة ظال ألعداء املسيح وتعود أرض السـالم إىل    
  .)١("أهل السالم

ك التحوالت النامية اليت تشهدها أسرة كوهني بعد        واملشاهد الواقعية تصور تل   
  ما انتقلت من أمريكا إىل إسرائيل استجابة حلماسها الديين وجريـا وراء هالـة              
 .من الدعايات الصهيونية اليت سرعان ما انكشفت حقيقتها وبدت سرابا زائفا

تفككت األسرة خالل هذه الرحلة الضائعة وبقي رب البيت حائرا يتخـبط يف             
اجري الضياع ويسعى جلمع مشل العائلة من جديد والعـودة إىل الـوطن األم              دي

أمريكا وإن كلفته العودة مجيع ماله بعد ما أكلت الرحلة سنينا من حياته، لكنه              
يعزم أن يهدم كل اللبنات اليت وضعها يف بنيان الكيان الصـهيوين بااللتحـاق              

 .مبعارضي الصهيونية يف أمريكا
ضب باخلطوط الرئيسية اليت تنظم آخـر األعمـال املسـرحية           إن اإلملام املقت  "

للكاتب الراحل علي أمحد باكثري من شانه أن يعمل على تنشيط الذاكرة العربية             
املهترئة، وجيعلها تستعيد ـ سلسلة من االسترجاعات الذهنية ـ شاهد مرحلة   

رة املشـتتة،   دامية الينبغي أن ينال منها النسيان أو تغيب عن ذاكرة األمة املقهو           
ويالحظ أن ظروف النكسة وما رافقها من ردود أفعال عربية غاضبة مل تقلل من              
اإلميان العميق عند املؤلف لضرورة تالحم كل القوى املخلصة ضـد مصـدر             

كما أن تلك الظروف مل تؤثر علـى النظـرة          . اخلطر الرئيسي وهو الصهيونية   
      وقت واحد كل مـن يـأنس        اإلنسانية للتاريخ وال على النظرة اليت تتسع يف       

                                                 
 .١٠٦/مسرحية التوراة الضائعة، ص) 1(
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يف نفسه الشجاعة احلقيقية على االخنراط يف حركة الفداء اليت تسعى إىل حتقيق             
 .)١("احلرية وتستحوذ على رجاهلا فكرة السالم العادل

 صورة الشخصية اليهودية
الشخصيات اخليالية أو التارخيية هنا ما هي إال أمناط عامة وقيم جمـّردة             

ارتباطها املباشر للصراع الدائر سواء على صـفحات التـاريخ          تنبع أمهيتها من    
املاضي أو على األرضية املعاصرة، واملشاهد اخليالية تظهر شخصية واحدة متثل           
اليهود وهو زعيم احلركة الصهيونية هرتزل يف مرافقة هتلر زعيم أملانيا الـذي             

اضـطهد  مل يضطهد اليهود وحدهم بـل       "اشتهر باضطهاد اليهود يف حني أنه       
وعذب وحرق آالفا من غريهم إذ كان طاغية أراد أن خيضع الدنيا كلها بقـوة               

وقد مجع بني الرجلني يف جهنم الشتراكهما يف الـذنب العظـيم            . )٢("السالح
 . )٣("التفرقة العنصرية بني بين اإلنسان"واخلطيئة الكربى أي 

فرقة العنصـرية   يظهر حوار الرجلني مالمح الشخصية اليهودية من اإلميان بالت        
ويستحيل أن يسمحوا بتسويتهم مع شعوب األمـم،        " شعب اهللا املختار  "بأهنم  

وافتعال االضطهاد الستدرار العطف وقد فعلوا ذلك يوم أن ضحكوا على هتلر            
واستجلبوا عطف العامل كله ومل يزالوا يتباكون على ذلك يف حني قد ارتكبوا هم          

فقد شهد . مجية هتلر ووحشيته أن حيلم هباجرائم يشيب هلوهلا الولدان بل أىن هل  
التاريخ املعاصر أن الصهيونية من أجل تشكيل عوامل طرد قهرية ليهود الشتات           
عمدت إىل التضحية ببعض اليهود أو ببعض مصاحلهم من أجل كسب املزيد من             
الدعم، وقد كانت حكاية هتلر من أجنح هذه القصص، وحكاية تفجري بعـض             

 يف العراق لإلمياء إىل أن العراقيني يسعون للتخلص من اليهـود            املعابد اليهودية 

                                                 
 .٢٠١/، صعلي أحمد باآثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر) 1(
 .١٣/التوراة الضائعة، ص) 2(
 .١٥/التوراة الضائعة، ص) 3(
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 إىل أرض الرب، وقد جنحت اخلديعة إذ سارع أكثر من           )١( من اهلجرة  صفال منا 
مائة ألف يهودي إىل الفرار خشية أن تبلعهم نريان التفجريات، الـيت مل تكـن               

 )٢ (!سوى مكر مكروه ألنفسهم
لشخصية تتجلّى يف هرتزل إذ يشري إىل هتلر         النفاق مسة بارزة من مسات هذه ا      

أن يظهر أهنما صديقان محيمان ليخدعا زبانية النار فيفصالمها عن بعض وهبـذا             
يدركان غايتهما من االبتعاد عن البعض ألهنما يشعران باحلقد والكره الشـديد            

 :جتاه بعضهما، ويعد التصاقهما من أشد ألوان العذاب هلما
 .فرقوا بيين وبني هذا الوحش إنه ليس آدميأتوسل إليكم : هرتزل"

 . )٣("زيدوا يف عذايب وافصلوا ظهري من ظهر هذا اليهودي: هتلر
هذه الصورة ترفع القناع عن قلة إميان هرتزل باهللا إذ يظن أنه يقـدر هبـذا أن                 

إن هؤالء اليهود يظنون أن     "خيدع اهللا وزبانية ناره، والزبانية مع إدراكهم ملكره         
 يفصلون بينهما ليتفّرجوا على حركاهتمـا، مث يعـودون          )٤("ن أن خيدع  اهللا ميك 

فيلصقوهنما من بطوهنما، وقد كانا ملتصقني من ظهورمها قبل ذلك، زيـادة يف             
 .العذاب والنكاية هبما

ونرى غدر اليهودي يف هذه الشخصية، فإنه كان من املستحيل أن يقوم لليهود             
وعوهنم، لكنهم بعد ما ملكـوا األمـر        حبل النصارى    قائمة يف فلسطني لو ال    

                                                 
أن اليهود آأفراد، لن يستطيعوا أبدا أن يكونوا أحرارا بحق، إال إذا        " أظهرت الصهيونية فكرة الهجرة في       )1(

ن                   ه ل ى استنتاج أن رة ووصلوا إل ذه الفك توفرت لديهم دولة حّرة خاصة بهم، وبعد وقت ما، طّور الصهاينة ه
ع بمساواة حقيقية، إال إذا عاش أبناء شعبهم المطاردون في دولة خاصة   يكون بمقدور اليهود، إلى األبد، التمت     

ه              .. بهم ة   "ولقد وصف اللورد بيرون صعوبة وضع اليهود في مؤلف ه   " األلحان العبري ى الحمامة    " بقول حت
ا ا عش دت له ط"وج ر فق ودي قب ب، ولليه ل أرن خرة لك ل وص ل رج رين لك مس". ، ع ت الش ان تح ، مك

 .٥٠،٥١/ص
: اليهود العرب في إسرائيل     "زيد حول سياسة الصهاينة في افتعال التهجيرات الجماعية في آتاب           تجد الم ) 2(

ا   ودة واتجاهاته االت الع اهرة،        " احتم األهرام، الق ية ب ات السياس ز الدراس د، مرآ د المجي د عب د محم لوحي
أن ا   . م١٩٧٨ د وايس إذ صرح ب رائيل ديفي ودي إس ام اليه الم الحاخ ة آ ذه السياس د ه انوا ويؤآ لصهاينة آ

ى فلسطين              ذهبون إل ا وي يفجرون المعابد اليهودية حتى يتمكنوا من اقناع اليهود بترك البالد التي يقيمون فيه
 .م٢٠٠٢، مايو ١٥٠٠، العدد ٣٣ سنة "المجتمع"مجلة ". من أجل احتاللها
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 .٥٩/التوراة الضائعة، ص) 4(



http://www.bakatheer.com 
 

-١٣٣-

: هرتـزل !.. "أظهروا كرههم الدفني وانقلبوا عليهم وتناسوا صداقتهم القدمية       
لقد اقتربنا من حتقيق اهلدف     .. أبشر فقد سقط يف أيدينا مهد املسيح وقرب املسيح        

 .)١("القضاء على دين املسيح.. العظيم
  :الشخصيات

سرحية وبطلها وهو يهودي من أصل      ميثل كوهني العمود الفقري يف امل     
األملان اكتوى بنار هتلر واستطاع أن يهرب إىل أمريكـا وينغمـر يف سـلك               
أصحاب املال حىت أصبح من األثرياء وقد وهب مليون دوالر إلسرائيل وهـو             

 .متزوج من أمريكية نصرانية وله منها ابنه جيم وابنته راشيل
يف كوهني إذ هـو يعطـش الـدماء         يصور باكثري الشخصية اليهودية الواقعية      

مذحبة ".. والوحشية ويتلذذ باإلرهاب ويتمتع برؤية صور االضطهاد والعذاب         
مذابح دير ياسني هـذه أروعهـا       . جمزرة خان يونس  . مذحبة قبية . ناصر الدين 

نساء عربيات عرايا على عربة كبرية مكشوفة تطوف هبن         ! يارب إسرائيل . مجيعا
يـا رب   ! يارب إسـرائيل  ! يارب إسرائيل .  حوهلا شوارع القرية والقرى اليت   

حىت إنـه   . )٢ (!"هذه املذابح القدمية ألذ من احلديثة إهنا كاخلمر املعتقة        ! اجلنود
بني لذة الطعام ولذة االنتقـام،      "يأمر بإحضار ضحايا النابامل على مائدته ليجمع        

 .بالزيتون األسودويشبه الوجوه احملروقة بالنابامل . )٣("غذاء الروح وغذاء اجلسد
كوهني شخصية متذبذبة جتاه املال، فهو كعادة اليهود يبخل يف اإلنفاق ويقبض            
على ماله بيد خبيلة حريصة إال أنه يهب مليون دوالر دعما لبناء إسرائيل بـل               
وينقل رصيده املايل الضخم كله إىل إسرائيل حتت تأثري الدعاية اليهودية وحرصا            

تسهيالت يف أعماله التجارية مـن قبـل احلكومـة          للحصول على املزيد من ال    

                                                 
 .١٠٤/التوراة الضائعة، ص) 1(
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لكنه مع ما يعتري عليه من التقلّبات يف شخصيته النامية اليت تبلغ            .. اإلسرائيلية
به إىل أن ينقلب عدوا إلسرائيل مل يندم ولو حلظة على مـا أنفقـه يف سـبيل                  

ا مـن  إسرائيل وذلك ألنه أشبع هنمته اإلرهابية بتلك اجملازر احلّية اليت شـاهده      
 .القتل والتشريد وألوان االضطهاد  على الشعب الفلسطيين

 تعترب املرأة عنصرا آخر تقع بعد سلطان املال، إن مل تكن قبله، يف تركيز دعائم               
الشخصية اليهودية وهنا يتهم كوهني زوجته بربارة املسيحية بإقامـة عالقـات            

نه وذلك ألنه أصيب جنسية مع جارهم األسباين يف أمريكا وأن ابنها جيم ليس م      
بصدمة عصبية من جّراء رؤية الوجوه احملروقة بالنابامل علـى مائـدة الطعـام              

كان يهوديا حقا ملا تـأثر مـن        "ميكن أن يكون رقيق القلب، فلو      واليهودي ال 
وهو من جهة أخرى يبين عالقات مع فورتني خطيبة الكاهن اليهودي           ! )١("ذلك

يهوديا وضعه جوزيف وخطيبته يف سبيل جوزيف وإن كانت هذه العالقة شراكا     
تشجيع النسل لزيادة النسمة اليهودية، فهو ميأل بطن زوجة كوهني وخطيبتـه            
ومها يرميان بالتبعة على املليونري املغفل ـ كوهني ـ ويطالبانه باإلنفاق علـى    

 !الطفلني
كوهني يصور الغدر يف الشخصية اليهودية إذا امتلكت القّوة، فهـو يهـاجم             

سات املسيحية من خالل هجومه على زوجته ويقول هلـا يف ثـوب مـن               املقد
التحكم والسخرية، أن يلتمس مقدساهتا يف روما عند البابا يف الفاتيكان، ضاربا            

أما أرض فلسطني فلن    ".. بكل األيدي النصرانية اليت على اليهود عرض احلائط         
 قد قضى   ىال يرض يرضى إهلكم أو    .. يكون فيها غدا غري مقدساتنا حنن اليهود      

 .)٢("إله إسرائيل بذلك وال راد ملا قضى إله إسرائيل رب اجلنود ورب املالحم
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هذه الشخصية اليهودية املخلصة تنهار أمام زعزعة املصلحة فيـوم أن يشـعر             
كوهني بضياع ابنه وابنته وخيانة زوجته له وقبل ذلك ذهاب رصيده املـايل إذ              

 البنوك األمريكية من جديد لئال ينكشـف        رفضت احلكومة اإلسرائيلية نقله إىل    
وجه سراب األمن على حقيقته ألصحاب رؤوس األمـوال يف اخلـارج، وأن             
سحبه لرصيده جيعل اآلخرين يسحبون أرصدهتم وتنهار دولة إسـرائيل تبعـا            
لذلك، فيكشف كوهني عن عدم ثقته ببقاء هذه الدولة القائمة على االضطهاد            

ميكن أن يدوم، سينكشف     اخلداع ال " االنفجار، وأن    والضغوط اليت ال تولد إال    
يوما فينهار كل ما قام عليه، وها قد بدأ خداعكم ينكشف ويراكم العامل علـى               

هذا اجلنرال دجيول قد كشف القناع عن وجهكم القبيح، فـأدانكم           .. حقيقته
ا بالعدوان وحتدى تلك التهمة الفاجرة، هتمة معاداة السامية اليت كنتم تقذفون هب           

، كأن اهللا أبطل الشرائع كلـها ومـا      )١(يف وجه كل من ينطق فيكم كلمة احلق       
أبقى إال شريعة واحدة هي شريعة عبادة اليهود والتزلف إليهم والتستر على ما             
يأتون من الفضائح والتغاضي عن كل ما يرتكبون من القبـائح والتبـاكي ملـا        

 .)٢("من بين اإلنسانميسهم من بأس وإن هان، والشماتة مبا يصيب غريهم 
يعرفـون قيمـة للعهـود       ففي ظل الشعور بالظلم من قبل بين جلدته الذين ال         

واملواثيق بل واألخالق عامة وينظرون إىل األمور مبنظار املصـلحة واألهـداف            
اليهودية حين إىل أمريكا اليت آوته وصنعت منه ميليونريا ويراهـا اليـوم قـد               

                                                 
لما آانت األطماع االقتصادية والسياسية والمصالح المادية التي آانت تتخفى وراء الدين اليهودي، لتكون              ) 1(

ار ال         ة وإشعال ن ه                    وقودا إلثارة الفتن ى حقيقت ة عل اء وينكشف وجه الشخصية اليهودي ى الم و عل تعصب تطف
د                     زداد، وق دة الشعور باالضطهاد في الشخصية ـ بسبب عنصريتها ـ ت ذا التجاوز آانت عق ى ه ويحاآم عل

تهمة " الالسامية"صادفت هذه االضطهادات هوى في أفئدة اليهود وفتحت لهم آفاقا للهجوم والدفاع، فجعلوا              
ن الي ل م دّمرة   لك ة وم ت هّدام ا آان م، مهم از خططه آربهم وإنج ذ م ى تنفي اعدهم عل م واليس . رى رأيه

ة للكلمة األوروبي           " الالسامية"و ر دقيق التي  " Antisemitisme"ةالتي شاعت بين العرب هي ترجمة غي
ا فهو            " المذهب المعادي للسامية  "تعني حرفيا    ي منه اداة اليهود  "أما من حيث المقصود الفعل ذ  "أو " مع نب

ألنهم، على حسب الدعوي العنصرية التي أشاعوها عن أنفسهم،           " مناهضة اليهود "أو" اليهود من المجتمع  
 .٨٣ـ٧٧/ صالشخصية اإلسرائيلية،:راجع. الممثلون الوحيدون للجنس السامي في أوروبا
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 ويكاد ينقلب السحر على الساحر فتنـهار        أصبحت لعبة، يف يد ما صنعها هي،      
إنكم توجهـون   "أمريكا مبا كسبت يديها من بناء صرح إسرائيل على السراب           

سياسة أمريكا خلدمة إسرائيل ومطامعها على حساب مسعة أمريكا ومصـاحلها           
وأمريكا تريد أن   . الكبرية يف العامل العريب وبذلك متعنون على تقويضها وتدمريها        

ار القدمي فاختذتكم آلة إلخضاع العرب هلا من خاللكم ـ ظانـة   ترث االستعم
أهنا تضمن بذلك خضوع العرب هلا إىل أمد بعيد فجعلتكم بذلك هدفا مباشرا             
لدمار شامل حمقق يوم يثور العرب ثورهتم الشاملة الكربى فتكونون أنتم أول ما             

تنجحـون    وال تلتهمه نارها فتكون النتيجة حينئذ أن أمريكا تنجح يف تدمريكم         
 فيه أحد أما أنتم فـأي       اأنتم يف تدمريها ألهنا أمة كبرية هلا وطن كبري ال ينازعه          

وطن يومئذ يبقى لكم أم أي وطن يرضى يومئذ أن يأويكم؟ هل تقبلكم فلسطني 
بعد ما أريتم أهلها الويل والثبور وعظائم األمور وارتكبتم فيها مـن السـلب              

رويع والتقتيل ما مل يسبق له يف التاريخ مثيل أم          والنهب والتشريد والتطريد والت   
تقبلكم سائر األوطان اليت كنتم هبا مواطنني بعد ما اتضح هلا أنكم كنتم ختونوهنا              

 .)١("والء إلسرائيل وتضحون مبصاحلها من أجل إسرائيل
ويدفع كوهني مثن تواطئه مع الفكر اإلرهايب وتلذذه بشواء األبرياء على سفود            

ودي جتاه اجلوييم فيخصم من رصيده مخسة ماليني دوالر مثنا لألضرار           احلقد اليه 
األدبية والسياسية اليت حلقت الدولة من جراء املقاالت والصور اليت نشرها ابنه            
جيم يف الصحف الغربية لتبصري الناس عن حقيقة إسرائيل ومخسـة وعشـرون             

 الصـور واألفـالم     مليون دوالر مثن اللذة واملتعة والسعادة اليت ظفر هبا مـن          
بعض الناس يا مستر جوزيـف  "والتسجيالت فيما أقر هو بذلك يف سلف أيامه       

يستكثرون أن أتربع إلسرائيل مبليون دوالر، إهنم أغبياء وال يفهمون أنين أنـا             
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الرابح، أنا أعطيت إسرائيل مليون دوالر ولكن إسرائيل أعطـتين مـن املتعـة     
خذ، هذه مذابح ديـر ياسـني       .. الينيواللذة والسعادة ما يساوي عشرات امل     

تساوي عشرة ماليني دوالر وهذه مذحبة قبية تسـاوي مخسـة ماليـني دوالر              
ومذحبة ناصر الدين ثالثة ماليني دوالر ومذحبة خان يونس أربعة ماليـني دوالر             

هذا أقل تقدير ملا أعطتين إسـرائيل       .. ومذحبة قرية السموع ثالثة ماليني دوالر     
ومائتني وعشرة آالف دوالر ليشـع      . )١(" األعمال اجلليلة اخلالدة   من املتعة هبذه  

وبنجامني الولدان املسجالن بامسه من زوجته باربرة وخطيبة جوزيف فورتني يف           
حني أهنما ليسا إال من صلب جوزيف الكاهن فال حيق له أن يأخذمها معه   إىل                 

وب، ويبقى لـه  خارج البلد، ومليون دوالر تعويضا لشرف اآلنسة فورتني جاك        
مخسة ماليني وتسعة عشر ألف دوالر من ستة وثالثني مليون دوالر ليحول لـه              

 !إىل أي مكان شاء
ويف البحث عن ابنه جيم املطارد من قبل السلطات اإلسرائيلية وزوجته بـاربرة        
اليت التحقت بإحدى األديرة مبدينة القدس يعود كوهني إىل صوابه ويعترف بأنه            

الء الصهاينة ودولتهم هذه اليت اغتصبوها من أرض العـرب،          خمدوعا هبؤ "كان  
 من الفظائع الـيت ارتكبـها        وأشنع وأن الفظائع اليت ارتكبوها يف العرب أهول      

 وعزم بأن يعود إىل الواليات املتحدة ليعلن للناس حقيقة          )٢ (.."النازي يف اليهود  
من ثروتـه   إسرائيل وليكشف القناع عن وجهها القبيح بل ويضع كل ما بقي            
وأنا يا جيم   "حتت تصرف ابنه جيم ليستعمله يف خدمة أهداف الفدائيني العرب           

سأضع كل ما بقي من ثرويت حتت تصـرفك، هـؤالء الصـهاينة اللصـوص               
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ألحاربنهم يف كل مكان ألكّرس ما بقي من حيايت يف حماربة الصـهيونية بكـل               
 .)١("سبيل إهنا اللعنة الكربى اليت بلي هبا الشعب اليهودي

أما بربارة زوجته فشخصية معقدة حيث كانت مسيحية صاحلة إال أهنا قبلت أن             
تنتقم من زوجها كوهني الذي اهتمها يف عرضها بأن جتعل نفسها مرتعا جلوزيف             
الكاهن حتت غطاء تعليمها الدين اليهودي وهي تعتنق اليهودية يف الظاهر لتغطي            

يقة املّرة لزوجها هترب إىل أديـرة       على جرميتها لكن ملا ينكشف الغطاء عن احلق       
للنصارى وتعزم أن تبقى بقية حياهتا هناك لتكفر عن ذنوهبا وآثامها إال أن رئيسة       

وبة الزوج وتطمئن علـى عـدم         األديرة تعيدها إىل زوجها بعد ما تتأكد من ت        
 .هلاإيذائه 

أما راشيل ابنة كوهني فشخصية هزيلة جعلت نفسها مرتعا لشـباب اليهـود             
هون ويتمتعون هبا يف غياب زوجها يف أمريكا إذ جاءت هـي وولـديها إىل               يل

إسرائيل لكنها خانت زوجها الذي كان يبعث هلا املال لتـهنأ يف احليـاة إىل أن                
يلتقي هبا، ويف غفلة منها حضر الزوج فوجدها بني أخداهنا  من شباب اليهـود               

ري اجلـنس الـرخيص،     فأخذ ولديه وعاد إىل بلده تاركا زوجته تتخبط يف دياج         
إهنم لن يقبلوين اآلن يـا      " وعادت هي إىل أبيها بعد ما طردها عشاقها وخالهنا          

إهنم مجيعا شـحاذون    .. أيب، إهنم يريدون من تنفق عليهم ال اليت ينفقون عليها         
 .)٢("متسولون

وعلى عكس منها أخوها جيم إذ كان يهوديا يف صباه وقد حفظ التلمود عـن               
نه مل يكن يؤمن مبا فيه من العنصرية واهلمجية، وقـد أصـيب      ظهر الغيب، إال أ   

بصدمة عصبية ملا رأى وجه العريب احملروق بقذائف النابامل على مائدة أبيه وهـو              
ما أمجل هذا الزيتون األسود كأمنا تناثر من وجه         "يأكل الزيتون األسود ويقول     

                                                 
 .١١٥/التوراة الضائعة، ص) 1(
 .١٠١/التوراة الضائعة، ص) 2(
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ـ      . )١("هذا العريب احملروق   وم إىل أن اخـتلس     وازداد كرهه للصهاينة يوما بعد ي
بعضا من الصور اليت تصور وحشية الصهاينة وإرهاهبم من دوالب أبيه ونشرها            
يف الغرب، وانفلت من أيدي السلطة اإلسرائيلية اليت بدأت تطـارده والتحـق      
بالفدائيني العرب بعد ما ترك دين أبيه إىل دين أمه تأثرا بصديقه ماريو الزجنـي               

لتجأ إىل أديرة للنصارى يف القـدس وأصـبح         الذي كان يدرس يف إسرائيل، وا     
. ".. ) ٢(مشاسا فيها، إىل أن قرر العودة إىل أمريكا يف رفقة أبيه حملاربة الصهاينة              

أنا ال أقاتل يا أيب من أجل العرب وإمنا أقاتل من أجل احلق، من أجـل قضـية                  
غـي  احلرية يف العامل، من أجل إقرار السالم فيه، من أجل حتريره من قـوى الب              

والطغيان اليت تتاجر بالسالح وتتاجر بالدماء وتتالعب مبصاير الشعوب، أقاتل          
يا أيب من أجل القضاء عل األخطبوط الصهيوين وحترير اليهود من قبضته وإنقاذ             

 .)٣("البشرية كلها من مؤامراته األثيمة وخططه املدّمرة
ة، يبين صالت   تفكر إال ملصلحة الدول    أما جوزيف الكاهن فشخصية صهيونية ال     

غرامية حتت غطاء تعليم الدين اليهودي مع باربرة زوجة كوهني لتلـد ولـدا              
فيكثر الشعب اليهودي كما أنه جيعل خطيبته فورتني بعدما محلت منه، مرتعـا             
لكوهني العجوز لتلد هي كذلك فيوضع الوزر على كوهني املليونري ليتحمـل            

 خالل عالقاته الوّدية مع كوهني      ىوال ينس ! نفقة الولدين الذين ليسا من صلبه     
هدفه السامي يف خدمة دولته إسرائيل فيسجل كل ما ميكن استغالله من كـالم              

                                                 
 .٣٤/التوراة الضائعة، ص) 1(
ها،      ) 2( ا نلمس د ومازلن ا بع ت فيم د تحقق اآثير ق ن ب رة م ات المبك ذه التكهن اهرات  .. "ه ات المظ موج

اح الصهيوني       "و" واإلعتصامات الستنكار الممارسات الصهيونية في إيطاليا      " ترآيا تستيقظ على وقع االجتي
لمكافحة  " دربان"ولعل أبرزها آان مؤتمر     . م٢٠٠٢ إبريل   ٣٣/، س ١٤٩٧/، ع ٤١و١٩/ ص المجتمعمجلة  

دت   ث احتش رية حي ريحة      ٣٢٠العنص حة وص ة واض ه إدان قاع األرض لتوج ة أص ن آاف ة م ة وجمعي  منظم
. عالء النادي " لصهيونية والعنصرية عناق حتى الفناء    ا"و. إلسرائيل بممارسة أبشع أنواع التمييز العنصري     

 .هـ ١٤٢٢، رجب ٢٠٠١، أآتوبر ٣٤/ عالقدسراجع مجلة 
 .١١٥/التوراة الضائعة، ص) 3(
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كوهني إذا عاد يوما إىل رشده وفكّر بالعودة إىل بلده وقد خسر كوهني مخسـا               
 ...وعشرين ميليون دوالر مثن ما سجله جوزيف من كالمه خفية

 تشتغل يف هيئة تشجيع النسل لتجمع       وعلى نفس الشاكلة خطيبة جوزيف، إذ     
دوطتها وتتزوج خبطيبها جوزيف ويف سبيل املال وبإشارة من زوجهـا تضـع             
نفسها حتت إرادة كوهني لتجمع الدوطة ولتلبس املليونري مصاريف ولدها مـن            

 !جوزيف كما أهنا تطالبه مبليون دوالر تعويضا لشرفها فيما بعد
ارة الدفاع والبنك ووزارة االقتصاد فهـم       أما الشخصيات الثانوية كمندويب وز    

شخصيات صهيونية خملصة للكيان الذي يشتغلون يف سلك استحكام دعائمـه           
، ومل تكن هلذه الشخصيات     !فغايتهم الوحيدة هي إسرائيل، والغاية تربر الوسيلة      

أمهية يف ذاهتا، وإمنا هي شخصيات يقتضيها تكوين املسرحية وتكوين احلادثـة            
 .ا يف ذاهتا قيمة مستقلةفيها وليست هل

 اليت ميثل فيها البحث عن الشيء املفقود        التوراة الضائعة هذه هي مسرحية    "
جيم ولد كوهني الذي يرى أن القضاء على اليهود والصهاينة يعـين ضـرورة              
القضاء على جذور العنصرية والقضاء على التلمود وتعاليمه، واملسرحية رمزية          

 قام عليها الفكر اليهودي الصـهيوين مـن أنانيـة           تربز الدعائم األساسية اليت   
واستعالء وأثرة وما بني الفكر الصهيوين والفكر النازي من ارتبـاط يف حتقيـق         

 .)١("فكرة استعالء جنس على جنس أو شعب على شعب
 
 
 
 

                                                 
 .٢٢٠/ صاليهودي في مسرحيات شكسبير وباآثير،) 1(
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 )من اليهودية إىل الشيطنة(رحلة احلياة  
 )١(إله إسرائيل ) ١(

وظلمه وأخذهم إىل أرض    ملّا جنى موسى بين إسرائيل من بطش فرعون         
األمان ذهب إىل جبل الطور مليقات ربه فاجتمع شيوخ بين إسرائيل وكاهنـهم             
يتآمرون على موسى ودينه فتجلّى هلم إبليس زاعما أنه إله إسرائيل وقد اصطفى             
هؤالء الشيوخ السبعة هلداية قومه، فخّر الشيوخ له ساجدين فأمرهم إبليس أن            

وا منها عجال لينفخ فيه من روحه ليكون له خـوار           جيمعوا حلّي نسائهم ويتخذ   
وقد مجع موسى قبل الرحيل مجيـع مـا         . وحركة وليتخذه بنو إسرائيل إهلا هلم     

عندهم من الذهب املسروق من نساء قوم فرعون ليعيده إليهم لكـن القـوم              
بوسوسة من السامري انفضوا على هارون وهنبوا الذهب وصاغوا منه عجـال            

أمر موسى على السامري بـالنفي يف البيـداء         . دأوا يعبدونه جسدا له خوار وب   
، وأمر على عزراء الكاهن الذي دعا إىل عبادة         "مساس ال"واملقاطعة حىت يقول    

الصنم بالقتل، وكان أمر اهللا هلم أن يقتلوا أنفسهم، فيقتل كل إنسان من دعاه                  
 ...إىل الشرك و

  فسدت عقائـدهم وإميـاهنم وال      فكر موسى بأن هذا اجليل من بين إسرائيل قد        
فائدة ترجى من هدايتهم فأخذ يتيه هبم يف األرض أربعني سنة ليمـوت هـؤالء               

 . به شيئان ال يشركولالقوم فيأيت من بعدهم جيل آخر يعبدون اهللا عز وج
وبعد ما استقرت هبم الرحلة وقد توىف اهللا فيها هارون أمر موسى هذا اجليـل               

جلهاد وطرد الكنعانيني من األرض املقّدسة، علـى أن         اجلديد من بين إسرائيل با    
 النساء واألطفال والشيوخ بضر، وعقد لواءهم للعبد        ايقاتلوا رجاهلم وال ميسو   

الصاحل يوشع لكن بين إسرائيل تركوا أوامر موسى وراء ظهورهم واتبعوا أمـر             
                                                 

 . مسرحية عن اليهود في عصر موسى عليه السالم من خمسة مشاهد)1(
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م الشيطان املريد فقتلوا يوشع وانتظروا خروج رجال الكنعانيني ودخلوا مـدهن          
وقضوا على النساء واألطفال والشيوخ ليبثوا الرعب يف قلوب املقاتلة، حسب           

 !.زعمهم
غضب موسى عليهم، وملا أيقن أهنم يتوارثون الكفر والفساد وأن نفوسهم قـد             

اللهم إين بريء من بين     :"... جبلت على الكفر والعناد، تّربأ منهم ودعا عليهم       
اللهم انزل عليهم صـواعق     ! إسرائيلإسرائيل وكفر بين إسرائيل وفسوق بين       

لعنتك وسلّط عليهم اجلبارين يسوموهنم سوء العذاب، واضرب عليهم الذلـة           
 )١ (!"آمني! إىل األبد آمني... واملسكنة واخلزي إىل األبد

 )٢(ملكوت السماء ) ٢(
حياول حيىي عليه السالم تطهري القوم وإعداد الناس السـتقبال الـنيب            

 وهو عيسى عليه السالم، ويسعى إبليس جاهـدا أن          املوعود من أهل بيته، أال    
حيول بني حيىي ودعوته بإثارة مرمي اجملدلية لتراود حيىي عن نفسه وباستعانة جنوده           

 .من الشياطني ليعرقل بعثة عيسى عليه السالم
وملا ُيبعث سيدنا عيسى ويتأكد إبليس من صدق نبّوته يعقد العزم على إثـارة              

 يف ذلك بالشعب اليهودي الذين قد جعلهم لنفسه         شكوك حول دعوته ويستعني   
فينفخ فيهم من مسومه ليلدغوا هبا السيد املسيح ودعوته فيـثريون           " شعبا خمتارا "

مرمي اجملدلية الداعرة اليت عشقت النيب ويؤكدون هلا أهنا لن ختلو بعيسى إال إذا              
ع النـاس إىل    استطاعت أن تفصل بينه وبني دعوته، وال إدراك هلذه املُنية ما مس           

فيكـون لـك    "دعوة عيسى، والسبيل أن نّتهمه يف عرضه ليبتعد الناس عنـه            
 ".وحدك

                                                 
 .٥١/ إله إسرائيل، ص)1(
 . ملكوت السماء مسرحية من أربعة مناظر تصور اليهود في عصر السيد المسيح عليه السالم)2(
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رسم الكهان خطة رصينة على ذلك حيث دفعوا عقدا وسوارا مـن الـذهب              
للمجدلية على أن يدخل عليها رجل، وهو يهوذا األسخريوطي أشـبه النـاس             

وأصدقاؤها وبذلك ينفجـر    بعيسى ومن أتباعه يف الظاهر، متلثما فرياه ضيوفها         
خرب الصلة الغرامية بينها وبني عيسى كالقنبلة يف الناس فيبتعدون عنـه، لكـن              

 ضيوف اجملدلية وأصدقاؤها يف تلك الليلة ويرى يهوذا         راخلطة تفشل إذ ال حيض    
اجلو مناسبا فيحاول أن يصيد السمكة من املاء العكر فيتغزل باجملدلية ويراودها            

 ضغينة اجملدلية فتأىب أن تشارك يف اخلطّة، بل تثـور علـيهم             عن نفسها مما تثري   
 . وتتوب إىل اهللا وتقر لعيسى بالنبوة والصدق وتكفر بالكهنة وإهلهم إبليس

لكن اليهود ال يكفون عن مؤامراهتم الدنيئة فيحاولون أن يوقعوا بـني عيسـى              
ود عليه فيتم وبني ملك الروم إذ يزعمون له أن هذا الرجل يبغي ملكه ويثري اليه            

القبض على يهوذا، الذي دلّ على مكان عيسى، بعد ما انقلب وجهه فأصـبح              
 .كوجه عيسى متاما

حتاول اجملدلية اليت تعتقد أن عيسى هو الذي مت القبض عليه وسيقتل غـدا أن               
وعندما أرادت أن تفتح القفـص      . تفك أسره عن طريق إغرائها لقائد السجن      

 .هوذا اخلائن فرفضت أن تطلق سراحهاّتضح هلا بأن املسجون هو ي
يف اليوم التايل حيضر الكهان أصدقاء يهوذا ليلبسوه تاجا من الشـوك واحللّـة              
امللكية يستهزئون به وليقودوه إىل اجملزرة فيتجلّى هلم إبليس ـ إله إسرائيل ـ   

 نليخربهم بأن عيسى قد هرب وهذا هو صاحبهم يهوذا، لكن الكهان ال جيدو            
هم فينكرون ألوهية إبليس الذي رفعوا جباههم من سـجدته قبـل            األمر لصاحل 

 .قليل ويأبون إال أن يقتل هذا الذي يزعمونه عيسى
 حيضر احلاكم بيالطس الروماين ويعلن عن استعداده لتـرك الرجـل الصـاحل          
عيسى، وإن كان زعم أنه ملك اليهود، فإن من عادة الرومان أن يطلقوا أسريا              
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" باراباس"كن اليهود يطالبونه بإطالق سراح قاطع الطريق        لليهود يف كل عيد، ل    
فيغسل احلاكم يديه يف طشت ماء ويعلن براءته مـن دم هـذا             ! وصلب عيسى 
 !الرجل الصاحل

! الق دمه علينا وعلى ذرارينا    " لكن الشعب اليهودي يقبل وزر دمه بكل جرأة       
 .)١ (!"علينا دمه وعلى ذرارينا

شل مجيع خطط إبليس الـذي كـان يعـرف          ويقوم اليهود بصلب يهوذا وتف    
لكنه بقي معتزا بنفسه يرى هذا الفشل انتصارا له فيباغتـه صـوت             ... احلقيقة

عيسى، رسول اهللا وكلمته الذي رفعه اهللا إليه، وهو حيذر إبليس بأنـه سـوف               
 .كما لقي عبده يهوذا جزاءه! يلقى جزاءه يوم الدين

لبهم لرسالته، وإن جنـا هـو،       لكن إبليس يرى يف كفر يهود برسالة عيسى ص        
انتصارا له فيهدد عيسى بأنه سوف يفسد مجيع األقوام بشعبه املختـار، بـين              

لكن عيسى ينذر إبليس مبجيء     . إسرائيل، الذين سيبين هبم ملكوته على األرض      
النيب اخلامت الذي ستبقى دعوته إىل األبد ولن تترك ملكوتا يف األرض إلبلـيس              

 .وأعوانه
غرور يتوعد بأنه ليطمسن وليقضني عليه، فيشع نور عظـيم مـن            واإلبليس امل 

السماء يتوّهج املسرح ويتململ إبليس وشيطاناه من شهود النـور فيحجبـون            
عيوهنم بأيديهم ويتخبطون يف املسرح ويسمع حفيف كحفيف األجنحـة مـن            
السماء فرياع الشياطني الثالثة وخيرجون هاربني، واألصوات السماوية تـردد          

 !..".وبالناس املسرة.. وعلى األرض السالم.. د هللا يف األعايلاجمل"
 
 

                                                 
 .٩٩/ إله إسرائيل، ص)1(
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 )١(احلية ) ٣(
 يف سويسـرة يف     )٢( فرح إبليس لنجاح خطته إىل أن وصلت باجتماع بال        

حيث جتمع قادة اليهود وتدارسوا آماهلم      ) م١٨٩٧(أواخر القرن التاسع عشر     
أن ميسكوا مبجرى    ايف أنه قد آن موعد قيام دولتهم يف فلسطني بعد ما استطاعو           

، وهـو   داحلياة يف دول العامل كلها فهم يطمعون يف قيام دولتني، دولة بال حدو            
بالسيطرة على العامل كله، ودولة حمدودة، تقوم يف فلسطني وتنموا وتتسع حىت            
تشمل أرض امليعاد بأسرها من النيل إىل الفرات، ومن مث ينبسط سلطاهنم على             

 .العامل أمجع
اليت من خالهلا   " املاسونية" على منط    )٣("صهيون"ع قيام منظمة    وتدارس االجتما 

استطاعوا أن يسخروا بالعامل ويستعملوا قدرات اجلوييم يف احلصول على مآرهبم           
 ... وآماهلم حتت الفتات حقوق البشر والدفاع عن املستضعفني و

                                                 
ا                 ")1( ة ومنه ة الصهيونية بأشكالها المختلف ة لليهودي مسألة الحية التي يذآرها باآثير هي شعار القوة الخفي

ا    ة ا "الماسونية وقد اتخذت القوة الخفية شعارا له رأس       " لنحاسية الحي ة ال ا في فلسطين وتارآ واضعة ذيله
ذنب أي تسيطر              رأس بال والجسد يفسدان في األرض في جميع بلدان العالم، ولن تهدأ هذه الحية حتى يلتقي ال

اليهودي في مسرحيات شكسبير     ". (هذه القوة على العالم آله وإقامة دولة إسرائيل التي تحكم الدنيا بأسرها   
اآثير ن  ٢٠٩،٢١٠/، صوب ا م ونية    "  ، اقتباس ة الماس ة العالمي ة لليهودي وى الخفي دالعفو  " الق داود عب ل

 ).١٩٨٣، دار الفرقان، عمان٣/سنقراط، ص
ة في                    )2(  عندما يئس هرتزل من إقناع الدولة العثمانية بقبول مشروعه وخابت مساعيه في إقامة دولة يهودي

ؤتمر عام يجمع        فلسطين عن طريق تقديم الرشاوي والمغريات المالية وال     د م ى التحضير لعق سياسية اتجه إل
عتاة اليهودية العالمية من حاخامات ومفكرين وأصحاب أموال، وانعقد المؤتمر تحت اسم المؤتمر الصهيوني          

ام  ال بسويسرا ع ي ب ي فلسطين١٨٩٧األول ف ة ف ة يهودي ة دول ة إقام ه مناقشة آيفي : راجع... م تمت خالل
 .٩٢/، ص)م١٩٨٧هـ١٤٠٧األولى، /ط(لعفنان، سعد خلف، ، ا"جذور اإلرهاب وأهدافه"
ه في     " مكان تحت الشمس    " يقول نتنياهو في     )3( ه اليهود من               ١٨٩٥بأن ا يعاني ودور هرتسل بم م ضاق ثي

ا              "الضغوط الالسامية في أروبا ورأى النجاة في         ورا، وخروج اليهود المطاردين إليه ة ف ة يهودي " إقامة دول
ى     " الصهيونية " شكال حرآتهما التي أطلقا عليها اسم        وبمشارآة من ماآس نورداو    ل صهيون    "إشارة إل جب

ر من يهود الشتات           ا عدد آبي الذي يمثل رمز إقامة الدولة اليهودية من جديد ـ في نظرهما ـ التي سيعود إليه
ة الصهي   " المؤامرة ومعرآة المصير "في حين يعيد سعد جمعة في " لتجنيد حياتهم القومية  روز الحرآ ونية ب

دبير        ١٨٨١علنية إلى عشية اغتيال قيصر روسيا إسكندر الثاني سنة           م إذ اتهمت السلطات الروسية اليهود بت
اد حل محدود لمعضلة محدودة، ال       .. مقتله فطردت منهم عشرات األلوف  ى إيج وبقيت الحرآة قومية ترمي إل

ة اطير ديني ق أس ى تحقي ي  ! إل ؤتمر الصهيوني ف ع الم ى أن اجتم ازل"إل نة" ب ي آب س را ف م ١٨٩٨بسويس
ذه        ي بشرعية ه بدعوة من هرتزل للعمل على تبني فكرة وطن قومي في فلسطين والحصول على اعتراف دول

ويمكن ..."الفكرة وإيجاد منظمة دائمة تتولى التبشير بهذه الفكرة ونشرها ولم شتات جميع يهود العالم حولها              
ه في       الجمع بين القولين في أن الشعور اليهودي باال        دأوا          ١٨٨١ضطهاد بلغ ذروت ر الطرد من روسيا وب م إث

ي       هيونية ف ة الص زل الحرآ ّكل هرت ى أن ش ل إل و الح التفكير نح ى   ١٨٩٥ب ود إل ع اليه تطاع أن يجم م واس
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ثارهتا حربا  إل! وملّا يئسوا من إخضاع العثمانيني هلم فكروا يف تغيري خريطة العامل          
طاحنة تسيل فيها دماء اجلوييم أهنارا وقد كانت حروب العاملية األوىل والثانيـة             

 ... من تلك املكيدة
يغتر إبليس مبكائد اليهود وقدراهتم فيميل إليهم ويتناسى شياطينه إىل أن يقع يف             
قلوهبم شيء فريفعون شكواهم إليه، وهذا يثري غضب إبليس عليهم ويطـردهم            

 لكنه يفاجأ بعد ذلك أن اليهود يبلغون درجة عالية يف املكر واخلداع             .من عنده 
بل ويتجاوزون درجته ومن مث ينكرون وجوده ويرونه ومها وخرافـة، فيعـود             
منتكسا خمذوال يتصاحل مع شياطينه من جديد يائسا من حياة األبلسة ويشري إىل             

ارئهم فيقبل اهللا توبتـهم     شياطينه بأن يتوبوا إىل اهللا مجيعا، فيبتهلون كلهم إىل ب         
مجيعا إال إبليس إذ يشترط لقبول توبته أن يئوب كل من أضـلهم مـن بـين                 
إسرائيل، أي اليهود، إىل رشدهم، فإن رجوع إبليس وتوبته ال معىن لـه وقـد               

يتعاىل إبلـيس علـى هـذا       .  مليون إبليسا آخر يفسدون يف األرض      ١٦صنع  
 ويتبعه شياطينه ويفكر يف العـودة           الشرط الذي يراه مستحيال فيعود إىل كفره      

إىل أن  . مّن فضل له عليهم وال    إىل شعبه املختار، لكنه جيد نفسه واحدا منهم ال        
فيأمر شياطينه الذكور   "!. االندماج"يهتدي إىل خطة أخرى يعيد له سطوته وهو         

بأن يندجموا يف شعبه املختار ويتزوجوا من النساء اليهوديات وكـذلك يـأمر             
 من شياطينه بالتزاوج من ذكور اليهود فيأيت اجليل اجلديد اندماجا منهم            اإلناث

فهو أرفع من شياطينه شيطنة ومكرا وأقل من اليهود فيعـود سـلطان املكـر               
 !واخلديعة إلبليس من جديد

مل تكد تتم فرحة إبليس هبذا النصر الذي يزعم أنه سوف حيقـق مـن خاللـه                 
ـ سبحانه وتعاىل ـ إال ويفاجأ بصوت  ملكوته على األرض ويهزم رب العّزة  

                                                                                                                   
ي   ؤتمرهم ف ع . م١٨٩٨م مس  "راج ت الش ان تح ير  "، و٤٥/، ص"مك ة المص ؤامرة ومعرآ ، "الم

 .٣٣،٣٤/ص
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عيسى عليه السالم وهو عليه باملرصاد، ينذر بين اليهود مـن سـوء العاقبـة               
وألقينا بينهم العداوة   : "عليه وسلم وهو يتلو قوله تعاىل     صلى اهللا   وصوت حممد   

ويسـعون يف   . والبغضاء إىل يوم القيامة، كلّما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا         
 الذين آمنوا   ايا أيه :"ويتلو قوله تعاىل  . )١(" املفسدين بحي دا واهللا ال  األرض فسا 

. )٢ (!"تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مـبني        ادخلوا يف السلم كافة وال    
قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبـع رضـوانه سـبل              "و

يسـدون آذاهنـم    يستويل اهللع واخلوف على إبليس وشـياطينه ف       . )٣("السالم
 .)٤(بأصابعهم ويغمضون عيوهنم
 صورة الشخصية اليهودية

املسرحيات الثالثة تلقي الضوء على الشخصية اليهوديـة يف فتراهتـا            
التارخيية الثالثة، منذ رفقتها لنيب اهللا موسى بعـد النجـاة مـن رق العبوديـة                

ىل العصـر   الفرعونية مرورا مبرحلة بعثة عيسى عليه السالم والكيد لدعوتـه إ          
احلديث، إشارة من املؤلف بأن الشخصية نسيج متكامل امتزجت أوصاله باملكر           

ميكن تغيريها، فهي وإن     واخلديعة، وتبقى معتزا على هذه العقلية اجلامدة اليت ال        
تغّيرت الظروف تبقى شخصية منطية حتافظ على نسيجه األول وتبقـى علـى             

 .سريته األوىل يف مجيع األطر الزمنية
خصيات الثانوية يف اإلطار العام، وإن كانت رئيسـية يف فتراهتـا الزمنيـة              الش

احملددة، تبقى حتتفظ على مسات املكر واخلديعة ونبذ دعوة احلق، فالسامري يرمز      
يتكاتف مع من هم على شاكلته لتركيز دعائم        " إله إسرائيل "عنصر الشر يف    

تضرب على  "  السماء ملكوت"دعوة إبليس بصنع عجل له خوار، واجملدلية يف         
                                                 

 .، سورة المائدة٦٤/آية)1(
 .، سورة البقرة٢٠٨/ آية)2(
 . سورة المائدة١٥،١٦/ آية)3(
 .١٥٨/ إله إسرائيل،ص)4(
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نفس الوتر غري أهنا شخصية نامية تظهر داعرة رخيصة ترقص علـى موسـيقى              
أهواء الكهنة يف سبيل دراهم معدودة لكنها سرعان ما تعشق السـيد املسـيح              

ويف سبيل غرامها تؤمن بدعوته علّهـا جتـد         ! وتسعى أن تفوز به أيا كان الثمن      
 .بغيتها منه

لّبسه الكاتب صورة الشخصية يف املسرحيات الثالثة       أما احملور األساسي الذي ي    
هي تلك الفئة من الكهنة الذين آلو على أنفسهم أن يعرقلوا دعوة احلق إىل أن               

وتبقى هذه النفسية املاكرة حّية نشطة طوال العصـور         . تقوم قائمتهم يف دولة   
 مشوليا  املاضية توّرث دعوهتا إىل من بعدها حتت قيادة إبليس إىل أن تصبح واقعا            

 . مليون يهودي على أرض امليعاد١٦تتجلى يف 
تظهر الشخصية يف بدايتها دمية يف يدي إبليس خاضعة لسياساته وأوامره موقنة            
بأنه هو اإلله األكرب لكنها تتجاهل أمره عندما تعارضت املصاحل وأراد إبليس أن             

 التراب  ينجي يهوذا من املوت واقتضت مصلحة قيادة اليهود أن ميوت فيتوارى          
 .دعوة عيسى ويكون األمر لليهود من جديد

وتنمو الشخصية يف مرحلتها األخرية بعد ما متسك بعنان دولتها فتصبح صورة            
           واقعية من اإلبليس األكرب فتشعر باالسـتقالل منـه وتـرى وجـوده ومهـا               

 .له داعي ال
أن أظهرت  أخذت املسرحية معوال وبدأ يكمش يف مكنون ضمري الشخصية إىل           

أهنا وإن ختاذلت وانكمشت حينا من الزمن ، لظروف معّينة، فهي تبقـى رمـز              
 .يبارى وستعود يوما إىل الواجهة من غري قناع الشر األبدي الذي ال
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 األيادي اخلفية 
 مأساة أوديب) ١(

سيما املسرح يف تارخيه الطويل بني األمم        اهتمت الدراسات األدبية وال   
ة، ومنذ بزوغ فجـره األول يف األدب العـريب، مبسـرحية            والشعوب املختلف 

 ٤٣٥اليت ألّفها صوفلكيس يف وقت حيدده الباحثون بني سـنيت   " أوديب ملكا "
مضربا " عقدة أوديب " قبل امليالد وقد كان تأثريها بالغا حىت أصبحت          ٤٢٥و

بلغ عدد الـذين    "لألمثال وذلك لكثرة الكتابات اليت عاجلت هذه العقدة وقد          
ولوا كتابة هذه األسطورة من جديد ثالثني كاتبا وشاعرا من بينهم الكاتـب             حا

وقد فضل عليها الباحث    " أوديب ملكا " الذي كتب    )١("املصري توفيق احلكيم  
اليت وضـعها يف عـام      " مأساة أوديـب  "حممود سيد يوسف مسرحية باكثري      

 .)٢(م١٩٤٩
ذ أراد من خالهلـا أن      قصة باكثري مع األسطورة ختتلف عن رؤية سائر الكتاب إ         

كان ذلك  "يعرب عن أزمة ومعاناة عاشها يف فترة حرجة من فترات األمة العربية             
إثر حرب فلسطني اليت انتهت بانتصار اليهود على اجليوش العربية جمتمعة، فقد            
انتابين إذ ذاك شعور باليأس والقنوط من مستقبل األمة العربية وباخلزي واهلوان            

 أن كل كرامة هلا قد ديست باألقدام فلم تبق هلا كرامـة             أحسست. مما أصاهبا 
أدري كيف أنفـس     تصان، وظللت زمنا أرزح حتت هذا األمل املمض الثقيل وال         

 وقد كان متنفسه هو تناوله ملأساة أوديب تناوال يعرب عن مأساة األمـة              )٣("عنه
 .)٤("العربية واإلسالمية

                                                 
 .۴١/العشماوي، محمد زآي، ص دراسات في النقد المسرحي، 1)(
ع 2)( ر  : راج ري المعاص رح المص ي المس د  ف دور، محم دآتور(، من ر،   (، )ال ع والنش ر للطب ة مص دار نهض

 .١٠٣/، ص)القاهرة
 .٢٤٦/،صعلي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي، نقال عن ٥٨/اآثير، صفن المسرحية، علي أحمد ب 3)(
 .٢٤٦/، صعلي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي 4)(
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يكاد علم  " إذ اختفى وراء الرمز و     بيد أن تناول باكثري لألحداث مل يكن صرحيا       
الرموز يكون العامل الكبري الالهنائي الدائم احلركة الذي يغلّف عاملنا الصـغري،            

ويكفـي إليضـاح ذلـك أن       ... احملدد، البطيء؛ عامل املنطق والنظام الواضح       
نالحظ أن الرموز املنطوقة املسموعة ختتلف من أمة ألمة، وتولـد، وتشـب،             

تشيخ، وتضعف، ومتوت، على حني تبقى احملتويات الفكريـة         وتنمو، ومترض، و  
 وقد نفـث يف     )١("بعدها، ورمبا قبلها أيضا، ثابتة أو متغّيرة، ولكنها دائما حية         

الشاعر اليوناين اخلالد صوفوكليس تلك الصيغة وذلك املدلول        "هذه األسطورة   
ني يف آداب   اللذين جعال من مسرحيته عمال خالدا عجز عن جماراته مجيع الالحق          

 .)٢("العامل املختلفة
كان اليوس منذ ارتقى عرش ثيبا حييا حياة سعيدة راضية مع زوجته جوكاست،             
ومل يكن يكّدر صفو هذه السعادة إال شيء واحد وهو أن الـزوجني مل يرزقـا                

فخطر للملك أن يستشري الكاهن أبولون يف حمنته هذه لعله أن جيد عنده             . الولد
لكاهن مل يكن مسحا، والمواتيا، فأظهر للملك يف شيء مـن           منها خمرجا، لكن ا   

ومن هنـا   . أعلن إليه أنه إن رزق الولد فسيقتله ابنه       . اإللغاز ما خبأه له القضاء    
غري أن القضـاء    . بدأت املأساة إذ رضي امللك العقم بل رغب فيه وحرص عليه          

 هـذا   ماض يف غايته دائما، فما هي إال أن يرزق اليوس من زوجته جوكاست            
هنالك استأثر احلرص على احلياة     . الغالم الذي أنذره أبولون بأنه سيذيقه املوت      

بنفس امللك، فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن يقتله هذا االبن، وأسلم الطفل إىل راع               
من رعاته، وكلّفه أن يلقيه على اجلبل هنبا للسباع، ولكن الراعي مل يكن قاسي              

 الطفل على اجلبل ومل يقتله، وإمنا أسـلمه إىل          غليظ الطبع، فلم يلق    القلب وال 

                                                 
 .٢٤/،ص١٩٨/، عالفيصل، )الدآتور(، المسيري، عبدالوهاب "اللغات السّرية والجماعات اليهودية"1)(
 .١٠٤/، صفي المسرح المصري المعاصر 2)(
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. وكان ملك كورنت بوليب شقيا بعقم امرأته مريوب       . راع آخر مللك كورنت   
 .فيدفع الراعي إليه هذا الصيب  ويتبناه امللك وينشئه تنشئة أبناء امللوك

رأى الشاب من ِلداته وأترابه ما يريبه يف جلية أمره فذهب إىل معبـد أبولـون                
 حقيقة نسبه فزاد ريبة يف أمره إذ أنبأه أبولون بأنه سيقتل أباه وسـيتزوج               ليتبني

يعرف لنفسه أبا غري بوليـب ملـك         فأراد أن يقاوم القضاء، وهو ال     . من أمه 
كورنت وال أما غري مريوب ملكتها، فأزمع اهلروب إىل أبعد ماميكن مـن أرض              

ذا عربـة تعترضـه     وإنه لفي بعض الطريق عند مكان شديد الضيق، وإ        . والديه
وتأخذ عليه سبيله، فيكون اخلصام باللسان، مث يكون االقتتال، وإذا الفىت يقتل            
صاحب العربة، وقد تفرق من كان معه من خدم وأنصار، وهو ميضي يف طريقه              

فهذا . حىت يدنو من مدينة ثيبا، فيسمع بأن املدينة مروعة خبطر داهم ونكر مبني            
لسماء أو جنم هلا مـن األرض علـى صـخرة    كائن غريب قد هبط عليها من ا    

ما كائن له صوت    : مرتفعة يرصد من مير به من الناس يلقي عليهم لغزه الغريب          
واحد، ميشي على أربع إذا أصبح، وعلى اثنتني إذا زالت الشمس، وعلى ثالث             

 إذا أقبل املساء؟
يعفي الكائن الغريب الذي اختذ جسم األسد ورأس املرأة ووصـل جبسـمه              ال
ناحني، والذي يسميه املصريون القدماء أبا اهلول، أحدا من اإلجابة ويعاقبهم           ج

يفحمه أوديب بأن اإلنسان هو الذي ميشي على        . باملوت على العجز واإلخفاق   
أربع إذ حيبو طفال وعلى اثنني إذ انتصف هنار عمره وشب، وعلى ثالث يـوم               

نفسه من أعلى الصخرة    فألقى أبو اهلول ب   . ينحين على العصا من ثقل شيخوخته     
وقد رضي عـن رعيتـه      . فمات وظفر الفىت بعرش ثيبا، واختذ امللكة له زوجا        

ورضيت عنه رعيته ورزق الولد إىل أن امتحنت املدينة ذات عام بوباء فسـد              
عليها أمرها كله فسادا عظيما؛ فقد هلك الزرع وجف الضرع وأسرف املوت            
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من يؤامر اإلله ويستشريه يف هـذا       يف كل حي، فأرسل امللك إىل معبد أبولون         
أجاب أبولون أن اآلهلة لن يكشفوا الضر عن هذه املدينة إال إذا            . البالء العظيم 

ثأرت لاليوس من قاتله، وبدأ امللك يبحث عن القاتل حىت تبينت لـه احلقيقـة               
منكرة بشعة، فهو اجملرم الذي قتل اليوس بل وهو اآلمث الذي اختذ أمه زوجـا               

هنالك يتبني أوديب وتتـبني     .  هذا القصر وأولدها أبناءه األربعة     وعاش معها يف  
فأما جوكاست فلم تكد تظهـر علـى        . مرّد ملا كتب القضاء    جوكاست أن ال  

يـرى   احلقيقة البشعة حىت خنقت نفسها، وأما أوديب ففقأ عينيه بيديه حىت ال           
 . الضوء

عصور؛ فقد حتدثت هبـا     هذه هي القصة اليت روهتا األساطري اليونانية منذ أبعد ال         
األودسة يف نشيدها احلادي عشر، كما حتدثت هبا أقاصيص ثيبا نفسـها بعـد              

وقد اقتبس باكثري هذه األسطورة حبذافريها غري أنه عّدل فيهـا مبـا             . )١(ذلك
يتماشى مع مفكورته الرمزية، فهو جعل أوديب يعرف العاقبة منـذ أول أمـره        

واجه القضاء الذي كفّر به وباآلهلـة الـذين         لكنه أراد مبا أويت من العناد أن ي       
شخصية قوية ماضية العزم شديدة التصميم متماسـكة حـىت يف           "دّبروها، فهو   

أحلك الظروف، جعلت منه احلقيقة اليت اكتشفها أكثر تصميما على مواقفـه،            
لكنه يف املقابل إنسان، ومل خيرج به ـ باكثري ـ عن كونه إنسانا، تنتابه حالـة    

تردد، لكنه سريعا ما يتخلّص من ضعفه، وقد استدعى الصراع هذا           الضعف وال 
النوع من الشخصية ليمكنها أن جتابه الشر البشري بـالقوة واملضـاء البشـر            

 .)٢("اخلري

                                                 
دار العلم للماليين،   ( ، أندره جيد، ترجمة طه حسين،        أبطال األساطير اليونانية   أوديب ثيسيوس من  : راجع 1)(

 .١٤ -٧/، ص)١٩٨٠الرابعة، / بيروت،ط
 .٢٦٤/، صعلي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي 2)(
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وقد انتصر أوديب على الكاهن األكرب فانتصر بذلك للحقيقة واخلري وعنـدما            
هلا تأكيـدا النتصـار     حقق ذلك كان البد له من أن يترك املدينة، ألن يف تركه             

احلقيقة، وجزء من هذه احلقيقة أن أوديب قد اقترف جرما وإنه مل يعد صـاحلا               
 فهو يهفو   )١("للحكم، فليكفر عن هذا اجلرم وليترك احلكم ملن هو أقدر وأصلح          
إن مع املاضي   "إىل مصلحة شعبه ويرى نفسه املاضي البايل الذي البد أن يزول و           

وأنا اليأس فألمضـي ليجـيء      ! خل الطريق للمستقبل  ملستقبال، أنا املاضي فأل   
إن طيبة لن تعقم مبلك يتوىل أمرها خريا مين، دون أن ميـىن مبثـل                ")٢ (!"األمل

أنا ... يدنس رداءه مبثل ما دّنس به ردائي، أنا املاضي وهو املستقبل           شقائي، وال 
 .  )٣("اليأس وهو الرجاء واألمل

رة قالبها القصصي فال يلزم نفسه أن جيعـل         يبغي من األسطو   ومبا أن باكثري ال   
هذه احلدة يف الطبع وهذه القسـوة غـري         "أوديب يفقد بصره فهو مل ميثل فيه        

حيتاج  اجملدية على النفس فمسؤولية أوديب عن جرمه مسؤولية حمدودة جدا وال          
 بل يكتفي بأن خيرجه ـ مثل ما فعل  )٤("إىل هذه الصورة القاسية من القصاص

حلكيم ـ من قصره ليال هائما على وجهه ترافقه ابنته إىل حيـث   صوفكليس وا
 .يعرف هو أحدا يعرفه أحد وال ال

 الشخصية الرمزية
تتحمل املسرحية مبوضوعها وأصوهلا األسطوري اليوناين أن يسـلّط          ال 

على رمز حمدد معني بل الرمز فيها كلي يشمل فئات من الواقع املريـر الـذي                
فقد كانت مأساة فلسطني نتيجة مكيدة مدّبرة تواطأ         " يرزخ حتت عقدة أوديبية   

عليها االستعمار والصهيونية وخدمهم فيها بعض ملوك العـرب وزعمـائهم،           
                                                 

 .٢٦٣/، عزالدين إسماعيل، ص قضايا اإلنسان في األدب المسرحي1)(
 .١٨٧/المسرحية، ص 2)(
 .١٨٢/المسرحية، ص 3)(
 .٢٦٣/، صقضايا اإلنسان في األدب المسرحي 4)(
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بدأت هذه املكيدة من وعد بلفور أو نبوءة لوكسيانس، ليخوض العرب احلرب            
وكان أوديب هو الذي سعى بنفسـه إىل        ( غري املتكافئة واليت انتهت هبزميتهم      

مار التجربة متحديا تلك النبوءة حىت وقع يف صميم املأساة طبقا خلطة            خوض غ 
متاما كما سعى العرب إىل خوض غمار احلرب        ) يدري هو عنها شيئا    مرسومة ال 

    ضد إسرائيل، متحدين بزعمهم كل القوى اليت تناصر إسرائيل حـىت وقعـوا             
 . )١("يدرون عنها شيئا يف صميم املأساة طبقا خلطة مرسومة ال

إىل األمة العربية وما حلق هبا من هزمية ومهانة، فكتب عليها           "وقد يرمز أوديب    
أن تتوارى عن أحداث العامل وأن تقبع يف تيهها، وقد يرمز أوديب إىل اإلنسان              
العريب املقهور، الذي جتّرع مرارة اهلزمية من األعداء ومرارة القهر من حكامـه             

رج بلده وأمته باحثا عن أمل جديد أو        فحمل عصاه وفضل الرحيل، إما إىل خا      
إىل داخل نفسه، سافر إليها وتقوقع بداخلها، وأغلق الباب على نفسه ألنه مـا              

يفقـأ عينيـه وأن يتيـه        أن ال " وقد فّضل باكثري     )٢("عادت له قيمة يف املعادلة    
ويرحل مبصرا لعله يرى طريقه مّرة أخرى فيعود وقد تعـاىف مـن أمراضـه               

 .)٣("ورجسه
 الـذين كـانوا     ة باكثري أراد أكثر من ذلك إذ رمز بتلك الفئة املشـؤوم           ولعل

يسريون األحداث حتت لواء الكاهن الكبري إىل الصهيونية العاملية واليهـود إذ            
كانوا وراء نصب حكام على البالد اإلسالمية والعربية ـ وقد رمز عن تلـك   

بشعب طيبة الطيـب    البالد بطيبة وعن الشعوب اإلسالمية املغلوبة على أمرها         
املغفّل ـ وقد وصل كثري منهم إىل سدة احلكم وجلس على عرش البلد بعد ما  
قتل أباه أو ارتكب من اآلثام ما يوازي مقارنته ألمه، وإذا تابعنا أمرهم فسنجد              

                                                 
 .٢٦٧/فن المسرحية لباآثير نفال عن علي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي، ص 1)(
 .٢٦٨-٢٦٧/، صعلي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي 2)(
 .٢٦٨/، صعلي أحمد باآثير ومسرحه اإلسالمي 3)(
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حمالة ـ أيادي خفية كانت تلعب وراء الكواليس وحتّرك اجلنود والقالع   ـ ال
الشطرنج على رقعة العامل اإلسالمي متهيدا لبنـاء        والفيلة حسب ما تقتضيه لعبة      
 .صرحهم الشامخ يف إسرائيل

فالشخصية اليهودية القابعة حتت قناع الكاهن الكبري ومؤسسـته اإلجراميـة           
الضخمة تتمتع مبكر ودهاء خطري ونفس طويل إذ ختطط للمستقبل البعيد وتبقى            

هدوء تـام وتسـعى إىل      تنتظر الثمار من غري استعجال النتائج وهي تشتغل يف          
تسخري مجيع األحداث والظروف لصاحل أهدافها كما تسعى لشراء ذمم العمالء           
يف غطاء من األوهام واألساطري اليت لّبستها غطاء من الديانة والقضاء ووثّقتـها             

 .مبا تفتريه على الوحي والسماء
يأتينا صوت باكثري وكأنه رعد صاعد من جب عميق يهتـف بكـل صـراحة               

إنّ على أوديب أن يئوب إىل رشده وأن يتـوب  : خياف لومة الئم نان وال واطمئ
من مجيع املعاصي واآلثام ليعود إىل خدمة وطنه وشعبه وأن ينسلخ من األقـدار              
الكاذبة اليت جيري يف سبيل حتقيقها على إشارة من تلك األيادي اآلمثة اليهودية             

اهل حقيقة أمره والسيما بعد مـا  ينبغي أن يتج اليت تأخذ بزمامه ميينا ومشاال وال  
 .   تبني له اخليط األبيض من اخليط األسود
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 )١(إمرباطورية يف املزاد) ٢(
تبدأ املسرحية حبكاية املنافسة االنتخابية بني حزيب العمـال واحملـافظني يف            
احلكومة الربيطانية وكل من تويلمان من حزب العمال وستيتلي مـن حـزب             

جتمعا يف حفل ذكرى زواج تويلمان من جرترود قبل موعـد           احملافظني الذين ا  
إعالن نتائج االنتخابات يرجو فوز حزبه ويهتف باحلياة لرئيسه وباملوت واللعنة           
لرئيس احلزب اآلخر ويتعاركان مرة بعد أخرى فتتـدخل زوجـاهتم لتهدئـة             

 .املوقف
ن حزب   هنري ابن تويلمان وخطيب كارولني بنت ستيتلي عضوة يف الربملان م          

احملافظني ـ واليت مل تشترك يف احلفل ألهنا كانت يف مؤمتر مدريد ـ تتنبأ بفـوز    
احملافظني قبل االنتخابات أمام أبيه ويربر ذلك بأن اليد العليا ـ اليهود ـ تريد   

لكن تويلمان وستيتلي يرفضان هذا التهجم السافر       ! ةذلك وإرادهتا نافذة ال حمال    
 .انه بالفاشية والعداوة للساميةعلى اليهود من هنري ويتهم

 ملا يشتد الشجار بني الصديقني ـ تويلمان وستيتلي ـ وكل يتهم حزب الثاين   
باخليانة للشعب، يشري هنري إىل أهنما وجهان لعملة واحدة، فيـوم أن كانـت              
احلكومة حلزب العمال جلد اإلرهابيون اليهود ضباط بريطانيا يف فلسطني، فقد           

ل كل من هب ودب على هيبة بريطانيا العظمـى فهـب            جرأت حكومة العما  
وقد كان ميثل املعارضة يومئذ يـدافع عـن أولئـك           ) رئيس احملافظني (سريكل  

ويتأسف هنري علـى  ! اجملرمني مستعمال فصاحته يف االعتذار هلم وتربير عملهم  
ميلك شجاعة النطق باحلقيقة وهو حيتضر من الطعنات         الشعب الربيطاين الذي ال   

اجلندي الربيطـاين الـذي طعنـه       ( ومة وهو أقل من مركوشيو الشجاع       املسم

                                                 
 . ملهاة من أربعة فصول)1(
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لعنات السـماء   : الذي قال وهو يتجّرع كأس املنية من الطعنة اليهودية        ) اليهود
 . )١ (...على حزبيكم 

كوهني اليهودي حيمل رسالة من أندرسون احملامي ـ رئيس هنري ـ إىل هنري   
فوز سريكل رئيس حزب احملافظني يف      بفصله عن العمل يف حفلة أقيمت مبناسبة        

ومهـا يف   " ليفني ومستقبل العامل  "االنتخابات كما أنه يعري كتابا لكارولني عنوانه        
 ! طريقهما إىل داخل الصالة للرقص فتشكره كارولني شكرا جزيال على الكتاب

ويف هناية احلفل يدخل على سريكل العربيد ـ رئيس احلكومة ـ وزير الدفاع   
يتنبأ باكثري على لسـان     . رت القائد العام لقوات الشرق األوسط     وجنرال روب 

يف دهلي الذي يسعى إىل تصفية اإلمرباطورية        وزير الدفاع انعقاد مؤمتر الشعوب    
سبيل إىل استقرار السـالم يف       الربيطانية باعتبارها قلعة االستعمار الكربى، وال     

ر باندونج بعد ثالثة أعـوام      وقد حتقق هذا التنبؤ يف مؤمت     .)٢(العامل مادامت قائمة  
سريكل ناقم على وزير دفاعـه وعلـى اجلنـرال          . )٣(من كتابة هذه املسرحية   

روبرت اجلبان الذي يراه سبب هجوم شراذم املصـريني علـى معسـكرات             
! اإلمرباطورية يف وضح النهار وسلب اجلنود أسلحتهم وإلقاء جثثهم يف التـرع           

ويلكم أصم أنـتم؟ أرسـلوا      : " إياهم ويصيح بأعلى صوته يف نوبة جنونية آمرا      
دمروا مدهنا وقراها باملدافع والقنابل،     ! أسطولنا البحري واجلوي كله إىل مصر     

هذه ! ال أمن على إسرائيل ما بقيت مصر      . أبيدوا مصر وامسحوها من الوجود    
أتسمعون؟ جيـب أن نطيـع   !... وصية املستر برنارد باروخ سيد أمريكا املطلق 

 .)٤(..."إىل النهاية ... من لنا العون األمريكي إىل النهاية املستر باروخ ليض

                                                 
 .٣٩/ ص إمبراطورية في المزاد،)1(
 .٦٧/ إمبراطورية في المزاد، ص)2(
 .م١٩٥٢ ألفت هذه المسرحية في سنة )3(
 .٦٩/ إمبراطورية في المزاد، ص)4(
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اهنارت عزائم احلكومة الربيطانية ملا علمت أن روسيا وافقت على مفاد مـؤمتر             
إال أهنـا   . دهلي لكنها كانت تضع آماهلا على أمريكا وأهنا سوف حتافظ عليهـا           

بريطانيـا ومت   فوجئت بوقوف أمريكا جبانب مؤمتر دهلي وقامت ثورة شعبية يف           
القبض على الرئيس، املستر سريكل، املتنكّر يف زي السيدات وعلى تويلمـان            

وعرضت اإلمرباطورية يف املزاد وبيع مجيع اجلـزر        . وستيتلي من أعضاء الربملان   
والدول التابعة لالستعمار الربيطاين إىل شعوهبا کما بيعت ما يف بريطانيا نفسـها             

ل وسالح الطريان وكل شيء حىت املتـاحف        من املصانع والشركات واألسطو   
وحىت أرادوا عرض اجلزيرة ـ الربيطانية نفسها ـ يف املزاد إال   . ودور الكتب

أن الكتلة الثالثة ـ دول آسيا ـ رفضت ذلك واشترطت أن تباع اجلزيرة إىل   
أهلها، بيد أن أموال اجلزيرة مل تكف لذلك فقررت قيادة الثورة مصادرة أموال             

كذلك أخذ رئيس الـوزراء ـ سـريكل ـ مـن      . لعلها تسد النقصاألغنياء 
السجن ليعرض يف املزاد وبدأ هو يصر على إن كان البد مـن بيعـه فيبـاع                 
إلسرائيل ألنه يشتهي أن يقضي آخر أيامه يف األرض املقدسة  جبوار قرب السيد              

ني يهودي يف فلسـط    املسيح، لكنه يفاجأ بأن اليهود وقد رجعوا إىل بالدهم وال         
فيبدأ سريكل  . وأن اليهود قد أخذوا دولتهم ضمن أمتعتهم إىل بالداهنم الشّتى         

 . يتأسف ويتحسر على إسرائيل
وبتدخل من الكتلة الثالثة ومعارضتها على بيع الرئيس يف املزاد ينقل إىل أملانيـا              

أما اليهود  . ليحاكم يف حمكمة نورمربج مع سائر زمالئه من كبار جمرمي احلرب          
ال كوهني هروبا من ضياع أمواهلم ومصادرهتا أخرجوا جوازاهتم الروسية          من أمث 

واألمريكية وداسوا اجلنسية الربيطانية حتت أقدامهم وبدأت حكوماهتم تـدافع          
عنهم وعن أمالكهم إال أن األمم املتحدة رفضت ذلك وعدهتم بريطانيني فانتحر            
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 أمواله وأمـوال  كوهني ـ رمز الشخصية اليهودية ـ بعدما صادرت احلكومة  
 .مجاعته

 :الشخصية اليهودية
تظهر الشخصية اليهودية يف هذه املسرحية وكأهنا متلك مقادير احلكـم            

يف بريطانيا وأمريكا وتدير شؤون البلد من وراء الكواليس وما وجود أمريكـا             
وأن اليهود يلعبون على عّدة حبال يف تلـك         . وبريطانيا إال لبناء صرح إسرائيل    

م الذين يدعمون احلزب الشيوعي ويدعون له يف بريطانيا كما أهنـم            البالد فه 
 .يقفون وراء كل من احلزبني املعارضني حزب العمال واحملافظني

وبلغ هبم األمر أن مكنوا صهيونيا ـ سريكل ـ على قيادة حـزب احملـافظني     
وكـذلك  . وجناحه يف االنتخابات إىل أن استطاع أن يصل إىل رئاسة الدولـة           

إال أن مصلحة إسرائيل عندهم     . وا أن يسيطروا على احلكومة األمريكية     استطاع
فوق كل املصاحل فلئال تقوم حرب عاملية ثالثة وتذهب رحيهم يف فلسطني ضحوا             

 .باإلمرباطورية الربيطانية حىت عرضت يف املزاد
وتظهر الشخصية عابدة للمال والدنيا فيوم أن تصادر الثورة الشـعبية أمـوال             

 نراها تتخلّى عن اجلنسية الربيطانية وتظهر جنسيتها األصلية لتنجي ماهلا           األغنياء
 !وملّا تصادر أمواهلا تنتحر حسرة على ضياع املال الذي يعترب احلياة بالنسبة هلا
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 السكرتري األمني)  ٣(
املسرحية تصور يف مشهدها األول جشع سكرتري هيئة األمم املتحـدة           

ستعد أن يفعل من أجل احلصول على نقود جيمعها يف          بليك ساكس للمال وأنه م    
خزانته احلديدية األفاعيل، وأن شرتوك اليهودي كيف اسـتطاع أن ينخنخـه            
بذكائه احلاد وجيره لتنفيذ السياسات االحتاللية للوكالة اليهوديـة واجلمعيـة           

لقد صنعت كـل شـيء يف       "... الصهيونية العامة حىت صار كما وصف نفسه        
ليخيل إىل أحيانا أنين لست سكرتري هيئة األمم املتحـدة وإمنـا            سبيلكم حىت   

 .)١ (..."سكرتري الوكالة اليهودية أو سكرتري اجلمعية الصهيونية العامة
تشم زوجة السكرتري رائحة اخليانة الزوجية من زوجها ملّا يبوح هلا بأنه حيصـل              

 ينفقن علـى    ، فتتهمه بأن له صالت مع مليونريات      !"وراء ذلك "على املال من    
املغامرات "جيد فرصة ملثل هذه      أصحاب الشهرة إال أن زوجها يؤكد هلا بأنه ال        

ولكي يطمئنها خيربها بأنه على موعد مع شرتوك اليهودي ـ الرابط  " السخيفة
بينه وبني الصهيونية والوكالة اليهودية ـ فلها أن تستمع إىل حديثهما من غرفة  

 .نومها ليطمئن قلبها
وار الذي يدور بني الرجلني يصور باكثري مدى حرص السـكرتري           من خالل احل  

وجشعه وحبه للمال وأن اليهود بسلطان املال كيف يترصـدون ملثـل هـذه              
الشخصيات اهلزيلة ليمسكوا عناهنم وليدركوا مآرهبم األخرى ركوبـا علـى           

وشرتوك يرمز الشخصية اليهودية اليت تسعى للسيطرة على منـابع          ! ظهورهم
تستغلها يف شراء الذمم، واملسرحية تكشف عن سوءة الدسيسة الـيت           الثروة ل 

 .تقودها هذه الشخصية يف شراء الرؤوس الكبرية

                                                 
 .١١/مسرح السياسة، ص) 1(
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ويف ساعات متأخرة من الليل هتجم زوجة السكرتري إىل غرفـة نـوم زوجهـا               
مذعورة خائفة تدعي أهنا مسعت مههمة ومهسا كهمس احلـديث كـأن أناسـا              

، فتمسك بيد زوجهـا وجتـره إىل هنالـك،          يتحدثون يف داخل خزانة احلديد    
 !جيدون شيئا يثري الرعب فيفتحون الباب وال
يستمر احلوار بني الزوجني يف حماولة للسكرتري       !" نقود تنتقم "ويف الستار الثاين    

. أن يقنع زوجته بأن ماتزعمه ليس إال أوهاما جيب أن تطردهـا مـن رأسـها               
العقلي وتزعم أهنا مسعـت النقـود       وترفض الزوجة اهتامها باجلنون أو املساس       

يـا  .. يـا مصـري   .. يا عراقي : العربية تتحاور فيما بينها وتدعو بعضها بعضا      
وأهنا وعدت أن تنتقم من السكرتري بإصـابة               .. يا لبناين .. يا سعودي .. سوري

خترج مـن    يف جهازه اهلضمي وإصابتها باخللل وإمساك شديد ورياح مزعجة ال         
نقودا تستطيع أن تتكلم على هذا النحو العجيب لتستطيع   "قد أن   بطنه، وأهنا تعت  

تنعت اهليئة ـ األمم  "وأهنا مسعتها . )١("أن تنتقم بطريقة من الطرق جنهل كنهها
املتحدة ـ بأهنا خدعة صهيونية عملت على إنشائها اليهودية العاملية حتت ستار  

مآرهبا اجلهنمية، وأهنا ال    السالم العاملي لتستغل جهود الدول وأمواهلا يف خدمة         
اليت شكلت على اسم إغاثة منكويب احلـرب        ) األونرا( يف ذلك عن هيئة      فختتل

من مجيع األمم ومجعت األموال من مجيع الدول هلذا الغرض، مث اتضح بعد ذلك              
أهنا مل تصرف إال لليهود بقصد ترحيلهم إىل فلسطني وتبني أن بعـض هـؤالء               

وأهنا تتعجب مـن اخنـداع      . )٢(" إىل املساعدة ألبتة   كانوا أغنياء وليسوا حباجة   
العرب هبذه اهليئة، وتود لو أهنم ينسحبوا منها وينفقوا بدل اشتراكهم فيهـا يف              
حتسني أحوال بالدهم ورفع مستوى معيشة الطبقات احملرومة فيهـا وليكتفـوا            

                                                 
 .٢١/مسرح السياسة، ص) 1(
 .٢٢/مسرح السياسة، ص) 2(
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حوذ يسـت  جبامعتهم العربية أو فليدعوا إن شاءوا إىل تكوين هيئة أمم شرقية ال           
 .)١("عليها نفوذ اليهود كما يستحوذ على الدول الغربية

يأخذ السكرتري زوجته إىل مستشفى األمراض العقلية فتكون النتيجـة سـلبية            
وتظهر املرأة سليمة من أي مرض وتبعها لذلك يبتلى السكرتري مبـا توعدتـه              

 وهـو   النقود العربية فيتقلب على فراشه متأملا من مغص ورياح وتقرقر يف بطنه           
 . ينفعه عالج طبيب يشكو ويتأوه وال

 يعجز الطبيب عن العالج فيلتمس هيئة من أربعة أطباء يعاجلون السـكرتري وال            
جيدون له دواء إال زيت اخلروع ومضاعفته إىل أن يصل إىل برميل الزيت يوميا              
ومضاعفته إن مل جيب الدواء، فإن األطباء وجدوا بعد الفحص والنظر يف األشعة             

 لفضالت الطعام عقال خاصا تتقي به الدواء املسهل بطرق عجيبة، فهـي             كأن"
تلصق األمعاء الدقاق وألياف املعدة لصوقا شديدا حىت ميّر املسهل وخيرج، فتربز            

 . )٢ (!"حينئذ من مكاهنا وتتخمر وتستحيل إىل أهوية وغازات
ضـا  يزور شرتوك صاحبه السكرتري ليؤنبه على تقصريه يف العمل فيجـده مري           

يشكو كثرة مصاريفه لشراء براميل اخلروع فيعده بأن يستوردوا له باخرة مليئة            
حياول السـكرتري أن    . باخلروع ويضعوه كله حتت أمره ليغترف منه كما يشاء        

يصف لشرتوك معاناته من هذا املرض فيفصح عن الرمز الذي استعمله بـاكثري             
دور يف داخلها معـارك     إن بطين يا مستر شرتوك قد أصبح كفلسطني، ت        :"بقوله

أتدري ما  .. والطعام الذي آكله  .. رهيبة، وما هذه القراقر إال صداها املسموع      
مثل املهاجرين حني يدخلون فلسطني، فإذا هم يف        .. مثله حني يدخل يف جويف؟    

معمعان القتال، تتخطفهم القوات العربية من كل مكـان وتعـركهم عركـا،             
.. واهنم اإلرهابيون ويسدون عليهم السبل    فيحاولون اخلروج منها، فيمنعهم إخ    

                                                 
 .٢٢/مسرح السياسة، ص) 1(
 .٢٨/مسرح السياسة، ص) 2(
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أما برميل اخلروع الذي أتعاطاه كل ليلة فريفّه قليال عّني فمثله كمثل القـوات              
. )١(!"الربيطانية اليت يأتيها اإلذن باالنسحاب فتخرج من البالد زمرة بعد زمرة          

ن ويرى وصفه هذا نتيجة عطفه الشديد ورثائه حملنة اليهود يف فلسطني، فكما أ            
 .بطنه يؤمله أملا بالغا فإن احملنة اليهودية تؤمله كذلك

يصاب السكرتري بالدورة الدموية كذلك وهو يؤمن بأن األطباء سيعجزون عن           
عالجه كما عجزوا عن عالج املرض األول فيلتمس صراف هيئة األمم املتحدة            

 يرد إليه   على انفراد وحيكي له قصة انتقام النقود العربية ويطلب منه أن يعزل ما            
من نقود الدول العربية املشتركة يف اهليئة لئال يتسرب إىل يده من تلك النقـود               
اللعينة شيء ويكون راتبه الشهري خاليا منها خلوا تاما وينتحل للمفتشني،  إذا             

وينصـحه  ! رأوه يفعل ذلك، بأنه حيتاط من وباء الكولريا املنتشر يف تلك البالد           
 !ال يصاب مبثل ما أصيب هوأن يبتعد عن تلك النقود لئ
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 حلم اليقظة العربية 
 )١(مقاليد بيت املقدس) ١(

يف اجلزء الثامن من امللحمة العمرية يصّور باكثري عمربن اخلطـاب وهـو             
يستلم مقاليد بيت املقدس بعدما رفض صفروينوس بطريق بيـت املقـدس أن             

منني من املدينة حرصا على السالم      فقدم أمري املؤ  . يسلم املدينة لغري أمري املؤمنني    
على هيئته املعروفة يف الزهد ـ وقد كانت هذه هي صورة الفاتح الـيت وردت   
يف روايات النصارى ـ فاستسلموا ألمره ونزلوا على حكمه إال أهنم اشترطوا  

 .يساكنهم يف املدينة يهودي أن ال
النصارى وهـي   مالمح الشخصية اليهودية يف املسرحية تبدو على لسان بطريق          

رؤية نصرانية للشخصية جاءت نتيجة لطول العشرة والتجربة الزمنية الطويلـة           
خيرج اليهودي عن مسـالخه      ال"يعترفون بإسالم اليهودي، ويف نظرهتم       فهم ال 

 وأهنم أبالسة يستطيعون أن يقومـوا بالـدس         )٢("أبدا وإن بدل دينه سبعني مرة     
يوغروا صدور هـؤالء علـى أولئـك        والوقيعة بني املسلمني والنصارى، حىت      

ويوغروا صدور أولئك على هؤالء وأهنم حياولون الغدر واخليانة بالوقوف مـع            
إهنم هكذا منذ كانوا، ولقد كانوا حيرضون هرقل على املسلمني          "احلكام الظلمة   

من قبل ليقضي على دينهم قبل أن يعظم أمره، فلما رأوا أن املسلمني منتصرون              
دون إليهم ليغروهم على أعدائهم النصارى، لينتقموا هلم مـن          اليوم طفقوا يتود  

. )٣("وأهنم يكفرون بالرسل وبالسيد املسيح ويقولون يف أمه األقاويل        . أعدائهم
هذه الرباهني القاطعة اليت ذكّرت املسلمني باملالمح اليهودية كانت سـببا يف أن     

 ".ديسكن بإيلياء أحد من اليهو وال"يزاد يف بنود املعاهدة؛ 
                                                 

 .قاليد بيت المقدس، علي أحمد باآثير، مكتبة مصرم) 1(
 .٥٤/المسرحية، ص) 2(
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لعله جيدر اإلشارة إىل أن باكثري أظهر هذه الصورة الواقعية للشخصية من خالل             
مشاجرات كالمية دارت بني البطريق والصحايب اجلليل كعب، ويف ثنايا الكالم           
اهتم باكثري الصحايب اجلليل مبساندته لليهود والوقوف جبانبهم واحلرص علـى           

 منه على اتباع بعـض األقاويـل        ولعل ذلك كان جريا   ! مصاحلهم وامليل إليهم  
. واالفتراءات اليت افتراها على هذا الصحايب بعض املستشرقني وطعنوا يف دينه          

وقد كان األجدر لباكثري الداعي أن يبتعد عن اخلوض يف مثل هذا العراك الذي              
قبل له هبا، كما أن املسرحية يف        طائل من ورائه وقد يلقي باملرء يف متاهات ال         ال

فتعال هذه اللقطة وقد كان باإلمكان تصوير الشخصية مـن خـالل            غىن عن ا  
 . مشاهد ولقطات أكثر درامية وجناحا فنيا من غري الطعن يف الصحايب
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 معجزة إسرائيل) ٢(
 راشيل والثالثة الكبار.أ

راشيل الكربى احلامل باملسيح املوعود تتزين يف قصرها الستقبال الضيوف          
جون بول ـ الربيطاين ـ والدب األمحر ـ الروسـي ـ      :  وهمالثالثة القادمني

أول من يدخل عليها هو جون بول الذي يسأل عن نزيفهـا فهـي         . والعم سام 
تؤكد له بأن الرتيف الذي أصاهبا من اغتمامها النتصـارات العـرب شـفي              

وما كانت هذه االنكسارات إال من حتضري الصـيديل          مبسرورها من انكساراهت  
 ! ن بول وهي تضع نفسها حتت أمره ليأمرها مبا يشاءاملاكر جو

تعترف راشيل جلون بول أن رؤياها جلنينها الذي محلته من مندويب ثالث وثالثني             
دولة وهو سيكون املسيح املوعود الذي سيجمع شتات اليهود ويعيد اهليكـل            
ـ               ا وينشئ مملكة إسرائيل اليت ستسيطر على العامل كله ما هو إال مـن اختراعاهت

وتؤكد له بأهنا تتخذ الديانة اليهودية ـ كصـاحبها الـذي يتخـذ الديانـة      
ـ أداة لقضاء أوطارهم الرأمسالية واالستعمارية وللضحك على دمهاء         !املسيحية

لكن جون بول يغتر عليها لعالقاهتا بالدب األمحر        . الشعب اليهودي والنصراين  
  أهنا تؤكد له مبكرها أن ال      إال! عليه والعم سام فيطلب منها أن تتكل عليهما ال       

عالقة هلا بالدب األمحر وكل ما هنالك أن بعض الشيوعيني ـ من غري حـول   
قوة ـ يتطوعون للقتال يف صف اليهود وأن اليهود الذين يروجـون    منها وال

. سلطان هلا عليهم وأهنم سرعان ما يتخلّون عن شيوعيتهم         األفكار الشيوعية ال  
ألمرت هذا  "م فتقول إن غناه يف يدها وأهنا لو شاءت          أما عن عالقتها بالعم سا    

ولكنها حباجة إىل   ! اخلرتير الغيب فتمرغ يف التراب بني قدميها وهو مغتبط سعيد         
العقل املاكر الذي يرقد يف رأس جونبول وتؤكد له أنه لو احتد معها فسيكونان              

 . مركز الثقل يف هذا العامل
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يل يف تأخري موعد انتهاء االنتداب مـن        يقدر على قبول اقتراح راش     جونبول ال 
فتطلب راشيل من جونبـول  .  مايو ألن حكومته تعجز عن مواجهة الشعب ١٥

أن يسلّم إليها الطفل الفلسطيين الذي يكلم الناس وهو يف املهد لتذحبه وتشرب             
 .دمه حىت يأيت طفلها احملبوب جمد إسرائيل ومسيحه املنتظر على شاكلته

راشيل وجونبول الذي مل يزل خائفا من أن جييء طفل راشيل           تتوتر العالقة بني    
 له احلياة طويال، ترى راشيل هذا الـتطري دليـل عـدم             بيكت معتوها وأن ال  

اإلخالص والعداوة من جونبول إال أنه يؤكد هلا بأن جنده سيكون يف خدمتـها              
 .يف أية حلظة ولن يتنازل عن اإلخالص يف اخلدمة

 ! ته جلدامري سون اليت جاءت يف الوقت احلرجخيرج جونبول ليغازل صديق
 .وتعيد راشيل تزيينها استعدادا للقاء الضيف اجلديد الدب األمحر

 )١( مايو١٥ليلة .ب
 مايو ووضعت راشيل طفلها مشّوها كما تطري جونبول         ١٥حانت ليلة    

ويف الصباح الباكر حضر جونبول ليطمـئن علـى راشـيل           . ويف املوعد احملدد  
حاول بنجوريون حاجـب    . م سام يف خمدعها دون مراعاة نفاستها      ففوجئ بالع 

راشيل أن يشغل جونبول بالتمتع جبولدا ريثما تنتهي موالهتم من شـغلها إال أن              
جونبول أصر على لقائها ألمر هام جدا فتخرج هي متحاملة على ذراع حاجبها             

مة جونبول له   لكنها ترفض شتي   ... زواصفة العم سام باخلرتير الغيب الذي ال ميي       
إال .  بشرعية ابنها قبل مجيع اخلالئـق فألهنا تعتقد بأن العم سام حيبها وقد اعتر    

أن جونبول يرى العربة يف سالمة الطفل وقوته ال اعتراف األغبياء به، ويقتـرح      
أن متّده بالطفل العريب الذي سيؤكد خرافتها بكالمه يف املهـد مشـريا إىل أن               

 .ه فيهامودته هلا خري هلا من هوا
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يف هبو االستقبال يتراشق سفراء الدول الذين قدموا لتهنئـة املولـود اجلديـد              
كلمات الغزل والتفاخر بالقرب إىل عشيقتهم راشيل وهم مرتعجون من هـذا            

خيرج منهم  ! االنتظار اململ للمثول إىل خمدعها، واملخدع منشغل بالثالثة الكبار        
م السام الذي أتى املنكـر أمامـه        الدب األمحر وهو قد استشاط غضبا على الع       

إنـك واسـع احللـم      "دون مراعاة مشاعره، حياول احلاجب هتدئته بالنفخ فيه         
 .)١("فال تدع محقه يتغلب على حكمتك.. واملغفرة

 تدخل راشيل وخلفها العم سام الالئذ هبا ليستقبلها احلضور بكلمات الغـزل            
د أخذ العم سام السـبق      وسرعان ما يطرح قضية االعتراف بالكيان اجلديد وق       

املعلى يف ذلك، يلتحق به الدب األمحر مع كل ما بينهما من التناحرات لتلتحق              
هبما سائر البالد إال جونبول املاكر الذي حياول أن يقنع اجلميع بـأن يسـحبوا               

ـ               داعترافاهتم عن هذا الكيان لئال يفيق العرب فيتخذوا قرارا عسـكريا ال حتم
ىل هيئة األمم املتحدة لتواصل مسـاعيها للتوفيـق بـني           عقباه، ولنترك األمر إ   

. الفريقني ريثما يصري قرار التقسيم حقيقة واقعة فيصعب على العرب إنكارهـا           
إال أن العم سام والدب األمحر تأخذهم عزة الغرور فيتسابقون بإعالن اعترافهم            

 .بدولة إسرائيل
على أريكتها حيـف هبـا    يف قاعة االحتفال حيتشد كرباء القوم، وراشيل جالسة         

العم سام والدب األمحر وسفراء الدول اليت اعترفت بدولة إسـرائيل، وهـم             
ينتظرون الساعة الثانية عشرة ليزف ينجوريون ـ حاجب راشيل ـ بشـرى    

 .ميالد املسيح املوعود وقيام دولة إسرائيل
ة  حياول جونبول أن ينصح القوم بإطفاء املصابيح الوهاجة لئال تطـرقهم غـار            

 !عربية من اجلو
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اجلميع يعترضون على جونبول ويهتفون بالشوق لرؤية وجه الطفل املوعود إال           
أن بنجوريون يعلن أن الطفل نائم يف مهده يباركه إله إسرائيل وغدا سيظهر يف              

وفجأة تطفأ املصابيح وتسمع صفارات اإلنذار وأزيز الطـائرات         . احلفل األكرب 
وريون مبحيب اليهود ودولة إسرائيل أن يكفـوا        فيستغيث بنج . وانفجار القنابل 

عنهم غارات العرب وراشيل خائفة وجلة ترجو من العم سام أن يضمها إليه يف              
حني أن العم سام والدب األمحر يبحثان عن من ينجيهما، وتقع راشيل يف حضن              

 !الدب األمحر
 )١(معجزة إسرائيل.ج

ل على املعجزة الغريبة،     تتجاذب القوى الثالث الكبار وجواتيماال القو      
طفل يتكلم يف املهد فقد آمن به اجلميع ما عدا الدب األمحر الذي يرى اإلميان               

من اخلرافة والرجعية، لكنه يتسلل إىل خمدع راشيل         باملعجزات أو األديان نوعا   
 !أكثر من مرة فيعود معترفا بأن أمر الطفل عجيب بيد أن أمه أعجب وأمتع

 إىل القصر ليطمئن على سالمة املقدسـات املسـيحية          يدخل مندوب الفاتيكان  
ويرتاح نفسا ملا يسمع أهنا وقعت بأيدي العرب بعد سـقوط مدينـة القـدس               
القدمية، ويعلن عن هدفه الثاين من الزيارة وهو رؤية معجزة إسرائيل املزعومة،            

ـ          ! أي املسيح الكاذب   ة حياول القوم إقناعه باملعجزة إال أنه يؤكد هلم بأهنا خدع
إبليس وأهنا فتنة اليهود أعداء املسيح، وحياول أن يثري مشاعر الدين لدى كـل              
من العم سام وجونبول من غري جدوى ألهنما قد كفرا بالسيد املسيح واحنازا إىل            

 .هذه اخلديعة حرصا على مكانتهم يف خمدع راشيل الفاجرة
فاق ليدّنسـوا   يرى املندوب جلونبول توبة ألنه جلب أعداء املسيح من اآل          وال

يرى تربيره يف أنه رأى اليهود مظلـومني فعطـف           هذه األرض املقدسة كما ال    
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فرمحهم ومجعهم يف هذا    ! عليهم امتثاال ألمر السيد املسيح بالعطف على األعداء       
وينكر عليه هذه الصنيعة املـاكرة الـيت        . املكان، إال مكرا ودسيسة أخرى منه     

متارس فيه البغاء عالنية لتجعل من مثرة       جعلت األرض املقدسة ماخورا لراشيل      
تبين اهلياكل على   "بغائها مسيحا كاذبا تفنت به الناس عن إمياهنم بالسيد املسيح و          

فهم سيبنون هيكل سليمان على أنقاض املسجد األقصى        . )١(!"أنقاض مقدساتنا 
 .تسلم من كيدهم املقدسات املسيحية ككنيسة القيامة والقرب املقدس فال

لقوم أن يقنعوا املندوب بالدخول إىل خمدع راشيل ليقع يف شـراكها إال             حياول ا 
 ويصر على رؤية املعجزة الومهية ليظهـر        مأن الرجل املؤمن يصمد أمام إغراءاهت     

يتم له ذلك ويؤتى بالطفل فيزداد املندوب إميانا على كـذب           . زورها وبطالهنا 
 العاهرة بل  هو شاب ابـن        ادعاءاهتم، ويعلن الطفل أنه ليس ابنا هلذه اليهودية       

ثالثني سنة ولد من أب عريب مسلم وأم عربية مسيحية فاختطفه جونبول بعدما             
قتل أبويه مث قّمطه ومنع جسمه من النمو فبقي على هذا احلجم حىت جاء هبـذه                
العاهرة ففتح هلا املأخور يف هذه األرض املقدسة وسلّمه هلـا لتتخـذه ذريعـة               

طفل الذي ولدته هذه العاهرة حيتفظ يف احلجـرة الـيت           املعجزة الزائفة، وأن ال   
ينطلق الدب األمحر والعم سام وجواتيماال حنو احلجرة كل حياول          . خلف خمدعها 

الفوز باالبن الذي يدعي أبّوته، يظفر العم سام بالطفل وحيضره فرحـا، لكـن              
ن منـه   سرعان ما يّتضح هلم أنه ممسوخ وأن فمه مملوء دودا، فيبدأ اجلميع يتّربؤ            

 .ويتركونه ألمه راشيل
يتشـبث  . حياول املندوب أن ينصرف بالطفل العريب، لكن القوم جيادلونه فيـه          

الطفل باألب الصاحل أن ال يسلمه إىل هؤالء الذين سوف يقتلونه ويرجو منه أن              
 .يأخذه إىل أحد أعمامه
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الرب يسمع أزيز الطائرات مث دوي القنابل العربية فرياها األب الصاحل صواعق            
على هؤالء القوم ويبدأ هو والطفل يتضرعان إىل اهللا باسم حممد واملسـيح أن              

 .حيميهما من عذاب مسوم
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 املقراض) ٣(
سفري بريطانيا يطلب الدخول على الرئيس األمريكي لكن الرئيس         

يفاجأ الرئيس بقـدوم السـفري      . يتجاهل أمره وحياول أن يتهرب من لقائه      
يلي فيسارع إلرسال السكرترية لدعوته باحلضور، فيدخل السـفري         اإلسرائ

يستقبل الرئيس السفري اإلسـرائيلي     . الربيطاين معه على غري رغبة الرئيس     
 أي ترحيب بالسفري الربيطاين ويرفض      يبكل حفاوة واحترام يف حني ال يبد      

 حتضر. مصافحته مربرا ذلك أنه خيشى أن يعديه بزكامه كما فعل قبل يومني           
املسز روزفلت كذلك على اتفاق سابق بني هؤالء الثالث فريحـب هبـا             

تعجب املسز روزفلـت     ال". أهال بربة البيت األبيض سابقا    :" الرئيس قائال 
" سابقا أو الحقـا   "بصيغة الترحيب فتؤكد على الرئيس بأن الذين يقررون         
ـ        "      مسـز صـهيون   "هم اإلسرائيليون الكرام وترفض وصف الرئيس هلا ب

 !مع إبداء فخرها هبذه الصفة
يؤكد الثالثة أن مشكلة كبرية قد حلت عليهم مجيعا ويسـموهنا مبصـيبة             

.  مغزى كالمهـم منـها     كوحياولون تفهيم الرئيس الذي ال يدر     " املقراض"
يرمي الثالث تبعة املشكلة على الرئيس األمريكي حيث ماطـل الـدكتور            

طار إىل القاهرة واتفـق     مصدق يف طلبه القرض من أمريكا إىل أن غضب و         
 من القرض يف نظـام      همع حكومة مصر على صفقة للحصول على ما يريد        

استثماري مع الشعب ليسد به حاجة احلكومة اإليرانية إىل املال الستئناف           
العمل يف إنتاج بتروهلا وإدارة معامل تكريره وقد يشارك يف اخلطـة سـائر         

لكـن   ! كبري مـن العـامل    دول الشرق وهذا يعين سقوط الدوالر يف جزء         
 عن نفسه ألنه نفّذ أمر إسرائيل يف        ةالرئيس األمريكي يرفض تبعة املسؤولي    

 .ذلك
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يدرك الرئيس خطر املوقف الذي يصفه بأنه أخطر من الروس ويراه السفري            
يؤكد الرئيس األمريكي   . أعظم من خطر أملانيا اهلتلرية    " كوهني"اإلسرائيلي  

 زوال بريطانيا من الوجود بل أوربا كلها بل         أن يتصور "لكوهني بأنه يقدر    
. )١ (!"حىت الواليات املتحدة، ولكن اهللع يقتله إذا تصور زوال إسـرائيل          

ويدعو مستشاريه الرمسيني وغري الرمسيني جللسة طارئة للبحث عن طريـق           
للنجاة عن الورطة ويتعاهد أن يقرض إيران أي مبلغ تريده من دون أي قيد              

 .إال االلتماس منها بأن تعود إىل االعتراف بإسرائيلشرط، اللهم  وال
" بريطانيا العظمـى  "حبفظ لقب   " جونبول"ويعاهد الرئيس السفري الربيطاين     

املرحومـة بريطانيـا    "لبلده حىت وإن ماتت ووارهتا التراب فسوف تكون         
 !". العظمى
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 )١(حرب البسوس) ٤(
لثارات، أكلت األخضر واليابس    احلروب القبلية اليت كانت تقوم على ا       

وراحت عن كل قبيلة أعز رجاهلا وشباهبا وقودا لنريان احلقـد اآلمث، وكلمـا              
حاول أحد الكرماء أن يفدي قبيلة الطالب بالثأر بنفسه ليقتلوه ويكفـوا عـن              

نشوان "ك عبدان روميان يهوديان     كان هنا . القتال تأججت النريان أكثر فأكثر    
ين تغلب واآلخر عند بين بكر وكانـا يـثريان احلقـد            أحدمها عند ب  " ذكوانو

والضغينة بني قادة القبيلتني وتؤججان النار، والعرب منهما غـافلني، لتضـطر            
 !القبائل لبيع بعض أراضيها لليهود ليقيموا عليها مستوطناهتم

 يستمر القتال بني القبائل إىل أن ينكشف الغطاء عن املؤامرة اخلفية اليت كـان              
جلاسوسان ـ نشوان وذكوان ـ إذ ظال ينفثان مسوم الفتنة عشـرين    يديرها ا

. عاما، فيكفون عن القتال بعد حماوالت معديكرب وسيد ربيعة احلارث بن عباد           
وما أن تتم املصاحلة إذ تظهر فتنة أخرى يوم أن يدرك هجرس أنه لـيس ابنـا                 

قاتله هـو   ملزدلف بل لكليب وائل الذي أريقت يف سبيل ثأره دماء كثرية وأن             
وتكاد أن تندلع املعركة من جديـد       . خاله جساس الذي رّباه وأخفى عليه نسبه      

إال أن احلارث يدرك األمر فيشري على الرجلني أن خيلعا أنفسهما من قبيلتيهمـا              
وعندما يرتل جساس وابن أختـه      . وليفعال ما يشاءان لئال تطالب القبائل بالثأر      

اقتالين أوال إن   "ملرأة العربية أمساء صارخة     هجرس إىل ساحة القتال خترج بينهم ا      
أبيتما إال أن يقتل أحدكما اآلخر، فكأين غدا بأعداء العرب قد سـاقوا نسـاء               

. )٢ (!"العرب سبايا إىل بالدهم، فمرحبا باملوت اليوم فهو أكرم يل من ذل الغد            
هذا الضرب على وتر ناقوس اخلطر جيعل الناس يعودون إىل صواهبم فيغمـدون          

                                                 
 . صفحة١٢٤مسرحية عن تاريخ عرب الجاهلية من أربعة فصول في) 1(
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وفهم استعدادا لقتال األحباش يف بالد اليمن فيتعانقون ويتصـافحون مـن            سي
 .جديد

 صورة الشخصية اليهودية 
يف خطة ماكرة مير مشكم ابن سالم رأس اليهود خبيرب على مـّرة رأس               

القبيلة العربية، فيهدي اليهودي ملّرة على مجيل صنعه وكـرم ضـيافته عبـدا              
 .يف بين بكر وبين تغلبولكليب عبدا آخر، ليكونا جاسوسيه 

 حيّرض اجلاسوسان القبائل بعضهم على البعض ويشري كل على سيده أن يبيـع             
أرضا من أراضيه إىل رجل من األوس يف يثرب، وهو يف الواقع رجل من العرب               
يستتر اليهود وراءه، فيشتري اليثريب األرض لليهود ليقيموا فيها احلصون املنيعة           

وبعدما يقوى ظهر اليهود بإقامة مستعمرات يف       . لحةوينشئوا املستعمرات املس  
يلتجئون إىل أبرهة عظيم احلبشة     ... يثرب وخيرب وفدك وتيماء ووادي القرى و      

وحاكم اليمن يف سبيل تفريق كلمة العرب ومتزيق مشلهم حـىت يتسـىن هلـم               
لكن املؤامرة تفشل يوم تقع رسالة مشكم بن سالم         . إخضاعهم لسلطان الروم  

ة يف يد أمري اليمن ابن سيف ذي يزن وكذلك حيصل املهلـهل علـى               إىل أبره 
رسالة نشوان إىل أخيه ذكوان، جاسوسي اليهود بني بين تغلب وبين بكر، خيربه             
فيها أن احلارث بن عباد قد كشف سّره وقبض عليه وأعلن الصلح بني بكـر               

ّمر كل  وتغلب واستوىل على األرض اليت كان مّرة قد باعها ملشكم بن سالم ود            
 ".فانج بنفسك إىل خيرب"شيء فيها، 

يعود الناس إىل مراجعة سبب التناحر بينهم فيجدون أن اجلاسـوس اليهـودي             
نشوان كان هو الذي حّرض على قتل كليب بعد ما كان أخوه ذكوان ينفخ يف               
كليب ليتكرب ويتعاىل ويعترب نفسه ملكا على قومه، كما أن ذكوان هو الـذي              

 . قتل جبري وكان يسعى لدفع احلارث لالشتراك يف احلربحّرض املهلهل على
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 )١(الشيماء شادية اإلسالم) ٥(
عليه وسـلم يف هـذه      د باكثري حياة الرسول صلى اهللا       صور علي أمح   

دخـل  . املسرحية من منظار آخر غري ما فعله كتاب السرية وعلماء التـاريخ           
 حيث انتقلوا يلتمسون باكثري أسرة حليمة السعدية ورافقهم يف طريقهم إىل مكة      

رضيعا فدلّهم على حفيد عبد املطلب، ذلك الصيب اليتيم، مث تـابع أحـداث              
السرية يف رحاب هذه األسرة اليت كان أبرز شخصياهتا، احلارث رب األسـرة             

عليه وسـلم مـن     ن الرضاعة وشيماء أخته صلى اهللا       وعبد اهللا أخ رسول اهللا م     
أما . عليه وسلم عدية مرضعته صلى اهللا     وحليمة الس الرضاعة وجباد زوج شيماء     

عليه وسلم لكنه خيفـي     اية ظهور دعوة املصطفى صلى اهللا        فيسلم يف بد   عبد اهللا 
عليه وسلم ليؤدي دور جاسوس الرسـول   صلى اهللا إسالمه بأمر من رسول اهللا    

بني ظهراين املشركني يف حني أن املشركني يزعمونـه جاسوسـهم يف صـف              
عليه وسلم يـوم اهلجـرة      صلى اهللا   ا يف طلب الرسول     املسلمني، ويشارك جباد  

ليعرقل مساعي جباد وغريه وتنجح خطّته الذكية فيفلت عبد اهللا بـن أريقـط              
وبذلك يقترب إىل قريش فيعتمدون     . بالرسول وصاحبه ويصلون املدينة بسالم    

عليه وهو بذلك يفشل كثريا من خطط قريش واليهود يف هذا الدور، كما أنـه               
ا من أحداث السرية ألخته مما يغين باكثري عن خلق مشاهد إضـافية             ينقل كثري 

تثبـت إال حبضـور    لتصوير املعارك احلربية وجينبه تصوير كثري من مواقـف ال         
حليمة السـعدية وزوجهـا احلـارث       . عليه وسلم شخصية الرسول صلى اهللا     

ر عليه وسلم ويقفان جبـوا    صلى اهللا   يسلمان من أول وهلة ويدافعان عن النيب        

                                                 
ه         ) 1( مسرحية من خمسة فصول وآل فصل يحتوي على عدد من المشاهد القصيرة، حيث الفصل الخامس ب

 المسرحية بسيرة النبي صلى      تسميةويمكن  ... ثالث عشر مشهدا والفصل الرابع في واحد وعشرون مشهد و         
 .عليه وسلماهللا 
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زن وحيزن ملوهتـا الـنيب      متوت حليمة بعد عام احل    . ابنتهم شيماء بطلة املسرحية   
 . عليه وسلمصلى اهللا 

خيضع لإلسالم، وحىت بعد ما تسـلم        جباد ابن عم شيماء وزوجها رجل عنيد ال       
عليـه  صـلى اهللا    قبيلته يتركهم ويلتحق بأهل الطائف ليثري بغيظتهم على النيب          

المهم فريجع مرغما إىل قبيلته ويلتزم بيته إىل أن يسـلم           وسلم إال أنه يفاجأ بإس    
عليه وسلم شفاعة زوجته    حبه بعد ما يقبل النيب صلى اهللا        عكرمة بن عمرو صا   

شيماء تضحي يف سبيل إسالم زوجها وتتحمل مشاق كثرية لكنها        . أم حكيم فيه  
اهللا ه، وعبد   مل توفق إىل أن تلتحق بصفها أم حكيم وزوجها عكرمة، بعد إسالم           

استمرار احملاوالت وعناد جباد مـن  . عليه وسلم من الرضاعةأخ النيب صلى اهللا     
سيما إسـالم امللـوك      اخلطط الذكية لباكثري يصور جانبا كبريا من السرية وال        

عليه وسلم وإبراز سبب إسالمهم، هذا كله       احلكام ومكاتبات النيب صلى اهللا      و
م إال بعد سؤال ملك اليمن وائل بن        ينشرح قلبه لإلسال   يصوره عناد جباد إذ ال    

حجر عن سبب إسالمه وكذلك السماع إىل قصص عمرو بن أمية وعبد اهللا بن              
عليه وسلم إىل كل من النّجاشي وكسرى ملـك          حذافة سفراء النيب صلى اهللا    

 .الفرس وكذلك قصة أيب سفيان مع قيصر، ويف هناية املطاف يعلن إسالمه
هي بنت حليمة هلا دور يف إقناع أبويها ألخذ حممد          أما شيماء، بطلة املسرحية، ف    

من عبد املطلب وهي بنت لطيفة رزقها اهللا موهبة غنائية فائقـة حيـث تـنظم       
حمبوبة لدى بين سـعد     . قصائد وأناشيد مجيلة يف كل موقف وتغنيها على قومها        

وهوازن حيث جيتمعون هلا إذا نادهتم ويصغون إليها بكل اهتمـام وينصـتون             
 فيهم تدخالت جبـاد وال حتذيراتـه        ركأن على رؤوسهم الطري وال يؤث     أمامها  
تسعى جاهدة لدعوة قومها إىل اإلسالم وخترج مع مالك بن عـوف            . املستمرة

عليه وسلم لتشفع لقومهـا وقـد قبـل         يوم أن قصد حرب الرسول صلى اهللا        
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عليه وسلم شفاعتها فأسلم قومها وأسلم مالك بـن عـوف           الرسول صلى اهللا    
و الروم يف ركاب النيب     حتّرض قومها للمشاركة يف غز    . ك كعب بن زهري   وكذل

عليه وسلم فيستجيبون لدعوهتا، وتقّدم مساعي جليلة يف سبيل إسالم          صلى اهللا   
شخصيتها حمورية يف السرية سواء من خالل حوارهـا أو          . زوجها إىل أن يسلم   

سالم كمـا أهنـا     من خالل غنائها اليت تصّور يف غالب األحيان دعوهتا إىل اإل          
عليه وسلم وأحداث السرية كقوهلا بعـد       تسّجل سري دعوة الرسول صلى اهللا       

 :غزوة أحد
هل جاءك األنباء عـن أحـد      

 

!فعالم مل هتلك مـن الكمـد؟       
 

ــد ــت يف األواء ذا جل إن كن
 

ــد  ــيح باجلل ــاب يط إن املص
 

يف خطب محزة وحـده مـدد      
 

للحزن، يكفـي آخـر األمـد       
 

ـ      ا لبثـوا  ظفروا به جسـدا فم
 

أن اعملوا التقطيع يف اجلسـد      
 

ــه   ــوك ل ــد إذ تل ــا هلن تب
 ج

!كبدا رعاهـا اهللا مـن كبـد        
 

كانت هتاب األسـد صـاحبها     
 ج

)١(إن جال يف اهليجـاء ذا لبـد        
 

 :وتتم فرحتها يف آخر مشهد املسرحية حيث يسلم زوجها فتغين هي
ــاد  ــا جبـ ــد هللا يـ احلمـ

 

مت بإســــالمك املــــراد 
 

ــة ا  ــاض بالفرح ــؤادفف لف
 

ــراد   ــا امل ــا بينن ــاب م وط
 

 فاحلمد هللا يا جباد
 

ــلم  ــاء أس ــد العن ــاد بع جب
 

فالروض مـن بشـره تبسـم       
 

ــرمن   ــا ت ــدليب الرض وعن
 

ــاد   ــق اجلم ــاد أن ينط !وك
 
 ج

 فاحلمد هللا يا جباد
 

                                                 
 .٩٥،٩٦/ الشيماء شادية اإلسالم ص) 1(
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الكون أضـحى لنـا صـديقا      
 

ــا  ــذ غــدا صــاحيب رفيق من
 

منضي معـا نسـلك الطريقـا      
 

ــاد   ــب واجله ــا احل !جيمعن
 

 )١(فاحلمد هللا يا جباد
 

 صورة الشخصية اليهودية
تتضح مالمح الشخصية اليهودية يف هذه املسرحية من خالل أحـداث            

أول . من السرية النبوية تصور حتركات اليهود وحتريشاهتم لـدعوة التوحيـد          
يهودي يظهر على املسرح هو شأس بن قيس يتفق مع أيب جهل على أن يعـود                

 األوس واخلزرج لتشتعل نار الفتنة بينهم من جديد ومـا           إىل يثرب فيثري ضغائن   
عليه وسلم حيث طفأت نار     أيديهم إال يقظة النيب صلى اهللا       أسقطت اخلطّة بني    
 .الفتنة قبل اشتعاهلا

تكف الشخصية اليهودية من هّزاهتا للشخصيات اهلزيلة فحيي بن أخطـب            ال
وتـة يف الصـف     وكعب بن األشرف وشأس بن قيس خيططون لوضع قنبلة موق         

اإلسالمي فيصنعون عبد اهللا بن أيب رئيسا للمنافقني ويثريونه خللق القالقل بـني             
لكن املسلمني علـيهم    . املسلمني وكعب بن األشرف يشبب بالنساء املسلمات      

أبا عفك لتعرضهم للـنيب صـلى اهللا        باملرصاد، يتم اغتيال كعب بن األشرف و      
 . باملسلمات بغيا وعدوانا وسفهاعليه وسلم وهجائهم املسلمني وتشبيبهم 

عليه ر خنجر العدوان للرسول صلى اهللا       بين قينقاع هتني إحدى املسلمات وتظه     
يعرفون القتال فأصبت منهم ولو قاتلتنا لعرفت أننـا          إن قريشا ال  "وسلم بقوهلا   

 .فيتم إجالؤهم عن املدينة !"الرجال
يتراجع ... ى حممد حيرض حيي بن أخطب قريشا على مجع األحزاب للقضاء عل         

أبو سفيان ملا يشعر بضخامة املوقف وخطورته وكأنه ركـوب علـى املرتقـى              

                                                 
 .١٨٢/ الشيماء شادية اإلسالم ص)1(
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الصعب الوعر لكنه خيضع على رغم إرادته ملا يهدده حيي بن أخطب بإسـالمه              
وإسالم يهود إن مل تقم قريش بذلك، ويعده اليهودي بإقناع بين قريظة إخوانـه              

ب بني يدي املشركني وينكشـف      وتسقط مكيدة األحزا  . من اليهود على ذلك   
القناع عن مكيدة بين قريظة وخيانتهم للمسلمني فتقتل رجاهلم وتقسم أمواهلم           

 .وتسىب ذراريهم ونساؤهم وبذلك تطهر املدينة من العنصر اليهودي
لكن الشخصية اليهودية أبت أن هتدأ هلا بال وتسلخ نفسها من فطرهتـا الـيت               

هي على بعد من املدينـة يف خيـرب ووادي          جبلت عليها من اخليانة والغدر، و     
القرى وفدك حتوك احلبال وتترصد على املسلمني املكائد وحتّرض العرب عليهم،           
فليأمن املسلمون مكر القوم ودسائسهم مل جيدوا بدا من اقتالعهم من جذورهم            
 ففتحوا خيربا وأراحوا باهلم من مكر هؤالء القوم الذين ال يهدأ هلـم بـال وال               

 !م قرار إال إذا قضوا على دعوة التوحيد وأىن هلم ذلكيستقر هل
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هذه الرحلة اليت أخذت تبحث عن مالمح الشخصية اليهوديـة أدرجـت يف             
قوائمها رؤية األمم املختلفة جتاه هذه الشخصية فوجدت أهنا ممقوتة لدى مجيـع             

اب العامليـة تظهـر     استثناء وأهنا تعترب رمزا من رموز الشـر يف اآلد          األمم بال   
بصماهتا وراء كل جرمية، ووقفت إىل أن الدراسات الغربية تناولت الشخصـية            

ومل تصل إىل اليهودي الصاحل إال حتـت        " شيلوك"و" اليهودي التائه "من منطلق   
فاليهودي منبوذ وراء كل النظارات مهمـا       ! أقنعة املصاحل أو التعصب األعمى    

 ...كانت ألواهنا
د باكثري والرؤية العربية إىل الشخصية من خـالل منظـار           ووقفت الدراسة عن  

الواقع واملعايشة بعيدا عن النظرة القامتة اليت تنفجر بغضا وغضـبا وتنـهمر يف              
إلصاق مجيع الصفات اخلَلقية القبيحة كنوع من التنفيس عن النفس املكبوتة إىل            

ـ         !.. الشخصية ون لكن دراستها من داخل خلجات نفسها، والبحث عن املكن
 ...داخل قفص الصدر

أدرك باكثري يف أوىل مراحل بزوغه األديب أن املسرحية طاقة خطرية ميكنـها أن              
تتصدى ألعمق القضايا الفكرية واملشاكل اإلنسانية يف حس درامي قوي ومبا أنه       
كان حيمل يف نفسه عقدة عمياء كادت تزهق روحـه تـنفّس عنـها يف أوىل                

شيلوك "ن تعد أوىل مسرحياته الفّنية الناجحة أي    مسرحياته النثرية واليت ميكن أ    
 ).م١٩٤٤" (الجديد

ظهرت الشخصية اليهودية يف ثياب شيلوك عند باكثري تأسيا بشكسـبري إال أن             
األديب العريب استطاع أن يبلور مالمح الشخصية وخيرجها من قالبها التقليدي           

اجملتمع اإلنساين  لدي شكسبري إىل دراسة منط اجتماعي ظهر كعقدة سرطانية يف           
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عصابة إجرامية تتخذ من سلطة اإلنتداب الربيطـاين        .. على أرضية العامل العريب   
غطاء لبث مسومها يف كل اجتاه وأخريا تنجح يف بسط نفوذهـا علـى مجيـع                
األهداف اليت كانت تسعى إليها، وقد اختذت يف سبيل إدراكها هلذه الغايـات             

كما ! يق والتزوير وسائل متهد هلا الطريق     املال واجلنس والقتل واإلرهاب والتلف    
.. أهنا شكلت عصابات وفرق إجرامية تبث الرعب والوحشة يف قلوب النـاس           

 !حىت أصبحت خيوط كل اجلرائم تنتهي إىل اليد الصهيونية
تصل الشخصية إىل مرادها وتتحقق هلا آماهلا بتنازل العرب عن أرضـهم إال أن     

ترى أمامها إال    هتا لألحداث قراءة سطحية ال    رؤيتها للواقع رؤية آحادية وقراء    
وهذا ما جيعلها تنهار من داخلها فتسقط بني يدي العرب يـوم            (!) عقربة أنفها   

 .أن تراكمت عليها املشاكل اإلقتصادية نتيجة مقاطعة العرب هلا
تدق املسرحية ناقوسني؛ ناقوس اخلطر واحلذر يف وجه العامل اإلسالمي ليـدرك            

لصهيونية ويستشعر حجم الكارثة القادمة وناقوس اليـأس يف         مغزى األهداف ا  
الصدر اليهودي أن فلسطني ليس فريسة سـهلة، ولـن يكـون أرض راحـة               

 !وطمأنينة
مث بدأت العقد تتواىل وبدأ األديب حيل عقدة بعد أخرى يف متثيلياته السياسـية              

ـ               وع القصرية لكن العقدة بلغت مبلغ اإلنفجار ملا آل أمر العـرب مـن اخلض
واخلنوع أمام العدو الصهيوين فتفجرت يف نفس باكثري بشكل رمزي صارخ يف            

، تلك األسطور ـ احلّمالـة األوجـه ـ الـيت      )م١٩٤٩" (مأساة أوديب"
ظهرت لألديب خري مطية ميكن أن حتمل مهومه يف شكل رمزي إذ كان يشـعر               

يوازيـه يف    بأن ما ارتكبه العرب يف فلسطني واحلزن الذي حلقتهم من جّرائه ال           
وقـدكان  .. البشاعة غري ذلك الذنب الذي ارتكبه أوديب يف حق أبيه وأمـه             

أوديب هو الذي سعى بنفسه إىل خوض غمار التجربة اخلاسرة متحديا تلـك             
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النبوءة حىت وقع يف صميم املأساة وبقيت قدميه يف الوحل على جهل منه متامـا               
اهتم ترتل كصـواعق    كما خاض العرب غمار احلرب ضد إسرائيل وكانت نعر        

السحب العقيمة على رؤوس مجيع من كان يناصر إسرائيل، لكن الدائرة كانت            
 !يدرون عليهم ووقعوا فريسة سهلة يف خمالب العدو الصهيوين من حيث ال

يئس األديب ـ فيما يبدو ـ من أن يستيقظ شعبه النائم، اهلائم وراء امللـذّات    
ـ               ه االسـتعمار الربيطـاين وحـذّره       الزائلة فطرق ناقوس اخلطر كذلك يف وج

أن هنايته قد بانت قريبة وأن جناحه       ) م١٩٥٢" (إمبراطورية في المزاد  "يف  
ليس إال يف قطع حبل الود مع الصهيونية، بيد أن االستعمار تعاىل من أن يستمع               
إىل الرنني اخلارج من حتت أكمام التخلّف الشرقي فأصابته لعنة باكثري فخر من             

 ! إىل حيث عرض يف املزاد كالرقيقعليائه
يف املرحلة األخرية بدأ األديب خيوض املعركة مع العدو بسحب البسـاط مـن              

وأنه لـيس إال    ) ١٩٥٦"(شعب اهللا املختار  "حتت أقدامه يف الكشف عن خرافة       
شعبا متخلفا مهجيا جيدر به أن يتقّمص لباس البشـرية مث يـدخل يف اجملتمـع                

تدحضه عجالت العدل واإلنصـاف      إن أراد أن ال   البشري كأي مواطن صاحل     
 .اإلنساين

؛ أن هذه األنانية سوف تقود إسرائيل إىل        شعب اهللا المختار  يستبشر باكثري يف    
هنايتها احملتومة كما حيذّر أصحاب العقول من أن ينخدعوا بالالفتات الدعائيـة            

يأكـل  الصهيونية، وأصحاب القرار األمريكي من أن اللويب الصهيوين سـوف           
أركان دولتهم كما تأكل األرضة اخلشب فسرعان ما تسقط هيبتهم كما سقط            
بريطانيا من قبل وأن مسري هذه الدولة اليت تضع حجر أساسها علـى سـراب               
الشخري العريب ستتضح يوم أن تصل إىل الواقع فتجد نفسها قد هلكـت وأن              

 .هناية هلا هذه املفازة ال
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ي اليهودي جملرد كونه يهوديا بل يعّرف اليهودي        يعاد بني باكثري للبشرية أنه ال    
بأنه بشر كسائر البشر إال أنه اختذ إهله هواه واتبع الشيطان املَريد فأصبح مـن               
الغاوين وأن هذه الشخصية املعاصرة ما هي إال رسوبات من املكـر والـدجل              
تراكمت على بعضها خالل العصور املختلفة فصنعت هذا اليهودي الذي ّمسى           

 !بعدما كانت األلوهية إلبليس) م١٩٥٩"(إله إسرائيل "نفسه
ويف آخر املطاف وكأين بباكثري أدرك أن رحلة احلياة تكاد أن تنقطع وأن املفازة              
اليت أخذ يسري فيها، وكادت هي أن هتلكه، قد انتهت فوقف ينظر إىل الوراء إىل   

هـذا أوان   : "مههناية مث يلتفت إىل األمام إىل حيث األمل مث خياطب قل           حيث ال 
ويكشف الغطاء عن اجلرح الدفني ليظهر للعيان أن املشكلة         "! اجلد فاشتدي زمي  

 . ظهرت يوم أن ضاعت التوراة
، يتباكى باكثري على أطالل هـذا الكتـاب         )م١٩٦٩"(التوراة الضائعة "ففي  

املقّدس وبذلك يصرخ صرخته األخرية يف األكوام البشرية إال أن صدى صوته            
 .مة سداسية على رأس أفعى فيلدغه ليموت شهيدا للفكرةيرتد إليه جن

تسلط املسرحية األضواء على نقطة خطرية وهـي أن اليهوديـة والصـهيونية             
وجهان لعملة واحدة، وأن الصهيونية هي حركة تسعى للحصول على األهداف           
اليهودية وأن العقلية النازية يف استعالء جنس على جنس أو شعب على شـعب           

 ..ضعت املنهج الدرامي للفكر الصهيوينهي اليت و
هذه الدراسة حاولت أن تتبع أعمال باكثري يف سبيل احلصول على ما احتوت صرخة              

وأن .. ميكن أن يوصـف إال أنـه يهـودي         باكثري الضائعة فوجدت أن اليهودي ال     
منا وأن الذين يدعون إىل التطبيع إ     .. ميكن أن تورث أمتنا إال اهلوان والثبور       معايشته ال 

ينفع الندم وقد أخذ اللـهيب يلـهب         يقربون ألنفسهم جحيما يندمون عليه يوم ال      
 "!وا باكثرياه"أجسامهم وجلودهم وهم يصرخون 
 !!!...فيا ترى ماذا سوف جييبهم باكثري
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 املصادر واملراجع
o الكتب واملقاالت 

جملة " توظيف األسطورة يف الرواية العربية احلديثة     "أبو غدير، حممد حممود،     . ١
 ).م٢٠٠٠هـ يناير وفرباير١٤٢٠، شوال٢٨٠/ع (الفيصل

  بروتوكالت خبثاء صهيونأبو جّرة سلطاين، . ٢
، املسرح السياسـي    ١/ ج أدب باكثري املسرحي،  ،  )الدكتور(أمحد السعدين   . ٣
 ). م١٩٨٠مكتبة الطليعة، أسيوط، (
عزيـز،  جامعة امللك عبد ال    (القصص الرمزي يف القرآن   أمحد حممد مجال،      . ٤
 ).م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ٣/ط
 ).دار املعارف، القاهرة ( على هامش األدب والنقد أدهم، علي، . ٥
 ترمجـة؛ طـه     أوديب ثيسيوس من أبطال األساطري اليونانيـة        أندره جيد،   . ٦

 ).م١٩٨٠، ٤/دار العلم للماليني، بريوت، ط(حسني، 
 ... .باكثري علي أمحد، أعمال باكثري املطبوعة. ٧
دار (، ترمجة؛ حممد عودة الـدويري،       مكان حتت الشمس    مني نتنياهو،   بنيا. ٨

 ).م١٩٩٥، ١/اجليل للنشر، عمان، ط
مظاهر املسيحية واليهودية يف األدب املسرحي والروائـي        "كاكيا،  " ج"بيري  . ٩

جملـة البحـوث    ، مستقلة   )الدكتور(املعاصر مبصر، ترمجة؛ شيحة، عبد احلميد       
 ).م١٩٩٧، متوز ٢٧/دالعد(، والدراسات العربية

،  اخلطر اليهودي بروتوكالت حكمـاء صـهيون       التونسي، حممد خليفة،  . ١٠
 .م١٩٧٧تقدير عباس حممود العقاد، مكتبة دارالتراث، القاهرة، 

شعراء الدعوة اإلسالمية   اجلدع، أمحد عبداللطيف، وجرار، حسين أدهم،       . ١١
 ).م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١/مؤسسة الرسالة، ط(، يف العصر احلديث
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مكتبـة مصـر،    (بالل مـؤذن الرسـول،      جودة السحار، عبد احلميد،     . ١٢
 ).م١٩٤٤مايو
 كل شيء هادئ يف تل أبيب، امللف السري للـهجان،         حسين أبو اليزيد،    . ١٣

 ).م١٩٩٢هـ،١٤١٢، ١/الدار املصرية للنشر والتوزيع، ص(
 ).دار مصر للطباعة( ، حممداحلكيم، توفيق، . ١٤
سـينا  (حتقيق وثـائقي،    د قطب من القرية إىل املشنقة       سيمحودة، عادل،   . ١٥

 ).م١٩٨٧، يونية٢/للنشر، القاهرة، ط
دار النشـر، عمـان،      (املسرح السياسي   ،  )الدكتور(محودة، عبد العزيز    . ١٦

 ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
 الشخصية اليهودية من خـالل  ، )الدكتور( اخلالدي، صالح عبد الفتاح  . ١٧

 ).م١٩٨٧هـ،١٤٠٧دار القلم، دمشق،  (ري،القرآن ـ تاريخ ومسات ومص
دراسات يف األديان اليهوديـة     ،  )الدكتور(اخللف، سعود بن عبد العزيز      . ١٨

 ).الثالثة/ مكتبة أضواء السلف، ط(، والنصرانية
:  ترمجـة  اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل،    ) الدكتور(خوستاف لوبون   . ١٩

 ).م١٩٥٠مطبعة حجازي (عادل زعيتر، 
، الكويـت ، جملـة    "الكوميديا يف مسرح باكثري   "،  )الدكتور(داية، فايز   ال. ٢٠
 .٢١٥/ع
هل اشترت احلركة الصهيونية أرض فلسطني مـن        "الدبش، أمحد صربي،  . ٢١

 ).هـ١٤٢١م، رجب٢٠٠٠، اكتوبر ٢٢/ع (القدس، جملة "سكاهنا
اهليئـة العامـة    (،  دراسات يف الرواية املصـرية    ،  )الدكتور(الراعي، علي   . ٢٢
 ).م١٩٧٩كتاب لل
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داراملعرفـة، بـريوت،    (تـاريخ األدب العـريب،      الزيات، أمحد حسن ،     . ٢٣
 ).م١٩٩٣هـ،١٤١٣لبنان،
، ٣/دار الكاتـب العـريب، ط     (،  املؤامرة ومعركـة املصـري    سعد مجعة،   . ٢٤

 ).م١٩٦٩
رسـالة   (مسرح علي أمحد باكثري، دراسة نقديـة،      سالمة، مدحية عواد،    . ٢٥

 يف األدب العريب، جامعة القاهرة، مطبوع على اآللة         مقدمة لنيل درجة ماجستري   
 ).م١٩٨٠الكاتبة، 

 علي أمحد باكثري حياته وشعره الوطين       ) الدكتور(السوحمي، أمحد عبد اهللا     . ٢٦
 ).النادي األديب الثقايف( ، واإلسالمي

، ٧/دار الشـرق، ط   (،   النقـد األديب أصـوله ومناهجـه       سيد قطب،   . ٢٧
 ).م١٩٩٣هـ،١٤١٣
الشخصـية اليهوديـة يف أدب إحسـان عبـد          شامي، رشاد عبد اهللا،     ال. ٢٨

 ).م١٩٩٢دار اهلالل، إبريل (، القدوس
، الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية    الشامي، رشاد عبد اهللا،     . ٢٩

 ).م١٩٨٦، الكويت، )١٠٢(سلسلة عامل املعرفة (
 ).مصرمكتبة اخلاجني، (، اجملتمع اليهوديشنودة، زكي، . ٣٠
صالح الدين  : ، مقاتلون يف سبيل اهللا    )الدكتور(صاحل بن سليمان الوهييب     . ٣١

األيويب وريتشارد قلب األسد واحلملة الصليبية الثالثة، تأليف جيمس رسـتون           
، رجـب   ٣٨/، س ٢و١، ج جملـة العـرب   . رضوان السيد . ، ترمجة د  )اإلبن(

 .٩٢-٨٣م، ص٢٠٠٢/سبتمرب وأكتوبر/هـ١٤٢٣وشعبان
مطـابع دار   (،  اليهود يف القـرآن الكـرمي     ،  )الشيخ(ح أبو إمساعيل    صال. ٣٢

 ).البالغ، الشويخ
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، فلسطني واليهود يف مسرح علي أمحد باكثري      الطنطاوي، عبد اهللا حممود،     . ٣٣
 ).م١٩٩٧هـ،١٤١٨، ١/دار القلم، دمشق، ط(

الطنطاوي، عبد اهللا حممود، فلسطني واليهود يف مسرح علي أمحد باكثري،           . ٣٤
 ).م١٩٩٣، إبريل سطني املسلمةفل
دارالقلـم، دمشـق،    (،  الشخصية اإلسرائيلية ،  )الدكتور(ظاظا، حسن   . ٣٥
 ).م١٩٩٠هـ،١٤١٠، ٢/ط
، ١/املؤسسة العربية للدراسات والنشـر، ط     (،  اإلختراقعبد اهللا عيسى،    . ٣٦

 ).م١٩٩٠
دار الفكـر    (األدب وفنونه، دراسة ونقد،   ،  )الدكتور(عزالدين إمساعيل   . ٣٧
 ).م١٩٧٣، ٥/لعريب،طا

 .قضايا اإلنسان يف األدب املسرحيعز الدين إمساعيل، . ٣٨
 .دراسات يف النقد املسرحيالعشماوي حممد زكي، . ٣٩
اهليئـة   (الشخصية الشريرة يف األدب املسـرحي،     ،  )الدكتور(عصام هبي   . ٤٠

 ).م١٩٨٦املصرية العامة للكتاب، 
هــ  ١٤٠٧،  ١/ط( ،   دافـه جذور اإلرهاب وأه  العفنان، سعد خلف،    . ٤١

 ).م١٩٨٧
دار األمـان    (التطبيع استراتيجية االختـراق الصـهيوين،     غسان محدان،   . ٤٢

 ).م١٩٨٩هـ،١٤٠٩، ١/للطباعة والنشر، بريوت، ط
، ١/دار الضـياء، ط   (فلسطني يف فكر سيد قطب وأدبـه،        غراب، حيىي،   . ٤٣

 ).م١٩٨٩
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رسالة (،سرحه اإلسالمي علي أمحد باكثري وم   القناص، عدنان عبد القادر،     . ٤٤
ــتان،   ــة، باكس ــالمية العاملي ــة اإلس ــور، اجلامع ــري منش ــتري، غ ماجس

 ).م١٩٩٦ـ١٩٩٥
مؤسسة الرسـالة،   (،  حول املسرح اإلسالمي  ،  )الدكتور(الكيالين، جنيب   . ٤٥

 ).م١٩٨٥هـ،١٤٠٦األوىل، /بريوت، ط
مؤسسـة الرسـالة،    (،  حتت راية اإلسـالم   ،  )الدكتور(الكيالين، جنيب   . ٤٦
 ).م١٩٨٤هـ،١٤٠٤، ٣/وت،طبري
مؤسسة الرسـالة،   (،  اإلسالم والقوى املضادة  ،  )الدكتور(الكيالين، جنيب   . ٤٧

 ).م١٩٨٠هـ،١٤٠٠، ١/بريوت،ط
دارالنفـائس،  (،  دم لفطـري صـهيون    ،  )الـدكتور (الكيالين، جنيـب    . ٤٨

 ).م١٩٨٥هـ،١٤٠٥، ٧/بريوت،ط
ؤسسـة الرسـالة،    م(،  عمر يظهر يف القدس   ،  )الدكتور(الكيالين، جنيب   . ٤٩
 ).م١٩٨١هـ،١٤٠١، ٢/ط
، "الشخصية اليهودية، دراسة أدبية مقارنة    "،  )الدكتور(حممد جالء إدريس    . ٥٠

 ).١٩٩٣هـ،١٤١٤عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية،(
ــة، . ٥١ ــد مجع ــاكثري"حمم ــود مســرح ب ــى ، "يه ــاكثري عل ــع ب موق

 com.bakatheer.wwwاإلنترنت،
 ١٤٩٣/، ع اجملتمـع ،  "قضية فلسـطني يف أدب بـاكثري       "حممود خليل، . ٥٢

 ).م٢٣/٣/٢٠٠٢هـ،١٤٢٣حمرم(
أبوللو للنشر  (،  "رأفت اهلجان "كنت جاسوسا يف إسرائيل   مرسي، صاحل،   . ٥٣

 ).م١٩٨٧هـ،١٤٠٧، ١/والتوزيع، ط
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اللغات السّرية واجلماعات اليهودية،    "،  )الدكتور(املسريي، عبد الوهاب    . ٥٤
 .١٩٨/ عالفيصل،

اجلنـدي  جملـة   (،  "التعليم العريب والتعليم الصـهيوين    "مصطفى رجب،    .٥٥
 ).م٢٠٠٢، مارس١٠٦/السنة احلادية والثالثون، عاملسلم،
علي أمحد باكثري رائد التحديث يف الشعر       "،  )الدكتور(املقاحل، عبد العزيز    . ٥٦

 ).دار الكلمة، صنعاء، دون تاريخ(، العريب املعاصر
رائد التحـديث يف القصـيدة      .. باكثري"،  )الدكتور(ز  املقاحل، عبد العزي  . ٥٧

 .٢١٥/ عالكويت، "اجلديدة
دار هنضـة مصـر      (يف املسرح املصري املعاصر،   ،  )الدكتور(مندور حممد   . ٥٨

 ).للطبع والنشر، القاهرة
موقـع بـاكثري علـى      ،  "دولـة إرهابيـة   .. شيلوك اجلديد "منري عتيبة،   . ٥٩

 .com.bakatheer.wwwاإلنترنت،
الزاهر لإلعالم العريب،   ( ، اإلسالم وحتديات اإلحنطاط املعاصر    منري شفيق،   . ٦٠
 ).م١٩٨٧، ٢/ط
 ).٢١٥/ ع جملة الكويت،(، "الرواية عند باكثري"نذير جعفر، . ٦١
 ).١٠١/ عالفيصل" (صور قرآنية جامعة من حتريفات اليهود"نذير محدان . ٦٢
دار اجلليل، للنشر،عمان،   (،  آباء احلركة الصهيونية  النقيب، عبد الكرمي،    . ٦٣

 ).م١٩٨٧
، دراسات يف األدب العريب احلـديث     ،  )الدكتور(هدارة، حممد مصطفى    . ٦٤

 ).دار العلوم العربية(
 الفصـول ، جملـة      "املسرح بـني العـرب وإسـرائيل      "هشام إبراهيم،   . ٦٥

 .، تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب)م١٩٩٢، صيف٢/، ع١١/اجمللد(
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النماذج اإلنسانية يف الدراسات األدبيـة      ،  )الدكتور(حممد غنيمي   هالل  . ٦٦
 ).دار هنضة مصر، القاهرة(، املقارنة
، ٣٤/ ع القـدس جملـة   (،  )الـدكتور (وجدي عبد الفتاح سـوواحل      . ٦٧

 ).م٢٠٠١/أكتوبر
الدار  (اليهود يف مسرحيات شكسبري وباكثري،    ،  )الدكتور(الوزان، عدنان   . ٦٨

 ).م١٩٩٠هـ،١٤١٠ ،١/السعودية للنشر، ط
 

o الدوريات 
 .م٢٠٠٢، أغسطس٨/فلسطني املسلمة، ع .١
 .م١٢/١٢/٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، رمضان١٤٣٠/اجملتمع،ع .٢
 .م٢٠٠٢، إبريل١٤٩٧/، ع٣٣/اجملتمع،س .٣
 .م٢٠٠٢، إبريل١٤٩٨/،ع٣٣/اجملتمع، س .٤
 .م٢٠٠٢، مايو١٥٠٠/، ع٣٣/اجملتمع، س .٥
 .هـ١٤٢٢م، رجب٢٠٠١، أكتوبر٣٤/جملة القدس، ع .٦
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 الصفحة   العنوان
 ٣ ............................................ اإلهداء

 ٤ ............................................ شكر وتقدير
 ٦ ............................................ املقدمة

 ١١.............................األديب    .. اإلنسان.. باكثري :الفصل األول
 ١٢.....................................................النشأة  
 ١٣...................................................التكوين  
 ١٥............................................الشاعر الرحالة  
 ١٨..............................................نشاطه األديب  
 ....................................................اإلنتاج  

 ........................................يف الرواية . أ
..........................................يف الشعر . ب
.........................................املسرح يف . ج
 ...............................املسرح الشعري . ١    

 ...................) ..املأساة(أساوي املسرح امل. ٢    
 )......................لهاةامل(املسرح الكوميدي .٣    

........................الكوميديا السياسي ) أ          (
 ...................الكوميديا اإلجتماعي ) ب          (

 .............................املسرح اإلجتماعي .٤    
................................املسرح التارخيي . ٥    

 ..........................التاريخ اإلسالمي) أ          (

٢٠ 
٢٠ 
٢٣ 
٢٧ 
٢٨ 
٢٩ 
٣٠ 
٣٠ 
٣١ 
٣٢ 
٣٥ 
٣٥ 
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 .....................حلم اليقظة العربية ) ب          (
 .......................التاريخ األسطوري) ت          (

 ...................األسطورة الفرعونية .                أ
 ........األسطورة اليونانية والفارسية .                ب

٣٦ 
٣٦ 
٣٦ 
٣٧ 

 ٣٨ ..................................................املواجهة  
 ٣٩ ...................................................الرحيل  
 ..............................................تأريخ باكثري  

 ...............................حياته _ ١                   
 ...............................أعماله _ ٢                   

 اجملموعات التمثيلية .١
 رحيات الشعريةاملس .٢
 املسرحيات النثرية .٣
 عمر: امللحمة اإلسالمية الكربى .٤
 الدواوين الشعرية .٥
 روايات باكثري .٦
 أعمال أخرى .٧

٤٠ 
٤٠ 
٤٢ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٤ 
٤٨ 
٤٩ 
٥٠ 
٥١ 

 ٥٢  ..........)النثري(اليهودي في األدب العربي :       الفصل الثاني
 ٥٣ ...........................صورة اليهودي يف األدب العاملي  
 ٦٠ .......................شخصية اليهودي يف األدب العربي  
 ٦٣ ..........................مالمح اليهودي يف القرآن الكرمي  
 ٦٧ ..........................اليهودي يف األدب العريب النثري  
 ٧٢ ...قصص املخابرات العربية   
 ٧٤ ...............فتحي غامن   
 ......وس إحسان عبد القد  

 تتركوين هنا وحدي رواية ال) ١     (
٧٦ 
٧٧ 
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 ٧٨ قصة كانت صعبة ومغرورة) ٢     (
 ................جنيب الكيالين   

 دم لفطري صهيون )١(
 عمر يظهر يف القدس )٢(

٧٩ 
٨٠ 
٨٢ 

 ٨٦  ..مالمح الشخصية اليهودية في مسرح باكثير:     الفصل الثالث
 ٨٧....................................................التمهيد  
 ٩٠ .............................الدولة الصهيونية بداية النهاية  
 شيلوك اجلديد ) ١( 

 املشكلة  . أ
     صورة الشخصية اليهودية

 احلل  . ب
     صورة الشخصية اليهودية

     شيلوك بني باكثري وشكسبري

٩٠ 
٩٥ 
٩٨ 
١٠١ 
١٠٧ 
١١٠ 

 .........شعب اهللا املختار ) ٢( 
               الشخصيات

               السرد
              صورة الشخصية اليهودية

١١٣ 
١١٤ 
١١٦ 
١١٧ 

 ..........التوراة الضائعة ) ٣( 
           السرد

           صورة الشخصية اليهودية
           الشخصيات

١٢٧ 
١٢٨ 
١٣١ 
١٣٣ 

 ١٤١ ) .....................ةمن اليهودية إىل الشيطن(اة رحلة احلي 
 ١٤١ ......إله إسرائيل ) ١(  
 ١٤٢ .ملكوت السماء ) ٢(  
 ١٤٥ ............احلية ) ٣(  
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 ١٤٧ صورة الشخصية اليهودية
 ١٤٩ ..........................................األيادي اخلفية  
 ........مأساة أوديب ) ١(  

           الشخصية الرمزية
١٤٩ 
١٥٣ 

 ..إمرباطورية يف املزاد ) ٢(  
          الشخصية اليهودية

١٥٦ 
١٥٩ 

 ١٦٠......السكرتري األمني ) ٣(  
 ١٦٤ ........................................حلم اليقظة العربية  
 ١٦٤ املقدس مقاليد بيت ) ١(  
 ........معجزة إسرائيل ) ٢(  

راشيل والثالثة الكبار.    أ    
  مايو١٥ليلة .       ب
 معجزة إسرائيل. ج       

١٦٦ 
١٦٦ 
١٦٧ 
١٦٩ 

 ١٧٢ ...............املقراض ) ٣(  
 ........حرب البسوس ) ٤(  

 صورة الشخصية اليهودية    
١٧٤ 
١٧٥ 

..الشيماء شادية اإلسالم ) ٥(  
     صورة الشخصية اليهودية

١٧٦ 
١٧٩ 

 ١٨١.....................................................اخلامتة  
 ١٨٥ ..........................................املصادر واملراجع  
 ١٩٢ ..................................................الفهرس  
 
 
 


