
 

 
 

 

 

 الصراع دوره يف اإليقاع و
 يف املسرح الشعري

 مناذج متنوعة
 
 

 إعداد

جامعة القاهرة –كلية اآلداب   

  



  

 

 

 

2382 

  



 

 

 

2383 

 الصراع في المسرح الشعري.. )نماذج متنوعة(دوره في اإليقاع و 

 عادل حسن عمارأحمد 

 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر.
  abohanenammar@gmail.comالبريد اإللكترنى: 

 الملخص: 

يسععععذ هععععثا ال دعععة الععععذ دنااععععة الععقعععة وععععاع ا يقعععا   العر  عععع    الصععععرا  
 الشعرية.   الدوان ف  المسرحية

 يهدف ال دة الذ الكشف عع الد ن الثي يلع ه ا يقا  فع  الصعرا  الشا ع  
 واع أطراف المسرحية الشعرية. 

علعذ العشصعر الكمع  فع   قد اعتمد ال دة علذ مشهج مدتوى الشعل،، مركع ا 
التع  -ا يقا ، ألنه العشصر األورز أ ال،  ألن الددية عع العشاصعر الكيييعة 

 يدتاج مساحة أكبر  اردا مطوال. -كليا ف  دنااتشا هثهلم نتشااها 

أن لإليقععا  د نا كباعرا فع  المسعرحية الشععرية  حاععة  معع أهعم نتعااج ال دعة   
-داخع، العمع، المسعرح ..  يسعتطي   -أيعا كعان نوععه-الصعرا   -أ ال–يبرز 

الضعو  علعذ دالالت  -ثالثا-أن يضيف عددا مع الدالالت،  أن يلق   -ثانيا
أن يقععععد  لععععر المشععععاعر  األحااععععي  فعععع  صععععونة  -نابعععععا-.  يسععععتطي  أخععععرى.

 امعية يشعر وها مع كانت عشده القدنة علذ التقاطها.

 المسرح الشعري، الشعر العربذ. –الصرا   –  ا يقا  الكلمات المفتاحية
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Rhythm and its role in the conflict in poetic theater .. 

(various models) 

Ahmed Adel Hassan Ammar 

Department of Arabic Language, Faculty of Arts, Cairo 

University, Cairo, Egypt. 

Email: abohanenammar@gmail.com  

Abstract: 

This research seeks to study the relationship between 

rhythm, conflict and dialogue in the poetic play. 

The research aims to uncover the role played by rhythm in 

the emerging conflict between the parties to the poetic 

drama. 

The research relied on the form content approach, 

focusing on the quantitative element in rhythm, because it 

is the most prominent element first, and because talking 

about qualitative elements - which we did not completely 

forget in our study - needs more space and a lengthy 

narration. 

 Among the most important results of the research: The 

rhythm has a great role in poetic play. Where, first, the 

conflict - whatever its type - appears within the theatrical 

work .. Secondly, he can add a number of connotations, 

and thirdly shed light on other connotations .. Fourthly, he 

can present feelings and feelings to you in an audio form. 

Whoever had the ability to capture it 

Key words: rhythm - conflict - poetic theater, Arabic 

poetry. 

  

mailto:abohanenammar@gmail.com


 

 

 

2385 

 تمهيد

 غلت قضية انت اط الوزن الشعري بالمعشذ  الداللة كثاًرا مع 
اجتهاداتهم العر  ااع  اللغوياع  الشقاد عبر عصون األدب العرب   تعددت 

ف  فهم الععقة واشهما،  لع،  احدة مع تلر المدا الت ه  الت  قا  وها 
ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما "حاز  القرطاجش   حاة قال  

يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به 
جب أن تحاكى تلك البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير، و 

المقاصد بما يناسبها من األوزان ويخيلها للنفوس. فإذا قصد الشاعر 
الفخر حاكى غرضه باألوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا قصد في 

العبث به حاكى  أوا وقصد تحقير شيء ا أو استخفافي  ا هزلي  موضع قصد  
ذلك بما يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد. 
وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض يليق به وال تتعداه فيه إلى 

 .1"غيره

قد قال ذلر، فإن األمر لم يتوقف عشده، و، لم   إذا كان القرطاجش 
ية ذاتها المددثاع الثيع ذهب يتوقف عشد نقادنا القدما ع فقد  غلت القض

بعضهم الذ الدنااات الغربية الت  تددثت عع هثه الععقة، فيقول اوراهيم 
في بحثهم وزن الشعر، بينه وبين نبض القلب الذي  الغربيون  يربط"أني   

صلة  ويرون  الدقيقة مرة في 76يقدره األطباء في اإلنسان السليم بعدد 
به الجهاز الصوتي، وقدرته على النطق وثيقة بين نبض القلب وما يقوم 

بعدد من المقاطع. ويقدرون أن اإلنسان في األحوال العادية يستطيع النطق 
على أن  ....كلما نبض قلبه نبضة واحدة المقطعية بثالثة من األصوات

ا مع االنفعاالت النفسية، تلك التي يتعرض لها نبضات القلب تزيد كثير  



  

 

 

 

2386 

لة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن الشاعر في أثناء نظمه فحا
واليأس ونبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعة يكثر عددها في الدقيقة 
ولكنها بطيئة حين يستولي عليه الهم والجزع وال بد أن تتغير نغمة اإلنشاد 
تبعا للحالة النفسية فهي عند الفرح والسرور سريعة متلهفة مرتفعة وهي 

 .2"زن بطيئة حاسمةفي اليأس والح

أ  ا يقا  يلون له تأثار ف  ذاته علذ المتلق ، بما  -اذن–الوزن 
م  العشاصر  -ا مع عشاصر وشية القصادةباعت انه عشصرً –يعش  أنه يتضافر 

األخرى داخ، الشص لاؤثر علذ المتلق  ذلر التأثار الثي يجعله يتفاع، 
"في وصفنا الصادق للوزن معه، ليص، األمر الذ أن يقول ال عض انشا نجد 

بأنه مخدر أو مهيج أو جليل أو تأملي أو مرح، دليال على قدرة الوزن 
اآلثار العامة للوزن أهم  على التحكم في االنفعال على نحو مباشر، بيد أن

من ذلك، فالوزن يكسب الكالم مظهر الصنعة، وبذلك يكون له أثر "اإلطار" 
اة اليومية من أحداث عارضة فيعزل التجربة الشعرية عما في الحي

 .3"دخيلة

ا الشاعر يفكر في مستويات التجربة وأبعادها تفكير  " ال  ر ف  أن 
ال انفصام بين عناصره، وحركة خياله داخل التجربة حركة موحدة، وقد  اآني  

. الوزن في ..ا، ولكنها ال تنفصل في الواقع بأي حال.نفصل بينها نظري  
لها منفصلة عن المعنى، والتناسب الذي يمكن ذاته صورة مجردة ال قيمة 

ا عن التجربة، ذلك ألن لغة أن يتميز به الوزن ال يمكن أن يفهم بعيد  
الموسيقى مجرد عناصر صوتية مجردة، بل هي  الشعر ليست كأنغام

 .4عناصر لغوية ال يفارق فيها الصوت المعنى بأي حال"

بما له مع – ا يقا تقو  الفر ية األاااية لهثه الدنااة علذ أن و
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ا ف  الصرا  الشا   واع ا كبارً يملشه أن يلعب د نً  -تأثار كبار يرت ط بالداللة
أطراف المسرحية الشعرية.. يستطي  أن يبرز دالالت نبما كانت خيية 

 ا جديدة لهثا الصرا .للدوان المسرح ،  يضيف أبعادً 

ا مع المشاهد المشتقاة مع عدد مع  لتأكاد هثه الفر ية اخترنا عددً 
وكان أساس المسرحيات الشعرية الممثلة لمدانس مسرحية   عرية مختلفة، 

فيها من جهة،  -أيا كان نوعه–اختيارنا لهذه المشاهد احتدام الصراع 
،  هو ما يدفعشا بالط   لتدري وإحساسنا بدور اإليقاع فيها من جهة أخرى 

ا مع أهم العشاصر ه ا يقا  باعت انه  احدً ال دة عع هثا الد ن الثي يلع 
 الفاعلة ف  وشية الشص. 

شا أن ا لشا ف  هثه الدنااة غارليلون مشهجً  5مدتوى الشل،  قد اخترنا
نرك  حديثشا هشا علذ العشصر الكم  ف  ا يقا ، ألنه العشصر  فضلشا أن

ا ف  كليً الت  لم نتشااها -األورز أ ال،  ألن الددية عع العشاصر الكييية 
ا مطوال يتشافذ م  فكرة هثا ال دة يدتاج مساحة أكبر  اردً  -دنااتشا هثه

ا مع األمثلة المتشوعة الممثلة لتيانات مختلفة،  الدالة الثي يريد أن يقد  عددً 
 علذ ععقة ا يقا  بالصرا  داخ، المسرحية الشعرية ف  الوقت ذاته.

(1) 

"ينبني على المفارقة.. للصرا  الدنام  علذ أنه  -أ ال–يقو  فهمشا 
وهي مفارقة..... ليست في اختالف شخص عن شخص آخر أو قيمة عن 
قيمة أخرى أو مبدأ عن مبدأ آخر، ولكنها في االختالف مع االتفاق. في 

ا  مع ثم فإن صراعً . 6الجهل مع العلم. في عدم المشاركة مع المشاركة"
ن يششأ واع أي  خصاتاع ف  أي مشهد مع المشاهد، فالدبا ان يملع أ

يملشهما أن يتصانعا بالقدن الثي يتصان  به العد ان.. ال فانق واع هثا 



  

 

 

 

2388 

ا  قري ة  ذاك.. عشدنا فقط  خصاتان يجمعهما مشهد  احد يمتلكان أهدافً 
 كانت أ  بعادة  متشاقضة يسعيان الذ تدقيقها. هثا هو الصرا  الثي يستطي 

مبد  الشص المسرح  أن يوجده ف  ك، مشهد مع مشاهد مسرحياته، هثا 
الذ جانب الصرا  األكبر الثي يظهر مع خعل تشاقض أهداف طرف  هثا 

 الصرا   ال ط،  ال ط، المضاد  ف  الشص المسرح .

 صراعشا الثي اخترناه  احد مع هثه الصراعات.. صرا  مع نو  
للفص، األ ل مع مسرحية "مجشون  خاص نراه ف  ذلر المشهد الختام 

ا بدجة ذلر المشهد الشهار الثي يثهب فيه قي  الذ وات عمه متثنعً  7لالذ"
 اهية لرؤية ليعه.. يدا ل قي  نؤية لالذ.. يشاديها  لكع مع يخرج له هو 
عمه..  يددث الصرا  هشا.. صرا  واع قي  مع ناحية  عمه مع ناحية 

حجة تفسر ابب مجائه الذ هثا الملان ف  أخرى.. قي  يدا ل أن يجد أية 
ا بالتفسار.  يددث هثا الوقت مع اللا،،  العم يستشكر  جود اوع أخيه، مطال ً 

 واشهما هثا الدوان علذ بدر ال سيط 
 قيس: ليلى!

 المهدي خارجا من الخباء..

 المهدي: من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى؟   ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟

 )خجال(: ما كنت يا عم فيهمقيس 

 المهدي )دهشا(: أين كنت إذن؟

 قيس:         في الدار حتى خلت من نارنا الدار

 8ما كان من حطب جزل بساحتها        أودى الرياح بها والضيف والجار
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ثعثة أويات علذ بدر ال سيط قسمها  وق  علذ خم  جم، حوانية 
ا أطولها الجملة األخارة علذ لسان قي ،  ه  الجملة الت   غلت واتً  كان

  نصف البات، أي نصف المساحة الكمية لهثا الدوان. 

ودأ الدوان وشدا  مع قي  بللمة  احدة ه  اام مدبوبته لالذ.. الت  
جا ت علذ  زن  ُمْسَتْف أ  َفْعُلْع .. لم يلم، قي  جملته.. أنت ال تعرف 

ي ايسار عليه.. ال تعرف ان كان ال سيط أ  المتدانك، أ  ا يقا  الث
غارهما.. احتماالت متعددة تلقاها هثه الكلمة المبتونة ليظ، المتلق  متشوقا 
الاتبيان ا يقا  الشعري  ااتكماله،  ااتبيان ما ايددث ف  المشهد ف  

 الوقت ذاته. 

شغعن تالاتان يخرج له العم مفاِجئا م اغتا.. جملتان ااتفهاماتان متت
ما ت قذ مع الشطر األ ل  لكع المتلق  حتما اارت ر ف  ااتبيان ا يقا .. 
الشغمة االاتفهامية الصاعدة تفرض علذ المؤدي الوقوف علذ نهاية ك، 

 جملة مع الجملتاع لاتدول ا يقا  الذ اآلت  
 من الهاتف الداعي؟

//o/o //o/o/o  فعولع مفاعالع  علع فاعلع مستف 

   9أرى؟ أقيس

//o/ //o  فعوُل مفا  علع فاعلع 

الثي كت ه  وق  علذ بدر -يبد  ظاهريا أن المهدي هشا يلم، البات 
لقي ، لكع الواق  أن الشخصية/ المهدي،  المتلقاع/ الجمهون ف   -ال سيط

ذات الوقت يجد ن أنفسهم أما  ايقا  مغاير  هو بدر الطوي،.. ندا  قي  
نبما يشتم   يقاعات متعددة.. ندا  مثار للري ة،  اذن غار  ا ح المعالم..
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  ند حاام بإيقا  مغاير مع المهدي.

 م  تعرف المهدي علذ القاد ،  غياب السؤال الدقيق   حضون 
السؤال االاتشكاني الثي يدم، معشذ الدهشة مع قد   قي  يتغار ا يقا  

 ثانية ليأت  السؤال الثالة  اغع  طرا كامع علذ بدر ال سيط  
 10ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟

/o/o//o ///o /o/o//o /o/o لع فالعمستفعلع فعلع مستفع 

 يدا ل قي  ااتعادة نباطة جأ ه بعد هثا الظهون الم اغت مع 
العم،  تلر األائلة الت  تداصره.. يشطق بجملة  احدة.. لكشها ما زالت تلر 
الجملة القصارة الت  ال تعرف لها ايقاعا  ا دا.. انها الجملة المبتونة الت  

لثا، لتأت  ا جابة ال تفاد الساا، ف     .. كان السؤال عع ابب  قوفه ه
 ال تدم، ند السؤال 
 11ما كنت يا عم فيهم

/o/o//o /o//o/o   مستفعلع فاععتع  مستفعلع فاعلع م 

ما زال ا يقا  مضطربا عشد قي ، يعل  ا طرابا داخله.. ما زالت 
 الجم، غار ملتملة.. ما زال المهدي يداصره بأائلته  

 12أين كنت إذن؟

/o//o ///o  فاعلع فعلع  تفعلع فعلع 

ندع اآلن أما  المتدانك  لسشا أما  ال سيط.. ايقا  جديد مغاير لك، 
ما مضذ.. ما زال المشهد يسار د ن ايقا  ثاوت.. ايقا  يدا ل قي  

أ  الدهشة علذ –تدسسه،  إيقاعات متتالية مغايرة تكشف حالة الغضب 
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 الت  أصاوت المهدي. -األق،

لقي  يلون قد تمالر نفسه.. هشا تخرج الجملة   م  الجملة الثالثة
كاملة مشه مفسرة األمر.. اكتم، ا يقا  أخارا  ااتعاد قي  توازنه.. ثعثة 
أ طر كاملة علذ بدر ال سيط تخرج مشه لتكشف للعم عع ابب قد مه.. 
 ص، قي  أخارا الذ الدجة الت  تريح المهدي  تجعله يلف عع القا  

 .األائلة  مداصرته وها

 لم يجد المهدي أما  هثه الدجة الت  يقدمها قي  اال أن يتوجه 
بالشدا  الذ اوشته لتدضر الوع عمها ما يريد..  يلعب التشغيم  الوقف د نا 
كبارا ف  البشية ا يقاعية هشا،  يبد  د ن الوقف  ا دا حتذ علذ المستوى 

أما  خيان الكم  للمقاط .. ان الوقف علذ  لالذ  األ لذ اتجع، المؤدي 
ال ود مشه،  هو ا افة متدرك لابدأ جملته التالية  انتظر قي  ، أما ف  
حالة الوص،،  ه  المستدالة أدا ، فمعلو  أن ألف  لالذ  اتسقط اللتقا  
الساكشاع. ندع اذن أما  زيادة كمية حتمها األدا .. األدا  هشا يتسبب ف  

قاعية بشل، جثني. يقول زيادة ابب خييف كام، مما يغار ف  البشية ا ي
  وق  

 المهدى: ليلى

/o/o  فالع  مستْف 

 انتظر قيس

/o//o/oo   ْفاعلع فا 

 



  

 

 

 

2392 

 13ليلى

/o/o فالع 

ندع أما  ثعث جم، يشطقها المهدي علذ بدر المتدانك،  ليست 
علذ بدر ال سيط..  مع جديد يبد  المهدي ااارا ف  ايقاعه الخاص 

متشلكا ف  مجائه نغم هثه الدجة الت  المشاقض  يقا  قي .. انه ال ي ال 
قدمها.. ان جملة "انتظر قي " تدم، الري ة ذاتها،  كأنه يريد مشه أال يتدرك 

 مع ملانه، فما زال الشر يسيطر عليه.

 14؟أبي وراء ما ترد لالذ علذ أواها  

/o//o///o فاعلع فعلع 

واع  انه الرد با يقا  ذاته الثي ناداها به أووها.. ال يوجد صرا 
المهدي  لالذ حتذ هثه اللدظة ليختلف ا يقا .. ندا  يقاوله ند،  كعهما 
يجب أن يأتيا علذ ايقا   احد.  تأت  ا جابة مع المهدي بشطر كام، علذ 
بدر ال سيط.. لقد ذهب  يقا  قي  تانكا ايقاعه هو.. كان اؤال لالذ عع 

تكلم ولسانه.. يعرب ابب الشدا ،  ابب الشدا  هو قي .. انه هشا  كأنه ي
عع حاجته للشان.. هشا ال يبد  غري ا أن يلون نده علذ ا يقا  ذاته الثي 

 اتخثه قي  ابيع للتعبار عع حاجته، فيأت  الرد  

 .15نار بيتهم في ما عمك ابن هذا

 يتغار ايقا  المشهد كله م  ظهون لالذ.. لقد هلت علذ المسرح 
وشونها  بشرها.. جا ت لتفرض كلمتها  إيقاعها علذ الجمي . م  ظهونها 
يددث تغار جثني ف  البشية ا يقاعية.. تتغشذ لالذ بصوتها العثب علذ 
مج    الرج .. اختيان المج    ذاته يش  باللهفة الت  خرجت وها لمعقاة 
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الدباب.. تتددث بإيقاعها  يرد الدباب با يقا  ذاته،  ه، هشاك خعف 
 علذ أن ايقا  الدباباع  احد.. يقول  وق  

 ليلى: قيس ابن عمي عندنا     يا مرحبا يا مرحبا

/o/o//o /o/o//o      /o/o//o /o/o//o     

 مستفعلع مستفعلع            مستفعلع مستفعلع
 16ة وبلغت األربا   قيس: متعت ليلى بالحيا

  /o/o//o /o/o//o      ////o /o///o      

 مستفعلع مستفعلع      متعلع مستعلع

 نغم أن كع الدباباع يتغشيان علذ ا يقا  ذاته، فإن  وق  لم يتركشا 
د ن أن يض  لمسة أخرى علذ ا يقا .. لمسة تعل  الكثار مع الدالالت.. 

يعل  لهفة أكبر للقا  الدبا ة.. لوال الشوق  انظر الذ ند قي .. التد ير أ ال
ما كان هشا.. ثم تأت  ال حافات المتتالية ف  الشطر الثان  لتعل  زيادة 
جديدة ف  اللهفة.. حثف السواكع يعش  ا ارا  ف  ا يقا ،  ا ارا  ف  
ا يقا  يعش  زيادة الشوق،  يعل  ا طرابا الفتا عشد قي  ما زال يسيطر 

 .عليه  يدركه

هلثا يلعب ا يقا  د نه ف  فهم الصرا  داخ، العم، المسرح .. هلثا 
يوظفه  وق    افة عدد مع الدالالت الكامشة داخ، الشص.. انها الدالالت 

 الت  تبد  ف  حاجة مااة لمع ي دة عشها  يلشفها.
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(2) 

.. ف  المشظر األ ل يد ن الدوان واع 17 نثهب الذ مصر  كلاوبترا
 ديون  ليسياس مساعدي زيشون أماع ملت ة قصر كلاوبترا.. ك، مع حاو  

يتددثون عع ذلر الخدا  الثي مونس علذ الشعب،  اله يمة الت  صونت 
 نصرا..  ف  نهاية هثا المشهد يقول ديون علذ الوافر 

 ة أن روما     عفا أسطولها ومضى هباءنوُردد في المدي

 افا أو دعاءفضـج الناس بالبشرى وكدوا      حناجرهم هت

 18هداك هللا من شعــــب بريء      يصرفه المضلل كيف شاء

هشا تدخ، هيعنة  صيفة كلاوبترا الت  تجمعها ععقة حب بداو  الذ 
المسرح فارت ر الجمي .. ال ود مع تغاار مجرى الددية،  م  تغاار مسان 

علذ  الددية يبد  تغاار ا يقا   ائا طبيعيا، فاهم  ليسياس ف  أذن حاو 
حد القواف ، الثي ااتدعذ قافاته اام هيعنة و الرج ، مع خعل هثا المثلة م

 ذاتها 
 صه قد ظهرت هيالنة   وأقبلت بالطلعة الفتانة

 19تنفح كالزنبقة الغيسانة

 يرد حاو  با يقا  ذاته،  مع خعل مثلة آخر، مستخدما القافية 
تدعاؤها مع اام ذاتها،  ه، هشاك أحب عشده مع ااتخدا  قافية تم اا

 المدبوبة، حتذ  لو ادعذ هو خعف ذلر؟ يقول حاو  
 ليسياس، أنهاك عن المجانة      هيالنة في القصر كهرمانة

 20لها وقار ولها مكانة
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 نغم ااتخدا  حاو  ا يقا  ذاته، فإن د نا  ا دا االع ه التشغيم 
، بداة  الوقف ف  ايصال الداللة مع جهة  تغاار ا يقا  مع جهة أخرى 

يبد  ذلر مدا لة مع حاو  لتغاار ا يقا   االعتراض علذ ما يقوله 
ليسياس.. الوقف الثي نتددث عشه هشا  يفر ه األدا  ايلون بعد اام 

 ليسياس  بداة يتدول ا يقا  كاآلت  

 ليسياس

/o/oo فاالن 

 أنهاك عن المجانة 

/o/o ///o //o/o  فالع فعلع فعولع 

ا طرابا  ديدا لدى حاو  عشد ذكر اام مدبوبته يضطرب ا يقا  
وهثه الطريقة.. تخرج الكلمات مع فمه د ن  ع .. يريد ايقاف ليسياس عع 
هثا الددية..  م  ااتعادته هد  ه بعد أن خرجت الجملة األ لذ مشه علذ 
هثا الشدو، يعود  يقا  الرج  المعتاد ف  الشطريع الثان   الثالة.. نبما 

ف  ذلر الذ هثا التغار الثي أحدثه نطقه باام المدبوبة م  يعود السبب 
وداية السطر الثان .. لم يعد الكع  موجها لليسياس.. أص ح مستدضرا 

 صونة هيعنة أمامه.. صونة المدبوبة.

 تدخ، هيعنة مختصة الدباب حاو  بالسع   التدية، مغارة ا يقا  
 كله قاالة علذ اله ج 

 21سالم لك يا حابي

رد حاو  علذ ايقا  مدبوبته،  إن لم يتخ، عع قافاته السابقة الت  فا
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 تدم، اامها 
 22سالم لك هيالنة

 تعود هيعنة لإليقا  الثي كان المشهد عليه قب، دخولها.. كان 
السع  الثي ألقته علذ الدباب حاو  جملة اعترا ية فقط،  م  تثكرها 

م بإيقا  آخر.. ايقا  مغاير الراالة الت  تدملها كان ل اما علاها أن تتكل
لجملتها األخارة، متفقا م  ايقا  المشهد قب، دخولها،  مغايرا له ف  الوقت 
ذاته.. انها ليست ف  حاجة لتلر القافية الت  فرض اامها  جودها علذ 

 الجمي .. تغار هيعنة القافية قاالة ف  مثلثها علذ الرج  

 عد حينأمرت أن أقول لألمين    ستحضر المْلكة ب
 23فبلغ األمر إلى زينون 

 لكع ه، يستسلم حاو  لهثا التغار المفاج  لإليقا .. اابثل ما 
ااتطا  لك  يدول الددية الذ المسان الثي يريده.. مسان المدباع..  تبدأ 
المطاندة.. خمسة أويات علذ مج    الرج  بجمله القصارة اريعة ا يقا ، 

م يغار حاو  ال در نعم،  لكشه ذهب الذ يت ادل الدبا ان خعلها الدوان.. ل
مج  اه، مستغشيا عع فكرة المثلة..  م  ك، جملة يظ، ايقا  مج    الرج  
حا را،  م  ك، ند مع هيعنة يلمح فيه حاو  مدا لة مشها للفران، يدا ل 
حاو  التغاار  لو بالقافية، لتدسم هيعنة األمر ف  الشهاية وبات أخار تت عه 

هية المشهد.. كانت هثه ه  الم اناة أ  الصرا  واع الدباباع.. باالنصراف مش
 الصرا  الثي جا  كالتال  

 حابي:       سيدتي سأفعُل        أمـركما ممتــثـلُ 

 24هيالنة:      تـقرنـني بـربتي؟  ذلك ما ال أقبلُ 
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كانت هثه ه  المدا لة األ لذ  لكشها با ت بالفش،.. نعم انجرت 
لكشها لم تستسلم كليا.. نبما كانت األزمة ف  القافية..  هيعنة  يقاعه،

 فليغارها حاو  اذن قااع 
 25هيالن أنت مْلكتي      وأنت وحدك الملك   

 لم تكع األزمة ف  القافية يا حاو  كما تصوننا.. األزمة ف  ذلر 
 الدالل الثي يسيطر علذ ملكتر.. الدالل الثي يجعلها تدسم األمر قاالة 

 بل كليبترا وحـدهــا      لم يحـــو شمسـيـن الفلك   

 26إن أنت لم تؤمن بهـا      فلــــست لي ولست لك   

هلثا يعلع ا يقا  ثانية أنه قادن علذ ايصال العديد مع الدالالت.. 
انه ج   أصا، مع الصرا  الداار علذ خش ة المسرح واع الشخصيات.. 

داخ، صد ن هثه الشخصيات.. يجعلها يلشف عع تلر المشاعر الدفاشة 
  ا دة أما  المتلق ، يلاد يراها  هو يسم  ايقاعاتها الهادنة.

(3) 

 مازلشا م  مصر  كلاوباترا.. يهيم زيشون م  نفسه.. يس ح ف  عالمه 
 مرددا مقطوعة طويلة علذ مج    الكام،، يشهاها بقوله  ،الخاص

 لولدولو ان لي ولدا فما      ت لما بكيت على ا

 حذرا وخوفا أن يكون بها تعــلق أو وجـد

 27شك يعذب مهـجتي     إن المشكك في كــبد

حالة االاتراال  ا دة ف  ايقا  الباتاع األ لاع مع هثه األويات، 
 قد لعب التد ير د نا كبارا ف  ذلر، بداة يبد  ك، وات  كأنه  حدة 
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ع خعل المفعول ألجله ملتملة، ثم يلعب التضماع واع البات األ ل  الثان  م
 حثنا  د نه كثلر ف  مواصلة حالة االاتراال هثه.. انشا أما  واتاع يمثعن 
 حدة  احدة.. يص ح الوقف واشهما م  نهاية البات أمرا  ديد الصعوبة ف  
األدا ،  مع ثم فإنشا أما  صرا   ا ح واع الرغ ة ف  الوقف  هو األمر 

  البات،  الرغ ة ف  االاتمران،  هو ما يدفعشا الثي يدفعشا اليه ا يقا  بانتها
اليه دفعا المعشذ  تعلق صدن البات الثان  بالبات األ ل.. صرا  يلشف عع 
صرا  آخر ال يق، قوة داخ، صدن زيشون، يتضح أمامشا مع خعل "تيان 

 الوع " الثي يتدفق أمامشا.

ة.. انه  م  انتها  الباتاع يتغار ا يقا .. يص، زيشون الذ الدقيق
الشر الثي يداصره.. تلر ه  الدقيقة ال ادية،  لهثا فعود مع الدسم 
 المصانحة  الملا فة م  الشف ،  هثا ال يتدقق اال مع خعل جملتاع 
قصارتاع حاامتاع  أ الهما  " ر يعثب مهجت ".. انه توصيف لدالته علذ 

عا  لك،  جه الخصوص، ثم الثانية  "ان المشلر ف  كبد".. انها توصيف 
 مع يعيش هثه األحااي .. انه ف  كبد   قا .

 أما  هثه الدقيقة الت   ص، الاها زيشون ال يجد اال الهر ب  الفران، 
 يبدأ ف  ذلر.. الهر ب مع خعل اللجو  الذ اوشه الر ح  حاو  علذ 
المستوى الظاهري،  الهر ب مع ا يقا  الثي تملكه علذ مستوى ال اطع. 

ظاهريا.. ندع مازلشا اااريع علذ بدر الكام،،  لكع فلشدقق  لع يتغار ال در
 معا لشعرف ان كان ذلر حقيقة أ  ال. يقسم  وق  واته علذ الشدو التال  

 حابي، بني

 )يأتي إليه حابي(
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 28قل وال           تخف علي هل تحب؟              

 نعم مازال  وق  ااارا علذ بدر الكام،..  لكع ه، يستسلم زيشون 
لثلر.. ايقا  بدر الكام، كان ايقا  الغفوة الت  اقط فاها، فه، يستمر فيه 
 هو مع يدا ل ا قاقة مع غفوته؟ هشا يتجلذ د ن الوقف ف  تغاار مسان 

 ا يقا .. الواق  يقول ان زيشون ايغار ا يقا  ليلون كالتال  
 حابي، بني    

/o/o//o مستفعلع 

 29قل وال تخف علي هل تحب؟

/o//o/o  ///o/  /o//o فاعالتن فعالُت فاعلن 

لقد ذهب الكام، ه ا .. لم يعد له  جود  ندع أما  هثه الصونة.. 
نبما نج  أ ال ثم انتقالة اريعة الذ الرم،. ا طراب  ا ح ف  المشاعر 
يعلسه ا طراب ال يق،   وحا ف  ا يقا ،  مدا لة هر ب مع تلر 

 هر ب أكبر مع خعل ا يقا .األحااي  الت  تداصره، يقاولها 

 يشتق، التوتر الذ حاو .. يفاجئه السؤال.. لم يلع يتوق  أن يسأله 
نايسه مث، هثا السؤال،  م   ق  المفاجأة يضطرب ا يقا ..  كالعادة يلعب 

 الوقف د نه.. يقول حاو  

 أحب!! 

//o فعو 

 30من قال
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/o/oo فععن 

الجملتاع ال تعرف ان  ايقا  غار  ا ح..  م  ااتدالة الوص، واع
كانت البدابة علذ المتقانب أ  علذ اله ج مثع أ  نبما علذ الطوي،..  لم ال 
تكون علذ الوافر؟  لع تعرف ان كانت االنتقالة الذ المتدانك أ  غاره.. لع 
تعرف ذلر ا يقا  الثي فرض نفسه علذ حاو ، فا يقاعات مضطربة 

شف عع ا طراب داخل  أصابه تعل  ا طراب ا جابة الت  ود نها تك
 مع  ق  المفاجأة.

  يرد زيشون بللمة  احدة، تسار ف  االتجاه نفسه.. يقول زيشون 

 31سمعت

//oo  ْفعول 

متقانب اذن.. نبما!!  لكع ال دلا، علذ ذلر..  يدا ل حاو  أن 
يتمالر نفسه.. أن يسيطر علذ ا طرابه، أن يمتلر ايقاعه.. يشف  حاو  

 ه أنه تهمة، فيقول التهمة، أ  ما نآ 

    32من روى لك الكذب؟

/o//o //o//o فاعلع متفعلع 

 لكع ه، نجح ف  ذلر حاو ؟ نبما تبد  مدا لة غار ملتملة، لكشها 
مدا لة علذ أية حال لعنتقال الذ ايقا  جديد. مدا لة تدتاج الذ قلا، مع 

زيشون أن يدا ل  -اذن-الهد   لتكتم، ف  المرة القادمة.. لم يلع غري ا 
 تهداة حاو   أن يغرس ف  قل ه الطمأناشة..  لششظر ماذا يقول زيشون 

 بني، ليس بالفتى      إذا أحب من عجب
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 33من لم يحب لم يؤ     د للشباب ما وجب

مدا لة للتهداة تصدبها مدا لة لتدس  ا يقا  المشتظم.. انها 
تشاز  واع املانية المدا لة الت  لم تصادف الشجاح الكبار ف  البات األ ل، لل

الوقف بعد  وش  ،  إملانية الوص،، واشما تدقق المبتغذ ف  البات الثان .. 
ايقاعشا اآلن هو الرج .. هثا هو ا يقا  المبتغذ يا فتذ فاهدأ،  ال 

 تضطرب،  ار علذ هثا الشدو.. لسان حال زيشون هلثا.

انتظم..  يلتقط حاو  ا يقا .. ما زال يدا ل الشف ، لكع ا يقا   
 دقات القلب انتظمت.. يأت  الرد علذ الرج   بالقافية ذاتها 

 34لكن أأدعي الهوى      وليس لي منه سبب؟

التشغيم هشا فقط هو المختلف.. نغمة صاعدة ناتجة عع ذلر االاتفها  
االاتشكاني تعل  أن قليع مع اال طراب نبما ما زال يشاز  حاو .. ما زال 

 الطمئشان ف  قل ه..  يرد زيشون الفتذ يدتاج الذ وة ا

 حابي، بنـي ال ترع       من الســؤال بل أجب

 لوال الهوى لم تك في      ظـــل الشباب تكتئب

 ولونك الغض شحب؟     ىما بال بشرك امح

 35وللدموع من مآ     قيك تكاد تنسكب؟

انها المدا لة األخارة مع زيشون لفرض ايقاعه، لكشها المدا لة الت  
ودا فاها تسر  كبار.. تسر  يلشفه غياب الوقف تماما عع نهايات األ طر، 
 هو ما يتجلذ ف  البات األخار مع خعل التد ير.. التدفق  ا ح  المشاعر 

المشهد تبد   غال ة  مدا لة زيشون للسيطرة علذ مشاعره  السيطرة علذ ايقا 
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الهثة الذ حد كبار.. لقد أفلت زما  القيادة مشه بمدا لته مداصرة حاو .. 
الصعوبة اآلن.. ماذا ايفع، حاو   هو مداصر بل،  ذاألمر صان ف  مشته

تلر األائلة؟ لم يشجح زيشون ف  تهداته و، حاصره وتدفقه  أائلته المتتالية، 
 فأص ح ل اما عليه أن يهاجم..  يأت  الهجو  بالفع، 

 36أفق زينون واصح من الغواني     أبعد الشيب تخدعك النساء؟

ا  الذ الهجو  يفاجئشا به حاو ،  يتغار مسان الصرا .. تدول مع الدف
 معه تدول ف  ا يقا .. امتعك لشاصية ايقا  جديد ايفرض نفسه علذ 
المشهد.. انه االنتقال الذ بدر الوافر.. لم يلع له ظهون مع قب،.. انه أداة 
حاو  لتغاار مسان المعركة..  يشجح حاو .. يجبر زيشون علذ أخث موقف 

يان ايقاعاته.. يأت  الرد علذ ا يقا  الثي الدفا .. يجبره كثلر علذ نس
حدده حاو  هثه المرة،  إن حم، الشغمة االاتفهامية الصاعدة الت  كانت 
معذ حاو   مهربه اابقا.. لقد تغار الدال  أص ح المهاجم مدافعا  العل .. 

 يقول زيشون 

 37أتعلم يا غالم علي عشقا؟

مسيطر علذ مجريات  لكع ال مفر اآلن مع حاو .. لقد أص ح هو ال
 األمون،  تأت  الضربة الثانية 

 38دع اإلنكار قد برح الحفاء

لقد صان األمر  ا دا اآلن.. الدصان يفرض اآلن علذ زيشون.. 
مشاعر اال طراب الت  كانت عشد حاو  تشتق، اليه.. يفلت ا يقا  مع واع 

 ومن أنباك؟يديه.. يرد قااع  

 أنت؟فارد حاو  بدسم  
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شة علذ زيشون،  يضي  ا يقا  مشه أكثر،  هو يقول   تبد  الده
 وكيف؟

أن الفرصة ااندة اآلن لتوجيه الضربة  -أ ال-هشا يدنك حاو 
الداامة.. لقد فقد زيشون السيطرة علذ ك،      علذ نأس ذلر ا يقا .. 

أن عد  توجيه الضربة اآلن  انجرافه م  زيشون ف  حالة  -ثانيا- يدنك 
لر اتعش  ااتعادته السيطرة علذ نفسه،  علذ ا يقا  ف  ا طراب ا يقا  ت

الوقت ذاته.. لقد لعب هو هثه اللع ة مع قب،.. أخطأ  قتها زيشون بمدا لة 
تهداته الفا لة،  كانت هثه ه  الشتيجة.. لع يسمح لشفسه اذن بالوقو  ف  

فاها بقية ا طراب  "تهذي"مث، هثا الخطأ..  يشقض حاو  بللمة  احدة  
يقا ، ثم يستأنف ايقاعه الثي فر ه وتسعة أ طر متتالية لم يعد بعدها ا 

 معشذ للمقا مة.. يقول حاو  مستأنفا 
 تهذي       فتفضحك الوساوس والهداء 

 كمحموم يبوح وليس يدري       تكشـف عن سرائره الغطاء

 أبعد العطف واإلشفاق يشقى      بصحـــبتك الشباب األبرياء

 عمت صبا      يخامره من الرقطاء داءفكل فتى رأيت ز 

 39وما كعمى الشيوخ إذا أحبوا       وليـس وراء غيرتهم بالء

 يق  زيشون ف  الفخ.. يسقط أما  حاو .. انتصر حاو  ف  معركته 
 فرض ايقاعه علذ المشهد  علذ زيشون نفسه.. لم يلع غري ا أن يعلع 

نفسه يتكلم با يقا   زيشون ذلر ف  حدية م  الشف .. حتذ ف  حديثه م 
ذاته الثي فر ه حاو .. ايقا  المشتصر هو الغالب د ما.. يقول زيشون 

 مددثا نفسه 
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 40إلهي قد فضحت وضل شيبي     وضاعت حكمتي وخبا الذكاء 

 ثم يعترف لداو  باله يمة قااع 
 41صدقت بني بي داء دخيل        وليس إلى الدواء لي اهتداء

بانتصان حاو ،  يستمر المشهد علذ ا يقا  هلثا تشته  المعركة 
ذاته.. اعتراف مع زيشون بما أصابه،  تبرير مع حاو  لملا فته تلر 
 الغرض مشها..  م  الشهاية كان علذ االوع االعتثان لما فعله م  أويه 
الر ح .. كان عليه أن يمسح ك، ما جرى،  أن يدا ل ااتعطافه.. لم يعد 

ثانية.. انه التشازل عع االنتصان طواعية، فاالنتصان هشاك اال تغاار ا يقا  
ذاته لم يلع المأنب.. كان المأنب هو الملا فة  قد تمت، فع داع  

 لعاتمران اذن.. كان هثا ما قرنه حاو   هو يقول علذ اله ج 

 أبي زينون قد بحت       من السر بمكنوني

 42وما غيــــرك زينون     على السر بــمأمون 

المشهد عشد هثا الدد مقدما لشا نموذجا داال علذ ما يملع أن   يشته 
يقدمه ا يقا  ف  المسرح الشعري.. د ن كبار لم يعد خافيا.. أص ح متجسدا 
أمامشا ف  مث، هثا المشهد الثي نأيشا مع خعله ا يقا  أاااا للع ة 

 الصرا .. الصرا  واع طرف  اللع ة.. طرف  المشهد.
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(4) 

هب الذ عبد الرحمع الشرقا ي  مسرحاته الدساع  مع  وق  نث
.. يضم المشهد الولاد وع عت ة  ال  المديشة  مر ان وع الدلم.. 43ثاارا

يواوس مر ان للولاد لك  يتخلص مع الدساع ان لم ي ايعه.. يبدأ الدوان 
 كالتال  

 الوليد: كيف؟ ال.. يا ابن الحكم   

 44أأنا أقتله إن لم يبايع؟

ول ان هثيع السطريع علذ بدر الرم،..  لكع هثا أل ل  هلة اتق
معشاه أنر اتقرأ السطر األ ل د ن  قف.. أيستقيم المعشذ وهثه الطريقة؟ ان 
المعشذ يدتم علاشا الوقف عشد "كيف؟"  بهثه الطريقة ااتغار ا يقا  تماما 

 ليلون كاآلت  

 كيف؟

/oo  ْ فا 

   45ال يا ابن الحكم

/o /o /o//o فالع فاعلع 

البداية اذن علذ بدر المتدانك، ثم يأت  السطر الثان   معه االنتقال 
الذ الرم،.. وداية غار مشتظمة لإليقا  اذن..  كأن فكرة القت، هثه الت  
أ حاها مر ان الذ الولاد قد أنبلته فخرج ا يقا  غار مشتظم ال ايما ف  

  ودايته.. المفاجأة ه  السبب ف  ذلر.  يرد اوع الدلم قااع
  46أنا أخشى أن يقول الناس قد خاف الوليد
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///o/o   /o//o/o   /o//o/o  /o//oo 

 قب، أن تدلم اريعا بأن هثا السطر علذ بدر الرم،، فلتدقق الشظر 
الذ الكلمة األ لذ بالسطر.. انها الضمار "أنا" الثي تختف  فيه األلف  جوبا 

أن األدا  يقول ان هثا لك  يشتظم السطر علذ ايقا  الرم،،  لكع الدقيقة 
نبما ال يددث.. قد نعاد المد ثانية.. و، نبما نقو  بالضغط علذ هثه األلف 
قليع ليظهر ما ف  الجملة مع دالالت تدم، الخبة  الملر  الدها  مع 
مر ان..  م  نطق األلف يتغار ا يقا  تماما لتص ح التفعالة األ لذ 

ثعلب ماكر ال تعرف له ايقاعا.. ال   مفاعالع .. اله ج ثم الرم، اذن.. انه
 تعرف كيف اتكون خطوته التالية!!

  يرد الولاد، فه، غادنه التوتر  القلق  التردد؟ يقول الولاد 
 أن يقول الناس عني خاف 

 فاععتع فاععتع فا ِ 

 خير لي من قتل الحسين بن علي 

 التع فععتع فاععتع فعع
 47ربما شاورت في األمر سواك

 فاععتع فععنفاععتع 

 يلعب الوقف هشا د نه الكبار كالمعتاد، فف  حالة الت امشا بالوقف علذ 
نهاية السطر األ ل تشفاثا لسطوة الشل، الط اع  ايخت، ا يقا  تماما.. انشا 
أما  صرا   ا ح اذن واع اطوتاع كعهما له تأثاره الكبار.. الشل، 

يقا  مع جهة أخرى، الط اع  الثي يفرض أدا  مدددا مع جهة،  ا 
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 باشهما يبد  تردد الولاد.. تردد يش ه التردد الثي يعيشه ازا  كلمات مر ان، 
  صرا  يش ه الصرا  الثي يعيشه. انه التردد الثي يلدظه اوع الدلم فيقول 

 كثرة اآلراء تغري بالتردد

 فاععتع فاععتع فاععتع
 إنما الشورى وبال فاستبد

 فاععتع فاععتع فاعلع
 إن ضربا في رقاب الضعفاء

 فاععتع فاععتع فععن

 سوف يعطينا والء األقوياء

 فاععتع فاععتع فاععن
 48فابعث الشرطة فلتضرب رءوس الفقراء

 فاععتع فععتع فاععتع فععن

خمسة أاطر متتالية تدم، ا يقا  ذاته، تراخه ف  قلب  عق، 
أذنه، مستخدما ك، الطاقات  الولاد.. انها  اواة مر ان الت  يدا ل وثها ف 

ا يقاعية الت  تملشه مع تثباتها ف   جدانه،  ف  القافية خار دلا، علذ 
يستشكر  لثيعذلر.. لقد ااتخد  مر ان "الدال" ن يا ف  السطريع األ لاع ال

فاهما نغ ة الولاد ف  األخث بمبدأ الشونى، ثم ف  األاطر الثعثة التالية يبة 
اتها جميعا مستخدما الهم ة ن يا.. ا يقا  الواحد يساعد له امومه، فاوحد قاف

علذ الدفظ،  ما أحوج مر ان ألن يدفظ الولاد  صاياه! نبما يلون ذلر 
 مبرنه الاتخدا  القافية الموحدة هشا.
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 قب، أن يشجح مر ان ف  فرض ايقاعه بشل، كل  علذ الولاد تأت  
 األصوات مع الخانج قاالة 

 49اسمع يا أميرأفال تسمع ذلك كله؟ 

 فاعُ، فالع فالع فاععن 50فعلع فاع،ُ 

ندع أما  ايقا  مغاير.. ايقا  الداخ، غار ايقا  الخانج.. ايقا  
القصر غار ايقا  الشان .. ندع هشا علذ بدر المتدانك.. تثكر جادا اآلن.. 
ايلون الولاد ف  صرا  واع ايقاعاع  ايقا  "الرم،" الثي يدا ل مر ان 

القصر،  إيقا  "المتدانك" الثي يدا ل الشاس توصاله الذ فر ه علذ 
مسام  األمار داخ، القصر.  يأت  تأثار هثا الصرا  اريعا  حاة يقول 

 الولاد 
 أفال تسمع ذلك كله؟ اسمع يا أمير

 صرخات تمأل الليل علينا بالنذير..

 51إنه ويل وهول وثبور

بدر المتدانك.. يعاد الولاد الجملة الت   صلت الذ مسامعه علذ 
أثرت ف  امعه اذن،  لكشها تخيفه.. انها الشثير الثي يخشاه.. انها الوي، 
 الهول اللثان يشتظرانه.. لع يستسلم لهثا ا يقا  الثي يدا ل الشان  
فر ه.. لع يلون هشاك مفر اوى اللجو  الذ اوع الدلم بإيقاعه المفر ض 

الذ بدر الرم، ثانية، فربما فيه علذ القصر..  لم يلع غري ا أن يلجأ الولاد 
 المفر  المهرب مع ذلر الخطر الثي يعحقه.
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  يدخ، العبد فرحا قااع 
 الحسين بن علي جاء في فتيانه

 52زارنا نور النبي

لقد عدنا الذ بدر الرم، ثانية.. ألم نعد الذ القصر؟ صديح أن العبد 
لذ أن يردد ذلر يشتم  ن حيا الذ عالم ما خانج القصر،  لكع ه، يجرؤ ع

ا يقا  المغاير؟ لع تكون عشده القدنة علذ ذلر.. علذ العبد أن يردد ايقا  
ااده.  نغم ذلر فإن ال شر ال ادي ف  كلماته يغضب اوع الدلم فيقول علذ 

 "نمله" 
 خيبة هللا على عبدك ذي الريح النتن!

  يأمر الولاد عبده بإدخال الدساع قااع 
 أدخلوا سبط النبي

 جديد يرد العبد با يقا  المفر ض عليه  مع 

 يا أميري أهو يحتاج إلذن؟

 إنما يسعد رضوان على باب الفراديس إذا ما استقبله

 53هو تشريف لهذا الباب أن يفتح له

 يلتب لشا الشرقا ي هشا معحظة عاورة لكشها تدم، الكثار.. يلتب لشا 
وا بإيقاعهم مع .. لقد اقترب54)تقترب ضجة فتيان الحسين(واع قوااع  

القصر.. ايفرض ا يقا  نفسه علذ مسام  الولاد، فه، يسمح اوع الدلم 
وثلر.. عليه أن يستعاد ا يقا  الثي كاد يفقد.. عليه أن يواوس به ف  أذن 

 الولاد مع جديد.. يقول اوع الدلم 
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 أغلظ القول له إن راوغك

 55وإذا لم يعطك البيعة فاقتله وإال قتلك

األخارة قب، ظهون الدساع.. لسان حاله يقول  ال تش  انها الجملة 
 ايقاعشا.. لهم ايقاعهم  لشا ايقا ،  علذ ايقاعشا أن يشتصر ف  الشهاية.

 يأت  صوت الدساع.. لع نجد عج ا ف  أن يلون ايقاعه هو 
المتدانك.. انه صوت الشان .. انه صوت ذلر العالم الثي يشتم  اليه.. 

صر،  إيقاعه لي  ايقاعه.. يقول الدساع علذ عالمه لي  عالم هثا الق
 المتدانك 

 كان أبي يبكي ويقول:

 56يا دنيا غري غيري!

لقد نجح الشرقا ي ف  صش  عالماع مختلفاع متصانعاع مع خعل 
ا يقا .. كان ا يقا   االة مع  اااله ف  ايصال تلر الدالالت العميقة.. 

لإليقا  أن يلع ه ف  اوراز الصرا   مرة جديدة نجد الد ن الكبار الثي يملع 
 داخ، العم، المسرح .

(5) 

 مازلشا م  الشرقا ي  مسرحاته الدساع ثاارا.. انه ذن ة المشهد الثي 
يمث، ود نه ذن ة الصرا  واع الدساع مع ناحية  الولاد  اوع الدلم مع ناحية 

 أخرى.. ف  هثا الج   يقول الولاد علذ الرم، 

 أنت وهللا شعاع 

 بقى من سنا عصر النبوةقد ت
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 فاعتكف أنت لتدريس علوم الدين والتقوى وهم اآلخرة

 ودع الملك ألهل الملك والدنيا

 57دع الملك لنا

أص ح الولاد يتكلم ولسان اوع الدلم.. يتكلم بإيقاعه الثي فر ه 
عليه.. يتكلم ولسان القصر.. ولسان أه، الملر  الدنيا.. يطلب مع الدساع 

لم لهم، علذ أن يأخث هو العالم اآلخر،  لكع ه، يتشازل أن يد  هثا العا
الدساع هلثا؟ أال يعرف الدساع هو اآلخر هثه اللغة؟ و، يعرفها جادا.. 
يعرفها نبما أكثر مع الولاد  مر ان.. لم يلع غري ا أن يأت  نده بإيقاعهم.. 

 يعرفه جادا.. يعرف لغتهم  يجادها.. يقول الدساع علذ بدر الرم، 
 58كما بل إمامةليس ح

انه يعرف كشهها عشهم.. يصدح لهم أفكانهم  مفاهيمهم.. انها ا مامة 
 ليست الدلم.. هو يدنك لغتها اذن.. يدنكها كما يدنك لغة الشاس.. كلتاهما 

 ملر له.

  يأت  الرد مع الولاد ثانية 

 نحن ال نطلب إال كلمة

 فلتقل: "بايعت" واذهب بسالم لجموع الفقراء

 وانصرف يا ابن رسول هللا حقنا للدماءفلتقلها 

 59فلتقلها.. آه ما أيسرها.. إن هي إال كلمة

 لششظر جادا الذ السطريع الثان   الثالة.. انهما يدمعن ايقا  الرم، 
المعتاد الثي أمل  عليه مع اوع الدلم،  لكشه لم يلتف وثلر، و، أتذ 
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اليه ف  المشهد الثي بالقافية ذاتها الت  ااتخدمها اوع الدلم ف   اواته 
تشا لشاه مع قب،.. لقد حفظ الولاد ما قا، اليه.. ها هو يردده كما هو د ن 
تعدي، يثكر.  ف  السطر التال  يخرج الولاد عع نص مر ان.. يض  
بصمته.. صديح أنه يسار علذ الرم، ذاته،  لكع ه، مع نظرة مدققة 

يستط  الولاد أن يلم،  لألمر؟ لقد جا  الوقف لالعب د نه ف  ا يقا .. لم
جملته الطويلة كلها علذ نسق  احد.. الوقف عشد "آه ما أيسرها" يجع، 
ا يقا  يخت،.. ايقول الجملة التالية  حدها  "ان ه  اال كلمة".. ندع اآلن 
أما  ايقا  جديد  مستعلع مستعلع .. انه الرج .. لقد اخت، ا يقا  عشد 

 مثلما يعرفها الدساع! الولاد.. حتذ لغة الدلم ال يعرفها

مع يعرف لغة الدلم يقدن الكلمة  يعرف معشاها،  لكع الولاد ال 
يعرف لها قيمة.. يشتفض الدساع لثلر.. يثون ثونته.. انها الكلمة الت  
حملها هو.. انها الكلمة الت  يعرف ايقاعها جادا.. يصونها  يعرف قيمتها.. 

 كه" قااع يعرف كيف يرددها.. يرد الدساع علذ "متدان 
 وهل البيعة إال كلمة؟

 ما دين المرء سوى كلمة

 ما شرف الرجل سوى كلمة

 60ما شرف هللا سوى كلمة

 تش ل الكلمات  إيقاعاتها علذ آذان الولاد  اوع الدلم كالصاعقة.. 
ت ل لهم.. تؤثر فاهم..  يرد اوع الدلم با يقا  ذاته،  لكع كما يقول 

ا طان الخانج  فقط  لم يدخ، الذ أعماق الشرقا ي ذاته  بغلظة ..  صله 
 الكلمة  إيقاعها..  كيف يدخ، الاها  هو مع يريد الهر ب مشها؟ يقول 
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 61فقل الكلمة واذهب عنا

 ألنه لم يعرف الكلمة جادا فقد  جب علذ الدساع أن يعرفه اياها.. 
يلم، الدساع وثلر المونولوج الطوي، فان ا ايقاعه هو.. يفر ه علذ الك، 

 داخ، القصر نفسه.. يقول الدساع  مع
 أتعرف معنى الكلمة؟

 مفتاح الجنة في كلمة

 دخول النار على كلمة

 وقضاء هللا هو الكلمة

 الكلمة لو تعرف حرمة

 زاد مذخور

 الكلمة نور

 وبعض الكلمات قبور

 بعض الكلمات قالع شامخة يعتصم بها النبل البشري 

 بين نبي وبغي ما الكلمة فرقان

 تنكشف الغمةبالكلمة 

 الكلمة نور

 ودليل تتبعه األمة

 عيسى ما كان سوى كلمة
 أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين
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 فساروا يهدون العالم

 الكلمة زلزلت الظالم

 الكلمة حصن الحرية

 إن الكلمة مسئولية

 إن الرجل هو الكلمة

 شرف الرجل هو الكلمة

 62شرف هللا هو الكلمة

ع الدساع مع جهة  الولاد  اوع الدلم مع كان هثا ذن ة الصرا  وا
جهة أخرى.. صرا  مدتد  يلعب فيه ا يقا  د نا جليا،  كيف ال  الصرا  
حول الكلمة؟  ا يقا  أااس الكلمة.. الكلمة ف  ذاتها ايقا ، فكيف نتصون 

 أن يغاب د نه ف  صرا  يد ن حولها؟
(6) 

"الخديوي".. ف  المشهد  نثهب مع الشرقا ي الذ جويدة ف  مسرحاته 
مع المسرحية يتصدن الخديوي ذلر الدف، الكبار بصد ة نجاله  63األ ل

المقرباع.. بعد غشا  الكونال علذ بدر الكام،، يوجه الخديوي حديثه الذ 
 أ جاش  قااع لها علذ بدر المتدانك 

 أوجيني عطرك يؤذيني..

 في الليل يقوم يحاصرني

 في الصبح أموت ويحييني..
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 شاء أراه يضللنيإن 

 إن شاء يعود ويهديني

 64ضميني نحوك ضميني..

هلثا يع ف الخديوي مقطوعة عشقه أل جاش .. اختان نغما آخر غار 
نغمات الكونال الت  افتتدت المسرحية.. مث، الخديوي يلون له لدشه 
الخاص، ال ايما ف  موقف الدب  الهيا .. نغمات  كلمات بسيطة اختانها 

لشديد لها..  ألنها معشوقته فلم يلع غري ا أن تع ف علذ ليعبر عع ح ه ا
ا يقا  ذاته، نغم ما ف  كلماتها مع عتاب..  يت ادل الدبا ان الددية 

 كالتال  
 أوجيني: ستظل حبيبي يا موالي

 الخديوي: يا فرحة قلبي المشتاق

 أوجيني: شهر لم تسأل

 65الخديوي: اشتقتك وهللا كثيرا

الدباباع.. يع فان اللدع ذاته،  إن ودت  جم، قصارة متعحقة واع
جملة العتاب الكبرى " هر لم تسأل" أقصر الجم،، فتبد  ذات ايقا  
خاص.. ايقا  يدم، اللو   الدالل ف  الوقت ذاته.  م  الجملة التالية الت  
يدا ل أن يبرن وها الخديوي غيابه لمدة  هر عع مدبوبته، يأت  ذكر 

ته،  ها هو يو  فرحها.. يشصرف م  ذكرها الدباُب القشاة.. القشاة الت   غل
عع حبابته.. هشا يتغار ايقاعه.. يخرج عع مسان ايقا  العا قاع.. يقول 

 الخديوي 
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 لكنه فرح القناة..

 يوم سعيد كنت أحلم من سنين

 أن أعيش وأن أراه..

 أن يشهد التاريخ معجزة القناة

 أن تكتب األيام عن رجل  

 صر..تحدى الصعب يوما وانت

 من أسوأ االشياء في اإلنسان

 حلم ال تسانده اإلرادة

 ..66وأنا ملكت الحلم يوما واإلرادة

لقد نس  الخديوي مدبوبته.. انشغ، عشها بمدبوبته األخرى.. انها 
القشاة الت  اتخلد اامه ف  صفدات التانيخ..  م  نسيان المدبوبة يشسذ 

الثي كان الكونال يع ف عليه  ايقاعها.. يثهب الذ بدر الكام،.. انه ا يقا 
أنغامه مدتفع بافتتاح القشاة..  تتوانى المدبوبة أ جاش ..  يششغ، الخديوي 
م  نجاله ديلس    عثمان  صديق.. يت ادل الددية معهم..  م  اقتراوشا مع 

 نهاية المشهد يقول الخديوي لصديق 

   67ماذا فعلتم بالهدايا والعطايا؟

ام،، فما زال الخديوي بعادا عع مدبوبته.. الددية هشا علذ بدر الك
  يرد صديق علذ الخديوي با يقا  ذاته قااع 

 أحضرت يا موالي 
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 من باريس أشياء كثيرة

 ألف تاج من ذهب

 وألف عقد من زمرد..

 وألف "خاتم سوليتير"

 وألف إسورة مرصعة

 68بآالف الفصوص النادرة

بَة ف  ذهع الخديوي،  يستدع  ذكر الهدايا  الجواهر الثماشة المدبو 
فه، هشاك مع هو أ لذ مشها بمث، هثه الهدايا؟ بالط   ال.. اذن ال ود أن 
يوجه الخديوي خطابه الاها،  م  حديثه لها كان ل اما عليه ااتعادة ايقاعها 

 المفقود ثانية.. لم يلع غري ا أن يقول لها الخديوي علذ بدر المتدانك 
 حبيبة قلبي.. وحياتي..

 يك؟ماذا أهد

 قصرا في روما أم باريس..

 أم رأس التين أم القبة..

 69أم هذا القلب.. وهذا العمر؟

 اآلن أتتخا، أن يأت  ندها مع خعل ايقا  جديد؟ لع يلون الرد 
بالط   اوى علذ بدر المتدانك ذاته.. انه لغتهما الت  يفهمانها.. ترد 

 أ جاش  قاالة  
 قصري في قلبك يا موالي
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 سكني ومالذي

 ي خ، الخديوي بااتمران الع ف علذ ا يقا  ذاته موجها حديثه  ال
لصديق.. يددث نجله نعم،  لكع الددية ما زال مشص ا علذ المدبوبة.. 

 يقول الخديوي 
 أوجيني تأخذ ما تطلب

 لو طلبت منك الهرم األكبر ال ترفض

 "اشحنه" إليها في باريس

 لو طلبت نهر النيل فال ترفض

 رفضلو طلبت رأسك ال ت

 سلمها رأسك يا صديق

 70سلمها

 نغم فاص، الضدر فإن الخديوي ال يتوقف عع الع ف علذ ا يقا  
 ته، قااع اذ

 لو طلبت عمري لن أبخل
 لو طلبت يوما سلطاني..

 71وحياتي أبدا ال أبخل..

 يشتق، الع ف الذ المدبوبة.. تكم، أ جاش  تلر المقطوعة الموايقية 
 قاالة 

 ..72موالييخجلني كرمك يا 
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 يشته  حدية الدباباع.. يشصرف الددية الذ  جهة أخرى.. يوجه 
الخديوي حديثه الذ ديلس  .. حدية ديلس   يقتض  ايقاعا آخر.. لع 
يلون أودا ا يقا  الثي خص به الخديوي مدبوبته.. يقول الخديوي 

 لديلس   
 اا كبير  ا كبير  سأعطيك قصر  

 73هدية عرس افتتاح القناة

لمتقانب.. ايقا  جديد بعاد عع ايقاعشا الثي اعتدناه ف  انه بدر ا
أن يلون حدية  -ا أ  غار  ا  اعيً -حدية المدباع.. لقد قرن جويدة 

ا علذ بدر بعاشه.. ايقا  خاص وهما علذ طول المشهد.. كلما الدباباع د مً 
 ظهرت أ جاش  ظهر معها هثا ا يقا .. أص دت تستدعيه أيشما حلت.

يملع أن يقدمه ا يقا  للمسرح الشعري.. يستطي  أن هشا يبرز ما 
ا غار متشاٍه مع الدالالت.. يلثف الكثار مع المعان  الت  نبما ال يقد  عددً 

 ا،  هثا ما يملع أن يقدمه.يقدمها غاره.. هثا هو ا يقا  د مً 

 

 7  

، النتائجأن نص، الذ عدد مع مع ك، األمثلة الت  قدمشاها نستطي  
ا ف  المسرحية ا كبارً ي مدى يملع أن يلعب ا يقا  د نً أن نكشف أل  

داخ، العم،  -أيا كان نوعه-علذ اوراز الصرا   -أوال-الشعرية.. انه قادن 
-أن يضيف عددا مع الدالالت،  أن يلق   -ثانيا-المسرح ..  يستطي  

أن يقد  لر المشاعر  -رابعا-الضو  علذ دالالت أخرى.  يستطي   -ثالثا
  ف  صونة امعية يشعر وها مع كانت عشده القدنة علذ  األحااي
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التقاطها... أد ان كثارة يملع أن يقو  وها ا يقا ، علاشا أن ندا ل اكتشافها 
  السع   نا ها،  ما ذكرناه هشا اال الشثن اليسار مشها.

 نغم كثرة األمثلة الت  يملع تقديمها فإنشا ندع  أنشا بداجة الذ دنااة 
ترصد ايقاعات الشص المسرح  الشعري  -أ  أكثر-سرح  مطولة لعم، م

للكشف عع أد انه الت  يملع تقديمها علذ طول العم،، د ن الشظر الذ 
مشهد  احد، أ  حتذ عدد مع المشاهد.. نقول انشا بداجة الذ مث، هثه 
الدنااة الت  اتقد  افادة حقيقية لمجال دنااات موايقذ الشعر  مجال 

 ف  الوقت نفسه.الدنااات المسرحية 

- ال يجب أن تكتف  بالتركا  بشل، أكبر علذ العشصر الكم  فقط 
 إنما يجب أن  -كما أملت المساحة علاشا ذلر ف  هثه الدنااة واع أيديشا

تتشا ل بالتركا  ذاته الجوانب الكييية أيضا لسبر أغوان ا يقا   ععقته 
 بالصرا  داخ، المسرحية الشعرية. 



 

 

 

2421 

 الهوامش:
                                                           

 .266ص  مشهاج البلغا   اراج األدبا . .أوو الدسع حاز  القرطاجش   1
 . 1965. 3. ملت ة األنجلو المصرية. ط175موايقذ الشعر. ص .أني اوراهيم   2

. ترجمععة د. مصععطفذ وععد ي. مراجعععة لععوي  20نتشععاندز. م ععادن الشقععد األدوعع . ص   3
 . 1963عوض. المؤاسة المصرية للتأليف  الششر. 

 .1978. دان الثقافة بمصر.  411، 401جاور عصفون. مفهو  الشعر. ص   4
را ي. مدتوى الشل، ف  الر اية العربية. الهائة المصرية العامة للكتعاب. ناج  ااد ال د  5

 . دان الفكر الجديد. وار ت.ف  ال دة عع لؤلؤة المستدا،، 1996
 للكتاب.  ةالهائة المصرية العام .30ن اد ن دي. فع كتابة المسرحية. ص   6
 أحمد  وق . مجشون لالذ. ملت ة مصر.  7
 21، 20ص  المصدن الساوق نفسه.  8
 المصدن الساوق نفسه.  9

 المصدن الساوق نفسه.  10
 المصدن الساوق نفسه.  11
 المصدن الساوق نفسه.  12
 المصدن الساوق نفسه.  13
 المصدن الساوق نفسه.  14
 المصدن الساوق نفسه.   15
 المصدن الساوق نفسه.   16

 . 1946أحمد  وق . مصر  كلاوبترا. مط عة دان الكتب المصرية   17
 .9المصدن الساوق نفسه. ص    18
 المصدن الساوق نفسه.  19
 المصدن الساوق نفسه.  20
 المصدن الساوق نفسه.  21
 المصدن الساوق نفسه.  22
 المصدن الساوق نفسه.  23
 المصدن الساوق نفسه.  24
 المصدن الساوق نفسه.  25



  

 

 

 

2422 

                                                                                                                                    
 المصدن الساوق نفسه.  26
 .12، 11المصدن الساوق نفسه. ص   27
 المصدن الساوق نفسه.  28
 المصدن الساوق نفسه.  29
 المصدن الساوق نفسه.   30
 المصدن الساوق نفسه.  31
 المصدن الساوق نفسه.  32
 المصدن الساوق نفسه.  33
 المصدن الساوق نفسه.  34
 المصدن الساوق نفسه.  35
 المصدن الساوق نفسه.  36
 المصدن الساوق نفسه.  37
 المصدن الساوق نفسه.  38
 المصدن الساوق نفسه.  39
 المصدن الساوق نفسه.  40
 المصدن الساوق نفسه.  41
 المصدن الساوق نفسه.  42

 عبد الرحمع الشرقا ي. الدساع ثاارا. السلة الكتاب الثهب . ن ز الاواف. القاهرة  43
 22، 21المصدن الساوق نفسه. ص   44
 المصدن الساوق نفسه.   45
 المصدن الساوق نفسه.  46
 المصدن الساوق نفسه.  47
 المصدن الساوق نفسه.  48
 المصدن الساوق نفسه.  49

يسععتخد  المدععدثون هععثا الشععل، "فاعععُ،" كثاععرا فعع  بدععر المتععدانك،  ذلععر نغععم نفضععه   50
 عر  يا.

 عبد الرحمع الشرقا ي. الدساع ثاارا. مصدن ااوق.  51
 المصدن الساوق نفسه.   52
 المصدن الساوق نفسه.  53



 

 

 

2423 

                                                                                                                                    
 المصدن الساوق نفسه.  54
 المصدن الساوق نفسه.  55
 المصدن الساوق نفسه.  56
 .31، 30المصدن الساوق نفسه. ص   57
 المصدن الساوق نفسه.  58
 المصدن الساوق نفسه.  59
 المصدن الساوق نفسه.  60
 المصدن الساوق نفسه.  61
 المصدن الساوق نفسه.  62

 التوزي . القاهرة. قدمت علعذ المسعرح ععا  فان ق جويدة. الخديوي. دان غريب للششر   63
1993. 

 ،15المصدن الساوق نفسه. ص   64
 المصدن الساوق نفسه.  65
 المصدن الساوق نفسه.  66
 المصدن الساوق نفسه.  67
 المصدن الساوق نفسه.  68
 المصدن الساوق نفسه.  69
 المصدن الساوق نفسه.  70
 المصدن الساوق نفسه.  71
 المصدن الساوق نفسه.  72
 المصدن الساوق نفسه.  73
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

2424 

                                                                                                                                    

 المصادر والمراجع:
 . 1965. 3اوراهيم أني . موايقذ الشعر. ملت ة األنجلو المصرية. ط -
  . مشهاج البلغا   اراج األدبا .أوو الدسع حاز  القرطاجش -
 أحمد  وق . مجشون لالذ. ملت ة مصر. -

 . 1946مصر  كلاوبترا. مط عة دان الكتب المصرية 
 .1978جاور عصفون. مفهو  الشعر. دان الثقافة بمصر.   -
ترجمعة د. مصعطفذ وعد ي. مراجععة لعوي  نتشاندز. م ادن الشقد األدوع .  -

 .1963عوض. المؤاسة المصرية للتأليف  الششر. 
 تاب. ن اد ن دي. فع كتابة المسرحية. الهائة المصرية العامة للك -
. الهائعة المصعرية العامعة ااد ال درا ي. مدتوى الشل، ف  الر اية العربية -

  .1996للكتاب. 
 ف  ال دة عع لؤلؤة المستدا،. دان الفكر الجديد. وار ت.

عبععععد العععععرحمع الشععععرقا ي. الدسعععععاع ثعععععاارا. السععععلة الكتعععععاب العععععثهب . ن ز  -
 الاواف. القاهرة

 ن ااوق.عبد الرحمع الشرقا ي. الدساع ثاارا. مصد -
فان ق جويدة. الخديوي. دان غريب للششر  التوزيع . القعاهرة. قعدمت علعذ  -

 .1993المسرح عا  
 


