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لتظهـــــــــر جمیـــــــــع الجوانـــــــــب  اً العصـــــــــور دورة إ�جابـیــــــــ یاســـــــــیة علـــــــــى مـــــــــر لعبـــــــــت الس
ــل  ــرح �مثــــــ ــار أن المســــــ ــى اعتبــــــ ــة وعلــــــ ــة فنیــــــ ــة وثقافیــــــ ــواء أكانــــــــت فكر�ــــــ ــاة ســــــ الحیــــــ
أحـــــــــد أدوات الفـــــــــرد فـــــــــي التعبیـــــــــر عـــــــــن آرائـــــــــه وأفكـــــــــاره وهمـــــــــوم مجتمعـــــــــه فكـــــــــان 

ــاس ــن انعكــــــــــ ــد مــــــــــ ــبة  البــــــــــ ــى خشــــــــــ ــا علــــــــــ ــا ومحاكاتهــــــــــ ــل تأثیراتهــــــــــ ــة �كــــــــــ السیاســــــــــ
 المسرح .

ــتخدمت النصــــــــــــــوص  ــار�خ لتكــــــــــــــون وقــــــــــــــد اســــــــــــ المســــــــــــــرحیة أحــــــــــــــداثا مــــــــــــــن التــــــــــــ
اســـــــــقاطات سیاســـــــــیة حیــــــــــة للواقـــــــــع السیاســــــــــي المعاصـــــــــر وذلــــــــــك علـــــــــى اعتبــــــــــار 
ــة  ــا الحكمــــــــــ ــتخلص منهــــــــــ ــي �ســــــــــ ــائع التــــــــــ ــداث والوقــــــــــ ــر �األحــــــــــ ــار�خ یزخــــــــــ أن التــــــــــ
ــا  ــار�خ لیحولهمـــــــ ــراث والتـــــــ ــى التـــــــ ــود الكاتـــــــــب إلـــــــ ــي أن �عـــــــ ــن الطبیعـــــــ ــرة، فمـــــــ والعبـــــــ

ــین الر  ــن الحنـــــــ ــدافع مـــــــ ــك بـــــــ ــة وذلـــــــ ــا تار�خیـــــــ ــى درامـــــــ ــا إلـــــــ ــي �مـــــــ ــي الماضـــــــ ومانســـــــ
فیـــــــــه مـــــــــن أحـــــــــداث وشخصـــــــــیات وأحیانـــــــــا قـــــــــد �كـــــــــون الهـــــــــدف اســـــــــتعادة شـــــــــرائح 

ــاد ــها و�عــــــــــ ــار�خ لفحصــــــــــ ــة مــــــــــــن التــــــــــ ــر زمنیــــــــــ ــا مــــــــــــن منظــــــــــــور معاصــــــــــ ة تقییمهــــــــــ
: تتحـــــــــــول الوقـــــــــــائع التار�خیــــــــــة إلـــــــــــى تور�ـــــــــــة سیاســــــــــیة وفنیـــــــــــة غایتهـــــــــــا  اً وأحیاـنـــــــــ 

اإلســــــــــقاط علــــــــــى الحاضــــــــــر، فیتــــــــــوارى المؤلــــــــــف خلــــــــــف قنــــــــــاع التــــــــــار�خ لیحكــــــــــي 
اللـــــــــــــه عـــــــــــــن الحاضـــــــــــــر �عیــــــــــــــدا عـــــــــــــن أخطـــــــــــــار الرقا�ـــــــــــــة السیاســــــــــــــیة مـــــــــــــن خ 

 .)1(المتر�صة �ه"

ومــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذه الدراســـــــــــة ســـــــــــوف نقــــــــــوم بتســـــــــــلیط الضـــــــــــوء علـــــــــــى إحـــــــــــدى 
ــو األدیـــــــــــب والكاتـــــــــــب  ــذا المجـــــــــــال وهـــــــــ ــارزة فـــــــــــي هـــــــــ الشخصـــــــــــیات العر�یـــــــــــة البـــــــــ
ــارقة فــــــــي  ــاكم إمــــــــارة الشــــــ ــد القاســــــــمي وحــــــ ــلطان بــــــــن محمــــــ ــرحي الشــــــــیخ ســــــ المســــــ

لمتحـــــــــــدة ، فهـــــــــــو مـــــــــــن الشـــــــــــخوص األدبیـــــــــــة الـــــــــــذي دولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات العر�یـــــــــــة ا
ــلك  ــد ســــــ ــة فقــــــ ــبالد العر�یــــــ ــته الــــــ ــار�خ الــــــــذي عا�شــــــ ــه المســــــــرحیة �التــــــ ــتم �كتا�اتــــــ اهــــــ

 "خطأ تار�خیا فر�دا في تحلیالته

 

 
، الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم   یوسف عیدابی، جدلل الراهین والتار�خ، المسرح السیاسي عند سلطان القاسمی 1
 20ص  2003، 



 

كـــــــــــــل � ج لعــــــــــــا واســــــــــــتنتاجاته جعلــــــــــــه یبــــــــــــرز �ــــــــــــأهم مـــــــــــــؤرخ عر�ــــــــــــي معاصــــــــــــر
موضــــــــوعیة أجــــــــزاء هامــــــــة ومعقــــــــدة مــــــــن التــــــــار�خ العر�ــــــــي فــــــــي فتــــــــرات ومنــــــــاطق 

 .)1(الصراع األور�ي والعر�ي" 

 

ــوء مـــــــــــن خـــــــــــالل التحلیـــــــــــل النصـــــــــــوص  ــا النقد�ـــــــــــة ســـــــــــوف تســـــــــــلط الضـــــــــ رؤ�تنـــــــــ
ب ـصــــــــــ ب ســـــــــــلطان بـــــــــــن محمـــــــــــد القاســـــــــــمي الـــــــــــذي �متلـــــــــــك من المســـــــــــرحیة للكاـتــــــــــ 

سیاســـــــــي و�یـــــــــف ینـــــــــاقش فـــــــــي �تا�اتـــــــــه التـــــــــار�خ ومقارنتـــــــــه مـــــــــع الواقـــــــــع العر�ـــــــــي 
ــلطان  ــورة ســـــــــ ــرض صـــــــــ ــي عـــــــــ ــا هـــــــــ ــدف منهـــــــــ ــر ، والهـــــــــ ــي الحاضـــــــــ ــاش فـــــــــ المعـــــــــ
القاســــــــــمي �كاتــــــــــب مســــــــــرحي مهــــــــــتم �التــــــــــار�خ الــــــــــذي عا�شــــــــــته الــــــــــبالد العر�یــــــــــة 

ــه هــــــــــذه ــه المســــــــــرحیة ومــــــــــا تحتو�ــــــــ ــن خــــــــــالل تنــــــــــاول أعمالــــــــ األعمــــــــــال مــــــــــن  مــــــــ
مالمـــــــــــح �ـــــــــــارزة تتعلـــــــــــق �الحیـــــــــــاة السیاســـــــــــیة التـــــــــــي �عیشـــــــــــها �كاتـــــــــــب �اعتبـــــــــــاره 
حـــــــــاكم وتـــــــــأثیر ذلـــــــــك المنصـــــــــب السیاســـــــــي الـــــــــذي �حتلـــــــــه فـــــــــي أفكـــــــــاره وأعمالـــــــــه 

 المسرحیة.
 

تقـــــــــع دراســـــــــتنا النقد�ـــــــــة بـــــــــین شـــــــــقین، الشـــــــــق األول �عـــــــــرض نبـــــــــذة �ســـــــــیطة عـــــــــن 
یاتـــــــــــه الكاتــــــــــب المســــــــــرحي (ســـــــــــلطان بــــــــــن محمــــــــــد القاســـــــــــمي) وأهــــــــــم جوانــــــــــب ح 

ــأثیرات  ــاول تـــــــ ــوم بتنـــــــ ــا نقـــــــ ــذا الفصـــــــــل أ�ضـــــــ ــة ، ومـــــــــن خـــــــــالل هـــــــ الفكر�ـــــــــة والفنیـــــــ
الحیــــــــــــاة السیاســــــــــــیة ودراســــــــــــته الممعنــــــــــــة فــــــــــــي التــــــــــــار�خ علــــــــــــى أعمالــــــــــــه الفنیــــــــــــة 
ــن خــــــــــالل  ــاني مــــــــ ــي الفصــــــــــل الثــــــــ ــا فــــــــ ــوف نقــــــــــوم بتناولهــــــــ ــي ســــــــ ــة والتــــــــ المختلفــــــــ
تحلیــــــــل �ــــــــل مــــــــن مســــــــرحیاته التــــــــي ر�ــــــــط بهــــــــا التــــــــار�خ والسیاســــــــة فــــــــي المســــــــرح 

 وهي:

 ة (عودة هوالكو).مسرحی  -1

 مسرحیة (القصیة). -2

 مسرحیة (الواقع... صورة طبق األصل). -3
 
یوسف السالم ، في رحاب التار�خ، قراءة في مؤلفات الشیخ الد�تور سلطان بن محمد القاسمي ، دائرة الثقافة   1

 6، ص2003واإلعالم ، الشارقة ،  



 

 

 

 

 نبذة عن حیاة الشیخ 
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 نبذة عن حیاة الشیخ سلطان بن محمد القاسمي:
 

ــن صــــــــقر القاســــــــمي ، فــــــــي الســــــــادس مــــــــن  ــد الشــــــــیخ ســــــــلطان بــــــــن محمــــــــد بــــــ ولــــــ
ــو  ــام یولیـــــــــ ــة  1939عـــــــــ ــلة و�یئـــــــــ ــرة فاضـــــــــ ــف أســـــــــ ــي �نـــــــــ ــارقة ، فـــــــــ ــة الشـــــــــ �مدینـــــــــ

أعانتـــــــــــه فـــــــــــی ســـــــــــلو�ك درب الحمـــــــــــد والفضـــــــــــیلة فكـــــــــــرة وممارســـــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل 
القــــــــیم اإلســــــــالمیة ، وتنقـــــــــل فیمــــــــا بـــــــــین الشــــــــارقة ودبــــــــي ودولـــــــــة الكو�ــــــــت لتلقـــــــــي 
تعلیمـــــــــــه االبتـــــــــــدائي والتكمیلـــــــــــي والثـــــــــــانوي ، �ـــــــــــان ســـــــــــلطان التلمیـــــــــــذ األول فـــــــــــي 

الطــــــــــالب فــــــــــي تلــــــــــك المرحلــــــــــة ، و�ــــــــــان قائــــــــــد صــــــــــفوفه التــــــــــي ضــــــــــمت أذ�ــــــــــى 
الكشـــــــــافة المدرســـــــــیة التـــــــــي اكتســـــــــب منهـــــــــا القـــــــــوة والعز�مـــــــــة ومســـــــــاعدة اآلخـــــــــر�ن 
ــیم  ــم وتنظــــــــ ــا للرســــــــ ــا هاو�ــــــــ ــیة وفنانــــــــ ــان ر�اضــــــــ ــاح ، و�ــــــــ ــى النجــــــــ ــرار علــــــــ واإلصــــــــ
ــاط مســــــــــرحي ،  ــن نشــــــــ ــر مــــــــ ــي أكثــــــــ ــارك فــــــــ ــرحیة شــــــــ ــة، ومســــــــ ــارض العلمیــــــــ المعــــــــ

مدرســـــــــة فـــــــــي مدرســــــــــة وحینمـــــــــا أنهـــــــــى دراســـــــــته الثانو�ـــــــــة عمــــــــــل لفتـــــــــرة قصـــــــــیرة 
ــي علــــــــم  ــه فــــــ ــا�ع تخصصــــــ ــم تــــــ ــالة التعلیمیــــــــة، ثــــــ ــة الرســــــ ــدر�ا أهمیــــــ ــناعیة مــــــ الصــــــ
الهندســــــــــة الزراعیــــــــــة فـــــــــــي جامعــــــــــة القـــــــــــاهرة �جمهور�ــــــــــة مصـــــــــــر العر�یــــــــــة التـــــــــــي 

ــاد ســـــــــــلطان القاســـــــــــمي الشـــــــــــاب المثقـــــــــــف 1971تخـــــــــــرج منهـــــــــــا عـــــــــــام  ، ثـــــــــــم عـــــــــ
الطمــــــــــــوح إلــــــــــــى إمــــــــــــارة الشــــــــــــارقة لیعمــــــــــــل رئــــــــــــیس الــــــــــــدیوان صــــــــــــاحب الســــــــــــمو 

أخیـــــــه خالـــــــد بـــــــن محمـــــــد القاســـــــمي حـــــــاكم إمـــــــارة الشـــــــارقة الســـــــابق المغفـــــــور لـــــــه 
واكتســـــــــب فـــــــــي هـــــــــذه الفتـــــــــرة محبـــــــــة النـــــــــاس ، وتعـــــــــرف علـــــــــى مشـــــــــاكلهم وعـــــــــرك 
ــاد الدولـــــــــة  الحیـــــــــاة العملیـــــــــة وعر�تـــــــــه فـــــــــي أوســـــــــع میادینهـــــــــا، وعنـــــــــد قیـــــــــام االتحـــــــ

،  1971اإلمــــــــــارات العر�یــــــــــة المتحــــــــــدة فــــــــــي الثــــــــــاني مــــــــــن د�ســــــــــمبر فــــــــــي عــــــــــام 
ــرا للتر�یــــــــة والتع ــارقة كــــــــان وز�ــــــ ــارة الشــــــ ــیم قبــــــــل أن ینــــــــادي �اســــــــمه حاكمــــــــة إلمــــــ لــــــ

 )1(ألخیه المغفور له �إذن هللا الشیخ خالد بن محمد القاسمي. 
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ــة  ــن جامعـــــــ ــاز مـــــــ ــار�خ �امتیـــــــ ــفة فـــــــــي التـــــــ ــد�توراه �الفلســـــــ ــة الـــــــ ــال درجـــــــ كســـــــــتر انـــــــ
، ود�تــــــــــــوراه فــــــــــــي الفلســــــــــــفة فــــــــــــي الجغرافیــــــــــــا  1985�المملكــــــــــــة المتحــــــــــــدة عــــــــــــام 

هـــــــــــام  مـــــــــــن جامعـــــــــــة دور 1999السیاســـــــــــیة فـــــــــــي الخلـــــــــــیج العر�ـــــــــــي فـــــــــــي عـــــــــــام 
ــادین  ــن المیــــــــ ــد مــــــــ ــي العدیــــــــ ــري فــــــــ ــو فخــــــــ ــو عضــــــــ ــدة، وهــــــــ ــة المتحــــــــ ــن المملكــــــــ مــــــــ

ــالم ، وح  ــذه الثقافیـــــــــة فـــــــــي العـــــــ صـــــــــل علـــــــــى عـــــــــدة جـــــــــوائز تقدیر�ـــــــــة ألن مثـــــــــل هـــــــ
الجهــــــــــــود و�هــــــــــــذا المســــــــــــتوى العــــــــــــالي الســــــــــــامي ال �مكــــــــــــن أن تمــــــــــــر دون تــــــــــــرك 
 أكبــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــدي ممكــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــي محیطهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــوطني والعر�ــــــــــــــــــــــــي
واإلســـــــــالمي والعـــــــــالمي ، وهكـــــــــذا حصـــــــــل ســـــــــموه علـــــــــى جـــــــــائزة معهـــــــــد األ�حـــــــــاث 
فـــــــــــي التـــــــــــار�خ والفنـــــــــــون والثقافـــــــــــة اإلســـــــــــالمیة ، هـــــــــــذا �اإلضـــــــــــافة إلـــــــــــى عـــــــــــدة 

ــو  ــي جـــــــــــ ــة التـــــــــــ ــاالت المختلفـــــــــــ ــن المجـــــــــــ ــد مـــــــــــ ــرى فـــــــــــــي العدیـــــــــــ ــة أخـــــــــــ ائز تقدیر�ـــــــــــ
 .  )1(تخصص فیها سموه

وقــــــــــد خلــــــــــف التمــــــــــازج الثقــــــــــافي بــــــــــین أصــــــــــالة الماضــــــــــي وتقــــــــــدم الحاضــــــــــر روح 
خاصـــــــــــة تمیـــــــــــز إمـــــــــــارة الشـــــــــــارقة التـــــــــــي یوجـــــــــــه سیاســـــــــــتها فـــــــــــي نشـــــــــــر الـــــــــــوعي 
الثقـــــــــافي الشـــــــــیخ الـــــــــد�تور ســـــــــلطان بـــــــــن محمـــــــــد القاســـــــــمي الـــــــــذي یؤ�ـــــــــد أهمیـــــــــة 

ــم والت  علـــــــــیم وضـــــــــرورة وضـــــــــع األســـــــــس العلمیـــــــــة الســـــــــلیمة لتشـــــــــكیل الجیـــــــــل العلـــــــ
القـــــــــــادم وضـــــــــــرورة تـــــــــــوفیر فـــــــــــرص التعلـــــــــــیم المتســـــــــــاو�ة للجمیـــــــــــع ، ولـــــــــــیس مـــــــــــا 
نشــــــــهده الیــــــــوم مــــــــن تطــــــــور فــــــــي هــــــــذه اإلمــــــــارة ومــــــــا تزخــــــــر �ــــــــه مــــــــن مؤسســــــــات 
ــار  ــیم ، إال ثمــــــــرة مــــــــن ثمــــــ ــة فــــــــي مختلــــــــف مراحــــــــل التعلــــــ ــة وخاصــــــ تعلیمیــــــــة عامــــــ

ــا أول  جهـــــــــده المتواصـــــــــل علـــــــــى هـــــــــذا الصـــــــــعید ، والشـــــــــارقة التـــــــــي تأسســـــــــت فیهـــــــ
 مدرســــــــــة نظامیـــــــــــة فـــــــــــي خمســـــــــــینات القـــــــــــرن الماضـــــــــــي وال یـــــــــــزال بناؤهـــــــــــا قائمـــــــــــاً 
ــارقة، تحفـــــــــل الیـــــــــوم �مؤسســـــــــات التعلـــــــــیم  ــي ســـــــــاحة التـــــــــراث فـــــــــي إمـــــــــارة الشـــــــ فـــــــ
العــــــــــالي التــــــــــي ســـــــــــعى إلیهــــــــــا الشـــــــــــیخ ســــــــــلطان بــــــــــن محمـــــــــــد القاســــــــــمي ، مـــــــــــن 

ــدفا لنیـــــــــــــل ا ــارة الشـــــــــــــارقة هـــــــــــ لعلـــــــــــــوم جامعـــــــــــــات ومعاهـــــــــــــد التـــــــــــــي جعلـــــــــــــت إمـــــــــــ
 واالستزادة منها والتعلم من موقف راعي هذه المنجزات العلمیة

 
 
 
 . 318 - 317، ص  2005یوسف عیدابي، شاھد على التاریخ، دائرة الثقافة واإلعالم ، الشارقة،   1



 

والـــروح التعلیمیـــة ، وتـــابع الجھـــد العلمـــي للوقـــوف علـــى تفاصـــیل إعـــادة 

ــأة  ــل منشــ ــافظ کــ ــى أن تحــ ــرص علــ ــة وحــ ــة األثریــ ــض األبنیــ ــار بعــ إعمــ

علمیــــة أو تجاریــــة أو دینیــــة علــــى الھویــــة اإلســــالمیة فقــــد اھــــتم بالمســــاجد 

ــة  ــاط المعماریـــ ــة األنمـــ ــمیماتھا البدیعـــ ــاكي بتصـــ ــي تحـــ ــادة التـــ ودور العبـــ

ــل  ــزة للمراحــ ــل الممیــ ــاریع التواصــ ــدعم مشــ ــتم بــ ــة ، واھــ ــة المختلفــ العربیــ

ــم  ــالمیة واألمــــ ــة واإلســــ ــعوب العربیــــ ــین الشــــ ــافي بــــ ــاري والثقــــ الحضــــ

ــل  ــامح وتواصــ ــن تســ ــالم دیــ ــرھن أن اإلســ ــرب لیبــ ــي الغــ ــارات فــ والحضــ

ــزتن (  ــأت وجھــ ــي أنشــ ــاحف التــ ــأ بالمتــ ــتم أیضــ ــف ، واھــ ــن عنــ ــیس دیــ ولــ

ــي ــین فـ ــھ الثمـ ــن وقتـ ــتفاد مـ ــرا اسـ ــات ، وأخیـ ــدث التقنیـ ــات  بأحـ ــاز مؤلفـ إنجـ

 )1(في التاریخ واألدب والفن والسیاسة . 

 )2(بعض أعمال الشیخ سلطان بن محمد القاسمي : 

لنــــدن  -أســــطورة القرصــــنة العربیــــة فــــي الخلــــیج ، كــــروم ھلــــم  •
1982. 

) مطبعــــــــة 1862 - 1856تقســــــــیم اإلمبراطوریــــــــة العمانیــــــــة ( •
 .1979 الغریر،

 .1992االحتالل البریطاني لعدن ، مطبعة الغریر،  •
ــیة ،  • ــیف الفرنســـ ــز األرشـــ ــي مراكـــ ــة فـــ ــة العمانیـــ ــائق العربیـــ الوثـــ

 . و 1933
ــیج  • ــي الخلــــ ــة فــــ ــة البریطانیــــ ــدة التجاریــــ ــالكوم والقاعــــ ــون مــــ جــــ

 1994ج ، )، دار الخلی 1800(

) ، أعـــــدھا 1809 - 1800یومیـــــات دیفیـــــد ســـــیتون فـــــي الخلـــــیج ( •
 .1995الشیخ سلطان بن محمد القاسمي،  صاحب السمو 

 .1996ار الخلیج الشیخ األبیض ، د •
ــیة ( • ــة الفرنســـــ ــات العمانیـــــ ــت رو 1905 - 1715العالقـــــ ) فوریســـــ

 ،1996. 
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 .1996لمتد   ) ثینك برنت1931 - 1493الخلیج الخرائط التار�خیة ( •

 )، دار1837الشیخ سلطان بن صقر القاسمي (رسائل زعماء الصومال إلى  •
 .1996الخلیج 

 .1998األمیر الثائر، الهیئة العامة إلصدار الكتب مصر  •

 عودة هوالكو ، مسرحیة ، مطبوعات المر�ز الثقافي ، الشارقة ، اإلمارات •
 ).1998العر�یة المتحدة (

 .1999) فور�ست 1820 - 1630صراع القوي والتجارة في الخلیج ( •

 .1999) ثینك برنت لیمتد 1861 - 1478یج في الخرائط التار�خیة (الخل •

 م.200القضیة ، مسرحیة ، فبرایر  •

 کتاب بیان المؤرخین األماجد في براءة ابن ماجد، تحقیق صاحب السمو •
واالنجلیز�ة  الشیخ الد�تور سلطان بن محمد القاسمي، (الكتاب �اللغة العر�یة

 والبرتغالیة)،
 م.2000الطا�عون: مداد الشارقة  

 ).2001الواقع .. صورة طبق األصل ، مسرحیة ( •

 السیاسة والتار�خ في مسرح سلطان القاسمي:.

ــن  ــیج مـــــــــ ــي للخلـــــــــ ــار�خ السیاســـــــــ ــه للتـــــــــ ــي �تا�اتـــــــــ ــمي فـــــــــ ــلطان القاســـــــــ ــق ســـــــــ ینطلـــــــــ
ــؤمن أن :  ــه یـــــــ ــي جعلتـــــــ ــیج ، التـــــــ ــي للخلـــــــ ــار�خ الجغرافـــــــ ــي التـــــــ ــته فـــــــ ــالل دراســـــــ خـــــــ

ألفر�قیـــــــــة واألســـــــــیو�ة هـــــــــو مـــــــــن فعـــــــــل االســـــــــتعمار مـــــــــا لحـــــــــق �ـــــــــاألمم العر�یـــــــــة وا
ــامن عشــــــــــــــــــــر  والصــــــــــــــــــــراعات القــــــــــــــــــــوى العظمــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــالل القــــــــــــــــــــرنین الثــــــــــــــــــ

�اعتبــــــــــار أن االســــــــــتعمار شــــــــــتت مصــــــــــالح العــــــــــرب الخلــــــــــیج  )1(والتاســــــــــع عشــــــــــر 
 �شكل خاص وفرق فیما بینهم ونهب خیراتهم.
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ــى أحـــــــــــداث التـــــــــــار�خ  ــف ســـــــــــلطان القاســـــــــــمي " علـــــــــ ــن هـــــــــــذا المنطلـــــــــــق وقـــــــــ ومـــــــــ
السیاســـــــــــــــي والجغرافـــــــــــــــي واالقتصـــــــــــــــادي والثقـــــــــــــــافي �عـــــــــــــــد التجـــــــــــــــاري والبحـــــــــــــــري 

فــــــــــرق تســــــــــد) والحفــــــــــاظ علــــــــــى المصــــــــــالح أودت �المصــــــــــالح (لیقــــــــــول إن سیاســــــــــة 
 )1(ًا.العر�یة أوال وأخیر 

ــن خــــــــالل �تا�ــــــــات ســــــــلطان القاســــــــمي ، نقــــــــف �طــــــــرح ســــــــؤال ! لمــــــــاذا یــــــــدین  مــــــ
ــل ــاكم ســــــــ ــو فــــــــــي نفــــــــــس الوقــــــــــت تحــــــــ ــلطة وهــــــــ ــه الســــــــ ــي �تا�اتــــــــ ــمي فــــــــ طان القاســــــــ

�عـــــــــیش فـــــــــي دولـــــــــة غنیـــــــــة �مواردهـــــــــا الطبیعیـــــــــة ، حـــــــــاكم ینكـــــــــأ جرحنـــــــــا العمیـــــــــق 
و�ـــــــــــــدلنا ، مـــــــــــــن جهـــــــــــــة األدب ، علـــــــــــــى بـــــــــــــؤرة أوجاعـــــــــــــه ، و�صـــــــــــــرخ بوجـــــــــــــوب 

 )2(بیننا ؟!.  إخراج (ابن العلقمي) من

العر�ـــــــــــــي  الهتمامـــــــــــــات ســـــــــــــلطان القاســـــــــــــمي �التـــــــــــــار�خ فـــــــــــــي الـــــــــــــوطن وامتـــــــــــــداداً 
ونظر�تـــــــــه �مـــــــــا لحـــــــــق �ـــــــــاألمم العر�یـــــــــة مـــــــــن االســـــــــتعمار الـــــــــذي شـــــــــتت مصـــــــــالح 
العــــــــــرب ، حــــــــــول ســــــــــلطان القاســــــــــمي مشــــــــــاعره إلــــــــــى �تا�ــــــــــات وأعمــــــــــال درامیــــــــــة 
ــي  ــباب التــــــــ ــك األســــــــ ــي تلــــــــ ــث فــــــــ ــة �البحــــــــ ــرحیة مهجوســــــــ ــه المســــــــ و�انــــــــــت "كتا�اتــــــــ
أثقلــــــــــــت الحضــــــــــــارة العر�یــــــــــــة اإلســــــــــــالمیة وأوصــــــــــــلتها إلــــــــــــى شــــــــــــفیر االنهیــــــــــــار ، 

طن العـــــــــــوالم الداخلیـــــــــــة للحـــــــــــاكم الضـــــــــــال والنخـــــــــــب السیاســـــــــــیة كمــــــــــا أنهـــــــــــا ســـــــــــتب 
 )3(والفكر�ة التي تمهد للهز�مة ".

من التار�خ العر�ي لم �ختر الكاتب عصر هارون الیوسف أو عصر الفتوحات 
بل أنه اختار من التار�خ ما هو أكثر  )4(العر�یة أو االنتصارات ضد الصلیبین " 
 یر مدو�ةمرارة وقساوة وذلك بهدف : صرخة تحذ
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عمیقـــــــــــة األصـــــــــــداء تنبعـــــــــــث مـــــــــــن أعمـــــــــــاق الماضـــــــــــي لتعـــــــــــانق حاضـــــــــــر األمـــــــــــة 
ــن واآلالم ــن محــــــــ ــوم مــــــــ ــه الیــــــــ ــا تعنیــــــــ ــل مــــــــ ــة �كــــــــ ــون  )1(العر�یــــــــ ــفاء مرهــــــــ وأن "الشــــــــ

 )2(�معیشة األحداث الماضیة الموجعة ". 

سلطان القاسمي "لم یثنه الحكم عن مشروعه الثقافي الذي ارتضاه لنفسه و�حث فیه 
منذ وعیه ، فعند التطلع إلى البعید سنجد أنه شارك في المسرح المدرسي �شخصیة 

 )3("جابر في مسرحیة "جابر عثرات الكرام ". 

 �قول القاسمي:

عشـــــــــــــــــقت المســـــــــــــــــرح، وعرفـــــــــــــــــت مكوناتـــــــــــــــــه وأبوا�ـــــــــــــــــه،  1954" منـــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــام 
 )4(ستطعت أن أكتب للمسرح من خالل واقع الحیاة " وا

 وهذا یدفعنا للوقوف مرة أخرى عند سؤال؟

 هل هناك عالقة بین الفن والسیاسة؟

"العالقة بین الفن والسیاسة �العالقة بین السیاسة واالقتصاد، المسألة متشا�كة ، وال 
 )5(�مكن فصلها " 

و�عتبـــــــــــــر ســـــــــــــلطان القاســـــــــــــمي " إنســــــــــــــان ذو ثقافـــــــــــــة متـــــــــــــأثرة �كـــــــــــــل الجوانــــــــــــــب 
ــاً  ــة، والكاتــــــــــــــــب خصوصــــــــــــــ ــیة المحیطــــــــــــــ ــاد�ة والسیاســــــــــــــ ــة واالقتصــــــــــــــ  االجتماعیــــــــــــــ

ــالق اـلـــــــــ  ــة فكــــــــــره ورؤاه خــــــــ ــن زاو�ــــــــ ــه مــــــــ ــر إلیــــــــ ــد مــــــــــن النظــــــــ ــرحي البــــــــ نص المســــــــ
وتوجیهاتــــــــــــــه األیدلوجیــــــــــــــة ، �اإلضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى عالقتــــــــــــــه �الســــــــــــــلطة والظــــــــــــــروف 

 المجتمعیة الحاكمة، الفكر�ة
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ــاد�ة والسیاســــــــــیة والتــــــــــي تفــــــــــرض تیــــــــــاراً  ــة واالجتماعیــــــــــة واالقتصــــــــ  عامــــــــــاً  والدینیــــــــ
 )1( "ساعة والدة أو �تا�ة النص - سائداً 

حـــــــــین تعمـــــــــق فـــــــــي النصـــــــــوص ســـــــــلطان القاســـــــــمي ســـــــــنجد أنهـــــــــا تعـــــــــالج قضـــــــــا�ا 
ــاد اســـــــــقاطیة ، علـــــــــى الواقـــــــــع بـــــــــال لـــــــــبس  سیاســـــــــیة و مـــــــــن أو تار�خیـــــــــة ذات أ�عـــــــ

ــاً  ــدالالت أ�ضــــــــ ــح والــــــــ ــى واضــــــــ ــز. المعنــــــــ ــى  أو غمــــــــــوض أو ترمیــــــــ ــاج إلــــــــ ال تحتــــــــ
 في الغیبیات ، وهذا ینبع من التالي: االرتكان �عیداً 

 مــــــــا ال �متلكــــــــه الكاتــــــــب أو المؤلــــــــف العــــــــادي،) أنــــــــه حــــــــاكم ، و�التــــــــالي �متلــــــــك 1
مالحقـــة ، لأي قدرتـــه علـــى اختـــراق ضـــوا�ط مؤسســـات اإلدارة أو الرقا�ـــة أو المنـــع أو ا

سواء �انت هي موجودة فعال �شكل مادي ملموس من خالل قــوانین ، ضــوا�ط ولــوائح 
، أو مــن خــالل وجــود معنــوي فــي مخیلــة الكاتــب، وهــو الخــوف مــن الســلطة والقمــع ، 

ــاً حتـــ   ى فـــي غیـــاب قـــوانین مانعـــة أو حاكمـــة لإلبـــداع ، ألن المثقـــف العر�ـــي �متلـــك إرثـ
 خوف نتیجة ممارسات السلطة القامعة عبر التار�خ.من ال

ــا �یــــــف2 ــؤطر لنــــ ــا یــــ ــة ، أنمــــ ــار�خ والسیاســــ ــن التــــ ــب ، وعــــ ــین �كتــــ ــاكم حــــ  ) أن الحــــ
 هـــــي الرؤ�ـــــة األخـــــرى مـــــن خـــــارج مؤسســـــة األدب والثقافـــــة الشـــــعبیة، أي أنهـــــا أبـــــراز
ــدها �مكــــــن  ــه، وعنــــ ــار�خ وحوادثــــ ــمیة لمجر�ــــــات التــــ ــرة الرســــ ــلطة أو النظــــ ــرة الســــ النظــــ

 تشكیل صورة متكاملة عته.

 ) إن �تا�ــــــــة ســـــــــلطان القاســـــــــمي تجمــــــــع بـــــــــین رؤ�ـــــــــة الحــــــــاكم لحـــــــــوادث التـــــــــار�خ3
بــــــــین رؤ�تـــــــــه  ومجر�اتــــــــه وانعكاســــــــاته األدبیــــــــة والسیاســـــــــیة واالجتماعیــــــــة ، وأ�ضــــــــاً 

ــة، إذ أن مجمـــــل اهتماماتـــــه الفنیـــــة واألدبیـــــة  ــب ومثقـــــف عر�ـــــي مـــــن هـــــذه األمـــ كأدیـــ
 واإلبداعیة تضعه في مصاف الكتاب واألد�اء العرب
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الملتـــــزمین �قضـــــا�ا الـــــوطن والعرو�ـــــة ، و�ن تار�خـــــه طالبـــــًا وخـــــارج الحكـــــم، وحاكمـــــًا، 
تؤ�ـــــــــد مصـــــــــداقیة التزامـــــــــه ووعیـــــــــه �قضـــــــــا�ا الـــــــــوطن واهتمامـــــــــه �انعطافاتهـــــــــا فـــــــــي 
لحظــــــات وازدهارهــــــا وانکســــــارتها، ومــــــا اهتمامــــــه العملــــــي �ــــــاآلداب والفنــــــون والثقافــــــة 

 )1(والمثقفین إال تكر�س لرؤ�ته الجادة 

 

لطان القاســـــــمي وهـــــــي (عـــــــودة هوالكـــــــو) و (القضـــــــیة) و (الواقـــــــع ... فنصـــــــوص ـســــــ 
صــــورة طبــــق األصــــل) انتهجــــت تقنیــــة ثابتــــة، هــــي محاولــــة قــــراءة الــــراهن مــــن خــــالل 
ــد ر�ـــــط المؤلـــــف  ــدیل الواقـــــع ..ز ولقـــ ــتقبل أو تعـــ الماضـــــي، و�غـــــرض االختـــــراق للمســـ

ــة ل ــیة الراهنــــ ــة السیاســــ ــه الحالــــ ــور أملتــــ ــة أو تصــــ ــق أیدلوجیــــ ــة وفــــ ــه الفنیــــ ــة عقدتــــ ألمــــ
وفــــــــق معضــــــــالتها المتشــــــــا�كة ، فعملیــــــــًا نحـــــــــن دو�ــــــــالت قطر�ــــــــة �جمعنــــــــا نســـــــــیج 
ــل  ــیة ، �المقابــــ ــاد�ة وسیاســــ ــد اقتصــــ ــاع التوحــــ ــدون إ�قــــ ــن بــــ ــالم ، ولكــــ ــة واإلســــ العرو�ــــ
هنـــــاك عـــــدو احتـــــل وقضـــــم وســـــیطر علـــــى فلســـــطین مثـــــاًال ، واستشـــــرفت النصـــــوص 

ــت االحــــــــتال ــداعیات تحــــــ ــار التــــــ ــداد فــــــــي إطــــــ ــقطت �غــــــ ــراهن ، اآلن ســــــ ــردي الــــــ ل تــــــ
ــار�خ ، ولــــــــذلك  ــي التــــــ ــاطق فــــــ ــع منــــــ ــا�ه مــــــ ــع یتشــــــ ــذا الواقــــــ ــي ، �عــــــــض هــــــ األمر�كــــــ
ــابهة واقتنصــــــــها التعر�ــــــــف �النتــــــــائج  ــتلهمت النصــــــــوص تلــــــــك اللحظــــــــات المشــــــ اســــــ
و�الممكنـــــــات التـــــــي �مكــــــــن أن تشـــــــرح مـــــــن درس التــــــــار�خ إلعـــــــادة انتاجهـــــــا بــــــــزمن 
جدیـــــــدة و برؤ�ـــــــة مفیـــــــدة، واســـــــتدعاء الشخصـــــــیات �عظمتهـــــــا التار�خیـــــــة والمتوجـــــــه 
بهـــــاالت التقـــــد�س الســـــلبیة أو اإل�جابیـــــة ضـــــرورة فنیـــــة المعانقـــــة إشـــــكالیات الـــــراهن ، 
فــــــإن اكتســــــاب تلــــــك الشخصــــــیات لحــــــم ودمــــــًا مــــــن جدیــــــد وتحر�كهــــــا أمــــــام الملتقــــــى 
ــله مــــن هــــذا الر�ــــون والر�ــــود، وهــــذا �عــــض  �ــــالقطع ســــتعید لد�ــــه حــــراك الفكــــر وتنتشــ

 مقصد النصوص ومسرح سلطان
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القاســـــــــمي ، إذ أنـــــــــه یـــــــــنفخ فــــــــــي التـــــــــار�خ و�وقظـــــــــه مــــــــــن أجـــــــــل ضـــــــــرب جــــــــــرس 
اإل�قـــــــــــاظ والتنبیـــــــــــه للخطـــــــــــر الواقـــــــــــع، ألننـــــــــــا راســـــــــــفون فـــــــــــي حالـــــــــــة الالمبـــــــــــاالة ، 

ــي  ــو فـــــــ ــتدعاء هوالكـــــــ ــد هللا (فاســـــــ ــي عبـــــــ ــي أبـــــــ ــاة فـــــــ ــث الحیـــــــ ــو) و�ـــــــ ــودة هوالكـــــــ عـــــــ
ــادة الحر�ــــــــة لصــــــــالح الــــــــدین فــــــــي الواقــــــــع ... ملــــــــك غرناطــــــــة فــــــــي القضــــــــیة  و�عــــــ

ــى  ــودة غلـــــــــ ــد العـــــــــ ــي یؤ�ـــــــــ ــك فنـــــــــ ــي إال تكنیـــــــــ ــا هـــــــــ ــل) مـــــــــ ــق األصـــــــــ ــورة طبـــــــــ صـــــــــ
مخــــــــــزون التـــــــــــار�خ إلعــــــــــادة اكتشـــــــــــاف ســــــــــیكولوجیة اإلنســـــــــــان المســــــــــلم والعر�ـــــــــــي 
ــدها  ــي یر�ـــــــ ــانیة التـــــــ ــة واإلنســـــــ ــة القومیـــــــ ــوق الرؤ�ـــــــ ــیاغته وفـــــــ ــادة صـــــــ المهـــــــــزوم و�عـــــــ

وح المقاومــــــــة فــــــــي تلــــــــك صــــــــاحب النصــــــــوص مــــــــن مثــــــــل التــــــــار�خ و�عــــــــادة بــــــــث ر 
الــــــــــذات المنكســــــــــرة، أنهــــــــــا تقنیــــــــــة جمالیــــــــــة أ�ضــــــــــا لــــــــــم تكتــــــــــف �التماثــــــــــل وتــــــــــرك 
ــة  ــى فــــــــــي زاو�ــــــــ ــع الملتقــــــــ ــا حرصــــــــــت علــــــــــى وضــــــــ ــره ، أنهــــــــ ــدبر أمــــــــ الملتقــــــــــى یتــــــــ
ــیس  ــي ، لــــــ ــق اآلتــــــ ــتكناه أفــــــ ــالي واســــــ ــبابیة الحــــــ ــاوز ضــــــ ــى تجــــــ ــه علــــــ ــددة تعینــــــ محــــــ

ه �إشـــــــاعة األمــــــــل فـــــــي إمكانیــــــــة التعــــــــدیل ، بـــــــل أ�ضــــــــا فــــــــي البحـــــــث الجــــــــدي فـیـــــــ 
 )1(والتغلب على مآسي الحاضر وهزائمه" .

ــد  ــو إال تأكیـــــــ ــا هـــــــ ــه مـــــــ ــي �تا�اتـــــــ ــمي فـــــــ ــلطان القاســـــــ ــه ســـــــ ــذي انتهجـــــــ ــار�خ الـــــــ فالتـــــــ
ــى  ــد علـــــــ ــاجس یؤ�ـــــــ ــو هـــــــ ــلم العر�ـــــــــي هـــــــ ــان المســـــــ ــة اإلنســـــــ ــذات وهو�ـــــــ شـــــــــرعیة الـــــــ
ــاهم فــــــــي  ــتقبل ، ألنــــــــه �ســــــ ــر لبنــــــــاء المســــــ ــي مواجهــــــــة الحاضــــــ ــع التــــــــار�خ فــــــ وضــــــ

 )2(تحر�ك طاقات األمل المختزنة لدى الناس ". 

ــلط ــد ســــــــ ــة المســــــــــرحیة عنــــــــ ــة قامــــــــــت أســــــــــس الكتا�ــــــــ ــى مجموعــــــــ ان القاســــــــــمي علــــــــ
ــاً  ــا توظیفــــــ ــه ، ووظفهــــــ ــي �تا�اتــــــ ــا فــــــ ــي أوردهــــــ ــات التــــــ ــن المرجعیــــــ ــاً  مــــــ ــن  إ�حائیــــــ مــــــ

خــــــــــــــــالل وجهــــــــــــــــة نظــــــــــــــــره الخاصــــــــــــــــة، و�عطائهــــــــــــــــا أ�عــــــــــــــــاد ودالالت معاصــــــــــــــــرة 
للكشــــــــــف عـــــــــــن مالمـــــــــــح الـــــــــــزمن المعاصــــــــــر ، و�ن �ـــــــــــان قـــــــــــد حـــــــــــاول االبتعـــــــــــاد 

 عن هذه المرجعیات ،
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فإنـــــــــه �ظـــــــــل متمســـــــــكًا �اختیاراتـــــــــه ومرجعیاتـــــــــه، ممـــــــــا أدى إلـــــــــى تنمیـــــــــة الحـــــــــاالت 
واألحــــــداث وأشــــــكال الصــــــراع لتو�یـــــــد عمــــــق هــــــذه المرجعیـــــــات درامیــــــة فــــــي رؤ�تـــــــه 

ــن اختـیـــ  ــدف مــ ــان الهــ ــد �ــ ــه ، وقــ ــي وواقعــ ــالم العر�ــ ــة العــ ــان التراجید�ــ ــرح �مكــ اره للمســ
لكتا�اتـــــه هـــــو محاولـــــة تمكـــــین هـــــذه الرؤ�ـــــة مـــــن الكشـــــف عـــــن هو�ـــــة الـــــذات العر�یـــــة 
ــة  ــات هـــــــي نكبـــــ ــه مـــــــن نكبـــــ ــا فیـــــ ــار�خ ومـــــ ــار�خ ووضـــــــعها فـــــــي حر�یـــــــة التـــــ فـــــــي التـــــ
ــا �غا�ـــــة ال تصـــــف اآلخـــــر، بـــــل �ـــــان الهـــــدف  الحضـــــارة العر�یـــــة التـــــي صـــــور واقعهـــ

ــة  ــذات العر�یـــــ ــراءة الـــــ ــالمي لقـــــ ــار�خ اإلســـــ ــراءة التـــــ ــو قـــــ ــن هـــــ ــزءا مـــــ ــر جـــــ ــي تعتبـــــ التـــــ
ــاهدة  ــه المســـــرحیة شـــ ــا أن تكـــــون موضـــــوع �تا�اتـــ ــد منهـــ ــان یر�ـــ ــة ، �ـــ ــة تارخیـــ منظومـــ
علـــــــــى التـــــــــار�خ، و�صـــــــــیر هـــــــــذا الـــــــــنص أداة لكشـــــــــف هو�ـــــــــة األخـــــــــرى، ومحاولـــــــــة 
ــرق  ــاء الشـــــ ــاول إلغـــــ ــدو �حـــــ ــر �عـــــ ــا تـــــــرى اآلخـــــ ــرحیاته عینـــــ ــیر مســـــ ــه، وتصـــــ مقاومتـــــ

 )1(اإلسالمي من التار�خ. 

 
وهــــــذه المرجعیــــــات حــــــددها القاســــــمي �قصــــــیدة دقیقــــــة وظــــــف فیهــــــا اختیــــــار الرمــــــوز 
ــًا  والعالمــــــــات والشــــــــخوص والمــــــــدن والحــــــــوار ، �صــــــــبح الــــــــنص المســــــــرحي مخزونــــــ
ــد�ًا التــــار�خ  ــات تبنــــي تراجیــ ــذه المرجعیــ ــراءة التــــار�خ ، وهــ ــاه قــ ــل مــــا نســ ــة لكــ اختیاطیــ

ــدث ــد أن یتحــ ــا یر�ــ ــو بهــ ــمي ، فهــ ــلطان القاســ ــرحیات ســ ــي مســ ــي فــ ــار�خ  العر�ــ ــع التــ مــ
فــــــي �تا�اتــــــه الدرامیــــــة، و�تحــــــدث مــــــع الحیــــــاة المعاصــــــرة برؤ�ــــــة للعــــــالم، لقــــــد دعــــــم 
القاســـــــمي نصوصـــــــه المســـــــرحیة وأحكـــــــم بنیانهـــــــا وذلـــــــك نتیجـــــــة المرجعیتـــــــه الثقافیـــــــة 
ــا  ــی بهـــــــ ــر التـــــــــي انتقـــــــ ــي ، فوصـــــــــف العناصـــــــ ــار�خ العر�ـــــــ ــه �التـــــــ ــة و�معرفتـــــــ العر�یـــــــ

 )2( مواضیعه لمسرحة التار�خ.
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ــة  ــة الدرامیـــــ ــي الكتا�ـــــ ــه فـــــ ــي و�دراجـــــ ــع المنســـــ ــار الواقـــــ ــار�خ ، و�حضـــــ ــار التـــــ إن اختیـــــ
ــم مكــــــان التــــــار�خ  ــى فهــــــم التــــــار�خ وفهــــ ــره وأحداثــــــه �ســــــاعد علــــ ــم دروســــــه وعبــــ الفهــــ

ــذا  ــار�خ العر�ـــــي فـــــي هـــ ــه المســـــرحیة �جعـــــل مـــــن التـــ ــار�خ ، والقاســـــمي فـــــي �تا�اتـــ التـــ
ــا  ــع التراجیـــــــدي للـــــــوطن العر�ـــــــي، ومـــــ ــاعدا �ســـــــاعد علـــــــى �شـــــــف الواقـــــ عـــــــامال مســـــ
العــــــودة إلــــــى التــــــار�خ العر�ــــــي اإلســــــالمي ، إال بهــــــدف تقــــــد�م رؤ�ــــــة واحــــــدة موحــــــدة 

 التار�خ العر�ي في الكتا�ة المسرحیة. اً ترص تراجید� 

ــا ــا ومــــا یبــــرر هــــذا االنتقــ ء وهــــذه الوظیفــــة هــــو مســــرح القضــــیة �تجر�ــــة قــــد التــــزم فیهــ
هـــــو موجـــــود اآلن  �ـــــان (التـــــار�خ) ومـــــا الكاتـــــب المســـــرحي �ضـــــرورة الـــــر�ط بـــــین مـــــا

 )1((حاضر) 

إن العالقـــــــة بـــــــین صـــــــاحب القضـــــــیة والشـــــــاهد أهـــــــم أســـــــس الكتا�ـــــــة المســـــــرحیة فـــــــي 
 تجر�ة سلطان القاسمي :

 لدي قضیةصاحب القضیة : 

 : أنا �ا بني شاهد الشاهد

 : شاهد في المحكمة صاحب القضیة

 : ال أنا الشاهد على التار�خ الشاهد

 : وما الذي بین ید�ك؟ صاحب القضیة

 : التار�خ الشاهد

 : وما الفائدة منه؟ صاحب القضیة
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 الشاهد : فائدة عظیمة

 القضیة : هل تخبرني �یف االستفادة منه؟صاحب 

ــتفیدوا منــــــــه ، وأنــــــــاس قــــــــرؤوه ولــــــــم �فهمــــــــوه ،  الشــــــــاهد : أنــــــــاس قــــــــرؤوه ، فلــــــــم �ســــــ
وهـــــــــــؤالء لـــــــــــم �ســـــــــــتفیدوا منـــــــــــه أ�ضـــــــــــا ، وأنـــــــــــاس قـــــــــــرؤوه وفهمـــــــــــوه وعملـــــــــــوا �ـــــــــــه 

 وهؤالء �ستفیدون من التار�خ ، وأنت أي نوع من هؤالء

ــیة ــاحب القضـــــ خیــــــــر ، أر�ــــــــد أن أقــــــــرأه : أنــــــــا أر�ــــــــد أن أكـــــــون مــــــــن النــــــــوع األ صـــــ
 )1(وأفهمه ، وأعمل �ه، ألن لدي قضیة 

وقــــــد تحــــــددت وظیفــــــة �تا�ــــــة المســــــرحي التار�خیــــــة �قضــــــا�ا التــــــار�خ ، فبعــــــد تحلیــــــل 
التـــــــار�خ الموجـــــــود فـــــــي �تا�ــــــــات المـــــــؤرخین ، تـــــــم تحو�ــــــــل الكتا�ـــــــة الدرامیـــــــة إلــــــــى 
ســـــرد�ات تتماشـــــى مـــــع طبیعـــــة المســـــرح، وتـــــم تحو�ـــــل هـــــذه الســـــرد�ات إلـــــی حـــــوارات 

 )2(النصوص المسرحیة على لسان الشخصیات الدرامیة. 

األساســـــیة فـــــي الكتا�ـــــة �انـــــت زمـــــن الســـــقوط وضـــــیاع المـــــدائن واألمصـــــار  والمراجـــــع
ــه  ــع فــــــــي �تا�اتــــــ ــات والمراجــــــ ــذه المرجعیــــــ ــإدراج هــــــ ــام القاســــــــمي �ــــــ اإلســــــــالمیة ، وقــــــ
ــي  ــة فـــــ ــة التراجید�ـــــ ــا �جعـــــــل الرؤ�ـــــ ــذا مـــــ ــة ، وهـــــ ــیة العر�یـــــ ــة القضـــــ المســـــــرحیة لخدمـــــ

العمـــــران كتا�ـــــات القاســـــمي محكومـــــة �المعـــــاني األلیمـــــة لهـــــذه التراجیـــــد�ا �عـــــد ســـــقوط 
 ودالالته في الحضارة اإلسالمیة.

 الرؤ�ة التراجید�ة لسقوط المدینة العر�یة:

تــــــــــــــرتبط أ�عــــــــــــــاد رؤ�ــــــــــــــة القاســــــــــــــمي �ســــــــــــــقوط المدینــــــــــــــة العر�یــــــــــــــة اإلســــــــــــــالمیة ، 
ــة  ــقوط وصـــــــــــورته الحقیقـــــــــ ــداد والقـــــــــــدس دلیـــــــــــل هـــــــــــذا الســـــــــ و�انـــــــــــت قرطبـــــــــــة و�غـــــــــ

 و�لجأ الكاتب
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ــدن ،  ــك المـــــ ــیاع تلـــــ ــد ضـــــ ــم �عـــــ ــم واأللـــــ ــا الهـــــ ــة ألزمهـــــ ــاة أمـــــ ــف مأســـــ ــار�خ لیكشـــــ التـــــ
ــل  ــدما �كتمــــــ ــمي عنــــــ ــة القاســــــ ــي رؤ�ــــــ ــة فــــــ ــة التراجید�ــــــ ــدراما فــــــــي الكتا�ــــــ ــل الــــــ وتكتمــــــ
ــدن لهــــــــــــا دالالت علــــــــــــى  ســــــــــــقوط المــــــــــــدن فــــــــــــي �ــــــــــــل المســــــــــــرحیات فهــــــــــــذه المــــــــــ
العمـــــــــــران والمقـــــــــــدس والحضـــــــــــارة ، و�عتبـــــــــــر فقـــــــــــدانها عالمـــــــــــة محیـــــــــــرة ومقلقــــــــــــة 

د أن تفـــــــــــرق الصـــــــــــف العر�ـــــــــــي وتشـــــــــــتت ، فالحـــــــــــدیث عـــــــــــن عنـــــــــــد الكاتـــــــــــب �ـعــــــــــ 
ــراعات  ــن صـــــــ ــدیث عـــــــ ــیة وحـــــــ ــیع سیاســـــــ ــن مواضـــــــ ــدیث عـــــــ ــو حـــــــ ــدن هـــــــ ــذه المـــــــ هـــــــ
إقلیمیـــــــــــة �انـــــــــــت محكومـــــــــــة �إفســـــــــــاد السیاســـــــــــي ، ومســـــــــــیرة بـــــــــــدون انتبـــــــــــاه إلـــــــــــى 
األمــــــــــه وصــــــــــرخاتها لمســــــــــاندتها فــــــــــي مواجهــــــــــة األخطــــــــــاء التــــــــــي تهــــــــــدد المدینــــــــــة 

 )1(والعباد. 

ــار القا ــوز اختــــــــ ــذه الرمــــــــ ــقوط هــــــــ ــن ســــــــ ــیات التار�خیــــــــــة ومــــــــ ــل الشخصــــــــ ــمي �ــــــــ ســــــــ
ــذا الفقـــــــــــد  ــه بهـــــــــ ــى برنامجـــــــــ ــة الخاصـــــــــــة ، فبنـــــــــ ــرحها برؤ�ـــــــــ ــار�خ لیمســـــــــ ــن التـــــــــ مـــــــــ
ــل  ــین �ـــــــ ــاقض بـــــــ ــة التنـــــــ ــى طبیعـــــــ ــد علـــــــ ــان �عتمـــــــ ــك �ـــــــ ــي ذلـــــــ ــو فـــــــ ــقوط وهـــــــ والســـــــ
ــذات  ــین الـــــــ ــراع بـــــــ ــة الصـــــــ ــى حقیقـــــــ ــد علـــــــ ــان �عتمـــــــ ــرحیة ، و�ـــــــ ــیات المســـــــ الشخصـــــــ

ــا ــتراتیجیة بنـــــــــ ــق اســـــــــ ــیر وفـــــــــ ــة تســـــــــ ــذه الرؤ�ـــــــــ ــت هـــــــــ ــدائها ، فكانـــــــــ ــة وأعـــــــــ ء العر�یـــــــــ
شــــــــــــكل مــــــــــــن أشــــــــــــكال الصــــــــــــراع �الهجمــــــــــــة المغولیــــــــــــة علــــــــــــى الشــــــــــــرق العر�ــــــــــــي 
اإلســـــــــــالمي فـــــــــــي مســـــــــــرحیة (عـــــــــــودة هوالكـــــــــــو) والمخطـــــــــــط الصـــــــــــهیوني النتـــــــــــزاع 
 القــــــــــــــــــــــــــــــــــدس مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أیــــــــــــــــــــــــــــــــــدي المســــــــــــــــــــــــــــــــــلمین فــــــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــــرحیة

الواقـــــــــــع .. صـــــــــــورة طبـــــــــــق األصـــــــــــل) و�ـــــــــــذلك أفـــــــــــول شـــــــــــمس المســـــــــــلمین فـــــــــــي (
 )2(األندلس وخروجهم منها في مسرحیة (القضي). 

ــمي ــان القاســ ــة  كــ ــا�ا العر�یــ ــن القضــ ــة مــ ــى مرجعیــ ــه علــ ــوارات نصوصــ یؤســــس �ــــل حــ
 و�تخـــــــــــذ مـــــــــــن المدینـــــــــــة العر�یـــــــــــة اإلســـــــــــالمیة رمـــــــــــزا للفقـــــــــــد والحنـــــــــــف والســـــــــــقوط،

 �حول هذه المدن إلى �ستدعي المدینة إلى الدراما ، فأنه وهو حین
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فضــــــــــــــاءات تضــــــــــــــم مــــــــــــــرارة المأســــــــــــــاة ، فمدینــــــــــــــة �غــــــــــــــداد والقــــــــــــــدس وغرناطــــــــــــــة 
صـــــــــــــــارت وجهـــــــــــــــا لشـــــــــــــــرور اآلخـــــــــــــــر �عـــــــــــــــد ســـــــــــــــقوطها ، وصـــــــــــــــارت متعـــــــــــــــددة 
ــا تطــــــــــــورت  ــارة اإلســــــــــــالمیة ، ولكنهــــــــــ ــاییر الحضــــــــــ الــــــــــــدالالت ال تقــــــــــــاس إال �معــــــــــ
مـــــــــــع شـــــــــــرور الغـــــــــــازي وضـــــــــــعفا داده البنیـــــــــــة السیاســـــــــــیة فیهـــــــــــا جعلهـــــــــــا تـــــــــــذهب 
ــر�ر  ــن طــــــــــــــرف الشــــــــــــ ــق مــــــــــــ ــود والمواثیــــــــــــ ــة العهــــــــــــ ــؤامرات وخیانــــــــــــ ــحیة المــــــــــــ ضــــــــــــ
المغتصــــــــــــب لــــــــــــألرض ، وفــــــــــــي نصــــــــــــوص المســــــــــــرحیة �حــــــــــــول القاســــــــــــمي �ــــــــــــل 
ــا التار�خیـــــــــــــة والجمالیـــــــــــــة و�رموزهـــــــــــــا وطقوســـــــــــــها إلـــــــــــــى  هـــــــــــــذه المـــــــــــــدن �أماكنهـــــــــــ
ــي المـــــــــــدن العر�یـــــــــــة  ــي نصـــــــــــوص تختـــــــــــزل مآســـــــــ ــة للكتا�ـــــــــــة والتخیـــــــــــل فـــــــــ تجر�ـــــــــ

ــدن بب  ــذه المـــــــ ــور هـــــــ ــاء صـــــــ ــد بنـــــــ ــودة ، و�عیـــــــ ــار�خ المفقـــــــ ــل تـــــــ ــدة تحمـــــــ ــة جدیـــــــ الغـــــــ
 )1(. جدیداً  هذه المدن التي تم تفكیكها و�عادة تر�یبها تر�یباً 

مـــــــــــن هنـــــــــــا صـــــــــــارت هـــــــــــذه المـــــــــــدن موضـــــــــــوع �تا�ـــــــــــة وقـــــــــــراءة و تأو�ـــــــــــل عنـــــــــــد 
ــكل معرفــــــــــة تحمــــــــــل مكونــــــــــات رمز�ــــــــــة  ــمي وأصــــــــــبحت مــــــــــع الدرامــــــــــة تشــــــــ القاســــــــ
ســـــــــمحت للقاســـــــــمي �مســــــــــائلة العـــــــــالم والماهیــــــــــة العر�یـــــــــة عــــــــــن الفقـــــــــد والضــــــــــیاع 

قــــــــــــد اســــــــــــتطاع أن یتجــــــــــــاوز المظهــــــــــــر الهندســــــــــــي الســــــــــــطحي لهــــــــــــذه المــــــــــــدن ، و 
لیقـــــــــوم بتحو�ـــــــــل الكتا�ـــــــــة حولهـــــــــا إلـــــــــى مســـــــــألة فكر�ـــــــــة سیاســـــــــیة وعقائد�ـــــــــة ذات 
ــا �عــــــــــدها المعرفــــــــــي �فضــــــــــاءات  مضــــــــــمون عر�ــــــــــي إســــــــــالمي و�نســــــــــاني. أعطاهــــــــ
ــة واإلدار�ـــــــــة  ــة والدینیـــــــ ــاهر الحیو�ـــــــ ــر �مظـــــــ ــي المزدهـــــــ ــزمن العر�ـــــــ ــي الـــــــ ــیش فـــــــ تعـــــــ

ــا علــــــــــــى التســــــــــــامح والعلمیــــــــــــة والفكر�ــــــــــــة وال سیاســــــــــــیة والثقافیــــــــــــة ، و�انــــــــــــت تحیــــــــــ
والتعــــــــــا�ش بــــــــــین األد�ــــــــــان ، ولكنهــــــــــا ســــــــــقطت �بطــــــــــل تراجیــــــــــدي ســــــــــقط نتیجــــــــــة 

 )2(خطأ اقترفه أعداء الوطن وأعداء التسامح والتعا�ش بین األد�ان.
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و�عــــد فقـــــدان مظـــــاهر التقـــــدم ، صـــــار الحـــــدیث عــــن هـــــذه المـــــدن فـــــي الـــــدراما إعـــــادة 
الحیـــــاة إلـــــى التـــــار�خ العر�ـــــي ، فـــــق أنـــــاب القاســـــمي اللغـــــة عـــــن الغیـــــاب الـــــذي �ـــــان 

 �خفي الحقائق وأصبحت المدن في هذه الكتا�ة مرآة للعالم المعاصر.

صـــــور الســـــقوط التراجیـــــدي المعـــــالم العر�یـــــة  وفـــــي مســـــرحیة (عـــــودة هوالكـــــو) تظهـــــر
 اإلسالمیة على أیدي المغول: .

 : سقوط برج العجمي على أیدي المغول (أوات �خرجون)الهاتف

 : هدم السور الشرقي (أصوات �خرجون)الهاتف

 : دخل المغول �غداد (أصوات �خرجون)الهاتف

 : قتل الدو�دار ... قتل الدو�دار (أصوات �خرجون)الهاتف

 : مجموعة الشباب المسلم ال�سي األكفان البیضاء ... استشهدوا هاتفال

 )1(جمیعهم على الجسر 

و�تكـــــــــــرر معنـــــــــــى الســـــــــــقوط واالستشـــــــــــهاد فـــــــــــي �ـــــــــــل المســـــــــــرحیات التـــــــــــي �تبهـــــــــــا 
القاســـــــــمي ، و�أنـــــــــه �ستحضـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــقوط �ـــــــــل المـــــــــدن العر�یـــــــــة التـــــــــي 

ــاً  ببصــــــــــــمات  عرفــــــــــــت هــــــــــــذا الســــــــــــقوط و�هــــــــــــا �صــــــــــــبح المســــــــــــرح عنــــــــــــده مكتو�ــــــــــ
ــمة  ــى ســـــــ ــذا المعنـــــــ ــذ هـــــــ ــدن یتخـــــــ ــذه المـــــــ ــقوط هـــــــ ــة ، و�ســـــــ ــة عر�یـــــــ ــاس وحمیـــــــ وأنفـــــــ

األمـــــــــل �عـــــــــد  العـــــــــار والخیانـــــــــة، فالماضـــــــــي هـــــــــو العـــــــــار، والتحر�ـــــــــر هـــــــــو الـــــــــنفس
 رصد حاالت هذه المدن.

ــة( ــین الفرنجـــــــــة.... المجموعـــــــ ــت رحمـــــــــة المحتلـــــــ ــدس تحـــــــ ــوا القـــــــــدس، القـــــــ : احتلـــــــ
 )2(واإسالماه ..... واإسالماه) 

 
 
 
 
 
 
 
 31 – 30سلطان القاسمي ، المرجع السابق ص  1
 40سلطان القاسمي ، المرجع السابق ص  2



 

ــه  ــقوط هـــــــــــذه المـــــــــــدن �شـــــــــــر�ط لألحـــــــــــداث �صـــــــــــور �ـــــــــ و�تعـــــــــــرض القاســـــــــــمي ســـــــــ
ــة المســـــــــــرحیة، و�ـــــــــــل  ــوار�خ إلـــــــــــى �تا�ـــــــــ �صـــــــــــوت هـــــــــــاتف ینقـــــــــــل الحقـــــــــــائق والتـــــــــ

 الوقائع الممكنة التي تبني حبكة الكتا�ة .

 زحف نحو القسطنطینیة.: جیوش الحملة الصلیبیة ت (هاتف

 الصلیبیون �جتاحون سور�ا الشمالیة

 خلیفة مصر یرسل سفراء إلى الصلیبین و�طلب عقد معاهدة و�سعى إلی �سب ودهم

 الصلیبیون �حتلون أنطاكیة على نهر العاصي.

 الصلیبیون یزحفون إلى القدس

 یین.حاكم طرابلس یرسل وفدًا لمباشرة مفاوضات السالم بین طرابلس والصلیب 

 1099یولیو عام  15الموافق  1492من شهر شعبان من عام  22یوم الجمعة في 

 )1(الصلیبیون �حتلون القدس 

 الكتا�ة الدرامیة التار�خ ومعنى السقوط والفقد:

ــات  ــد�م مكونــــــــــ ــین تقــــــــــ ــمي بــــــــــ ــد القاســــــــــ ــار�خ عنــــــــــ ــة التــــــــــ ــة الدرامیــــــــــ ــوزع الكتا�ــــــــــ تتــــــــــ
ــیة  ــقوط، والشخصـــــــــــ ــباب الســـــــــــ ــلبیة التـــــــــــــي تتحمـــــــــــــل �ـــــــــــــل أســـــــــــ ــیة الســـــــــــ الشخصـــــــــــ
ــة اإلســـــــــالمیة  ــات الشخصـــــــــیة العر�یـــــــ ــدفاع عـــــــــن مقومـــــــ اإل�جابیـــــــــة التـــــــــي تر�ـــــــــد الـــــــ

 وتحصین ثوابتها،
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الشخصــــــــــیة األولــــــــــى �مثلهــــــــــا ملــــــــــوك الطوائــــــــــف، والشخصــــــــــیة اإل�جابیــــــــــة �مثلهــــــــــا 

 )1(صالح الدین األیو�ي، و�وسف بن تاشفین 

هــــــــــذه الشخصــــــــــیات اإل�جابیــــــــــة فــــــــــي طر�ــــــــــق تفكیرهــــــــــا فــــــــــي القضــــــــــا�ا العر�یــــــــــة ، 

وفـــــــــي أفعالهـــــــــا ، وفـــــــــي أشـــــــــكال وجودهـــــــــا فـــــــــي �ـــــــــل مســـــــــرحیات القاســـــــــمي تر�ـــــــــد 

ــا  ــا وجوهرهـــــــــ ــى هو�تهـــــــــ ــة علـــــــــ ــك للمحافظـــــــــ ــهاد وذلـــــــــ ــدوها �االستشـــــــــ ــه عـــــــــ أن توجـــــــــ

ــان  ــیات �ـــــــــ ــذه الشخصـــــــــ ــة ، و�هـــــــــ ــة واألمكنـــــــــ ــل األزمنـــــــــ ــي �ـــــــــ ــة فـــــــــ ــي المواجهـــــــــ فـــــــــ

ــا ینبغـــــــــــي أن �كـــــــــــون ، ومـــــــــــن الشخصـــــــــــیات التـــــــــــي مثلـــــــــــت  المســـــــــــرح �قتـــــــــــرح مـــــــــ

كـــــــــــان المســــــــــــرح �قتــــــــــــرح مــــــــــــا ینبغـــــــــــي أن �كــــــــــــون ، ومــــــــــــن الشخصــــــــــــیات التــــــــــــي 

مثلـــــــــــــــت الشخصـــــــــــــــیة الســـــــــــــــلبیة، الجنـــــــــــــــود الصـــــــــــــــلیبیین، القساوســـــــــــــــة، قاضـــــــــــــــي 

 محكمة التفتیش، االمبراطور هوالكو، جنكیز خان، و�الء صهیون.

استبداده بین هذه الشخصیات تبقى قوة �ل من التعصب المسیحي ، وهوالكو و 

وجبروته حقائق تار�خیة نسج حولها الكاتب �ل معاني األ�ام السوداء في التار�خ 

 العر�ي ، وهو ما أ�ان عنه حدیث هوالكو حین قال:

: أنا هوالكو نعم، هذا أنا ، أما أنا فإني سأفتح �قیة بلدان المسلمین �قوة هوالكو(

 السالح إلى الشام.

 و�بقول: �شیر هوالكو االبن العلقمي بیده

 )2(إلى الحرب مرة أخرى، القوة هي الحق وهي شعارنا دائما) 
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إن الشخصــــــــــــیات التار�خیــــــــــــة فـــــــــــــي �تا�ــــــــــــة القاســــــــــــمي هـــــــــــــي قنــــــــــــاع لشـــــــــــــخوص 
ــر، ــین  الحاصـــــــــ ــا بـــــــــ ــوزن بهـــــــــ ــكال یـــــــــ ــا أشـــــــــ ــد بهـــــــــ ــر، و�رصـــــــــ ــي والحاضـــــــــ الماضـــــــــ

ــالم ــقوط العـــــــــ ــل  ســـــــــ ــي �ـــــــــ ــي ، وفـــــــــ ــه الحقیقـــــــــ ــده تار�خـــــــــ ــذي أفقـــــــــ ــالمي ، الـــــــــ اإلســـــــــ
علـــــــــى فضـــــــــح اللنزعـــــــــة التعصـــــــــبیة لرجـــــــــال الـــــــــدین فـــــــــي  حواراتـــــــــه نجـــــــــده �حـــــــــافظ

ــهاینة وهــــــــــم �خططــــــــــون لمشــــــــــروع  الغــــــــــرب و�فضــــــــــح أطمــــــــــاع ــهیونیة والصــــــــ الصــــــــ
 تر�یع األمة العر�یة.

ــدا ــان األعــــــ ــه علــــــــى لســــــ ــینو�فضــــــــح فــــــــي نصوصــــــ ــوار بــــــ ــقوط والحــــــ ــبب الســــــ  ء ســــــ

 هوالكو والخلیفة و�حمل أكثر من معنى وداللة:

 : سیدي ، أن الحوش �أكمله مدفون �ه ذهب خالص. أحد الجنود

 هوالكو یلتفت إلى الخلیفة وهو �قول:

: ألي یوم جمعت هذا المال؟ �ان األجدر �ك تصرف هذه األموال على هوالكو

 تكو�ن الجیوش للدفاع عنك وعن ملكك... أیها الجنود خذوه وأسلخوا جلد وجهه حیاً 

 وأتوني �الجلد.

 )1(أصلى  الخلیفة: أر�د أن أتوضأ ، أر�د أن أصلي ........ أر�د أن أتوضأ، أر�د أن

ــبب ، ــذا الســـــــــ ــدن بهـــــــــ ــقوط المـــــــــ ــف  إن ســـــــــ ــي تكشـــــــــ ــباب التـــــــــ ــن األســـــــــ ــره مـــــــــ و�غیـــــــــ
ــه  ــدو وخلفیاتـــــــــ ــق فـــــــــــي الكشـــــــــــف عـــــــــــن العـــــــــ ــرحیات القاســـــــــــمي، �عمـــــــــ ــا مســـــــــ عنهـــــــــ

 وأطماعه وسعیه اإلذالل األمة �كل مكوناتها ومكتسباتها الحضار�ة.
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ــالي  ــد العنــــــــف والتعــــــ ــذي �مجــــــ ــازي الــــــ ــو الغــــــ ــوص هــــــ ــذه النصــــــ ــي هــــــ ــر فــــــ إن اآلخــــــ
والحقـــــــــــد والعنصـــــــــــر�ة و�هـــــــــــدد أر�ـــــــــــان ودعـــــــــــائم الحضـــــــــــارة العر�یـــــــــــة، والقاســـــــــــمي 
ــاءات  ــوي مـــــــــن إ�حـــــــ ــي �ـــــــــل نصـــــــــوص مســـــــــرحیاته ، و�قـــــــ ــی ذلـــــــــك فـــــــ �صـــــــــر علـــــــ
ــار�خ  ــوفیة والتــــــــــ ــة والصــــــــــ ــیة واللغو�ــــــــــ ــاد النفســــــــــ ــادا علــــــــــــى األ�عــــــــــ خطا�اتــــــــــــه اعتمــــــــــ

ي رؤ�ـــــــتهن وقـــــــدم فـــــــي الوقـــــــت ذاتـــــــه غایتـــــــه مـــــــن العر�ـــــــي حتـــــــى یـــــــنعكس ذلـــــــك ـفــــــ 
ــي  ــاة التـــــ ــي المأســـــ ــد فـــــ ــذا الفقـــــ ــقوط وهـــــ ــذا الســـــ ــار�خ هـــــ ــور التـــــ ــار�خ و�صـــــ ــراءة التـــــ قـــــ

 )1(كشف عنها الخطاب المأسوي .

 : دعني أرحل ... وان أعود إلى هذا البلد.المسلم(

 : ال إنك ستكون عبرة لغیرك لتخرجوا جمیعا من هذه األرض.القاضي

وا اقتالعنا من هذه األرض وحتى لو اجتثت قاماتنا فستنبت : لن تستطیعالمسلم

 ثانیة، أن نترك أرضنا.

 �خرج القاضي والقسیس والعسكري و�بقى المتجمهرون).(

 أحدهم �صیح:

 : لقد مزقوا القرآن أول

 : لقد هدموا المساجدثان

 : ال ، حولوها إلى �نائسثالث

 : نهبت أموالنارا�ع

 : هتكت أعراضناخامس

 یتم أطفالنا.: سادس
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ــلم ــیخ المســــــــــ : أیهـــــــــــــا المســـــــــــــلمون فـــــــــــــي مشـــــــــــــارق األرض ومغار�هـــــــــــــا إن الشــــــــــ
 نبیكم بهان، وقرآنكم یداس.

 المسلم �ا أمة محمد ... �ا أمة محمد

 )1(المسلم: وا إسالماه ... وا إسالماه .. وا إسالماه) 

الكتا�ــــــة بهــــــذه المواضــــــیع إلــــــى إكمــــــال رؤ�تهــــــا فــــــي درامــــــا المواقــــــف وتتوجــــــه أزمنــــــة 
عنــــــــدما تتحــــــــدث عــــــــن اســــــــتمرار الحــــــــاالت والسیاســــــــات التــــــــي قــــــــادت إلــــــــى الفقــــــــد 
والضــــــیاع فــــــي الــــــزمن المــــــوالي لضــــــیاع المــــــدن العر�ــــــي، وتصــــــبح صــــــفة الخیانــــــة 

 وصمة عار في جبین �ل المسئولین عن هذا الفقد والضیاع.

ــذه ال ــي هـــ ــر و�مثـــــل ابـــــن العلقمـــ ــاكر ومتنكـــ ــه مـــ ــة، ألنـــ ــة العر�بـــ ــي �ـــــل األزمنـــ ــة فـــ ثیمـــ
 یبیع و�شتري الوطن و�حرم الحالل و�حلل الحرام ، هو الوز�ر الذي

ــر  ــكل أكثـــ ــة �شـــ ــل األزمنـــ ــي �ـــ ــه فـــ ــد هو�تـــ ــي أرادت تحدیـــ ــئلة التـــ ــه األســـ طرحـــــت حولـــ
 )2(. وضوحاً 

 : ما اسم الوز�ر الجدید؟ الرجل( 

 : ابن العلقميالوز�ر

 العلقمي مات: ابن الرجل

 : أنا ابن ابن العلقميالوز�ر

 (�صرخ الرجل البغدادي في وجه ابن العلقمي وهو �قول)
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ــي رـمــــــــ  ــن العلقمـــــــ ــن ابـــــــ ــدادي : ابـــــــ ــل البغـــــــ ــت الرجـــــــ ــة " یلتفـــــــ ــرة ثانیـــــــ ــة مـــــــ ز الخیانـــــــ

: ومــــــــــن یـــــــــدري لر�مـــــــــا هــــــــــو موجـــــــــود بیـــــــــنكم اآلن ، ثــــــــــم  الجمهـــــــــور قـــــــــائالً  إلـــــــــی

ــوا ابــــــــن  ــلمون ، أخرجــــــ ــا مســــــ ــرب �ــــــ ــا عــــــ ــول : �ــــــ ــة و�قــــــ ــط القاعــــــ ــى وســــــ ــل إلــــــ ینتقــــــ

ــاس :  ــم النـــــــ ــة و�كلـــــــ ــى القاعـــــــ ــزل إلـــــــ ــع "ینـــــــ ــو راجـــــــ ــار�م فهوالكـــــــ ــن د�ـــــــ ــي مـــــــ العلقمـــــــ

رمــــــــــز الخیانــــــــــة ، �قــــــــــول: (أخرجــــــــــو ابــــــــــن العلقمــــــــــي رمــــــــــز الخیانــــــــــة و أخرجــــــــــوا 

 )1(أخرجوا رمز الخیانة) 

ــل  ــا �كـــــــــ ــون ملمـــــــــ ــي أن �كـــــــــ ــى المتلقـــــــــ ــتم علـــــــــ ــرحیات تحـــــــــ ــذه المســـــــــ ــراءة هـــــــــ إن قـــــــــ

الســـــــــــیاقات الفكر�ـــــــــــة والثقافیـــــــــــة والتار�خیـــــــــــة التـــــــــــي حكمـــــــــــت الكتا�ـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذه 

النصـــــــــــوص التــــــــــــي ســـــــــــتبقى ســــــــــــؤاال مفتوحـــــــــــة علــــــــــــى الممكـــــــــــن والمحــــــــــــال فــــــــــــي 

 األزمنة العر�یة.
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 مسرحیة

 (عودة هوالكو)

 

تتخـــــــــذ المســـــــــرحیة أســـــــــلوب الـــــــــوعظ واإلســـــــــقاطات لواقـــــــــع حـــــــــدث لألمـــــــــة العر�یـــــــــة 
، نــــــــص أبــــــــوي �تبــــــــه الحـــــــــاكم برؤ�ــــــــة الحــــــــاكم ، و�ـــــــــالطبع فــــــــإن تفكیــــــــر الحـــــــــاكم 

ــادي ، وفـــــــــــي هـــــــــــذا ــیاق �مكـــــــــــن أن  �ختلـــــــــــف عـــــــــــن تفكیـــــــــــر الشـــــــــــخص العـــــــــ الســـــــــ
ننظــــــــــــر إلــــــــــــى مســــــــــــرحیة (عــــــــــــودة هوالكــــــــــــو) �ــــــــــــنمط مــــــــــــن أنمــــــــــــاط االســــــــــــتجا�ة 
لتحــــــــــو�الت الواقــــــــــع وتداعیاتــــــــــه ، فهــــــــــي (بروفــــــــــة لســــــــــقوط �غــــــــــداد) وتعبــــــــــر عــــــــــن 
ــد ،  اســـــــــــــتمرار�ة وتواصـــــــــــــل الـــــــــــــزمنین مختلفـــــــــــــین �جتمعـــــــــــــان فـــــــــــــي مكـــــــــــــان واحـــــــــــ
ــقوط الدولــــــــــــة  ــات ســــــــــ ــي لحظــــــــــ ــة تتمثــــــــــــل فــــــــــ ــة مهمــــــــــ ــة تار�خیــــــــــ ــاول حادثــــــــــ وتطــــــــــ

ــد  ــى یـــــــــ ــیة علـــــــــ ــقوطها العباســـــــــ ــبقت ســـــــــ ــات ســـــــــ ــو، ولحظـــــــــ ــادة هوالكـــــــــ ــار �قیـــــــــ التتـــــــــ
األخیــــــــــر ، تقــــــــــوم مســــــــــرحیة (عــــــــــودة هوالكــــــــــو) علــــــــــى إعــــــــــادة صــــــــــیاغة الحــــــــــدث 
ــار�خي مســـــــــرحیا ، وفیهـــــــــا إشـــــــــارة واضـــــــــحة وصـــــــــر�حة إلـــــــــى �شـــــــــاعة الغـــــــــزاة  التـــــــ
ــذي  ــي الـــــــــ ــن العلقمـــــــــ ــي ابـــــــــ ــنص فـــــــــ ــل �حســـــــــــب الـــــــــ ــي بتمثـــــــــ ــة التـــــــــ ــبح الخیانـــــــــ وقـــــــــ

 من عالمنا. سیدعونه في ختام المسرحیة إلى البحث عنه وطرده

 

 �قدم سلطان بن محمد القاسمي للنص �مقدمة �قول فیها:

" من قراءاتي لتار�خ األمة العر�یة وجدت أن ما جرى للدولة العباسیة قبل سقوطها 
مشا�ه لما �جري اآلن على الساحة العر�یة، �أنما التار�خ �عید نفسه فكتبت هذه 

مؤلم... إن أسماء الشخصیات واألماكن المسرحیة من منظور تار�خي لواقع 
واألحداث في هذه المسرحیة �لها حقیقة ، و�ن �ل عبارة في هذا النص تدل داللة 

 )1(واضحة على ما �جري لألمة العر�یة " .
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 " األفكار :صالً مما تقدم حدد المؤلف مساره وهدفه األعلى وانطلق مف

ــام  ــام  653فــــــــــــي عــــــــــ ــة الموافــــــــــــق لعــــــــــ ــة، وفــــــــــــي مجلــــــــــــس  1255هجر�ــــــــــ میالد�ــــــــــ
الخلیفـــــــــــــــــة المستعصـــــــــــــــــم ببغـــــــــــــــــداد تنطلـــــــــــــــــق األحـــــــــــــــــداث فـــــــــــــــــالمغول �شـــــــــــــــــددون 
ــي منطقــــــــــة "تــــــــــون"  ــالع المســــــــــلمین فــــــــ ــالث قــــــــــالع مــــــــــن قــــــــ ــار علــــــــــى ثــــــــ الحصــــــــ
و"تر�شـــــــــــــیز" و"كـــــــــــــاملي" دون أن �جـــــــــــــد المســـــــــــــلمون مـــــــــــــن ینقـــــــــــــذهم ، أو �قـــــــــــــف 

 لمغول).�جانبهم لمجابهة ومقاومة عدو شرس اسمه (ا

 

ــة تـــــــــــــوجس  ــم حالـــــــــــ ــرحیة �عـــــــــــــیش المستعصـــــــــــ ــل األول مـــــــــــــن المســـــــــــ فـــــــــــــي الفصـــــــــــ
وخـــــــــــوف، و�ســـــــــــأل وز�ـــــــــــره ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي والدو�ـــــــــــدار الصـــــــــــغیر قائـــــــــــد الجـــــــــــیش 
ــالة  ــا برســـــــ ــى رأیهمـــــــ ــتمع علـــــــ ــا �ســـــــ ــو ، �مـــــــ ــد هوالكـــــــ ــول والقائـــــــ ــار المغـــــــ عـــــــــن أخبـــــــ
(هوالكــــــــــو) الــــــــــذي �طلــــــــــب منــــــــــه أن یرســــــــــل �تیبــــــــــة لیســــــــــاهم فــــــــــي حر�ــــــــــه ضــــــــــد 

ــلمة التـــــــــي �ح  ــالع المســـــــ ــال قـــــــــوة القـــــــ ــى ارســـــــ ــرض الدو�ـــــــــدار علـــــــ ــرها... �عتـــــــ اصـــــــ
للمشــــــــــــار�ة فــــــــــــي تلــــــــــــك الحــــــــــــرب ألن هــــــــــــدف هوالكــــــــــــو تبدیــــــــــــد القــــــــــــوة العر�یــــــــــــة 
ــار�ة  ــاهمة ومشــــــــ ــى مســــــــ ــي علــــــــ ــن العلقمــــــــ ــجع ابــــــــ ــا �شــــــــ ــداد ، بینمــــــــ ــتالل �غــــــــ الحــــــــ
ــالع �ونهـــــــــا تشـــــــــكل جیوشـــــــــا لإلرهـــــــــاب  ــو فـــــــــي هجومـــــــــه علـــــــــى تلـــــــــك القـــــــ هوالكـــــــ

�كشــــــــــف الحــــــــــوار فــــــــــي بــــــــــالد المغــــــــــول ، وتهــــــــــدد أمــــــــــن بالدهــــــــــم ورؤســــــــــائهم .. و 
ــة  ــه خاصــــــــ ــعفه وخذالنــــــــ ــن ضــــــــ ــاء ، وعــــــــ ــال والنســــــــ ــم للمــــــــ عــــــــــن حــــــــــب المستعصــــــــ
عنــــــــــدما �علــــــــــن الشــــــــــباب النــــــــــاهض رفضــــــــــهم لموقفــــــــــه فــــــــــي حــــــــــین �طلــــــــــب مــــــــــن 

 الشرابي طردهم.

وتنمــــــــو األحــــــــداث فــــــــي الفصــــــــل الثــــــــاني و�ظهــــــــر هوالكــــــــو مضــــــــجرة مــــــــن طــــــــول 
حصــــــــــار قلعــــــــــة میمــــــــــون التــــــــــي بــــــــــدت صــــــــــامدة بزعامــــــــــة شــــــــــیخ الطائفــــــــــة ر�ــــــــــن 

ــاه  ــدین خورشــــــ ــان الــــــ ــذي �ــــــ ــو الــــــ ــه هوالكــــــ ــدین و�طالبــــــ ــن الــــــ ــلم ر�ــــــ ــأة �ستســــــ " وفجــــــ
�ســـــــــــتمتع �الموســـــــــــیقى والـــــــــــرقص �ـــــــــــأن یرســـــــــــل علـــــــــــى القـــــــــــالع المنیـــــــــــة مطالبـــــــــــا 
إ�اهــــــــــــا �االستســــــــــــالم فیوافــــــــــــق خورشــــــــــــاه ، و�كافــــــــــــأ بزوجــــــــــــة مغولیــــــــــــة ، وتكــــــــــــون 

 المكافأة األكبر قتله.

 

 



 

وتصـــــــــــــل رســـــــــــــالة الخلیفـــــــــــــة العباســـــــــــــي المستعصـــــــــــــم ، و�عتبـــــــــــــر هوالكـــــــــــــو هـــــــــــــذه 
 حجة لكي یدخل �غداد لتأدیبة.الرسالة 

وفـــــــــــي الفصــــــــــــل الثالــــــــــــث تصــــــــــــل رســـــــــــالة مــــــــــــن هوالكــــــــــــو تطالــــــــــــب المستعصــــــــــــم 
بتهـــــــــــــد�م الحصـــــــــــــون وردم الخنـــــــــــــادق المحیطـــــــــــــة ببغـــــــــــــداد وتســـــــــــــلیم إدارة شـــــــــــــئون 
ــد  ــیال ، و�رســـــــــل ردا �فیـــــــ ــم یتراجـــــــــع قلـــــــ الـــــــــبالد إلـــــــــى ابنـــــــــه فیغضـــــــــب ، و�ثـــــــــور ثـــــــ

ــین المس ــوق الســــــــــالم بــــــــ ــي احتلهــــــــــا و�طــــــــ ــن األراضــــــــــي التــــــــ ــازل عــــــــ تعصــــــــــم �التنــــــــ
 (الذي �مثل العرب) و�ین المغول.

و�ــــــــذ�ر الدو�ــــــــدار المستعصــــــــم �طلبــــــــه منــــــــه مــــــــذ ســــــــنتین الــــــــذي یلــــــــح فیــــــــه علــــــــى 
ــه  ــذ�ره �طلبــــــــ ــا یــــــــ ــالم ، �مــــــــ ــة واإلســــــــ ــن العرو�ــــــــ ــدافع عــــــــ ــوي یــــــــ ــیش قــــــــ ــو�ن جــــــــ تــــــــ
ــاني وهــــــــو عــــــــرض تهدیــــــــدات المغــــــــول علــــــــى قــــــــادة المســــــــلمین لیتحمــــــــل �ــــــــل  الثــــــ

 لطلبین.واحد منهم المسئولیة ، فلم �ستجب األخیر لكال ا

ــداف،  ــل و األهــــــــــــ ــدحض المثــــــــــــ ــاس، و�ــــــــــــ ــدد الحمــــــــــــ ــي فیبــــــــــــ ــن العلقمــــــــــــ ــا ابــــــــــــ أمــــــــــــ
و�ؤ�ـــــــــدقوة المغـــــــــول وســـــــــالحه الفعـــــــــال، و�قتـــــــــرح اســـــــــتخدام المـــــــــال المكنـــــــــوز مـــــــــن 
أجـــــــــل رد المغـــــــــول عـــــــــن نیـــــــــتهم فیوافـــــــــق المستعصـــــــــم علـــــــــى رأي ابـــــــــن العلقمـــــــــي، 
بینمــــــــــــــا �علــــــــــــــن الدو�ــــــــــــــدار غضــــــــــــــبه، و�قســــــــــــــم أن یتصــــــــــــــدى بنفســــــــــــــه ورجالــــــــــــــه 

ــول، و�صــــــــــادر الـهـــــــــ  ــن الهــــــــــدا�ا تصــــــــــل للمغــــــــ ــف المرســــــــــلة إلیــــــــــه، لكــــــــ دا�ا والتحــــــــ
إلــــــــــــــى المغــــــــــــــول عــــــــــــــن طر�ــــــــــــــق الــــــــــــــدرتنكي الــــــــــــــذي �طلــــــــــــــب منــــــــــــــه أن �خبــــــــــــــر 
المستعصـــــــــــــــــم �الحضـــــــــــــــــور بنفســـــــــــــــــه و�ال فیرســـــــــــــــــل الـــــــــــــــــوز�ر ابـــــــــــــــــن العلقمـــــــــــــــــي 
والدو�ـــــــــــدار،، و�ســـــــــــرعة البـــــــــــرق �حاصـــــــــــر هوالكـــــــــــو �غـــــــــــداد فیرســـــــــــل المستعصـــــــــــم 

ســـــــــــر ابـــــــــــن رســـــــــــوله ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي إلیـــــــــــه، إال أن ابنـــــــــــه أ�ـــــــــــا العبـــــــــــاس �فشـــــــــــي 
العلقمــــــــــي الــــــــــذي لــــــــــم �غــــــــــادر �غــــــــــداد .. و�ســــــــــقط بــــــــــرج العجمــــــــــي ، یلیــــــــــه هــــــــــدم 
الســــــــــور الشــــــــــرقي ، و�ــــــــــدخل المغــــــــــول �غــــــــــداد ، و�مــــــــــوت الدو�ــــــــــدار ، و�ستشــــــــــهد 
الشــــــــــــباب المســــــــــــلم ال�ســــــــــــو األكفــــــــــــان البیضــــــــــــاء علــــــــــــى الجســــــــــــر دفاعــــــــــــا عــــــــــــن 

 الوطن... المستعصم

 

 

 



 

ــلم ، ولــــم �ســــتمع لهــــم، و�أخــــذ ینــــدم ألنــــه تلهــــى �النســــاء... ولــــم �قابــــل الشــــباب  المســ
 بنصیحتهم... �قرر االستسالم ، و�رسل األموال إلى هوالكو.

ــي حــــــوش  ــدفون فــــ ــى المــــ ــا لــــــه حتــــ ــه �لهــــ ــم أموالــــ ــه �قــــــدم المستعصــــ ــاء معــــ ــي لقــــ وفــــ
القصـــــر ، فیهــــــزأ منـــــه ألنــــــه لـــــم �صــــــرفها فـــــي تكــــــو�ن جیشـــــه ، و�ــــــأمر �ســـــلخ جلــــــد 

و�حضــــــار الجلــــــد لــــــه: "الخلیفــــــة : أر�ــــــد أن أتوضــــــأ... أر�ــــــد أن أصــــــلي  وجهــــــه حیــــــاً 
 ... أر�د.

 : خذوه ... هیا هوالكو

 : سیدي لقد مات في یدنا قبل اتمام السلخ"  أحد الجنود

و�كافــــــــــــأ ابــــــــــــن العلقمــــــــــــي فیســــــــــــلمه هوالكــــــــــــو الــــــــــــوزارة شــــــــــــر�طة أن یرجــــــــــــع إلــــــــــــى 
 األمیر المغولي �كل األمور:

 یده وهو �قول "" �شیر هوالكو البن العلقمي ب 

  )1(إلــــــــــى الحــــــــــرب مــــــــــرة أخــــــــــرى.. القـــــــــــوة هــــــــــي الحــــــــــق، وهــــــــــي شــــــــــعارنا دائمـــــــــــا 
ــى  ــي علــــــــ ــن العلقمــــــــ ــكوت ابــــــــ ــاء ســــــــ ــد الوجهــــــــ ــح أحــــــــ ــع �فضــــــــ ــل الرا�ــــــــ فــــــــــي الفصــــــــ
أفعــــــــــــال المغــــــــــــول المخجلــــــــــــة والمشــــــــــــینة والوقحــــــــــــة.... و�تمــــــــــــادی هوالكــــــــــــو فــــــــــــي 
غیـــــــــــه فیطلـــــــــــب مـــــــــــن المخطئـــــــــــین أن �عتـــــــــــذروا علـــــــــــى طر�قـــــــــــة الســـــــــــلطان عـــــــــــز 

 ص ورتهم تحت نعالهم. الدین �أن �ضعوا

وتـــــــــدور األ�ـــــــــام فیـــــــــزداد التمـــــــــادي حتـــــــــى �صـــــــــل إلـــــــــى حـــــــــد طلـــــــــب فیـــــــــه األمیـــــــــر 
المغــــــــــولي اســـــــــــكات صـــــــــــوت األذان �عــــــــــد أن �خبـــــــــــره �قتـــــــــــل أر�عــــــــــین ألفـــــــــــا مـــــــــــن 

 أهالي الحلة:
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 )1(: وجرى القضاء �عكس ما أملته"  " ابن العلقمي

ــاً  ــولي تماد�ــــــــ ــر المغــــــــ ــر  و�ــــــــــزداد األمیــــــــ ــادي بتغییــــــــ ــرآن، و�نــــــــ ــراءة القــــــــ ــرفض قــــــــ فیــــــــ
�عـــــــــض اآل�ـــــــــات و�هـــــــــین ابـــــــــن العلقمـــــــــي و�طـــــــــرده مـــــــــن الـــــــــوزارة... و�مـــــــــوت ابـــــــــن 

 العلقمي فیستلم الوزارة ابن ابن العلقمي:

ن " الرجـــــــــل البغـــــــــدادي : �ـــــــــا عـــــــــرب �ـــــــــا مســـــــــلمون . أخرجـــــــــوا ابـــــــــن العلقمـــــــــي ـمــــــــ 
یـــــــــــردد  )2(د�ـــــــــــار�م فهوالكـــــــــــو راجـــــــــــع. أخرجـــــــــــوا ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي رمـــــــــــز الخیانـــــــــــة: 

 تلك الكلمات ، وهو متجه على �اب الصالة بینما الستارة تقفل.

 . أمثلة مفصلة للتطابق التار�خي والواقعي في لحظة الهز�مة :

 اللحظة األولى : عالقة المر�ز �األطراف

 

 الثغور التي �انت منطقاً في فترة الضعف العر�ي أصبحت  -أ

علــــــــــى رأس �ــــــــــل منهــــــــــا أمیــــــــــر أو قائــــــــــد ال یــــــــــدین �ـــــــــــالوالء  فــــــــــاتحین حصــــــــــوناً لل
ــاه وأمثالــــــــه �ــــــــان ذا نزعــــــــة فرد�ــــــــة  للخالفــــــــة المر�ز�ــــــــة فــــــــي �غــــــــداد ، وخهــــــــورم شــــــ

بتــــــــــدمیر هوالكــــــــــو لــــــــــه،  انفصـــــــــالیة ، لــــــــــذلك �ــــــــــان القصــــــــــر فــــــــــي �غــــــــــداد ســــــــــعیداً 
قـــــــــــل ســــــــــــوء و�عكـــــــــــس موقـــــــــــف القصــــــــــــر المیـــــــــــال لمســــــــــــاعدة هوالكـــــــــــو علــــــــــــی األ

 التقدیر لنوا�ا الخصم، وقصر نظر شنیع ، وتنصالً 

 من المسئولیة عن المسلمین.

وقــــــــــــد �ــــــــــــان الموجــــــــــــة المر�ــــــــــــزي التصــــــــــــرف المشــــــــــــین �ــــــــــــالمنظور األخالقــــــــــــي ، 
 والمحرم �المنظور الدیني) هو الوز�ر الخائن ابن العلقمي.
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اللحظــــــــــة المطا�قــــــــــة فــــــــــي الواقــــــــــع المعــــــــــیش، والتــــــــــي تعیــــــــــد تكرارهــــــــــا الــــــــــذاتي -ب
ــي التـــــــدمیر،  ــة فـــــ ــة الرغبـــــــة الخفیـــــ ــي لحظـــــ ــوادث هـــــ ــرة تضـــــــافرت الحـــــ ــل مـــــ ــي �ـــــ فـــــ
مــــــــــن لــــــــــدن اإلخــــــــــوة األخــــــــــیهم، واســــــــــتعدادهم لبــــــــــذل المــــــــــال مــــــــــن أجــــــــــل المــــــــــدارة 

هـــــــــم عـــــــــن أنفســـــــــهم. أمـــــــــا المتـــــــــآمرون فـــــــــي القصـــــــــور فـــــــــإنهم سســـــــــادة الموقـــــــــف، و 
الـــــــــــذین �قولـــــــــــون إن دفـــــــــــع العـــــــــــدو مســـــــــــتحیل، وهـــــــــــم الـــــــــــذین یبغـــــــــــون الحقـــــــــــا أن 

 تصیر األمور في أیدیهم تحت قیادة ووصا�ة أجنبیة.

 )1(اللحظة الثانیة: لحظة قمع المعرضة ومنع اختیار األصلح: 

 فـــــــي الجنـــــــاح التـــــــار�خي مـــــــن هـــــــذه اللحظـــــــة تثـــــــور ثـــــــائرة النـــــــاس (الشـــــــباب) -أ
، لكـــــن المشـــــرف علـــــی ترفیـــــه الخلیفـــــة علـــــى الخلیفـــــة وتطلـــــب لقـــــاءه أو خلعـــــه

 یواجــــــــــــه المعارضــــــــــــة -وهــــــــــــو شــــــــــــخص ال �ملــــــــــــك أي �عــــــــــــد سیاســــــــــــي  -
ــیانها. ــد عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــردة �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر طــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و�طردهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتها  -ب ــن معارضـــ ــة مـــ ــام العر�یـــ ــن موقـــــف األحكـــ ــل مـــ ــواقعي یتمثـــ ــاح الـــ الجنـــ
ــدید ،  ــرأي الســـــ ــحاب الـــــ ــن أصـــــ ــر مـــــ ــراغ القصـــــ ــى إفـــــ ــو موقـــــــف أدى إلـــــ ، وهـــــ

التــــــي تنظــــــر �عــــــین متوازنــــــة إلــــــى  وأخلــــــی الــــــبالد مــــــن المعارضــــــة الوطنیــــــة،
ــبح التعســـــف  ــى أن �صـــ ــرة إلـــ ــا �ثیـــ ــا أدى أحیانـــ ــالحه، ممـــ ــدها ومصـــ ــع بلـــ الواقـــ

 ضدها دافعا لتآمرها على بلدها.

 )2( اللحظة الثالثة: لحظة تهدید المر�ز :

 

: عنـــــــــــــــــدما اســـــــــــــــــتطاع هوالكـــــــــــــــــو أن �قضـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الثغـــــــــــــــــور  تار�خیـــــــــــــــــاً  -أ
 اإلسالمیة

 منها إلى عاصمة الخالفة �غداد ، وذلك لسببان:
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 هوالكو المنتصر. : تعاظم جنون القوة في نفسالسبب األول

: التقار�ر السر�ة التي تصل هوالكو من ابن العلقمي ، فهو �عرف أین السبب الثاني
 �خبئ الخلیفة جواهره.

 : في طور القضاء على �عض الزعامات والبلدان واقعیاً  -ب

ــة �ضــــــــــرورة  ــة العر�یــــــــ ــوم األمــــــــ ــاغي لــــــــــدى خصــــــــ ــد الشــــــــــعور الطــــــــ العر�یــــــــــة، یتولــــــــ
ــتم ال ــدما یـــــ ــز عنـــــ ــى المر�ـــــ ــاه إلـــــ ــة االتجـــــ ــي حالـــــ ــتفردة، وفـــــ ــدول المســـــ ــن الـــــ ــراغ عـــــ فـــــ

ــا  ــداء و�نطلقــــــــــون، أمــــــــ ــة فــــــــــي نفــــــــــوس األعــــــــ ــون العظمــــــــ ــیزداد جنــــــــ ــار ســــــــ االنتصــــــــ
ــه العـــــــــدو،  ــان �عرفـــــــ ــأة فـــــــــي مكـــــــ ــت مخبـــــــ ــا�اتهم الســـــــــر�ة لیســـــــ ــإن حســـــــ ــام فـــــــ الحكـــــــ

 و�نما فهي في بنوك العدو.

 

 )1(اللحظة الرا�عة : لحظة الظفر �األجزاء : 

 تار�خیة حاسمة، حیث تهاوت �غداد أمام: �انت تلك لحظة اً تار�خی -أ

زحــــــف الخیــــــول التتر�ــــــة..... وأنطلــــــق أبــــــن العلقمــــــي الخــــــائن إلــــــى هوالكــــــو الیعانقــــــة 
 .معنو�ة و�شد على یده عملیاً 

 : نشـــــــاهد �یـــــــف �قـــــــول الخصـــــــم علـــــــى نیـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن المتـــــــآمر�ناً واقعـیـــــ  -ب
الثیـــــاب معـــــه، وأنهـــــم البـــــد ســـــیؤ�دونه فـــــي مـــــا ســـــیفعله ضـــــد أخـــــوانهم ، ولـــــذلك فـــــإن 

ــا لیســــــت خیانــــــة مخفیــــــة بــــــل خیانــــــة معلنــــــة ، ولــــــیس هنــــــاك  تفــــــوح �الخیانــــــة ، لكنهــــ
خــــــائن واحــــــد و�نمــــــا جمهــــــور �بیــــــر مــــــن الخونــــــة فــــــي �ــــــل نخبــــــة سیاســــــیة حاكمــــــة، 
و�هـــــذا فـــــإن الجانـــــب الـــــواقعي مـــــن هـــــذه اللحظـــــة أكبـــــر وأثقـــــل مـــــن الوجـــــه التـــــار�خي 

 لها.
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 )1اللحظة الخامسة : لحظة الحقیقة : (

 : هي لحظة االستیالء علی �غداد والقضاء على الخلیفة،تار�خیاً  -أ

مناص، فالنها�ة قر�بة، وانفالت  وهي لحظة �كتشف فیها الخلیفة �ل شيء والت حین
األمر من یدي القصر، وهشاشة البطانة المحیطة �الخلیفة، واتضاح معالم التقصیر 
واتبداد اآلراء السدیدة، والثقة في الخونة، و�نز المال �ي �ستولى علیه هوالكو.. �ل 

 ذلك شكل �ثافة للحظة الحقیقیة وختم �النها�ة المر�عة لمن ترك األ�ام

 ما جرى على لسان الهاتف في المسرحیة.تمر �

 : اآلن نحن نستطیع أن نختار من أي واقع نأخذ. واقعیاً  -ب

 

 )2( اللحظة السادسة: لحظة المكافأة:

 : تلخصت هذه اللحظة في مكافأة المتآمر�ن على عمالتهم،اً تار�خی -أ

ــأة لـــــم تكـــــن مألوفـــــة ، فقـــــد غـــــدر هوالكـــــو شـــــام" وســـــاحقا ، حیـــــث  ولكـــــن هـــــذه المكافـــ
 كافأ �ل من تماأل معه �الموت، إنها في الحقیقة نها�ة مثالیة للخونة.

ــاً  -ب ــررة أنواقعیـــ ــة المتكـــ ــواهد الشاخصـــ ــالل الشـــ ــن خـــ ــح مـــ ــع  : یتضـــ ــالئین مـــ المتمـــ
وابــــــــن  األعــــــــداء ذاقــــــــوا مصــــــــائر مشــــــــابهة تمامــــــــا لمصــــــــیر خورمشــــــــاه والمستعصــــــــم

ــد أن  ــائي، �عـــ ــه النهـــ ــال عقا�ـــ ــه نـــ ــع أعدائـــ ــاون مـــ ــن یتعـــ ــل مـــ ــي، فكـــ ــي والطوســـ العلقمـــ
قـــــــدمت لـــــــه فـــــــي البدا�ـــــــة الفتـــــــاة مغولیـــــــة" أو �لمـــــــات طیبـــــــة، انتهـــــــت إلـــــــى العقـــــــاب 

 المر�ع والنها�ة الشنیعة، والو�ل والثبور البلده.
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 عناصر البناء الدرامي:

حــــــاول المؤلــــــف االبتعــــــاد عــــــن الحشـــــــو، فمنــــــذ المشــــــهد األول أدخــــــل الحــــــدث فـــــــي 
المنطقــــــة الحــــــارة، وهــــــي زحــــــف المغــــــول �اتجــــــاه الــــــبالد العر�یــــــة عبــــــر لغــــــة حوار�ــــــة 

ــمن ــور ضـــ ــو وتتطـــ ــداث تنمـــ ــل األحـــ ــوجزة، وتظـــ ــفافة ومـــ ــرحیة شـــ ــوع  مســـ ــذا الموضـــ هـــ
�ــــالرغم مــــن ظهــــور أحـــــداث فرعیــــة توضــــح مواقـــــف وآراء الشــــعب والمســــئولین تجـــــاه 

 هذا الحدث.

وتتســـــــرب داخـــــــل الحـــــــوار ومضـــــــات ودالالت تفـــــــرز توجیهـــــــات الشـــــــخوص، وتبـــــــین 
ــوائهم، :  ــولهم وأهــــــ ــن میــــــ ــال عــــــ ــاد�ة فضــــــ ــة واالقتصــــــ ــة والفكر�ــــــ ــتهم االجتماعیــــــ خلفیــــــ
ولكـــــن هـــــذا ال �ظهـــــر دفعـــــة واحـــــدة ، بـــــل یتبـــــع المؤلـــــف أســـــلوب آرثـــــر میللـــــر ســـــواء 

ــداث، إذا تتـســـ  ــة األحــ ــن ماهیــ ــر عــ ــیات أم التعبیــ ــمات الشخصــ ــن ســ ــف عــ ــي الكشــ ع فــ
دائــــــــرة الحــــــــدث مــــــــع تــــــــراكم المشــــــــاهد وعبــــــــر نمــــــــو منطقــــــــي یتماشــــــــى مــــــــع الفكــــــــر 
المطــــــروح، لیكــــــون بنیــــــة شــــــكلیة وفكر�ــــــة، لــــــو ترســــــم صــــــورة الــــــدراما المتشــــــكلة مــــــن 

، بــــل )1(الحــــدث مــــع اهتمــــام واضــــح �الزمانیــــة اللــــذین لــــم یبــــرزا مجــــردین عــــن الواقــــع 
 من الحیاة في تلك الفترة: كانا جزءاً 

 ال �مكن اقتحامها، وطال حصارنا جعلتني مجنوناً  : قلعة میمون هوالكو"

 )2(لها واقترب الشتاء یثلوجه و�رده القارس" 

" وقـــــــد امتـــــــدت لغـــــــة الحـــــــوار عبـــــــر دالالتهـــــــا و�شـــــــعاعتها داخـــــــل الحـــــــدث فأترعـــــــت 
ــارات وحر�ـــــــة �إ�جـــــــاز و�الغـــــــة"  ــاء الحـــــــوار فـــــــي هـــــــذه المســـــــرحیة  )3(وأثـــــ وقـــــــد جـــــ

 �صوت عال تتولى فیه الصرخات الملتاعة والتي تتحول على مدار

 

 

 
 63یوسف عیدابي، جدل الراهن والتار�خ، مرجع سبق ذ�ره ، ص  1
 . 13سلطان محمد القاسمي، المرجع السابق ص 2
 63یوسف عیدابي، جدل الرهن والتار�خ، مرجع سبق ذ�ره، ص  1



 

لى تعلیق ساخر مأسوي على ما �جري سواء في معسكرات هوالكو أو المسرحیة ع

 قصر المستعصم

: سیدي... سیدي فتحت القلعة... فتحت القلعة، ور�ن الدین خورشاه  الحاجب"

 وأتباعه قادمون مع السفراء. 

 : عظیم ....... عظیم.... هوالكو

: أحضروا فتاة مغولیة لر�ن الدین خورشاه ..... واألن نر�دك أن تتعاون هوالكو

 )1(معنا، ونوقف سفك الدماء..." 

ــي ال  ــافات التـــ ــة واإلضـــ ــرد�ة التار�خیـــ ــن الســـ ــرحیة مـــ ــف المســـ ــى �خلـــــص المؤلـــ " وحتـــ
ــق  ــل �منطـــــ ــي ال تخـــــ ــة التـــــ ــزة الزمنیـــــ ــر�ن : األول القفـــــ ــى أمـــــ ــأ علـــــ ــا اتكـــــ ــل منهـــــ طائـــــ

التـــــي تـــــؤدي دور الشخصـــــیات مـــــن الشـــــعب، وتشـــــیر األحـــــداث، والثـــــاني األصـــــوات 
فقـــــــد اعتمـــــــد علـــــــى طر�قـــــــة األســـــــلوب الملحمـــــــي  )2(إلـــــــى نقلـــــــة زمنیـــــــة أو مكانیـــــــة " 

 و�ناء أحداثه بناء سبیة وتغلب على المسرحیة الطر�قة الروائیة.

 : وتمر األ�امالصوت" 

 )3(: �ا ابن العلقمي نبشت قبول الخلفاء" أحد الوجهاء

ــتطاع  ــد اســـ ــرحیة " لقـــ ــا مســـ ــدع نصـــ ــمي أن یبـــ ــد القاســـ ــلطان محمـــ ــیخ ســـ ــف الشـــ المؤلـــ
ــة  ــة دون فجاجـــ ــر بدرا�ـــ ــى الحاضـــ ــي علـــ ــقاط الماضـــ ــه �إســـ ــمح لـــ ــات، وتســـ ــل فنیـــ �حمـــ
ــة، ودق  ــار اإلســـــــالم والعرو�ـــــ ــة فـــــــي إطـــــ ــروح القومیـــــ ــة الـــــ ــع التر�یـــــــز علـــــــى أهمیـــــ مـــــ

 ناقوس التحذیر من المتخاذلین الذین �سعون �شكل أو �آخر إلى تدمیر
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فهنـــــــــــاك اآلالف الـــــــــــذین �شـــــــــــبهون ابـــــــــــن العلقمـــــــــــین وعلینـــــــــــا أن  )1(هـــــــــــذه األمـــــــــــة" 
 �صال�ة أمام مدهم: نقف

 " الوز�ر: ابن العلقمي....

 الرجل: ابن العلقمي مات

 )2(الوز�ر : أنا ابنه... انا ابن ابن العلقمي" 

 :المكان

 نجد أن المكان ال یتغیر �ثیرا فنجد:

 المكان في الفصل األول:

ــم ــة المستعصـــــــــــــ ــي  مجلـــــــــــــــس الخلیفـــــــــــــ ــوز�ر ابـــــــــــــــن العلقمـــــــــــــ ــه الـــــــــــــ ــداد ومعـــــــــــــ ببغـــــــــــــ

 والدیو�دار الصغیر قائد الجیوش.

 المكان في الفصل الثاني:

میمــــــــون فــــــــي �شــــــــام شــــــــمال إیــــــــران وأمــــــــام قلعــــــــة میمــــــــون التــــــــي بهــــــــا ر�ــــــــن قلعــــــــة 

 الدین .

 المكان في الفصل الثالث:

 قصر الخلیفة العباسي �ما هو الحال في الفصل األول

 المكان في الفصل الرا�ع:

 علـــــــــى �رســـــــــي الـــــــــوزارة ومعـــــــــه �عـــــــــضًا ابـــــــــن العلقمـــــــــي جالـســــــــ  -نفـــــــــس المكـــــــــان 

 الوجهاء
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 :العقدة

ــذ ــا�ك وتأخــــــ ــداث تتشــــــ ــدأت األحــــــ ــین بــــــ ــرحیة حــــــ ــذه المســــــ ــي هــــــ ــدة فــــــ ــاءت العقــــــ  وجــــــ
ــد  ــوز�ر قــــــــــ ــة والــــــــــ ــین الخلیفــــــــــ ــي دارت بــــــــــ ــداث التــــــــــ ــراعات واألحــــــــــ ــا والصــــــــــ ذروتهــــــــــ

 انتهى األمر إلى سقوط الدولة العباسیة.

 

 الشخصیات :
 

 الشرابي أحد الشباب -الحاجب  -ابن العلقمي  -الدو�دار  -م المستعص

 شخصیة المستعصم:

هـــــــــو الخلیفـــــــــة الـــــــــذي یتـــــــــولى شـــــــــئون الدولـــــــــة العباســـــــــیة هـــــــــي شخصـــــــــیة مترهلـــــــــة 

ضــــــــــــعیفة ال قــــــــــــدرة لــــــــــــه علــــــــــــى قــــــــــــراءة األحــــــــــــداث والوقــــــــــــائع قــــــــــــراءة صــــــــــــحیحة 

قیادهـــــــــــا لرجـــــــــــل أخـــــــــــر ال تعـــــــــــرف حقیقـــــــــــة مآر�ـــــــــــه و تثـــــــــــق �ـــــــــــه دون تمحـــــــــــیص 

ال تقــــــــــوم علـــــــــى أي اختبــــــــــار للســــــــــواء الحقیقـــــــــي للدولــــــــــة وللشــــــــــعب وتـــــــــدقیق ثقــــــــــة 

ــا الرجـــــــــوع علـــــــــى  ــذا الـــــــــوز�ر دونمـــــــ ــر �ـــــــــه هـــــــ ــل مـــــــــا یثیـــــــ ــلو�ة ومـــــــــأخوذة �كـــــــ مســـــــ

 .أشخاص أكثر حكمة حیث إن ذلك ال �عني للخلیفة شیئاً 

إن شخصــــــــــیة المستعصــــــــــم شخصــــــــــیة هز�لــــــــــة مثــــــــــل اللعبــــــــــة التــــــــــي تحــــــــــرك أنــــــــــه 

لیخــــــــرج المجــــــــوهرات حــــــــاكم عــــــــا�س والــــــــدلیل علــــــــى ذلــــــــك حیــــــــث أنــــــــه الصــــــــندوق 

 لیقدم فیه هد�ه لهوالكو.

ــذ  ــو �أخـــــــ ــاطع فهـــــــ ــاحب رأي قـــــــ ــیس صـــــــ ــم لـــــــ ــة المستعصـــــــ ــى الخلیفـــــــ ــافة إلـــــــ �اإلضـــــــ

 برأي الوز�ر.

  



 

الخلیفة: أنا التمس هذه المعذرة والصفح منه لعدم إرسال ما طلبه من قوات لمساعدته 
 )  1(هذا الكافر ؟ أنا التمس المعذرة والصفح من هوالكو ؟ أنا الخلیفة العباسي أتذلل ل

ــور  ــى أمـــــ ــه علـــــ ــدم حرصـــــ ــي وعـــــ ــة العباســـــ ــعف الخلیفـــــ ــا ضـــــ ــح لنـــــ ــا یتضـــــ ــن هنـــــ ومـــــ
 الرعیة.

 شخصیة الدو�دار:

ــد�م  ــز �أنــــــــه شــــــــجاع فــــــــي إبــــــــداء اآلراء... وتقــــــ ــا یتمیــــــ ــة �مــــــ هــــــــو شخصــــــــیة حكیمــــــ
ــو  ــتالل هوالكـــــــ ــن احـــــــ ــة مـــــــ ــى الدولـــــــ ــا علـــــــ ــة خائفـــــــ ــیة قو�ـــــــ ــو شخصـــــــ ــباب وهـــــــ األســـــــ

 شخصیة ذ�یة.لها وأن تحكم دولته دولة أجنبیة �ما أنه 

ــدار ــا مــــــــوالي الدو�ــــــ ــالع المســــــــلمین �ــــــ ــن قــــــ ــالث قــــــــالع مــــــ ــم �حاصــــــــرون ثــــــ : أنهــــــ
ــوم  ــلمین �قـــــــــ ــد مـــــــــــن المســـــــــ ــاملي" وال أحـــــــــ ــة "تـــــــــــون" و"تر�ثیـــــــــــر" و"كـــــــــ فـــــــــــي منطقـــــــــ

 )2(بنجدتهم أنه التخاذل و هللا" .

مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا القـــــــــول تتضـــــــــح شخصـــــــــیة الدو�ـــــــــدار �أنـــــــــه شخصـــــــــیة حكیمـــــــــة 
 لة.وقو�ة وثابتة شجاع خائفا على مصالح الدو 

 :شخصیة ابن العلقمي

ــالح الدولــــــــــة  إنهــــــــــا شخصــــــــــیة خائنــــــــــة بــــــــــل هــــــــــي رمــــــــــز للخیانــــــــــة ال تهمــــــــــه مصــــــــ
 العباسیة �ما تظهر على شخصیة الالمباالة وعدم السعي �األمور.

إن ابــــــــــن العلقمــــــــــي هــــــــــو خــــــــــائن عمیــــــــــل مــــــــــن عمــــــــــالء، وصــــــــــار مــــــــــع األعــــــــــداء 
 مجرد دمیة في ید الغزاة ال حول له وال قوة �حكم �أوامر الغزاة.

ــن العلقمــــــــي إبــــــــن ــنقص مــــــ ــن یــــــ ــوهرات ولــــــ ــن المجــــــ ــري مــــــ ــد�ك الكثیــــــ ــوالي لــــــ : مــــــ
 هذه
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 )1( اً الصنادیق أي شيء... إن تدفع شر 

 .یتضح من هذا االطالع أنه شخصیة خائفة شخصیة خبیثة أ�ضاً 

 شخصیة أحد الشباب:

ــة  ــى الدولـــــــ ــباب علـــــــ ــرص الشـــــــ ــدى حـــــــ ــیة مـــــــ ــذه الشخصـــــــ ــالل هـــــــ ــن خـــــــ ــح مـــــــ یتضـــــــ

اإلســــــــــالمیة وعــــــــــدم االنصــــــــــیاع ألوامــــــــــر الغــــــــــزاة حتــــــــــى ال تســــــــــقط للدولــــــــــة علــــــــــى 

 أیدي الغزاة �ما یتضح قوة الشباب.

: مــــــــــا مصــــــــــیبة هــــــــــذه اآل�ــــــــــة إال أنــــــــــت رتبــــــــــت الختیــــــــــار هــــــــــذا أحـــــــــد الشــــــــــباب

وأخـــــــــــــذت تغر�ـــــــــــــه �النســـــــــــــاء والـــــــــــــرقص واللهـــــــــــــو حتـــــــــــــي  -الخلیفـــــــــــــة الضـــــــــــــعیف 

ــي  ــن بنـــــــ ــر مـــــــ ــك �ثیـــــــ ــم ... هنالـــــــ ــدرات الحكـــــــ ــى مقـــــــ ــك علـــــــ ــت وأمثالـــــــ ــیطر أنـــــــ تســـــــ

العبــــــــــــاس أدخلتمــــــــــــوهم الســــــــــــجن وعــــــــــــذبتموهم عنــــــــــــدما رفضــــــــــــوا المبا�عــــــــــــة لهــــــــــــذا 

 )2(الخلیفة حتى اجبرتموه علی االعتراف �ه 

یتضــــــــــح مــــــــــن ذللــــــــــك علــــــــــى عــــــــــدم رضــــــــــا الشــــــــــباب لمــــــــــا �قدمــــــــــه هــــــــــذا الخلیفــــــــــة 

 الماجن الالهي الذي �ل همه النساء.

لیـــــــــل هــــــــذه الشخصـــــــــیة یتضـــــــــح أن �ــــــــل شخصـــــــــیات فـــــــــي هـــــــــذه ومــــــــن خـــــــــالل تح 

ــذه  ــد فــــــــــي هــــــــ ــزاة وأن البطــــــــــل الوحیــــــــ ــي أیــــــــــدي الغــــــــ ــرد دمــــــــــي فــــــــ المســــــــــرحیة مجــــــــ

ــذي  ــة الــــــــ ــة والبطولیــــــــ ــیة المحور�ــــــــ ــدار الشخصــــــــ ــیة الدو�ــــــــ ــو شخصــــــــ ــرحیة هــــــــ المســــــــ

 یلعب دور الكرس اإلغر�قي الذي �حذر ینذر.
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 مسرحیة (القضیة)

 

تــــــــــدور أحــــــــــداث مســــــــــرحیة (القضــــــــــیة فــــــــــي األنــــــــــدلس مــــــــــع بــــــــــدا�ات التصــــــــــدعات 

ــات التـــــــــــي بـــــــــــدأت تـــــــــــدب فـــــــــــي أوصـــــــــــال هـــــــــــذه الحضـــــــــــارة العظیمـــــــــــة،  والخالفـــــــــ

وحولتهــــــــــا علــــــــــى دو�ــــــــــالت وطوائــــــــــف عدیــــــــــدة ضــــــــــعیفة متنــــــــــاحرة عملــــــــــت علــــــــــى 

وشــــــــــجعت المتر�صـــــــــــین بهـــــــــــا مـــــــــــن الخـــــــــــارج ذخرهــــــــــا وانهیارهـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــداخل، 

 .على مهاجمتها وتفتیتها وتقو�ضها شیئا في شیئاً 

ــیتین معاصــــــــــــــــرتین :  و�فتــــــــــــــــتح المؤلــــــــــــــــف مســــــــــــــــرحیته �حــــــــــــــــوار بــــــــــــــــین شخصــــــــــــــ

شخصـــــــــــــــیة الشـــــــــــــــاهد علـــــــــــــــى التـــــــــــــــار�خ) ، وشخصـــــــــــــــیة (صـــــــــــــــاحب القضـــــــــــــــیة)، 

ــاهد  ــیتین �عـــــــــد قلیـــــــــل، و�ختـــــــــار (الشـــــــ ــاتین الشخصـــــــ ــتناقش تقنیـــــــــة القنـــــــــاع لهـــــــ وســـــــ

ة األنــــــــــدلس لیقــــــــــدمها إلــــــــــى (صــــــــــاحب القضــــــــــیة) ، علــــــــــى علــــــــــى التــــــــــار�خ مأســــــــــا

ــوادر  ــدت بـــــــ ــد بـــــــ ــر، وقـــــــ ــذا العصـــــــ ــل بهـــــــ ــار�خ متصـــــــ ــن التـــــــ ــا درس مـــــــ أســـــــــاس أنهـــــــ

إعــــــــــــادة التــــــــــــار�خ لنفســــــــــــه فــــــــــــي األنــــــــــــدلس تلــــــــــــوح فــــــــــــي اآلفــــــــــــاق الیــــــــــــوم، بــــــــــــدءا 

 :�فلسطین و�أجزاء أخرى في العالم العر�ي واإلسالمي

ــراعات وا ــات والصــــــــــ ــرة النزاعــــــــــ ــى فتــــــــــ ــرحیة إلــــــــــ ــداث المســــــــــ ــد أحــــــــــ ــات وترتــــــــــ لتمزقــــــــــ

التــــــــي آلــــــــت علیهــــــــا األمــــــــة فــــــــي فتــــــــرة ملــــــــوك الطوائــــــــف، حیــــــــث بــــــــدأت �اجتمــــــــاع 

بــــــــــــین أكثــــــــــــر مــــــــــــن اثنــــــــــــي عشــــــــــــر ملكــــــــــــة أو اثنتــــــــــــي عشــــــــــــرة طائفــــــــــــة تتنــــــــــــاحر 

ــدات  ــات والتهدیـــــــــ ــف االتهامـــــــــ ــادل الطوائـــــــــ ــبالد، وتتبـــــــــ ــاء الـــــــــ ــي أنحـــــــــ ــافس فـــــــــ وتتنـــــــــ

ــة حقــــــــــــــدا علــــــــــــــى  ــاع وقــــــــــــــد ازدادت �ــــــــــــــل طائفیــــــــــــ ــتائم و�ــــــــــــــنفض االجتمــــــــــــ والشــــــــــــ

ــا ازداد ت االنقســـــــــــــــامات واالســـــــــــــــتعانة �قـــــــــــــــوى أجنبیـــــــــــــــة فـــــــــــــــي األخـــــــــــــــرى، مثلمـــــــــــــ

الحـــــــــروب فیمــــــــــا بینهمــــــــــا لتصــــــــــبح األنــــــــــدلس فـــــــــي نها�ــــــــــة األمــــــــــر دولــــــــــة ممزقــــــــــة 

 ولقمة سائغة لألعداء ینهشونها من �ل جانب.

 



 

واألعـــــــــــــداء مـــــــــــــن �ـــــــــــــل  وتبـــــــــــــدأ مرحلـــــــــــــة ســـــــــــــقوط األنـــــــــــــدلس بهجـــــــــــــوم األســـــــــــــبان
األنحــــــــــاء مســــــــــتغلین فرقــــــــــة األمــــــــــة واقتتــــــــــال اإلخــــــــــوة وانهیــــــــــار ملــــــــــوك الطوائــــــــــف 
ــى  ــدلس علــــــــ ــائي مــــــــــن األنــــــــ ــة االستســــــــــالم والخــــــــــروج النهــــــــ لتنتهــــــــــي بتوقیــــــــــع وثیقــــــــ
ــن  ــیئة مــــــــ ــفحة مضــــــــ ــا، وتطــــــــــو�ر صــــــــ ــر ملو�هــــــــ ــغیر، آخــــــــ ــد الصــــــــ ــي عبــــــــ ــد أبــــــــ یــــــــ
تــــــــار�خ هــــــــذه األمــــــــة، �انــــــــت مصــــــــدر إشــــــــعاع للغــــــــرب فــــــــي تلــــــــك الحقبــــــــة وفیمــــــــا 

، حیـــــــــــث �ـــــــــــان الغـــــــــــرب حینهـــــــــــا �غـــــــــــط فـــــــــــي ســـــــــــبات عمیـــــــــــق و�عـــــــــــاني  �عـــــــــــدها
ــد  ــه أي الغــــــــــرب ، قــــــــ ــة إال أنــــــــ ــعورة الطاحنــــــــ ــروب المســــــــ ــالم والحــــــــ التخلــــــــــف والظــــــــ
أفــــــــــاد مــــــــــن األنــــــــــدلس �ثیــــــــــرا فــــــــــي بنــــــــــاء حضــــــــــارته فیمــــــــــا �عــــــــــد، بینمــــــــــا خســــــــــر 
ــد  ــا �عـــــ ــة فیمـــــ ــم قائمـــــ ــم لهـــــ ــم تقـــــ ــث لـــــ ــر ، حیـــــ ــیاعها الكثیـــــ ــلمون �ضـــــ ــرب والمســـــ العـــــ

المعاصــــــــــرة التــــــــــي یر�ــــــــــد القاســــــــــمي طرحهــــــــــا  ذلــــــــــك. تتخفــــــــــى القضــــــــــا�ا الحقیقیــــــــــة
ونبشــــــــــــها وتنو�رهــــــــــــا فــــــــــــي مســــــــــــرحیة (القضــــــــــــیة) وراء أقنعــــــــــــة تار�خیــــــــــــة متعلقــــــــــــة 
�فاجعــــــــــة ســــــــــقوط األنــــــــــدلس وضــــــــــیاعها النهــــــــــائي مــــــــــن یــــــــــد العــــــــــرب والمســــــــــلمین 
فـــــــــــي العصـــــــــــر القـــــــــــد�م ، وتتنـــــــــــوع األقنعـــــــــــة فـــــــــــي المســـــــــــرحیة وتتبـــــــــــدل لتكشـــــــــــف 

ــا ــیة وفكر�ـــــــــة: أودعهـــــــ ــیة ، وسیاســـــــ ــة وتحر�ضـــــــ ــاد ثور�ـــــــ ــي ثنا�ـــــــــا  أ�عـــــــ ــف فـــــــ المؤلـــــــ
مســــــــــــرحیته لتجســــــــــــد قضــــــــــــا�اه ، وأوجاعــــــــــــه ومواقفــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذه المســــــــــــرحیة أو 

 المرثیة المؤلمة ومن هذه األقنعة:

 )1(القناع الثوري لشخصیتي (شاهد على التار�خ) و (صاحب القضیة).  -1

فالشــــــــــــاهد علــــــــــــى التــــــــــــار�خ الــــــــــــذي �ســــــــــــتهل �ــــــــــــه القاســــــــــــمي مســــــــــــرحیته �حمــــــــــــل 
ــفحاته لی  ــار�خ) و�تعـــــــــــــرض صـــــــــــ ــاب التـــــــــــ ــة (کتـــــــــــ ــیة) مماثلـــــــــــ ــه (قضـــــــــــ ــار منـــــــــــ ختـــــــــــ

ــیة) ، الـــــــــــــذي  ــا الرجـــــــــــــل اآلخـــــــــــــر : (صـــــــــــــاحب القضـــــــــــ للقضـــــــــــــیة التـــــــــــــي �حملهـــــــــــ
ــف أراد أن  ــح أن المؤلــــــــ ــیته وواضــــــــ ــاته أو قضــــــــ ــل لمأســــــــ ــن حــــــــ ــدوره عــــــــ ــث بــــــــ یبحــــــــ

 �ضعنا وجها لوجه أمام مأساة األمة
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ــاة انهیارهـــــــــــا وتفســـــــــــخها وتصـــــــــــدعها ونـــــــــــذر فـــــــــــي هـــــــــــذا العصـــــــــــر ، وهـــــــــــي  مأســـــــــ
محوهـــــــــا وزوالهــــــــــا ، فكـــــــــان طبیعــــــــــي أن یتوقـــــــــف (الشــــــــــاهد علـــــــــى التــــــــــار�خ عنــــــــــد 
مأســـــــــــاة األنـــــــــــدلس ألنهـــــــــــا الحالـــــــــــة المشـــــــــــابهة لحالـــــــــــة هـــــــــــذه األمـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذا 

 العصر المنكوب و�خاصة في قضیة فلسطین، فهو �قول:

 الشاهد: أنا شاهد على التار�خ

 ف. االستفادة منه؟صاحب القضیة: هل تخبرني �ی 

الشـــــــــاهد : أنـــــــــاس لـــــــــم �قـــــــــرؤه فلـــــــــم �ســـــــــتفیدوا منـــــــــه وأنـــــــــاس قـــــــــرؤوه ولـــــــــم �فهمـــــــــوه 
وهـــــــــؤالء لـــــــــم �ســـــــــتفیدوا منـــــــــه أ�ضـــــــــا ، وأنـــــــــاس قـــــــــرؤوه وفهمـــــــــوه ولـــــــــم �عملـــــــــوا �ـــــــــه 
ــؤالء  ــه هــــــ ــوا �ــــــ ــوه وعملــــــ ــرؤوه وفهمــــــ ــاس قــــــ ــا وأنــــــ ــه أ�ضــــــ ــتفیدوا منــــــ ــم �ســــــ ــؤالء لــــــ وهــــــ

 �ستفیدون من التار�خ ، وأنت من أي نوع من هؤالء؟

ــا ــم حب القضـــــــیةصـــــ ــرأه وأفهـــــ ــد أقـــــ ــر أر�ـــــ ــوع األخیـــــ ــن النـــــ ــون مـــــ ــد أن أكـــــ ــا أر�ـــــ : أنـــــ
 وأعمل �ه ألن لدي قضیة. .

 )1(الشاهد: إذن تعال نقرأه معا..) 

واإلشــــــــــــارات فــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــــنص المقتــــــــــــبس ناقــــــــــــدة الذعــــــــــــة ، فالتــــــــــــار�خ دروس 
ــى  ــعها علــــــــــ ــا ، وال تضــــــــــ ــتفادة منهــــــــــ ــا لالســــــــــ ــا ومعرفتهــــــــــ ــة �جــــــــــــب تعلمهــــــــــ عظیمــــــــــ

ــا األمــــــــــم الحیــــــــــة التــــــــــي تطــــــــــورت الــــــــــرف غــــــــــال األمــــــــــم الســــــــــاقط ة الجاهلــــــــــة، أمــــــــ
وقو�ـــــــــــــت فقـــــــــــــد اســـــــــــــتوعبت التـــــــــــــار�خ وأفـــــــــــــادت منـــــــــــــه و�نـــــــــــــت علیـــــــــــــه وشـــــــــــــیدت 
حضــــــــــــارات عظیمــــــــــــة، بینمــــــــــــا أمســــــــــــم أخــــــــــــرى ، ومنهــــــــــــا أمتنــــــــــــا التــــــــــــي أهملــــــــــــت 
ــاهد علـــــــــى  ــرض (الشـــــــ ــا �حـــــــ ــو الحضـــــــــیض ، وهنـــــــ ــدر نحـــــــ ــا تنحـــــــ ــار�خ ، فإنهـــــــ التـــــــ

 قراءة التار�خ وفهمه والعمل �موجبه
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ــر دروس  ــذا العصـــــــــ ــي هـــــــــ ــه فـــــــــ ــم دروســـــــــ ــن أهـــــــــ ــه، ومـــــــــ ــن دروســـــــــ ــتفادة مـــــــــ واالســـــــــ
 األندلس.

ــالتحر�ض أو بتثـــــــــــــو�ر األمـــــــــــــة النائمـــــــــــــة التـــــــــــــي استســـــــــــــلمت  و�بـــــــــــــدأ الشـــــــــــــاهد �ـــــــــــ
ــین  ــار بــــــــ ــا اآلن أن تختــــــــ ــا ، فعلیهــــــــ النهیاراتهــــــــــا وعاشــــــــــت علــــــــــى ذ�ــــــــــرى أمجادهــــــــ

ــین القـــــــــــوة أو الضـــــــــــعف ، ــة  البقـــــــــــاء أو الفنـــــــــــاء ، و�ـــــــــ ــم هـــــــــــذه األمـــــــــ ولكـــــــــــي تفهـــــــــ
الــــــــــــدروس جیــــــــــــدا فــــــــــــإن درس التــــــــــــار�خ أمامهــــــــــــا، درس األنــــــــــــدلس ، فعلیهــــــــــــا إذن 
ــدثار  ــین االنـــــــ ــا بـــــــ ــدایتها ، مـــــــ ــدلس أو بـــــــ ــة األنـــــــ ــین نها�ـــــــ ــا بـــــــ ــوم مـــــــ ــار الیـــــــ أن تختـــــــ
واالنقـــــــــــــراض أو البقـــــــــــــاء والوجـــــــــــــود والنهـــــــــــــوض والبنـــــــــــــاء ، وأول درس �جـــــــــــــب أن 

فـــــــي تفـــــــرقكم مســـــــخ تتعلمـــــــه هـــــــذه األمـــــــة مـــــــن تـــــــار�خ هـــــــو فـــــــي اتحـــــــاد�م ولكـــــــم) و 
 لوجود�م وشتات لشعو�كم ، و�قول:

ــدما  ــة عر�یـــــــــــة عظیمـــــــــــة ضـــــــــــاعت عنـــــــــ ( الشـــــــــــاهد : �ـــــــــــان فـــــــــــي األنـــــــــــدلس دولـــــــــ
اختلفــــــــــت النفــــــــــوس فــــــــــي البیــــــــــت األمــــــــــوي فــــــــــي بدا�ــــــــــة القــــــــــرن الحــــــــــادي عشــــــــــر، 

 )1( فتجزأت تلك الدولة إلى اثنتي عشر دو�لة تعرف �الطوائف...)

 الصـــــــــــــاحب القضـــــــــــــیة) والشـــــــــــــاهد هنـــــــــــــا یتقـــــــــــــدم درســـــــــــــا فـــــــــــــي التـــــــــــــار�خ القـــــــــــــد�م
( ، الــــــــــذي قضــــــــــیته معاصــــــــــرة ، لكــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــدرس �صــــــــــبح تجســــــــــیدا للتــــــــــار�خ 
الحـــــــــــدیث ، فاألمـــــــــــة العر�یـــــــــــة الیـــــــــــوم أكثـــــــــــر عـــــــــــددا ودوال مـــــــــــن تلـــــــــــك الطوائـــــــــــف 
ــي �شــــــــــــیر علیهــــــــــــا الشــــــــــــاهد ، وهــــــــــــي أ�ضــــــــــــا اختلفــــــــــــت فیهــــــــــــا (النفــــــــــــوس)  التــــــــــ
ــور  ــا محـــــــ ــیر هنـــــــ ــإن المصـــــــ ــذلك فـــــــ ــال ، ولـــــــ ــة واالقتتـــــــ ــة والفرقـــــــ ــا التجزئـــــــ واجتاحتهـــــــ

ــدلس ال ــدة، أي أن أنـــــــــ ــر، واحـــــــــ ــد �كـــــــــــون مصـــــــــ ــیة ، قـــــــــ ــوهر القضـــــــــ خـــــــــــوف أو جـــــــــ
 األمس هي أندلس (أو أمة) الیوم.
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 )1( القناع الثوري لیوسف بن تشفین:-2

أمـــــــــا القنـــــــــاع الثـــــــــوري األخـــــــــر فـــــــــي المســـــــــرحیة، علـــــــــى جانـــــــــب قنـــــــــاع (الشــــــــــاهد 

القضـــــــــــیة) ، فیتمثـــــــــــل فـــــــــــي قنـــــــــــاع یوســـــــــــف بـــــــــــن علـــــــــــى التـــــــــــار�خ) و (صـــــــــــاحب 

ــى األمــــــــة  ــل علــــــ ــاد االمــــــ ــزمن وأعــــــ ــرة مــــــــن الــــــ ــف لفتــــــ ــد الطوائــــــ ــذي وجــــــ ــفین الــــــ تشــــــ

ــز  ــفین رمــــــ ــن تشــــــ ــهیرة، وابــــــ ــة) الشــــــ ــة (الزالقــــــ ــي معر�ــــــ ــداء فــــــ ــزم األعــــــ ــة وهــــــ الممزقــــــ

لكـــــــــل قائـــــــــد مخلـــــــــص قـــــــــوي ، وهـــــــــو قنـــــــــاع للكـــــــــل ثـــــــــائر أو �طـــــــــل فـــــــــي العصـــــــــر 

إلــــــــى العــــــــال والتوحــــــــد  الحــــــــدیث قــــــــدم روحــــــــه فــــــــداء ألمتــــــــه وقادهــــــــا �قــــــــوة وشــــــــموخ

ــي  ــوري الفعلـــــــــ ــوت الثـــــــــ ــرحیة الصـــــــــ ــي المســـــــــ ــفین فـــــــــ ــن تشـــــــــ ــد ابـــــــــ ــة و�جســـــــــ والمنعـــــــــ

لألمـــــــــة وهـــــــــو قنـــــــــاع لكبـــــــــار الثـــــــــوار المخلصـــــــــین و�خاصـــــــــة الشـــــــــهداء فـــــــــي هـــــــــذه 

 األمة ، و�قول:

ــداء  (الرجــــــــل) وهــــــــو ابــــــــن تشــــــــفین ــاوم األعــــــ ــنكم أن �قــــــ ــد مــــــ ــتطیع أحــــــ : ال �ســــــ

ــذ الخال ــي نبــــــــ ــوتكم فــــــــ ــاد�م... قــــــــ ــي اتحــــــــ ــوتكم فــــــــ ــرده... قــــــــ ــنكم ... �مفــــــــ ــات بیــــــــ فــــــــ

ــیكم إال  ــتالل أراضــــــ ــلبكم واحــــــ ــتلكم وســــــ ــن قــــــ ــدو�م عــــــ ــف عــــــ ــن یتوقــــــ ــه لــــــ ــوا أنــــــ اعملــــــ

ــاتلون  ــبحتم تقـــــــ ــرقتم وأصـــــــ ــال تفـــــــ ــع الحـــــــ ــي واقـــــــ ــنكم فـــــــ ــدتم ، لكـــــــ ــدتم وجاهـــــــ أذا توحـــــــ

�عضـــــــــكم �عضـــــــــا، تتقـــــــــاتلون فیمـــــــــا بیـــــــــنكم والعـــــــــدو متـــــــــر�ص �كـــــــــم دولـــــــــة وأفـــــــــرادا 

ة التـــــــــي ، لنعـــــــــد لهـــــــــم القـــــــــو  ، لكـــــــــن �البنیـــــــــان المرصـــــــــوص �شـــــــــد �عضـــــــــه �عضـــــــــاً 

 سترهب عدونا وعدو �هللا.

 أحد الملوك: نحن جمیعا معك.

ــفین ــا ابــــــــن تشــــــ ــك ، أیهــــــ ــذه الممالــــــ ــد هــــــ ــد توحیــــــ ــارب �عــــــ ــتطیع أن نحــــــ : األن اســــــ

 .الجنود اتبعوني إلى محار�ة األعداء.... إلى الزالقة
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: هذا یوسف بن تشفین ، زعیم المرا�طون وحد األندلس ثم وحدها �المغرب  لشاهدا
 )1(وهزم األسبان في معر�ة الزالقة 

إن ثور�ة ابن تشفین هي طر�ق قادة هذه األمة، �ما یرى القاسمي، و�ن الخطوة 
م �أنفسهم، تبدأ �إدراك الحقیقة الكبرى الساطعة األولى تبدأ بوحدة العرب و�إ�مانه

كالشمس وهي أنهم لقمة سائغة ألعداء منفردین، وأنهم شو�ة حاجة في حلق األعداء 
متحدین، فوجود هذه األمة مرهون �اتحادها مجتمعة، وفناؤها مرهون �انفراط عقدها، 

 كما یؤمن المؤلف ونؤمن معه.

 )2(القناع الثوري لسیدة البشرات: -3

مــــــــــن أقنعــــــــــة الثــــــــــوار ورموزهــــــــــا فــــــــــي المســــــــــرحیة، إلــــــــــى جانــــــــــب (الشــــــــــاهد علــــــــــى 
ــفین)، ــیة) و (یوســــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــ ــاحب القضــــــــــــــــــــــ ــار�خ) و (صــــــــــــــــــــــ  التــــــــــــــــــــــ
(ســــــــــــیدة البشــــــــــــرات) ، وهــــــــــــي أمــــــــــــرأة مناضــــــــــــلة قــــــــــــادت حر�ــــــــــــة المقاومــــــــــــة فــــــــــــي 

ــة (البشـــــــــــرات ــبان فـــــــــــي معر�ـــــــــ ــقوطها وهزمـــــــــــت األســـــــــ ــد ســـــــــ ــدلس �عـــــــــ ــع األنـــــــــ ) مـــــــــ
 مجموعة من المناضلین والمناضالت، ولذلك لقبت �سیدة البشرات.

وترمـــــــــز ســـــــــیدة البشـــــــــرات إلـــــــــى الثـــــــــورة ضـــــــــد االحـــــــــتالل والـــــــــروح الوطنیـــــــــة التـــــــــي 
ــئ لـــــــــــــدى الشـــــــــــــعوب المكافحـــــــــــــة ضـــــــــــــد الظلـــــــــــــم والعـــــــــــــدوان والغـــــــــــــزو،  ال تنطفـــــــــــ
و�وظــــــــــــف القاســـــــــــــمي القنــــــــــــاع الثـــــــــــــوري التــــــــــــار�خي لهـــــــــــــذه الشخصــــــــــــیة لتـــــــــــــوحي 

ــد االـســـــــــــ  ــطیني بثــــــــــــورات العــــــــــــرب ضــــــــــ ــورة الشــــــــــــعب الفلســــــــــ ــة ، و�ثــــــــــ تعمار �عامــــــــــ
ضـــــــــد االحـــــــــتالل �خاصــــــــــة ، وتجســـــــــد ســـــــــیدة البشــــــــــرات فـــــــــي المســـــــــرحیة األمــــــــــل 
الــــــــــــذي ال �مــــــــــــوت لـــــــــــــدى االنســــــــــــان مــــــــــــن أجـــــــــــــل تحر�ــــــــــــر الــــــــــــوطن واســـــــــــــتعادة 

 .أو حدیثاً  اً الحقوق التي ضاعت قد�م
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ــرات ــیدة البشـــــــــ ــیة ســـــــــ ــدم المؤلـــــــــــف شخصـــــــــ ــلبة  و�قـــــــــ ــورة الصـــــــــ ــة الثـــــــــ ــد أقنعـــــــــ �أحـــــــــ

الصــــــــــامدة فــــــــــي المســــــــــرحیة و�نمــــــــــوذج لكــــــــــل شــــــــــعب أو أمــــــــــة تعرضــــــــــت للغــــــــــزو 

ــبیل  ــي الســـــــــ ــحیة هـــــــــ ــورة والتضـــــــــ ــة والثـــــــــ ــون المقاومـــــــــ ــث تكـــــــــ ــتالل ، �حیـــــــــ أو االحـــــــــ

 الوحید الناجح لطرد الغزاة وتحر�ر األرض و�ناء األمة.

ــا، تبــــــــدأ  فبعــــــــد ســــــــقوط األنــــــــدلس ورحیــــــــل أبــــــــي عبــــــــد هللا الصــــــــغیر المخــــــــزي عنهــــــ

ــین، ح  ــین الثــــــــــــوار والمحتلــــــــــ ــات الدامیــــــــــــة بــــــــــ ــة وتنطلــــــــــــق المواجهــــــــــ ر�ــــــــــــة المقاومــــــــــ

 �قول الراوي:

 : أحمد ، محمد، عبدهللا، ... مرحبا برجال المقاومة)سیدة البشرات(

 : �یف عرفتني �ا سیدة البشرات.أحمد

 : سیدة البشرات... ألقیتموني بهذا االسم؟سیدة البشرات

 رات: نعم لما قمت �ه في معر�ة البشمحمد

ــرات ــیدة البشـــــ ــر ســـــ ــا أكبـــــ ــرات) إنهـــــ ــم (البشـــــ ــذا االســـــ ــل هـــــ ــرف أن أحمـــــ ــي الشـــــ : لـــــ

 معر�ة بیننا و�ین العدو تكبد فیها خسائر �بیرة في األرواح.

ــد هللا : �هللا لیتخیـــــــــــل اللواحـــــــــــد منـــــــــــا فـــــــــــي تلـــــــــــك المعر�ـــــــــــة و�أنـــــــــــه جـــــــــــیش  عبــــــــ

 )1(جرار، وأنت �ا سیدة البشرات لقد قمت بدور عظیم. 

لثـــــــــــوري لســـــــــــیدة البشـــــــــــرات و�ـــــــــــاقي المناضـــــــــــلین یوضـــــــــــح هـــــــــــذا الحـــــــــــوار البعـــــــــــد ا

ــاً  علــــــــــــــى مكــــــــــــــل الشــــــــــــــعب أن �قــــــــــــــاوم  والمناضــــــــــــــالت ، حیــــــــــــــث �صــــــــــــــبح لزامــــــــــــ

ــوافر لد�ـــــــه مـــــــن أســـــــلحة حتـــــــى ولـــــــو  ــل و�فقـــــــده األمـــــــن واالســـــــتقرار �مـــــــا یتـــــ المحتـــــ

كانـــــــــــت بدائیـــــــــــة ..و��مـــــــــــاءات فـــــــــــي هـــــــــــذا الحـــــــــــوار الرامـــــــــــز تتجـــــــــــه إلـــــــــــى األمـــــــــــة 

 العر�یة الیوم إلى
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حتمیـــــــــة المقاومـــــــــة ولـــــــــزوم النضـــــــــال فـــــــــي �ـــــــــل �قعـــــــــة ســـــــــقطت تحـــــــــت االحـــــــــتالل 
ــة  ــا إلــــــــى حر�ــــــ ــام. واإلشــــــــارات واضــــــــحة هنــــــ ــادم األ�ــــــ أو مهــــــــددة �الســــــــقوط فــــــــي قــــــ
ــد  ــاكن أخـــــــــــرى التـــــــــــي تكبـــــــــ ــان ، وأمـــــــــ ــا فـــــــــــي فلســـــــــــطین ولبنـــــــــ المقاومـــــــــــة وعملیتهـــــــــ

ثـــــــــــــــائرون المحتـــــــــــــــل خســـــــــــــــائر موجعـــــــــــــــة �شـــــــــــــــارك فیهـــــــــــــــا الرجـــــــــــــــال والنســـــــــــــــاء ال
ــأنهم جــــــــــیش جــــــــــرار)  ــیهم أو الواحــــــــــدة (كــــــــ والثــــــــــائرات، حیــــــــــث �شــــــــــعر الواحــــــــــد فــــــــ
فـــــــــــي مواجهـــــــــــة العـــــــــــدو، ألنـــــــــــه صـــــــــــاحب حـــــــــــق وصـــــــــــاحب (قضـــــــــــیة) مصـــــــــــیر�ة 

 وعادلة، �ما یوحي الكاتب.

ــاً  �طولیـــــــــاً و�ســـــــــجل القاســـــــــمي فعـــــــــال ً  ــا  ثور�ـــــــ وحادثـــــــــة استبســـــــــال مـــــــــؤثرة تقـــــــــوم بهـــــــ
، حــــــــــین تقــــــــــدم علــــــــــى قطــــــــــع لســــــــــانها أمــــــــــام األعــــــــــداء �ــــــــــي ال  ســــــــــیدة البشــــــــــرات

ــذین  ــوار الـــــــ ــة أو الثـــــــ ــارد المقاومـــــــ ــماء أفـــــــ ــوح �أســـــــ ــی االعتـــــــــراف أو البـــــــ تجبـــــــــر علـــــــ
یبحــــــــــــث عــــــــــــنهم الجنـــــــــــــود والطغــــــــــــاة مــــــــــــن المحتلـــــــــــــین وهــــــــــــون مشــــــــــــهد درامـــــــــــــي 

وفجائعیـــــــــــة فـــــــــــي المســـــــــــرحیة  تراجیـــــــــــدي �كـــــــــــاد �كـــــــــــون األقـــــــــــوى واألكثـــــــــــر تـــــــــــأثیراً 
ــد المؤلــــــــــف غلــــــــــی هــــــــــذا ا ــد قصــــــــ ــا، وقــــــــ ــداً كلهــــــــ ــهد الــــــــــدموي قصــــــــ ــید  لمشــــــــ لتجســــــــ

شراســـــــــــة االحــــــــــــتالل و�طشــــــــــــه مــــــــــــن ناحیــــــــــــة، ولتســــــــــــجیل صــــــــــــورة مــــــــــــن صــــــــــــور 
 البطولة والقوة والتضحیة حین یلزم األمر، من ناحیة أخرى.

فبعــــــــد أن تعتقـــــــــل ســـــــــیدة البشـــــــــرات و�ـــــــــأتي بهــــــــا جنـــــــــود االحـــــــــتالل مكبلـــــــــة دامیـــــــــة 
صـــــــــارخة، و�عـــــــــد أن تضـــــــــرب �الســـــــــیاط �قســـــــــوة وتشـــــــــد شـــــــــعرها �شراســـــــــة، یتقـــــــــدم 

 لقائده: (سیدي أنها تقول ستعترف...) د الجنود قائالً أح 

 : أحضرها �سرعة.القائد

الجنـــــــــــــود �حضـــــــــــــرون ســـــــــــــیدة البشـــــــــــــرات وهـــــــــــــي تـــــــــــــئن مـــــــــــــن اإلعیـــــــــــــاء و�ـــــــــــــدیها 
 موثقتان)

 : اعترفي ولن ینالك أذى ...ها ... هیا اعترفي)القائد

ــل ســـــــــیدة البشـــــــــرات ــم �ـــــــ ــأقول لكـــــــ ــأعترف ، ســـــــ ــاقي وســـــــ ــوا وثـــــــ ــرهم أن �حلـــــــ : مـــــــ
 شيء

 

 



 

 (یفك الجندي وثاقھا)

تقوم سیدة البشرات وكأنھا ترتب ثیابھا، وإذا بھا تخرج سكینا وتتقدم. 
من ناحیة الجمھور وتقطع لسانھا وتقذفھ في وجھ القائد، فیتصبب الدم 
من فمھا وھي كالمجنونة تدور على الخشبة فاغرة فاھا والدم یتصبب  

 منھ ...)

 القسیس: ما ھذا؟

ــد ــة ، القائــ ــرار المقاومــ ــي األســ ــى ال تفشــ ــانھا حتــ ــت لســ : قطعــ
ــأقتلكم ...  ــلمین .. ســ ــل المســ ــرة لكــ ــة عبــ ــا غرناطــ ــأجعلك یــ ســ

 )1(سأحرقكم... ولن أترك فیك واحد من المسلمین 

ــة،  ــار بالبطولــ ــة وافتخــ ــد للمقاومــ ــدرامي تمجیــ ــھد الــ ــي المشــ ففــ
والتضــــحیة وافتــــداء الــــنفس مــــن أجــــل الثــــوار ومــــن أجــــل 

 البشـــــرات التـــــي غـــــدت رمـــــزاً  الـــــوطن (القضـــــیة فســـــیدة
ــا  ــعبھا ووطنھــــ ــیة شــــ ــان بقضــــ ــل ولإلیمــــ ــة المحتــــ المقاومــــ
والتضـــحیة فـــي الـــنفس لكـــي یســـتمر اآلخـــرون فـــي المقاومـــة، 
ــة  ــال القادمـــ ــارة لألجیـــ ــة ومنـــ ــورة الھادفـــ ــوذج للثـــ ــي نمـــ ھـــ

 یستضاء بھا ویسار على دربھا.

وھـــذا المشـــھد المفجـــع، مـــن ناحیـــة أخـــرى ، یكتشـــف وحشـــیة 
الـــــــذین یعـــــــذبون الشـــــــعب األعـــــــزل  المحتلـــــــین والطغـــــــاة

ــد  ــال القائـــ ــا ، قـــ ــوة، كمـــ ــة وقســـ ــون بھمجیـــ ــون ویقتلـــ ویحرقـــ
 الطاغیة

إن مشاعر  )2(سأقتلنكم، وسأحرقنكم... لن أترك واحدة من المسلمین) 
الحقد ھنا قد تجاوزت كل حد وإن ھذه الوحشیة قد فضحت ما یدور في 

ندلس أو في األعماق السوداء للمحتلین والغزاة، سواء كانوا في األ
 بغداد أیام التتار أو في صبرا وشاتیال أو فلسطین أو آیة أمكنة قادمة.
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 )1ثانیا : أقنعة الخیانة واالستسالم : (

مثلمـــــــــا قـــــــــدم القاســـــــــمي نمـــــــــاذج �طولیـــــــــة مشـــــــــرفة (ألقنعـــــــــة الثـــــــــورة فـــــــــي مســـــــــرحیة 
(القضـــــــــــــیة)، قـــــــــــــدم نمـــــــــــــاذج مخز�ــــــــــــــة ســـــــــــــاقطة هز�لـــــــــــــة (ألقنعـــــــــــــة االستســــــــــــــالم 
والخــــــــــــــــذالن والضــــــــــــــــعف واألنهیــــــــــــــــار)، ومـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه النمــــــــــــــــاذج أو األقنعـــــــــــــــــة 

 :التار�خیة التي ترمز إلى السقوط والتمزق واالستسالم

 أقنعة ملوك الطوائف. -1

 الوزراء والوجهاء والعمالء.أقنعة  -2

 أقنعة أبي عبدهللا الصغیر وحاشیته. -3

 أقنعة ملوك الطوائف:-1

فملــــــــــــوك الطوائـــــــــــــف الــــــــــــذین حولـــــــــــــوا الدولــــــــــــة العظیمـــــــــــــة فــــــــــــي األنـــــــــــــدلس إلـــــــــــــى 
ــتعین  ــا وتســـــــــ ــا حینـــــــــ ــا بینهـــــــــ ــل فیمـــــــــ ــعیفة تتقاتـــــــــ ــاحرة ضـــــــــ ــغیرة متنـــــــــ ــالت صـــــــــ دو�ـــــــــ
�األعــــــــــداء لیحــــــــــارب �عضــــــــــها �عضــــــــــا حینــــــــــا آخــــــــــر، هــــــــــم الــــــــــذین أســــــــــهموا فــــــــــي 

ــاً  تفتیـــــــــــت ــقوطها نهائیـــــــــ ــم ســـــــــ ــن ثـــــــــ ــا ومـــــــــ ــا وخرابهـــــــــ ــدلس وفرفتهـــــــــ ــؤالء  األنـــــــــ ، وهـــــــــ
ــا ــوك �مـــــــ ــا  الملـــــــ ــة أ�ضـــــــ ــي أقنعـــــــ ــة هـــــــ ــم الهز�لـــــــ ــرحیة ، و�ن دو�التهـــــــ ــوحي المســـــــ تـــــــ

 لدول هذه األمة الضعیفة الیوم.

و�قــــدم القاســــمي الــــدرس التــــار�خي الخطیــــر لهـــــذه األمــــة مــــن خــــالل المصــــیر الـــــذي 
ــت واقتت  ــدما تفرقــ ــدلس عنــ ــالت األنــ ــه دو�ــ ــت إلیــ ــة الیــــوم آلــ ــظ أمــ ــارت ، و�حفــ ــت وانهــ لــ

ــان  ــي أحضـــ ــاء فـــ ــا واالرتمـــ ــیم بینهـــ ــال فـــ ــة واالقتتـــ ــب الفرقـــ ــى عواقـــ ــه إلـــ ــنهض وتنتبـــ لتـــ
ــذه األمــــــة  ــل هــــ ــتنتهي بتأكــــ ــا وســــ ــطین وفــــــي غیرهــــ ــدأت فلســــ ــدثار ، بــــ ــداء واالنــــ األعــــ

 .اً وخرابها، إن لم �قرأ درس التار�خ األندلسي جید

ــاألجنبي مت  ــین فصـــــور االقتتـــــال والخـــــراب واالســـــتعانة �ـــ ــا بـــ كـــــررة فـــــي المســـــرحیة فیمـــ
 الكاتب الدو�الت الممزقة اآلیلة للسقوط، وهي صور مخز�ة أرادها
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ــة  ــیر أمــــــــ ــب مصــــــــ ــوم لتجنــــــــ ــة الیــــــــ ــه أمــــــــ ــذي ینبــــــــ ــر الــــــــ ــاقوس الخطــــــــ ــون نــــــــ أن تكــــــــ

 األمس األسود ، ففي أحد اجتماعات ملوك الطوائف):

ــداءاتكم صــــــــمداحابــــــــن  ــدأتم �اعتــــــ ــة و�ــــــ ــتم غرناطــــــ ــري ملكــــــ ــي الز�ــــــ ــا بنــــــ ــتم �ــــــ : أنــــــ

علـــــــــــى أراضـــــــــــینا ، غــــــــــــر�م �بـــــــــــر أراضــــــــــــیكم و�ثـــــــــــرة عــــــــــــد�م، إننـــــــــــا ال نهــــــــــــا�كم 

 ولدینا من سیساعدنا.

: مـــاذا تعنــــي �ـــأن لــــد�ك مـــن �ســــاعدك ؟ ســـتلجأ إلــــى أعـــداء اإلســــالم  ملـــك غرناطـــة

 فاءكم.وأعدائنا؟ فو هللا ال نها�كم �ا بني صمداح وال نهاب حل

 �علو صوت آخر �قول):

: ماذا نفعل �ا بني عامر إذا �ان ملك بني جمهور، ملك قرطبة، �حاول ضم صوت

 بلدنا بلنسیة إلى ملكه؟ نحن أقدم منه في هذه البلدة.

 یتقدم ملك بني جهور)(

على  : بلنسیة ال تمثل دولة، ماهي مقوماتك ألن تكون ملكا .. ملكاً ملك بني جهور

 بلدة؟

 ثم یلتفت إلى بلك بني حمود و�قول له):(

: اسمع �ا ابن حمود ... نحن في قرطبة حرمنا المنفذ إلى الساحل و�ذلك لدینا 

 المبرر أن نحتل أراضیكم لنجد أنفسنا منفذا إلى البحر.

ضد إخوتي  ابن عباد: �ا إخوتي لقد سبق لي وتحالفت مع الفونشو ملك قشتالة

 ألن الفونشوخان اً شدید اً وأعلن لكم اآلن أني نادم ندم جمیعاً 

  



 

 وهـــــــــــددني وهـــــــــــدد أخـــــــــــوتي فـــــــــــي الـــــــــــدین العهـــــــــــود التـــــــــــي وقعنـــــــــــا علیهـــــــــــا جمیعـــــــــــاً 
 ).1....(جمیعاً 

فكــــــــل قائــــــــد فــــــــي هــــــــذا االجتمــــــــاع وفــــــــي هــــــــذا الحــــــــوار یــــــــتهم اآلخــــــــر �االعتــــــــداء 
�االســــــــــــــــتعانة �قــــــــــــــــوى علــــــــــــــــى مملكتــــــــــــــــه أو بتهدیــــــــــــــــد أراضــــــــــــــــیه ومصــــــــــــــــالحة أو 

ــعال  ــدد �إشــــــ ــات و�هــــــ ــزرع الخالفــــــ ــر و�ــــــ ــتهم لألخــــــ ــل الــــــ ــنهم �كیــــــ ــل مــــــ ــة، و�ــــــ أجنبیــــــ
ــه  ــر الـــــــــــذي ستفســـــــــــر عنـــــــــ ــد للخـــــــــــراب الكبیـــــــــ نیـــــــــــران الحـــــــــــروب الداخلیـــــــــــة، و�مهـــــــــ
الصــــــــــــدامات الطاحنــــــــــــة والحــــــــــــروب الهوجــــــــــــاء بــــــــــــین أصــــــــــــحاب الــــــــــــدین الواحــــــــــــد 
ــد تفرقـــــــــــت  ــان األمـــــــــــر، فقـــــــــ ــذا �ـــــــــ ــة الواحـــــــــــدة، وهكـــــــــ ــدة والدولـــــــــ والحضـــــــــــارة الواحـــــــــ

ــا وحفــــــــرت قبرهــــــــا األ ــدمت �یانهــــــــا �معاولهــــــ ــدلس شــــــــذر مــــــــذر، وهــــــ ــة فــــــــي األنــــــ مــــــ
ــعبوها  ــا وشـــــــ ــة فـــــــــي ســـــــــقوطها ملو�هـــــــ ــقطة النهائیـــــــــة، مهلكـــــــ بیـــــــــدها وســـــــــقطت الســـــــ

 ومنجزاتها وحضارتها.

 )2(أقنعة الوزراء والوجهاء والعمالء:  -2

ــس  ــدر والتجســـــــــــ ــة والغـــــــــــ ــة الخیانـــــــــــ ــددة األقنعـــــــــــ ــاذج متعـــــــــــ ــمي نمـــــــــــ ــدم القاســـــــــــ و�قـــــــــــ
 �بیـــــــــــراً مســــــــــرحیة (القضـــــــــــیة) ، أســـــــــــهمت إســـــــــــهاما ً والتعامــــــــــل مـــــــــــع العـــــــــــدو فـــــــــــي 

ــدلس  ــة ، ودفعـــــــــــــت �األنـــــــــــ ــة لألمـــــــــــ ــة الداخلیـــــــــــ ــة أو الجبهـــــــــــ ــب البنیـــــــــــ ــي تخر�ـــــــــــ فـــــــــــ
ــذه األقنعـــــــــــة  ــز هـــــــــ ــائي، وترمـــــــــ ــقوط النهـــــــــ ــار والســـــــــ ــو األنهیـــــــــ ــة نحـــــــــ ــات قو�ـــــــــ دفعـــــــــ
البشـــــــــعة الغـــــــــادرة إلـــــــــى �ـــــــــل الـــــــــذین خـــــــــانوا و�ـــــــــاعوا واشـــــــــتروا وتـــــــــاجروا �مصـــــــــیر 

�خ حتــــــــــى یومنــــــــــا هــــــــــذا. حیــــــــــث هـــــــــذه األمــــــــــة و�وجودهــــــــــا و�هو�تهــــــــــا عبــــــــــر التـــــــــار 
تقــــــــــدم المســـــــــــرحیة التـــــــــــي �حملونهــــــــــا والنفـــــــــــوس الحقیـــــــــــرة التــــــــــي یتصـــــــــــفون بهـــــــــــا، 
ــمائرهم  ــون علـــــــــــــى ضـــــــــــ ــثمن �خـــــــــــــس و�دوســـــــــــ ــانهم بـــــــــــ ــون أوطـــــــــــ ــم یبیعـــــــــــ وتجعلهـــــــــــ

 و�رامتهم لتحقیق أغراضهم الشخصیة الرخیصة.
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وتنوعـــــــــــت نمـــــــــــاذج الخیانـــــــــــة فـــــــــــي المســـــــــــرحیة مـــــــــــن حیـــــــــــث المســـــــــــتوى والمكانـــــــــــة 

ــانوا مــــــــــــن هــــــــــــذه  والغــــــــــــرض و�شــــــــــــاعة األدوار ، فــــــــــــبعض ملــــــــــــوك الطوائــــــــــــف �ــــــــــ

ــة ــاء علــــــــــیال الفئــــــــ (خصــــــــــومها) مــــــــــن العــــــــــرب  تــــــــــي اســــــــــتعانت �األعــــــــــداء للقضــــــــ

ــد ذلـــــــــك علـــــــــى  ــى علیهـــــــــا �عـــــــ ــى خصـــــــــومها ثـــــــــم قضـــــــ ــلمین، فقضـــــــــت علـــــــ والمســـــــ

مبـــــــــــدأ (أكلـــــــــــت الیـــــــــــوم أكـــــــــــل الثـــــــــــور األبـــــــــــیض) ولعـــــــــــب �ثیـــــــــــر مـــــــــــن الوجهـــــــــــاء 

ضـــــــــــــــد أوطـــــــــــــــانهم وأمـــــــــــــــتهم  اً ســـــــــــــــی سوتجس والمســـــــــــــــئولین وغیـــــــــــــــرهم دورا خیانبـــــــــــــــاً 

ــا، ولكـــــــــنهم تفتتـــــــــوا معـــــــــا  وأهلهـــــــــم، فشـــــــــقوا صـــــــــفوف األمـــــــــة مـــــــــن الـــــــــداخل وفنتوهـــــــ

طوا �ســــــــــقوطها، فالعــــــــــدو �علــــــــــم أن هــــــــــؤالء الخونــــــــــة ال أمــــــــــان لهــــــــــم أ�ضــــــــــا وســــــــــق

وال ذمـــــــــــــة وال دیــــــــــــــن، فهــــــــــــــم إن خــــــــــــــانوا أهلهـــــــــــــم وأرضــــــــــــــهم فــــــــــــــإنهم .ال بــــــــــــــد أن 

ــا الهـــــــالك ســـــــواء �ـــــــان ذلـــــــك فـــــــي  ــوا عـــــــدوهم، ولـــــــذلك فـــــــإن مصـــــــیرهم دائمـــــ �خونـــــ

األنـــــــــدلس أو فـــــــــي �عـــــــــض الـــــــــدول العر�یـــــــــة الیـــــــــوم التـــــــــي تواجـــــــــه عـــــــــدونا شرســـــــــة 

 .اً همجی  الً واحتال

ــا مــــــــــــن أســــــــــــالیب الخیانــــــــــــة، وتجســــــــــــد صــــــــــــور وتــــــــــــروي  مــــــــــــن  اً المســــــــــــرحیة جانبــــــــــ

ــذا ــابور الخــــــــــامس) ، الــــــــــذي ینخــــــــــر فــــــــــي جســــــــــد األمــــــــــة مــــــــــن (  فضــــــــــائح هــــــــ الطــــــــ

ــام األعــــــــــداء ، و�ــــــــــروي  ــائغة أمــــــــ ــالها لتصــــــــــبح لقمــــــــــة ســــــــ الــــــــــداخل و�قطــــــــــع أوصــــــــ

 :الشاهد على التار�خ جانبا من هذا السقوط والمسخ قائالً 

ــا�كم : لقــــــــد غــــــــر�م �بــــــــر أراضــــــــیكم ابــــــــن صــــــــمداح و�ثــــــــرة عــــــــدد�م ، إننــــــــا ال نهــــــ

 من سیساعدنا ولدینا

 : ستلجأ إلى أعداء اإلسالم وأعدائنا؟ملك غرناطة

 ملك بني جهور: اسمع �ا ابن حمود لدینا المبرر أن نحتل أرضكم.

ابــــــــن عبــــــــاد: لقــــــــد ســــــــبق أن تحالفــــــــت مــــــــع الفونشــــــــو ملــــــــك قشــــــــتالة ضــــــــد أخــــــــوتي 

 وقد خان العهود. جمیعاً 

 



 

 عبد هللا؟ ك أبو : أین المل)1(الوجیه 

 .: أنه �ستعد الستقبال مندوب األسبان األعداء (زاخرة)أحد الوجهاء

�ـــــل ممصـــــائبنا مـــــن هـــــذا الشـــــیطان اللعـــــین، ص د�قـــــه الـــــوز�ر قمیحـــــة  :)1(الوجیـــــه 
 الخائن قتل وأرسل إلى أسیاده األسبان، فعلى من یلعب اآلن؟

 : لعب على �بیر، على الملك.)2(الوجیه 

لقـــــد أمـــــر مـــــوالي الملـــــك �ـــــأن یـــــذهب وفـــــدا منـــــا مســـــن وجهـــــاء وجهـــــاء  ســــید رامــــي:
 غرناطة إلبالغ سمو الملك فر�دیناند �أننا مستعدون لتوقیع اتفاقیة السالم.

ــان: ــتكونون  أبـــــو الغســـ ــأنكم ســـ ــلمون �ـــ ــا المســـ ــم أیهـــ ــأ لكـــ ــي أتنبـــ ــالم، إننـــ ــل االستســـ بـــ
ــارب ــا نحـــ ــدینا مـــ ــم یبـــــق لـــ ــا لـــ ــوا أننـــ مـــــن  أول مـــــن �طـــــرد و�هجـــــر مـــــن الـــــوطن، إعلمـــ

 أجله سوى األرض التي نقف علیها ومتى ضاعت منها فلن یبقى لنا اسم

 )1(وال وطن... 

فالصــــــــــــورة �انــــــــــــت قاتمــــــــــــة، �مــــــــــــا یــــــــــــرى القاســــــــــــمي ، أوضــــــــــــاع األمــــــــــــة �انــــــــــــت 
ــر،  ــذا العصـــــــــــ ــا فـــــــــــــي هـــــــــــ ــة تمامـــــــــــ ــاع األمـــــــــــ ــا أوضـــــــــــ ــة و�أنهـــــــــــ ــة وممزقـــــــــــ مرتد�ـــــــــــ
ــا بینهـــــــــــا وملـــــــــــوك  ــاحر وعـــــــــــداوة فیمـــــــــ فـــــــــــالطوائف والـــــــــــدو�الت فـــــــــــي اقتتـــــــــــال وتنـــــــــ

یهــــــــــدد أحـــــــــــدهم األخــــــــــر �ـــــــــــالحرب، آخــــــــــر یهـــــــــــدده �ــــــــــالقوى األجنبیـــــــــــة  الطوائــــــــــف
 وغیرها یهدد �االستیالء على جاره

 وغیرهم وغیرهم.

ــا االســـــــــــــــــقاطات السیاســـــــــــــــــیة لهـــــــــــــــــذه االتفاقیـــــــــــــــــات والوثـــــــــــــــــائق  وواضـــــــــــــــــحة هنـــــــــــــــ
والمفاوضــــــــــــات ، و�ــــــــــــأن الكاتــــــــــــب بتحــــــــــــدث عــــــــــــن المرحلــــــــــــة المعاصــــــــــــرة التــــــــــــي 

ــات واالتف ــة المفاوضــــــــــ ــا مرحلــــــــــ ــود فیهــــــــــ ــرب والیهــــــــــ ــل العــــــــــ ــات الورقیــــــــــــة داخــــــــــ اقیــــــــــ
 الوهمیة التي تقود إلى شيء
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وال تصـــــــــــل إلـــــــــــى شـــــــــــيء ســـــــــــوى المز�ـــــــــــد مـــــــــــن االستســـــــــــالم والـــــــــــدماء واإلفنـــــــــــاء. 
ــر  ــي) لتظهــــــــ ــید رامــــــــ ــة) و (الســــــــ ــال (قمیحــــــــ ــن أمثــــــــ ــة عــــــــ ــة ثانیــــــــ وتنكشــــــــــف األقنعــــــــ

أمثـــــــــال هـــــــــؤالء الوجـــــــــوه التـــــــــي ترمـــــــــز إلیهـــــــــا فـــــــــي عصـــــــــرنا للنجـــــــــد المئـــــــــات مـــــــــن 
الـــــــــــــذین یتعـــــــــــــاونون مـــــــــــــع العـــــــــــــدو أو (�جملـــــــــــــون) جرائمـــــــــــــه و�حنـــــــــــــون صـــــــــــــورته 

 و�دفعون �األمة نحو االستالم تحت مظلة أو قناع السالم المزعوم.

 )1أقنعة أبي عبد هللا الصغیر وحاشیته : ( -3

ــیئا ، فمـــــــــــن  ــیئا فشـــــــــ وتمضـــــــــــي مراحـــــــــــل التقهقـــــــــــر واالنهیـــــــــــار فـــــــــــي األنـــــــــــدلس شـــــــــ
ــا، إلــــــــــــــــى  تصــــــــــــــــدعات الطوائــــــــــــــــف والــــــــــــــــدو�الت ، ــال ملكوهــــــــــــــــا وقادتهــــــــــــــ واقتتــــــــــــــ

اســـــــــتفحال الخیانـــــــــات والتعامـــــــــل مـــــــــع األعـــــــــداء وتفســـــــــخ البنیـــــــــة الداخلیـــــــــة ألمـــــــــة 
ــة  ــد الدولــــــ ــم �جســــــ ــذي ألــــــ ــدع الــــــ ــخ والتصــــــ ــذا التفســــــ ــداء لهــــــ ــتغالل األعــــــ ــى اســــــ ، إلــــــ
ــي  ــر، وهـــــــــ ــة األمـــــــــ ــي نها�ـــــــــ ــة فـــــــــ ــة المحتومـــــــــ ــی النتیجـــــــــ ــا، إلـــــــــ ــیة وروحهـــــــــ األندلســـــــــ

ــالم واالنهیـــــــــــــار والســـــــــــــقوط وطـــــــــــــرد أمـــــــــــــة العـــــــــــــر  ب والمســـــــــــــلمین مـــــــــــــن االستســـــــــــ
 حضارة شیدوها لثمانیة قرون �املة.

ــغیر،  ــو عبــــــــــــد هللا الصــــــــــ ــة أبــــــــــ ــالم النهائیــــــــــ ــقوط واالستســــــــــ ــة الســــــــــ ــد مرحلــــــــــ و�جســــــــــ
آخــــــــــــر ملــــــــــــوك الطوائــــــــــــف فــــــــــــي األنــــــــــــدلس، ومــــــــــــن حــــــــــــذا حــــــــــــذوه مــــــــــــن أقنعــــــــــــة 
ــداء قـــــــــــدموا شـــــــــــروطهم وأوامـــــــــــرهم إلـــــــــــى  ــبن والهـــــــــــرب ، فاألعـــــــــ االستســـــــــــالم والجـــــــــ

 الناس بین مستسلم راضخ ملك ضعیف ودو�لة آیلة للسقوط ، وانقسم

ــهادة علــــــــــى  ــؤثر المــــــــــوت والشــــــــ ــائر مــــــــ ــدات، و�ــــــــــین رافــــــــــض ثــــــــ للشــــــــــروط والتهدیــــــــ
تســـــــــــلیم الـــــــــــوطن والخـــــــــــروج منـــــــــــه، وتخلـــــــــــص الحـــــــــــوارات اآلتیـــــــــــة هـــــــــــذه اللحظـــــــــــة 

 الحاسمة القاتمة:

ــة الملــــــــك أبــــــــو عبــــــــد هللا ــى ملــــــــك غرناطــــــ ــة علــــــ ــن االتفاقیــــــ ــى مــــــ ــادة األولــــــ : المــــــ
ــاب والعلمــــــــــاء والم ــاء والحجــــــــ ــادة والفقهــــــــ ــة غرناطــــــــــة والقــــــــ ــاء �مدینــــــــ ــین والوجهــــــــ فتــــــــ

 حیهااوضو 
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أن �ســــلموا إلـــــى صـــــاحب الســـــمو الملـــــك فردینانـــــد وصـــــاحبة الســـــمو الملكـــــة إ�ســـــابیال 

وأبــــــواب تلــــــك المعاقــــــل  معاقــــــل الحمــــــراء والبیــــــاز�ن فــــــي مــــــدة أقصــــــاها ســــــتون بومــــــاً 

 وأبراجها وأبواب المدینة المذ�ورة.

 أبو الغسان: ولكن �ا موالي هذا استسالم ولیس �االسم.

 : ولكننا محاصرون.أبو القاسم

: فلــــیكن ، نســــتطیع أن نقــــاوم مــــدة طو�لــــة (یتقــــدم ابــــن ســــاري مــــن أحــــد أبـــو الغســـان

 الوجهاء)

 ، و�موت أطفالنا.: سنموت جوعاً ابن ساري 

 : هذه األطعمة تمأل األسواق.سانأبو الغ

ــم ــو القاســــ ــاأبــــ ــلم أیهــــ ــوى أن نستســــ ــة ســــ ــاء غرناطــــ ــن وجهــــ ــدأ نحــــ ــرى بــــ  : اآلن ال نــــ

 الملك.

 : أرى أنه من السابق ألوانه االستسالم أو توقیع السالم.أبو الغسان

 : �یف نصمد.أبو القاسم

 : �السالح.أبو الغسان

 �ه.: ومن أین لنا �السالح الذي سنقاوم سید رامي

 : السالح یدخل یومیا إلى غرناطة وعن طر�ق األسبان نفسهم.أبو الغسان

 : نستسلم؟ نستسلم؟ والدة الملك

 : ال �ا والدتي أنا سآخذ رأي قادة المجلس.الملك

  



 

ــك: ــدة الملـ ــاري ... الســـید  والـ ــم .. ابـــن سـ ــؤالء؟ أبـــو القاسـ ــدة المجلـــس هـ ــن هـــم قائـ مـ

ــة التفســـــــح  ــه األ�ـــــــادي اآلثمـــــ ــندك؟ لقـــــــد اغتالتـــــ ــدتك وســـــ رامـــــــي.. أیـــــــن عمـــــــك وعضـــــ

ــات  ــذه .. أری ردهــــــ ــنحس هــــــ ــاعة الــــــ ــي ســــــ ــالم فــــــ ــة االستســــــ ــرور وثیقــــــ ــق لمــــــ الطر�ــــــ

 )1( الحمراء موحشة مهجورة وقد انطفأت أنوارها ( تخرج والدة الملك)

ــو  ــید رامـــــيأبـــ ــن ســـــاري وســـ : نستســـــلم ... نستســــــلم أحســــــن مــــــن أن القاســـــم وابـــ

 تضیع أموالنا .

 : هذه معاهدة أخرى غا�ة في السر�ة ملحقة في االتفاقیة.)2الوجیه (

 )2(: هل مسموح لنا �االطالع علیها أبو الغسان

ــاب الجمـــــــاعي  ــبان یبـــــــدأ العقـــــ ــدلس إلـــــــى األســـــ ــة وتســـــــلم األنـــــ ــد توقیـــــــع االتفاقیـــــ فبعـــــ

فتــــــیش والقتــــــل الوحشــــــي وحــــــرق العــــــرب والمســــــملین �مــــــا هــــــدد األعــــــداء ومحــــــاكم الت 

ــائرة أم أبــــي عبــــد هللا وتصــــرح بوجهــــه (أ�ــــك مثــــل النســــاء) ، وقــــد  مــــن قبــــل، وتثــــور ثــ

أعــــد العـــــدة للهــــرب إلـــــى المغــــرب، وتـــــرك مصـــــیر األمــــة بیـــــد أعــــدائها الـــــذین ارتكبـــــوا 

 ختلفة.من المجازر والفظائع ما تغص �ه �تب التار�خ واألدب والسیر الم

والمشــــاهد اآلتیــــة تفضــــح هــــذا المصــــیر المأســــوي الــــذي انتهیــــت إلیــــه هــــذه الحضــــارة 

 العظیمة �عد االستسالم:

 : الملك أبو عبد هللا الصغیر ملك غرناطة.المنادي
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 : ملك أسبانیا والملكة إ�سابیال ملكة أسبانیا راعي عملیة السالم.الملك فردیناند

 : (تبدأ مراسم التوقیع)صاحب روما

 : وقع .. ال توقعالهاتف

 القوة فوق القانون 

 النصوص مقدمة والوعود سخیة

 وقع

 واالحتیال على الكلمات وارد 

 ال توقع النوا�ا مبیتة

 وقع

 ال توقع

 یتم التوقیع بین الطرفین ، ثم �قومان بتسلیم الوثائق �عضهما البعض، ثم یتصاحفان)

 ).: أسرعوا بتسلیم المفاتیح (فردیناند یلوح �المفاتیح منتصراً القس

 هیا أیها السادة ماذا تنتظرون.

 )1(أخرجوا من هذا المكان، فمن ال مفاتیح له ال مكان له 
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و�عد ذلك �مضي أبو عبد هللا الصغیر ومن لف لفه من مر�دین ومنتفعین وعمالء 

 (وطبالین وزمار�ن) في تبر�ر استسالمهم وانكسارهم على النحو الذي نراه الیوم تماماً 

أبي عبد هللا الصغیر في عالمنا العر�ي، ولنتوقف عند هذا الحوار الموحي بین الملك 

 ووالدته:

 : إلى أین إن شاء هللا؟الوالدة

 : إلى المغربأبو عبد هللا

 : هكذا تترك ملكك وملك أجدادك وتراث العرب والمسلمین وتنهزم.الوالدة

: لیس في الید حیلة، واألخطار تحیق بننا، ماذا �ان في استطاعتي أن أبو عبد هللا

 أعمله ولم أعمله؟

: حولك العرب أرسلوا لك الوفود لكنك في غفلة من الجمیع و�سر�ة تامة الوالدة

تجتمع مع (زاخرة) وترتب األمور لوحدك وتتفق مع األعداء وتخاصم المخلصین 

وتسلم أسلحتك ، ماذا �قي لد�ك لم تسلمه لألعداء ، �ان األجدر �ك أن تجمع 

تمد یدك اإلخوان المسلمین الرجال المخلصین حولك ، وتستمد قوتك من دینك، و 

وتشاورهم في األمر وتشر�هم في القضیة وعندما توقع .. وقع وفي قدرتك إجبار 

 الخصم على تنفیذ وعوده في الحرب والسالم، وعندما تتأكد أنك ضمنت حقوقك.

 أبو عبدهللا یبكي)(

 )1(لم تحافظ علیه مثل الرجال  مضاعاً  : إذا أ�ك مثل النساء ملكاً الوالدة
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و�ختتم القاسمي مسرحیته أو مرثیته لألندلس وفلسطین ور�ما لألمة العر�یة الیوم، 

فبعد رحیل أبي عبد هللا عن األندلس، وترك العرب والمسلمین إلى مصیرهم المعتم 

 بروي شاهد التار�خ ما �أتي:

 المسلمون مكبلون �السالسل والقیود والجنود األسبان �قودنهم)(

 من هؤالء؟ صاحب القضیة:

: هؤالء أهل غرناطة المسلمون، فقد طاردتهم محاكم التفتیش وقتلت منهم الشاهد

المئات، بل اآلالف مما جعل الجبال تسمى �الجبال الحمراء لكثرة الدماء التي سنحت 

 التفتیش) مسلم میت خیر من مسلم حي. علیها، لقد �ان شعار (محاكم

 : سمعنا هذا الشخص �قول أن اإلسالم هو األحسن.العسكري 

 : حكمنا علیه �الحرق وهو حي ... خذوهالقاضي

 : أین المواثیق، أین اتفاقیة السالم) و�ختفي صوته.المسلم

العسكري: وجدن هذا الرجل ختن أوالده وأسماهم �أسماء �األسماء اإلسالمیة. 

 : إعدام ... �عدم �إدخال األسیاخ المحمیة في جسده.لقاضيا|

 : وجدنا هذا الشخص �صوم رمضان.العسكري 

 )1(: إعدام ... إعدام ..  القاضي
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 البناء الدرامي للمسرحیة:

 اللغة: -1

 المستخدمة في مسرحیةإن اللغة المستخدمة في المسرحیة في نفس اللغة 

 عودة هوالكو) في مز�ج من الفصحى والعامیة، لتكون قر�بة إلى لغة الجمهور.(

 األحداث: -2

مسرحیة القضیة التي تقع في فصل واحد و�أحداث مكثفة اتخذت من جوهر الفكرة 

موضوع استندت إلیه فیما أحاطها المؤلف ببعض التفاصیل التي تقضي جمیعا إلى 

ي، إن األحداث تتوالى في �انوراما فكر�ة تخرج عن إطارها الزمني في الفعل المر�ز 

طواف نحو عالم الحاضر والمستقبل وتتوالى األحداث و�نتقل بنا المشهد المسرحي 

 )1(إلى قمة االنهیار 

ترتد أحداث المسرحیة إلى فترة النزاعات والصراعات والتمزقات التي آلت غلیها األمة 

 )2( في فترة ملوك الطواف

كما أن أحداث المسرحیة هي حقیقة وموثقة تحكي عن حادثة تار�خیة في تار�خ 

 األمة اإلسالمیة في األندلس.

 :الزمن

 1491ه الموافق نوفمبر  798الزمن هو شهر محرم سنة 

 :المكان
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ــي إلـــــــى اعتبـــــــاره عنصـــــــرًا  ــي تعاملـــــــه مـــــــع المكـــــــان الروائـــــ ــم �عتمـــــــد القاســـــــمي فـــــ "لـــــ

 )1(في صناعة الروا�ة"  ًا رئیسی  اً بنائی 

ــن مشــــــــــهد إلــــــــــى مشــــــــــهد آخــــــــــر  ــان فــــــــــي مســــــــــرحیة القضــــــــــیة �ختلــــــــــف مــــــــ فالمكــــــــ

ــان فــــــــي قصــــــــر الحمــــــــراء  ــاني فــــــــي المســــــــهد األول �ــــــ ــان فــــــــي الفصــــــــل الثــــــ فالمكــــــ

 في غرناطة �األندلس.

 هللا. المكان في الفصل الثالث في المشهد األول �ان حجرة نوم أبي عبد

 الصراع:

" إن الصــــــــــراع فــــــــــي هــــــــــذا الــــــــــنص ینبــــــــــع مــــــــــن الــــــــــذات اإلنســــــــــانیة فــــــــــي تطلعهــــــــــا 

الروحـــــــــــي وفـــــــــــي صـــــــــــراعها مـــــــــــن أجـــــــــــل تحقیـــــــــــق وجودهـــــــــــا و غایتهـــــــــــا. لیتبلـــــــــــور 

ــاد لتشـــــــــكل  ــة) (هـــــــــذا الصـــــــــراع فـــــــــي بـــــــــؤرة عمیقـــــــــة األغـــــــــوار ومتســـــــــعة األ�عـــــــ ثیمـــــــ

أي (البحــــــــــــــث عــــــــــــــن الــــــــــــــذات) فالصــــــــــــــراع یتشــــــــــــــكل بــــــــــــــین مجموعــــــــــــــة أطــــــــــــــراف 

ــر  ــي �ثـــــــ ــب فـــــــ ــا الكاتـــــــ ــز إلیهـــــــ ــددة رمـــــــ ــي متعـــــــ ــراع فـــــــ ــز الصـــــــ ــیات و�تمیـــــــ ة الشخصـــــــ

ــا أن الصـــــــــــراع  هـــــــــــذه القضـــــــــــیة �أنـــــــــــه صـــــــــــراع داخـــــــــــل الشخصـــــــــــیة الواحـــــــــــدة �مـــــــــ

الخــــــــــارجي وحر�ــــــــــة الشخصــــــــــیات األخــــــــــرى هــــــــــي مظهــــــــــر مــــــــــن مظــــــــــاهر وعــــــــــي 

 )2هذه الشخصیات" (

" وقـــــــــــد تـــــــــــم �عـــــــــــد تـــــــــــأمین الصـــــــــــراع الجـــــــــــدلي الخـــــــــــارجي عبـــــــــــر تقنیـــــــــــة القنـــــــــــاع 

ــداخلي ا ــراع الــــــــ ــف علــــــــــى الصــــــــ ــا المؤلــــــــ ــل بنــــــــ ــزدوج ینتقــــــــ ــار�خي المر�ــــــــــب المــــــــ لتــــــــ

ــا الصــــــــــراع فــــــــــي الفصــــــــــل  ــة فــــــــــي األنــــــــــدلس ، فمــــــــ ــذي یــــــــــدمر األمــــــــــة العر�یــــــــ الــــــــ

 األول متالقیة صراعات
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ــذه  ــدمرة لهـــــــــــ ــالخطورة المـــــــــــ ــینا �ـــــــــــ ــق المؤلـــــــــــــف وعصـــــــــــ ــف و�عمـــــــــــ ــوك الطوائـــــــــــ ملـــــــــــ
 )1(الصراعات» 

فنجـــــــــد الصـــــــــراع فـــــــــي الفصـــــــــل األول یـــــــــدور فـــــــــي قصـــــــــر مـــــــــن قصـــــــــور غرناطـــــــــة 
فـــــــــي الصـــــــــراع بـــــــــین ملـــــــــوك الطوائـــــــــف المختلفـــــــــة القـــــــــائمین علـــــــــى حكـــــــــم  متمـــــــــثالً 

ــم  ــع الملـــــــــوك، قـــــــ ــا جمیـــــــ ــدة �ختلـــــــــف علیهـــــــ ــة الواحـــــــ ــذه المملكـــــــ ــدة فهـــــــ ــة واحـــــــ مملكـــــــ
قـــــــد االتفاقیــــــــة �مـــــــا نجـــــــد أ�ضـــــــا الصــــــــراع علـــــــى ملـــــــك غرناطــــــــة اصـــــــراع حـــــــول ع

 والقادة والوجهاء �مدینة غرناطة.

ــواع  ــن أنــــــ ــر مــــــ ــوع آخــــــ ــهد األول نــــــ ــي المشــــــ ــث فــــــ ــل الثالــــــ ــي الفصــــــ ــر فــــــ ــا �ظهــــــ كمــــــ
ــذهاب  ــو الــــــ ــه أبــــــــو عبــــــــدهللا وهــــــ ــو الصــــــــراع النفســــــــي الــــــــذي �عیشــــــ الصــــــــراع أال وهــــــ

ــاء بـــــــــین العـــــــــرب وال مســـــــــلمین إلـــــــــى المغـــــــــرب والحیـــــــــرة بـــــــــین الـــــــــذهاب و�ـــــــــین البقـــــــ
واالبتعــــــــــاد عـــــــــــن األخطــــــــــار التـــــــــــي تهـــــــــــدده بــــــــــین الـــــــــــذهاب و�ــــــــــین البقـــــــــــاء بـــــــــــین 
ــذا  ــدده وفــــــــــــي هــــــــــ ــار التــــــــــــي تهــــــــــ ــاد عــــــــــــن األخطــــــــــ ــلمین واالبتعــــــــــ العــــــــــــرب والمســــــــــ

 المشهد نلمح الصراع بین عبدهللا ووالدته.

كمـــــــــا �ظهـــــــــر فـــــــــي المشـــــــــهد الثالـــــــــث الصـــــــــراع بـــــــــین األســـــــــبان وشـــــــــباب المقاومـــــــــة 
مــــــــــة �مــــــــــا نشــــــــــهد الصــــــــــراع الطــــــــــائفي ومحاولــــــــــة القــــــــــبض علــــــــــیهم النتهــــــــــاء المقاو 

بـــــــــــــین المســـــــــــــلمین والمســـــــــــــیحیین والجـــــــــــــرائم التـــــــــــــي فعلتهـــــــــــــا أصـــــــــــــحاب الد�انـــــــــــــة 
ــذه  ــي هــــــــــ ــراع فــــــــــ ــل ونهــــــــــــب وتخر�ــــــــــــب، إذا الصــــــــــ ــن �طــــــــــــش وقتــــــــــ ــحیة مــــــــــ المســــــــــ

 المسرحیة ینقسم إلى:

 : یتمثل في الصراع داخل الشخصیة (النفسي)صراع داخلي

 : یتمثل في الصراع بین ملوك الطوائف.صراع خارجي
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 العقدة:
المسرحیة في البدا�ة بین صاحب القضیة والشاهد وتم تعقید األحداث والسرد، و�دأت 

 تتشا�ك حتى جاء الحل في نها�ة المسرحیة وقد اتضحت القضیة لصاحبها.

 تحلیل الشخصیات:

 و�كى مثل �كاء النساء.: شخصیة ضعیفة، حیث فرط في ملكه شخصیة عبد هللا

 : حب الجهاد والمقاومة من أجل األمةشخصیة شباب المقاومة

وقد منح سلطان القاسمي شخصیاته طا�عًا من تجر�ة إنسان خاصة إلى تجر�ة إنسان 

 عامة في البحث عن ذاته وعن شخصیته.

  



 

 مسرحیة

 (الواقع ... صورة طبق األصل)

�ســـــــــلط الـــــــــد�تور القاســـــــــمي الضـــــــــوء فـــــــــي مســـــــــرحیة (الواقـــــــــع ... صـــــــــورة طبــــــــــق 
األصـــــــــل) علـــــــــى مرحلـــــــــة هامـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل التـــــــــار�خ العر�ـــــــــي ، هـــــــــي مرحلـــــــــة 
ــاة  ــة فـــــــــــي حیـــــــــ ــبهه المرحلـــــــــــة الراهنـــــــــ ــلیبیة ، وهـــــــــــي مرحلـــــــــــة تشـــــــــ الحـــــــــــروب الصـــــــــ
امتنـــــــــــــا وذلـــــــــــــك لتشـــــــــــــا�ه الظـــــــــــــروف ، منهـــــــــــــا ض عـــــــــــــف األمـــــــــــــة وانقســـــــــــــامها ، 

ــار�خ وطمـــــــــــــع الصـــــــــــــهیونیة والغـــــــــــــرب فـــــــــــــي تر� یعهـــــــــــــا و�ذاللهـــــــــــــا، وتزو�ـــــــــــــر التـــــــــــ
لتحقیــــــــــــق مكاســــــــــــب ســــــــــــافرة الوجــــــــــــه، وتجاهــــــــــــل مقصــــــــــــود للمعاملــــــــــــة اإلنســــــــــــانیة 
التــــــــي عامــــــــل بهـــــــــا اإلســــــــالم الیهـــــــــود خاصــــــــة وأهـــــــــل الذمــــــــة عامـــــــــة، فــــــــي ظلـــــــــل 

ــار�خ حكـمـــــــــــ  ــم �عــــــــــــرف التــــــــــ ــة اإلســــــــــــالمیة، إذ لــــــــــ ــم  اً الخالفــــــــــ ــم مــــــــــــن الحكــــــــــ أرحــــــــــ
ــة، ل ــزة مكرمــــــــ ــه عز�ــــــــ ــي ظلــــــــ ــت فــــــــ ــي عاشــــــــ ــات التــــــــ ــك الفئــــــــ ــن اإلســــــــــالمي لتلــــــــ كــــــــ

ــرق  ــت إلــــــــــــــى غــــــــــــــزو الغــــــــــــــرب للشــــــــــــ ــة هــــــــــــــي التــــــــــــــي دفعــــــــــــ ــامع الدنیو�ــــــــــــ المطــــــــــــ
ــا دفعـــــــــــــت لصـــــــــــــهاینة الیـــــــــــــوم إلـــــــــــــى إقامـــــــــــــة دولـــــــــــــتهم فـــــــــــــي  اإلســـــــــــــالمي، مثلمـــــــــــ
فلســــــــــــطین، واإلســــــــــــالم ال �میــــــــــــز بــــــــــــین قــــــــــــوم وقــــــــــــوم ... وال تشــــــــــــمل رحمــــــــــــة هللا 
ــع  ــوا أفظــــــ ــه، وارتكبــــــ ــن طاعتــــــ ــوا عــــــ ــذین خرجــــــ ــاد الــــــ ــالظ األكبــــــ ــوب وغــــــ ــاة القلــــــ قســــــ

 الجرائم.

ر ســــــــــــــلطان القاســــــــــــــمي وضـــــــــــــوح وجــــــــــــــالء للحقــــــــــــــائق، فـــــــــــــي مســــــــــــــرحیة الـــــــــــــد�تو 
ــدم فـــــــــــي  ــدیني، "إذ �قـــــــــ ــب الـــــــــ ــد عـــــــــــن التعصـــــــــ ــم، و�عـــــــــ ــي الحكـــــــــ ــوعیة فـــــــــ وموضـــــــــ
فصـــــــــــولها حقـــــــــــائق تار�خیـــــــــــة تفضـــــــــــح النزعـــــــــــة التعصـــــــــــبیة لرجـــــــــــال الـــــــــــدین فـــــــــــي 
الغـــــــــرب، وهـــــــــي نزعـــــــــة اســـــــــتنكرها ملـــــــــوك بیزنطـــــــــة الـــــــــذین أدر�ـــــــــوا مـــــــــا وراء هـــــــــذا 

ضــــــــــــهم مــــــــــــن الغــــــــــــزو الصــــــــــــلیبي مــــــــــــن مطــــــــــــامع دنیو�ــــــــــــة ، و�ن لــــــــــــم یتــــــــــــورع �ع
ــدا  ــین بـــــــــ ــه إال حـــــــــ ــروا لمقاومتـــــــــ ــم ینبـــــــــ ــزو ، ولـــــــــ ــرات الغـــــــــ ــام ثمـــــــــ ــؤ النقســـــــــ التواطـــــــــ
تهدیـــــــــــد ســـــــــــافرا لمصـــــــــــالحهم السیاســـــــــــیة ، وفـــــــــــي المســـــــــــرحیة موقـــــــــــف المســـــــــــیحي 
ــدما  ــة المطـــــــــــــامع الغـــــــــــــرب ، و�عـــــــــــ ــوا ذر�عـــــــــــ ــذین رفضـــــــــــــوا أن �كونـــــــــــ الشـــــــــــــرق الـــــــــــ

 لمسوا من معاملة الصلیبین قسوة واستعالء،

 



 

الغر�یة ،  لم یلمسوه في ظل الحكم اإلسالمي ، ولم �كن هذا الموقف جدیدا واحتقاراً 

 )1(فاضطهد رجالها تحت ظل حكم روما، وشردوا في اآلفاق "

هد من المشاهد المسرحیة رجال شفي میبرز امؤلف القاسمي " هذه الحقائق" و�وضح 

المسلمین على الدین المسیحي وهم �ستنكرون ذلك الغزو ، و�حثون إخوتهم من 

 محار�ته والتخلص منه.

هامة و�شارات متمیزة تثیر في النفس العظة ، : وهي  اً تتضمن المسرحیة نقاط

ضرورة لحیاتنا في العالم العر�ي ، لفهم ماهیة األخطاء المحدقة بنا، �ما هي 

ضرور�ة للفئات المتعا�شة في الشرق اإلسالمي عبر التار�خ، ألجل ترسیخ روا�ط 

الحیاة المشتر�ة بین الفئات التي أرسی دعائمها الإلسالم، ورسم أسسها التآخي و 

تعالیم النبي محمد صلى هللا علیه وسلم ، والخلفاء الراشدین الذین صانوا حقوق أهل 

الذمة ، واحترموا عقائدهم ، ومنحوهم حق العبادة، والعیش األمن، وذلك من منطلق 

سبقته، ودعوة القرآن الكر�م التي علمت المسلم  إ�مان اإلسالم �الد�انات السماو�ة التي

أن �حترم تلك العقائد السماو�ة ، ففي ظلها عاشت فئات المجتمع علی اختالف 

 )2(مذاهبها متألفة آمنة من �ل خوف أو تهدید". 

فالمؤلف �قول : من قراءاتي للتار�خ األمة العر�یة وجدت أن ما جرى من أحداث 

واقع مؤلم وأنه �ستنتج من خالل األحداث الصور البطولیة لألمة العر�یة اإلسالمیة 

 التار�خیة �صالح الدین اإلسالمي ، لقد مرت األمة
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اإلســــــــالمیة فتــــــــرات أشــــــــد قســــــــوة ممــــــــا نحــــــــن فیــــــــه فلــــــــتكن هــــــــذه المســــــــرحیة دافعــــــــا 
ــن  ــرحیة مـــــــــ ــألف المســـــــــ ــال. وتتـــــــــ ــد والنضـــــــــ ــو التوحیـــــــــ ــافزا نحـــــــــ ــأس وحـــــــــ ــدم الیـــــــــ لعـــــــــ
ــامي  ــین عـــــــــ ــا بـــــــــ ــدس مـــــــــ ــة القـــــــــ ــي مدینـــــــــ ــا فـــــــــ ــري حوادثهـــــــــ ــول، وتجـــــــــ ــة فصـــــــــ ثالثـــــــــ

م، وهــــــــــــــــــــــي حقبــــــــــــــــــــــة 1244ه الموافــــــــــــــــــــــق 642م، و 1093ه الموافــــــــــــــــــــــق 486
دأ الفصـــــــــل األول مـــــــــن المســـــــــرحیة تمتـــــــــد قرنـــــــــا ونصـــــــــف القـــــــــرن مـــــــــن الـــــــــزمن یـبــــــــ 

ــا  ــدس �قطــــــــــــن فیهــــــــــ ــاء القــــــــــ ــن أحیــــــــــ ــة وهــــــــــــي مــــــــــ ــارة المغار�ــــــــــ ــي حــــــــــ ــهد فــــــــــ �مشــــــــــ
مهـــــــــــاجرون مـــــــــــن المغـــــــــــرب العر�ـــــــــــي و�عضـــــــــــهم مـــــــــــن الیهـــــــــــود، و�ظهـــــــــــر علـــــــــــى 
المســـــــــرح الراهـــــــــب : �طـــــــــرس الناســـــــــك" �شـــــــــكله الـــــــــدمیم ومال�ســـــــــه الرثـــــــــة، یرافقـــــــــه 
ــرك  ــة �طر�ـــــــ ــي مقابلـــــــ ــه فـــــــ ــبب رغبتـــــــ ــن ســـــــ ــأله عـــــــ ــذي �ســـــــ ــودي، الـــــــ ــیفه الیهـــــــ مضـــــــ

ــد س الشــــــــمعون" فیعملــــــــه أنــــــــه �طمــــــــع فــــــــي الحصــــــــول مــــــــن البطر�ــــــــرك علــــــــى القــــــ
ــاكن  ــا علــــــــــــى تحر�ــــــــــــر األمــــــــــ ــا �حثــــــــــــه فیهــــــــــ ــا رومــــــــــ ــالة موجهــــــــــــة إلــــــــــــى �ا�ــــــــــ رســــــــــ
المســـــــــیحیة المقدســـــــــة �مســـــــــاعدة مـــــــــن ملـــــــــوك الغـــــــــرب، و�فهـــــــــم مـــــــــن الحـــــــــوار أن 
�ا�ــــــــــا رومــــــــــا: أور�ــــــــــان الثــــــــــاني" یهــــــــــودي األصــــــــــل، اعتنــــــــــق المســــــــــیحیة واســــــــــتأثر 

 �البابو�ة عن "كلیمنت الثاني

و�قابـــــــــــل �طـــــــــــرس شـــــــــــمعون، و�قنعـــــــــــه �كتا�ـــــــــــة الرســـــــــــالة، و�ـــــــــــان بـــــــــــین شـــــــــــمعون 
ــه یر�ـــــــــد تقـــــــــد�م رســـــــــالة  ــن �طـــــــــرس ال �خبـــــــــره أنـــــــ ــت را�طـــــــــة قر�ـــــــــي ، لكـــــــ و�لیمنـــــــ
إلــــــــى "أور�ــــــــان الصـــــــــاني" ألنــــــــه مـــــــــن أنصــــــــار ســــــــلفه، و�ظهـــــــــر �طــــــــرس الناســـــــــك 

 فرحة �الرسالة.

و�نقلنــــــــــــا المشــــــــــــهد الثــــــــــــاني مــــــــــــن الفصــــــــــــل األول إلــــــــــــى مجمــــــــــــع الكنســــــــــــي فــــــــــــي 
ــام  "كلیرمونـــــــــــت" ــال األلـــــــــــب عـــــــــ ــا " 1095مـــــــــــن وراء جبـــــــــ م، فـــــــــــي حضـــــــــــرة البا�ـــــــــ

ــالة �طر�ــــــــــرك  ــلمه رســــــــ ــذي ســــــــ ــرس الناســــــــــك الــــــــ ــاهد �طــــــــ ــاني " ونشــــــــ ــان الثــــــــ أور�ــــــــ
القـــــــــدس، فیجمـــــــــع أعضـــــــــاء المجمـــــــــع الكنســـــــــي، و�حـــــــــث المهـــــــــم لتحر�ـــــــــر القـــــــــدس 
مــــــــــــن المســــــــــــلمین، و�تســــــــــــند إلــــــــــــى �تــــــــــــاب �طر�ر�هــــــــــــا فــــــــــــي دعوتــــــــــــه، فیجتمــــــــــــع 

رمـــــــــون والمغـــــــــامرون فـــــــــیهم خلـــــــــیط مـــــــــن أو�ـــــــــاش النـــــــــاس مـــــــــنهم اللصـــــــــوص والمج 
 �عض المؤمنین السذج واألكفال،

 



 

ــم شــــــــار�وا  ــا إلــــــــیهم الحــــــــل مــــــــن خطا�ــــــــاهم إن هــــــ فــــــــي  -�ماقــــــــال  -و�هــــــــب البا�ــــــ

ــلیب علــــــــی  ــت اعالمــــــــة الصــــــ ــوف بیــــــــنهم مثبــــــ ــدس ثــــــــم �طــــــ ــب الــــــــدیني المقــــــ الواجــــــ

 )1(لباس المحار�ین، والجموع تصیح: إلى القدس... إلى القدس 

ــاتف ــوت هــــــ ــاني صــــــ ــل الثــــــ ــي الفصــــــ ــمع فــــــ ــلیبیة  �ســــــ ــة الصــــــ ــر بهــــــــالك الحملــــــ �خبــــــ

األولـــــــــــى فـــــــــــي الطر�ـــــــــــق، إال أن إمـــــــــــداد ملـــــــــــوك الغـــــــــــرب �مكـــــــــــن الفرنجـــــــــــة مـــــــــــن 

 احتالل سور�ا الشمالیة وانطاكیة، ثم �حتلون القدس.

ــداد ،  ــتظهر �ــــــــــــاهلل، �غــــــــــ ــوان الخلیفــــــــــــة المســــــــــ ــه، فــــــــــــي دیــــــــــ وفــــــــــــي الفصــــــــــــل نفســــــــــ

ــد  ــه حشـــــــ ــن خلفـــــــ ــرأس، ومـــــــ ــر الـــــــ ــق حاســـــــ ــاة دمشـــــــ ــي قضـــــــ ــه قاضـــــــ ــر أمامـــــــ و�ظهـــــــ

نجد �الخلیفــــــــــــة لتحر�ــــــــــــر الشــــــــــــام وفلســــــــــــطین مــــــــــــن احــــــــــــتالل مــــــــــــن النــــــــــــاس �ســــــــــــت 

الفرنجـــــــــــة، و�تحـــــــــــدث عـــــــــــن الفظـــــــــــائع التـــــــــــي ارتكبهـــــــــــا هـــــــــــؤالء �المســـــــــــلمون فـــــــــــي 

 بالد الشام..

وترفـــــــــــــع الســـــــــــــتارة خلفیـــــــــــــة �ظهـــــــــــــر فیهـــــــــــــا جنـــــــــــــود الفرنجـــــــــــــة ومعهـــــــــــــم "�طـــــــــــــرس 

الناســــــــــك" �حتفلــــــــــون �النصــــــــــر، وال یتــــــــــورع "�طــــــــــرس" عــــــــــن قتــــــــــل الشــــــــــیخ محمــــــــــد 

تعـــــــــرض لهـــــــــا �القـــــــــدس، وتســـــــــدل الســـــــــتارة الـــــــــذي أنقـــــــــذه مـــــــــن قبـــــــــل مـــــــــن محنـــــــــة 

لیعـــــــــود مشـــــــــهد دیـــــــــوان الخلیفـــــــــة الـــــــــذي یبـــــــــدي حزنـــــــــه لمـــــــــا ســـــــــمع مـــــــــن فظـــــــــائع، 

ــف  ــقط المؤلــــــــ ــا �ســــــــ ــائع. (هنــــــــ ــذه الوقــــــــ ــي هــــــــ ــق فــــــــ ــة تحقیــــــــ ــألیف لجنــــــــ ــب تــــــــ فیطلــــــــ

الحــــــــدث علــــــــى الواقــــــــع الحـــــــــالي فــــــــي فلســــــــطین منتقـــــــــد مســــــــاعي الــــــــدول العر�یـــــــــة 

 في تألیف لجان ال نفع فیها لحل قضیة فلسطین).

ــین �ـخـــــــ  ــلطان " وحــــــ ــرة الســــــ ــتمس نصــــــ ــة، یلــــــ ــروي �الخلیفــــــ ــعد الهــــــ ــي ســــــ ــل أبــــــ ي أمــــــ

ــمال  ــي شــــــــ ــد فــــــــ ــه محمــــــــ ــد أخیــــــــ ــة ضــــــــ ــود معر�ــــــــ ــه �قــــــــ ــه أنــــــــ ــاروق" فیخبرونــــــــ بر�یــــــــ

ــراهن للـــــــــدول العر�یـــــــــة المنقســـــــــمة  ــقاط علـــــــــى الواقـــــــــع الـــــــ ــارس وفـــــــــي ذلـــــــــك إســـــــ فـــــــ

 والمتحار�ة)



 

ثـــــــــم �جـــــــــد أعیـــــــــان الخلیفـــــــــة فـــــــــي جـــــــــرأة  )1( "فیصـــــــــیح الهـــــــــروي: " �اللمهزلـــــــــة ..!!"
اللهــــــــــروي محاولــــــــــة للشــــــــــغب فیطلبــــــــــون توقیفــــــــــه فیســــــــــوقه الجنــــــــــودد إلــــــــــى خــــــــــارج 

 القاعة.

وفــــــــــي المشــــــــــهد الثــــــــــاني مــــــــــن الفصــــــــــل الثــــــــــاني، ننتقــــــــــل إلــــــــــى مجلــــــــــس الخلیفــــــــــة 
ه  495صــــــــــــــــفر ســــــــــــــــنة  17الفــــــــــــــــاطمي المیــــــــــــــــاعلي �ــــــــــــــــاهلل فــــــــــــــــي القــــــــــــــــاهرة " 

 م"1101�انون عام  10الموافق 

نصــــــــارى �طلــــــــب مــــــــن الخلیفــــــــة انقــــــــاذهم مــــــــن حكــــــــم وفــــــــي حضــــــــرته وفــــــــد مــــــــن ال
الفرنجـــــــــــــة، ألنــــــــــــــه قســــــــــــــا علــــــــــــــیهم ، واحتقـــــــــــــرهم ، فیعلمــــــــــــــه الخلیفــــــــــــــة أن ملــــــــــــــك 
ــام  اإلغر�ــــــــق �ســــــــاند المســــــــلمین و�ــــــــرى فــــــــي غــــــــزو الفرنجــــــــة مغــــــــامرة شخصــــــــیة قــــــ
ــلة ، �مــــــــــا  ــابهم الخــــــــــاص، وهــــــــــو ال �مــــــــــت إال الــــــــــدین �صــــــــ بهــــــــــا الملــــــــــوك الحســــــــ

ن حلـــــــــب وقـــــــــع فـــــــــي �خبـــــــــرهم أن جیشـــــــــه حـــــــــاول احـــــــــتالل الصـــــــــور لكـــــــــن ســـــــــلطا
خــــــــرب مــــــــع ســـــــــلطان دمشــــــــق فأضـــــــــعف الوضــــــــع فــــــــي الشـــــــــام، و�بــــــــدي الخلیفـــــــــة 
ألمــــــــــه مــــــــــن مــــــــــرض قاتــــــــــل، ولــــــــــم یلبــــــــــث أن أســــــــــلم الــــــــــروح، فنصــــــــــب "الفاضــــــــــل 
الجمــــــــــالي" خلفــــــــــا لــــــــــه ولــــــــــده الصــــــــــغیر تــــــــــولى أمــــــــــور بــــــــــالده �اســــــــــمه و�ســــــــــیر " 

 الجمالي" عدة �عوث إلى الشام ، لكنها تعود مهزومة.

الثاني، تردنا المسرحیة إلى مسجد الخلیفة المستظهر  وفي المشهد الثالث من الفصل
�اهلل في �غداد حیث الجموع هائجة، ومعها ابن الخشاب قاضي حلب فیمنعه الجند 

من الدخول و�تهمونه �إثارة الشغب والعصیان، و�ندفه ابن الخشاب إلى المسجد 
الخلیفة، فینكسر المنبر �ه و�من معه، وتعتدي جماعته على السیدة خاتون زوجة 

و�تسمع الخلیفة إلى شكواه، فالفرنجة احتلوا دمشق و�یروت... وهم في طر�قهم إلى 
 �غداد، و�شعر الخلیفة
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ــوص" مــــــــــودود"  ــر المــــــــ ــیر أمیــــــــ ــه سیســــــــ ــاب ، أنــــــــ ــن الخشــــــــ ــر ابــــــــ ــالخطر، و�خبــــــــ �ــــــــ

 خشاب.لتحر�ر أنطاكیة وحلب، ومعه مائة ألف جندي فیفرح ابن ال

ــى  ــاب إلــــــــ ــن الخشــــــــ ــود ابــــــــ ــاني... �عــــــــ ــل الثــــــــ ــن الفصــــــــ ــع مــــــــ ــهد الرا�ــــــــ ــي المشــــــــ وفــــــــ

ــی ــدة إلـــــ ــل النجـــــ ــه أرســـــ ــه، ألنـــــ ــبض علیـــــ ــي القـــــ ــوان" یلقـــــ ــا "رضـــــ ــن أمیرهـــــ ــب لكـــــ  حلـــــ

حلـــــــــب وأنطاكیـــــــــة مـــــــــن الخلیفـــــــــة ، فقـــــــــد رأى فـــــــــي ذلـــــــــك تهدیـــــــــدا ألمارتـــــــــه (وهنـــــــــا 

إســــــــــقاط ثالــــــــــث علــــــــــى الواقــــــــــع العر�ــــــــــي الیــــــــــوم) و�عــــــــــود "مــــــــــودود �جیشــــــــــه إلــــــــــى 

 العراق، و�تم اغتیاله في الیوم التالي لعودته

 فیقول ابن الخشا�ك

ــدها  ــة قتلـــــــــــت عمیـــــــــ ــدها  -إن أمـــــــــ ــوم عیـــــــــ ــي یـــــــــ ــا .... -فـــــــــ ــي بیـــــــــــت معبودهـــــــــ فـــــــــ

یبیــــــــــــــدها ... ســــــــــــــأذهب إلــــــــــــــى �غــــــــــــــداد، وأطلــــــــــــــب مــــــــــــــن  لحقیــــــــــــــق علــــــــــــــى هللا أن

الســـــــــلطان محمـــــــــد أن یرســـــــــل حملـــــــــة لنجـــــــــدة الشـــــــــام) فیخبـــــــــره رجـــــــــل حلبـــــــــي : أن 

ــام  ــاكر حلـــــــــــب والشـــــــــ ــر دمشـــــــــــق وعســـــــــ ــا وجـــــــــــدت أمـــــــــ ــلت ، لكنهـــــــــ الحملـــــــــــة وصـــــــــ

 )1(وطرابلس مع العدو المحتل ضدها ... ! فیا للعار..؟" 

وارت و�رتفـــــــــع صـــــــــوت ابـــــــــن الخشـــــــــاب مطالبـــــــــا أهـــــــــل حلـــــــــب �ـــــــــالثورة �عـــــــــد أن ـتــــــــ 

 أنباء عن موت السلطان محمد.

، فقــــــــد تــــــــم تنصــــــــیب قائــــــــد  وفــــــــي مشــــــــهد إضــــــــافي یبــــــــدو ابــــــــن الخشــــــــاب محبطــــــــاً 

جدیــــــــــد لحلــــــــــب بینمــــــــــا �انــــــــــت جیــــــــــوش الفرنجــــــــــة تكتســــــــــح ســــــــــیناء فــــــــــي طر�قهــــــــــا 

إلـــــــــــى القـــــــــــاهرة، ومـــــــــــع أن جـــــــــــیش الســـــــــــلطان محمـــــــــــد اســـــــــــتعاد "انطاكیـــــــــــة" فـــــــــــإن 

 اسك".المدینة سقطت من جدید بید الفرنجة بتحر�ض من "�طرس الن 
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األول، تســــــــــــــمع أصــــــــــــــوات المجــــــــــــــانیق،  المسشــــــــــــــهد -وفـــــــــــــي الفصــــــــــــــل الثالــــــــــــــث 

إنهــــــــــا قــــــــــوات صــــــــــالح الــــــــــدین األیــــــــــو�ي" تحــــــــــرر القــــــــــدس �عــــــــــد ثمــــــــــان وثمــــــــــانین 

ســـــــــــــنة مـــــــــــــن االحـــــــــــــتالل وهـــــــــــــو زمـــــــــــــن �قـــــــــــــارب فتـــــــــــــرة االحـــــــــــــتالل الصـــــــــــــهیوني 

لفلســــــــطین بــــــــل یز�ــــــــد علیــــــــه، فــــــــال داعــــــــي للیــــــــأس �مــــــــا یهــــــــدف المؤلــــــــف) و�فــــــــرح 

 الشعب �اقتراب الفرج.

ــان" قائـــــــــد ال ــال، یبـــــــــدو "�الیـــــــ ــي مشـــــــــهد تـــــــ ــة مستســـــــــلموفـــــــ ــد صـــــــــالح ًا فرنجـــــــ للقائـــــــ

ــه جـــــــــــیش  ــالح الـــــــــــدین بر�ـــــــــ ــاوض، لكـــــــــــن صـــــــــ ــو�ي، و�طلـــــــــــب التفـــــــــ ــدین األیـــــــــ الـــــــــ

المســـــــــــــلمین �حـــــــــــــیط �أســـــــــــــوار القـــــــــــــدس، و�طلـــــــــــــب "�الیـــــــــــــان" األمـــــــــــــان، و�ـــــــــــــؤمن 

ــانوا  ــم �ـــــــــ ــوالهم، ألنهـــــــــ ــوقهم وأمـــــــــ ــى حقـــــــــ ــدس علـــــــــ ــاری القـــــــــ ــدین نصـــــــــ صـــــــــــالح الـــــــــ

یراســـــــــلون إلنقـــــــــاذ الـــــــــبالد مـــــــــن حكـــــــــم الفرنجـــــــــة البغـــــــــیض، �مـــــــــا �ســـــــــمح للفرنجـــــــــة 

ــا....  ــدس �رعا�ـــــــــ ــي القـــــــــ ــوا فـــــــــ ــم، أو �مكثـــــــــ ــى بالدهـــــــــ ــودوا إلـــــــــ ــالمین أن �عـــــــــ المســـــــــ

ــل  ــى �ـــــــ ــانیر علـــــــ ــرة دنـــــــ ــدارها عشـــــــ ــة مقـــــــ ــاتلین فد�ـــــــ ــود المقـــــــ ــى الجنـــــــ و�فـــــــــرض علـــــــ

ــي  ــان" و�وصـــــــــــ ــرأة والطفـــــــــــــل.. فیقبـــــــــــــل "�الیـــــــــــ ــانیر للمـــــــــــ ــة دنـــــــــــ ــارب، وخمســـــــــــ محـــــــــــ

ــي  ــوت فــــــــــ ــات والبیــــــــــ ــى الحرمــــــــــ ــداء علــــــــــ ــدم االعتــــــــــ ــده �عــــــــــ ــدین" جنــــــــــ صــــــــــــالح الــــــــــ

ــا �طر�ـــــــــرك القـــــــــدس ــادرة  القـــــــــدس، وأمـــــــ ــه �المغـــــــ الالتینـــــــــي "أیرالیكـــــــــوس فیســـــــــمح لـــــــ

 ومعه أم�هللا وجواهره، وال �حتجز منها إال عشرة دنانیر فد�ة.

ــا:  ــین همـــــ ــن رجلـــــ ــتارة عـــــ ــع الســـــ ــث، ترفـــــ ــل الثالـــــ ــن الفصـــــ ــاني مـــــ ــهد الثـــــ ــي المشـــــ وفـــــ

ــة  ــلیم إلــــــــى الفرنجــــــ ــرار الكامــــــــل األیــــــــو�ي بتســــــ ــدثان عــــــــن قــــــ عیســــــــى و�بــــــــراهیم یتحــــــ

أن ســـــــــــــلمهم دمیـــــــــــــاط، و�حـــــــــــــتفظ مـــــــــــــع بیـــــــــــــت لحـــــــــــــم والناصـــــــــــــرة وتبنـــــــــــــین �عـــــــــــــد 

ــد  ــك �عـــــــ ــان ذلـــــــ ــعائرهم، �ـــــــ ــة شـــــــ ــى إلقامـــــــ ــجد األقصـــــــ ــالقرى و�المســـــــ ــلمون �ـــــــ المســـــــ

اثنــــــــین وعشــــــــر�ن ســــــــنة مــــــــن تحر�ــــــــر القــــــــدس علــــــــى یــــــــد صــــــــالح الــــــــدین، فنفجــــــــر 

الغضــــــــــب لــــــــــدى الجمــــــــــاهیر، ورجــــــــــال الــــــــــدین مــــــــــن هــــــــــذه الخیانــــــــــة التــــــــــي نجــــــــــد 

 س).اآلن ما �ماثلها في الواقع �فلسطین، والسیما محاولة تهو�د القد



 

و�تســـــــــــلم ملـــــــــــك الفرنجـــــــــــة "فر�ـــــــــــدر�ك الثـــــــــــاني" مفـــــــــــاتیح القـــــــــــدس، إال أن "الجنـــــــــــود 

 الخور ازمیة �حررون المدینة، و�طردون الفرنجة منها.

ــان فكانـــــــــت أقـــــــــرب  ــد بوحـــــــــدتي الزمـــــــــان والمكـــــــ ــظ أن المســـــــــرحیة لـــــــــم تتقیـــــــ ونالحـــــــ

ــائع  ــا موضـــــــــــــع الحـــــــــــــدث، و�لـــــــــــــم الوقـــــــــــ ــة، یـــــــــــــر�ط بینهـــــــــــ إلـــــــــــــى لوحـــــــــــــات تمثیلیـــــــــــ

ــدة فیمــــــــا زمــــــــان و  ــدفها فــــــــي اســــــــقاط الماضــــــــي علــــــــى المتباعــــــ مكانــــــــة، لتــــــــؤدي هــــــ

الحاضــــــــــر والــــــــــدعوة إلــــــــــى االســــــــــتفادة مــــــــــن عبــــــــــر التــــــــــار�خ وطــــــــــرد الیــــــــــأس مــــــــــن 

ــاة  النفـــــــــــوس وقـــــــــــد خـــــــــــیم علیهـــــــــــا واقـــــــــــع العـــــــــــرب والمســـــــــــلمین الیـــــــــــوم مـــــــــــن مأســـــــــ

ــن  ــد وأقســــــــى مــــــ ــو أشــــــ ــا هــــــ ــى مــــــ ــة اإلســــــــالمیة إلــــــ ــد تعرضــــــــت األمــــــ فلســــــــطین، فقــــــ

اســـــــــــــتطاعت أن  محنـــــــــــــة الصـــــــــــــهیونیة الیـــــــــــــوم، لكـــــــــــــن �صـــــــــــــبرها وقـــــــــــــوة إرادتهـــــــــــــا

 تصمد وأن تحقق حلمها في تحر�ر األرض.  

 البناء الدرامي للمسرحیة:

 الشخصیات:

ــددة تتجـــــــــــــاوز فـــــــــــــي �عـــــــــــــض المشـــــــــــــاهد عشـــــــــــــر  ــیات المســـــــــــــرحیة متعـــــــــــ شخصـــــــــــ

 -شخصــــــــــیات، وهــــــــــي أفــــــــــراد مجموعــــــــــة مــــــــــن الجنــــــــــد.. مثــــــــــل �طــــــــــرس الناســــــــــك 

 -المســــــــــــتظهر �ــــــــــــاهلل  -القاضــــــــــــي ابــــــــــــن الخشــــــــــــاب  -البا�ــــــــــــا أور�ــــــــــــان الثــــــــــــاني 

ــل ال ــالي األفضـــــــــــ ــروي  -جمـــــــــــ ــعد العمـــــــــــ ــو ســـــــــــ ــق أبـــــــــــ ــاة دمشـــــــــــ ــي قضـــــــــــ  -قاضـــــــــــ

ــداع  ــة مـــــــــن ابتـــــــ ــیات ثانو�ـــــــ ــدین األیـــــــــو�ي وغیـــــــــرهم و�عـــــــــض الشخصـــــــ وصـــــــــالح الـــــــ

عیســـــــــــــى أحمـــــــــــــد واختــــــــــــــار  -الشـــــــــــــیخ محمـــــــــــــد  -ابـــــــــــــراهیم  -المؤلـــــــــــــف مثـــــــــــــل 

 المؤلف لها أسماء تالئم وضعها االجتماعي واالنساني.

وفــــــــــــي مســــــــــــرحیة أكثــــــــــــر مــــــــــــن شخصــــــــــــیة محور�ــــــــــــة، لعــــــــــــل أبرزهــــــــــــا " �طــــــــــــرس 

ــك" وهــــــــــــــي شخصــــــــــــــیة ســــــــــــــلبیة ترمــــــــــــــز إلــــــــــــــى التعصــــــــــــــب والعدوانیــــــــــــــة، الن  اســــــــــــ

 والقاضي ابن الخشاب

 



 

ــي  ــائر علــــــ ــب والثــــــ ــلم الغاضــــــ ــعب المســــــ ــوت الشــــــ ــا صــــــ ــروي وهمــــــ ــعد الهــــــ ــو ســــــ وأبــــــ

 السلطة �سبب ما حل �البالد ، لتخاذلها وانقسامها.

و�مكـــــــــن أن تعـــــــــد شخصـــــــــیة " األفضـــــــــل الجمـــــــــالي " رمـــــــــز للقائـــــــــد المـــــــــدافع عـــــــــن 

�غفـــــــــــل المؤلـــــــــــف عـــــــــــن إبـــــــــــراز مطامعـــــــــــه فـــــــــــي االســـــــــــتئثار حیـــــــــــاض األمـــــــــــة، وال 

�الســـــــلطة، فهــــــــو �حكــــــــم الـــــــبالد �اســــــــم الخلیفــــــــة طفــــــــل هـــــــو ابــــــــن المســــــــتعلي �ــــــــاهلل 

... ال یتجــــــــــاوز خمــــــــــس ســــــــــنوات مــــــــــن عمــــــــــره، نصــــــــــبه "الجمــــــــــالي" خلیفــــــــــة فــــــــــي 

 �غداد ،، واستأثر �الحكم دونه.

ــدین األیــــــــــــو�ي"  ــیات اإل�جابیــــــــــــة فــــــــــــي المســــــــــــرحیة "صــــــــــــالح الــــــــــ ومــــــــــــن الشخصــــــــــ

ــرر الـقـــــــــ  ــة محــــــــ ــا ثانیــــــــ ــة" التــــــــــي حررتهــــــــ ــة الداو�ــــــــ ــان الفرقــــــــ ــة فرســــــــ دس، ومجموعــــــــ

 �عد أن استعادها الفرنجة زمن "الكامل األیو�ي".

 -علـــــــــــــی عظمـــــــــــــتهم  -" ولـــــــــــــم ینشـــــــــــــأ المؤلـــــــــــــف أن �خـــــــــــــص القـــــــــــــادة وحـــــــــــــدهم 

 �صفة البطل

اإل�جـــــــــابي، بـــــــــل أشـــــــــرك معهـــــــــم فـــــــــي هـــــــــذه البطولـــــــــة القـــــــــوى الشـــــــــعبیة وممثلیهـــــــــا 

ــدین والمعبـــــــــــر�ن عـــــــــــن صـــــــــــوت  ــال الـــــــــ ــه مـــــــــــن . رجـــــــــ ــنح عملـــــــــ ــاهیر ، فمـــــــــ الجمـــــــــ

 الفني �عدا شعبیا

ــادة  ــعبي الـــــــــذي أحســـــــــن القـــــــ ــد الشـــــــ ــوال ذلـــــــــك المـــــــ �عكـــــــــس صـــــــــورة الواقـــــــــع ، إذا لـــــــ

اســــــــــتغالله، ومــــــــــا �ــــــــــان للمســــــــــلمین أن �ســـــــــــتردوا مــــــــــا ســــــــــلبه الغــــــــــزاة ، �مـــــــــــا أن 

ــلبیة لتكــــــــــــون  ــة أو ســــــــــ ــیة إ�جابیــــــــــ ــرا بتحلیــــــــــــل شخصــــــــــ ــم �عــــــــــــن �ثیــــــــــ المؤلــــــــــــف لــــــــــ

ن تلـــــــــــــــك اإل�جابیـــــــــــــــة أو الشخصــــــــــــــیة المحور�ـــــــــــــــة ، ذلـــــــــــــــك أن الواقــــــــــــــع یثبـــــــــــــــت أ

ــیة واحـــــــــدة، بـــــــــل �انـــــــــت ثمـــــــــرة مواقـــــــــف  ــلبیة لـــــــــم تكـــــــــن مـــــــــن نتـــــــــاج شخصـــــــ الســـــــ

 )1(متآزرة شارك فیها �ثر من فرد أو جهة".
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 الحكمة:

ــن  ــا مـــــــ ــف إلیهـــــــ ــم �ضـــــــ ــار�خي ، ولـــــــ ــع التـــــــ ــا للواقـــــــ ــون أمینـــــــ ــف أن �كـــــــ ــر المؤلـــــــ آثـــــــ
ــاة  ــدم ونــــــــــــبض حیــــــــــ ــاللحم والــــــــــ ــاعد علــــــــــــى أن �كســــــــــــوها �ــــــــــ ــا �ســــــــــ ــه إال مــــــــــ خیالــــــــــ
ــت تحـــــــــــرك  ــي �انـــــــــ ــیات الثانو�ـــــــــــة التـــــــــ ــك الشخصـــــــــ ــن خـــــــــــالل تلـــــــــ ــاهیر مـــــــــ الجمـــــــــ

 العمل المسرحي من وراء وقائع التار�خ.

 الصراع:

هـــــــــو صــــــــــراع یتــــــــــأزم بهــــــــــزائم متوالیــــــــــة، واحـــــــــتالل الفرنجــــــــــة ومجــــــــــن مــــــــــن العــــــــــالم 
ــعبیة ع ــمیة والشــــــــ ــل الرســــــــ ــوي، اإلســــــــــالمي، وردود الفعــــــــ ــع المأســــــــ ــذا الواقــــــــ لــــــــــى هــــــــ

حتـــــــــی غـــــــــذا تـــــــــأزم الموقـــــــــف الح �صـــــــــیص األمـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل ظهـــــــــور البطـــــــــل 
ص الح الــــــــدین األیــــــــو�ي، ثـــــــــم ینقلنــــــــا المؤلـــــــــف إلــــــــى تــــــــأزم آخـــــــــر �عــــــــد محاولـــــــــة 
ــراع  ــك الكامــــــــــــل، و�نفــــــــــــرج الصــــــــــ ــة زمــــــــــــن الملــــــــــ ــة للفرنجــــــــــ ــلیم القــــــــــــدس ثانیــــــــــ تســــــــــ

 �انتصار الفرسان الداو�ة على الفرنجة ، وتطهیر مدینة القدس.

 للغة:ا

ــم  ــیط یتســــــــــ ــلوب ســــــــــــهل �ســــــــــ ــة الفصــــــــــــحي مــــــــــــن خــــــــــــالل أســــــــــ المســــــــــــرحیة �اللغــــــــــ
�الوضـــــــــوح فـــــــــي تر�یبـــــــــه وســـــــــهولة تتـــــــــدفق فیهـــــــــا العبـــــــــارات ولـــــــــم یلجـــــــــأ القاســـــــــمي 
ــیل  ــي توصـــــــ ــاطة فـــــــ ــى البســـــــ ــد إلـــــــ ــل تعمـــــــ ــه بـــــــ ــي عباراتـــــــ ــي فـــــــ ــرف بالغـــــــ ألي زخـــــــ

 ) | المكان:1أفكاره للقارئ. (

 :المكان

ــان ـفـــــــــ  ــر، المكــــــــ ــى آخــــــــ ــف مــــــــــن آن إلــــــــ ــرحیة �ختلــــــــ ــذه المســــــــ ــي هــــــــ ي الفصــــــــــل فــــــــ
ــاني  ــهد الثـــــــ ــي المشـــــــ ــدس ، وفـــــــ ــة القـــــــ ــي مدینـــــــ ــان فـــــــ ــهد األول �ـــــــ ــن المشـــــــ األول مـــــــ
المجمــــــــع الكنســــــــي والمكــــــــان فــــــــي المشــــــــهد الثــــــــاني مــــــــن الفصــــــــل الثــــــــاني دیـــــــــوان 

 الخلیفة ، والمشهد الثالث �ان في �غداد.
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 ما یذكره التاریخ

 لمسرح القاسمي

  



 

ــرح  ــار�خ لمســـ ــجله التـــ ــوف �ســـ ــا ســـ ــتم �مـــ ــأن نخـــ ــد �ـــ ــتنا البـــ ــة دراســـ ــي نها�ـــ فـــ

 القاسمي وهذا من خالل نتائج وهي :

ــون قـضــــــــــــ  - ــن أن تكـــــــــــ ــن الممكـــــــــــ ــسمـــــــــــ ــي تالمـــــــــــ ــیة التـــــــــــ ــع السیاســـــــــــ  ا�ا المجتمـــــــــــ

 بـــــــــــــروزا فـــــــــــــي المســـــــــــــرح السیاســـــــــــــي مـــــــــــــن خـــــــــــــاللالیومیـــــــــــــة األكثـــــــــــــر  الحیـــــــــــــاة  

 النصوص المسرحیة.�مصادر التار�خ في  االستعانة   

ــرح - ــاب المســــــــــ ــه الكتــــــــــ ــتقى منــــــــــ ــم اســــــــــ ــرا مهــــــــــ ــزال مصــــــــــ ــار�خ وال یــــــــــ ــان التــــــــــ  �ــــــــــ

ــادو    ــع المـــــــــــ ــاب مـــــــــــ ــل الكتـــــــــــ ــة تعامـــــــــــ ــت درجـــــــــــ ــرحیة ، واختلفـــــــــــ ــار�هم المســـــــــــ   تجـــــــــــ

 الظــــــــــــــــــروف الموضــــــــــــــــــوعیة لكــــــــــــــــــل �اتــــــــــــــــــب وحســــــــــــــــــب التار�خیــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــب 

 العصر الذي �عیش فیه. متطلبات 

 تــــــــار�خ عــــــــلتوجــــــــد هنــــــــاك فــــــــروق بــــــــین الكاتــــــــب المســــــــرحي الــــــــذي یوظــــــــف ال -

ــؤرخ ،      ــین المـــــــــــ ــرح و�ـــــــــــ ــنالمســـــــــــ ــول الفـــــــــــ ــتم �أصـــــــــــ ــرحي یهـــــــــــ ــب المســـــــــــ  فالكاتـــــــــــ

ــائق   ــتم �الحقـــــــــ ــؤرخ یهـــــــــ ــدرامي المـــــــــ ــمي الـــــــــ ــلطان القاســـــــــ ــار ســـــــــ ــة. اختـــــــــ  التار�خیـــــــــ

ــات المأـســــــــ     ــرحیاته األحطـــــــ ــي مســـــــ ــه وجـــــــــد أنفـــــــ ــك ألنـــــــ ــار�خ وذلـــــــ  و�ة مـــــــــن التـــــــ

 ما جرى في التار�خ اإلسالمي �شا�ه ما �جري    

 اآلن لألمم العر�یة.

ــام�تا - ــین الحكــــــ ــة بــــــ ــاجز الرهبــــــ ــیم حــــــ ــي تحطــــــ ــل فــــــ ــمي تتمثــــــ ــلطان القاســــــ ــة ســــــ  �ــــــ

 ق التقلیــــــــــــدي الــــــــــــذي نســــــــــــجه حكامنــــــــــــا حــــــــــــولوالكتا�ــــــــــــة فهــــــــــــو �ســــــــــــر الطــــــــــــر     

 ع النــــــــــاس العــــــــــادیین والعتقــــــــــادهم �ــــــــــأنأنفســــــــــهم ، خوفــــــــــا مــــــــــن االشــــــــــتراك ـمـــــــــ    

 �األدب مضیعة للوقت السیاسي. االهتمام   

ــا  - ــة احتجاجــــــ ــع األمــــــ ــاج علــــــــى وقــــــ ــام ،االحتجــــــ ــد الحكــــــ ــن طــــــــرف أحــــــ ــرا مــــــ  مر�ــــــ

ــا      ــة الحكـــــــ ــین طبقـــــــ ــائدة بـــــــ ــادات الســـــــ ــد والعـــــــ ــن ســـــــــرب التقالیـــــــ ــروج مـــــــ ــو خـــــــ  مهـــــــ

 العرب   



 

 اســـــــــتعرض ســـــــــلطان القاســـــــــمي �مســـــــــرحیاته التار�خیـــــــــة الماضـــــــــي �ســـــــــلبیاته −

ــة ــذا �غـــــــــرض محاولـــــــ ــار�خ للواقـــــــــع وهـــــــ ــاول أن �قتـــــــــرب التـــــــ ــه وحـــــــ  و��جابیاتـــــــ

 للنهوض �األمة العر�یة.

ــار  − ــي �التـــ ــى وعـــ ــىالكاتـــــب علـــ ــرك الملتقـــ ــد أن �شـــ ــو یر�ـــ ــه وهـــ ــه  �خ ودروســـ معـــ

 بهذا الوعي.

 النصـــــــوص الثالثـــــــة أبـــــــرزت الجانـــــــب البطـــــــولي والنضـــــــالي للشـــــــعب العر�ـــــــي −

ــإبراز ــت �ـــــــ ــیرهم واهتمـــــــ ــعفهم وتقصـــــــ ــببوا �ضـــــــ ــعفوا تســـــــ ــام ضـــــــ ــاذج لحكـــــــ  نمـــــــ

 ومصالحها �ضیاعها. وانصرافهم عن هموم األمة

ــا لبـســـــــــ  −  بــــــــــل اً مبهـمـــــــــ ًا أو ترمیــــــــــز  اً غموـضـــــــــ  أو  اً النصــــــــــوص لــــــــــم تتــــــــــرك لنــــــــ

ــة ــي لمحــــ ــو" فــــ ــفة ودخــــ ــات الكاشــــ ــن العتبــــ ــمونیة مــــ ــرة المضــــ ــدت المباشــــ  اعتمــــ

 الحدث والحوار.

ــة وذلـــــــك −  اهتمـــــــت النصـــــــوص �العیـــــــد القـــــــومي والبحـــــــث عـــــــن خـــــــالص األمـــــ

ــلبیة فــــــي التــــــار�خ العر�ــــــي واإلســــــالمي والــــــر�ط بــــــین  �ــــــإبراز الممارســــــات الســــ

هــــــذه الحــــــوادث التــــــي �انــــــت �حاضــــــر مماثــــــل �ــــــي تجنــــــب مأســــــاته وتفتقــــــر 

 فوق جراحنا و آالمنا واالنطالق إلى عصر جدید مشع �األمل.
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