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 ة "الوزير العاشق"مسرحي   يم والخيانة فل  والح   ب  الح  
 "فاروق جويدة": لـ

The Love, Dream and Betrayal Trilogy in “Farouk Juwayda” Play 
"The Lover Minister": 

 د. مايسة علي زيدان
 المسرح المساعدأستاذ 

 جامعة طنطا –كلية التربية النوعية  –قسم اإلعالم 
 

 ملخص البحث 
مسععرةية لالععو  ر فعع   مل  لالخيانععةلل ععالتعععرع علععه أهميععة العالقععة بععي" لال عع ل  لال    هتسعععه هععلد الد اسععة  لعع 

فهعو يتلللعف فع  ؛  االنفععاال   عله بلو ة العديد م" المشاعر أقد   لذلك أن الشعر ،العاشقل للشاعرل فا  ق جو دة
فالشعر ينفل  له منعاطق خفيعة ال تسعتطيل الناعر الوإعوه  ليهعا ؛   ساير خلجاتها  شط اتها، أعماق النفس البشر ة

ل توظيععا كيععا اسعتطاف لفععا  ق جو ععدة :  هععوالد اسعة ال اليععة فعع   التسععا ه الععر يس  لعه ممععا تدوانععا ؛ التعبيعر عنهععا
  الخيانة ف  مسرةية لالو  ر العاشقل؟ ،  ال لم ،ثيما  ال  

 : كان م" أهم نتا ج الد اسة ،البنيوي  المنهج  ،  عچعله المنهج السيميولو الد اسةهلد   قد اعتمد 
تدعدمها  تسعتطيل أن  العوط"  معدا التيع ية التع  هو ةع ؛ تيمة لال  ل  المسرةية ه  التيمة الر يسة ف -

عا مع" اخعتالع ة عام ، لل فعا  عليع الفرا أ  تج  أن تددمها لهعلا العوط"  فكعان ةع  لابع"   عد نل لدرطبعة خوفلعا  قلدل
 طععا  هععلد التيمععة الر يسععة تيهععر العديععد معع" تيمععا  ال عع     فعع. لابعع"   ععد نل ةيععاةفعع   الطوا ععا هععو ال عع  ا  ه

  :الجز ية ااخف النص
فعع لال ع ل هعو التيمععة  ، لالخيانععةل ، لال لعمل، لال ع ل :العالقعة الدينامي يعة الدو عة بعي" االلععة الايمعا  العاال  -

ثعم ،  االطمئنعان،  السععااة ، التع  ا تبطعب ألا معف،  طا ها معيعم أةعدا  العنص المسعرةهف   ا ساسية الته تد  
 ل مععا ظهععر  لالخيانععةل  سععابق للخيانععة  لععوال  جععوا لال عع فال عع، لليهععو  تيمععة لال عع  تيمععة لالخيانععةل نتيجععةل   تعع ت

فجميل ، لال  ل  لالخيانةل   هو يتوسط تيمت  ، ملل  ثم ت ون لال   ، المو ، رةي  الل  ، ال دد، در  الك   ..ألمستو اتها  االالتها
 . السعااة ،الخالص، ف ا مفما   يلال لمل الل شخصيا  النص ا تبطب بع

  التلر   الزمن خاإة ؛لالتلر  لتدنية  المسرةيةف   م" أهم التدنيا  الفنية الته استخدامها لجو دةل -
خيعاه  التفكيعر إلتدعا  عدعف ق أكبر قد  م" ال في  عالمة  مز ة للداللة عله ت د  ، عبر  غفال  ت ديد  م" ا ةدا 

 .المشاهد / تلد   الم  
 

 ل.لفا  ق جو دة ،لالو  ر العاشقل ،لالخيانةل ،ملل  لال    ،ل   لال   : الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
المسععرح ألالشعععر ةتععه نهاتععا  الدععرن الاععام" عشععر  بععداتا  الدععرن فدععد ا تععبط ظهععو  ، الشعععر هععو أااة المسععرح

 الععععد اما  ،ير، فالععععد اما اليونانيععععةنجليععععزي  لعععيم ش سعععع ا اهععععا  العععد اما النار ععععة   ةيععععف الشععععاعر اإل التاسعععل عشععععر مععععل
د  فععع  أةيعععان الشععععر؛ فا تبطعععب الللعععة الشععععر ة ألطبيععععة الشخصعععية الد اميعععة ل عععجميعهعععا     ، ا   بيعععة، الر مانيعععة

دععة تتناسعع  مععل عيمععة الشخصععية المسععرةية نم  فالشعععر للععة سععامية م  ،  م انتهععا خاإععة فعع  الععد اما اليونانيععة الددتمععة
 . ا ة مم" تشاهد ن العرض م انتها ف  النص  عند الني  

بعععف كعععان ا ااة ا ساسعععية فععع  المسعععرةية العربيعععة ال دياعععة  ، لعععم تدتصعععر الشععععر علعععه العععد اما اللربيعععة ف سععع 
معع" قععد ة علععه التعبيععر ععع" المشععاعر  ا فكععا ؛ ذلععك أن الشعععر ال يتميععز ألاإلتدععاف  –الشعععر  –لمععا لعع  ؛  المعاإععرة

 للشعر قد ة متعاظمة عله ندف المعان  أل سعرف ممعا يندلهعا الناعر ،  إنما بتراألط الكلما  المت ر ة م" المنطدية ،فدط
ة ال ي عل  له مناطق خفالشعر ينف  ل عف؛ ا  شط اتهاف  المسرح؛ فهو يتلللف ف  أعماق النفس البشر ة   ساير خلجاته

 (.2015 ،215 )معتز سالمة، فهو للة ناألية ألال ياة تتسم ألالسرعة  االندفاف.... تستطيل النار الوإوه  ليها
  إشكاليه الدراسة:

لما لع  مع" قعد ة  ؛ي" م" الدراء  المشاهدي"تلد   الشعر هو للة المشاعر  االنفعاال  الت  تست وذ عله قلوب الم  
ذلععك أنعع  يتلللععف فعع  أعمععاق الععنفس ؛ علععه التعبيععر ععع" المواقععا  ا فكععا   الديععاتا التعع  تتعلععق ألال يععاة  المجتمععل

يععة اسععتلاله الللععة م ان يتععي   ممععا ،البشععر ة   نفععل  لععه منععاطق خفيععة ال تسععتطيل الناععر الوإععوه اليهععا  التعبيععر عنهععا
 ص المسرة . ا ااخف النا  جمالي   توظيفها ا امي  

 ه  هعو معا ةعا،   عله بلو ة العديد م" المشاعر  االنفعاال  م" المسرةية النار عةأقد     ن المسرةية الشعر ة
تتعلعق بععع   ا فكعا   االنفععاال  التععفطعرح العديعد معع"  ،العاشععقل مسععرةية لالعو  رفع    بلو تع  ل طرةعع لفعا  ق جو عدة

ععالتعع  أثععا   جععدالل  ، لالخيانععةل ، لال لععمل ،لال عع ل ، تععد   ةولهععا المسععرةية  ت ديععد التيمععة ا ساسععية التععفعع   عا  اسل
جعدالل  أثعا    ،التا  خيعة  ا ابيعة المعر فعة التعمع" الشخصعيا   كللك افعل ألععدا  ؛  طبيعة العالقة بي" هلد التيما 

ا بي" موقعها الد ام  . النص الشعرا   اقعها التا  خف     اسعل
 ،ال عع  :ل توظيععا ثيمععا كيععا اسععتطاف لفععا  ق جو ععدة:  الد اسععة ال اليععة فعع  يت ععدا التسععا ه الععر يس فعع ؛لععلا 
  الخيانة ف  مسرةية لالو  ر العاشقل؟،  ال لم

 :تساؤالت الدراسة
 التالية: اإلجاألة ع" التسا ال  ههلد الد اسة  ل هتسع

  ؟المسرةيةف   هم إو هاأ  ما  ؟جو دةل لفا  ق  ما التيمة ا ساسية ف  مسرةية لالو  ر العاشقل لع  -1
   ؟يانةل ف  مسرةية لالو  ر العاشقلما العالقة بي" االال  لال  ل  لال لمل  لالخ  -2
 ؟ يانةل ف  مسرةية لالو  ر العاشقلما أهم الشخصيا  الته ا تبطب بتيمة لال  ل  لال لمل  لالخ  -3
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 ؟ العاشقليانةل ف  مسرةية لالو  ر ما أهم مستو ا  لالخ  -4
  ؟لالو  ر العاشقمسرةية ل  عتمد عليها لفا  ق جو دةل فا   ا  الفنية التما أهم التدني    -5

  :أهمية الدراسة
الععو  ر العاشععقل عالمععة مهمععة فعع  تععا  ع المسععرح الشعععري المصععري المعاإععر، فهعع  المسععرةية لتماععف مسععرةية 

 جعععدالل  العععو  ر العاشععقلل قععد أةعععدثب مسععرةية ، (1980)(  نشعععرها 1976كتبهععا )؛ ا  لععه للشعععاعر لفععا  ق جو عععدةل
علععه مسععرح  مععل بععداتا  الموسععم المسععرة  ،( علععه مسععرح الد لععة1984ضععجة فنيععة ألعرضععها فعع  خر عع  )   ا،ندععدت  

  جعععدير  الدعععدير لعبعععد   غيعععبل  كانعععب بداتعععة لشعععاعر مسعععرة ،السعععالم ألطولعععة العمالقعععي"؛ الدعععديرة لسعععمي ة أيعععوبل
 ن ؛ مجعععاه المسعععرحفععع   أهميعععة هعععلد الد اسعععة مععع" أهميعععة الكاتععع  ذاتععع   أهميعععة معععا قدمعععة   تععع ت ألعععاالةترام  التدعععدير.

 ي المسعععرح الشععععر فععع   لاإلتدعععاف عفععع شععع اه ا ابيعععة للتعبيعععر عععع" تجعععا ب الشعععاعر اللاتيعععةالمسعععرةية الشععععر ة أقعععرب ا 
ا غيععر   )أةمععد  ل بمععا ال تدععدمها غيععرد لمعععان  التععهت اععا الكايععر معع" ا معع" الععدالال  ... متنععاد   تسععتطيل أن تدععدم عععدال

 .(44، 2018 عما 
علععه الععرغم معع" ف . ال ديدععة التا  خيععة  الواقععل الفنعع بععي" مععا أثععا د نععص لالععو  ر العاشععقل معع" جععدهعععال ة علععه 

ععا هععلا العمععف التفعع   لععم ألتععزم  ننعع : لمددمععة الطبعععة ا  لععه معع" المسععرةية قععا الل فعع   اعتععراع لجو ععدةل بععللك ععا  ثيدل زامل
  سعععععم  لاة ل  لابععععع"   عععععد ن جوانععععع  الخعععععالع بعععععي" ل ال  فععععع   .. فدعععععد خالفعععععب أةعععععدا  التعععععا  عالتا  خيعععععةألا ةعععععدا  
 ثعم أنهيعب المسعرةية ألسعدوح ال  عم اإلسعالم  ،موقا لاب"   د نل معل الملعك  ثم خالفب التا  ع ف ...شخصيتيهما

ن ألعع   غعم ذلعك فع  (.10 ،1980، ل )فعا  ق جو عدةك ال عد  جعاء ألععد  فعاة لابع"   عد ن ا نعدلس  غعم أن ذلعف  
الشعاعر ل (  لعه أن152 ،1985)ةامد أبعو أةمعد،  ةيب أشا  ،الدا سي"  النداا ت خل ن علي  هلا التليير  التبديف

ععا مععع" أي أإععوه أ  قواعععد مسععرةية ا،  أن يت لععف تمامل  هعععلان ، فععا  ق جو ععدة أألععاح لنفسعع  أن تمسعععع التععا  ع مسععخل
ع ل.قيمة ف  عملع  المسعرة يةل عله أي عيبان خطيران تدييان كل ا أن  "   ال أن هنعا  م  ًكعدل سعاند موقعا لجو عدةل م

ًم" ألع  مع" قعيم   تم "  قناعا  ،  سيلة ال غاتةلت عد   اللجوء  له التا  ع ، فكعا أللشاعر أن تعبر م" خالل  عمعا يع
ا ا  لم ت " تلييرل ،  أن تيل عله ألسنة شخصيات  ما تعتمف ف  نفس  هو م"   ا  أةالم ل دا د  الاابتة أ  تشعو هل

ا ل تعم  م   ( م" 210، 1983، عبد المنعم تليمة) د أكد(.  هو ما طرة  18، 1998براهيم شي ة،  ل )عبد ال ميد دل
 نما يتخطه هلد المعطيا   له  ا ا  جديد لها فيبعد  ، معطيات  الخا جية المباشرةف   الف" ال تدا عند الواقلأن ل

 .ل  إو ت  الفنيةل إو ة جديدةف   الواقل
 :منهج الدراسة

موضععوف   نععا  الععنص المسععرةكو   تدععوم علععه  إععا م     طععا  لالد اسععا  الوإععفيةل التعع  فعع تععدخف هععلد الد اسععة    
عت    ال دياعة التع  تعتمد عله مجموععة مع" المنعاهج النددتعة، الد اسة ،  ت ديعق  بلعو ة ماهيعة العنص المسعرة  هم فعس 

تدعوم علعه ا اسعة  ععهچفعالمنهج السعيميولو؛ لي ج البنيعو   لالمعنه ل ععچل المنهج السيميولومنهاالهدع م" هلد الد اسة، 
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 المععدلوه،  اه   لالداللععة هعع  عالقععة تت دععق معع" تعع لا الععد   فععع، جععزاء الععنص إلنتععان المعنععهأتععربط بععي"   التعع العالمععا 
ًلععا بنيععة الداللععة ل)ا   ابيععة أنسعع  المنععاهج ا   عععچلوالسععيميو  عععد المععنهج    ، (130، 2006، ألسععام قطععو ت ااهمععا ي

العنص كعللك العر يس    ي  ذلعك لوجعوا العنص ال عوا   ؛تعتمد عله الللة  مسعتو اتها  لد اسة النصوص المسرةية الت
 ،آن  لععنص  معانيعع  اليععاهرة  المسععتترة فععمعع" االال  ا ي تاععر   لاإل شععااا  المسععرةيةل التعع عععرع بعععأ  مععا ت   ،المرافععق

المعنهج ل  كعللك. ال عوا ي قعد تشعير  ليهعا العنص   ق الدالال  الللو ة المباشرة التعتفو   ما تنطوي علي  م" عالما   
البنيعة عبعا ة عع" ل ذلعك أن .جعزاءتعربط بعي" هعلد ا   أجزاء العنص  التععرض للعالقعا  التعتدوم عله ا اسة  لي البنيو 

علععه ألعيععها الععبع  معع"  جععزاء أ  العناإععر،  أن هععلد العالقععا  تتوقععا فيهععا ا العالقععا  مجموعععة متشععاأل ة معع"
 .(123 ،2003 ،)إالح فيف لله عالقاتها ألالكف م" ناةية  أخرا  ع ،ناةية

 :الشعر والمسرحية الشعرية
    مععع"  -أن تمتلعععك ناإعععية الشععععر  ال ب عععد  ذلعععك أن الكاتععع  ؛ المسعععرح الشععععري تجربعععة جعععديرة ألالد اسعععة  االهتمعععام

فالكتاألعة المسععرةية الشععر ة ليسععب هواتعة أ  تجربععة ، أخععرا  ناةيعة   ناإععية الكتاألعة الد اميععة المسعرةية معع" ، - ناةيعة
ع عابرة فعال يتللع  أةعدهما علعه ،  الفع" المسعرة  ،الشععر :همعا ،مهمعي"" مع" مسعا  "  لكنها قد ة فنية عاليعة  تم  

أةمعد  هعو معا أشعا   ليع  ). ية الشععر ةاآلخر بف تيهر قد ة الكات  فع  تكامليعة الشععر  المسعرح فع  إعو ة المسعرة
. فععععالميزة الخاإععععة ..ألالملععععامرة ي " الشعععععر  المسععععرح عالقععععة جدليععععة تلععععر معععع" أن لالعالقععععة بععععي (5، 2016 مجاهععععد،

 ةكاافتععع  الللو ععع  تكمععع" فععع ي  الميعععزة الخاإعععة ألالخطعععاب الشععععر ، كاافتععع  السعععيما ية  تكمععع" فععع  ألالخطعععاب المسعععرة
ااإلشا  ة   .لأتيل
لأةمعد  لعع المسعرةية عمعاها م" أهم النماذن العربيعة  المصعر ة التع  أثبتعب نجاةهعا  مدعد تها الفنيعة هع    لعف  

 عله الرغم ، الواقع   الر مانس  :اللي تفوق عله أبناء جيل  ف  كتاألة المسرةية الشعر ة ما بي" التيا  "؛ شوق ل
ن ذلعك كلع  فع العد اما الشععر ة فع  مسعرةيات ؛  تت دعقل  لم ه  است وذ  عله مسرةيا  لأةمد شوقم" اللنا ية الت

ا مع" كونع   ا عد   ف  لم ين   كانعب مسعرةيات  غنا يعة تتع لا مع" مدطوععا  أ  قصعا د  فدعد الشععري المصعري. المسعرح   أبدل
التععع  أفدعععد  بتللععع  الشععععر علعععه العععد اما لكايعععر مععع" علعععه البنيعععة الد اميعععة للمسعععرةية  هعععاأثر طبععععب ؛ غنا يعععة طو لعععة

 . الد اميةعناإرها 
فدععد نععااا لم مععد ،   ن الشعععر قععد تفععوق الناععر فعع  تجسععيدد للمعععان   الععدالال  الجماليععة  الد اميععة فعع  المسععرح

ععمنععد  ل  لععه الععدعوة للكتاألععة ألالشعععر ا لكعع   –ف  لينععا أن شعععرنا العربعع  خي ععت  : لقععا الل  ،فعع  المسععرةيا  الشعععر ة ر  ل  
ععأن يت ععر  معع" الدافيععة الم    لععم ت عع" ت فعع –صععل  لل ععوا  المسععرة  ت لعع  أن يت ععر  معع" الدالعع   د  ب عع بععف كععان ال ،دةوة 

عد   سعتخدم فع  ال عوا  العد ام  يعتخلص  لعه التدليدي للبيب ألعدا تفاعيل  الم د اة...  الشععر الجديعد عنعدما ت    ألعيعد  ة 
كسععبان اللععلي" ت   ،تنلععيممعع" اإلتدععاف الواضعع  الرتيعع  الععلي يععوة  ألاالإععطناف  إن ظععف ت ععتفو معع" الشعععر ألععالل "  ال

 . (137 ،.  ا. ،)م مد مند   لل ال ياة العدلية نفاذلا ا ن أن تطمس في  طاأل   ال وا   هافةل 
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لععلا يتفعوق الشعععر  ؛نسععانية فع  ثو تهععا  انفعاالتهعاكاعر الوسععا ف الفنيعة تعبيععرلا عع" العواطعا اإلأمعع" ت ععد   فالشععر
ًات  الشعركف ما تستطيل النار أااءغم م" أن  عله الر ، عله النار ف  هلا المجاه ن الشعر ت شا  جوهلعا ف  ؛د ي

 ةليعة يت لعه بهعا ال عوا   لكنع  تيعف  علعه العد اما لشعر المسعرة  لعيس مجعرااف؛  اةد يش ف  آن  ع  عدة للواقل الم  
ا  االمسرةية طاألعل  .ا أكار ا اميةيجعلهف، مختلفل

، نجليعزي المسعرح الفرنسع   المسعرح اإل :همعا؛ المسعرح المسرح الشعري ف  مصر بنعوعي" مع"منل بداتات ، ت ثر 
معع" االلتععزام ألالوةععدا  الععاال   الت كيععد علععه البطععف الععر يس فعع  ؛ كانععب متعع ثرة ألالمسععرح الفرنسعع  لشععوق لفكتاألععا  

عع، قععف م انععةالمسعرةية ألمسععاعدة شخصععيا  ثانو عة أ اب ت ععن ك  فعع د فعع  هعلا المجععاه غيععر  لشعوق ل ق ب   علعه الععرغم معع" س 
تيهعر  نجليعزي بعدأ  قعواني" المسعرح الشععري اإلل ؛ فععرد ألالمسرح الفرنسع ف  ت ث   ا ةل دالشعري ألعدد لم ت ل   المسرح

...العلي تمسعك ألع  الفرنسعيو ،  كان ذلك م" ةيب الاو ة عله البناء الددتم، تابناعماه ك  ف  أ  ا طعو الل ةسع" )ل ن عهعدل
 (.513، 1979، م س"

فع  كتاألعاتهم  فا قعةل   أضع ب عالمعةل  ، تععدا  المعدا   الفنيعة التع  تع ثر ا بهعافدد تنوعب كتاألا  الشعراء  ؛للا
عماه لإالح عبد الصبو ل  ت ثرد ألالملاه   التيا ا  الفنية ال دياة الت  ظهر  فع  العصعر أ ف   خاإةل  ؛الشعر ة

فدعد تععدا  ؛ افالمسرح الشعري لم تدا عند أسلوب فنع  أ  معله  م عد ،الالمعدوه  مسرح العبب ال ديب خاإةل 
عمسا ات  الفنية  فدلا لما تعرضع  مع" قيعاتا  موضعوعا  م   ا علعه كايعر   ،ةل   ا  الفنيعة التع  تسعاعد مع" التدني ع معتمعدل

 .  تلد   ت ثيرد ف  الم   تفعيف عله بلو ة العمف الد ام  
  :"فاروق جويدة" مسرحية "الوزير العاشق" لـ

ها ياتسععيطر موضععوعها  شخصععلععلا  ؛ا  لععه للشععاعر لفععا  ق جو ععدةللمسععرةية الععو  ر العاشععقل هعع  المسععرةية 
عا معل قصعتهما قعا الل  ،لاةال  لابع"   عد نل  ل       علي  فتعرة طو لعة جعلتع  مرتبطلعا ا تباطلعا كبيعرلا ألشخصعيت   كنعب ل :متعاتشل

أخعرا أجعد نفسع   يعان   فع  أة، ععيش معهمعال  كع ن  أ اة ال  لضعد  لابع"   عد ن لتعاطا بين   بي" نفسع  معل أةيانلا أ
فعع    ،  ن ا لععم العيععيم تصععنل الفعع" العيععيم ؛لععو أنهععا لععم تهجععرد مععا كتعع  هععلا الشعععر العيععيم: قععوه كنععب أ، معهمععا

قصععة عاشععب مععع  عمععري  ل الاةل  لابعع"   ععد ن لالمهععم أن : فيععفتز جععا لكععان أ نهمععالععو أ: كنععب أقععوه أةيععان  أخععرا 
 .1( 6، 1980، ل )فا  ق جو دةكل 

تدر ع  للعة الشعععر مع" للععة  - معع" خعاله مسعرةيات  الشعععر ة - معع" ا ةيعان فع  كايعر   ةععا ه لفعا  ق جو عدةل 
ة فعع  أل ععو  الشعععر التدليدتععة لتصععب  التدنيععا  الفنيععة  ضععي  ر   ذلععك ألععالت ر  معع" الديععوا الع  ؛ الناععر  للععة ال يععاة اليوميععة

ا علععه االسععتخدام ؛ ةاللنا يعع هععا  لععهةتععه أإععب ب الدصععيدة أقععرب للد اميععة من، ضععر  ة معع" ضععر  ا  شعععرد معتمععدل
                                                           

أما  ،ندلسم" أعيم شعراء قرطبة ف  عصرد بف أعيم شعراء ا  عد  ت   ،ةمد ب" عبد   ب"   د نلأالوليد  لاب"   د ن هو لأبو  1
، أميرة  شاعرة  أايبة أةبب ندلسا ة ف  مي  ل آخر ة ام بن  أ   ابنة الخليفة لالمستكف مو ةأل أميرة ه  ل الاة بنب المستكف فاةل ل ال  

 .أل  الداإ   الدان  فه ا ندلسا سمل ب  الشاعر لاب"   د نل ة  



 
 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print), (ISSN 2314-7466) (Online). 

(183) 
 

آلخعر  فع  ترجمتع  - ف  هلا الش ن تشعير لم معد عنعان ل  .آن ف  بالغية  المت ر  لللة الت  تدوم بوظيفة ا امية 
: قعا الل  ،أن لفا  ق جو دةل أض ه مماالل لتداليد شعر ة ال تشا ك  فيها أةعد تدر بلعا له  – لا  ج  للدمرلل أ ا ا  ن 

  هععتم ، ينفععرا  ةععدد ألالسععيااة عنععد تيععا  ال داثععة العربيععة  مععا ألعععدها، الر مانسععيي" العععرب بععال منععا فآخععر الشعععراء ل
ا ألالشعو   العاطفة  الللة المباشرة الت  إنعب ل  شعبية كبير   ل.ة بي" الدراءاهتماملا  اض ل

.(1997, 5-6 (Mohamed. Enani, 
ًكعععد مععع" خعععاله ا ةعععدا  لفعععا  ق جو عععدة فععع نالعععو  ر العاشعععقل ل العععرغم مععع" النهاتعععة الم سعععا  ة لعععع  علعععه ل كعععان ي

 ال أن ؛ مع  الكبيعرل  فال    ال ياة مستمران ةتعه ألععد معو  الشعاعر  عجعزد عع" ت ديعق ة   ،استمرا  ة ال    ال ياة
ه تفن ع كعللك ال ع  ال ديدع  ال ؛ا ةتعه تجعد مع" ت عا ه ت ديدع فال لم يبده   يف ةي ع ،لال لمل ال تمو  مل اإلنسان

( 22، 2005ة  يلي  )نهاا إلشا     هو ما أ. نسانية  تجابية تبده مل استمرا  ال ياة لكن  قيمة  ، مل ال بيبي"
 غعم جرععة الم سعاة فع  المسعرةية  ال ل: قا لعة،  لييعبلچف  تددتمها مسرةية لشهداء اللعرامل المع خوذة عع" ل  ميعو  

ًكعععد طعععوه الوقعععب أن الجمعععاه العععلي تععع ت  ألععع  ال ععع   ،لعععم ت تبهعععا كم سعععاة لير ش سعععلأن   يعععاة ال ينتهععع  لعععه ال فهعععو ي
 ل. فاس  تتراا ف  جنباتها ألعد المو نبف تيف أ ،ألانتها ها

ًكععد أن لال عع ل ال تدتصععر علععه العالقععة العاطفيععة بععي" الرجععف  المععرأة فدععط فهععلد العالقععة هعع   ةععدا ؛  هععو مععا ي
سعا  هعو أ لكع" لال ع ل ألمعنعاد الواسعل مترامع  ا ألععاا ، فع  لال ع ل شعهرةل كار  قد تكون الصو ة ا  إو  لال  ل

ا ؛ هععلا الوجععوا اإلنسععان  أإععف  ا أن  ال ب ععد  معع" هععلد ال يععاة لعع  معنععه  قيمععة فععفمعع" تسعععه لي ععون جععزءل  أن تععع  جيععدل
ا ن هعلد الديمعة ال  إلنسعانيةفم" ت ا ه فهعم ال يعاة ا؛ قيمة لال  ل  نسان هالديمة اإلنسانية ا ساسية ف  ةياة اإل

 .ت ون هو أ ه فر سة لها، ة ت  مها ةيوانا  مفترسة ال تعرع الرةمةألمام  سوا غاتجد أ
ال   هو الداا  عله ال ياة  علعه فاإلنسان الداا  عله  ؛ا عله المستوا اإلنسان للا فعال   يلع  ا  لا مهم  

ع  إعيف معع" فهع  معنعه أ؛ للوجعوا إعليةالمععان  ا  ةعداالم بعة هع   ل عفع؛ ة معل غيعرد مع" البشعر   و  قامعة عالقعا  س 
 (.169، 2016 إال  سيما، معان  الوجوال )

فعع  المسععرةية لععم يتبلععو  فعع   ةأن موضععوف ال عع   اعتبععا د تيمععة   يسعع (4، 2005)نهععاا إععلي ة  قععد أكععد   
عتبعر موضعوعلا جعديرلا ت   لال  للم ت " ل قا لة: ، تعرض  لتيمة ال   ش س يرالمسرح االنجليزي  ال أليهو  كتاألا  

إو ة أألععد كانب  ...الد اما الشعبيةف    إو ة المرأة نفسها  لال  لبف  ن إو ة ، ألالمعالجة المسرةية المستفيية
اب  المفكعر " العلي" ت عشعول مع" الك  لل(  لعه أن 209، 1980) نبيعف  اغع ،  كعللك تشعير ؛لما تكون عع" الر مانسعية
 ل. مصاا  الدوة  التطو  ف  الطبيعة قدموا ال    اعتبر د أةد

فعلععه الععرغم معع" أن تيمععة لال عع ل التعع  تععد   ةولهععا مسععرةية لالععو  ر العاشععقل هعع  تيمععة م ععر ة فعع  المسععرةية 
ا مختلفلا عما قبل  مع" الشععراء لجو دةلن ف  ،الشعر ة ال دياة  المعاإرة  ذلعك بتركيعزد علعه الشعاعر ثعم ؛ قدم نموذجل

ليلععهل ال تشععلل  سععوا ةبهععا حل الععلي تعشععق م بوبتعع  للععو   شخصععية لقععيس ابعع" الم   لشععوق ل - دععدمف، معع" ألعععدد ا ميععرة
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كاععر ممععا شععلل  ةبعع  شععللت  قيععية الوةععدة العربيععة أ ل فهععو نمععوذن ةععديب لشععاعر  أمععا الشععاعر عنععد لجو ععدة ، هواهععا
    ا ميععرة تنتيععرل أمععا مسعرةية ل ؛شععلل  لال لعمل ةلمعع  بتوةيععد الصعا العربعع  لمواجهعع  الم تعف اللربعع ، للععوالاة عشعد  ل

، زتعا علعه ا ميعرة أ الل فدعد  ك   ،لأنعس اا الللشاعر  لا ميرة الت  عشدب الشاعر مسرةية ل، لإالح عبد الصبو ل لع
؛ كععللك مسععرةية لليلععه  المجنععونل ؛أ  ت ععا ه أن ت يععا فعع  ظاللهععا مععرة أخععرا ، ثععم علععه قصععة لال عع ل التعع  عاشععتها

  التع عاشعها لسععيدل    ةالة الدهعر المعااي  المعنعوي التع كز الشاعر عله عالقة ال   بي" لسعيدل  لليلهل ةيب 
ا مما تعاني  ا  .لمجتمل المصرا ت ب  ط ة االةتالهكانب جزءل

كايعععرلا معععا يلجععع  الفنعععان  لعععه تصعععو ر ل( مععع" أن 389، 1984، )أةمعععد شعععمس العععدي" ال جعععاج  د هعععو معععا أكعععد 
قعد تكعون تيمعة ال ع  بعي"  ؛ تدعدتم    عة عع" هعلا الواقعلل. لعلا ةية عندما تدوم ألم ا لة تصو ر  اقعالعالقا  العاطف
سعتخدم  ال أن لفا  ق جو عدةل ا، لدصص لال  ل الساألدة اا  امتداال  د نل ألالفعف تيمة مستهلكة ا امي  ل الاة ل  لاب"   

لتعععع  تتجسععععد فعععع  ا ةععععدا  فكععععا د ععععع" الواقعيععععة اأتطععععرح معععع" خاللعععع   ،ا مركبلععععاالتيمععععة ليدععععيم عليهععععا بنععععاءل ا امي عععع هععععلد
 غيرهععا معع"  ،ل  لابعع"   ععد نل  العاطفيععة التعع  تجمععل بععي" ل الاةالتعع  تتجسععد فعع  العالقععا ،الر مانسععية الشخصععيا  

ل  العالقععا  المتشععابهة ااخععف هععلا الطععرح الععد ام  معع" الصععراف بععي" عععالم الواقععل الداسعع   عععالم ال لععم  الخيععاه الماععا
 نس . ا مفهوم ال   الواقع   فكرة ال   الر م

ا لتيمة ال لم بتيمة ال   الشعر ة  المسرةية هتمبا كما    الخيانعة ظعاهرة مع" اليعواهر ف ،الخيانة تعرضب أتيل
ض المصعال   الرغبععا  بعي" أفععراا المجتمععل نشعع   مع" تعععا   ، اإلنسعانية التعع  ا تبطعب ألاإلنسععان  بيهعو  المجتمعععا 

 فععه مدععدمتهم  ،ابت عع الك  للعديععد معع" الشعععراء  ةلععلا كانععب الخيانععة مععااة ثر  عع؛ الصععراف هععو الععد اماجععوهر   ن  ،الواةععد
 ، لالملعععك ليعععرل للع طيعععف ات  منهعععامسعععرةيفععع   العععلا ععععرض لمسعععتو ا  الخيانعععة لش سععع يرل لعععيم  الكاتععع  اإلنجليعععزي 

 ،لعه  المجنعونليلل  لمنها لم ساة ال عالنوإ  المسرةية أكار م" نص م" نصف    جسدها لإالح عبد الصبو ل
 .ميرة تنتيرلا ل كللك 
فكان مرتكزد العر يس فع  ؛ ل قد اهتم اهتماملا كبيرلا ألدراءة التا  ع العرب المالةو أن الشاعر لفا  ق جو دة م"  

ف  فترات  المش ونة ألالصراعا   المنا عا  السياسية  الت  أثر  عله  خاإةل  ؛بلو ة معيم موضوعات   شخصيات 
فعع   ا هععو مععا ظهععر جلي عع ؛لفععا  ق جو ععدةل هععو المرتكععز الععر يس للشععاعرت عععد   لععلا فالتععا  ع ؛ا مععة العربيععة  اإلسععالمية

يععة  أكارهععا تععوترلا معع" أ هععه عصععو  ا نععدلس ا اب تا  خيععة   التعع  ترجععل أةععداثها  لععه فتععرة  لالععو  ر العاشععقل  ةمسععرةي
ع، ا إراعلا سياسي   اة ع  فدد شهد  هلد الفترة سعدوح الخالفعة ا مو عة  ضعياف ا نعدلس العربيعة بعي" أطمعاف ال  عام  س 
 لعه تجسعيد معا تدبعل خلعا هعلا التعا  ع  هعلد   لكنع  يهعدع ،فهو ال يهدع  له التا  ع ف  ةد ذات  ،الفتنة  التخر  

فمعع" خععاله التععداخف بععي" الفتععرا  التا  خيععة  ةوااثهععا تدععدم جو ععدة    ععة معاإععرة لمععا  ، ععواا  التا  خيععة المعر فععةال
تفر عق الشععوب  تسعتهدعاء االندسعاما   الصعراعا  الد ليعة التع   معا تعانيع  جعر   ،نسعان العربع  المعاإعرتعيش  اإل
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مل ل ععلال    معهععا ا  انهععندلسععية الد لععة ا  ضععب بهععا أ كععانتدو    التعع فعععف لالخيانععةلأل ، تدطيععل أ إععاه أ اضععيها العربيععة
 .كل العرب  
 : الدراسة التحليليةنتائج 

 :افتتاحية المسرحية
عع لفععا  ق جو ععدةلتفتععت   انل الععلي تمهععد  ةععدا  المسععرةية   دععدم ألععع  ةي عع وبععأ  المسععرة  أل ععديب الععرا ي لنص 

أبو ل عف، لما سي د  ألعد ذلك اعام   اةيانل ملخصل   قد ت ون ةديب لأبو ،لمنزه لاب"   د ن   اتها الر يسة فشخصي
 –لععرب ل –  لعم يبعق   ، أإابها الوه" العيعاه بت تفت  ندلس  كيا ضاعب هلد البالا ةيانل ت    ع" أمجاا ا 

 .ا تبدا  أةالمل ا  ل ب أمجاال  ن بها تجتر   ال تملكون  ال كلما   ، طاله الماض  العييمسوا الب اء عله أ
 سلط عليه الضوء يقدم من خشبة المسرح وي   جانب   ي)يقف المؤرخ والراوي أبو حيان ف    

 ويمهد ألحداث المسرحية (      
 من ألف عام أو يزيد : أبو حيان

 ا حضارة كانت هنا يوم        
 ..كانت هنا      

  .(408 ،1987 فا  ق جو دة،مجاد شعب كان يعرف ما يريد )أ      
معع" خععاله  لالتصععديرلمنهععا ؛ تععةچهنععا تدععوم ألعع كار معع"  ظيفععة سععميولو اإلشععا ة  لععه أن خطععاب الععرا ي   تجععد 

 كللك تشاأل  االلة معيم مفراا   ؛التكرا  الللوي ) كانب هنا( للت كيد عله أنها ة اتة قدتمة ةدثب م"  م" ألعيد
فكلهعا تشعير  لعه الماضع  ؛ الملعك ضعاف العلكرا /آد مع"  بداتعة المسعرةية مع" ألعا ععام / مع" العلكرا /فع   الرا ي 

 منعة المتباينعة بعي" الماضع  / العرا ي  ذلعك ألاالنتدعاه بعي" ا  ليهعاملكسعر اإلك. كعللك  إله ةالة م" اليعياف  التفك ع
ًكد عله أن ما ت د  ما هعو  ال إعنعة مسعرةية.  هعو ؛ الوليدل الو ا ة  لأب  تول    / الزم" اآلن    لبو ةيانلأ ةيب ي

 /( أن لالمسرح تيف خطاأللا ميتلا بد ن التنعا ه التع   ل  لعالقعة الدعا   89، 1992 ما يتفق مل ت كيد )ألاتر  ألافيز،
ا هو  م  ل لاب"   د ن  ف ديب الرا ي ال ز "  اخوه الو  ر ،ل تلد   الم   ًكعد ، العو ا ة  يم تفلي" بتول    دو  ب  مبتهجل كسعر لي

 .الوليدل الو ا ةأب  ل  تول  ضياف الوط"  له السعااة  االةتفاه   ، ةيب االنتداه م" ةالة الشداء  ال زن  لاإليهام
فعع   نعع  أشععا   ليعع ف ، الععنص الفرععع  لاإل شععااا  المسععرةيةلفعع    علععه الععرغم معع" أن الشععاعر لععم ت ععدا الزمععان 

  ففع؛ أو يزيـد" عام   من ألف  "الماض  البعيد   ن هلد ا ةدا  قد ةدثب ف فيدوه  ،بداتة ةديب الرا ي لأبو ةيانل
كبعر قعد  مع" ق أعالمعة  مز عة للداللعة علعه ت د ععبر  غفال  ت ديد  مع" ا ةعدا    استخدام لجو دةل للتلر   الزمن

 هععو  معع" سععرا ا ةععدا  أ   المدابععف لععم ت ععدا الععزم" اآلنعع      فعع، /المشععاهد  الخيععاه  التفكيععر إلتدععا  عدععف المتلدعع
عع   هعع ،مناسععبة ذكرهععا فالماضعع   ال اضععر ؛ التععا  ع ر   عالمععة  مز ععة للداللععة علععه تكععرا  ماععف هععلد ا ةععدا  علععه م 
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ه سععععم  أ  ألععععا ةرا معععا كانعععب ت   ،ا لعععة ا نعععدلس  نععععال عالمعععة  شعععا  ة تشعععير للم ععععان  هععع له.  جهعععان لعملعععة  اةعععدة
 . ألا ندلس
 .... زماٌن قد مضى من الذكرى  آه  : أبو حيان

 ...ح ينزف كلما عادتر  والج        
           .(408، 1987 )فا  ق جو دة، ..ك ضاع مع الزمنل  الم        

الوليدل اللي تسعه لت ديد  ك  ت يعا  لأب م ل  ثم ة ه ع" ة   ،الوليدل لع ل الاةل  ف  ه لأبو ةيانل ع" ة  لأب
ثعم ألععد ذلعك تعر  نهاتعة الدصعة كع  تعاتشعها الدعا   بنفسع    تععرع علعه  ،اإلنسان ةياة سععيدة فع  ظعف  طع" قعوي 

ثععا ة تز عد معع" التشعو ق  اإل  الش ألععا  أ  الععواة  لععه الخلعا التعع ذلعك ععع" طر عق تدنيععة الفع، نهاتعة لال ع ل  لال لععمل
ا للصراف الد ام ( م" أن 35 ،1996 ونا،ساڨ چ  چ لي" أستون  )م"  ف  ك     هو ما يتوافق مل ما عرض ؛  تمهيدل

عع  تسععتلن، لالصععياغة ال دياععة للمسععرةيا  الكالسععي ية ًاه الدا ععف لمععاذا ةععد تمامل  لععه ةععف   تععدعو الدععا    لا ععع" السعع
  .مو لكيا ستسير ا لشفرة 

 ه م  ل  ح   قد طاف باآلفاق يحمل  :  أبو حيان
  . ،(48، 1987)فا  ق جو دة، نسان بالزمن السعيدال  ربش   وي        

لم سعاة ت يلنعا  لعه الشع ف الععام لعنص  لالعاشعق لالعو  ر  تبعاد أن الشع ف الععام للعنص المسعرةلالن م" الالفعب 
عع همععا يتكععون معع" قسععمي" كععف قسععم فكال ؛بععي" النصععي"  اضعع    لفهنععا  تنععاص   ؛ل للشععاعر لإععالح عبععد الصععبو نال  ال  

 توظيفهمعا   ،الشاعر " نص  المسعرةتت  بها كال تف  ا  التفيالل ع" تدنية الفالش أل؛ العديد م" المشاهد ي ت تو 
ًا يلتدنية الرا ي الل  . ااخف المسرةية أكار م"  ظيفة يي

لفا  ق جو عدةل لعم تفتعت  أةعدا  المسعرةية علعه قصعة ةع  ل الاةل  لابع"   عد نل  لكنع  افتت هعا علعه توليعة  فع
، شعراء ا ندلس يبعا كون   هنئعون  ةول  كوكبة م" ، ليها   بتليها كان تسعه  يالل، الو ا ة لاب"   د نل  تنصي 

 هنعا يعدخف الكاتع  مباشعرة ؛ ل الاةل عبع لابع"   عد نلكعب الليعرة مع" قلبع  يعلكر عالقعة ل  ثم نالةو الو  ر ل بيلل  قد تم
ل بيععلل ال تلععا  معع" منصعع  الععو  ر ف سعع  بععف معع"  فععع، علععه العالقععة المتععوترة التعع  تجمععل بععي" لابعع"   ععد نل  ل بيععلل

    ةدععد  كراهيععة ل بيععلل  مععدا ة علععه هععو مععا أشععا    ليعع  كلمععا  ل بيععلل الدليلععة  عالمتهععا الدال عع، فعع  قلعع  ل الاةل  م انعع
  .لاب"   د نللع 

 وزارتين  خذت  ألكن وربي قد  : ربيع
 دة الحسناء زينة قرطبة وال    

  .(410، 1987 )فا  ق جو دة، مرتبة الوزير خذت  أو      
  لابعع"   ععد نل الععو ا ة نمععا بتععول     ،معع" قصععة لال عع ل التعع  جمعععب بععي" ل الاةل  لابعع"   ععد نلفال  اتععة لععم تبععدأ 

 ،ةتعه تت دعق الر عااة العربيعة ؛ م ا الت  المتعداة لت ديق ةلم  الكبير ف  جمعل الشعمف العربع   توةيعد قعوا الععرب
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يع   اء ةع  ل الاةل لع   تول    تصعرف  ثم تعرض لجو دةل لشععو  العو  ر ل بيعلل تجعاد لابع"   عد نل  معا تم ع" أن ت عون 
ا لمععا قععد  شععا ةل  ت عععد   المشععهد ا  ه معع" الدسععم ا  ه معع" المسععرةيةفعع   لليععد ال  ععم  الععو ا ة. فيهععو  ل بيععلمدا  تمهيععدل

المسرةية  م و  ا ةدا   م ركها م" نهاتة الجزء ا  ه   ل بيلل م" الشخصيا  الر يسة ف فع، لتفعل  مل لالوليد
ل ةيعان مع" ةعديب العرا ي لأبع  بداتعةل ،  ه تددم الشاعر في  للشخصيا   ا ةعدا فالمشهد ا . المسرةيةخر آةته 

لتكتمعععف الصعععو ة الفنيعععة  الاعععان  المشعععهد  المسعععرةية ثعععم ظهعععو  ألديتهعععا فععع   تعر فععع  بعععبع  الشخصعععيا  الر يسعععة فععع
كعالقععة ال عع      جلععمنهععا مععا هععو  اضعع  ، م ععو  أةععدا  المسععرةية لال عع ل   لال لععمل  لالخيانععةل خاإععةل  ؛ الد اميععة

 .  فص  عن  تطو  ا ةدا   الشخصيا ت     منها ما هو مستتر خف، ل"   د ن تجمل ل الاةل  لاب  الت
 : أوال  تيمة "الحب"

عتمعن  ألمدتياد ؛ ال   هو عطاء متبااه بعف قعد تصعف   تسععه الفعرا لكسع   ضعا م بوبع؛ ا ذاتع  لخخعرمن ع ف  ك 
 ،فالم عع  تمععن  ذاتعع  للم بععوب فعع  سععبيف البدععاء ألجععوا د  كسعع   ضععاد؛   للم بععوبذات عع  عع   ا مععر  لععه أن يهعع  الم  

  .ا ن أن ت ون هنا  أتة شبهة نفعية بي" االثني"  الم بوب بد  د تيل نفس  ت ب تصرع الم  
ة  ن ا مر تختلا م" ة  الرجف  له ، ف  ةبيب  ية المتفاعلة بي" ال بي  فعله الرغم م" العالقة الدينامي 
ذ تم ع" الدعوه أن الرجعف ت عون أكاعر  ؛ فالرجف يت  م ألعواطف   ميول  أكار مما ت عا ه المعرأة أن تعت  م فيهعا؛ المرأة 

نعص   معر اختلعا فع ال أن ا  ،)المعرأة(رد ف  العالقعة ييبن مدا نةل  ف  النير لعالقات  العاطفية  موضوعيةل  عدالنيةل 
  ل.لاب"   د ن لالو  ر العاشقل بي" ل الاةل  

ب ال الاةل كانب ت   لاب"   د نل  فع م" خطو ة معا تفكعر ألع   تام    كانب عله تدي"  ؛ ال تشوب  أتة شا بة امطلدل  ة 
، ألعواق  ماف هلد الخطعوا  تام    ب ااخف الدصو   عله  ع   بنة ملك ترب  افه  ، لاب"   د نل  ما ت ا ه أن ت دد 

 . تبعاتهماعله لاب"   د نل م" السلطة  ال  م  هتخشفكانب 
 مععاالل ، أي مصععطنعة لععيس لهععا مبععر ا  أ  ا افععل طبيعيععة، اعتباطيععةقععد تكععون  المععدلوه    ن العالقععة بععي" الععداه   

الشعععجرة ألشععع لها  أي مبععر ا  طبيعيعععة أ  ةععوافز أ  أ جععع  شععب  لتعععده علععه شعععجرةنعععة لكلمععة كو   ال ععر ع الم    لععيس فععع
لعو كانعب  .االمعال م لع  لعيس  اةعدل   لكع" العداه  ، كعف الععالم  كمفهوم أ  مدلوه هعو  اةعد فعفالشجرة ، المتعا ع علي 

فالعالقعة  ؛م عانكعف   فالشجرة  لمدلوه مال م   ل  اةد  اه  العالقة بي" الداه  المدلوه طبيعية أ  منطدية لكان هنا  لا  
 المنطق.  أل تخيل  ة ام الللة ذاتها  ليس  ة ام الطبيعة بي" لالداهل  لالمدلوه

عطي عألالخ   سمتت   العالقة بي" الداه  المدلوهفل أن  فمع" المععر ع، عالقعة تنكشعا عبعر العزم"  هعة   لي  ة أ  التسلس 
لال  ل  فع، (107، 2006، ) ضا غال  لتفق علي  المجتملا األاعتبا  ا  ه مفهومل ، عله الداه االمدلوه تدل ساألدل 

 / علعه ال عزن  ةل علعه العرغم مع" ذلعك قعد ت عون عالمعلكنع    ، مف النداء/  ا  الصفاء / / التسام   / مدلوه السعااة
" نيرة  مفهوم ل الاةل ع" ال ع    الفجوة بيد هو ما أة ا لسياق الكالم  معناد الداه.المو   فدل  الدلق / الخيانة /

ععامفهععوم لم لابعع"   ععد نل لعع .  كععللك نيعرة  مفهععو      سععدطة لابعع"   ععد نل الل  عععة التععفعع   ال لععمل الععلا كععان سععببلا   يسل
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 للابع"   عد ن  ل بيعلل فدعط  نمعا انسع بب علعه  هنا لم ترتبط الخيانة بعع، ابب خيانة لاب"   د نلل ك  ي  لف بها ل بيتل   
 .ل الاةل 

ن  لذلعك  ،ألمرةلعة الشعبابةعالم  له ا تباح موضوعا  ال    كف ا ( 61، 2016 قنصود،)إالح   شير 
عع   فيهععا   ن مرةلععة الشععباب هعع  التعع  يبععر  ، امرةلععة الشععباب هعع  التعع  تتجلععه فيهععا تجععا ب ال عع   انفعاالتعع  جميعل

،  ا ةععالم البعيععدة، م انععا  المنفت ععة ألليععر ةععد اإل اء العععالم أل ععف ت دتاتعع  ةيععب ا نسععان ألصععو ة سععاطعة  ضععل اإل
ففعع  المشععهد الاععان  معع" ل.  االقتععدا  علععه المدا مععة  التمععرا مععة فعع  االمععتال ه  الن   اللاتععا  الطام ععة الكايععرة  الرغبععة 

ق قلبيهمععا تعععرض لنععا الشععاعر العالقععة العاطفيععة التعع  تععربط بععي" ل الاةل  ةبيبهععا لابعع"   ععد نل  مععدا تعل عع، المسععرةية
عععا  لكنهعععا عاطفعععة  - مجعععرا  عجعععاب -لابععع"   عععد نل ليسعععب عالقعععة ععععابرة  فعالقعععة لال ععع ل التععع  تجمعععل ل الاةل بعععع؛ معل

ا ةمشبوب ع فع؛ ت  مها الدل   العدف معل ا م  ع "  لاب"   د نل تعرع جيدل  كع"  تكعون  معاذا تعنع  لع ؛ لعلا ت   "  هع  ل الاةل  م 
ب الها  ا  ة  ا  -فكالهمعا تدعرض الشععر   تلنعه ألع   - ل الاةل تعرع لابع"   عد نل ، شا بة تخالط ال خالصل  تعلعم جيعدل

بها؛ للا تعرض لجو دةل إو ة م" إو  لال  ل الت  تجمعل بعي" ال بيبعي" فع  س  لن   خصها ال لمالها أ أن  ت بها لش
 سععتدبلها ل  ععاال   ةيععب تععدخف ل الاةل عليعع  ؛ بداتععة المشععهد الاععان  معع" المسععرةية  الععلي يععد   فعع  بيععب لابعع"   ععد نل

:  إلب أميرة قرطبة  إلب أميرة قرطبة.  ألالترةاب قا الل

ةتععه تعلععم ا  ه: التكععرا  الللععوي ؛ عبععر م ععو  " لالتصععديرلل الاةل تدععوم بوظيفععة  ألالترةيعع  بععع  خطععاب ل  ععاال
ععتلد  ععالم   عع رتكععون ل الاةل  ةتععه يتععلك "    م   تكععرا  إععفة ل الاةل أكاععر معع" مععرة يععده علععه ، ل الاةل  هعع "  لابعع"   ععد نل م 

فلها م انة عالية ف  نفس لاب"   د نل  ف   ،م انتها ف  المجتمل الدرطب   م انتها الخاإة ف  منزه لاب"   د نل
، ألع مع" قيمعة الم عان العلي تنعزه  عل  ك نها ت    فخر   ف   هو   ل  اال ت ر  اسم ل الاةل فع؛ نفس م" تدوم عله  عايت 

قد مها هلا    عد     ،ئ  ألالو ا ةهن   فه  م" جاء   له لاب"   د نل ك  ت   ل إلبل /مايف الدا ر الاان :  إا فعف الت
عععلععه ق   - خطععاب ل  ععاال ، المجتمععل  مععدا ةبهععا لعع   تدععديرها لم انتعع  فعع للداللععة علععه  مز ععةل  عالمععةل  ت مععف  - ردص 

د  ل الاةل ال يو   له منزه لاب"   د نل الفخر. فدد تعم   السعااة / / تشير  له لال  ل  العديد م" العالما  الت
ا ؛ المنعافدي" مع" الم عانجموف المهنئي"  المعداةي"  ألعد خر ن تبعع   أن ت ال ب عد  أن أي منصع   ذلعك  نهعا تعلعم جيعدل

 . قوالل  فعالل  سلسلة م" النفاق
  بعد أن رحل النفاق أتيتك  :       والدة

 نت والدة أحياتي  ..الناس عندي : وأنت  ابن زيدون 
 .(412، 1987 فا  ق جو دة،)            

تددمععة ا اميععة تمهععد فيهععا  عععد  ت  ، تيتععك ألعععد أن  ةععف النفععاق(أتهنعع" لابعع"   ععد نل ألععالو ا ة )   هعع،  ةععديب ل الاةل
 علععه خبععرة عالمععة  مز ععة االععة  ألشععخص يرةععف  هععةيععب إععو  الشععاعر النفععاق ؛ الشععاعر  هععم أةععدا  المسععرةية
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 ألا لفععا  البراقععة  ظعععواهرلابعع"   ععد نل ألعععدم انخداععع   لععع ةألطر ععق غيععر مباشععر  ت لير ععة   م ا لععة  فعع   ؛ل الاةل ألالنععا 
ععع   فععع ، هعععو معععا يابعععب إععع ت  فيمعععا ألععععد؛ معععو ا    للعمعععوم شعععب  د  ل الاةل ةعععلع الم  تصعععو رها للمهنئعععي" ألالنفعععاق تعم 

  التصر   ألالمشب  أل  للداللة عله الكراهية / االةتدا .
  المسععتمل التفاعليعععة هععع /ثنا يعععة المت عععد  ل  لععه أن (80، 1996 ،سعععاڨونا چ  چ هنععا تشعععير ) لععي" أسعععتون  

 يعدتا اليونانيععة...چالتععرا   جاعهععا  لعه تبعااه عبععا ة ألعبعا ة فع طر دعة تم ع"    هعع،  ال عوا  العد ام  طر دعة أساسعية فعع
أي أن  .. م ان  هو اإلشا ة ،شا  ة  هو ما تسم  لل وا  أل ن تخلق جدالل متبااالل ضم"  م" الخطاب نها طر دة  

 .لأنا  أنبلبواسطتها التبااال  بي" بنه ت    الوسيلة الت  اإلشا  ة ه
ن لجو ععدةل لععم فعع   ،فعلععه الععرغم معع" أن تيمععة لال عع ل هعع  التيمععة التعع  تسععيطر علععه الجععو العععام للمشععهد الاععان 

عالمة عله العالقة    ه؛ تستطل أن تفصلها ع" تيمة لال لمل  الت  أاا ها  ذكرها ف  ةديب لاب"   د نل  ل الاةل
ابع"   عد نل فعلعه العرغم مع" اعتعراع ل. لابع"   عد نل الدو ة بي" لال لمل  لال  ل  لك" تختلا االلتهما م" ل الاةل لعع

 ن تولية الو ا ة لم ت " هو لال لمل بف كان البداتة لت ديق لال لمل.، ف الصر   ألسعي  للو ا ة
 ء يكل ش يعشقتك ف:  ابن زيدون 

 ال يغيب  يفأنت الصباح الذ         
 .(413، 1987، فا  ق جو دة) ال يخيب ينت الرجاء الذأو          

عع -بداتععة هععلا المشععهد   فعع - معع" الالفععب لالنتبععاد        ، معع" لابعع"   ععد نل  ل الاةل ف   اخععتالع اتجععاد ال ععوا  بععي" ك 
 ؛أخعرا   بالرجعاء تعا ةل  هها ألالصعباح تعا ةل شعب   ةيعب ت  ، ل الاةل تربطع  بعع  التع لاب"   د نل يت د  ع" عالقعة لال ع ل فع

    بينمععا يتجعع  ةععديب ل الاةل  لععه  ،نفسعع   دعع  بهععا  م انتهععا فععال يععاة  علععه مععدا تعل   / التفععا ه مععف /للداللععة علععه ا 
      .ت ععداللععة قو ععة علعه مععدا خوفهععا  قلدهعا علععه لابع"   ععد نل معع" تعلدع  ألالمناإعع   الر  مشع ونلا بالمناإعع   / الملعك

 لقد كان حلمي : ابن زيدون 
 (.414، 1987، فا  ق جو دة) أن أرى طيف الوزارة       

ة ل الاة ل تعدير اف ع نعرا ،  ف  مدابف ةعديب لابع"   عد نل عع" ةلمع  ألعالو ا ة  معدا سععاات  بت ديعق هعلا لال لعمل
 كع ن ؛ تعتل  كرسع  العو ا ةتفوق ةبها ل  كو  ر   أن هلا ال   ،ل  كشاعر  ال ديب  له ةبها لشعر لاب"   د نل 

 تعلعم أن  ،هعلد المناإع تبعا  فه  تعلم  ؛لاب"   د نل م" هلا لال لمل المست يف توقوت ا ه أن  "  ل الاةل ه  م  
ًكعد ةبهععا لشععخص الشعاعر  مععدا قيمععة كلماتعع   ؛الملعك  المنصعع  مصععيرد العز اه  ال يبدععه سععوا اإلنسعان لععلا فهعع  ت

 ها. يل ألالنسبة 
تعلعم أن الم لعك  المنصع  بعي" لال لعمل  -تعف أمامهعا  فع  ةيعرتهاالعلي ق   -بنة الملك المستكف  ا  ل الاةل ه فع

ععا   ات عع ال أنعع  مععل الوإععوه  ل  ليعع  ، ا مععف فعع  الوإععوه  نتععا ج هععلا ؛ ا لسععهولة فددانعع يعع   امتالكعع  قععد تسععتمر ةلمل
 ال صوه علي . قد ت ددها سعااة أي الفددان قد تكون أقوا  أخطر م" 
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 شاعر ا  أحبك  : والدة
 رض األ  ولو يوم ا ملكت    
 شعارك أ حب  سوف أ  
 ك قد يمضي ويرحل مثلما يرحل الملوك ل  فهذا الم    
 (.415 ،1987، )فا  ق جو دة ويبقى الشعر يا ملك الملوك  

هعع   ،الفنيععةغ ال ععوا  المسععرة  فعع  المسععرةية الشعععر ة  الععلي يتوافععق مععل طبيعععة الشعععر  أهدافعع   معع" أهععم إععي  
عا ةدياع  للجمهعو ؛ عرع ألالمنولونأ  ما ت   لمناجاة النفسلإيلة  لعلا تشعير  ؛ في  ينفرا المماف ألخشبة المسرح موجهل

 ،(  له أن مناجاة النفس لتجمل بي" سعمة ال عديب المباشعر  لعه الجمهعو  مع" ناةيعة247، 2000، ة ي) نهاا إل
أهعدافها  شعرح  فاستماف الجمهو   له المناجعاة هعو أةعد، أخرا   بي" سمة االعتراع الصااق أمام النفس م" ناةية  

ععا بوجعع  تخلععق لدتعع   ،... فهعع  تز ععد معع"  ععع  الجمهععو  ألالتفاإععيف  معع" انتباهعع  لهععامعع" شععر طها وا عالقععة ةساسل
 ل.خاإة بين   بي" المت د 

ااخعف  ل  عد نل   ل الاةتدعل ال عوا  العدا ر بعي" لابع" ، ففه نهاتة المشهد الاان  مع" الدسعم ا  ه مع" المسعرةية
تبعر  فيع  ل الاة ل لمعاذا تخعاع ؛ ا علعه العدتالون  ال أنع  منولعون طو عفلعرغم مع" اعتمعااد ظاهر  عاا عرة المنولعون علعه ا

نهاتة ةدياها أن ما  إلنا  لي  ما هعو  ال سعراب  أ هعام ت يطهعا ف    تدر  ،م" المناإ  أ  م" عشق المناإ 
فهعع  ؛ الوفععاء الندععاء/ الطهععا ة / / م اإلنسععانية السععامية كالعععدهتيععيل مععع  كايععر معع" الدععي   ،معع" النفععاق  الكععلب سععيان  

ةولع  مع"  "   لا ف  تعامل  مل م  ل  ةته ت ون ة   ؛لاب"   د نل ت ا ه أن تندف خبراتها الت  عاتشتها مل أبيها الملك لع
ًكد أنها  .ك م" اإلنسانله  العدف ةي" يتمل  ي  ر اللي    س  ماف الخمر الم   -السلطة  - ال  ام  الم  ومي"  ت

 ال ندري  سكرنا المنصب  ي  :  والدة
 ى لنقاء... لوفاء معن     
    فينا لحرام لحالل   ...قلب   لطهارة     
 .(416، 1987)فا  ق جو دة،  المنصب قد يصنع بطال  بين األقزام   

 هععو يععده علععه ل يععة ؛ ةععدا الشخصععيا  ل يععة ةرجععة تمععر بهععا   الععد اما فعع  ا يتععدخف فععلالمنولععون غالبلعع عفعع
، 2005 بعععراهيم، )ةمعععااد  اضعععطراب الشخصعععية  ا تباكهعععال بعععر  خطو تععع    شعععد االنتبعععاد  لعععهال عععد        ةاسعععمة فععع

345). 
  ةتعه تسعتطيل أن يعرا ةديدعة معا ت عد  ةولع ؛أمعام لابع"   عد نل تعام    ل الاة ت عا ه كشعا ال ديدعة بوضعوح   فع 

فععالمنولون أجععراد الشععاعر علععه لسععان ل الاةل قبععف المشععهد الاالععب معع" ، علععق ألالمناإعع اء الت مععا تم عع" أن ت ععد  جععر  
ا أن ما ت لعم ألع  لابع"   عد نل   فه، ل  له ملو  الطوا ام" المسرةية قبف ذهاب لاب"   د ن الدسم ا  ه  تعلم جيدل

شعا ة  لعه العديعد مع" العالمعا   هعلا ال عديب الطو عف    فع منع . الخعر ن   سعه  لي  ما هو  ال نفق ميلم ال تم "
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ة فعف ملو  الطوا ا  خيبعة أمعف خوفها م"  ا   /   ل الاةل لع لاب"   د نلكن  ت   يال   الكبير الل :أ لها، أ  الدالال 
 ل  لفعف لاب"   د نل.لاب"   د نل /   اة فعف الملك  مدا تدب    شاتة أةدهم بع / لاب"   د نل

 صور "الحب":
 ":زيدون الحب عند "ابن 

 :حب الوطن
تععربط بععي"  الاة    لععه عالقععة لال عع ل التعع اضعع ة شعا ة  الععو  ر العاشععقل ل علعه الععرغم معع" أن عنععوان المسععرةية

 لكنع  تععداها  لعه قيعية ، العالقعة العاطفيعة ن لجو عدةل لعم ت صعر قيعية لال ع ل  العشعق فع  هعلدف ،  لاب"   د نل
الشعمف العربع   الوقعوع فع   جع  الدعوة  م    م ا التع  إلععااة ل ع، أعمق  أشمف ه  ة  الشعاعر  عشعد  لعبالاد   طنع 

ف ععع  الشعععاعر لعععم تدصعععرد لجو عععدةل علعععه  ؛مععع" ا  طعععان العربيعععة اللاشعععمة التععع  ت عععا ه السعععيطرة  العععت  م فععع  كايعععر  
مع" الخعا ني"   بمسعاعدة كايعر   ،سعدط فع  بعراث" الم تعف عربع     طع"   ف   عالمة  مز عة تشعير لك عكانب ا ندلس  لكنها 

مع" هعلد  أإعيالل  ال الاةل كعان جعزءل   ةبع  لعع ،فالديية كانعب قيعية  طع" ؛اللي" يتستر ن خلا مناإبهم  سلطانهم
بعف قعد تكعون العدافل العلي افعل لابعع"  ،لعهأهميعة عع" الديعية ا    ال تدعف   -ل قيعية أخعرا ثعم تطعرح لجو عدة ،الديعية
عا أال  ه  -ل ك  تي   بنفس  ف  سبيف  طن    د ن   ؛قيية الخيانعة التع  أ ا  أل يعاة الشعاعر  ةيعاة العوط" معل

فالشعخص الععااي قعد ال ؛ عله مجابهة قوا الشر الت  كانب تسري ف  جسعد ا معة ا ن أن يراهعا   ل يهعا فلم تدو  
يل ععو مععا ت ععا ه فعلعع   مععا تخطععط لعع  هععلد الدععوا االسععتعما  ة اللاشععمة؛ فالشععاعر هععو ضععمير هععلد ا مععة  ةا سععها 

ع ا مي"  ال أنع  كعان أ ه ضع اتا  ؛هعلا الشعر الدعاامهعا للوقعوع فع   جع  مم  اهعا   سعتنه  ه  د قو اللي ت ا ه أن يوة  
الء الخونة.   ه

 نسان ا كريم ا إالحب عندي أن أرى النسان   : ابن زيدون 
 ا يحاصره وطن ليس مسجون            
ا وأحالم ا             الحب عندي أن أرى األطفال أفراح 
 على وجه الزمن           
 .(419، 1987)فا  ق جو دة، الحب عندي قرطبة           
 إعراع   لابع"   عد نل  ل الاةل  التع  جمععب بعي" المسعرةية  ل فعرا  ةالة ال ع  التع  طرةهعا لجو عدة عله غ

عع الفلسععطين  كععان الكاتعع ، لبععي" ةعع  الععوط"  ةعع  ل الاة ضععم"  للمععرأة إععلر ةبعع  تعععيش ال عع  ا ل ان كنفععان للغس 
ليس فدط ف  قلب  بعف فع   ، لللك طله ال   ا كبر عله ال   ا إلر ؛توليفة ال   ا كبر  هو ةب  لفلسطي"

لالوليععدل  عفعع، ف عع  الععوط" قيععية أكبععر معع" ةعع  الععنفس ذاتهععا (.259، 2016، ل )سععناء كامععف شعععالنبداععع  كععامالل  
فال عع  هععو  .أ إععالهافعع   ي بععدأ  تسععر   ب  الصععراعا  التععقتهععا  خطععو ة ةالععة التشععت  ر  كانععب تشععلل  أةععواه ا مععة  ف  

خعر آل تختلعا مع" شعخص    لعلا فهع ؛نسعان نزعة ال   مع" إعميم الوجعوا اإل  ن ؛ الوقب ذات   الوسيلة  اللاتة ف
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 - ال عع  –هنععا  معع" تعععيش ال عع  لل عع  ال يععرا غيععرد  ال تشععلل  سععواد بععف أإععب  ف، ألععاختالع طبيعععة هععلا ال عع 
  عرضع هعو معا ، ةلي عب  إعوه الد  ة  ا تخيعل لعععراع المجتمعي عفعال ، يت  م أل    سيطر عليع  يالم ر  الر يس الل

ذكععر العديععد معع" معع" أن الشععاعر السععواان  لم مععد أةمععد م جععوبل  (77، 2012، عبععد المعععر ع ةسععي" يمجععد)
ععع ،قلععع   تجعععا بلايوانععع  ل  ال ععع  فععع  مععععان عععاألة  الو  ب  منهعععا الص  ا د  اله  ج  ًكعععدل مر  أن ال ععع  لسعععلطان تعععيعععام  الهعععوا، م

 .لعطرد عبق الم ان  استلهم الزمان  ن ؛جاب  طل  في  ، طاففي  
 "الوليد":  حب "والدة" لـ

بتلكرتع  أن  ،ليع    فيمعا تصعبو يعي     عع" م  أن تاني ع ت عا ه جاهعدةل ؛  تخاع علي    ن ل الاةل ت   لاب" الوليدل
انتشععا ها بععي" الشعععوب  قععوة ت ثيرهععا فععيهم  لسععرعة ؛م انععة الفنععان  الشععاعر  قععوة كلماتعع  تكععون أقععوا معع" السععالح ذاتعع 

ًكد أن السعلطة هع  التع  تسععه للفنعان العلي تمن هعا الدعوة  الديمعة  ،  سيطرتها عليهم   فع  مدابعف السعلطة؛ تعوا  ت
،  همية السعلطة   هعدها فيهعاراثها ألاكت  ف  ت كيدها عدم  ، لاب"   د نل لع هابت ون ةشيئلا عند ل الاةل  ال تسا ي   الت

        عالقتعع تتجععا   أهميتهععا عنععدد بععف قععد  -ةلمعع  ا كبععر –ك ل عع  مععدا تعلععق لابعع"   ععد نل ألالسععلطة  الم  تلد  ععيتيعع  للم  
نهاتععة المشععهد الاععان  معع" الدسععم ا  ه معع"   فهععم معع" ةععديب ل الاةل مععل لابعع"   ععد نل فعع هععو مععا ت  ، ل الاةل ذاتهععا بععع

 ؟ ع" ال     دا في  لاب"   د نل بوضوح مفهوم اللا ت؛ المسرةية
  "والدة": حب "ربيع" لـ

 ةدا  لتهنئة لاب"   د نل ألالو ا ة  لك" كلمات  كانب تنم  بداتة ا ف   ظهر؛ الو  ر ل بيلل هو أةد    اء الملك
   ةع  ل بيعلل .  ه مع" المسعرةيةبداتعة الفصعف الخعامس مع" الدسعم ا فع   اتع   التيهعر ني  لعم ، كبير "  كرد   ع" ةدد  

معع" أن لال عع ل االلعععة   علععه العععرغم،  اةععد ع  معع" طعععر  لال عع ل؛ ل الاةل هععو إععو ة مععع" إععو  لال عع ل المجهععع  لععع
 هنععا اختلفععب ؛ لكراهيععةال دععد / الخيانععة / ا للععد /ان لال عع ل عنععد ل بيععلل االلععة فعع  ،ال يععاة مععف /ا  السعععااة / للخيععر/

 .ةدا ا الختالع الشخصية الد امية  سماتها  موقعها م" ا تبعل  -لال  ل  – اةد  الدالال  لمدلوه  
 ،،لكناك يا مليكة مإني أريد   )ببرود(: ربيع

 .(464، 1987)فا  ق جو دة،  من سنين إني أحبك    
  فيععها ، فهعع  تفيععف السععج" علعه التفكيععر فيعع ؛ لعع  أي مشعاعر بينمعا هعع  ال تكعع"  ، فعع ل بيععلل ت عع  ل الاةل  

 ،لاب"   د نل  له السعج"  التفرقعة بينهعا  بعي" ةبيبهعا فدعط بع ف  الزن    الر يس   للو  ر ل بيلل ال ينبل م" كون  السب   
سععيطرة علععه ،  ل بيععلل كععان تسعععه لللععكة التعع  تهفععو  لععه كرسعع  الم  بععف معع" معرفتهععا أل ديدععة ل بيععلل  أطماععع  الخفي عع

سعمه العلا ت عا ه  هعو الهعدع ا  - قرطبعة –  غامها عله ةب  مالما سعه للسيطرة عله الملك  المملكعةإل الاةل   
ععا معع" مشععاعر ةديديععة ت ن   ؛ت ديدعع  ععا معع" طموةاتعع   مخططاتعع   إنمععا كععان  ،ل الاةل هععا لعععف بعع  لععوالاة لععم ت عع" ناألعل ناألعل

   االستعما  ة.
 ؟يوم ا أحبكأترى تصدق أنني : والدة
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  ؟أترى تصدق أن أراك على فراشي  
 ني أرى فيك الخيانة كلها إ  
 قد عشت عمري أكرهك   
 .(465، 1987، فا  ق جو دة) إني أحب أبا الوليد  

 : حب "زياد" و"زهراء" )الحب المكتمل(
قصة  لجو دةلتعرض علينا ،  ه م" المسرةية ااخف ةدتدة منزه لاب"   د نل ف  المشهد الراألل م" الدسم ا 

هعلا المشعهد ااخعف ةدتدعة منعزه  لجو عدةل  عدير  ة  م تملة بي" ل  عاال خعاام لابع"   عد نل  ل هعراءل  إعيفة ل الاةل،
الدلععق معع"  /  كععللك الخععوع ؛الطمععوح ا مععف/ / لابعع"   ععد نل  هععو م ععان مفتععوح عالمععة  مز ععة للداللععة علععه السعععااة

 يال لعم  ا معف العل  هع قصعة ةع  ل  عاال  ل هعراءل كع ن  .ال بيبان م" قسوة االفتراقالمجهوه  هو ما كان تخشاد 
 . ل الاةل  لاب"   د نلكان تج  أن ت د  مل 

تجسععد ضععربلا معع" ضععر ب التععوا ن أ  االنععدمان بععي" نععوعي" مختلفععي" معع"   المسععرح ت يععه ا مععاك" التعع  لفعع فععع
 لعععه جانععع   -ت معععف   فهععع، ألاهتمعععام خعععاص  تتصعععد  ال دتدعععة هعععلا النعععوف مععع" ا معععاك" ،أنيمعععة العععدالال  الم انيعععة

 الم عان ال سع"ل  فع  التعرا  هع  ال دتدعة، ألاعتبا هعا م عان الجنعة أ  الفعرا   أسطو  ةل  االال    - االالتها الواقعية
 (.142 -141، 2000،  ليان هيلتون چ)

ًكععد أن لال عع  ال ديدعع  ، االفتععراقمعع" خععوع لععلا كععان ا مععف  الطمععوح لالجتمععاف أقععوا  نمععا هععو ذلععك   هععو مععا ي
 لكع" لعيس مع" شع ن هعلا ال ع  ،   تسعب  فع  فشعف أنانيتهعا ذ ت طم  ةدتها ؛ نال م" عبااة اللا ا ص لاللي تخل   

) كر ععا  لععه النيععر فعع  اتجععاد  اةععدل بععف هععو يععدفل ألععالطرفي" الم بععي" ، ل لعبععااة اآلخععرللعبععااة الععلا  أن تيععل م ععان
 . ( 47، 1984ابراهيم، 

 "زياد"(. :"زهراء" وخادم "ابن زيدون" :تجلس وصيفة "والدة" "ابن زيدون"حديقة بيت  ي)ف   
فجميعل مشعاهد ؛ يد   ااخف ةدتدعة لابع"   عد نل يالوةيد الل المفتوحفم" المالةو أن هلا المشهد هو المشهد 
عالمعة  مز عة للداللعة  - ذن  –فهو  ،أماك" مللدة ماعدا هلا المشهدالمسرةية م" بدايتها ةته النهاتة تد   ااخف 

فعله الرغم مع" ، ل  اال  ل هراءلتجمل بي" لاب"   د نل  ل الاةل  قصة ة    عله اختالع  تباي" قصة ال   الت
معععع"  ن الكاتعععع  لععععم يوةععععد توجههمععععا  نيرتهمععععا للعديععععدفعععع  ، بطععععب بععععي" لابعععع"   ععععد نل  ل الاةل  العاطفععععة الدو ععععة التعععع

 الموضوعا   الدياتا.
ا أإعيالل  د  عفدصة ة  ل  اال  ل هراءل ت    ذلعك مع" خعاله تدمصعهما  ، مع" قصعة ةع  لابع"   عد نل  ل الاةلجزءل

صعة  هنعا ت عاا ت عر  لجو عدة ل ق، لاب"   د نل  ل الاةل  ك ننعا نسعمل ل عدياهما السعابق علعه هعلا المشعهد    لشخصيت  
 لكنعععع  تكععععرا   ، ال أن هععععلا التكععععرا  ال تدصععععد ألعععع  الشععععاعر الت كيععععد  التماثععععف خععععرا أةعععع  ل الاةل  لابعععع"   ععععد نل مععععرة 

 .فب ألالفعف ع" نهاتة الدصة ا  لهاختل  لالختالع لطرح قصة ة  متكاملة  نهايتها السعيدة الت
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معام  إعمواهما أ ليسعا ألدوتهمعافهما ، قة ا سياار  ل هراءل ت ا ه الت كد م" ة  ل  اال لها  نلم  قلدهما م" ف   فع
 ؛" أ  الملر عا  ألدعد  خوفهعا مع"  جبا همعا علعه االفتعراقل هراءل ال تخاع علعه ل  عاال مع" الفعت   فع ، ما الم "  ا 

  ، مما يده عله قوة ال   الت  تجمل بي" ل  اال  ل هراءل ا ن أن ت عون لهعلا ال ع  ةسعاألا  أخعرا  أهعداع جانبيعة
طلعععق علعععه هعععلد العاطفعععة لال ععع  لعععلا تم ععع" أن ت  ؛ لعععم الفعععراقأأخعععرا سعععوا ل  عععاال ال تشعععلل  قيعععاتا  موضعععوعا   فعععع

 الم تمفل.
 إني أحبك يا زياد :  زهراء
 أنا بدونك ال أعيش  :  زياد

 .(429، 1987، فا  ق جو دةماذا لو افترق الرفاق ):  زهراء
خععاله قصععة لةعع ل  لكنعع  عععرض لعع  معع" ؛ لععم يتعععرض الشععاعر لبداتععة لال عع ل الععلي جمععل بععي" ل  ععاال  ل هععراءل

رة معع" ةعع  سععيديهما  مععا كععان ينبلعع  أن ت ععون صععل   كعع ن قصععة ةبهمععا إععو ة م  ؛ قصععة ل الاةل  لابعع"   ععد نل ا كبععر 
 . ل الاةللاب"   د نل علي  ال   بي" 

  ؟وما أخبار "زهراء" : ابن زيدون 
 .. وعندي اآلن طفالن.. جميالنتزوجنا:  ادــــــــــــــــــزي

 (.476، 1987، )فا  ق جو دة .. "والدة""وليد" ثم         
تععرض  - فع  السعج"لابع"   عد نل  أثنعاء   عا ة ل  عاال لعع - ف  المشهد الساألل م" الدسم الاعان  مع" المسعرةية 

، م  ا ب  أن لالوليععدل هععو معع" قععام برعايتعع فنعععرع أنعع  يتععيم ا  ،لابعع"   ععد نللنععا الشععاعر بداتععة العالقععة بععي" ل  ععاال  
ثععم نعلععم معع" خععاله ال ععديب الععدا ر بينهمععا   ان ل  ععاال ، لالوليععدل  ةبعع  لعع   ةزنعع  عليعع  تعلععق ل  ععاال بععع نلمعع  مععدا 

ممعععا يعععده علعععه اكتمعععاه عالقعععة ال ععع  بعععي" ل  عععاال ؛ لابععع"   عععد نل ل هعععراءل  لعععديهما طفعععالن جمعععيالن همعععا ل الاةل  
فكالهمعا عععانه  مععا ، صعرها فعع  الخععا ن اه ااخعف م بسعع   ل الاةل ةبيسععة ق مععالابع"   ععد نل فعع  ةععي" أن ،  ل هعراءل

  الفراق.  ا لم    اه تعان 
 :م"ل  ثاني ا تيمة "الح  

 "الحلم" عند "ابن زيدون":
ا عع"  بعلال لمل مع" أهعم طعرق تنفعيس الفعرا عع" مشعاعرد   غا د  عت   مااتعة أ  ةتعه  ليا مسعئو قيعوا أ   أي  ألعيعدل
عت ا ه ت ديدها عله أ ض الواقل الم   غاتةل   قد ت ون لال لمل هدفلا تسعه  لي  الفرا أ ، معنو ة فمعيعم ا فعراا ، يشع 

ا مععا هععلا الهععدع  مععا تلععك اللاتععة الوإععوه  ت ديععق مععا يرنععو  ليعع ،   تسععاعدد فعع   كععللك الوسععيلة التعع ؛يععد كون جيععدل
ا أل امف طاقت  للوإوه  ليهعا  ت دي، ف ةالم اليدية أ ه طر ق ا مف  التفا ه  السعااة دهعا،  هعو فالفرا تسعه جاهدل

يعع  دعع  كانععب تول    بععداتا  ت د  ، سعععه لعع  يفلععم  الشععمف العربعع   توةيععد الصععا كععان ةلمعع  الععل، مععا فعلعع  لابعع"   ععد نل
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بعف ، فتولي  الو ا ة بعدا  ك نع  امتلعك السعالح كع  تسعتطيل ةماتعة لال لعمل العلي تععيش لع    سععه  لعه ت ديدع . الو ا ة
 .لي  تجاهد ف  الوإوه 
م ععو  لال لععمل عنععد لابعع"   ععد نل فيدععر  الععلهاب لععبع   ه معع" المسععرةية الاالععب معع" الدسععم ا تماععف المشععهد 

فع   لابع"   عد نل  فع  تنفيعل ةلمع  العلي ةصعرد يعي    ثنعاءد عع" م    هنا ت عا ه ل الاةل جاهعدةل ، ملو   ة ام الطوا ا
ا سععوء العاقبععة ، الملععو   ال  ععام التعع   ،أقععدم فعععالل علععه الععلهاب  تبعاتعع لععو  لابعع"   ععد نل نتيععرالتعع  تفهعع  تعلععم جيععدل

ًاي ألععع   لعععه طر عععق ميلعععم "  اسعععا س  أطمعععاف ااخليعععة أخعععرا فععع  ظعععف فعععت   قعععد ال تسعععتطيل الععععواة منععع  معععرةل  مهلعععك تععع
ععله الم    لك" لاب"   د نل تصر  ،  خا جية ،  هعو لت ديعق ةلمع  الكبيعر ا ن أن تفكعر فع  عواقع  هعلا لال لعمل    ي 

أساسع   ععام   الواقعل نشعاح نفسعفع   ال لعم( عع" ال لعم قا لعة أن ل14، 1998 يا تيا ،)آنما يتوافق مل ما طرةت  
ذلععك أن المعععرء ال يهععتم  ال أل لمععع  ، آن  لكعع" ثمعععة شعع ء مععدهش  طبيعععع  فعع، لععدا الجميععل   عععربط بععي" كععف النعععا 

 ل.الخاص
 بين الطرقات  حلمي يتوارى في صمت  :   ابن زيدون 

 م ا بين الكلمات ل  ما أسوأ أن تبني ح            
 ا بين األموات ما أسوأ أن تبقى حي            

  .(420، 1987)فا  ق جو دة،                       
فدعد  –م عا الل توةيعد إعفوفهم  كلمعتهم  ،تطوع في  لاب" خلد نل عله ملو   ة عام الطوا عاهلا المشهد   فف

تماععف فعع  الوقععب  ال أن هععلا المشععهد الععلي تماععف ةلععم لابعع"   ععد نل ؛ كععان ت مععف التعع ثير علععيهم  مخاطبععة العدععف فععيهم
 هو الخط  اللي انتيرد الو  ر ل بيلل ةته ينتدم م" لاب"   د نل ؛ نفس  سدطة البطف  الخط  الم سا ي اللي اقترف 

ًكدد )م معد عنعان ، ،   تخلص من   مبنع    لابع"   عد ن لن الفععف العلي أقعدم عليع   ل: ( قعا الل 243، 1992 هو ما ي
ا مدععابالل لصععو ة ا كالسععي ي  يععدت  چ تععرا...  هععو بهععلا تماععف ألطععالل هععلا هععو الخطعع  الععلي تدععل فيعع علععه عععدم  ا ا  الواقععل   

نهمعععا إعععو تان متدابلتعععان  التععع  تعععرف  التخلععع  عععع" مباا هعععا  تعععرف  اللجعععوء  لعععه السعععيا فيهزمهعععا السعععيا   ، الاة
 بد لة ا ندلسل.جسدان فيما بينهما اةتدام الصراف اللي أ اا ت  

... نعبعر عع" أنفسعنا نعا  أعمعاق العنفس  أألععاا الشخصعيةالوسا ف الكاشفة عع" م نونعا  ا  لال لم م" أهم   ن
ل )عبد المنعم نتمنه  نرغ  مت ر  " م" أي قيوا ال لم كف ما  سدط فأننا ن   :ألمعنه ؛ سداطيةبتلدا ية  هو  سيلة 

 بالتععال  لعععم  ؛كافععةل  لابعع"   عععد نل الدععد ة علععه    ععة الصععو ة كاملعععة معع" جوانبهععا لععدا ( لععم ت عع"9، 1988، ال فنعع 
عع؛ كععان فيعع  مدتلعع  –تسععتطل أن يتوقععل أن تصععرف  بلهاألعع   لععه ملععو  الطوا ععا  ا  التعع  نصععبها لعع  ب  فدععد  قععل فعع  الش  

 الو  ر ل بيلل ا ن مدا مة أ  شرح.
 جعععر  ن الشعععاعر لعععم ت  فععع  ،تلا ألعععالمفهوم الكالسعععي  يعععدچتعععرافعلعععه العععرغم مععع" أن لابععع"   عععد نل تم ععع" اعتبعععا د ألطعععالل 

عع، فعع  نفععس لابعع"   ععد نل بععي" نععوعي" معع" الواجعع  أ  بععي" عععاطفتي" ااخليععةل  إععراعا    د أن يندععف هععلا فالشععاعر تعم 
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ل الاةل تتوسف  فع، بين   بي" ل الاةل  تعا ض مفهومها  نيرتهما لت ديد ؛ الصراف م" ااخف لاب"   د نل  له خا ج 
ًكد قد ة السيا  أهميت ألالكل عليع  مع" سعما   ا هعو معا تجعاف  معا كعان متعا فلع، مة  قيمتها  أهميتها  لاب"   د نل ي

، ا مع" الدعوة معا يز عد  هعج هعلا الصعرافمعةيب تصا ف نفس ،  ااخف هلد النفس قوتان كبيرتان لهل؛ ييدچتراالبطف ال
هععلا الصععراف سععلطان الواجعع   الطععرع اآلخععر   طرف ععأةععد كعع ن ت ععون ، متدععابلي"،  نعع  يتععراا بععي"  اجبععي" متعا ضععي"

ل مالمعا ينعدفل بعوة  طبيعتع   تفكيعردفهعو ال ينعدفل فع  مصعيرد بتع ثير العوامعف الخا جيعة ، ...سلطان ال    العاطفعة
ن م ععا ال  ل الاةل  ةتععه ؛ ق مععل طبيعتعع   تفكيععرد  قناعاتعع ففعععف لابعع"   ععد نل تواف عع (.55، 1998، )فععو ي فهمعع 

 ألدييت   ت ديق ةلم . تام    فدرا د ينبل م"  تمان  ، د  ج  ل  لم ت   ت ليراتها 
فهع  تعلعم معا ،  قناف لاب"   د نل ألما تعلم   بما عاتشت  ف  قصعر الملعك هعل عله الرغم م"  إرا  ل الاةل 

 البصععيرة فبعي" العلعم  الجهععف  بعي" البصعر ؛ ال تعلمع  لابع"   عد نل  تعععرع مع" أسعرا  الم لععك معا تجهعف لابع"   ععد نل
 .غرفة ميلمة ف  سج" الملكمصيرد الم توم بي" جنبا    نته  لد سدطة لاب"   د نل تت ك  

 .. لن أصنع حلمي بالكلمات:  ابن زيدون 
 سيفي أحالمي          
  .(436، 1987 )فا  ق جو دة، ولتسقط كل الكلمات        

لعع ل الاةل  لابع"   عد نل يوجع  ،بلهاألع  لملعو  الطوا عا  اتفاقع  معل الملعك لالمعتمعدل لتبر عر معا فعلع   فه م ا لعة  
ح رض من يدنا؟ هل يصـب؟ هل تقبلين بأن تضيع األ داسهل تقبلين بأن ت  : العديد م" ا سئلة التدر ر ة المتالةدعة

ــا ضــائع ا؟ هــل نتــرك األرض الحبيبــة للفرنجــةفــي  الســالم لابعع"  لهععلد ا سععئلة ال ير ععدفععه توجيهعع    . ؟وطنــي يريب 
عالمعة  مز عة   نفسعالوقعب    هو فع، تعيش  ا مة العربية  اإلسالمية األيمل  ا اقعل  ل  لكن  تدر  جواأللا م" ل الاة   د نل

بعععف ن   /-مععع"  جهعععة نيعععرد  –منهعععا: ةبععع   عشعععدة للعععوط" / ععععدم تدعععدير ل الاةل لمعععا تفعلععع  الوليعععد  ،متععععداة العععدالال 
 ..للوط"الكف فداء  /المدصد

 ؛المشهد الراألل م" الدسم ا  ه م" المسرةية ا هم ف  طرح العالقة الت  تربط بي" ل الاةل  لاب"   د نل    عد  
رتعع  ينهيعع  الشععاعر بتععراا  تععوتر لابعع"   ععد نل ةينمععا خي   يالععلتجععاد لال عع ل  لال لععمل    ا كععللك طععرح أفكععا  كععف منهمعع

عا منع،  جاألة  اض ة  م داةعطها  لم ت  فتراا لاب"   د نل ، ل الاةل بينها  بي" العرش  هنعا   . هو معا لعم ت ع" متوقعل
 هعو ألالفععف ؛ تعلعم معدا ةبع  لهعا ل الاةل عفع ،مع" العلعم  جعزء مع" الجهعف بنه عله جزء  ت    كانب المفا قة الد امية الت

ب ات " لها  ًالها كا  ال أن ، كبيرلا ة   .  / المشاهدتلد   نب إاامة لها  للم  جابت  عله س
 وإذا أتيت بدون عرش : والدة   

  ؟أتريدني من يير عرش          
 " .. ثم يسكت... ثم يتلعثمقليال ... يفكر. "يتردد:   ابن زيدون 

 شيئ ا  ل  ال ال تفكر ... وال تق      :      والدة
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 .(438، 1987، فا  ق جو دة) كفاني ما عرفت           
ًكعد العالقععة العاطفيععة الدو ععة  - معع" بداتععة المسععرةية ةتعه المشععهد الراألععل -فالمدعدما  التعع  عرضععها لجو عدةل  ت

 كللك ةع  لابع"   عد نل العلي  ؛لاب"   د نل   ل الاةل لعالت  تربط بي" ل الاةل  لاب"   د نل  ال   الكبير اللي تكن  
ا ف  كلمات   أشعا د نع  ال يهعتم ألع مر  عن  أن  ال ت بها أ  ةتعه تجاألة لالوليدل عله ل الاةل ال  فعدم ، يتجله  اض ل

للداللعة علعه ةالعة التعراا  اال تبعا   قد تكعون عالمعة  مز عة جابت  ك أكار م" اهتمام  بها؛  ال أن عدم ل  العرش  الم  
 فشعلب كعف م ا التع  ، مع" ملعو   ة عام الطوا عا ااء ما ةد  ف  المشعهد السعابق عنعدما قابعف ععدال الت  اعترت  جر  

 تدتصر هعلا الفشعف علعه ةلمع  الكبيعر   متعد  لعه ال  ر علي   خاع أف ةساس  ألالفشف قد أث  ؛ الت  كان ت لم بنجاةها
خعاع علعه ل الاةل ذاتهعا مع" تصعرفات  غيعر الم سعوبة  أةالمع  التع  ، ةلم  الصلير  هو ة  ل الاةل  الز ان منها

           الة ت ددها ألعد مدابلة ة ام الطوا ا.ا   است أ
عععد  د  فنهاتعععة هعععلا المشعععهد كانعععب ألمااألعععة ت   ا  ل بيعععلل  مخططاتععع  فيععع  ني ععع ة للمشعععهد الخعععامس العععلي تتيععع ة ا امي عععم 

إععر علععه الععلهاب أفعع ا ا  لابعع"   ععد نل لخطئعع  ةينمععا  معع" الععو ا ة  معع" ال يععاة كلهععا.؛ للععتخلص معع" لابعع"   ععد نل
ًمنعة أل هميعة الكلمعة فهعو معا ،اكلي عال  اجز ي ع االطوا عا كعان  ا اكلعلبع  ة ام  ًمنلعا أل هميعة السعيا  ل الاةل م  ، اه م

ًاه ل الاةل  كانعب  ةجاألع فع    تعرااد، ال العة المرتب عة ديبدعه فع  هعل ن   الصراف بينهما هو ما افل لاب"   عد نل   سع
  .أل  ف  السج" لزن   لكبر السب  ا 

 "والدة":عند  م"ل  "الح  
ا بي" لاب"   د نل  ل الاةل عد  ت    عله الرغم م" أن ل الاةل ه  أ ه م" ذكر  لال لمل ف  ، لال لمل قاسملا مشتركل

        ن معيعععم ال عععديب عععع" لال لعععمل  عالقتععع  فععع  - اعععان  مععع" الدسعععم ا  ه مععع" المسعععرةيةبداتعععة المشعععهد الفععع   -ةعععدياها 
اإلال لععمل    فععع ،لال عع ل كععان علععه لسععان لابعع"   ععد نل بععع       ، اةععدةلععم تكعع"   سععيلة ت ديدعع ن فعع نير همععا فعع   ن بععدا  اةععدل
ًم" لابعع"   ععد ن لألعع ن السععيا هععو ا قععوا  ،ت ديععق لال لععمل  الوسععيلة ا نسعع  فعع  ل الاةل تععرا الكلمععة هعع فععع بينمععا يعع

 .  ا نجل
 حين يموت الناس وقوف ا :   والدة

 .. يذلك يعن    
 يوم اأن األرض ستنجب     
 وبعض األمن  ..بعض الحلم    
 (.417، 1987، فا  ق جو دةوبعض الناس )    

فالسعععيا لعععيس هعععو الوسعععيلة المناسعععبة ، ل الاة لت عععا ه أن تدنعععل لابععع"   عععد نل ألالععععد ه عععع" اسعععتخدام السعععيا فعععع
ععفالكلمععة التعع  ت  ،  خا جهععا لمسععاعدة النععا  ااخععف قرطبععة ،  أةععد   السععيا د   جيععدها لابعع"   ععد نل قععد تكععون أقععوا معع" ة 

ًكد ل الاةل فع، فالنا  تهفو للكلما ،  تتخلها بداتة  ةالمها ةتعه لعو معا  النعا  أنع  لابع"   عد نل  ةعدياها لععف   ت
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ًكد مرة ثالاة   األعة أهميعة  . م"آخر " ت ددون ال لم  ا  ا   ال   فالوط"   الكلمعة  م انتهعا عنعد النعا   ثم تعوا ل الاةل لت
ن  الاة كانعب تتمنعه فع   علعه العرغم مع" أن ةلعم ل الاةل ال يتععا ض معل ةلعم لالوليعدل ، لال لعمل قد تها عله ت ديق 

رض ييــرك يــا األ  يلــي فــ لــم يبــق  ) :بداتععة المسععرةية ألدولهععا  فعع   هععو مععا أكدتعع، أن تععنعم أل يععاة هاا ععة سعععيدة مععع 
عالتوكيعد / ال    االلعة علعه التخصعيص / ،اعتمد  في  علعه النفع   االسعتاناء هو أسلوب قصر ، (وليد  معدا  ،رص 

 . لاب"   د نل ع تعلدها  ا تباطها ب
 ك سيفك في قلب : والدة

 والناس تريدك بالكلمة    
 .(437-436، 1987، فا  ق جو دة) بالكلمة تعشقك ضياء ال يخبو وتراك الحلم   

 

 : حلم الوزير "ربيع"
فع  م تع  الملعك ينتيعر  أخعرا  معرةل  المشهد الخعامس مع" الدسعم ا  ه مع" المسعرةية تيهعر العو  ر ل بيعلل ف  

 مع" بداتعة ال عديب   إععا ،  معا فعلع  مععل ة عام الطوا عالابع"   عد نل  كع  يبللع  قصعة خطيعرة تتعلععق بعع ؛ إعول 
لاب"   د نل ا ن أن تكون هنا   ل بيلل لع  ل بيلل يتبي" للدا   مدا ال دد  البل  اللي ت ن   لجو دةل  فعاه الو  ر

ًلععا علععه لسععان  فعع  المشععهد ا  ه معع" المسععرةية  لكنهععا لععم  ،لهععلا الشعععو  مدععدما  سععوا أليععل كلمععا  سععاقها الم
 ا فع  هعلا المشعهد علعه العرغم مع" ععدم هعو معا ظهعر جلي ع ،تجعاد لابع"   عد نل تكشا ع" الشعو  ال ديد  لعع ل بيعلل

ًكدي" أن هلا م" ق   ،لما قال  ع" لاب"   د نلف ألع  الجالسي" تدب    . تاي  بف مساعي   إدق ن  م
 .(439، 1987، فا  ق جو دة) )بسخرية وحقد( هال سمعتم قصة الشعرور: ربيع 

ألالت كيد عله أن  ير د الزعامة  ،ك فيما ةد ش    م عله ما فعل  لاب"   د نل    ا ه أن ت  ل بيلل تسخر   ته    فع
عالمة  مز ة للداللة علعه معدا   ( هالشعرورفكلمة )،  ةددد عله لاب"   د نل     لم بها للداللة عله مدا كره

تبعهععا أل لمععة )الشععو عر( للت كيععد علععه نعع  ال تصععل  أن ت ععون شععاعرلا، ثععم ي   االسععتخفاع ألشععخص لابعع"   ععد نل ةتععه 
عع ،غيععر معععر ع ءيمجععرا شععاعر  اضعع لة ةجععم لابعع"   ععد نل  أنعع   ا م  " لابعع" علععه الععرغم معع" أن ل بيععلل تعلععم جيععدل

 هو لال لمل اللي ت ا ه ت ديد  لاب" ؛ جري الشاعر لفو لال لمل عله لسان ل بيلل    . قرطبةف    م انت  د نل  ما 
تيعخيم  أمعام الملعك ةتعه ينعاه لال لمل بدا الخطع  الجسعيم العلي سعي ا ه ل بيعلل  فع،   د نل    ا ه ل بيلل ت طيم 
 هع  أن  ، لعم ت عد  ،لعيس لهعا أسعا  اةداثل أ   ا  شه أل   سرا عله الملك  قا ل  لل؛ م" لاب"   د نل   دي  علي 

 ديعق لعلا ذهع   لعه ال  عام  الملعو  كع  يعدعمود فع  ت ؛ير د أن تستول  عله الم لك ةتعه ت عون الملعكلاب"   د نل 
 . ةلم   جلوس  عله كرس  الملك

 عله قد ة ت ا ااال  چقد لع  ا  لا سميولو، لالوليدل ل ية  شاتة ل بيلل بع خاإة ؛هلا المشهد  فالنص المرافق ف
، العععرش  الملععك  تعع مرد مععل ملععو  الطوا ععا  ا  لابعع"   ععد نل  أطماععع  فععل بيععلل علععه  قنععاف الملععك  معع" مععع  بني عع

معل ةعديب  يز عد مع" أهميعة الموقعا  إعرامت  يالل  ال وا  ،خلفية لعةدا ت عد   يالل -فصو  الموسيده الملكية 
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ا فيما تشب  الهللالس رتير ألفزف مل الملك  اخو   تراا ل بيلل المتكر  يتخلل  ل ية س و  متعمدة  ،(ه ) بيل مندفعل
ا  خطعو ةل  - إعراف   نع  فع ك  اأ  موتلع ل بيعل لةيعاةل  ا تماعف لععةتعه قبعف معرفعة الملعك ألع . فعالموق يز د الموقا تعديدل

ًكدد النص المرافق؛ فالتكرا   اإل، ن ينتصر   تلل  علي أ   ال ب د  مل الزم"  تماءة  الفعف التمايل  )التراا(  هو ما ي
ًا كف هلد العناإعر مجتمععةل   /، منهعا: التهو عف مع" خطعو ة الموقعا، الدالعة ةت عچالعديعد مع" الوظعا ا السعيميولو يتع

 هعو . م اإرة للملك ك  ال ت ون أمامع   قعب للت كعد مع" إع ة هعلد الواقععة  خيانة لاب"   د نل /  / لإدق ل بيل
  ل  ةدد ةته تعرع ماذا ةد ؟.ل بيل ما افل الملك لالنفراا بع

 ..دعونا اآلن ..؟ماذا هناك "متعجال  " الملك:
 .(440، 1987، فا  ق جو دة) )يخرج كل أفراد الحاشية (       

ألمسعاعدة ، لاب"   عد نل  افعل الملعك للدعب  عليع   سعجن  الملك  اإلتداف بعط  لم اإرة خط   ستكمف ل بيلل م    
م مععا قالعع   فعلعع  لالوليععدل ةتععه تجبععر الملععك علععه يععخ        ،يدنععل الملععك ألمععا تدععوهل  جالعع  الععلي" أكععد ا إععدق   ايتعع 

الكوميعدتا   الكا   عاتير فعفالتيخيم  التفخيم  المباللة م" سما  استخدام ، معاقبت   الدب  علي   عزل  م" الو ا ة
ال  يالعل، ييعدچتعراال - العو  ر العاشعقلل - العنص هعلا  أمعا فع، إلثا ة الي ك  السخر ة م" الموقعا أ  الشخصعية

 قد تها تها  خس  ألشخصية ل بيلل للداللة عله مدا قب  هلد الشخصية  فدد قرن  الشاعر ت مف أي سما  كوميدتة،
 إنمععا ، ل الاةل فدععط أ  لالوليععدلصععرد لجو ععدةل علععه فعع  الععنص لععم تد فععع لال لععمل، علععه الععت  م ألععالمواقا  الشخصععيا 

 ،ألع  فع  غياهع  السعجون  عله التخلص م" لالوليعدل  العزن    ل بيلل لم تدتصر أةالم ، ا تبط لال لمل ألشخصية ل بيلل
تبعدد ع" ت ديق ةلم  اللي ألا الوليدل عدبة أمام  قد أ كان تعلم أن ل؛  إنما امتد لال لمل للوإوه  له كرس  الملك

ألععالدب  ر  أمعع  بالفعععف نجعع  ل بيععلل فعع  شعع " الملععك ضععد لالوليععدل  افععع  الستصععدا   ، تخطععط لعع  ا ن أن يععد ي أةععد
 .مل لالوليدلل  م لة   هنا يت دق لةلمل ل بيلل ف  مدابف ت ط  ،  هو ما كان تسعه ل  ل بيلل، علي 
 ن يكون هو الملك أيتآمر الشعرور يحلم  :  ربيع

ا بكرسيه:  الملك  " "مفزوع ا ... ممسك 
 !؟أن يكون الملك      
 !ماذا سنفعل نحن لو صار الوليد هو الملك؟      

 (.441، 1987، فا  ق جو دة)        
  رسعي   فالملك تمسك أل    ،ل  فرإة للت دق م" ا مر واال يتركةته ، فالملك يتفاج  ألما تسمل م" ل بيلل  أعوان 

عا متسعا الل فع   فتعبيعرا   جع  الملعك التع، ؟لابع"   عد نل هعو الملعك هعف مع" المم ع" أن ت عون  شعديد   اسعتنكا     مفز عل
علعه معدا خعوع الملعك علعه الععرش  تمسع   ة اال عة عالمعة  مز  ع ،مساك  أل رس  الععرش ألالخوع  الفزف مل  تش 

أإعب  لالوليعدل هعو  لالوليعدل بعف افعع  للتفكيعر فيمعا سعيفعف لعوم ر  قناف الملك ألج     فدد نج  ل بيلل ف، أل   افاع  عن 
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عع  ععد نل  لابعع"  تجاهععف الملععك    هععو السععب  المباشععر فعع، الملععك فيمععا   مبر اتعع افاععع      دد عععدم االسععتماف ل دياعع تعم 
 س   لي  م" أفعاه.ن  

ًثر فيع  عوامعف عديعدة د  ععال لم كياهرة  نسانية ت    ن ل فهعو نشعاح عدلع    ةعان  يتع ثر  ،أل عق ظعاهرة مركبعة تع
فععع  ف ،أةالمععع ل بيعععلل علعععه ت ديعععق إعععرا   لعععلا كعععان  (.4-3، 1993، ممعععد ح الشعععيعةل )ت عععچألعوامعععف نفسعععية  بيولعععو

 هععو الععتخلص معع" لالوليععدل ؛ المشععهد السععاا  معع" الدسععم ا  ه معع" المسععرةية يت دععق لال لععمل الاععان  للععو  ر ل بيععلل
المشعهد يعله  ل بيعلل  لعه منعزه ل الاةل للدعب  علعه لالوليعدل   عد   بينهمعا ةعوا  عع" ف  هلا   ، إألعااد ع" ل الاةل  

 .  هنا يدافل لالوليدل ع" ةلم  اللي هو سب  خسا ت  ف  نير ل بيلل، " ت ون أةق ألال  ممشر عية لال لمل  م  
 حالم طعم األ نحلم أم ننسى في صمت  :  ابن زيدون 

 بحر بالحلم كثير ا " قد ت  اساخر  "         
 شياء قد تخسر كل األ         
  ال تحلم أن تعبر بحر ا والبحر عميق         

 . (445، 1987، فا  ق جو دة)               
ا  ل بيعلل  معدا يعد   بينهمعا ةعوا  ت شعا عع" ني ع -اللي تجمل ل الاةل  لالوليدل  ل بيلل  - ف  هلا المشهد 

عع، الوليععدل  بععأةدععدد علععه أةععالم ل منهمععا ت ععا ه أن يععدافل ععع" ةلمعع   ةدعع  الطبيععع  فعع  أن ت لععم    ععا ه  ال   لكعع" ك 
عا لةلعملأ ل بيعلل العدف، لالوليدل لةلمل ت عا ب مع" أجلع  فكما لع، ت ديق ةلم  بعف ، جلع   معا  اه تداتعفأقاتعف مع" ؛ تيل

 الدانون.ةته لو كانب ضد ، ا كانبت ديد  أت    سبف طرق   بر    بر  هلا لال لمل 
 السارق يحلم : ابن زيدون 

 هل هذا حلم!        
 والخائن يؤمن بالقانون  :     والدة

 من حق السارق أن يحلم  : عــــــــــيـــرب
  .(446، 1987 فا  ق جو دة،من باألطفال )بالبيت اآل       

ت تععدم بععي" لابعع"   ععد نل ن الصععراف فعع ، فعلععه الععرغم معع" أن ال ععوا  تجمععل الشخصععيا  الر يسععة فعع  المسععرةية
ًكععد إعع ة مععا تدولعع   فعع  مععداخال  م ععد اة لععع  الععو  ر ل بيععلل جععراد أ ال أن ال ععوا  الفعلعع  ، لابعع"   ععد ن لل الاةل ت

  أن الداتعف ةتعه تلد  ع هنعا يوضع  الشعاعر للم  ، له لابع"   عد ن الشاعر بعي" ل بيعلل  لابع"   عد نل ينتهع  ألعالدب  علع
ًمنلا أن  عله إواب  أن ما تفعل  هو ال ق  ال ب د  ينج  ف  عملية الدتف  ةتعه  -ةته لو كعان خطع   –أن ت ون م

ألخطع  لالوليعدل  تعام    فهعو علعه تدعي"  ؛  هعو معا فعلع  ل بيعلل، ةتعه ت تمعف ا إإعرا ل  فالفععف ت تعان قعوةل ، ا علعه الدتعفتدو  
لععلا ذهع  ل بيععلل بنفسعع  مععل  ؛دبععف ت ععا ه أن يعدافل ععع" ةدوقعع  التع  ضععاعب بوجععوا،  أنع  بوشععايت  للملععك لعم تيلمعع 



 
 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print), (ISSN 2314-7466) (Online). 

(201) 
 

عع ؛ جالعع  ةتععه تدععب  علععه لالوليععدل  هنععا بداتععة ت ديععق ، ا  ال تسععتطيل الفععرا ب  ةتععه تطمععئ" أن الصععيد ألععا  فعع  الش  
ب ا كان ةته لو، لال لمل الاان  لل صوه عله قل  ل الاةل ألعد الدب  عله لالوليدل  . ت ب التهديد  قربلا ألاإلجبا  ة 

    فعععع  المشععععهد السععععاألل معععع" الدسععععم ا  ه معععع"  - الملععععك  لالوليععععدل ألعععععد الدععععب  عليعععع  فعععع  ال ععععوا  الععععدا ر بععععي" 
ع -المسرةية  تبر عرا   افعاف لالوليعدل لعم  غعم ، مع  فع  الزعامعة  الم لعكل  م لالوليعدل  ة  ر  يتي  لنا مدا قناعة الملعك ألج 

ر  أل  تسمل الملك شيئلا سوا قناعت  ألما  فالملعك لعم يت عا   ،  سععي  أن ت عون الملعكا  لالوليدل  طمع  ل  ع" ني  أ س 
م مبعر ا  معا أ  ةتعه يعتفه    ال تسعمل معا تدولع ،لعم ت ع"  ء     نفسع   كع ن ةعديب لالوليعدل شعمل لالوليدل بف كان ت ا

 . كان كف ما تشلل    ملك علي  أمردالم لك فدط ف ،فعف
   ؟زلت تحلم أن تكون كبيرنا وزعيمناما : الملك
          ...اأن تكون زعيمنوأراك تحلم : الملك
           ولكي تكون زعيمهم..: الملك
 الحكم يا مجنون قد أعماك حتى بعتنا...: الملك

 .( 451 - 450، 1987،فا  ق جو دة)           
 : الخيانةثالث ا تيمة 

 :""الخيانة" عند الوزير "ربيع
اختلفعب فدعد ، الخيانعة لهعا مسعتو ا  متععداة  أألععاا متشعاأل ة علعه مسعتوا العنص الشععري  تيمعة م" الواض  أن

فدعد تجسعد  الخيانعة فع  أقوالع   أفعالع  التع  ، فع  شخصعية العو  ر ل بيعلل بوضعوح   هجل عآلخعر  لكنهعا تت م" شعخص  
 التعع  أ ضعع ها لجو ععدةل معع" خععاله المشععهد الخععامس معع" الدسععم ا  ه معع" المسععرةية  الععلي ، الععنص المرافععق هادأك عع
 هعو  - دنل ل بيلل الملك ألخيانة لالوليدل  م ا الت  للوإوه لل  عم  السعلطة في  ت  ، اا د لجو دةل ااخف م ت  الملكأ

 التع   ،لابع"   عد نل هعا ل بيعلل لععت ن  ف ةعدا  هعلا المشعهد ت صعو  معدا الكراهيعة  ال دعد التع  ، -ما تم عرض  سعالفلا 
 لكنهعا ، فهع  مت إعلة فيع ، فالخيانة ليسعب ألجديعدة علعه المجتمعل اإلنسعان ، افعب الملك للدب  عله لاب"   د نل

ععع ر مفعمعععة كلهعععا ي  تيهعععر معععل تصعععاعد الصعععراعا   ا ةدعععاا بعععي" البشعععر ألعيعععهم لعععبع ، فا سعععاطير  المالةعععم  الس  
 علعه العرغم مع" لأن الخيانعة سعلو  ، للا ا تبطب ظاهرة لالخيانعةل ألالشعر ؛الخيانة فعف ألدصص  ة اتا  تدوم عله

ل قععا مرتكبيهععا   اء تفكيععرهم النفسعع ظععاهرة اجتماعيععة سععلبية موجععواة تعبععر ععع" موا  ال أنهععا، شععاذ ال تدبلعع  المجتمععل
لعلا  ؛ا بعي   ا سعوا(. فال ياة تدوم عله الصراف بي" الخيعر  الشعر  بعي" 1424، 2014، )فا   شرهان شعالن

لماعف  يا تصعد  مع" ألعع  فئعا  المجتمعل  ت عا ه ألعاق  الفئعا  التصعدا سلوكيا  غير مدبولة اجتماعي عفهنا  اا مل 
ع    لفلهعا أ  نل عننعا ال تم ع" أن ن  أ ال ، هعلد السعلوكيا  المرفوضعة دت  أفععاه  مما سعا  الطعرع عنهعا.  هعو معا جس 

أللعع  الطععرع ععع" الوسععيلة  ،ت ديععق مععا تصععبو  ليعع فعع   ا التعع  المسععتميتة م  الععنص المسععرةه  الععو  ر ل بيععلل فعع
                  . فاللاتا  اا ما تبر  الوسا ف عند ل بيلل
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 يدور في كل العواصم  "أبا الوليد"أن  فلقد سمعت اآلن بعد تردد": "ربيع
  .(441، 1987فا  ق جو دة، ) مراء والحكام يدعوهم لجمع الشمليوهم األ  

 ت كيععدد أن  الععو  ر العاشععقل ل لمسععتو ا  الخيانععة فعع  مسععرةية ل علععه الععرغم معع" عععرض الععدكتو  لم مععد عنععان
خيانعة ؛ لالتيمعة ا ساسعية فع  المسعرةية هع  تيمعة الخيانعةقعا الل أن  ،تيمة لالخيانةل ه  التيمة الر يسة ف  المسرةية

الشعاعر علعه تطعو ر هعلد   الجديد  ذن ه  قعد ة، خيانة الدا د للنا  م   م" ث   ؛ خيانة الفرا للمجموف، الفرا  ةالم 
ن الكات  لم تععرض لهعا فع  مددمعة مسعرةيت  ف ، (241، 1995، )م مد عنان  ...لا  له مستوا التيمة م" مستول 

انةل بف  ن عله فعف لالخي لال  ل سابق   فع، فلوال  جوا لال  ل لما ظهر  الخيانة، بف بدأها بتيمة لال  ل،  بدايتها
لها مستو ا  لالخيانةل عله الرغم م" أن ف، لال لمل نفس  اللي كان تسعه لاب"   د نل لت ديد  سابق لتيمة لالخيانةل

 لكننعا ، نها لم تك" التيمة الر يسعة التع  قصعدها الكاتع ف آخر  له  خر  م" شخص  آ له  متعداة تختلا م" ةد   
ذلععك أن ؛  ت ثيرهععا علععه تطععو  ا ةععدا   الشخصععيا  فعع  الععنص المسععرة ال نسععتطيل أن ننكععر أهميععة هععلد التيمععة 

 تسععه  لعه ت ديدهعا اإلنسعان فع  كايعر   سعاميةل  ةل تجابي ع  تيمة لال  ل  ما تمال  م" عواطا  غاتا  نبيلعة تيعف قيمعةل 
سععامية  نسععانية م  لكنهععا قععي   ،علععه أمععاك" م ععداة أ  شخصععيا  ألعينهععا مدصععو ةفهعع  ليسععب ؛ معع" ا  مععان  ا  طععان

 . ةالم   آمال أتعلو ألاإلنسان  تصرفات   تساعدد عله ت ديق 
 (م "ابن زيدون"وجه الملك وحوله رجاله أمامه ي)يدخل "ربيع" شاهر ا سيفه ف

  ؟ماذا تريد من الوليد: ربيع
                   .(490، 1987 فا  ق جو دة،) ن رأسك يا أمير المؤمنينآلإني أريد ا 

 

 الملعك أل ديدتع   ةديدعة ا افعع  تفعاج" يالعلل بيعلل  ال ديدع  لعع  جو دةل ع" الوجعت شا ل، المسرةية ف  نهاتة 
قرطبععة ةععد ا  هعلعع اة ا   بيععي"ز  جيععوش الل عع  أإععب با ةععواه   تععدهو  فدععد ، ءكععف شعع  هألعععد أن انتهعع  لكعع" ...
فدد انيم  ،م" كف الشرفاء  ا  فياء ء لللزاة  تخلص اللي ألاف كف ش؛ الداخلية جراء خيانة ل بيللالجبهة  بت تفت  

 .  لجيوش اللزاة م" الفرنجة ألعدما تخلص م" لالوليدل
 قد كان يرسل كل شيء للفرنجة من سنين : أبو حيان

 مال أو رجال أو عتاد ، كل الذي في الجيش      
 " لعلك تذكره فأبوه "داود      
 ار ا قد كان خم        
 خمارة الغشاش صارت مخزن ا       

  (.486، 1987، فا  ق جو دة)ى ألسلحة الفرنجة مأو        
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 :خيانة "ابن زيدون" للكلمة
عع ابعع"   ععد نل  فدععد غععاب ععع" أنيععا ل، ابتعععااد ععع" الكلمععة التعع  ت ععا ب معع" أجلهععاد  خيانععة لابعع"   ععد نل ألتجس 

لمعا لهعا مع"  ؛السعالح ال ديدع  العلي كعان تجع  أن يهعتم ألع أهمية الكلمعة  عالقتهعا ألعالفرا  المجتمعل  أن الكلمعة هع  
( معع" أن هععلد 241، 1995،  هععو مععا أشععا   ليعع  )م مععد عنععان ، ت ععر  هم هتعع ثير فعع  نفععو  الجمععاهير  قععد ة علعع

مع" آثامهعا  الوقعوف  –ال تعف  ةتعه لابع"   عد نل البطعف المل مع   الم سعوي فع  نفعس الوقعب ل - لالخيانةل -التيمة 
م" لاب"   د نل اللي كان يرا ف  السيا طر ق الخالص لتوةيد ا مة العربية  ةمايتها  اما كان متوقعل فيهال  هو 
ًكد عدم اإلا ا  الكامف م" ق بف لاب"   عد نل للوضعل فع  المجتمعل العلي تععيش فيع   المسعتجدا  م ؛م" اللرب ما ي

 تطم   لي . ف  استيعاب ما   الت  قد تش ف خطو ةل  ،الت  طرأ  عله هلا المجتمل
 

 ويرحل مثلما رحل الملوك  ي: فهذا الملك قد يمضوالدة
    (.415، 1987، فا  ق جو دة) ويبقى الشعر... يا ملك الملوك  

نع  ف ، قاطبعة   ندلسقرطبة ف  عصرد بف أعيم شعراء ا  م" أعيم شعراءت عد   لاب"   د نل عله الرغم م" أن 
تيع  مع" ةدياع  معل ا هو معا ،  هلا هو الخط  الم سا ي اللي  قل في ، أهميةكان ال تعير للكلمة الت  تملكها أي 

  نهععلععك ت   مععل ت كيععدها لعع  ألعععدم ا ام الم  ، رد أل هميععة الكلمععةلك   فدععد ةا لععب ل الاةل أن ت عع ؛بداتععة المسععرةية  فعع ل الاةل
د  ل الاةل أن ال تععز ه. فدععد أك عع ا  االسععتمرا   أن الكلمععة ألاقيععةللداللععة علععه التجععد   ؛(يبقــى) ةععدياها ألالفعععف الميععا ف

( مع" أن لابع"   عد نل ل جعف 243، 1995 )م معد عنعان ، د هو معا أكعد . ا لك" ا ن جد  ، الكلمة أهم م" السيا
ا يبطش  ن   مز الفنان العلي ت تسع   ،مم    ستاير اله   ، ن  ينير البصا ر؛ كلمة تستطيل أن تجعف م" الدوه سالةل

أي أنع  قعاا  ببصعيرت     اد النافعلة علعه الوإعوه  لعه ةدعا ق ، فهو مبعدف مفكعر، الشعرةي" تدرض  أألعاا المشرف
م تسععتمد مااتعع  مععنه –فهععو بهععلا قا ععد ال  جععوا لعع  ا ن النععا  ، ال يععاة التعع  ال تصععف  ليهععا معع" يتوسععف ألالفعععف  ةععدد

  .ل  عطيهم ثما  قلب 
ًاه  ف أل هميعة  لابع"   عد نلعلعه ععدم اقتنعاف   هعو االلعة ؟!ماذا أخذت من الكالم ل  عد ن  لاب" لع استنكا ي    فه س

 يال فا  علعه ملكهعا العل  ف د  ج  ل الاةل أن الكلما  لم ت   لم  لع.. فهو ي   ت ثيرها فيهم  الكلمة  مدا ت ثر الشع  بها
 ضاف أمامها .

 ..من الكالم ماذا أخذت   :ابن زيدون 
 ...لكك يا أميرة قرطبةقد ضاع م          

 .( 437، 1987 ،فا  ق جو دة)                 
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 خيانة "ابن زيدون" للملك:
عنعدما قعر  أن يعله  ل  عام الطوا عا ، ال أن لابع"   عد نللاب"   د نل  من ع  سعلطة العو ا ة   الملك قد  ثق بع

     ثعق الملعك  لعلا فدعد؛   ستشعيردعلم  ف الملك لهلا التصرع ا ن أن ت  لم تفكر ف  كيفية تدب  ، ة فعف الملكلم تفكر برا  
مهمععا كانععب ، فدععد خععان ثدععة الملععك، زد الملععك بهععامينلععا علععه م انتعع  التعع  مي ععلععم ت عع" أ لابعع"   ععد نل  ال أن ا خيععر بععع

 ثرها الدب  علي .  د نل مالب إدمة للملك قر  عله ألللك فتصرفا  لاب"    ؛فعلت ا افع   بواعا  الت  تبر  
 ضت..لي بربك كم أخذت وكم قب ل  ق   :الملك

 وبكم يبيع المرء حرمة أرضه ودياره   
  .(448، 1987، )فا  ق جو دة                

 

  :"خيانة "الوليد" لـ "والدة
م شععو  الوةعدة ر ا ةعواه  تععاظ  ألععد معر   العزم"  تلي ع -ف  المشهد الاعام" مع" الدسعم الاعان  مع" المسعرةية 

، لابع"   عد نل انل اتهامهعا لععةي ع  بعلأ لعنلم  م" ةدياها  -خاإة عله لاب"   د نل  ؛ل الاةل عت يط ب ي الخوع الل
عع ألالخيانععة فدععد تركهععا  ةيععدةل ، الععلي خععللها لابعع" ل الاةل تت ععد  ععع" مععرا ة ا تععام بععد ن  فععع، معع" الرجععاه كايععر  ل امطمعل

 لك  التان. ل  نتا ج طموة  ألالم   م    ت    د نل 
 

 بكل خوفي في الوليد  لقد احتميت  : والدة
 ه األحالم واآلمال والعمر الجديد وجعلت    
  .(478، 1987، فا  ق جو دة) نأصبحت وحدي اآل  

 

ا ت ععا ه أن تدنعهععا أل عع  لابعع"   ععد نل لهعع -ل الاة  لعععلابعع"   ععد نل الععلا تعععرع مععدا ةعع   - ةيععانل لأألععا لكعع"  
ا أ ، خوف  عليها  هعو ةع  العوط"  انشعلال  ألعالتفكير فع  همعوم  ،الكبيعرلاب"   د نل م" ةلم  إيالل  أنها كانب جزءل

ًكعد لجو عدةل م"  النا . يلعع   يالعل ،ةيعانل  الفععاه العلا تدعوم ألع  العرا ي لأبعو ي  ال يعو  العد     خاله هعلا المشعهد ي
ا فعع فهععو تعلععم ، ةععدا    سععد الالععرا فهععو يععربط بوإععف  الععرا ي بععي" ا ؛ المسععرةية ألجانعع  كونعع  الععرا ي   ا  لا مشععا كل

ا مدا ة    فها ةديب ل بيلل.خل    للا ةا ه التدر   بينهما  سد الالرا  الت ؛لل الاة لعلاب"   د نل جيدل
 

 أنه ما أحب ييرك  أشهد   ،وهللا: بو حيانأ
  ما أراد من الحياة سواك        
 (.480 ،1987فا  ق جو دة حزانه )لم تفهمي أ      

 :"الوليد" للـ خيانة "والدة"
  عد   بينهمعا لابع"   عد نل  يلتدع  ل بيعل ل بعع ،ف  المشهد الساا  م" الدسم الاان  م" المسرةية ااخف السج"

 اه  لعلا فهعو معا؛ ل الاةل  أنع   ععدها ألععدم المسعا  ألع  ألعالقتع  بعع لاب"   د نلنهايت  تخبر ل بيلل   ف ،ةديب طو ف
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عا  لابع"   عد نل تصديق ما تدوه أجبعرعله ل الملك م" قبف  كما أجبر ل بيل، قيد ال ياة ف  تصعدتد  ألع ن علعه أتيل
 .لاب"   د نلل الاةل أإب ب ل   نسيب عهدها مل 

 ..وحين وفيت ..حين وعدت يأخطأت ورب ربيع:
 سامحها هللا   
  ي ن عمر اآل ي عندي تساو  "والدتي"لكنها   
 (.474-473، 1987، )فا  ق جو دة  كل شيء ي تساو   

ًكد لجو دةل -لاب"   د نل  أثناء   ا ة ل  اال لع -المشهد الساألل م" الدسم الاان  م" المسرةية    ف  تصديق   ي
لعة علعه افالعبا ة عالمة  مز عة ا، "فينا د  من يصون الو   "قليلٌ  :ل  اال  قول  مل  ل الاةل ل  أل ديا خيانة   لاب"   د نل

 .هماعهد إونها  عدم ل الاةلتصديق خيانة 
 .. دة شاحبة... وال  ا.. بقايا إنسانا... عجوز  رهق  م )ابن زيدون في زنزانته

 (. 481، 1987، )فا  ق جو دة (مالمح الزمن على وجهها واضحة  
ااخعععف لابععع"   عععد نل  عتلتدععع  ل الاةل بععع - مععع" خعععاله المشعععهد التاسعععل مععع" الدسعععم الاعععان  -فععع  نهاتعععة المسعععرةية   
ع؛  إعر  ة ألالخيانعةألصعو ة  اضع ة  اهيتهمف، السج"  "  فهعو لعم يتع لم مع" السعج" ألدعد  معا تع لم مع" شععو د ألخيانعة م 
ًااد  عشدهاقلب  أةبها   أن ل الاةل  ال، ك تمينع ل ععندما أخبرد ل بيعلل أنع  أخعل م انتع  عنعد ل الاةل  أنهعا أإعب ب م  ، ف

  غم الزم"  الصعاب الت   اجهتها بد ن .  ،ألاقية عله ةب   عهدها ل  فية ل   نها ظلب   أن  خ  لم ت   نهاأكد  ل  أ
 كن  نا لم أخ  أ: والدة

 ا لم أخنكيوم   ،وهللا  
    (.483، 1987)فا  ق جو دة،  ما كنت يوم ا أستطيع  

عع، فتيمععة الخيانععة لععم تدصععرها لجو ععدةل علععه ل بيععلل      د  فيهععا كععف  لكعع" ل بيععلل كععان الشخصععية الر يسععة التعع  تجس 
قنععع  ألخيانععة  ألابعع"   ععد نل لععه ر عث ععيانععة أل ععف معانيهععا  االالتهععا فدععد أ  نعع  جسععد الخ،  مسععتو اتهاميععاهر الخيانععة 

 -بعععف  نهعععا ألسعععماتها  ،ف سععع لابععع"   عععد نل  غعععم اسعععت الة هعععلا الفععععف مععع" جانععع  ل الاةل لعععيس  نهعععا ت ععع   ،ل الاةل
مع" بداتعة لابع"   عد نل  الخطع  العلي  قعل فيع ن فع ، ل بيعلل ال تم " أن تستجي  لهعلا العع -  إفاتها  أإلها الملك 

ةيعب لعم ، عع" ل الاةل للمرة الاانية بتصدتد  ةعديب ل بيعلتدل في  ل المسرةية  هو عدم  ا اك  للواقل اللي تعيش في 
( 148، 2009، )سوسعع"  جعع   هععو مععا أشععا    ليعع ، بتصععدتد   شععاتة خيانتهععا تمانعع  ألصععدق ل الاةل مععع  تعصععم  

ًكدة أن   ا الستعااة ما ضاف بما لم  لكنها ، ب ألالمناإ   مما سا  السلطة التشب  ، كان ما تعرضب ل   الاة اافعل
ا هعو اإلنسعان ا ن معا تصعاةب  مع" شع ليا   ا لعة...، ا  ا ألد عتستفيد م" الد   ا ليم أل ن ا جد   ه  ا كاعر  سعوخل

لابع"   هو معا ةا لعب أن تخبعر ألع . ل   المناإ ت  فال   هو االستمتاف ألال ياة ال ديدية الت  تتجا   الكراس   الر  
 لم ت " يد   عواق  أفعال   أةالم . لاب"   د نل  لك"   د نل
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 النتائج العامة للدراسة:
تيع ية مع"   معا تسعتلزم لةع ل العوط" ؛ المسعرةية  التيمعة الر يسعة فع - بتنو عاتع  –تيمة لال  ل كانب   -
ع، الم ع  لوطنع  تدعدمها عا مع" اخعتالع ة ععام  ؛لةع ل لابع"   ععد نل لدرطبعةد هعلا النععوف مع" ال ع  فع  تجس  خوفلعا  قلدل

 . لاب"   د نل ةياة  هو ال   ا  ه ف  الطوا ا 
معيععم ، عالقععة لال عع ل التعع  تجمععل الشععاعر لابعع"   ععد نل ألععا ميرة ل الاةل بنععب الملععك المسععتكف تصععد   كمععا 

ت  مهعا الدلع   العدعف  ة لكنهعا عاطفعة مشعبوب؛ مجعرا  عجعابأ  ليسعب عالقعة ععابرة   فه ؛ أةدا  النص المسرة
عا،   هععو إعو ة معع" إعو  لال عع ل مع" طععرع  ،ل الاةل ةعع  العو  ر ل بيععلل لععفع   فدعد تماععف؛ لالمجهعع  لال ع  أمععامعل
 قو ة  ال أنها عاطفة م" طرع  اةد. ل الاةل عاطفة لع ل بيل ل ت "   فع،  اةد

لال عع  إععو ة  بععي" ل  ععاال خععاام لابعع"   ععد نل  ل هععراءل  إععيفة ل الاةلالتععه جمعععب  عاطفيععةالعالقععة ال لبشعع     
  ذاتعع الوقععبفعع   عععد  ت  ل الاةل،   لععع زء أإععيف معع" قصععة ةعع  لابعع"   ععد نل فدصععة ةعع  ل  ععاال  ل هععراءل جعع، الم تمععفل

 ه الموضوع  لدصة ةبهما.عاا  الم  
هعو التيمعة  فعع لال ع ل، لالخيانعةل  لال لعمل  لال ع ل :يمعا  العاال تهنا  عالقة قو ة اينامي يعة بعي" االلعة ال -

عالقععة عاطفيععة بععي"  مكععان ةعع  الععوط" أأسععواء ،  طا هععا معيععم أةععدا  الععنص المسععرة   تععد   فعع  ساسععية التععا 
ثعم تع ته تيمعة ،  االطمئنعان،  السععااة ، التع  ا تبطعب ألا معف، شخصي" عله اختالع طبيعة هلد العالقة  توجههعا

ل مععا ظهععر  لالخيانععةل ألمسععتو اتها سععابق للخيانععة  لععوال  جععوا لال عع  ل لفال عع، لليهععو  تيمععة لال عع لالخيانععةل نتيجععة 
فجميععل ، لال عع ل  لالخيانععةل  تيمت عع يععربط بععي" هععو ، ثععم ت ععون لال لععمل، المععو   ، الليععرة  ، ال دععد  ، الكععرد .. االالتهععا

اسعتطاف لفعا  ق جو عدةل تيععفير  قعد ؛ السععااة،   الخعالص  ، معفف ا لال لعمل العلا ما ع شخصعيا  العنص ا تبطعب بعع
 . األصو ة ا امية ال تم " الفصف بينه  يما  الاالتال

ععلععم ت   الصععراف الععد ام  - دععد  مععا أجععراد بععي" التيمععا  الععاال ، الععنص أل د الكاتعع  بععي" الشخصععيا  الر يسععة فعع ر ج 
 لال  ل ة  لاب"   د نل لدرطبة ف   كللك تيمة ؛مدابف ةلم ل بيلل ف  لتها تيمة لال لمل ةلم لاب"   د ن مددم  ف 

 جعاء  تيمعة الخيانعة ، الت  ترمز  له قرطبة؛  كللك ة  ل الاةل مدابف ة  ل بيلل المتال  قرطبة  السيطرة عليها
ععا  تسعع ق معهععا الععوط"  لتنتصععر علععه تيمت عع فعع ن  علععه الععرغم معع" النهاتععة الم سععا  ة للمسععرةية  ،ال عع   ال لععم معل

ًكد اف أن تددم ألا قة أمف، تتماف ف الكات  استط لعه  أن الجماه اللي ت ت  أل  ال ع   قصة ة  ل  اال   هراءل؛ لي
 .ال ياة ال ينته  ألانتها ها

شخصعععية لابععع" كانعععب  - فععع  مسعععرةية لالعععو  ر العاشعععقل -ا تبطعععب بتيمعععة لال ععع ل   أهعععم الشخصعععيا  التععع -
 .ل  اال  ل هراءل    ثم شخصيت  ، ميرة ل الاةلثم ا ،   د نل
، شخصية لاب"   عد نلكانب  -ف  مسرةية لالو  ر العاشقل -ا تبطب بتيمة لال لمل   أهم الشخصيا  الت -

 ،سععه لت ديدع   لكع"  سعا ف ت ديعق هعلد ا ةعالم لعم تكع"  اةعدة يم  اللل  منهما ة   ف   فلك  ثم شخصية الو  ر ل بيلل. 
 . ةد  فدد اختلفب ألاختالع طبيعة  طموح كف شخصية عله ة  
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شخصععية الععو  ر كانععب  -فعع  مسععرةية لالععو  ر العاشععقل  - لالخيانععةلا تبطععب بتيمععة   أهععم الشخصععيا  التعع -
 .ميرة ل الاةل ثم ا، ثم شخصية لاب"   د نل، ل بيلل

التع  اقتصعر  علعه شخصعية العو  ر ، مسعرةية لالعو  ر العاشعقل خيانعة العوط"  م" أهم أش اه لالخيانةل ف -
 خيانة لاب"   عد نل ، غفاه لاب"   د ن ل همية الكلمة  مدا ت ثر النا  بها    تمالب ف  الكلمة الت ل بيلل،  خيانة

ععثععم خيانععة الم بععوب ، ا اكعع  ا  ضععاف معع" ةولعع  للملععك نتيجععة اندفاعععة  عععدم  معع" لابعع"   ععد نل  ف  التعع   قععل فيهععا ك 
 .بينهما الو  ر ل بيلل  شاتةنتيجة  ؛ ل الاةل
ا نعع  لعععع  ا  ل ف  ،شعععللها الععنص المرافعععق فعع  مسعععرةية لالععو  ر العاشعععقل  سعععاةة التعععلععه الععرغم مععع" قلععة الم -

ععمه ت ععاچسععيميولو   علععه الععت  م فعع ذلععك للداللععة علععه قد اتعع  ، تيهععر فيهععا ل بيععلل  المشععاهد التععفعع   خاإععة ؛ا ااال  م 
 .ا ةدا   الشخصيا 

 :المسرةية  استخدامها لجو دةل ف  التدنيا  الفنية التم" أهم  -
للداللععة علععه ؛  فيعع  عالمععة  مز ععة، عبععر  غفالعع  ت ديععد  معع" ا ةععدا  نعع خاإععة التلر عع  الزم ؛تدنيععة التلر عع  
 ./المشاهد  خياه  التفكير إلتدا  عدف المتلدكبر قد  م" الأت دق 

منعععزه لابععع" فععع   المسعععرةية   دعععدم ألعععع  شخصعععياتها الر يسعععةالعععلي تمهعععد  ةعععدا  ، ةيعععانللأبععع  تدنيعععة العععرا ي 
  .أةدا  المسرةية  سد ألع  ثلراتهاف   ها  له االشترا ا لم تدتصر ا  د عله الر اتة فدط بف تعد ي الل ل،  د ن 

ل للشعاعر ل الشع ف الععام لعنص لم سعاة ال عالنالتشاأل  بي" الشع ف الععام لعنص لالعو  ر العاشعق  ل،التناص  لتدنية 
العديعد  علعه ي كعف قسعم ت تعو  ،فكالهما يتكون م" قسمي"، بي" النصي"  اض    فهنا  تناص  ، لإالح عبد الصبو 

 توظيفهمعا لتدنيعة  "ي  ما المسعرةي  هيتفتعت  بهعا كعال الشعاعر " نصع  التع لالفعالش ألعا لفيعالل عع" تدنيعة ، م" المشعاهد
ًاي الععل لالععرا ي ل ععفعع   ةععدا لالتنععاصل بععي" ا كععللك . كاععر معع"  ظيفععة ااخععف المسععرةيةأ ييعع     ل لالععو  ر العاشععق  نص 

 لليله  المجنونل للشاعر لإالح عبد الصبو ل.  كللك مسرةية ؛لأةمد شوق ل مجنون ليلهل لع ل
 : والمصادر المراجع
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Introduction. 

The Love, Dream and Betrayal Trilogy in “Farouk Juwayda” Play "The 

Lover Minister": A Semiological Reading 

Abstract: 
 This study seeks to identify the importance of the relationship between "love", "dream" and 

"betrayal" in the play "The Lover Minister" by the poet ”Farouk Juwayda”. This is because poetry is 

more capable of crystallizing many feelings and emotions, as it penetrates into the depths of the 

human psyche and keeps pace with its defects and superficialities. Poetry penetrates into hidden 

areas that prose cannot access and express. 

Therefore, the main question in the current study is determined: How was "Farouk Juwayda” 

able to employ the themes of love, dream and betrayal in the play "The Lover Minister?." 

This study was based on the semiological approach, and among the most important results of the 

study were: 

 - The main theme of the play is "love"; It is the "love" of the homeland and the extent of the 

sacrifice that the individual can make or must make for this country to preserve it. Ibn Zaidoun's 

"love" for Cordoba for fear and concern about the different rulers of sects is the first love in the life 

of Ibn Zaidoun Within the framework of this main theme, many partial love themes appear within the 

text 

 - The strong dynamic relationship between the significance of the three themes "love", "dream" 

and "betrayal". "Love" is the main theme within which most of the events of the theatrical script 

revolve, and which are associated with hope / happiness / and contentment, then comes the theme of 

"betrayal" as a result of the emergence of the theme of “love,”, love precedes betrayal, and without 

the existence of “love,” “betrayal” would not have appeared in its levels and connotations .. hate / 

hate / jealousy / death, then there would be “dreaming,” which mediates the times of “love” and 

“betrayal”, as all the characters in the text were associated with the "dream" that represented hope / 

salvation / happiness. 

- One of the most important artistic techniques used by "Juwayda" in the play is the 

Westernization technique, especially temporal Westernization, by neglecting to determine the timing 

of events, and It includes a symbolic sign ,refers to the achievement of the greatest amount of 

imagination and thinking to awaken the mind of the recipient / viewer. 

Key words: "love"- "dream"- "betrayal"- "lover minister"- "Farouk Juwayda”. 

 


