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الملخص
العمانیةاألدبیةالساحةإثراءفيكبیرادوراالعمانيالشعريالمسرحیؤدي
المختلفة؛بفیئاتھالعمانيالمشاھدمعھایتفاعلمادائماالتيوالھادفة،الممتعةبالمسرحیات

فإنلذاواحد،آنفيوالمجتمعاألفرادتخدمھادفةرسائلمنالمسرحیاتتلكتنشرهمابسبب
والملك"جذیمةمسرحیة"العمانیةالشعریةللمسرحیةالفنيالبناءعنیتحدثسوفالبحثھذا

أھمإلىسنتطرقثمومنأھمیتھا،علىالمسرحیةھذهخاللمنسنتعرفوالتيإنموذجا،
.واإلیقاعوالحبكةوالصراع،والحوار،والحدث،الشخصیّات،وھي:فیھا،الفنيالبناءعناصر
البناءعلىالتعرفإلىالدراسةوتھدفالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةھذهینتھجوسوف

الفني للمسرحیة وآلیة تحلیلھا من خالل عناصرھا المختلفة.
__________________________________________________________

الحبكة، الصراع، اإلیقاع.: البناء الفني، الشخصیّات، الحدث،الكلمات المفتاحیة
__________________________________________________________

Summary

The Omani poetic theater has a major role in enriching the Omani arena with
targeted plays, which the Omani spectator always interacts with in its various
environments. Because of the purposeful messages that these plays publish that
serve society and individuals, so this research will talk about the artistic
construction of the Omani poetic play, “Judhima and Almalk” as a model, which
we will learn about this play and its importance, and then we will address the most
important elements of artistic construction in it, namely: the characters, Event,
dialogue, conflict, plot and rhythm. This research will follow the descriptive
analytical method, and the research aims to identify the artistic structure of the play
and how and the mechanism of its analysis through its various elements.

Keywords: artistic construction, characters, event, plot, conflict, rhythm.
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المقدمة

التيالقضایالتعددالمعقّدة،األدبیةالنصوصمننصعنعبارةالمسرحيالنص
فھمعلىبناءالمسرحيالنصتحلیلدوریأتيفھنایوضحھا،التيالنظرووجھاتیعالجھا،

وخصائصھااألساسیةالمسرحیةعناصرتوضیحباستخدامأوأیدینا،بینالذيالمسرحينص
اللونبھذاالخاصوالذوقالنصجمالیاتذكرإلىإضافةمفصل،بشكلعلیھاوالتعلیق
أغوارهوسبربداخلھالتياألشیاءفيتعمقإلىیحتاجالمسرحيالنصفتحلیلاألدبي،

التيللمسرحیةالفنيالبناءعلىالتركیزمعالمختلفة،جوانبھورؤیةإلیھ،یذھبماواكتشاف
تلكنوعكانمھماالمسرحیةعلیھتقومالتيوھیكلھاالمختلفةالمسرحیةعناصرھي

أولیة،وعملیاتمختلفةعناصربینالموجودةالعالقاتمنلمجموعةترجمةوھيالمسرحیة.
ھذاخاللمنسنتناولھناومن"المختلفةعناصرھابینوالتواصلبالتنظیمبینھافیماتتمیز 1

عليبنعبدهللالشیخللمؤلف"والملكجذیمة"الشعریةللمسرحیةالفنيالبناءتحلیلالبحث
المسرحیةفيالفنيالبناءعناصرأھمتوظیفخاللمنالتحلیلذلكوسیكونالخلیلي،

كالشخصیّات واألحداث والحوار والصراع والحبكة واإلیقاع.

مشكلة البحث

الباحثونفیھایتناوللمالعمانیةالشعریةالمسرحیةأنفيالبحثمشكلةتتبلور
عناصرھاتحلیلخاللمنودراساتھمبحوثھمفيمباشرةبصورةالفنيالبناءوالّدارسون

لھذا)،واإلیقاعوالحبكةوالصراع،واألحداث،والحوار،الشخصیّات،(فيوالمتمثلةالمختلفة
المسرحیةفيالفنيالبناءعلىوالوقوفأتطرقحتىالبحثھذابإعدادأقومجعلنيالسبب

الشعریة العمانیة.

أسئلة البحث

عن التساؤالت البحثیة اآلتیة:یسعى الباحث بناًء على مشكلة ھذا البحث وأبعاده لإلجابة

ما الصّور الخلفیة للمسرحیة الشعریة العمانیة " جذیمة والملك"؟.1
ما البناء الفني في مسرحیة " جذیمة والملك " الشعریة؟.2

1 121صم،3،1985طبیروت،الجدیدة،األفاقدار،األدبيالنقدفيالبنائیةالنظریةفضل،صالح .
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كیف استطاع البناء الفني تحلیل مسرحیة " جذیمة والملك" الشعریة؟؟.3

أھداف البحث

أھمھااألھدافمنجملةتحقیقإلىالبحثھذافياھتمامھمحورخاللمنالباحثیسعى
ما یلي:

عرض الّصور الخلفیة في المسرحیة الشعریة " جذیمة والملك"..1
التعرف على البناء الفني لمسرحیة " جذیمة والملك" الشعریة..2
معرفة كیفیة تمكن البناء الفني من تحلیل مسرحیة " جذیمة والملك " الشعریة..3

أوال: المسرحیة الشعریة العمانیة

الفنونأرقىمنفنالقدممنذاتحادھماعننتجوقدبالشعر،وطیدةعالقةللمسرح
فيوذلكشعراًنشأقدنشأتھعندالمسرحوأنالشعري)،(المسرحوھوأالوتأثیراًوعیاًوأھمھا
المسرحیةبالدراساتالمھتمینبالشغلتقدالوطیدةالعالقةوھذهالقدیم،الیونانيالعصر

حدفيغایةلیسالمسرحفيالشعرإنھیجو""فیكتوریرىولھذاالعصور.أقدممنذوالباحثین
أعلىیحتلالمسرحيالفنوتجعلالعادیة،الحدیثلغةمعأمكنماتتكیفأداةھووإنماذاتھ،
"فأقدمالغرب،فيبدأقدالعالمفيالشعريللمسرحوجودأقدموإنوأسماھا".مكانة 2

فيلنشأتھاوكاناإلغریقیة،الشعریةالمسرحیاتھيالعربياألدبعرفھاالتيالمسرحیات
متنوعةبالدھمطبیعةرأواألنھممتعددة؛بآلھةاإلغریقآمنفقدبعقائدھم،عالقةالیونانبالد

قاصفة،ورعودجاریة،وأنھارمخضرة،وسفوحوكھوف،وتاللفجبالالتغیر،كثیرةالمظاھر
وتملّقوھافقّدسوھاالطبیعیةالمظاھرھذهوراءخفیةقوىثمةأنفتوھمواجارفة،ووسیول
نشیرأنلنابّدالُعمانفيالمسرحعنوالحدیثوالعبادة".بالقرابین 3

أوشعبألياألولىالمسرحیةللظواھراألولیةالمالمحشّكلتوشعبیةدینیةظواھرھناكأن
ھذهبعضتتداولالمجتمعاتتلكفيوكانتالمجتمعات،ھذهبینمنكانتوُعمانمجتمع،
والقصصواألغاني،الظل،وخیالالحكواتي،أھمھا:منوالتيالتقلیدیةالشعبیةالظواھر

5صم)،2002العربي،الفكردار(القاھرة:،وأصولھاوتاریخھانشأتھاالمسرحیةالدسوقي،عمر3

القرنمناألخیرالرابعفيمصرفيالشعريالمسرحفيالمفارقةعبداللطیف،محمودعبدالتواب2
9صم)،1،2014طواإلعالم،للنشرشمسمؤسسة(القاھرة:،العشرین

4



مرتبطةكانتوإنمامسرحي،كنشاطلیستتمارسكانتوالتيوغیرھا،واألراجیزالشعبیة،
وفيالفترة.تلكفيسائدةكانتالتيوالدینیةاالجتماعیةوالتقالیدالعاداتببعضوثیقاارتباطا
والحكایاتكاألغانيوالشعبیةالدینیةوالظواھرالموروثاتھذهمنالكثیرُعمانسلطنة

والحصاد،الزواج،كعاداتوالتقالیدبالعاداتالعالقةذاتالممارساتبجانبالشعبیةواألمثال
األخرىالترفیھیةالفنونبجانبالبحروأغانيالشعبي،التطیبوعاداتالمیالد،وأعیاد

وھوالزار/المالدوفنوتمثیل،عرائسالباقت/الباكتفنولعلمختلفة.بمناسباتالمرتبطة
والرزحةالنیروزفنذلكإلىأضفالشریف،النبويبالمولدالمرتبطالموالدعنیختلف

ولعلالعمانیة،والجغرافیةالبیئاتبتنوعالمتنوعةالدینیةالشعبیةالظواھرمنوغیرھاوالعیالة
تممماأفضلبصورةمنھااالستفادةاألھمیةمنومرجعیةحدودبالثراءشكبالھوالتنوعھذا

معالعمانيالشعريبالمسرحاالرتقاءفيتسھمأنیجبالتيالمرجعیاتإحدىلتصبحإنجازه
واالستفادةتوظیفھاإمكانیةمدىودراسةالحدیثةالمسرحیةوالمدارسبالنظریاتاألخذأھمیة
النصخدمةفياألخرىوالدینیةالشعبیةوالممارساتوالظواھرالتراثھذامسرحیةفيمنھا

4والعرض المسرحي في ُعمان".

والعمانيالخلیجيالشعريالمسرحأننجدذاتھالوقتوفي
الخلیجيالمسرحسابقكاناألخیركونالعربيالشعريالمسرحمناالستفادةاستطاعخاصة
المغربيالناقدیقولھذاوحولالمسرح،فيوكبیرةواسعةخبرةلدیھأوجدالزمنمنبفترة
منالعدیدانبرىاألولىاللبناتوضعتحینالعربيالخلیجدولكل"لعزیز:محمد

بفعلحداثیةصیغإلیجادجدھمجدماوسرعانالمسرحیةالممارسةتطویرإلىالمسرحیین
أنذلكمصر،الخصوصعلىوأقصدسابقة،ممارسةلھاكانتالتيالعربیةالدولمعالتالقح
استفادوقدأیضاھذا...".مصریینروادیدعلىتتلمذواالخلیجیینالمسرحیینمنالعدید 5

فيوالعروضالنصوصعلىالمشتغلینمنكغیرهالغربيالمسرحمنالعمانيالمسرح
إلىالمترجمةالعالمیةالشعریةالمسرحیةاألعمالخاللمنوذلكوالخلیجیة؛العربیةالمسارح

أعماللتقدیممساعداًعامالًالعمانيالمسرحبدایاتفيالتوظیفھذاشّكلإذالعربیة؛اللغة

(مركز الدراسات الُعمانیة بجامعة،المسرح العماني: البدایة ومراحل التطورمحمد سیف الحبسي،5
بتصرف./،https://www.squ.edu.omم).2012قابوس،السلطان

بجامعةالُعمانیةالدراسات(مركز،التطورومراحلالبدایةالعماني:المسرحالحبسي،سیفمحمد4
/https://www.squ.edu.omم).2012قابوس،السلطان
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وبمامكتملة البناء، وذات صیت في المسرح العالمي. 6

منالعدیدإلىالخالدةالعمانیةمسیرتھفيتطرققدخاصبشكلالعمانيالشعريالمسرحأن
طموحاتعنوعروضھنصوصھطیاتخاللمنوعبّرتوالمتكررة،الملحةالمجتمعقضایا

المطلقة.العربیةوالقضایاالعمانياإلنسانھمومجوھرهفيوحملالعماني،الشعبوتطلعات
ظھرتالتيالمتنوعةالمسرحیةالمھرجاناتخاللمنشعبیةبمشاركةالمسرحيالفعلوتوج

الشعريالمسرحأنوبماوتحلیلھ،دراستھمنلنابدالكانالعمانیة،والفنیةالثقافیةالساحةفي
االھتمامیكفيالالبعض،ببعضھامتصلةعناصرمنیتركباألدبیةاألجناسمنجنسیعد

آنفيأبعادھابجمیعاالھتمامتوجیھمنبّدالمتكاملةمترابطةھيبلغیره،دونمنھابواحد
الفنيالبناءأبعاددراسةمنالصددھذافيلنابدالكاناألدبيالجنسھذاولفھمواحد.

إنموذجا،والملك""جذیمةمسرحیةتحلیلخاللمنوذلكالعمانیة،الشعریةللمسرحیة
والتطرق ألھم عناصرھا.

ثانیا: مسرحیة (جذیمة والملك)
مؤلف المسرحیة  في سطور.1

شیخیعتبرعماني.شاعرالخلیليعليبنهللاعبدالشیخالشاعرھوالمسرحیةھذهمؤلفإن
سبكفيتمكنعنینمشعرهكانفقدالعشرین،القرنمنالثانيالنصففيالعمانیةالقصیدة
لھالوحیداألدبيالنتاجالشعرولیسالبیان)،(بأمیرسميأنھحتىالمعاني،وتصویراأللفاظ

ونشأواعباءتھ،تحتمنالمعاصرینعمانشعراءمعظمخرجوقصص،مقاماتكتبفقد
بأھدابتعلقواالذینأولئكخصوصامفرداتھ،منواقتاتوابلغتھ،وتغذواقصائده،ظاللتحت

جامعةفقصیدتھمبالغة،ذلكفيفلیسالعمانیةالقصیدةشیخھوالخلیليوالعمودیة،القصیدة
خلیطففیھالغوي،انفرادمنبھتمتازماجانبإلىوبیانھابمعانیھاالبالغیةاللطائفمنللكثیر

عشقاقصیدتھبھلیوشيیوظفھالذيواالستلھامالشاعرلبفيالمقذوفاإللھاممنسحري
7یتجلى في لغة ناصعة لیس فیھا حشو وال مفردات ركیكة.

بتقدیمغیرهسبقألنھعمان؛فيالمسرحيالشعررائدالخلیليالشیخالشاعریـُعتبر
نحنوالتياإلسالم،ظھورقبلماعصرمنأحداثھااستقىالتيوالملك""جذیمةمسرحیة

األعمالفیھاالبیان)ألمیرالشعریة(الموسوعةلھصدروقدالمسرحیة،ھذهتحلیلبصدد

م.16/2/2018شوھد:الریاض،عكاظ،صحیفة،البیانبإمارةتوجتھالخضراءالقصیدةمنعاما78مسیرةمقال:الخلیليالمدني،عبدهللانظر:7

6 م)،2013والترجمة،للنشرالغشامبیت(مسقط:،العمانيالمسرحفياآلخرالھنائیة،كاملةالسیابي،سعید
31ص .
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المطبوعةالشعریةدواوینھكلمتضمنةالخلیلي،عليبنعبدهللالبیانألمیرالكاملةالشعریة
مناألعمالتألَّفَْتوقدالنعماني،سالمبنسعیدوالشاعرالكاتباألدیببتحقیقوالمخطوطة،

(جذیمةالمسرحیةھذهمنھاخترناالذيالجمھور"ركاب"علىدیوانبینھاومنمجلداتتسعة
8والملك) فھي تجربة ناجحة للشیخ عبدهللا في كتابة الشعر المرسل والشعر القصصي.

والُملكجذیمةمسرحیةفيالخلفیةالصور.2
مالكبناألبرشجذیمةقصةترويوالملك)(جذیمةالشعریةالمسرحیةإن:المسرحیةعنوان

الذيالضرببنعمروابنةوھيتدمر،ملكةالزباءمعالحیرةفيملكوأولتنوخملوكثالث
منھا،الزواجفيجذیمةوأطمعتبعده،الحكمالزباءفتولتجذیمة،قتلھوقدللشام،ملكاًكان
عديبنعمروجذیمةأختابنإنثمأبیھا،بثأروأخذتفقتلتھإلیھاوقدمبھا،اغترحتى

سعد،بنقصیرواسمھجذیمةوزیرلھدبرھاخطةعبرعمروبثأرأخذالُملكفيوخلیفتھ
قبلماعصرمنالقصةھذهأحداثأستقيالتيالخلیليالشاعرفالشیخالزباء،ملكبذلكوأنھى

ھذهفيالشاعرویحتفظالنتاج،ھذافيلیوظفھاالقصصيبالسردمعرفتھمستغالاإلسالم
المؤلفعنھافقالالسردیة،والطریقةالحواریةالطریقةبینمزجمعالراويبدورالمسرحیة

9الشیخ الشاعر: "صورة شعریة تشتمل على عشرین مشھدا في عصر ما قبل اإلسالم".

المادةإلىاتجھواالعربأدباءمنالكثیرأننجدوقدھذا
المشاكلعنبھامعبرینالمسرحیةمادتھممنھایأخذوالكيأنواعھا،بمختلفالتراثیة

فيجدیدةلیستالظاھرةفھذهالفترة،تلكفيتشغلھمكانتالتيوالفكریةوالسیاسیةاالجتماعیة
المسرح، فالمسرح قد نشأ في بدایتھ معتمدا على التراث.

ثالثا: البناء الفني في مسرحیة جذیمة والُملك
مكتوبةالمسرحیةبھا"یقصدبأنھ:الشعريللمسرحتعریفًاالمسرحيالمعجمفيورد

شعًراالمكتوبالمسرحبینللتمییزالیوموتستخدمشعري،طابعلھانثریةبلغةأوشعًرا
النصبأنھالمسرحيالشعروعرفنثًرا".المكتوبوالمسرح 10

والمسرحالدرامي،والبناءوالصراعالحوارعلىتھمینفیھالغنائیةولكنشعراً،المكتوب
علىیھیمنفیھالدراميالبناءألنللتمثیلقابلوھوشعراً،المكتوبالنصبھتعنيالشعري

م)،1،1997طناشرون،لبنانمكتبةبیروت:(،المسرحيالمعجمحسن،قصابوحنانالیاسماري10
.281ص

م.3/5/2021شوھد:م،1/10/2000مسقط،نزوى،مجلةاإلصدار"،قیدشعریةنصوصالضادفارسالخلیلي"عبدهللادرویش،أحمد9
م.3/5/2021شوھد:م،2/10/2018مسقط،ُعمان،صحیفة،الخلیليعبدهللاللشاعرالكاملةاألعمالمقال:الحضرمي،محمدانظر:8
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11العناصر الغنائیة ویسیرھا لمصلحة التمثیل".

الفنونألوانمنلوٌنھوالشعريالمسرحبأنالقولنستطیعھناومن
المسرحیةأوالشعريالمسرحاألحیانبعضفيویُسمىالحدیث،العصرفيظھراألدبیة

أوالعموديالشعرعلىیعتمدالذيالفنوھوالدرامي،الشعرأوالشعریةالدراماأوالشعریة
أفكارهخاللمنالكاتبأوالشاعریرویھمشھداتمثِّلوالتيالمسرحیة،كتابةفيالعموديغیر
أمامعلىالمسرحیةأبطالوتحركاتأفعالخاللمنللنَّاسقصتھمغزىیوصلأنیریدالتي

نصوصخاللمنلھااإلعدادیتممسرحیةھيالشعریةفالمسرحیةمباشرة،الجمھورعیون
الشعريوالمسرحجیدة.بصورةالمسرحيالنصلبناءكأساسالشعریةالضوابطمعتتناسب
دونمنھابواحداالھتمامیكفيالالبعض،ببعضھامتصلةعناصرمنیتركبأدبيكجنس

غیره، بل ھي مترابطة متكاملة ال بّد من توجیھ االھتمام بجمیع أبعادھا في أن واحد.
الحّبملحمةأرجمندمسرحیةفيالفنيالبناءبتحلیلنقومسوفالصددھذاوفي

جمالیاتومعرفةالعمانيالشعريالمسرحیةأبعادأھمعنالكشفلغرضإنموذجاوالخلود
والحدث،الشخصیّات،ویتضمن:األدبي،اللونبھذاالخاصوالذوقالمسرحي،النص

والحوار، والصراع، والحبكة واإلیقاع.

الشخصیّات.1
المسرحيللكاتباألولىوالوسیلةللمسرحیة،المكونةاألساسیةالعناصرمنالشخصیةتعد

تشتركوبماتلبسوبمـاتخفـيوبماتظھروبماالشخصیة،تفعلبماحركةإلىاألحداثلترجمة
12فیھ من صراع وبما تقدمھ من مشاكل تكّون المادة الحیویة التي تقـوم علیھا المسرحیة.

خـاللمـنالمـسرحيالحدثتحققالمسرحیةالشخصیةأنالقولنستطیعھنامن
الخاصةرؤیتـھتعكـسالتـيللمتلقيتقدیمھاالمسرحيالكاتبیریدالتياألفكارلبیانالصراع

عن طریق إعطاء السمات الخارجیة والمادیة للشخصیة.
إن الشخصیّات في مسرحیة (جذیمة والملك) تنقسم إلى قسمین:

الشخصیّات الرئیسة
جذیمة األبرش: ملك العراق قبل اإلسالم (الحیرة).

الزباء: ملكة تدمر

.57صم،1959القاھرة،والنشر،للطباعةالتحریردار)،146العدد(للجمیع،الكتبسلسلة،المسرحیةفنالراعي،علي12

الكتاباتحاد)منشورات)،تحلیل–نظیر–تاریخ(الحدیثالعربياالدبفيالمسرحیةالموسى،خلیل11
.3ص(،1997العرب،
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رقاش: أخت الملك جذیمة
عدي بن نصر اللخمي: زوج رقاش
قصیر بن سعد: وزیر الملك جذیمة
عمرو بن عدي اللخمي: ابن رقاش

الشخصیّات الثانویة
طریفة: كاھنة الزباء

الجندي: أحد حراس الزباء
والوزیرالزباء،والملكةجذیمة،الملكھم:المسرحیة،ھذهفيالرئیسةالشخصیّاتإن

الثأروكذلكالملك،علىالتنازعحولوباألحرىحولھمالمسرحیةأحداثتدورسعد،بنقصیر
واالنتقام فیما بینھم.

رفاھیة،فيوجعلھادولتھأشادوشجاع،وحكیمقويبأنھتتصفجذیمة:الملكشخصیة
فیماووریثھلھابناعديبنعمروأختھابنمنفجعلاألوالد،نعمةمنمحروماكانولكنھ
فيوأنھاأبیھا،قتلقدمایومفيأنھلھاحبھأنساهالذيالزباء،الملكةحبفيوقعقدوإنھبعد،

13یوم ما ستأخذ بثأر أبیھا منھ.

تتمتعوالمعارك،الحروبتھوىالشخصیة،قویةملكةھي:الزباءالملكةشخصیة
الظرب،بنعمروأبیھالمقتلللثأرتسعىكانتالعقل،برجاحةوتمتازكبیرین،وجمالبحسن

سعدبنقصیرووزیرهجذیمة،الملكشخصیّات:ثالثمواجھةواستطاعتذلك،منفتمكنت
14والوریث عمرو بن عدي ابن أخت الملك.

والفطنةبالذكاءتمتازشخصیتھجذیمة،الملكوزیرھو:سعدبنقصیرشخصیة
أجلمنالمخاطر؛وركبالتضحیاتقّدموقدالحكیم،والناصحوالمنفذالمخططوھووالحكمة،

ذكیةمحكمةخطةوضععندماذلكمنوتمكنالزباء،الملكةمنجذیمةالملكبثأریأخذأن
15حققّت لھ ذلك األمر.

الحدث.2
بأذنھالمتفرجیتابعھلماالداخلیةالحركةأولألحداث،الداخلیةالحركةبأنھ"الحدثویعرف

تتوالىاألحداثأنأيالعرض".آخرفيالحركةلھذهالنھائیةالمحصلةثمفقط،وعینھ 16

وتتابع من أجل الوصول إلى الغایة أو النھایة.

.45صم)،1988البشیر،دار(عّمان:،الدراميالبناءحمودة،عبدالعزیز16
انظر: المرجع السابق.15
المرجع نفسھ.14
م.5/5/2021شوھد:م،2/5/2012بغداد،المدى،صحیفةمالحق،انموذًجاالصائغالعراقي..سلیمانالمسرحفيالریادةبعنوان:مقالانظر:13
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ساھمتوقدمنطقیا،تسلسالمتسلسلةوالملك)(جذیمةالمسرحیةھذهأحداثجاءتلقد
فيلھامالزماظلالذيالتشویقعنصرثنایاھابینحملتحیثالمسرحیة،بناءفيكبیربشكل

فإناألحداثھذهإنطالقنقطةعنأمامشھًدا،عشرینالمسرحیةمشاھدبلغتفقدالمشاھد،كل
بنعديتزوجعندماواضحاذلكبدأحیثالحدثقلبفيالمسرحیةبدایةمنوضعناالشاعر

منیخطبھاأنمنھوطلبتكثیرا،وعشقتھأحبتھألنھاجذیمة؛الملكأخترقاشاللخمينصر
لھوضعتأنھاإالذلك،فيكالمھعلىأجترئالوقال:أخیھامنخافأنھإالالملك،أخیھا
القومواسقصرفا،فاسقھندماؤه،وحضرهشرابھ،علىجلسإذاوھياألمرذلكلیتحققخطة

علیھ،القومفاشھدمنك،یمتنعولنیردك،لنفإنھإلیھ،فاخطبنيفیھ،الخمرةأخذتفإذامزاجا،
17فنجحت الخطة وتزوجھا من لیلتھا:

قالت اسألھ في الزواج إذا ما             ضیّع اللّّب في السالف اللعین
فأتاه یقول والخمر تعلوه                  أبیت اللعن استِمْع تبییني

إرَع وّدي وضع یمین رقاش               بالزواج الكریم فوق یمیني
قال خذھا على الّرفا وتمتع               بھواھا في غفلة المأمون

الملكةشباكفيجذیمةالملكوقععندماالمشھدھذافيكذلكالحدثلنایتجلىكما
إلیھاأُدخلأنوبعدمنھا،الزواجأجلمنإلیھافذھبمحكمة،خطةلھوضعتحینالزباء
اللخدمھا:وقالتفیھ)،یغسلمستدیر،كبیرإناءالطّْست(ھوووضعیدهعروقبقطعأمرت

18تضیعوا دم الملك، فاستطاعت بذلك من أخذ ثأر أبیھا من الملك جذیمة.

لة حب رمتك تحت الھونغفلة الملك یا جذیمة أم غف
اء زوجا لكنھ في السجونإذ دخلت العرش على الّزب
للجواري في لیلھن الدجونأكرمتك الزباء إذ ھي قالت

فنجیع الملوك جد ضنینال تُضیّعَن قطرة من دماه

الحوار.3
ھذاأنإذاألدب،مناألخرىاألنواعبعكسالحوار،علىیعتمداألولىبالدرجةالمسرحإن

یعتبرإذطیاتھا،فيالمسرحیةتحملھالذيالھدفأووالمضمونباألحداثیعرفناالحوار
شكال من أشكال التواصل المباشر من خالل الكالم الذي یتم بین المتحاورین.

.259-258صنفسھ،المرجع18
.253ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا17
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یشبھالمسرحيالخطابأشكال"منفھو:مباشربشكلالحوارعلىیعتمدفالمسرح
مجالالدائماداللياقتصاديفھوجوھریا،عنھایختلفلكنھالعادیةالحیاةفيالمحادثة

عبرللمتفرجالمعلوماتتوصیلعلىتقومإبالغیةوظیفةھيالحقیقیةووظیفتھفیھ،لالعطباتیة
19الشخصیّات".

بینحارةحواریةلغةوالملك)(جذیمةمسرحیةمشاھدبعضفيالحوارتضمن
انفعالیةنبراتتحملفنالحظھاالشخصیاتنفسیةالحوارھذاخاللمنفتنّوعتشخصیاتھا،

بزواجھاَعلَِمعندمارقاش،وأختھجذیمةالملكبینحدثكماوالتوترالقلقمنالكثیرتخللھا
قالحضرتفلماأختھ،إلىوأرسلموافقتھ،وأنكرفغضباللخمي،نصربنعديندیمھمن
20لھا:

أبحّر زنیت أم بھجینخبریني رقاش ال تكذبیني
أم بدون فأنت كفء لدونأم بعبد فأنت كفء لعبد

فيتستأمرنيلموحسیباعربیاإمرازوجتنيأنتبلالبقولھا:رقاشأختھعلیھفرّدت
21نفسي، فأنشدت تقول:

إذ أتتني النساء للتزیینأنت زوجتني وما كنت أدري
وتمادیك في الصبا والمجونذاك من شربك المدامة ِصرفا

شتىبینمازجالمسرحیةفواقعالفرحمنبعضحملالمسرحیةفيالحوارأنكما
أختھمعجذیمةالملكحوارالمشھدھذافيفنجدالنفسیة،والتقلباتوالظروفالتغیراتأنواع
كانالذيالطوقفتذكرمنھم،وضیاعھفقدهبعدعمروأختھابنلعودةالشدیدبالفرحیشعروھو

22في عنقھ قبل اختفاءه، فإنھ لم یغْب عن عینھ وال قلبھ إلى ھذه اللحظة فقال:

بلقاه جرح الفؤاد الحزینعاد عمرو فاستقبلیھ وداوي
الطوق فإّن الحسام خیر ُمزینوذري الطوق، شب عمرو على

وللتاج بعد بضع سنینوأعّدیھ للجالد وللجود
وكذلك لغة الحوار التي استخدمھا الشاعر في ھذه المسرحیة قد تطّرق فیھا إلى بعض
من المفردات القرآنیة، والتي تدل على أنھ حافظ لكتاب هللا عزوجل منذ نعومة أظفاره، وعلى

ِمْن أَْھلِھَا َمَكانًااْنتَبََذْتتعالى: "إِِذقال(انتبذت)،اطالّع بمعانیھ، ومن أھم ھذه المفردات:
23َشْرقِیًّا".

).16(رقماآلیةمریم،سورة23
.257ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا22
255صنفسھ،المرجع21
.254ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا20
.175صم)،1،1997طناشرون،مكتبة(بیروت:،العرضوفنونومصطلحاتمفاھیمالمسرحيالمعجمقصاب،وحنانإلیاس،ماري19
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البیت الشعري:
24عن          أھلھا موضًعا بھ كالسجینفانتبذتوضعتھ رقاش

25."اْلَوتِیَنقال تعالى: " ثُمَّ لَقَطَْعنَا ِمْنھُ(الوتین)،

البیت الشعري:
26الوتیناحفِظ الملك یا جذیمة واحذر       بطش أھلھ قبل قطع

ٌن أَیَّتُھَا(العیر)، 27".إِنَُّكْم لََساِرقُوَناْلِعیُرقال تعالى: " ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذِّ

البیت الشعري:
28جاءت بالخیر والماعونالعیرفأتاھا قصیر یحمل بشرى

ِبِْضِع ِسنِیَن، قال تعالى:" فِي(بضع سنین) 29اْألَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد ".ِ�َّ

البیت الشعري:
بضع سنینوأعّدیھ للجالد وللجود      وللتاج بعد

الصراع.4
بینالصراعویكونالمسرحي،الدراميالبناءفياألساسیةالعناصرأھمأحدیعتبرالصراعإن

علىقائمفھوالمنشود،الھدفإلىللوصولأخرىقوىوشخصیةأوبینھافیماشخصیات
نقیضین أو مبدأ التضاد.

وأھمھا:أنواع،ولھالنجاحلھایحققحتىكبیرةأھمیةمسرحیةأيفيللصراعإن
ویشتدویتطورینموالذيالصاعد،الصراعذلكوأحسنھكثیرة"وأنواعھالمتصاعدالصراع

الشخصیةقوةعلىالصراعمسرحیةنجاحویتوقفنھایتھا،إلىوتصلاألحداثتتأزمحتى
الظاھرفيالصراعویتكونوالنفسیة،واالجتماعیةالجسمانیةالثالثةأبعادھاحیثمنوحالتھا

فيمتشابكةمعقدةظروفعننجمتالقوتین،ھاتینمنكالأنبیدمتعارضتینقوتینمن
30تسلسل زمني متتابع"

الثأریحركھملكیینقطبیینبینیجريوالملُك)(جذیمةمسرحیةفيالصراعإن
المواثیقوتعقدالمكائد،وتُدبرطاقتھما،بكلوتدمر)(الحیرة،مملكتانلھوتتحركواالنتقام،

.268صم)،2003العربي،الفكردار(القاھرة:،وأصولھاوتاریخھانشأتھاالمسرحیةالدسوقي،عمر30
).4(رقماآلیةالروم،سورة29
.261صوالُملكجذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا28
).70(رقماآلیةیوسف،سورة27
.257صنفسھ،المرجع26
).46(رقماآلیةالحاقة،سورة25
.256صنفسھ،المرجع24
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صراعات:عدةعندناوھناالملكیین،بالقطبیینأودىوقدإالالصراعیھدأولنالدماء،ویسفك
لمفوجدھاإلیھاذھببحیاتھ،عندماأودىالذيلھاوحبھالزباءالملكةمعجذیمةالملكصراع

31تُھیئ نفسھا ولم تزیّنھا للزواج منھ، فھي لم تدعھ إلى الزواج منھا، ولكن لتأخذ ثأر أبیھا منھ.

غفلة الُملك یا جذیمة أم غفلة           حب رمتك تحت الھون
إذ دخلت العرش المنیف على           الّزباء زوجا لكنھ في السجون
یا دما قد أضاعھ أھلھ ال بِْدَع           إن ضعت من خالل الصحون

منطلباألخیرأنحیثسعد،بنقصیرووزیرهجذیمةالملكبینآخرصراعوھذا
تأتيأنبحیثیتریثأنمنھوطلبالزباء،الملكةإلىالذھابعدموحّذرهونّصحھالملك
فھنالھ،قصیرونصحلرأيیستمعلمالملكولكنمنھا،والخدیعةالّشریتوقعألنھإلیھ؛الزباء

32عان قصیر صراعا إزاء إصرار الملك على السفر إلى الزباء.

وتریث وال تخالف قصیًرا                 إنھ خیر مخلص مأمون
ما قصیر بالرأي أدرى ولكن             ال یكون المأخوذ بالمستبین

زباءه بحصن حصینتخطب الُملك یا جذیمة أم تخطب
ولكن ھناك شرٌّ كمینأیُزفُّ الفحل الكریم إال ألنثى

حذوٌر فَھُبَّ غیر رھینإنھ الخدع والمكیدة والشھم

الحبكة.5
فالحبكةعدمھ،منالمسرحيالّنصجودةتقفوعلیھاالدرامي،العملركیزةھيالحبكةإن

وكيمعنًاتؤديكيتبنىفالحبكةمقصود،تأثیرلتحقیقاألحداثفیھاترتّبالتيالطریقةھي
بھاستنتھيالتيالنقطةعلىتترّكزالعظیمةالحبكاتوجمیعمحّددة،نتیجةتنتجذروةإلىتصل

33عند الّذروة والحل النھائیین.

العضویة،الوحدةعلىتقومالتيالمتماسكة،الحبكةعلیھایغلبالمسرحیةھذهإن
یتولدحدثكلألنومتسلسل؛واحدفیھاوالموضوعفالھدفمترابطة،فیھاتكونوالحوادث

المؤلفتحدثفالبدایةونھایة،ووسطبدایةلھاالمسرحیةھذهفيفالحبكةقبلھ،الذيالحدثعن
جذیمةالملكبیتفيالمشھدفھذاآخر،إلىمكانمنالحدثوانتقالاألحداثوبیئةمكانعن

34حیث عظمة الُملك.

.250ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا34
25صم)،2013د.ط،للسینما،العامةالمؤسسة(دمشق:األصبحي،منیرمحمدترجمھ:،السینمائیةالحبكةرسمفنكاوغیل،لینداج33
.258ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا32
.259-258ص،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا31
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یا رقاش الجالل یا بسمة الحسن            ویا زھرة الجمال المصون
یا فتاة النعیم في بذخ الُملك                 ویا سلوة الھوى المحزون
قصة یا رقاش یكتبھا الحب                 على وجنة الحسان العین

وھورقاشأختھابنبحباشتغلوقدجذیمةالملكنجدالحبكةبدایةفيآخرمشھدوفي
جذیمةرأىفلمالھ،كانذھبمنطوقاعنقھفيوجعلتالثیابفاخرمنأمھألبستھفقدعمرو

35عمرا وقد نبتت لحیتھ أعجب بھ وأحبھ قبل أن یشغلھ حب الزباء الذي قضى علیھ الحقا.

یا جذیم اتَّئِْد تروَّ من األم              ر فھذا الجنین خیر جنین
إّن فیھ الشھم الذي سوف یرعا         ك كابن في سلمھ والزبون

ویكون الفتى الذي سیأخذ بالثأ         ر ویعلو منصة التمكین
فادَّخره لیومك األسود القا              سي لتلقى فیھ خیار البنین

الشخصیّاتبینالصراعتأزمخاللمنالعقدةتظھرالمسرحیةفيالحبكةوسطأما
أتتبأنخطتھاأحكمتالتيالزباءالملكةقبضةفيجذیمةالملكوقوعفيمتمثًالنجدهماوھذا

القتلوھوذلكغیرالخفاءفيلھتضمرهماأنھاإالتتزوجھأنالظاھرفيقصرھا،إلىبھ
الملكةیدعلىجذیمةالملكحیاةانتھتوبھذافقتلوه،یقتلوهأنخدمھافأمرتمنھ،ألبیھاوالثأر
36الزباء.

حیث قالت تُرى أتصلح للِعش              رة  مثلي وقد ترى تكویني
أكرمتك الزباء إذ ھي قالت                 للجواري في لیلھن الدجون

ال تَُضیّْعَن قطرة من دماه                    فنجیع الملوك جد ضنین
جذیمةالملكوزیرسعدبنقصیروضععندماالحبكة،تأزمعلىیدلآخرمشھدوفي

عمرومنیطلبعندماالخطة،بدایةنجدالمشھدھذاففيالملك،لمقتلالزباءمنللثأرخطة
أمره،بمایفعلأنرفضعمروأنإالظھره،ویضربأنفھیجدعأنجذیمةالملكأختابن

37فقال لھ: أنك ال تستحق مني ذلك، فقام قصیر بجدع أنفھ بیده.

لن یعود الملیك یا عمرو فاقبض              قائم الملك یا أسام العرین
واجدع األنف یا قصیر وَدبِّر                 حیلة الثأر للملیك الطعین

فانتحى جانبا وحّكم فوق األ                نف للجدع شفرة السكین

259صوالملك)،(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا37
.259ص،نفسھالمرجع36
.256ص،نفسھالمرجع35
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منإلیھاالالجئھیئةفيالزباءإلىسعدبنقصیرتوجھالحبكةمنالمشھدھذاوفي
جذیمة،الملكخالھقتلعلىالملكةومماألةبخیانتھاتھمھأنھزاعماعدي،بنعمروبطش

38فصّدقتھ وآوتھ، فتوّدد إلیھا طالبا أن تجعلھ في خدمتھا، فجعلتھ على قوافل تجارتھا.

اء كأن قد یذوب عبر الشؤونوأتى یستثیر عاطفة الّزّب
تریني بظلمھم جدعونيإیھ زباء إّن قومي كما قد

تجدیني للسر خیر أمینفامنعیني كیده واصطفیني
عش عزیًزا لديَّ غیر مھینفاصطفتھ واستخلصتھ وقالت

تغیراتفیھتحدثحیثمنھا،األخیرالمشھدفيیأتيالمسرحیةفيالحبكةنھایةإن
وأحكامالعقدةحلفيیساعدشيءھناكیكونأنأواألحداث،سیرفيتغیرحدوثمثلكثیرة

لھوخططأرادهماتحققحیثلھاومناسبالبدایتھا،موافقاالمسرحیةنھایةجاءتولقدالحبكة،
كماجدامحكمةخطتھفكانتالزباء،منجذیمةالملكلمقتلاالنتقامفيسعدبنقصیرالوزیر
إلىمعھویذھبیتجھزأنعديبنعمرومعاتفقعندماوذلكعلیھا،القضاءفاستطاعأرادھا

39الزباء من خالل قافلة الجمال التي تحمل الجند ألخذ ثأر خالھ منھا.

قال یا عمرو قد بلغت مرادي            فاغد للثأر خلف عزم متین
وابعث الجند في الصنادق تمشي           بھم العیس نحونا في سكون

فانتظرھا واستقبل الجیش فیھا             فأنا بالوفاء خیر مدین
فافتح الباب فھي فرصة ُعمر              وألنت المدین بالتمكین

الرجالوخرجتاألبلأنیختفلماالزباء،قصرفيفكانالمسرحیةفيالحبكةنھایةأما
قائما،عمروفأبصرتلتدخلھ،الزباءوأقبلتالنفق،بابإلىعديبنعمروتقدمالغرائر،من

تفعرفتھ، بالسیفعمروفتلقاھاعمرو،یابیدكالبیديوقالت:سم،فیھفكانخاتمھا،فمصَّ
واستولىلخالھ،ثأرفقدبالظفرمجلالورجعمملكتھا،أھلمنأصابماوأصابعلیھا،فأجھز

40على مملكة قاتلتھ.

اء للسرب خوف شر المنونفََسَرْت صیحة فبادرت الزب
م في خاتم بنان الیمینفرأت َعْمَرھَا وكان لدیھا الس

وھي تقضي مقال حّر رزینفرمتھ بثغرھا ثم قالت
والكریم األبيُّ غیر الھجینبیدي ال بسیف عمرو سأقضي

.262صوالملك)،(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا40
.261-260صنفسھ،المرجع39
.260صنفسھ،المرجع38
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اإلیقاع.6
العادیةاللغةعنبھاویرتفعفنیاجماالالمسرحفيالشعریةاللغةیكسبالذيھواإلیقاعإن

فدراسةالزمن.قدیممنذالشعریةالكتابةفيأساسيعنصریعتبرأنھكماالمستخدمة،الیومیة
یتعلقماوكلوالموسیقيوالغناءالشعرعلىمنصبةوكانتقدیمة،والفناألدبفياإلیقاع
لألبیاتوالموسیقىبالوزنالقصیدةإیقاعیرتبطحیثالشعرعالموكذلكالزمنیة،بالفنون

41الشعریة.

(الوزنالموسیقياإلیقاععلىیعتمدأنوالملك)(جذیمةمسرحیتیھفيالمؤلفاستطاع
قافیةعلىفیھاعتمدالذيالعموديالشعرفيفيالمتمثلالخارجیة،الموسیقىوھيوالقافیة)
42(النون).

با والمجون عبث الحبُّ في قلوب العین             عبث الِعین في الصِّ
ورؤاھا في سدفة اللیل ضرٌب            من تفاٍن أو طفرةٌ من جنون

وھواھا كما علمت ھواھا               بین شوٍق ولوعة وأنین
وجھعلىشعرهفيالموسیقيباإلیقاعالخلیليعبدهللالشیخالمؤلفأھتموقد
الحقبخاللالعربيالشعرواقعإن"قال:حیثعام،بشكلالعربيالشعروفيالخصوص

االلتزاموأكدبلبالتفعیلة،عنھعبرالذيالمحدد،الموسیقيباإلیقاعااللتزامأكدالمتوالیة
مستفعلن،فاعلن،فعولن،(وھي:الخلیل،دوائرمناستخلصتالتيھيتفعیالتبثماني

تدخلالتغییرمنأنواعوجودفيوتسامحوامفعوالت)،متفاعلن،مفاعلتن،مفاعیلن،فاعالتن،
43على ھذه التفعیالت، ووضع العروضیون لھا قوانین صارمة سمَّوھا بقوانین الزحاف والعلل".

وقدإلیھ،نستمعونحنبالمتعةیشعرناجمیلتأثیرولھالنفسفيوقعلھالشعرإیقاعإن
تأخذجاذبیةلھوكانتبالشعور،أخذماھوالشعرالخلیلي:"عبدهللالشیخالشاعرذلكعنقال

المعانيمعوتعادلھالكالمتناسبمعوالرقة،بالخیالالمتّوجوأسلوبھلفعالیتھوفقااأللباب،
44وتفننھ في البیان الساحر الخالب".

الحرفوھوواحد،رويبحرفالمسرحیةمشاھدجمیعفيالتزمقدالشاعرإنونجد
45الذي یأتي في آخر األبیات الشعریة في القصیدة وھذا یعطي إیقاع موسیقي جمیل للقصیدة.

وبیاض الصباح یبسم لكن              بالضیا بین ثغرھا والجبین
وحدیث الفؤاد نغمة عود               ضاحك للغر أم باك حزین

250صنفسھ،المرجع45
.36صنفسھ،المرجع44
.21صوالملك)،(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانالخلیلي،عليبنعبدهللا43
.250صنفسھ،المرجعالخلیلي،عليبنعبدهللا42
85صم)،1997ناشرون،مكتبة(بیروت:،العرضوفنونومصطلحاتمفاھیمالمسرحيالمعجمقصاب،وحنانإلیاس،ماري41
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با یداعب ِعطفي            ھا فیھفو في ُحلَّتي نسرین ونسیم الصَّ
كناالتيالخلیليعليبنعبدهللالشیخللمؤلفوالُملك)(جذیمةالشعریةالمسرحیةإن

فيفالشخصیّاتفیھا،متوفرالمسرحیاتنجاحعناصرجمیعأنوجدناتحلیلھا،بصدد
علىركزناوقدثانویة،وشخصیّاترئیسیة،شخصیّاتقسمین:إلىانقسمتالمسرحیة

كانفقدالحوارأماالمسرحیة،فيوالصراعاألحداثمحوركونھاالرئیسیة؛الشخصیّات
الحواریةالطریقةبینمزجفقدالمسرحیة،فيالراويبدورقامالذيھوفالشاعرحاضرا

وأتىالكریم،القرآنمفرداتمنبعضمسرحیتیھحوارلغةفيالمؤلفواستخدموالسردیة،
المشاھدفجعلتالتشویق،عنصراألحداثفحملتمتّصاعدا،متسلسالالمسرحیةفيالحدث
كونھقویًا؛وجدناهفقدللصراعجئناماإذاأمالألحداث،وتركیزوانتباهباھتماممتابعالمتلقي

الملكبینالمسرحیةفيشاھدناهالذيواالنتقامالثأرعاملیحركھكالھماملكیینقطبینبین
حوادثھاوكانتالعضویةالوحدةحیثمنمتماسًكاالحبكةعنصروجاءالزباء،والملكةجذیمة،

اعتمدفقداإلیقاع،عنصرمعكناوأخیًرامتسلسل،واحدموضوعتتناولألنھامترابطة؛
المؤلفالتزموقدحاضر،والقافیة)(الوزنالموسیقياإلیقاععلىالمسرحیةھذهفيالمؤلف

أضفىمماالشعریة،المسرحیةأبیاتجمیعفيواحدرويبحرفالمسرحیةمشاھدجمیعفي
علیھا إیقاعا موسیقیا جمیال.

النتائج

فيالتاریخخلّدھاالتيالشعریةالمسرحیاتأھممن"والملكجذیمة"مسرحیةتُعد-
الجانب االجتماعي اإلنساني.

فيویُسمىالحدیث،العصرفيظھراألدبیةالفنونألوانمنلوٌنھوالشعريالمسرح-
الشعرأوالشعریةالدراماأوالشعریةالمسرحیةأوالشعريالمسرحاألحیانبعض

الدرامي.
یكفيالالبعض،ببعضھامتصلةعناصرمنیتركبالشعريللمسرحالفنيالبناء-

بجمیعاالھتمامتوجیھمنبّدالمتكاملةمترابطةھيبلغیره،دونمنھابواحداالھتمام
أبعادھا في آن واحد.

الجانبفيالتاریخخلّدھاالتيالشعریةالمسرحیاتأھممنوالملك""جذیمةمسرحیة-
تنوخملوكثالثمالكبناألبرشجذیمةقصةتروياإلنسانیة،االجتماعیةالموروثات

وقدالجاھلي،العصرفيأحداثھاوقعتالتيتدمر،ملكةالزباءمعالحیرةفيملكوأول
غلب على ھذه المسرحیة موضوع الثأر.
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تمثلترئیسیةشخصیاتقسمین:إلىتنقسموالملك)(جذیمةمسرحیةفيالشخصیّاتإن-
بنعديوزوجھاجذیمةالملكأختالرقاشوالوزیر،الزباء،والملكةجذیمةالملكفي:

نصر اللخمي وابنھماأ أما الشخصیات الثانویة فھي: كاھنة الملكة الزباء والجندي.
فيواإلنسانیةوالفكریةالنفسیةالحاالتلنایكشفأنالمسرحیةھذهفيالحواراستطاع-

حواریةلغةوالملك)(جذیمةمسرحیةمشاھدبعضفيالحوارتضمنشخصیة،كل
تحملفنالحظھاالشخصیاتنفسیةالحوارھذاخاللمنفتنّوعتشخصیاتھا،بینحارة

استخدمھاالتيالحوارلغةوكذلك،والتوترالقلقمنالكثیرتخللھاانفعالیةنبرات
نرىوھكذاالقرآنیة،المفرداتمنبعضإلىفیھاتطّرققدالمسرحیةھذهفيالمؤلف

لغة الحوار تختلف من شخص ألخر في المسرحیة.
یوضحسیناریویخلقأنالمؤلفاستطاععندمامؤثرا،دوراالمسرحیةفيالحدثأدى-

الملكقتلعندماالحدثفبدایةلألحداث،المنطقيالتسلسلطریقعنالمسرحیةسیر
الزباءالملكةرغبةیظھرعندماویتطورالحدثیتصاعدذلكوبعدالزباء،والدجذیمة

في الثأر لمقتل والدھا، فتوالت األحداث بشكل منتظم ومتسلسل.
بینجرتالتيواألحداثالظروفخاللمنجلیًاواضًحاالمسرحیةفيالصراعظھر-

عالقةعنھتولّدالمسرحیةفيالشخصیاتمعوالبطلةالبطلفصراعالشخصیات،
وھناكبحیاتھ،،أودىالذيلھاوحبھالزباءالملكةمعجذیمةالملكصراعصدامیة،

الملكمنطلباألخیرأنحیثسعد،بنقصیرووزیرهجذیمةالملكبینآخرصراع
تأتيأنبحیثیتریثأنمنھوطلبالزباء،الملكةإلىالذھابعدموحّذرهونّصحھ

لدىواألحاسیسالمشاعروجودنتیجةجاءتالصراعاتھذهفكل،إلیھ؛الزباء
شخصیات المسرحیة.

أنالمؤلفاستطاعحینماوالترابط،واإلثارةالجاذبیةالمسرحیةفيالحبكةحققتلقد-
)،الحل(والنھایة)،العقدة(والوسطالبدایة،من:تتكونالتيالحبكةمكوناتیُوجد
ممامتسلسًال،ترتیبًاومرتبةجیدةبصورةاألحداثربطإلىالمكوناتتلكأدتالتي

أضفى على المسرحیة عنصر التشویق لدى المتلقي المشاھد.
الشعریةالجملخاللمنحاضًراالشعریةالمسرحیةفيالموسیقياإلیقاعكان-

فيفيالمتمثلالخارجیة،الموسیقىوھيوالقافیة)(الوزنالموسیقياإلیقاعالقصیرة،
مشاھدجمیعفيالمؤلفوالتزمالنون،قافیةعلىفیھاعتمدالذيالعموديالشعر

18



فيالشعریةاألبیاتآخرفيیأتيالذيالحرفوھوواحد،رويبحرفالمسرحیة
القصیدة وھذا یعطي إیقاع موسیقي جمیل للقصیدة.

التوصیات

یوصي البحث باآلتي:

حتىالتألیففياالستمرارخاللمنوذلكالعمانیة،الشعریةبالمسرحیاتاالھتمام-
یكون لدینا مخزونا وافرا من تلك المسرحیات العمانیة الشعریة.

المسرحیاتتحلیلإلىودراساتھمبحوثھمفيالتطّرقإلىوحثھمالباحثینتشجیع-
الشعریة العمانیة؛ ألنھا ما زالت قلیلة في المكتبات العمانیة.

المسرحیاتفيالفنيالبناءبأھمیةتُعنىالتيوالمؤتمراتالندواتإقامةإلىتشجیع-
الشعریة العمانیة وكیفیة تحلیلھا.

المجالتفيالشعریةللمسرحیاتالفنيبالبناءالمتعلقةوالدراساتالبحوثنشر-
والمؤسسات المتخصصة في النشر

المراجع والمصادر

القرآن الكریم.

(بیروت:،العرضوفنونومصطلحاتمفاھیمالمسرحيالمعجمقصاب،وحنانماري،إلیاس
م1997ناشرون،مكتبة ).

بإمارةتوجتھالخضراءالقصیدةمنعاما78مسیرةمقال:الخلیليعبدهللا،المدني،انظر:
، صحیفة عكاظ، الریاض.البیان
صحیفةمالحق،انموذًجاالصائغالعراقي..سلیمانالمسرحفيالریادةبعنوان:مقالانظر:

م2/5/2012بغداد،المدى، .

ُعمان،صحیفة،الخلیليعبدهللاللشاعرالكاملةاألعمالمقال:محمد،الحضرمي،
م2/10/2018مسقط،

م).1988البشیر،دار(عّمان:،الدراميالبناءعبدالعزیز،حمودة،
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م2018،والملك)(جذیمةمسرحیةالجمھورركابعلىدیوانعلي،بنعبدهللالخلیلي، .

نزوى،مجلةاإلصدار"،قیدشعریةنصوصالضادفارسالخلیلي"عبدهللاأحمد،درویش،
م1/10/2000مسقط،

م2003العربي،الفكردار(القاھرة:،وأصولھاوتاریخھانشأتھاالمسرحیةعمر،الدسوقي، ).

للطباعةالتحریردار)،146العدد(للجمیع،الكتبسلسلة،المسرحیةفنعلي،الراعي،
م1959القاھرة،والنشر، .

م.3،1985طبیروت،الجدیدة،األفاقدار،األدبيالنقدفيالبنائیةالنظریةصالح،فضل،
المؤسسة(دمشق:األصبحي،منیرمحمدترجمھ:،السینمائیةالحبكةرسمفنلینداج،كاوغیل،
م2013د.ط،للسینما،العامة ).
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