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الملخص

العمانیةالساحةإثراءفيكبیردورلھالعمانيالشعريالمسرحإن

المختلفة؛بفئاتھالعمانيالمشاھدمعھایتفاعلمادائماالتيالھادفة،بالمسرحیات

فإنلذاواألفراد،المجتمعتخدمھادفةرسائلمنالمسرحیاتتلكتنشرهمابسبب

"مسرحیةالعمانیةالشعریةللمسرحیةالفنيالبناءعنیتحدثسوفالبحثھذا

سنتطرقثمومنوأھمیتھا،المسرحیةھذهعلىسنتعرفوالتيإنموذجا،"أرجمند

والصراع،والحوار،والحدث،الشخصیّات،وھي:فیھا،الفنيالبناءعناصرأھمإلى
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البحثویھدفالتحلیلي،الوصفيالمنھجالبحثھذاینتھجوسوف.واإلیقاعوالحبكة

عناصرھاخاللمنتحلیلھاوآلیةوكیفیةللمسرحیةـالفنيالبناءعلىالتعرفإلى

المختلفة.

الحبكة، الصراع، اإلیقاع.: البناء الفني، الشخصیّات، الحدث،الكلمات المفتاحیة
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, “Arjmand” 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.

____________________________________________________________________

المقدمة

القضایالتعددالمعقّدة،األدبیةالنصوصمننصعنعبارةالمسرحيالنص

المسرحيالنصتحلیلدوریأتيفھنایوضحھا،التيالنظرووجھاتیعالجھا،التي
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عناصرتوضیحباستخدامأوأیدینا،بینالذيالمسرحیةلنصالفھمعلىبناء

ذكرإلىإضافةمفصل،بشكلعلیھاوالتعلیقوخصائصھااألساسیةالمسرحیة

یحتاجالمسرحيالنصفتحلیلاألدبي،اللونبھذاالخاصوالذوقالنصجمالیات

ورؤیةإلیھ،یذھبماواكتشافأغوارهوسبربداخلھالتياألشیاءفيتعمقإلى

المسرحیةعناصرھيالتيللمسرحیةالفنيالبناءعلىالتركیزمعالمختلفة،جوانبھ

وھيالمسرحیة.تلكنوعكانمھماالمسرحیةعلیھتقومالتيوھیكلھاالمختلفة

تتمیزأولیة،وعملیاتمختلفةعناصربینالموجودةالعالقاتمنلمجموعةترجمة

خاللمنسنتناولھناومن"المختلفةعناصرھابینوالتواصلبالتنظیمبینھافیما 1

صالحالشاعرللمؤلف"أرجمند"الشعریةللمسرحیةالفنيالبناءتحلیلالبحثھذا

فيالفنيالبناءعناصرأھمتوظیفخاللمنالتحلیلذلكوسیكونالفھدي،

المسرحیة  كالشخصیّات واألحداث والحوار والصراع والحبكة واإلیقاع.

مشكلة البحث

فیھایتناوللمالعمانیةالشعریةالمسرحیةأنفيتتبلورالبحثمشكلةإن

خاللمنودراساتھمبحوثھمفيمباشرةبصورةالفنيالبناءوالّدارسونالباحثون

واألحداث،والحوار،(الشخصیّات،فيوالمتمثلةالمختلفةعناصرھاتحلیل

1 121صم،3،1985طبیروت،الجدیدة،األفاقدار،األدبيالنقدفيالبنائیةالنظریةفضل،صالح .
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حتىالبحثھذابإعدادأقومجعلنيالسببلھذا)،واإلیقاعوالحبكةوالصراع،

أتطرق والوقوف على البناء الفني في المسرحیة الشعریة العمانیة.

أسئلة البحث

یسعى الباحث بناًء على مشكلة ھذا البحث وأبعاده لإلجابة عن التساؤالت

البحثیة اآلتیة:

"؟أرجمند"العمانیةالشعریةللمسرحیةالخلفیةالصّورماـ1

الشعریة؟"أرجمند"مسرحیةفيالفنيالبناءماـ2

الشعریة؟"أرجمند"مسرحیةفيالفنيالبناءحللكیفـ3

أھداف البحث

یرنو الباحث من خالل محور اھتمامھ في ھذا البحث إلى تحقیق جملة من األھداف،

أھمھا ما یأتي:

".أرجمند"الشعریةالمسرحیةفيالخلفیةالّصورعرضـ1

الشعریة."أرجمند"لمسرحیةالفنيالبناءعلىالتعرفـ2

الجمالیةالقیمعلىللكشفالشعریة"أرجمند"لمسرحیةالفنيالبناءتحلیلـ3

واإلبداع الفني  .
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أوال: المسرحیة الشعریة العمانیة

أرقىمنفنالقدممنذاتحادھماعننتجوقدبالشعر،وطیدةعالقةللمسرح

قدنشأتھعندالمسرحوأنالشعري)،(المسرحوھوأالوتأثیراًوعیاًوأھمھاالفنون

بالشغلتقدالوطیدةالعالقةوھذهالقدیم،الیونانيالعصرفيوذلكشعراًنشأ

فیكتور"یرىولھذاالعصور.أقدممنذوالباحثینالمسرحیةبالدراساتالمھتمین

أمكنماتتكیفأداةھووإنماذاتھ،حدفيغایةلیسالمسرحفيالشعرإن"ھیجو

وإنوأسماھا".مكانةأعلىیحتلالمسرحيالفنوتجعلالعادیة،الحدیثلغةمع 2

التيالمسرحیات"فأقدمالغرب،فيبدأقدالعالمفيالشعريللمسرحوجودأقدم

بالدفيلنشأتھاوكاناإلغریقیة،الشعریةالمسرحیاتھيالعربياألدبعرفھا

بالدھمطبیعةرأواألنھممتعددة؛بآلھةاإلغریقآمنفقدبعقائدھم،عالقةالیونان

وأنھارمخضرة،وسفوحوكھوف،وتاللفجبالالتغیر،كثیرةالمظاھرمتنوعة

ھذهوراءخفیةقوىثمةأنفتوھمواجارفة،ووسیولقاصفة،ورعودجاریة،

فيالمسرحعنوالحدیثوالعبادة".بالقرابینوتملّقوھافقّدسوھاالطبیعیةالمظاھر 3

األولیةالمالمحشّكلتوشعبیةدینیةظواھرھناكأننشیرأنلنابّدالُعمان

ھذهبینمنكانتوُعمانمجتمع،أوشعبألياألولىالمسرحیةللظواھر

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

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

واألراجیزالشعبیة،والقصصواألغاني،الظل،وخیالالحكواتي،أھمھا:منوالتي

ارتباطامرتبطةكانتوإنمامسرحي،كنشاطلیستتمارسكانتوالتيوغیرھا،

الفترة.تلكفيسائدةكانتالتيوالدینیةاالجتماعیةوالتقالیدالعاداتببعضوثیقا

كاألغانيوالشعبیةالدینیةوالظواھرالموروثاتھذهمنالكثیرُعمانسلطنةوفي

والتقالیدبالعاداتالعالقةذاتالممارساتبجانبالشعبیةواألمثالوالحكایات

البحروأغانيالشعبي،التطیبوعاداتالمیالد،وأعیادوالحصاد،الزواج،كعادات

الباقت/الباكتفنولعلمختلفة.بمناسباتالمرتبطةاألخرىالترفیھیةالفنونبجانب

النبويبالمولدالمرتبطالموالدعنیختلفوھوالزار/المالدوفنوتمثیل،عرائس

الشعبیةالظواھرمنوغیرھاوالعیالةوالرزحةالنیروزفنذلكإلىأضفالشریف،

ثراءشكبالھوالتنوعھذاولعلالعمانیة،والجغرافیةالبیئاتبتنوعالمتنوعةالدینیة

لتصبحإنجازهتممماأفضلبصورةمنھااالستفادةاألھمیةمنومرجعیةحدودبال

معالعمانيالشعريبالمسرحاالرتقاءفيتسھمأنیجبالتيالمرجعیاتإحدى

توظیفھاإمكانیةمدىودراسةالحدیثةالمسرحیةوالمدارسبالنظریاتاألخذأھمیة

والدینیةالشعبیةوالممارساتوالظواھرالتراثھذامسرحیةفيمنھاواالستفادة

أننجدذاتھالوقتوفيُعمان".فيالمسرحيوالعرضالنصخدمةفياألخرى 4

بجامعةالُعمانیةالدراسات(مركز،التطورومراحلالبدایةالعماني:المسرحالحبسي،سیفمحمد4
/https://www.squ.edu.omم).2012قابوس،السلطان
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الشعريالمسرحمناالستفادةاستطاعخاصةوالعمانيالخلیجيالشعريالمسرح

خبرةلدیھأوجدالزمنمنبفترةالخلیجيالمسرحسابقكاناألخیركونالعربي

دولكل"لعزیز:محمدالمغربيالناقدیقولھذاوحولالمسرح،فيوكبیرةواسعة

تطویرإلىالمسرحیینمنالعدیدانبرىاألولىاللبناتوضعتحینالعربيالخلیج

معالتالقحبفعلحداثیةصیغإلیجادجدھمجدماوسرعانالمسرحیةالممارسة

أنذلكمصر،الخصوصعلىوأقصدسابقة،ممارسةلھاكانتالتيالعربیةالدول

وقدأیضاھذا...".مصریینروادیدعلىتتلمذواالخلیجیینالمسرحیینمنالعدید 5

النصوصعلىالمشتغلینمنكغیرهالغربيالمسرحمنالعمانيالمسرحاستفاد

المسرحیةاألعمالخاللمنوذلكوالخلیجیة؛العربیةالمسارحفيوالعروض

بدایاتفيالتوظیفھذاشّكلإذالعربیة؛اللغةإلىالمترجمةالعالمیةالشعریة

المسرحفيصیتوذاتالبناء،مكتملةأعماللتقدیممساعداًعامالًالعمانيالمسرح

6العالمي.

ثانیا: مسرحیة أرجمند ملحمة الحّب والخلود

مؤلف المسرحیة  في سطور.1

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

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

وتنمیةإدارةفيالدكتوراهعلىحصلقِیم،مركزورئیسومفكر،وباحثوكاتب

أكثرلھصدرم.2011عامالمتحدةبالمملكةHullھالجامعةمنالبشریةالموارد

الرحالت،وأدبوالفكر،والمسرح،والشعراألخالقیة،القیمفيمؤلفاًعشرینمن

منجداكبیرةمجموعةیؤلفأنالفھديصالحالشاعرالمؤلفأستطاعوقد

منلكثیرمسرحیاتھفيتطّرقوقدوالشعریة،النثریةبینماالمسرحیات

ومنلألطفال،عدةمسرحیاتكتبوكذلكالمختلفة،الحیاةوجوانبموضوعات

ملحمة(أرجمند،ومسرحیة(وطن)،مسرحیةألفھا:التيالشعریةمسرحیاتھأشھر

ملكاإلنساني"الموروثعنھا:قالحیثتحلیلھا،بصددنحنالتيوالخلود)الحب

تعلًماالفكر،مقلّبًاأوالنظر،ُمعیًداعلیھ،یقبلفیھیُلفتھُماالمرُءیجُدوأینمالإلنسانیة،

وزوجھا(أرجمند)محللممتازالجمیلةالقصةمعتعاطیتھكذاتأمًال،أو

7شاھجیھان، قصة حب، لكنّھا قصة غدر، وخیانة...!!!".

الصورة الخلفیة في مسرحیة أرجمند ملحمة الحّب والخلود.2

إن....أرجمند؟ھيومنأرجمند؟...اسمیعنيماذاالمسرحیة:عنوان

المقام،ذومالقَدیر،المحترم،العالم،معناه:فارسي،مذكرعلماسمھو"أرجمند"

مدینةفيالواقعالراقيالصرحذلكمحل"،"تاجبـِوثیقاارتباطاویرتبطاألصیل.

7 2صم،2011دمشق،الفكر،دار،والخلودالحبملحمةأرجمندمسرحیةالفھدي،صالح .
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باسموتُعرفالشھیرالضریحھذافيترقدمنھي"أرجمند"إنالھندیة،أغرا

شاھجیھانالمسلمالھندياإلمبراطورزوجاتثالثأرجمندكانتمحل""ممتاز

سفره،حیاتھ:أموركلفيترافقھوكانتشدیداً،حباًیحبھاوكانمنھقرباًوأكثرھن

تعنيوالتيمحل""ممتازاسمعلیھاأطلقحتىأیضاً،وحمالتھوزرائھمعجلساتھ

التاریخيالمخزونتوظیفمدىبوضوحنجدالعنوانخاللومنالقصر.جوھرة 8

وصراعاتھ،أحداثھفيالتاریخیةشخوصھواستلھام"،أرجمند"مسرحیةفي

والدرامیةالفنیةوالمكوناتواألحداثالتاریخیةبالمصادرغنياإلسالميفالتراث

التأثر،ھذاعلىدلیلإالالمسرحیةھذهومامبدعة،أدبیةأعمالبإنتاجلناتسمحالتي

المسرحیاتھذهمثلفيكتبواقدالشعراءمنمجموعةنجدالسیاقھذاوفي

منشعریةمسرحیاتسبعشوقيأحمدالشعريالمسرحرائدكتبفقدالتاریخیة،

تسعألفالذيأباظةعزیزھناكوكذلكلیلى)،مجنونو()عنترة(مسرحیةأھمھا:

وھناك)،الدرشجرة(و)العباسة(و)ولبنىقیس(أھمھا:منشعریةمسرحیات

مأساة(أھمھا:منشعریةمسرحیاتسبعكتبالذيالشرقاويالرحمنعبدالشاعر

9جمیلة )، و (صالح الدین والنسر ).

/https://aboelghit.banouta.netبتصرف.9 م3/7/2021شوھد:م،19/11/2010،الشعريالمسرحروادبعنوان:مقالالغیط،أبومحمود ،

8 اإللكتروني،نبضموقع،العاشقینقصصترويالعالمحولسیاحیةمعالمبعنوان:مقال
بتصرفم،11/2/2021شوھد: .
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أنقبلمحلتاجخلّدھاتاریخیةملحمةعنعبارة"أرجمند"المسرحیةوھذه

راقیٍة،معاٍنالسنین،مئاتمنذفیھاتسكُنإنسانیّةمعاٍنلكّنمصّور،أوكاتٌبیخلّدھا

لقّصٍةتكویٌنألنھاالمسرِحعلىیجسدھالكيالفھديصالحمؤلفھاجذبتعذبة،

غیرھامنأكثرشخصیٍّةعلىالضوءوألقىالقّصِةمنجانباًالمؤلُفأخذلقدإنسانیِّة،

موتھابعدشاھجیھانلھابنىالتيمحلبممتازالمشھورةأوأرجمندشخصیةُھي
إبانالھندتاریخفيواقعیةحبقصةوھيمحل)،(تاجالدنیاعجائبمنواحداً

ھذهفيیصطدمانوالّرقةوالعفووالحبُّعشر،السابعالقرنفيالمغوليالحكم

حیاِةفيلحظِةكّلتصطدمالزالتمفرداٌتوالخیانة،والغدِربالحقِدالمسرحیة

10األنفس البشریة.

ثالثا: البناء الفني في مسرحیة أرجمند ملحمة الحّب والخلود

المسرحیةبھا"یقصدبأنھ:الشعريللمسرحتعریفًاالمسرحيالمعجمفيورد

المسرحبینللتمییزالیوموتستخدمشعري،طابعلھانثریةبلغةأوشعًرامكتوبة

النصبأنھالمسرحيالشعروعرفنثًرا".المكتوبوالمسرحشعًراالمكتوب 11

الدرامي،والبناءوالصراعالحوارعلىتھمینفیھالغنائیةولكنشعراً،المكتوب

البناءألنللتمثیلقابلوھوشعراً،المكتوبالنصبھتعنيالشعريوالمسرح

م)،1،1997طناشرون،لبنانمكتبةبیروت:(،المسرحيالمعجمحسن،قصابوحنانالیاسماري11
.281ص

10 2صم،2011دمشق،الفكر،دار،والخلودالحبملحمةأرجمندمسرحیةالفھدي،صالح
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12الدرامي فیھ یھیمن على العناصر الغنائیة ویسیرھا لمصلحة التمثیل".

ظھراألدبیةالفنونألوانمنلوٌنھوالشعريالمسرحبأنالقولنستطیعھناومن

المسرحیةأوالشعريالمسرحاألحیانبعضفيویُسمىالحدیث،العصرفي

الشعرعلىیعتمدالذيالفنوھوالدرامي،الشعرأوالشعریةالدراماأوالشعریة

أوالشاعریرویھمشھداتمثِّلوالتيالمسرحیة،كتابةفيالعموديغیرأوالعمودي

أفعالخاللمنللنَّاسقصتھمغزىیوصلأنیریدالتيأفكارهخاللمنالكاتب

الشعریةفالمسرحیةمباشرة،الجمھورعیونأمامعلىالمسرحیةأبطالوتحركات

الشعریةالضوابطمعتتناسبنصوصخاللمنلھااإلعدادیتممسرحیةھي

یتركبأدبيكجنسالشعريوالمسرحجیدة.بصورةالمسرحيالنصلبناءكأساس

ھيبلغیره،دونمنھابواحداالھتمامیكفيالالبعض،ببعضھامتصلةعناصرمن

ھذاوفيواحد.أنفيأبعادھابجمیعاالھتمامتوجیھمنبّدالمتكاملةمترابطة

والخلودالحّبملحمةأرجمندمسرحیةفيالفنيالبناءبتحلیلنقومسوفالصدد

جمالیاتومعرفةالعمانيالشعريالمسرحیةأبعادأھمعنالكشفلغرضإنموذجا

الشخصیّات،ویتضمن:األدبي،اللونبھذاالخاصوالذوقالمسرحي،النص

والحدث، والحوار، والصراع، والحبكة واإلیقاع.

الشخصیّات.1

الكتاباتحاد)منشورات)،تحلیل–نظیر–تاریخ(الحدیثالعربياالدبفيالمسرحیةالموسى،خلیل12
.3ص(،1997العرب،
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فھناكللمسرحیة،وقیمةأھمیةیعطيالمسرحیةشخصیاتعنالحدیثإن

أنحیثالمسرحیة،فيواألساسيالمحوريالدورلھاكانالشخصیاتمنمجموعة

مثل:شخصیةالمسرحیة،أحداثتطورفيعلیھاواعتمدركزالفھديصالحالمؤلف

أحداثمعھاتكتملثانویةشخوصوھناكونورجیھان،جیھانوشاهأرجمند

الخطّاب،الجندي،الرسول،برویز،خان،آصفالمغنیّة،الجوقة،مثل:المسرحیة

(أرجمند)شخصیةوشھریار.المبشرین

وھيممتاز محل

یفتتحالتيلمسرحیتھعنوانًاالفھديصالحالمؤلفجعلالتيالمسرحیةھذهبطلة

فكلھمجمالھا،إلىمنجذبونوھمالخطّابیتوّسلوفیھأرجمندمشھدعلىمشاھدھا

13یتسابقون للفوز بحضوتھا وموافقتھا على اإلقتران بھم، وھي معرضة عنھم.

أرجمنْدالخطّاب:

أرجوحة الحسن الوضيء

تأرجحت بقلوبنا، یا ذا الجمال إذا فاض بقطرِه نحو القلوب

أرجمنْد

یا دّرة الُغرِّ الِحساْن

13 127صم)،2011الفكر،دار:دمشق(الحمداني،البالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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في السنْد أو في الھنْد

مدِّي یدیك، وأھزجي باألغنیات

قلوبنا یا أرجمنُد لك المعازْف

وصفوھاكماوالجمالبالُحسنتتصفأرجمندشخصیةأنرأیناھنامن

علىطغىجیھان)(شاهبفارسھافتعلقھاجمیًعا،إلیھمتلتفُتالھيولكنالخطّاب،

14كل شيء فھا ھي تخاطبھ وھو یُقاتل في في الثغور قائلة لھ:

یا فارسي، یا من تقاتل في الثغورأرجمنْد:

یا شاه جیھان

قد طال بي ھذا المقام

وأنا أطالع عند قصري جملة الخطّاب في كل المواسْم

ال حاجة إالّ ھواك تحیطني

والحسالخیالأرجمندشخصیةعلىأضفىقدالمؤلفأننجدآخرمشھدوفي

15الداخلي عندما تحّدث نفسھا قائلة:

15 129صالحمداني،البالطفيمرافعاتالفھدي،صالح
14 128صالسابق،المرجع .
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إني أسمع خفق خطوتھ البعیدة یقترْب

وأراه یحتضُن الزھور، یلفھا بیدیھ، یدفئھا بأشواق حمیمْھ

فیھتظھروھيألرجمندالسابقالمشھدعنجماًالیقلالمشھدوفي

16تغني لزوجھا شاھجیھان تحرص على أن ینام قریر العین ھانئًا تقول:

یا رفیف الّریح ال توقْظ حبیبي

دعھ في سرحانھ یرعى النجوْم

أیھا الغیُم الملبد بالمطْر

ُكْن رفیقًا، وابتعد نحو التخوْم

واتئد یا طیُر ال توقظ حبیبي

زوججیھان)(شاهشخصیةفھيالمسرحیةھذهفيالثانیةالشخصیةأما

فيجلیًّاالحبُّذلكظھروقدكبیًرا،حبًّاأرجمندأَحبَّالذيالسلطانوابنأرجمند

حیثأرجمندبحبیبتھمشغوالوفكّرهفعقلّھاألعداءضدالمعركةساحةفيوھومشھد

17قال عنھا:

یا ناي األوحْد، كانت موسیقاِك تملؤنيشاھجیھان:

17 130ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
16 141صالسابق،المرجع .
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وأنا في وسط المیداْن

حتى إني في الجلَبِة أحسسُت بأني لسُت أقاتُل بل أرقُص

فكنُت أذاوُد عن وطني وأنا أتنّسم حبِّك

السابقالمشھدعنومغایًرامختلفًامشھًدانجدالمسرحیةفيآخرمشھدوفي

أتھموھاالتيأرجمندوبینبینھالفرقةنارالحّساددّسأنبعدوذلكلشاھجیھان،

18بالخیانة لھ، فقال في ذلك:

تناثرت حتى فقدُت عیونيدعوني ألملم جرحي دعونيشاھجیھان:

فضاءفيحتفھإلىیمضيوالقلببالھمِّتسربلُت

الجنون

وأيُّ الطّعاِن أصاب شجونيطُعنُت وقد عشُت دوًما أبیًّا

شخصیةعلىوألماقسوةأكثرمشھًداالفھديصالحالمؤلفلنایّصوروھنا

إلیھالناسأقربمنالعظمىالخیانةوجدعندماالكبیرة،الحسرةمنفیھجیھانشاه

19وھم أھلھ من لحمھ ودمھ، ویقول في ذلك:

أخي وابن عمي وأْمشاه جیھان:

19 149صالسابق،المرجع .
18 145صالسابق،المرجع .
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سموُم الخیانة تجري كدْم؟!

أنا من حملُت المحبّة ھْم

تسقونني الیوم سْم..!!

بلى..یا ابن أم..وعْم

الحوار.2

فھوالشعريالمسرحيالنصیستخدمھالذيالخطابشكلھوالحوارإن

ھوكماالمتحاورونیعیشھاقصةوینميالحاضر،الزمنفيدائًمایعبرحوار

20متعارف علیھ.

كونھمناألھمیةھذهوتأتيالمسرحیة،فيخاصةأھمیةالحواریكتسب

طریقھاعنتتواصلالتيالفنیةاألداةھوإذالتعبیر،فيالوحیدةوسیلتھا

جدلیةعالقةإًذافھناكالصراع.ویتجسد،الحدثیصلناخاللھاومنالشخصیات،

وتحقیقوتآلفھا،نقلھاعلىیعملوسیطاًبوصفھالمسرحیةوعناصرالحواربین

االنسجام بین مفردات العمل المسرحي.

الجمھورمنقریبةشعریةلغةكانت(أرجمند)مسرحیةفيالحوارلغةإن

حوارلغةمفرداتوسھولةوضوحخاللمنالجمھوریجذبأناستطاعفالمؤلف

20 للتوزیعالنصردارالقاھرة:عبدالعزیز،(ترجمة:ألحمد،المسرحسیمولوجیاببویس،كارمنماري
185صم)،2004والنشر، .
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حواراتبعضفيالمؤلفأوردھاالتيالقلیلةالمفرداتبعضمنإالّمسرحیتھ

المسرحیة مثل: الھصور، طّوحت، األقاحي، قعقعات، مھیضة والقمین.

منبداخلھاوماالشخصیاتھویةلناویوضحیبینأنالحواراستطاعوكذلك

تخاطبحیننورجیھانشخصیةفيیظھركماحقدأوغضبأوحزنأوفرح

21أرجمند فتقول:

ھا أنت تسوقین ابن السلطاننورجیھان:

إلى المخدع بخالخیلك یا ابنة آصف خان

والمخدع شرك محتوْم

تسوقین ولي العھد إلى القدر المشؤوم

منتخُللمالشعریةمسرحیتھفيالمؤلفاستخدمھاالتيالحوارلغةوكانت

علىیدللالقتباسالمؤلفأوالشاعراستعمالوإنالجمیلة،القرآنیةاالقتباسات

فيوردتالتيالمشاھدفمنومعانیھ،القرآنبألفاظوتأثرهإطالّعھوسعةثقافتھ

22المسرحیة ولمسنا فیھا شيء من االقتباس ھي:

22 137ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
21 132صالحمداني،البالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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َُوَمَكَرَوَمَكُرواتعالى:"قالیمكُر،فا�تمكري،إنخان:آصف ُ ۖ َوهللاَّ َخْیُرهللاَّ

23 "اْلَماِكِریَن

یُِّئاْلَمْكُریَِحیُقَوَال"تعالى:قالبأھلھ.إالسيٌءمكُریحیقولیسمكٌرأرجمنْد: السَّ 24

25 ۚ"إِالَّ بِأَْھلِِھ

یَْعلَُم"تعالى:قالالماكر.الصدریخفیھماأواألعینخائنةیبصركیمانورجیھان: 26

ُدوُر " 27َخائِنَةَ اْألَْعیُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

كانتالشعریة(أرجمند)مسرحیةفيالحوارلغةأنھناالقولنستطیع

استطاعفالمؤلفبینھا،فیماوتصارعتتحاورتالتيالشخصیاتخاللمنحاضرة

الفكریةالحاالتعنیكشفالذيالحوارخاللمنمسرحیتھشخصیاتیرسمأن

یشعرناأناستطاعالحوارأنووجدناشخصیة،كللدىواالجتماعیةوالنفسیة

علیھا،مفروًضاولیسذاتھامننابعھوالشخصیةحدیثأوكالمأنمتلقینكجمھور

أفكارھاعنبصدقتعبرألنھاوواقعیة؛تأثیًراأكثرالشخصیةھذهتكونوھنا

ومشاعرھا ومواقفھا المختلفة.

27 19(رقماآلیةغافر،سورة ).

26 143ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .

25 43(رقماآلیةفاطر،سورة ).

24 138ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .

23 54(رقماآلیةعمران،آلسورة ).
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الحدث.3

وتنفذھابھاتقومواحدةفكرةأوموضوعیتناولالذيوالموقفالفعلھو

تدورسببیًا،ترتیبًامرتبةوالوقائعالفعالمنمجموعةوھوالشخصیات.منمجموعة

لھعمًالتعملوھيأبعادھاعنوتكشفالشخصیةوتصورعام،موضوعحول

المسرحیةفيواألحداثاألخرى.الشخصیاتمعصراعھاعنتكشفكمامعنى، 28

علیھتشتملومابالتفصیلالمسرحیةسیرطریقةیوضحسیناریوشكلعلىتُصاغ

والمناظروالدیكوراتالشخصیاتوحركاتحواریةجملمناألحداثھذه

إنوالمؤثرات السمعیة والبصریة.

الشخوص،بینالقائمالصراعنتیجةتدریجیابدأتقد(أرجمند)مسرحیةفياألحداث

فيالذكریاتیستعیدالسجنفيوھوجیھانلشاهبمشھدالمسرحیةأحداثبدأتحیث

عّمة(نورجیھان)الحاقدةالسلطانةتظھرعندمابدأفقدالفعليالحدثأماشیخوختھ.

الذيشاھجیھانعنتبعدھالكيالمكائد؛لھاوتدبرالضغائنلھاتضمرالتيأرجمند

29تحبھ فتقول غاضبة:

ھا أنت تعلنین اللعب المكشوف مع سلطانتكنورجیھان:

سأحشد الدروب بالقطّاع كیما یقطعوا الوتین

29 133ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .

28 ،4طالفكر،دار(عّمان:،األدبيالنصتحلیلإلىمدخلقزق،الفيحسینأبوشریفة،عبدالقادر
124صم)،2008 .
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وأنتبُذ ركنًا، وأشرُب نخبي فرحتي

بتحریضنورجیھانقامتعندماوتصاعدتاألحداثتطّورتثمومن

عندماالغیرةنارصدورھمفيأجّجتفقدشاھجیھان،أخیھمضدوبرویزشھریار

30اتھمت أبیھم السلطان بأنھ لم یكن عادًال بینھم فقالت:

ساء فؤادي ظلم الوالد لبنیھ، لو أنصف ماذا كان سینقص من ملكھ!!نورجیھان:

نفثّتأنبعدأخیھماتجاهقلبھمافيوالكراھیةالحقدجذوةفاشتعلت

حدیثھمافيالشيءذلكظھروقدفیھما،وأثّرتكالمھاسّمنورجیھان

31حین قاال:

شاھجیھان یحوز نیابة عھد أبینا..ویكلل بالتَّاج علیناشھریار:

لْن یھنأ شاھجیھان بقطاف العنب..سأنزُع محبوبتھ أو روحْھبرویز:

المھمةواألحداثبالوقائع،اھتمقدالمؤلفأنالمسرحیةھذهفيوجدنالقد

وتضعفالحدث،وحدةتشتتقدالتيالجزئیةالتفصیالتوراءینساقولموتسلسلھا،

علىقدرتھوفيوإیحاءاتھدالالتھمنتكمنحدثأيفأھمیةللمسرحیة،الفنيالبناء

ھيالجیدةالمسرحیةأنالقولنستطیعلھذاالمتابع،الجمھورومشاعرعواطفإثارة

ُّحدثكلیكونأنبمعنىالسببیة،محكمأساسعلىفیھااألحداثبناءیقومالتي

31 140ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
30 140صالسابق،المرجع .
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المفتعلةالمفاجآتأوالمصادفات،تتدخلأندونیلیھالذيللحدثومقدمةسببًافیھا

كانتحیث)أرجمند(مسرحیةفيحدثماوھذاونموھااألحداثتطورفي

األحداث تتوالى بشكل منتظم ومتسلسل.

الصراع.4

فيالدورتقدمالتيالشخصیةتعانیھاومشاعرأحاسیسعنعبارةھو

األخرىالشخصیاتمعأوواألحداثالظروفبعضمعتفاعلھانتیجةالمسرحیة،

یتغیروھوخارجیًا،صراًعاأوداخلیًاصراًعایكونأماالصراعوھذاالمسرحیة،في

صدامیةعالقةیفترضعاممفھوم"ھوفالصراع:الظروف.بحسبمستمرةبصورة

األفرادبینالعالقاتیحكممبدأوھوأكثر،أوطرفینبینمعنویةأوجسدیة

نوعھیتحددالذيالبطلبوجودالمسرحفيالصراعارتبطوقدوالمجتمعات". 32

لیمنعھالبطللمواجھةیقفالذيالمسرحیةفيلھالمضادالبطلأيالعائقبطبیعة

ویعطّل علیھ تحقیق رغباتھ التي یرغب البطل في تحقیقھا.

معظمھاوكانتصراعات،عدةتوجد(أرجمند)مسرحیةففي

صراعھاأوشاھجیھانالبطلمعأرجمندالبطلةصراعفھناكخارجیة،صراعات

بعضمعشاھجیھانصراعوھناكالمسرحیة،فياألخرىالشخوصمع

فيالثانویةالشخوصبینآخرصراعوكذلكوحاربتھ،ضدهوقفتالتيالشخصیات

، ( بیروت:المسرح وفنون العرضالمعجم المسرحي،أعالم ومصطلحاتماري إلیاس، وحنان قصاب،32
220صم)،1997،1طللنشر،لبنانمكتبة
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الصراعإنبینھا.فیماالمسرحیة

الحفاظفيمنھماكلرغبةعاطفيصراعھووشاھجیھانأرجمندبینحدثالذي

33بین الحّب الذي بینھما، ومن خالل ھذا المشھد یتضح ھذا الصراع جلیًّا بینھما:

أخشى الّزھو علیكأرجمند:

أخشى أن یمأل كأسك، فیغادر لحنك قلبي

زھوي لیس سوى موسیقى من نایك سیدتيشاھجیھان:

وغنائك زھوي وسروري

فأنا المؤسور لدیِك فاتنتي

البطلبینالصراعفیھیحتدممشھًدایصیغالمؤلفنجدمغایرمشھدوفي

لنایّصورالمشھدفھذاوالخیانة،الفرقةخیوطبینھماالُحّسادنّسجواأنبعدوالبطلة،

34ھذا الصراع:

یا للخیانِة حین تسكب ُسمَّھاشاھجیھان:

في قلب مغدور فیحمل ھّمھا

لوع دفیئةً قد ُعشِت ما بین الضُّ

34 144صالسابق،المرجع .
33 131ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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لكنَّما األفعى تخوُن بأّمھا

وتعلُم أنّي اتخذت ھواَك سراجيأرجمند:

وأنك أضحیت لبَّ المعاني

بعیًدا خذوھا، فلْن یلمس السیف دمُّ الخیانِة.شاھجیھان:

البطلبینفیظھرالمسرحیةفيالثانویةالشخوصمعالبطلصراعأما

رأسمقابلفيلھلُعابھایسیلالذيبالذھبالجوقةنورجیھانتُغريعندماوالجوقة

35شاھجیھان أن یأتوا بھ إلیھا مقتوًال:

َذھٌَب مقابل رأسَك شاھجیھانالجوقة:

أنّى ستذھُب نحن عصبْھ

من یعتلي شمَّ الجبال فلیس تعییھ التالْلشاھجیھان:

عودوا فكل دماؤكم عندي ثمینْھ

ال لن نعود..فنورجیھان على مشارف التلِّ القریب تریُد رأسك..الجوقة:

35، الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح137ص
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األثرلھوكانالشخوصبعضبینالمسرحیةفيیظھرآخرصراعوھناك

الحاسدةالحاقدةنورجیھانبیندارالصراعفھذاالمسرحیة،فياألحداثتأزمفي

36وأخیھا آصف خان والد البطلة أرجمند وھي ترغب في تنفیذ خطتھا في االنتقام:

سقط القناعنورجیھان:

ما عدت أكتُم رغبتي باالنتقاْم

فغًدا سیقترنان ثم سینجبان

العرُس یزھُر في القدوْرآصف خان:

والغلُّ یغلي في الصدوْرنورجیھان:

دعیھ یا أختاه یھنأ بالحیاْة..آصف خان:

ھا أنت كالطبلِّ المجّوف یا أخينورجیھان:

األنَّ ابنتَك الكریمةَ من ستخطُف شاھجیھاْن

أنسیت أن حبائل الغدر الخفیَِّة قد ضفرناھا مًعا

ال لن أكوَن لِك المعیْنآصف خان:

كیما أكیُد لزھرٍة ھي من حقولي

36 136-135صالسابق،المرجع .
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سترى بنفسك أیّھا الغّدار من ھي نورجیھان..!!نورجیھان:

عدة؛مشاھدفيحاضرالشعریةالمسرحیةھذهفيالصراعأننجدھنامن

المسرحیة،شخصیاتعلىتسیطركانتالتيواألحاسیسالمشاعروجودنتیجة

یتغیرقدالصراعھذاأنوشاھدناالثانویة،أوالرئیسةالشخصیاتأكانتسواء

بینحصلماذلكعلىوالدلیلالمسرحیة،أحداثفيوالمعطیاتالظروفبحسب

الذيالحّبعلىالمحافظةأجلمنبینھماالصراعظھرالبدایةففيوالبطلة،البطل

زرعبسبببینھما،حاضروالفراقالفرقةصراعنجدآخرمشھدوفيمًعا،جمعھما

الحّساد الفتنة والشقاق بینھما.

الحبكة.5

العناصرمثلللعیانظاھرةأوواضحةتكونالعادةالمسرحیةالحبكةإن

ھوللقارئیتركالحبكةفيوإنّماوالّشخصیات،والمكانوالزمنكاألحداثاألخرى

مجموعةھيفالحبكةالعقل.استعمالبواسطةوذلكویكتشفھا،علیھایتعّرفالذي

یترجمالتعارضوھذاالشخصیات،رغباتتعارضبسببخیوطھاتتشابكأحداث

النھایة،وحتىالبدایةمنللمسرحیةالدینامیكيمسارخاللھامنیتحددأفعالإلى

فيعوائقمجموعةأووعوائقصراعبوجودوثیقًاارتباطًاترتبطالحبكةفإنوبھذا

بینتربطأنھيالشعریةالمسرحیةفيالحبكةأنھنا:نقولأننستطیعالعمل. 37

37 العرض،وفنونالمسرحومصطلحاتأعالم،المسرحيالمعجمقصاب،وحنانإلیاس،ماري
174ص
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الحدثفيسببأونتیجةیكونیحدثالذيالحدثأنأيمنطقي،برابطاألحداث

الحبكةوأنمتسلسًال،ترتیبًامرتبةالمسرحیةفياألحداثوتكونبعده،أوقبلھالذي

أواالستھاللأوالعرضھي(فالبدایةونھایة،ووسطبدایةلھاتكونالمسرحیةفي

أشاروقد)،الحل(ھيوالنھایة)،األزمةأوالتعقیدفھو(الوسطأما)،التمھید

یعقبھاومابشيء،مسبوقةتكنلمماھيالبدایةأن"قال:عندماذلكإلىأرسطو

أمابالضرورة،شيءیعقبھوماشيءیسبقھماھوالوسطوأنبالضرورة،شيء

38النھایة فھي ما یسبقھا شيء، وال یعقبھا شيء بالضرورة".

حركةالفكرة،حركةأھمھا:منعناصرلھامسرحیةحبكةأيإن

ھذهنجدالشعریة(أرجمند)مسرحیةففيالشخصیة،وحركةالزمنحركةالفعل،

العناصر حاضرة، لكي تصنع مسرحیة جیدة تتوفر فیھا عوامل النجاح.

عندماالمسرحیة،ھذهفيللحبكةاألولىالبدایةإن

یستذكرالسجنفيالقضبانخلفوھوشاھجیھانفیھاویظھرالمسرحیةمشھدیبدأ

الحقدیظھرنورجیھانالسلطانةوجھفينلمسھاالفعلیةالحبكةأنإالألرجمند،حبھ

وشاھجیھان،أرجمندبینالعاطفیةالعالقةبسببالغضب؛ناریتّوقدعینیھاوفي

بنفسھ،مصیرهیواجھحالھفي(شاھجیھان)العھدوليتتركأنأرجمندمنفتطلب

فتتھمھا بالطیش وأنھا ما زالت صغیرة كي تحلم بالزواج منھ.

38 صادر،دار(بیروت:نجم،یوسفمحمدترجمة:،والتطبیقالنظریةبیناألدبيالنقدمناھجدیتش،دیفید
بتصرف،55صم)،1967 .
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39فلتخضعي یا طائشة، لما أقول:نورجیھان:

دعي ولي العھد وحده یُجابھُ المصیر

ال تحلمي صغیرتي بالقمر المنیْر

تأزمتفیھاالتيالعقدةإلىوصلتحتىالحبكةتطّورتمشاھدعدةوبعد

للقضاءشاھجیھانإخوةمعخطّتھانورجیھانأحكمتأنبعدالمسرحیةفياألحداث

تریدهالذيشھریاریتوالهلكيالملك،كرسيتوليعنویبعدونھمنھوالتخلصعلیھ

أن یتزوج ابنتھا

بعدليیغفوجفٌنفالاألمر،تدبیرعلىشاھجیھانإخوةیانسھركيھیّانورجیھان:

ترخواوالللظلمانتصرواالحق،طالّبیاالمقطوع..ھیّاالرأسأفليأنسوىاآلن

یصفأرجمندوالدخانآصفأنآخرمشھدفيونجدفیشنقكم.الحبل 40

ماوھذاالبرئیةالزھرةفيالسامةبأنیابھادبّتالتيبالحیّةنورجیھانالحاقدةأختھ

نورجیھانمنالمباشرالّردفيجلیًّاذلكویظھرعقدتھا،فيتتطورأنللحبكةأعطى

ألخیھا وھي تسخر منھ.

كقرطاء دبّت بأنیابھاآصف خان:

40 141ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
39 133ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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دببت إلى الزھر یا نورجیھان

ِك أوھى عروق الزھوْر فسمُّ

ولن یغمض الجفُن حتى أرىنورجیھان:

ا ق غمَّ شقّي المصیر تمزَّ

ویصبُح صھري ولیًّا مھابًا

41لعرش أبیھ وتقتاُت ھّما

ویتحققاألزمةوانتھاءالعقدةحّلوھيالحبكةفياألخیرةالمرحلةوتأتي

فيیكونوعادةالنھایة،مناألخیرالجزءھوالحّلویُعّدالمسرحیة،فيالھدف

األحداث.سیرفيكثیرةتغیراتفیھتحدثالذيالمسرحیة،مناألخیرالفصل

معرفةفیھایجبكماكاملة،واضحةموجزةالخاتمةأوالنھایةتكونأن"یجب

تكونوقداألمور،فیھاتحسمعندمامغلقةالنھایةتكونقدومصیرھا،الشخصیات

عدةعلىوتبقىیتّصورأنللمتلقيالمجالالمؤلففیھایتركمفتوحةالنھایة

42احتماالت".

42 بتصرف،103صم،2009الجزائر،الشعریة،المسرحیةبنیةجالوجي،عزالدین .
41 ، السابقالمرجع.141ص
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أمامالخیانةخیوطتنكشفعندماتظھر(أرجمند)مسرحیةفيالحبكةنھایةإن

شاھجیھانیاتمّزققلبيلشاھجیھان:"قالعندماخانآصفخاللمنشاھجیھان،

المشھدفيویظھرسماْح.منسّجادةًاألرضففرشآالأرجمند"ابنتيعلى

أرجمندمنادیًاصوتھویعلوفینھضالتحسُّر،مشاعرنفسھعنینفُضوھوشاھجیھان

43وھو یجري ھنا وھناك كالتائھ:

أرجمند .. حبیبةُ روحي.

شقیقة قلبي ..ُسقیُت الخیانة كأًسا ..تعالي لیبرأ قلبي

كلفيحبِّكأخلّدتعالي..المرایافيمالمحھمالخائنونلیحتقرتعالي

شيء..

وھو یخاطب حبیبتھُ أرجمند..شاھجیھان:

كأحلى الورود التي شربت من معین الصفاء

تجئ كعادتھا كلَّ صبح.. كأغلى األماني

آال فاغفري..قد شربت كؤوس الخیانة حتى الثمالْھ

أناستطاعتقدالشعریة،(أرجمند)مسرحیةفيالحبكةأنالقولنستطیعھنا

والوسطالبدایةفھناكمتسلسًال،ترتیبًاومرتبةجیدةبصورةاألحداثبینتربط

43 151-150ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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التشویقعنصرالمسرحیةھذهعلىاضفتالعناصرفتلك(الحّل)،والنھایة(العقدة)

أنالمؤلفاستطاعفقدبخطوة،خطوةاألحداثسیرلمتابعةالمتلقيوجذبشّدالذي

یحبك مسرحیتھ حبًكا جیدا من خالل ترتیب ومنطقیة أحداثھا.

اإلیقاع.6

التيالرئیسةالسماتأواألشیاءمنیعتبرالمسرحيالعرضفياإلیقاعإن

والشكل،والمضموناإلسلوبحیثمنمسرحيعرضأيتقسیمعملیةفيتدخل

قویةمركبة،بسیطة،وبطیئة،سریعة،إیقاعاتفمنھا:األنواعمختلفةواإلیقاعات

فھناكمعین،مجالعلىیقتصرالاإلیقاعأنإلىالمراجعبعضوتشیروخفیفة.

وإیقاعللرقص،وإیقاعللحیاة،وإیقاعالتشكیلیة،للفنونوإیقاعللطبیعة،إیقاع

44للموسیقى وإیقاع للشعر...الخ، وھذا یعني أن اإلیقاع سمة مشتركة بین عدة فنون.

من

وكذلكوقافیتھا،وزنھاطریقعنالقصیدةفيباإلیقاعنشعرإنناالقولنستطیعھنا

أثناءالقصیدةفيصوتيتوازنأوتقسیمأوتكرار،أوتجانسمنونجدهنلمسھما

شعریةمسرحیةأيتخلوالالتياإلیقاع،عنصرعلیھیظھرالشعریةالمسرحیةأداء

یجعلأنالمؤلفاستطاعأرجمندالشعریةالمسرحیةففيمنھ.

44 م)،1،1997طالعربي،القلمدارحلب:(،البالغيلإلیقاعالجمالیةألسساحمدان،أحمدابتسام
بتصرف،17ص .
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الشعریةالجملإیقاعفھناكالمسرحیة،مشاھدبعضفيوملموًساحاضًرااإلیقاع

45القصیرة والبسیطة موجوًدا:

انتصَر ابن السلطان على األعداءالمبشرین:

مصحوبًا بالنشوة جاء

فتھیأ یا شعب لكي تفرح

أرجمنْدالجوقة:

یا زھرة الحقل الزكي

ھا نحن قد عدنا إلى أنفاسنا

تشعروبسیطةقصیرةالجملتقسیماتأنوجدناالسابقینالمثالینخاللمن

متابعتھأثناءوالتركیزالفھموسھولةإیقاعھافيالراحةمنبشيءوالمشاھدالقارئ

للمسرحیة.

المحسنوخاصةالبدیعیةالمحسناتیُوِجْدأنمسرحیتھفيالمؤلفواستطاع

إلیھوتطربویبھجھاالنفسیثیرموسیقیًاونغًماإیقاًعایحدثالذي)السجع(البدیعي

46األذن فیشغفھا:

46 134ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح
45 130ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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الّسلطان شّرفنا الحضوْرالجوقة:

ملیكنا السامي الوقوْر

عن بطوالت المغوْلأرجمند:

والثلج یسقط في الحقوْل

عودوا فعطري ھو بعض ما تھُب العواطُف للرجاْل

أتىوالرقص،الغناءخاللمنالشخصیاتبعضإیقاعنالحظآخرمشھٍدوفي

تغنيالمغنیّةفھذهاإلیقاعیة،الحركةمننوًعاالمسرحیةعلىیضفيلكيالمؤلفبھ

47فرًحا عندما ظھر شاھجیھان:

ملكت سرَّ فؤادي، سیدي فبداالمغنیَّة:

ما ال أطیُق من الحرمان والنّصب

فصار لیلي فضاًء موحًشا، َجِھًما

تھمي بھ جمراُت الشوِق كالشُّھِب

حتى أطلَّ الذي أھفوا لطلعتھ

ك ِمْعَزَف الطَّرِب مرحى فدیتك َحرِّ

47 129صالسابق،المرجع .
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بلقاءوفرًحاطربًاترقصوھيالجوقةفيیتمثّلآخرجمیٌلإیقاعيٌّمشھدوھذا

48شاھجیھان وأرجمند بعد أن كاد الحّساد أن یفّرقوا بینھما:

وھي ترقص طربًاالجوقة:

یا نسمة الفجر الندیّة

یا خیوط الشمس مع بدء الشروق

آلفاقغنّتالتيفھيأختكمأرجمنْد..تّوجوھاتّوجوھا

الجمال..

الموضوعاتخاللمن(أرجمند)مسرحیةفياإلیقاعوجوداستشعرناھكذا

فینایبثاإلیقاعذلكوكانالسابقة،السطورفيإلیھاوتطرقناالمؤلف،تناولھاالتي

والبسیطةالقصیرةالجملإیقاعخاللمنوالسعادةبالبھجةوالشعوروالنشاطالحركة

ویبھجویثیراألذنیطربالذيكالسجعالبدیعیةالمحسناتبعضوجودوكذلك

معھنرقصیجعلناالذيالمغنىالكالموكذلكالموسیقیة،حروفھخاللمنالنفس

ھذهعلىوممیًزاجمیًالشیئًاإضفاءعلىساعدتاإلیقاعاتتلككلوفرًحا،طربًا

التياألخرىالعناصرباقيمعوترتبطتكتملجعلھاحتىالشعریةالمسرحیة

تناولناھا في بحثنا ھذا ونحن نُحلِّل ھذه المسرحیة من خالل الّصور الفنیة فیھا.

48 151ص،الحمدانيالبالطفيمرافعاتالفھدي،صالح .
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النتائج

للتمثیل،المجھزةالعرضعناصرجمیععلىیحتويالذيالمكانھوالمسرح-

تقدمنكتشفالمسرحخاللفمنحضارة،أيمظاھرمنمظھًراكذلكویُعد

األمم ورقیھا.

مھماجزءایشكالنألنھماأیضا؛وبالعكسبالشعرالبدءمنذالمسرحارتبط-

لتكوین الرؤیا والذائقة الجمالیة لإلنسان.

الحدیث،العصرفيظھراألدبیةالفنونألوانمنلوٌنھوالشعريالمسرح-

الدراماأوالشعریةالمسرحیةأوالشعريالمسرحاألحیانبعضفيویُسمى

الشعریة أو الشعر الدرامي.

الالبعض،ببعضھامتصلةعناصرمنیتركبالشعريللمسرحالفنيالبناء-

توجیھمنبّدالمتكاملةمترابطةھيبلغیره،دونمنھابواحداالھتمامیكفي

االھتمام بجمیع أبعادھا في أن واحد.

الشعریةمسرحیاتأشھرمنوالخلود"الحبملحمة"أرجمند،مسرحیةتعد-

للمؤلف صالح الفھدي من سلطنة ُعمان.

فيالتاریخخلّدھاالتيالشعریةالمسرحیاتأھممن"أرجمند"مسرحیة-

محلممتازإلىتطرقتوالتياإلنسانیة،االجتماعیةالموروثاتالجانب
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فيوخیانةغدر،قصةلكنّھاحب،قصةفھيشاھجیھان،وزوجھا(أرجمند)

آن واحد.

المسرحیةھذهبطلةوھي)أرجمند(النصھذافيالرئیسةالشخصیّةأدت-

على)،شاھجیھان(لزوجھاحبھاعلىتحافظأنحاولتفقدبارزا،دورا

استطاعتأنھاإالالحّسادلھموضعوھاالتيوالعقباتالمؤامراتمنالرغم

مثلأخرىمسرحیاتفيعدةشخصیّاتمعحدثكماعلیھا،التغلبمن

مسرحیة: قیس ولیلى، وعنترة...وغیرھا.

والفكریةالنفسیةالحاالتلنایكشفأنالمسرحیةھذهفيالحواراستطاع-

الحوارلغةفيتختلفنورجیھانشخصیةفوجدناشخصیة،كلفيواإلنسانیة

أرجمندالبطلةشخصیةفيالحوارلغةأماوالكراھیة،الحسدعلیھیطغىالذي

ألخرشخصمنتختلفالحوارلغةنرىوھكذاوالھدوء،الحبعلیھیغلب

في المسرحیة.

یخلقأنالمؤلفاستطاععندمامؤثرا،دوراالمسرحیةفيالحدثأدى-

فبدایةلألحداث،المنطقيالتسلسلطریقعنالمسرحیةسیریوضحسیناریو

ویتطورالحدثیتصاعدذلكوبعدالسجن،فيوھوشاھجیھانظھورالحدث

األحداثفتوالتألرجمند،والضغینةالكراھیةنورجیھانعلىیظھرعندما

بشكل منتظم ومتسلسل.
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التيواألحداثالظروفخاللمنجلیًاواضًحاالمسرحیةفيالصراعظھر-

عنھتولّدالمسرحیةفيالشخصیاتمعالبطلةفصراعالشخصیات،بینجرت

وھناكوشاھجیھان،البطلةبینالعاطفيالصراعفھناكصدامیة،عالقة

الثانویةالشخصیاتبینالصراعوكذلكثانویة،شخوصمعالبطلةصراع

خان،آصفأخیھامعالحاسدةالحاقدةنورجیھانصراعفيكمابینھم،فیما

شخصیاتلدىواألحاسیسالمشاعروجودنتیجةجاءتالصراعاتھذهفكل

المسرحیة.

استطاعحینماوالترابط،واإلثارةالجاذبیةالمسرحیةفيالحبكةحققتلقد-

)،العقدة(والوسطالبدایة،من:تتكونالتيالحبكةمكوناتیُوجدأنالمؤلف

جیدةبصورةاألحداثربطإلىالمكوناتتلكأدتالتي)،الحل(والنھایة

لدىالتشویقعنصرالمسرحیةعلىأضفىممامتسلسًال،ترتیبًاومرتبة

المتلقي المشاھد.

الشعریةالجملخاللمنحاضًراالشعریةالمسرحیةفيالموسیقياإلیقاعكان-

موسیقیًاإیقاًعاأحدثالذي)السجع(البدیعيالمحسنظھروكذلكالقصیرة،

والرقصالغناءخاللمناإلیقاعیةالحركةوجودمعویبھجھاالنفسیثیر

لبعض من شخصیات المسرحیة.
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التوصیات

یوصي البحث باآلتي:

التألیففياالستمرارخاللمنوذلكالعمانیة،الشعریةبالمسرحیاتاالھتمام-

حتى یكون لدینا مخزون وافر من تلك المسرحیات.

المسرحیاتتحلیلإلىودراساتھمبحوثھمفيالتطّرقإلىالباحثینحث-

الشعریة العمانیة؛ ألنھا ما زالت قلیلة في المكتبات العمانیة.

فيالفنيالبناءبأھمیةتُعنىالتيوالمؤتمراتالندواتإقامةإلىتشجیع-

المسرحیات الشعریة العمانیة وكیفیة تحلیلھا.

فيالشعریةللمسرحیاتالفنيبالبناءالمتعلقةوالدراساتالبحوثنشر-

المجالت والمؤسسات المتخصصة في النشر.

المراجع والمصادر

القرآن الكریم.-

م.19/11/2010،الشعريالمسرحروادمحمود،الغیط،أبو-

،4طالفكر،دار(عّمان:،األدبيالنصتحلیلإلىمدخلقزق،الفيحسینعبدالقادر،شریفة،أبو-

م).2008
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(،العرضوفنونالمسرحومصطلحاتالمسرحي،أعالمالمعجمقصاب،وحنانماري،إلیاس-

م).1،1997طللنشر،لبنانبیروت:مكتبة

للتوزیعالنصردار(القاھرة:عبدالعزیز،ترجمة:ألحمد،المسرحسیمولوجیاكارمن،ماريبیویس،-

م).2004والنشر،

م.2009الجزائر،الشعریة،المسرحیةبنیةعزالدین،جالوجي،-

م).1،1997طالعربي،القلمدارحلب:(،البالغيلإلیقاعالجمالیةألسسا،أحمدابتسامحمدان،-

(بیروت:نجم،یوسفمحمدترجمة:،والتطبیقالنظریةبیناألدبيالنقدمناھجدیفید،دیتش،-

م).1967

والترجمة،للنشرالغشامبیت(مسقط:،العمانيالمسرحفياآلخرالھنائیة،كاملةسعید،السیابي،-

م).2013

القرنمناألخیرالرابعفيمصرفيالشعريالمسرحفيالمفارقةمحمود،عبدالتوابعبداللطیف،-

م).1،2014طواإلعالم،للنشرشمسمؤسسة(القاھرة:،العشرین

م).3،1985طالجدیدة،األفاقداربیروت:(،األدبيالنقدفيالبنائیةالنظریةصالح،فضل،-

م).2011الفكر،داردمشق:(،والخلودالحبملحمةأرجمندمسرحیةصالح،الفھدي،-

اإللكتروني،نبضموقع،العاشقینقصصترويالعالمحولسیاحیةمعالمبعنوان:مقال-

م،11/2/2021شوھد:

اتحادمنشورات)،تحلیل–نظیر–تاریخ(الحدیثالعربياالدبفيالمسرحیةخلیل،الموسى،-

م.1997العرب،الكتاب
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