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 امللخّص

سعى هذا البحث الذي تتبعنا فيه خطى املدرسة األمريكية يف الدراسات املقارنة، إىل معاجلة موضوع املثقف يف مسرحييت 

حكاية مهندس خفق يف مواجهة اإلقطاع وتأسيس املدرسة اليت وعد هبا القرية ( أفول(. )يوم من زماننا)و( أفول)

حكاية مدرس حارب الفحشاء اليت تفشت حىت ( يوم من زماننا. )املدرسة وهجرته فالنهاية كانت انتحار رفيقه وهدم

رُسم لكال . تسربت إىل املدرسة، لكنه فوجئ أن زوجه متارس املنكر أيضا، فآثر االنتحار على البقاء ورافقته يف ذلك زوجه

ادقان وخملصان يف سعيهما البطلني شخوص متقاربة يف بعض اجلوانب؛ فكالمها صاحبا شهادة، وكالمها طيبان ص

أما اهلزمية اليت مُنيا هبا فكان السبب وراءها . تقف خلف املثقف شخصية زوج مؤثرة يف احلدث الدرامي. لإلصالح

إضافة إىل جهل املثقف بواقعه وفقدانه الستراتيجية مدروسة، واالكتفاء بقواه . التخلف الفكري للمجتمع وسلبية املواطن

وأخريا الفكرة . اطفته، وجتاهل ما للجماعة من دور يف حسم القضايا اخلطرية وتقرير املصريالذاتية احملدودة وع

 .ال ميكن الولوج إىل معركة االصالح بيد فارغة: الرئيسية لكال العملني
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 مقدمة

ان كقد وهب لنا اهلل تعاىل الروح اىل جانب ملكة العقل كي نتدبر يف خلقه ونعترب، فإذا 

 ىل السماء،إفإن الروح ملن اهلل نفخها فينا لنتسامى بفضلها  ،أرضياً العقل فينا عنصراً

ليها، فطفقنا حناكي اجلميل األرضي بروح مساوية، إأدلّنا اىل مكامن اجلمال فاستدلّينا و

 املعرفة وسربنا أغوار اجملاهلو تشفنا دروب العلمكاو مث مزجنا حنن، بين آدم، الروح بالعقل

نا نصور الكون مبا اكتسبنا من معرفة وما امتلكنا من قوة املخاوف وتغلبنا عليها، مث جئو

يزيل عنا وحشتنا وليكن حامال و املسرح فناً ميتعناو القصصو املالحمو خيال فخلقنا الشعر

علومنا، فتبارت األمم يف خلق اخلري وأن أيهم سيُخلَّد بفنه وإبداعه، وإن و تراثناو حلضارتنا

فلكل أمة إسهام ال  ،أدلت بدلوها فكان السجال دوال أبرّ سجال، مث كل أمةو ذلك ألشرف

املسلمني فن املسرح و تعاورت األمم الفنون يف ما بينها فأخذ العرب. فضل ال جيحدو ينكر،

مهما من  ىل يومنا ما زالت الثقافة الغربية مصدراًإفمذ ذاك . د اتصاهلم بهمن الغرب بع

فمنهم من  ؛املعني متفاوت بني الكتاب مصادر مسرحنا الشرقي، وكان االستلهام من هذا

ية غربية إىل منهم من قدّم فنا مجع فيه احلسنيني؛ تقنو كان مقلدا حيتذي خطى الغربيني

ومن بني هؤالء ميكن اإلشارة إىل كل من سعد اهلل ونوس وأكرب رادي . شرقيةجانب اهلوية ال

يف  أوسعهم تأثرياًو الشرق،ألصقهم بثقافة و  نتاجاينيتاب الشرقكال ومها يعدان من أكرب

ولكن مع كل ذلك جند القارئ العريب واإليراين على حد سواء جيهالن  .الساحة املسرحية

وإن دل هذا على شيء فيدل على قطيعة أدبية . التجارب املسرحية اليت قدمها أدب بعضهما

 العامل وأكثرها فإن املسرح هو أكثر الفنون االدبية انتشارا يف. وثقافية بني الشعوب املسلمة

التزاماً يف متثل واقعنا املعاصر، وهو منتج متتزج وتشتبك فيه جمموعة من الفنون البصرية 

وإن جتاهلنا له يعين . والسمعية، وهذه امليزة قد أغنته وسامهت بشكل كبري يف انتشاره

ى خطوة وعملنا الضئيل هذا ليس سو. إمهال أبرز جانب من جوانب حياتنا االدبية والثقافية

 السري يف تقدميو وض يف هذا احلقلللباحثني إىل اخلدعوة حنو سد جزء من هذه الثغرة، و

 . مبستجدات املسرح اإليراين العريب دراسات تطبيقية يف مقارنة املسرح

وأما بالنسبة خللفية البحث فلم نظفر خالل حبثنا يف املكتبة العربية بعمل يتناول مسرح 

قالة للدكتور ناصر قامسي نشرت يف جملة جامعة تشرين للبحوث رادي قط، غري أن مثة م
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، حيث قدم الباحث فيها سردا "املسرح يف إيران"والدراسات العلمية يف عددها األول، عنواهنا 

موجزا لتاريخ تطور املسرح اإليراين وتطرق فيها إىل مسرح رادي ضمن مقطعني صغريين 

أملع عمل تناول أدب رادي " شناختنامه أكرب رادي /موسوعة أكرب رادي"لكن يُعد كتاب . فقط

وهو جمموعة من مقاالت لعدد من الباحثني مجعها السيد فرامرز طاليب . باللغة الفارسية

أما سعد اهلل ونوس فقُدمت الكثري . مشسي 6414ونُشر من قبل مؤسسة قطرة للنشر يف عام 

عربية وغريها من اللغات كما تُرمجت من األحباث حول أدبه وفكره ورؤاه النقدية، باللغة ال

أما القارئ اإليراين فكان قد تعرَّف على مسرح سعد اهلل ونوس . بعض أعماله إىل لغات أجنبية

من خالل ترمجة السيد قاسم غريفي لثالث مسرحيات له، وهي مأساة بائع الدبس الفقري، 

بل مؤسسة نشر أفراز يف وجنازة على الرصيف، واجلراد اليت مجعت يف كتاب واحد نشر من ق

أما موضوع " مأساة بائع الدبس الفقري ومسرحيتان أخريان"مشسي حتت عنوان  6412عام 

تناوله عدد كبري من الباحثني، األهم من بينهم ميكن  خصباً املثقف فكان وما زال موضوعاً

اجلديد يف  أما. حممد عناين. ترمجة د" املثقف والسلطة"اإلشارة إىل إدوارد سعيد يف كتابه 

هذا البحث هي املقارنة اليت أجريناها بني كاتبني مل يسبق ألحد من الباحثني أن يتناول 

أدهبما وفق املنهج املقارن، سعيا منا إىل مقاربة نصني من أعماهلما بغية الكشف عن اجلوانب 

 :اجلمالية والداللية هلذين العملني واإلجابة عن األسئلة التالية

 ائص املشتركة للمسرحيتني؟ما هي أبرز اخلص .6

 ما هي املالمح املشتركة لكال املثقفني؟ .6

 إىل أي مدي وفق الكاتبان يف توظيف الشكل لصاحل الفكرة املسرحية واملضمون؟ .4

 :فرضيات البحث

 .تشاهبت املسرحيتان يف بعض اجلوانب املضمونية والشكلية .6

 .التشخيص والفعلتشابه البطالن يف كال املسرحيتني بشكل كبري على مستوى  .6

اختلف العمالن يف املكان والزمان ولكن تشابه يف الفكرة والرؤى والتشخيص  .4

 ...واحلبكة و

 :لبحثامنهج 

عند دراستنا لسرية كل من الكاتبني مل نلحظ صلة تارخيية جتمعهما، وغياب الدليل احلي 

كي، وحاولنا الكشف عن ينفي وجود عالقة التأثري والتأثر، لذا اتبعنا يف حبثنا املنهج األمري
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جوانب اللقاء واالختالف من دون إغراق يف شرح الظروف التارخيية والسرية الذاتية للمبدع 

ولو ال جهل القارئ العريب برادي والقارئ اإليراين بونوس الستغنينا عن . سوى إشارة موجزة

وانب كما سعينا مبا منلك من آليات نقدية حمدودة إىل إضاءة بعض اجل. هذا الشرح

وجتنبنا قدر اإلمكان . اجلمالية يف النصني، والكشف عن الرسائل اليت أراد الكاتبان إلقاءها

إطالق أحكام تفضيلية، وفرض رؤي سابقة على النصني، كي نوفق على حتقيق املوضوعية 

 .واحلياد العلمي

 :مهيتهأو هدف البحث

ي قد لوحظ من خالل قراءتنا جاء اختيارنا هلذين الكاتبني لسبب مهم؛ وهو التشابه الذ

لبعض أعماهلما، وخاصة اهتمام كل منهما بقضايا اجملتمع وموضوع املثقف على وجه 

ناقشَت أعماهلما األمناط املتعددة لشخصية املثقف وسلطت الضوء على أهم قضاياه . التحديد

ذا املنهج وقدرته أما اختيارنا للمنهج املقارن فكان إلمياننا بفاعلية ه. االجتماعية والسياسية

على استكناه حقائق ترتبط بالنص وصاحبه قد تعجز املدارس النقدية األخرى عن التوصل 

وأيضا ما هلذا املنهج من دور فعال يف مد جسور املودة والتآلف بني األمم والشعوب، وال . إليها

رات، سيما شعبني كان تكاتفهم يف بناء احلضارة اإلسالمية جتليا عظيما حلوار احلضا

 .والتعايش السلمي واملثاقفة

 :املالحظاتنظام البحث و

يف البحوث اليت تناولت أدبه يف  لعدم وجود ترمجة ألعمال رادي إىل العربية وشُح نظراً

وألزمنا هذا االمر القيام . العربية عوّلنا يف دراستنا على البحوث اليت كتبت باللغة الفارسية

أما البحث فتم توزيعه على مدخل يتضمن تعريفا . بدور املترجم، والباحث املقارن والناقد معا

العوامل الغري نصية اليت حكمت على لألدب املقارن ومراحل تطوره وبيان أمهيته وإشارة إىل 

مث تطرقنا إىل سرية اكرب رادي وأهم . وشرحا ملفهوم املثقف ودالالته. النصني بالتشابه

، وحتليلها، مث نبذة عن حياة ونوس ومسريته الفنية (أفول)خصائص أدبه وتلخيصا ملسرحية 

شبه من خالل حتليلنا وحتليلها، مث عرجنا على بيان أوجه ال( يوم من زماننا)وتلخيصا لـ

للعناصر الرئيسية للمسرحيتني، وإسهابا يف شرح شخصية املثقف وبيان املالمح اخلاصة به يف 

 . مث اخلامتة اليت تضمنت خالصة ألهم النتائج. كل من العملني
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 األدب املقارن

راج يف حماضرات فيلمان و» 6163حقل معريف حديث النشأة، ظهر يف فرنسا منذ عام 

يف ممارستها لدرس تاريخ  ــري، واطلق على منابر وكتب، وجدت نفسها مدفوعة وبرونتي

اىل اخلوض يف مقارنات فرعية مكملة لآلداب اخلاصة دون أن تدري أهنا  ــ األدب الوطين

 .(66: 6113علوش، ) «بصدد االنفتاح على درس جديد

، والدراسة Littérature Comparéeهو ليس سوى ترمجة حرفية للمصطلح الفرنسي و

مبعزل عن أصول هذه الدالالت يف الثقافة الغربية احلديثة اليت »املقارنة ال ميكن هلا أن تتم 

طوّرت هذا احلقل املعريف النوعي استجابة لطبيعة آداهبا، وأصوهلا، والصالت املتبادلة فيما 

 .(611: 6113اصطيف، ) «بينها

اولته وفق مرجعيات فلسفية ونقدية، تطور هذا احلقل عرب املدارس املقارنية اليت تن

فانطلق من فرنسا، مث توقف يف االحتاد السوفيييت فطبع بالفكر والفلسفة الشيوعية، مث حط 

برحاله يف الواليات املتحدة فاحتُفي به هناك احتفاء كبريا فقرنه زعيم املدرسة االمريكية 

وجيزة تناولته أهم احملافل الفكرية ففي فترة ... رينيه ويلك بالنقد األديب، مث إىل املانيا و

تكاد تتفق املدارس حول أن األدب .بالبحث والدراسة مل يسبق ألي من علوم األدب هذا االنتشار

دراسة الصلة بني أدبني قوميني أو أكثر، أو هو الفن املنهجي الذي يبحث يف »: املقارن يعين بـ

من جماالت التعبري واملعرفة األخرى،  عالقات التشابه، والتقارب، والتأثري، وتقريب األدب

وأيضاً، الوقائع والنصوص األدبية فيما بينها، املتباعدة يف الزمان واملكان أو املتقاربة، شرط 

أن تعود إىل لغات أو ثقافات خمتلفة، تشكل جزءاً من تراث واحد من أجل وصفها بصورة 

 .(42 :6111 باجو،) «أفضل، وفهمها، وتذوقها

ر يف تاريخ احلضارات التقاء أكثر غىن ومشوالً من التقاء العرب واإليرانيني، نكاد ال نبص

 ...حيث اتسع هذا اللقاء وتشعب ليشمل مجيع جوانب احلياة؛ الدينية منها والفكرية والثقافية و

ظل هذا التواصل قائما حىت عصرنا، وبرز يف أحد جتلياته بسفر عدد من أعالم األدب والنقد 

والدكتور شفيعي  سيد حممد علي مجال زادة،: لعربية بغية التعلم، من أبرزهمإىل البالد ا

فاطلعوا على أدب العرب وفكرهم وترمجوا لكبار .. .كدكين، والدكتور غالحمسني يوسفي و

كتاهبم وشعرائهم وتأثروا هبم، كما قدم بعض النخب العربية إىل إيران واطلعوا على أهم ما 

 .اصة أن لشغف العرب بأدب عمر خيام وسعدي وحافظ قصة طويلةانتجه األدب اإليراين وخ
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والروسي على  والفرنسي، لكن تأثر اإليرانيون والعرب باآلداب الوسيطة كاألدب اإلجنليزي،

حد سواء، وأشعت روائع شكسبري وموليري، وابسن، وغوركي، وغوغول، وتشيخوف، واملدارس 

على األدبني  ...الرمزية والربناسية والعبثية واألدبية كالكالسية والرومنسية والواقعية و

وطبعتهما خبصائص مشتركة فتشاهبت نتيجة هذا التأثر املشترك أساليبهم،و طرقهم يف 

والثقافة والتاريخ املشترك لألمتني يُعد  واجتماعياً كما أن الظروف املتشاهبة سياسياً. التعبري

 .التشابه البيئي واملناخي للبلدينإضافة إىل . عامل رئيس يف التقارب بني األدبني

 مفهوم املثقف

 الداللة املعجمية( لفأ

( ثقف)ـف. ما يدل على األشياء اجلامدة، كالسيف والرمح: أوال :وضع لفظ املثقف يف معنيني

آلة يقوّم هبا القوّاس أو : الرمح مبعىن قوّم اعوجاجه، والثّقافة مهنة للعمل بالسيف والثِّقاف

املهارة يف القتال، فالرجل يوصف بالثِّقف إذا كان : ثانياًو (ابن منظور). الرّماح الشيء املعوج

 (جممع األمثال). جيّد احلذر يف املعركة، وسريع الطعن

 حيةالداللة االصطال( ب

يف معناه املتعارف عليه اليوم فال وجود له يف كتب املعاجم، والتاريخ وال غريها، " املثقف"لكن 

 :يف قوله تعاىل( وجد)ومل يأت هذا اللفظ يف القرآن الكرمي سوى مرَّة واحدة مبعىن 

ت  ل وه م  ﴿ ر ج وه م   ث ق ف ت م وه م   ح ي ث   و اق   ي ث   م ن   و أ خ  ر ج وك م   ح  ن ة   أ خ   ع ن د   ت  ق ات ل وه م   و ال ال ق ت ل   م ن   أ ش د   و ال ف ت  
د   ر ام   ال م س ج  ت  ل وه م   ق ات  ل وك م   ف إ ن   ف يه   ي  ق ات ل وك م   ح ت ى ال ح  ل ك   ف اق   ز اء   ك ذ  اف ر ين   ج   .(616/البقرة) ﴾ال ك 

منظمّاً يف مدرسة أو معهد  أن املثقف هو اإلنسان الذي تلقى تعليماً نيرى بعض الباحثي

فئة من املتخصصني يف ختصصات عملية أو »املثقفون و أو جامعة، وحاز على شهادة علمية

علوم إنسانية وتتسع هذه الفئة لتشمل احملامني واألطباء والصحفيني واألكادمييني ومعلمي 

 .(636: 6116 ،مسارة) «املدارس واالقتصاديني والفنيني، واملهندسني

ال يقتصر على املثقف املختص »رى كثري من أصحاب الرأي أن مفهوم املثقف بينما ي

بشؤون الثقافة، أو احلائز على شهادة علمية من مدرسة أو أكادميية، بل مثة منط آخر تتشكل 

والذي يتميز بارتباطه بالواقع احمللي . ثقافته من خربة احلياة اليومية، ويسمّى املثقف باخلربة

 .(64: 6111حجازي، ) «زام بقضاياهجملتمعه، وااللت



  479 (دراسة مقارنة) لسعد اشهل ونوس "يوم من زماننا"و أكبر رادي "أفول"نموذج المثقف المهزوم بين 

 

اهتمامهما البالغ مبوضوع املثقف، ( أكرب رادي وسعد اهلل ونوس)يُعرف عن كل من الكاتبني 

ويرى ، (666: 6412 ماملري،) «أكثر من أي كاتب مسرحي آخر اجته إىل شخصية املثقف»فإن رادي 

من اآلخرين، حيلل األمور فريى بواطنها بينما يرى أكثر الناس  أكثر وعياً»أن املثقف هو إنسان 

، يبحث عن العلة واملعلول، ميحِّص عن اجلذور ويف الوقت (ملاذا)و( ألن )ظواهرها، يستخدم 

ذاته لديه منوذج أو مدينة فاضلة أو مثال أعلى للمدينة اليت حياول تكوينها انطالقا من 

يف ــ فكل من شخصية معراج ، (641 :6411مظفري، ) «حنوهاجمموعة أفكاره لكي يقود اجملتمع 

خيس ــ،  روي  يف شب ــ ، وجملسي ــ منجي در صبح منناكــ يف  ، ــ فولأ

، ــ اقرأ يف الضباب يفــ وناصر  ــ ابتسامة السيد غيلــ يف ومجشيد  ،ــ السيد الكاتبــ يف كوهي وش

 .غري مكتملة للمثقف الذي عرّفه لنا ليسوا إال صوراً( الفصلهاملت مع سلطة )ودماغ يف 

وكذلك سعد اهلل ونوس فقد شُغف مبوضوع املثقف وناقش أهم قضاياه كعالقته بالسلطة 

( منمنمات تارخيية)فقد كان سلبيا كابن خلدون يف ...واجملتمع والشعب والدين واملرأة والفن و

أو منكسرا مثل ( األيام املخمورة)اته مثل عدنان يف أو متخاذال وضعيفا وعاجزا عن حسم قرار

، وبذلك حاول أن يعكس مهوم (االغتصاب)كأبطال  أو إجيابياً(. يوم من زماننا)فاروق يف 

 .املثقف العريب وصراعه مع عدو يتمثل بالسلطة الظاملة أو باجلديد الوافد أو الصهيونية الغامشة

 (سريته ومسريته الفنية)اكرب رادي 

إىل ( ش6461) 6112انتقل مع أسرته عام . يف مدينة رشت( ش6461) 6141عام  ولد

( املطر)أول جتربة أدبية له قصة عنواهنا . طهران وظل يتابع دراسته يف مدارس العاصمة

وهي أول ( املفقود)مث كتب  ،حاز من خالهلا على اجلائزة األوىل يف مسابقة كتابة القصة

ة ة طهران ونال اإلجازة منها يف علم االجتماع، مث التحق بوزارمسرحية له، مت قبوله يف جامع

روزنه )يف العام ذاته نُشرت له أو النافذة الزرقاء و ،(ش6436) 6116التربية مدرسا عام 

حسب  ــأهم حدث يف حياته األدبية (. أفول)مبسرحية ( ش6434) 6113، تالها عام (آيب

 6112 لو بشاهني سركيسيان الذي قام عاماتصاله عن طريق الشاعر أمحد شام ــرأيه 

، وثاين حدث مهم ارتباطه جبالل آل (النافذة الزرقاء)بعرض مسرحيته ( ش6441)

 . المها علمان بارزان يف تاريخ األدب اإليراين احلديثوك أمحد،

ذلك لتأثره بالكاتب الروسي " آنطوان تشيخوف إيران"عُرف يف الوسط املسرحي بـ

يف بعض مسرحيايت قد يُلمح ظلُ للمسات فنية، حيتمل أن »: لى ذلك قولهتشيخوف والشاهد ع
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االهتمام بالقضايا العامة واليومية والتركيز . يكون جذرا روسيا، الشك أنه ظل ليد تشيخوف

 .(646 :6111 سبانلو،) «(رادي وتشيخوف)على الواقع الصامت مسة مشتركة للكاتبني 

عن عمر ناهز الثماين والستني وترك لنا  6223( ش6411)تويف يف اخلامس من دي 

من املسرحيات اليت أصبحت فيما بعد مصدر اهلام لكثري من املسرحيني  ضخماً نتاجاً

املوت يف اخلريف، أفول، إيقاع املدينة املطرة، األحلان : الشباب، أهم أعماله املسرحية

، ابتسامة السيد غيل الوقورة، سَلاطة الفصل، ليال على الطريق املبتلو الشوكوالتية، هاملت

 ....من خلف الزجاج، الصيادون، اقرأ يف الضباب، السلّم و

من هذا التوجه أهم القضايا الراهنة  ناقش انطالقاًو ،انتقادياً منهجه واقعياً ان يفك

للمجتمع برؤية ملاحة وعميقة، فكانت أعماله صورة للمجتمع بعالقاته وتناقضاته ومظاهر 

جتلت . (646 :6111سبانلو، ) لذا اتسم مسرحه بالطابع احمللي إىل حد كبريالصراع فيه، 

موقعها و واقعيته من خالل اعتنائه البالغ باحلوار املتسق مع طبيعة الشخصية، ثقافتها،

حسن استخدامه ألساليب و بلغته الشعرية ــ أيضاً ــمتيز .. انتمائها الطبقيوو االجتماعي

قد يعود ذلك إىل و احلوارو اللفظ املناسب واملوحي يف السردذوقه يف اختيار و البالغة

اتصاله بالتراث و ــحسب قول سيد حسني هبادريان  ــتدريسه ملادة األدب يف املدارس الثانوية 

تتضافر يف مسرحياته فنون القول وأجناس األدب ليقدم . جمالسته لكبار األدباءو األديب

 .(616 :6416طاليب، )نصا تتعدد فيه الدالالت واألبعاد اجلمالية 

 مسرحية افول

وال حيمل يف جعبته سوى  (نارستان) قرية قدم إىل( جهانكري معراج)أفول حكاية مهندس 

قام بإحداث بئر ارتوازي و القرية،ي أحد اقطاعي( يعماد فشخام)شهادته، تزوّج من ابنة 

لري األرض، وألقى كلمة يف نقابة مزارعي التبغ، فاكتسب بذلك موقعا بني أهل القرية، مث 

وهم مدير املدرسة  سانده يف ذلك متنورو القريةيه يبدأ بإنشاء مدرسة يف ملك مح

 (اإلقطاعيني كبري)كسمائي ابن أخ ( فرخ)والشاب املتعلم  ،(آريا)واملدرس  (ميالين)

الذي كان قد أسس حلقة ( كسمائي)حفيظة  مترد فرخو أثار حترك معراج. خطيب ابنتهو

حترك . الدينيةو صاديةتعلى عرش السلطة االق كمجع من حوله الناس وتربع بذلو دينية

ع من اإليقاي ويف النهاية متكن فشخام(. معراج)اها سمائي وحلفاؤه ضد احلركة اليت تبنك

واشترط عليه  قام بابتزازهو ،(سيفرجن)بعد ما اكتشف حبه العفيف البنته ( ميالين)ـب
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، اليت هي املعول االقتصادي الوحيد ملعراج، على (مالك فشخاميأ)كتابة سند بيع أمالكه 

أصبح كسمائي املالك الوحيد يف و مت بذلك تقويض املشروعو كسمائي، فتحقق له مطلبه

شهر أمام اجلميع سند البيع بوجه معراج و أيت. به خاصاً سة ملكاًصارت املدرو القرية،

سرعان ما . إعالنا عن حسم املعركة والقضاء على مشروع التغيريو (ميالين)كوثيقة لغدر 

 وجه اللوم إىل معراجيف( فرخ)أما . قوم الناس هبدم املدرسةوي نتحر ميالين يف غرفته،ي

ستشف من خالله يُعتربه السبب يف هذه اهلزمية مث دار بينهما شجار ذو دالالت فكرية وي

أكد ملعراج أنه سوف يواصل و الديالكتيك احلاكم على اجملتمع اإليراين يف تلك املرحلة،

بقى معراج وحيدا مع زوجه اليت و ،(الطبيب)كذلك شبان و غادر فشخامي القرية،. املعركة

 .اهلجرة حامال معه تابوت الفشلو خيتار اهلروبو هو اآلخر يقر بفشلهو ،فضلت العيش معه

 اهلزمية متنح الرجل جالال: مرسده»

 ...أنا، أنا مل أهزم، بل أنا فُنيت: جهانكري

 ! حبييب أرجوك جتلّد: مرسده

 (611 :6411رادي، )« وهذا التابوت على كتفي... أنا وحيد هنا: كريجهان

 :حتليل املسرحية

يفتقر إىل وسائل املواجهة الذي  ثقفاملاتب أن يعكس واقع اجملتمع اإليراين وحال كحاول ال

ما صور الواقع كالقابضة على مصادر الثروة، و صد السلطة الظاملةاليت يعتمد عليها ل

 الصراع بني الطبقة الربجوازية الصاعدة الطاحمة لتسلم زمام القدرةو الطبقي يف اجملتمع

إفشال أي ين والفة مع السلطة السياسية والدينية للحفاظ على هذا التكوطبقة اإلقطاع املتحو

رواية مأساة ال يتكافئا قطباها بأي وجه، فالقطب الرجعي ( فولأ)لتكون . حماولة للتغيري

لكن قطبها التقدمي وحدة جمردة، حمدودة، . عقوهلمو مهيمن على نفوس الناسو متجذر

غربة اإلنسان الفرد يف بيئة رادي صوّر . ر فقطجل اعتمادها على الفكو من دون دعم،

الناس فيها إما أصحاب قدرة متغطرسون أو أتباع جهلة و. التخلفو يسيطر عليها اجلهل

فالتحليل الذي قدمه رادي . التخلف واجلهلو اإلنسان الطليعي بينهما ضحية الظلمو طائعون

لدقة حبيث يستدرج اجلمهور إىل او ، ففيه من العمقإن مل يكن جامعاً»من خالل املسرحية، 

من إقامة حماكمة يتمكن أخريا و زيفه، ليتيح له رؤية األمور من قرب،و أعماق فساد اجملتمع

 .(362 :6413شان، كو) «ئيف جو صحيح وهاد
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دارت و سارت أحداث املسرحية يف تسلسل خطي دون خروج عن السياق األفقي للزمن،

هذا و املضمون الثوري للمسرحيةو رأي األستاذ طاليب،يف قالب كالسيكي ال يتناسب، حسب 

 .(616 :6416طاليب، ) املضمونو يولد نوعا من عدم االتساق بني الشكل

الشخصيات الرئيسية يف املسرحية هو معراج وزوجه والنخبة من أصحاهبما، يف طرف 

اء اليت تظهر واقعية الشخصيات من خالل األمس. وعماد فشخامي وكسمائي يف الطرف اآلخر

، ولغة احلوار الذي جاء ..(كوكب، مريآقا، فرخ، مرسده، ) ـجتماعية كتشري إىل البيئة اال

عن مستواها الفكري، وانتمائها الطبقي، والصفات اليت  لنمط الشخصية، معرباً مناسباً

 . يضفيها الكاتب من خالل الوصف والسرد

 (مسريته الفنيةو سريته) سعد اهلل ونوس

 طرطوس السورية، درس االبتدائية يف القرية ذاهتا، يف قرية حصني البحر يف 6136 ولد عام

 .رواياتو بدأ يقرأ يف فترة مبكرة ما تيسر له من كتبو تابع يف ثانوية طرطوس،و

اىل القاهرة يف منحة دراسية للحصول على إجازة يف الصحافة من  6111سافر عام 

ميدوزا حتدق يف "كتب مسرحية و يف وزارة الثقافة،عمل بعد عودته موظفا و .جامعة القاهرة

جثة "مسرحية و مقاالت نقدية،و ،قصصاًو ،"السأم ملورافيا"ودراسة نقدية عن رواية  ،"احلياة

نشرت فيما  "بائعة الدبس الفقري"ومأساة  ،"فصد الدم"ـب 6113عام  تالها يف "على الرصيف

 .مراجعات نقدية أخرىو إىل مقاالتإضافة " حكايا جوقة التماثيل" جمموعةبعد ضمن 

 إىل باريس يف إجازة دراسية، كتب أثناءها بضع قصص قصرية، وعدداً 6111سافر عام 

عاد إىل  6113ن ملا حدثت النكسة عام كمن الكتابات النقدية عن حياة أوروبا الثقافية ل

قدمت املسرحية اليت فجرت قضية و» هيو (حزيران 1حفلة مسر من أجل )كتب و سورية

: 6131الراعي، ) «للمسرح العريب املعاصر شكال جديدا عليه، هو شكل املسرحية املرجتلة

 ".ك الزمانا مليل يالف"مث  ،"عندما يلعب الرجال"رية عنواهنا ، مث مسرحية قص(631

عن الكتابة زهاء  6116اعتصم يف أعقاب الغزو اإلسرائيلي للبنان وحصار بريوت عام 

« منمنمات تارخيية»ـتالها بو (6112)« االغتصاب»عاد مبسرحية عقد من الزمن، مث 

يوم من »، (6111)« أحالم شقية»، (6133)« طقوس اإلشارات والتحوالت»، (6113)

 (.6111)« بالد أضيق من احلب»و( 6111)« ملحمة السراب»، وأخرياً (6111)« زماننا
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ق احلياة خالل ستة أشهر، لكنه بسرطان البلعوم، وتبني األطباء أنه سيفار 6116أصيب عام 

 .دخل يف صراع مع املرض استمر مخس سنوات. كافح املرض بإصراره على الكتابة واإلبداع

كُرّم يف عدة حمافل أمهها مهرجان القاهرة للمسرح التجرييب يف دورته األوىل ومهرجان  

األوىل، واختري  قرطاج، وحصل على جائزة سلطان العويس الثقافية عن حقل املسرح يف دورهتا

، فكان أول 6111آذار  63من قبل املنظمة العاملية للمسرح إللقاء كلمة يوم املسرح العاملي يف 

 .عريب كتب رسالة املسرح العاملي باسم كل مسرحيي العامل

 مسرحية يوم من زماننا

وما تنطلق أحداثها من مدرسة للفتيات يشغل فيها فاروق مدرسا للرياضيات، مسع الطالبات ي

، ومل (صاحبة دار للدعارة)عن ارتياد بعضهن بيت الست فدوى يترامني بكالم بذيء يُكشف 

جين جنونه ويتجه إىل مدير املدرسة، لكنه جيد املدير . يتسترن على فعلهن بل يتباهني بذلك

مشغوالً بقضية أكثر خطورة وهي قيام طالبات جمهوالت بكتابة عبارات سياسية متس الرمز 

وجود كتاب للكواكيب يف املدرسة  لدولة على جدران املراحيض، وقضية الكشف عناألكرب ل

 .تتناقله الطالبات

يلجأ إىل اجلامع ليلتقي بإمامه،فيناقش معه مسألة العهر املتفشي، لكن جيده ال خيتلف 

ة إن الست فدوى اليت تتهمها بالدعار»: كثريا عن مدير املدرسة بل يزيد على ذلك بتوبيخه قائالً

 .(662 :6، ج6111، ونوس)« تصرف على اجلوامع وتنفق الكثري من املال لبناء املسجد

بدأ يتحدث معه و استقبله مدير املنطقة. يتابع فاروق رحلته إىل مكتب مدير املنطقة

أن ابنته تلتقي باستمرار يف : هوو خيربه بأمر خطريو حبديث ذي دالالت سياسية رمسية،

 .أن الست فدوى حتبها كثرياًو !!(فاروقزوجة )بيت فدوى بنجات 

هي حتاط مبظاهر و ها كاملذهولييدخل عل. يغضب فاروق غضبا شديداو يتجه إىل فدوى

كيف أهنا و يسأهلا عن صحة ما قاله املدير، لكنها تقص عليه قصة زواجها. اجلسدو اإلغراء

أباها وأخذ نصف  رجل ملا وجدها مغشوشة ابتز ،أُجربت على الزواج من رجل نذل مل حتبه

إهنا تأيت » :مث تؤكد له أن زوجته، نعم ؛ تدخل بيتها قائلة. تركها يف وحل من الفسادو أمواله

إهنا تأيت ألهنا تعترب زوجها آنية خزفية مثينة ... زوجتكو حيبتكو ألهنا تريد أن تكون أمك

 .(661 :6، ج6111: ونوس) «ستتحطم إذا خرجت إىل الدنيا احلقيقية

تطلب منه أن يغرس السكني . تدخل جنات على فاروق يف بيتهما وهو ممسك بسكني
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بأحشائها ويغسل عاره بدمها، مث هتم بقتل نفسها لكنه حيول دون ذلك، بدأت باحلديث عن 

من الرخاء وختفف عليه  حبها له وكيف بدأت عملها مع فدوى ألهنا تريد أن توفر لزوجها شيئاً

 . ت جسدها فظلت روحها وعاطفتها نقيةأعباء احلياة، فإن لوث

االباب والشباك وفتحا جرة  فأغلق قرر فاروق أن يغادر احلياة، واختارت جنات أن ترافقه،

 .الغاز، امتدا على األرض وتعانقا، وانتظرا حلظة يفارقا فيها حياة ليست هلما وليسا هلا

 :حتليل املسرحية

ماعي لكنه كان خمتلفا يف أسلوبه عن مراحله تناول ونوس من خالل هذا العمل الوضع االجت

كان و تقنية كسر اجلدار الرابع،و ختلى عن منهجه الربخييتو السابقة، مل يتقنَّع بالتاريخ

ألن الواقع املر  ؛التصاعد الدرامي من أبرز مالمح هذه املسرحية وكان أشبه بالكالسيكيني

حالة الراهن إىل املاضي ألن املكاشفة يف للمجتمع العريب مل يعد حيتاج إىل الرمز وال ميكن إ

انقالب املعايري و فيه اهنيار القيمو فسادهو تصوير الواقع أجدى بفضح زيف اجملتمع العوملي

 .واملثل فراح ليسمي األشياء مبسمياهتا، ويضع إصبعه على جرح يزنف

اجملتمع، هذه ال يريد الكاتب إدانة أشخاص حمددين بقدر ما يريد إدانة اآللية اليت حتكم 

اآللية القائمة على أن الكبري لن يعيش إال إذا أكل الصغري، وأن الصغري ال يعيش إال إذا طأطأ 

رأسه وقب ل أن يكون لقمة سائغة يف فم الكبري، وال ينسى الكاتب أن حيمّل الوضع االقتصادي 

اجملتمعات وذلك املسؤولية األوىل عن حالة التفسخ االجتماعي اليت قد يصل إليها جمتمع من 

 .(16: 6221جوان، )عندما يضع التسويغات املنطقية اليت دفعت الزوجة ألن تعمل يف بيت للدعارة 

من خالل " أوديب ملكاً"ال شك أن قارئ املسرحية سيالحظ تأثر الكاتب ونوس مبسرحية  

ة ليصل إىل ذاك التقاطع ما بني البنية الدرامية يف املسرحيتني، وهذا التقاطع يتجاوز البني

" أوديب ملكاً"التفاصيل عندما يسعى بطال املسرحيتني إىل الكشف عن حقيقة الدنس يف 

فإن الدنس واخلطيئة سببهما غري املباشر بطال املسرحيتني، " يوم من زماننا"واخلطيئة يف 

أوديب الذي كان السبب بتفشي الطاعون يف املدينة ألنه تزوج ــ دون أن يدري ــ من أمه، 

 ــدون قصد وبسبب عجزه عن تأمني حياة اقتصادية كرمية والئقة ــ ألستاذ فاروق الذي دفع وا

 .(16: 6221جوان، ) زوجه ملمارسة املنكر
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 يوم من زماننا و جوانب اللقاء بني أفول رادي

 :الفكرة املسرحية

يهيئ  أنَّ على املثقف أنو كلتا املسرحيتني دارت حول فكرة؛ هي أن املواجهة تتطلب عدة

العاطفة مبفردها ال تؤدي إىل و يعلم أن احلماسةو .يتسلح بالفكر واملعرفةو ملعركته الوسائل

تشتبك فيه العالقات وفق و ألن البنية االجتماعية لكل جمتمع حتبك بشكل معقد، ؛الظفر

فهم هذه البنية املعقدة يتطلب وعيا بكل هذه و .بيئيةو سياسيةو مرجعيات تارخيية وثقافية

هذا ما و ما يقف خلفها من عواملو جذورهاو قدرة على فهم الظواهر االجتماعيةو وانباجل

على الفكر فقط، فجاءت اهلزمية و إال على الفكر،» فال يعوِّل معراج مثالً. ال يتأتى بسهولة

ألن مهندس معراج يبدأ من نفسه، فال ينظر إىل جتارب . من هنا، واملصيبة من هنا

 .(461 :6413دولت آبادي، ) «يتمكن من أن يُوفِّق فعله حبركة التاريخالتاريخ، لذلك مل 

أدانت كال املسرحيتني اآللية اليت حتكم اجملتمع من خالل كشفها عن طبيعة السلطة القائمة 

ومن خالل حتليلها لشبكة العالقات اليت تربط مكونات اجملتمع، كما أشارتا إىل حتالف مراكز 

مع ضد الرباءة واخلري واملستقبل والتطلع يف ظل غياب للفكر الطليعي القوة والنفوذ يف اجملت

الفاعل والدور السليب للمواطن العادي الذي وفر بوعي أو من دون وعي سببا لتمادي املتغطرسون 

وتطرقتا أيضا إىل قضايا . الذين استحوذوا على خريات الناس وأخذوا يعيثون يف اجملتمع فسادا

الذي مينح النفس احلياة، وقد يكون بلية إذا شُوِّه برباثن احلقد والكراهية، انسانية عامة كاحلب 

صُدم ميالين حببه لفرجنيس فتحطمت أحالمه وجلأ إىل االنتحار وكذلك فاروق الذي كان 

مندفعا ملواجهة الواقع اهنار عندما ظهر له زيف حب زوجه له، على عكس معراج الذي أنعم 

 .حلياة مع فقدانه لكثري مما كان ميلكبسعادة احلب فظل مؤمنا با

. التأثري عليهاو كما أشار كل منهما إىل دور العامل االقتصادي يف توجيه الشخصيات

 ان سببا رئيسا يف خذالن املثقف من قبل أبناء اجملتمعوك فقد غيّر الفقر مسرى األحداث،

حباجة و هنم أهل فاقة،أل ؛خذلوا معراجو لكسمائي( نارستان) ذلك ألن انذاع أهل. هزميتهو

إىل رزق مصدره كسمائي، فهجموا على مدرسة ال حيتاجون إليها، ألهنم أحوج إىل خبز يسدّ 

املط، بل رمبا إىل قائد كُفئ خيلصهم من سلطة ظاملة، و مأوى حيميهم من الربدو رمقهم

جلأت إىل ( جنات)كذلك و (.املتمردو الشجاعو رمبا سوف يظهر يف صورة فرخ املثقف)

 تتمىن لو تغريت أحواهلاو رخاء،و منكسرة تتحسر إىل حياة ترفو ألهنا فقرية، ؛الرذيلة

 .من الراحة زوجها شيئاًو نالت هيو
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وجمّدتا  السلطوية،و نبذ الرذيلة، دعتا إىلو لتا املسرحيتني انتصرتا للقيم األخالقية،كو

 . اخلريو العفة،و الصدق،

 :احلبكة

املسرحية فجاءت أقرب إىل الكالسية، متماسكة ويشكِّل عنصر التشويق كالمها اهتما باحلبكة 

فيها عامال مهما يف خلق التصاعد الدرامي للعملني، فمنذ املشهد األول ومن دون إطالة يف 

غري أن . التمهيد مت الدخول إىل احلدث الرئيس وبدأت األحداث تتواىل يف تسلسل خطي

ار الذي يعود إىل أسلوب الكاتب الواقعي وحماولته يف نتج عن طول احلو( فولأ)اإلطالة يف 

 . تصوير الراهن االجتماعي بكل جزئياته كما فعل إبسن وتشيخوف

سردان فيه يكلتا املسرحيتني مكونتان من مخسة أجزاء، يقدمان لكل مشهد مبقطع  

اوي يف إن الرو .ان بعض الرموز اليت تعطي خلفية مهّمة عن حال اجملتمعييضفو اجلو العام

 .كلتا املسرحيتني هو املؤلف نفسه

واحلل الذي يضعه . تسيطر العتمة والسوداوية على العملني والنهاية لكليهما كانت مأساوية

 «يف النهاية واملتمثل يف القرار الذي يتخذه الزوجان بوضع حد حلياهتما اهنزامي»ونوس 

ليست إال إعالنا عن اهلزمية وتركا وكذلك هناية أفول فاالنتحار واهلجرة  .(16 :6221جوان، )

اختارا االنتحار، ملا ضاقت ( فاروق)و( ميالين)فكل من املثقفني . لساحة النضال واملواجهة

هبم السبل وعجزا عن إكمال مشروعهما اإلصالحي ومواجهة الواقع الذي اذلّهم وحطّم فيهم 

مهما بعار اخليانة احللم وعبث بأعز ما ميلكه الرجل الشرقي وهو عرضه ومسعته، فوص

 .والشرف، ولوال وصمة العار ومرارة الفضيحة ملا جلآ هلذا احلل االهنزامي

 :الصراع

الصراع يف كال العملني قائم بني مثقف وقوى متحالفة، قوى وإن اختلفت يف التوجهات لكن 

مجعتها مصاحل مشتركة ومصري واحد، فال يفرِّط فشخامي قيد أمنلة بكسمائي كما مل 

كل من الشيخ متويل ومدير املنطقة بالست فدوى ألن بقاءهم مرهون بوجودها يفرط 

واملثقف فاروق ومعراج، وليس على ( مفكر عصر النهضة)والغريب فيهم هو الكواكيب 

يُرمز إليه يف يوم من )اآلخرين يف ظل هذه التحالفات سوى الطاعة والصمت أو اجلنون 

، وما للمثقف الواعي سوى الرضوخ أو (يرية العامةزماننا بشخصية املوظف اجملنون يف املد

 .االنتحار
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ومثة بعد آخر لصراع يقوم بني فئة متنورة وعدو متجذر يف األرض والتاريخ، عدو قد متكن 

بدهائه ومكره أن يستغل مجيع الظروف واإلمكانات لصاحل مشروعه وهو اإليقاع باملثقف 

. ليت كان هلا أن تزدهر وتثمر خريا وتقدماوإحباط عزميته وحماولة القضاء على البذرة ا

استغلت الست فدوى صدق جنات وطيبتها وحبها لزوجها، واستغلت هنم الشيخ وطمعه، 

كما استغل فشخامي حب ميالين البنته وكسمائي جهل الناس . وانشغال السلطة بتثبيت بقاءها

املذهب لدى العامة، وفاقتهم، فأسس احللقة ليمنح سلطته مظلة شرعية، وعيا منه بقدسية 

كما فعلت الست فدوى وسامهت يف بناء املسجد واكتسبت بذلك الشيخ ووظفت صوجلانه 

 .لصاحل مشروعها التخرييب

املثال، وليست النهاية سوى حتطم املثايل أمام سطوة و ويف الوقت ذاته صراع بني الواقع

حنو كادحي مدينة السيد معراج سوى مثقف استدرجه شعوره اإلنساين »س يالواقع، فل

جيب أن يكون  مثقف ملتزم. جيالن، مثقف يتعذب ضمريه برؤية القهر الذي يعيشه الناس

لكنه بعلم أو من دون علم ال يضع غايته يف أرض واقعية، لذلك كُتب له أن يتحول . إجيابيا

 .(461 :6413دولت آبادي، ) «إىل جمرد مفهوم، أو إنسان يتشرف بشهادة اهلزمية

واقعه، عبّر عن هذا اجلانب النفسي حديث و آخر هو صراع بني حلم اإلنسان يف جانبو

فدوى مع فاروق الذي كشفت من خالله عن الدوافع النفسية اليت تقف خلف توجهها 

اندفاع و هواجس نفسيةو استجابة لرغباتو اإلباحي؛ فأفعاهلا ليست سوى ردة فعل طبيعية

وقف و التقاليدو ن قبل رجل ناصرته األعرافمشاعر جُرحت مو إىل الثأر لكرامة هُدرت

فنهضت . أخذ نصف جتارتهو اجملتمع إىل جانبه، رجل انتهك أنوثتها مث ابتز أباها بشرفها

ثأرت لكرامتها و فدوى اجلديدة لتبين مملكتها على أنقاض القيم، استعادت أموال أبيها

ففي الواقع إنَّ . ا عامال لديهاحوّلت زوجهو أحلقت العقوبة باجملتمع الذي ظلمها،و املنتهكة

دافع غريزي و ما قامت به فدوى تعويض نفسي، وتفريغ لسخط أحرقها يف مقتبل حياهتا،

 .للثأر ممن نغّص عليها عيشها

دث، لكنه ال يقدم لغضبه دليال حيرفض حازم ملا و أما فاروق فكان مندفعا بغضب شديد

شف لنا يكن كل. اتيع الشخصيه مع مجحوار عقليا وال يذكر سببا لرفضه هذا السلوك يف

 ه اخلناقيقت عليمن خالل استحضاره ملاضي أسرته عن الزنعة السلطوية ألمه اليت ض

حرمته من حتقيق ذاته، حىت ظلت رغبته يف و حالت دون حتقق رغبته الفطرية يف السيطرةو
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ليس سوى إسقاطا محاسه يف واقع األمر و هاجسا حيدِّثه يف الوعيه،و السيطرة حلما يراوده

إن صدمته جاءت و .تعويضا عن تلك الرغبة الذكورية اليت قُمعتو لتلك اللبيدو املكبوتة

 .كان يظن أنه قد وجد هلا األرض املناسبة رغباته اليتو نتيجة لفشله يف حتقيق أحالمه

 :الشخصية

ل على موقع الشخصية الرئيسية يف كل من العملني مثقف شريف ال يبتغي رحبا وال يسعى للحصو

إنه ليس مثقف شهادة وليس متخصصا ميتهن . نساينإاجتماعي وإمنا هو منطلق بدافع روحي و

فرض على نفسه . العمل االجتماعي والسياسي، وإمنا هو ذلك اإلنسان املندفع بعاطفته وشعوره

 .االهتمام بقضايا جمتمعه، وأن ينتفض حلال الناس ويهتم لشأهنم ومصري األجيال القادمة

مسامل، ال و إمنا هو صادق،و ودود،و ال الكراهيةو ال يعمل البطل بدافع احلقد، والثأر،

. ال الرياء، يسعى إىل اخلري وال يتخذ اليه إال طريق اخلريو يُعرف عنه الكذب وال املراوغة

ان أحد أسباب كهذا و طبيعة العالقات اليت تربط أجزائه،و نه جيهلُ بنية اجملتمعكل

. ضعفهمو احلسبان شروط أصدقائه جتاهل قوة عدوه، وجتربته، ومل يضع يف هزميته، فإنه

فثبط فعل ميالين عزمية معراج ألنه مل يكن يتوقع ما حدث مليالين مع كونه أقرب صديق 

ذلك مل يكن عاملا بفحوى األصوات اليت وك .فوجئ مبوقف فرجنيس ألنه خفق يف فهمهاو له،

ما حسب هلا أي و ،(زاء اليت رافقت العمل منذ بدايتهأصوات حلقة الع) تتصاعد باستمرار

يف نفس الوقت من أبسط الناس، لكنه مل يتمكن و فإن معراج من أصدق وأشجع». حساب

 .(462 :6221جوان، ) «بأي وجه أن يوفّق فضاء خياالته مع الواقع امللموس

وال شيء غري  وكذلك فاروق الذي أوقف حياته قبل احلدث الدرامي على تدريس الرياضيات

ذلك، فهو مغيّب حىت عما يدور يف بيته، فكيف به أن يفهم اجملتمع والست فدوى، ومشروعها الذي 

فكيف ملدرس الرياضيات املسكني الذي ال . خططت له منذ زمن بعيد مهيئة له كل وسائل النجاح

 .بأسرهميلك من القدرة سوى العاطفة، أن يواجه مبفرده ومن دون استعداد سابق جمتمعا 

عدا إشارة فاروق الوجيزة إىل أب يف )وال إخوة  ال أمو كال املثقفني ال أسرة هلما فال أب

املعركة بيد فارغة،  ال أمالكا، بدءاًو ل منهما ماالكوال ميلك (. أم سلبينيو أخو فراش املوت

 :هذا ما اعترف به معراج يف قولهو فهذا العامل أحد أسباب هزميتهما،

 !ولت حبييبأنت حا: مرسده

 .(613 :6411 رادي،) هذا هو خطئيو بدأت بيد فارغة: معراج
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االستعانة برفاق، والعمل وفق خطة معينة، لكنه اعتمد و ان عليه أن يفكر حبشد قواهك

خاصة عندما  ـيفتقد الفرد ـف"اهلزمية احملتمة للفرد و جتاهل دور الفردو على نفسه فقط

 (.461 :6411رادي، ) «فاعليته إذا مل يلجأ إىل أقرانه من الناسو ـ معناهـ اجتماعياً يريد عمالً

أن يبين خطة للعمل لكن حماولته هذه ال و من األصدقاء حاول معراج أن جيمع عدداً نعم،

مع ذلك . ؤازرهيليس له من و ،أيضاً وحيداً، وباًيغر»ان كهول املعركة اليت خاضها فو تنسجم

ال على و ال صغار اإلقطاعينيو غري أصحاب األرض مل يعتمد يف حركته اإلصالحية على

 .(461 :6411رادي، )« ال أسرة زوجه اليت تشكل معتمده االقتصادي الوحيدو الدين

فلم نعهد أنه اقترب من أحد زمالئه أو . كان يتوجس من ارتباطه بالناس كذلك فاروق،و

حياول و مشاتة أخيهخيشى و فكان يشمئز من زمالئه يف العمل. جريانه أو أبناء أسرته

مل يتعاطف حىت مع الطلبة الذين و ال أحد الطالب،و ال جاراو االبتعاد عنه،ال جيالس صديقا

مل نشهد حىت منوذجا و كان يتجنب التواصل مع اآلخرين،. يلتقون معه يف السعي لإلصالح

 .واحدا لعالقة حسنة مع اآلخر من أبناء جمتمعه

، وكان موقف كل منهما من الدين، على خالف خصومهما، راًينظر كال املثقفني إىل الدين شز 

، يشمئز ، فال يدخالن املسجد وال ينضمان إىل موكب العزاء وال يعين هلما الكواكيب شيئاًسلبياً

فاروق من الشيخ متويل إىل درجة التقيؤ، ومل يُشاهد مرة وهو ميارس شعائر الدين، ال يستند يف 

فابتعاد الطبقة . تخذ من الفكر الديين منطلقا حلركته وغطاء ملشروعهمنطقه إىل ركائز دينية، والي

املتنورة عن الصرح املنيع الذي جتتمع حوله األمة وحتترمه إىل درجة التقديس، واستعالئها على 

املسلمني والفكر اإلسالمي احلي يهيء الفرصة لالنتهازييني من أمثال كسمائي والشيخ متويل 

ويف ظل هذه القطيعة . ا خصومة املثقف للدين واجلامع لصاحل مشروعهموالست فدوى أن يستغلو

بني املثقف والدين؛ أي بني العقل والروح يضيع اجملتمع وتنهار القيم ويسيطر اجلهل والتخلف 

 . والفساد، وبالنهاية يُحكم على الدين والعقل باملوت البطيء، وعلى املثقف باهلزمية واالنتحار

ويف ذلك . ن العملني غري منجب لألطفال، وهلذا الشخوص فحواه وداللتهإن املثقف يف كل م

إشارة إىل عقم املثقف الفكري ألن اإلجناب واخلصب رمز حيمل إحياءات واسعة، فإن كان 

وعقم أبطال . العقم يأس، وسوداوية، وفناء فاإلجناب خطوة حنو اخللود، إنتاج ومواصلة للحياة

، ودماغ يف (من خلف الزجاج)يف أعماله، فكل من جليلي يف رادي تكاد تكون ظاهرة مطردة 

 .كانت عقيمة( الفتاة واإليوان)، أو مجيع الشخصيات النسائية يف (هاملت مع سلطة الفصل)
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خلفَ كل من البطلني سواء معراج أو فاروق زوجة ذات شخصية مؤثرة يف سري األحداث، 

. ع أفعاهلايجاعلة إياه حمورا جلم. حمبة لزوجهاو ذات موقع مهم يف نفس البطل، خملصة

ختفف و ما كان لفعلها سبب سوى أهنا أرادت أن تعينهو خذلت زوجها،و اتصلت جنات بفدوى

 إقدامها على االنتحار مع زوجها يثبت براءهتا وصدق نيتها، أماو عنه أعباء احلياة،

ة، أحبت زوجها، اإلخالص حلياهتا الزوجيو زوج معراج فإهنا منوذج أعلى للوفاء( مرسده)

وهذه مسة غالبة . سايرته بكل قرار اختذهو وقفت إىل جانبه،و وهي من غري طبقته، أعانته

 .يف معظم شخصيات رادي النسائية

 .تابوت على كتفيو بقيت هنا وحيدا مقيّد األيدي واألرجل،: جهانكري

هذا . متعب فقط( برقِّة عاشق تتلمس حليتهو جتر نفسها من حضن جهانكري: )مرسده

 .(611ص ،6411رادي، ) كاتيأن تعيش حو ال،يالشعر، وهذا احلذاء اتعبك، عليك أن ترتاح قل

فكانت حبق . تداري زوجها بعد هزميته وتراه فارسها الذي ال تقلل اهلزمية من شأنه

متثل أمجل وأنقى صورة المرأة يفتقد العامل من دوهنا هبجته ومجاله، لوالها لكان قد جرى 

لكنه اكتفى بعد هزميته هبذا اجلمال وتنازل عن املواجهة . حدث لرفيقه ميالين ملعراج ما

ومواصلة النضال، وهذا مثال فنان اكتفى باجلمال احملض، فعاش حياة نشوة شوهاء 

 .وجتاهل حميطه

ال تضع الزوجة يف كل من العملني أمامها سوى غاية واحدة وهي أن تعيش بالقرب من 

وذلك يشري إىل سطحية التفكري اليت . قرة وشيء من الترف والرخاءزوجها حياة هادئة ومست

فهذه مرسده مع طيبها ومجاهلا ونقاء . هي صفة عامة لدى معظم النساء يف كل مكان وزمان

 .سريرهتا تبقى منطية يف أحالمها فتحاول أن تقنع زوجها أن يلتفت إليها وحيقق هلا السعادة

 .ياة؟ قليال من السعادة، على قدرنا فقطإذن ماذا نريد حنن من احل: مرسده

 هذا فقط؟: معراج

 ؟أي أمر أهم من هذاو ،طبعاً: مرسده

 .جُرّت إىل الرذيلة كي توفر لنفسها ولزوجها حياة رغيدة من دون عوز وتعب( جنات)وكذلك 

 .هايت السكني: فاروق

عا وعمقا قبل يزيد سعادتنا تنوو ظننت أن شيئا من الترف يزيد بيتنا دفئا، : ...جنات

 .(633 :6، ج6111ونوس، ) أن نفترق
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يف هذين املقطعني إشارة و .تقول قليال من السعادة كفهذه تقول شيئا من الراحة وتل

الزاوية الضيقة اليت تنظر و طبيعة التفكري لديهاو ذكية من املؤلفني إىل بساطة املرأةو دقيقة

 . منها إىل احلياة

 :املكان

يوم من ) قرية من قرى جيالن يف بدايات القرن املنصرم، أما  يف( أفول)تدور أحداث 

التاسع من و ففي حي شعيب أشبه ما يكون بأحياء دمشق الشعبية يف العقد الثامن( زماننا 

أما املدرسة يف كلتا املسرحيتني فقد . هي الفترة اليت كتبت فيها املسرحية، والقرن املنصرم

ارتبط كل منهما باملدرسة، فاروق و ل من املثقفني،لك بدت هدفاو شكلت منطلق األحداث،

. رفض كل مساومة للتنازل عنهاو معراج مؤسس بذل كل ما ميلك يف سبيل بنائها،و مدرس

 ومل يُغفل ما للمدرسة من فضاء داليل، وما هلا من دور يف بناء احلضارة وهتذيب األخالق

القرن األخري كان  ازدهاره يفو ساينما أن تطور اجملتمع اإلنيالسو اجلهل،و جتاوز التخلفو

ما أن املسرحيتني قد أشارتا ك. الثقافية اليت انطلقت من املدرسةو ة العلميةكبفضل احلر

املتجددين الذين و إىل الصراع القائم يف اجملتمع الشرقي بني املتزمتني من اصحاب القدمي

احلوار الذي دار بني و .حركتهايواكبوا اجملتمعات املتطورة يف و أرادوا أن ينهضوا باجملتمع

 .فاروق كان دليال على ذلكو الشيخ متويل

 :الرموز

يسيطر اليأس والطابع السوداوي على كل من العملني حيث وظف الكاتبان أكثر من تقنية لتعزيز 

هذا الطابع، والعناصر الدرامية تضافرت مجيعها خللق هذا اجلو املوحي هبزمية البطل 

حىت بدت كأهنا الزمة ختترق ( يوم من زماننا)يف " الساعات تدور"عبارة تكررت . وصدمته

املسرحية كلها، ففي هذه العبارة إشارة حلركة الزمن املتواصلة، أو إنذار هبول قد يقع، أو هي 

 .إحدى أدوات الكاتب الفنية إلضفاء بُعد نفسي خاص، أو إكماال لتشكيل احلبكة املسرحية

هو ذلك الصوت املهول لرجال حلقة العزاء الذي محَّل و كهذا قام رادي بإضافة عنصرو

 .سار إىل جانب احلدث الدرامي إلضفاء الشعور باخلوفو النص بعدا نفسيا

 حسما هنائيا بل رسم الكاتبان بريقا لألمل جتلى من نيال العمل كة يفكمل حتسم املعر 

وزوجته السراج  ترك معراج( فولأ)يف . خالل بعض الرموز اليت وُظِّفت لصاحل هذا الغرض

 .مشتعال فليس ذلك السراج إال دليال ينري طريق اجليل القادم( الفانوس)
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 !نعم، حياة جديدة: معراج

 .ضيء حتت هذا املطر عبثايهذا الفانوس  (تنأى ببطئو تلتفت: )مرسده

 .(611: 6411رادي، ) دعيه مشتعال، ال تطفئيه: معراج

الشاب املتمرد على سلطة عمه والذي رفض موقف ( فرخ) وكذلك مل تُحسم يف أفول قضية

 . ، واختذ طريقا ثالثا(كسمائي)معراج االهنزامي، وأىب أن يعيش حتت ربقة الظلم املتمثل بعمه 

للمستقبل على لسان معراج،  متفائالً استشرافاًو فتح رادي يف موضع آخر أفقا جديداو

أي؛ سوف " آيد هم يكي ميباز : "رقاء، يف قولهكما فعل ونوس يف ملحمة السراب يف نبوءة الز

حلق معراج جيل بعد جيل وتوالت الثورات الداعية إىل و حتققت تلك النبوءةو !!!يأيت أحد

 .ش6413احلرية حىت جتسد النصر يف ثورة عام و اإلصالح

قد رمز كتاب الكواكيب الذي ظلت تتناقله أيدي الطالبات  ،(يوم من زماننا)يف وكذلك 

إرهاص لنهضة فكرية، تبدأ باستعادة و تباشري عهد جديد،و إىل حتركٍ خفي للجيل الطالع

 .الفكر اإلسالمي األصيل الذي دعا إليه مفكر عصر النهضة الكواكيب

ية معينة، فإذا كان كلتا املسرحيتني عكستا الواقع االجتماعي والسياسي يف مرحلة تارخي

رادي عاجل حال الوطن يف مخسينيات القرن املنصرم، ومعاناة املواطن من ظلم األسرة 

احلاكمة وقمعها للحريات، وصدمة الطبقة املتنورة ويأسها عن حتقق مطالبها، فإن ونوس 

فرادها ناقش عصر العوملة وما رافقه من اهنيار للقيم واألخالق، وتفكُّك بنيان األسرة ووقوع أ

يف مستنقع الرذيلة واملوبقات، وضياع االنسان يف براغماتية العصر احلديث، وخيبة املثقف يف 

 .حتقيق العدالة ومواجهة الزيف

  

 النتائج

ال ميكن ألمة من األمم أن تتقدم وتبلغ درجة من النمو واإلزدهار وهي منقطعة عن اآلخر، فال 

لتبادل بني احلضارات، وال سيما اآلداب وهي شك أن التقدم مرهون مبد جسور التواصل وا

متثل أهبى وأمجل مظاهر احلضارة اإلنسانية فال ميكن ألدب أمة أن حييا ويزدهر دون 

تالقحه بآداب األمم، فما اكتسب األدب العريب ألقه وعبقريته إال بعد اتصاله حبضارة فارس 

 .بعد أن هنل من معني بالغة العربوأدهبا العريق وكذلك األدب الفارسي اليبلغ العاملية إال 
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إن التشابه الذي شاهدناه يف دراستنا ألعمال الكاتبني ال شك ليس حبكم التأثري والتاثر 

 :نه جاء نتيجة لعدة عوامل منهاكذلك لعدم ثبوت اإلتصال التارخيي، ل

 .خالله كال الكاتبنيالذي عاش  كـ الظرف التارخيي املشتر

 .ماء الديين والثقايف الواحداالنتو ـ التاريخ املشترك

 ..ـ حركة التنوير اليت انطلقت منذ هنايات القرن التاسع و

يف املكان والزمان واملوضوع، غري أهنما اشتركتا يف جوانب ( يوم من زماننا)و( أفول)اختلفتا 

 .متعددة من أمههما شخصية البطل املثقف الذي هنض ملواجهة زيف اجملتمع والفساد والظلم

انت وراء هزمية البطل كإن العوامل اليت أدت إىل هزمية البطل يف أفول هي ذاهتا اليت  

ضعف و احلضاري،و التخلف الفكري: إن هذه العوامل باختصار هيو (يوم من زماننا)يف 

 طبيعة العالقات اليت تربط مكوناته،و جهله بواقع اجملتمعو البطل وعدم اإلعداد ملعركته،

مقنعة للمجتمع، واالكتفاء بقواه الذاتية و عدم تبنيه رؤية واضحةو الديينختليه عن الفكر و

 .تقرير املصريو جتاهل ما للجماعة من دور يف حسم القضايا اخلطريةو عاطفته،و احملدودة

انطلق كل من رادي وونوس يف هذين العملني من واقعهما االجتماعي وحاوال معاجلة قضايا 

 .جسد األمة، فكانا واقعيني يف معاجلتهما وحتليلهما لقضايا اجملتمعجوهرية كانت وما زالت تنخر 

كما أهنما مل يكونا سوداويني يف رؤيتهما للمستقبل حيث رمسا أفقا للحل من خالل بعض  

الشخصيات والرموز اليت أدخالها إىل النص واليت ميكن حتليلها على أهنا تباشري عصر 

جتلى ذلك يف الطالب . ين املعركة وينتصر للحقجديد وجيل جديد سوف يأيت ويغري مواز

الذين ظلوا حمتفظني بكتاب الكواكيب يف مسرحية ونوس، ويف مسرحية رادي بشخصية فرخ 

الذي قرر مواصلة النضال كما رُمز إىل ذلك بالسراج الذي تركه معراج وزوجه مشتعال بعد ما 

 . غادرا البيت

صائص األدب الرفيع، أدبا يربز مظاهر ونوس أدبا ميتلك أهم خو ل من راديكقدّم 

قضايا اإلنسان و يقدم صورة عن واقع العصر وفلسفتهو حياتنا الفكرية واالجتماعية بعمق،

تنشطر و تنقلب املوازين،و املعاصر وحمنته يف منعطفات التاريخ وحقب يتحول فيها اجملتمع

 .طارئ ال تُدرك جماهيلهو الذات بني قدمي مهتر
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 واملراجعصادر امل

دار إحياء التراث العريب : بريوت. لسان العرب(. م6111)دين حممد ، مجال الابن منظور .6

 .ومؤسسة التاريخ العريب

دعوة إىل املنهج املقارن يف دراسة األديب العريب احلديث  (.م6113)عبدالنيب  اصطيف، .6

 .61العدد  ،(نيقوسيا) الكرمل. ونقده

 .ويستار: هرانط. (با اكرب رادي)مكاملات (. ش6431)مريي، ملك ابراهيم أ .4

كلمة ألقاها مبناسبة رحيل . نقش روشنفكر در آثار رادي(. ش6411)سيد حسني هبادران،  .3

 .اكرب رادي

 .احتاد كتاب العرب: دمشق. قراءات يف النص املسرحي السوري(. م6221)جوان، جان  .1

اهليئة املصرية : القاهرة. املسرحالعرب وفن (. م6131)احلجاجي، أمحد مشس الدين  .1

 .العامة للكتاب

 .3، العدد جملة الوحدة. املثقف العريب وااللتزام اإليديولوجي(. م6111)حجازي، أمحد  .3
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