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عد اجلنس املسرحي من أهم األجناس األدبية يف األدب العريب وذلك ألنه حيتوي يف طياته اآلراء الفكرية ي

تقنيات متعددة يف الفن القصصي من جهة ويف هاستخداميف يوتكمن أمهية األدب املسرح. واجلوانب االجتماعية والسياسية

هة أخرى، حيث ارتأى األدباء تصنيف مسرحيات كثرية لكشف النقاب عن اجلوانب الفكرية واالجتماعيةفن النقد من ج

تعددت املوضوعات يف املسرح العريب وال سيما املوضوعات السياسية وذلك بفعل الكبت االجتماعي وقد . من حياة البشر

ن عشر الذي شهد ترهال اقتصاديا وسوء يف األحوال والضياع والتشرذم السياسي الذي عاشه العرب خاصة يف القرن الثام

لذا، كان املسرح السياسي من أهم الفنون . يف حياة البشرمن قبل الدول األوروبيةبل واقتحاما سافرااالجتماعية وتدخال

ر هم ثكُو. ملآرب املرجوة وهي العدالة ورفع الظلماتحقيق حماولة لاألدبية حيث اشتمل على نقد اجتماعي وسياسي و

ومن بينهم مسيح القاسم الذي صنف مسرحيات كثرية تكشف األوضاع االقتصادية والسياسية ة املسرحيةأساطني الكتاب

اليت تضمنت توليفة من املهارات اللغوية والفنية إىل " قرقاش"وقد برزت أمهية مسيح القاسم يف مسرحية . واالجتماعية املتردية

وننوي يف هذا البحث احلديث عن املسرح السياسي الفلسطيين . واالجتماعية البارزةسيةجانب توليفة من املوضوعات السيا

. بشكل عام وعن مسرحية قرقاش بشكل خاص

احلنني إىل "، و"الغربة"وبفعل أمهية املسرح السياسي عند مسيح القاسم واملوضوعات املختلفة اليت تبدت يف مسرحياته مثل 

زم على متحيص وقراءة مسرحية قرقاش باالستناد إىل التحليل الذايت إىل جانب أحباث معاصرة ، عقدنا الع"الثورة"، و"الوطن

.مثل أحباث لرؤبني سنري ومشوئيل موريه

:ومآرب هذا البحث هي كثرية، ومن مجلتها

ي الذي تسليط الضوء على بواكري وإرهاصات املسرح الفلسطيين يف القرن العشرين وذلك يف خضم الظلم السياس: أوال

.حتادث عنه األدباء

تقدمة
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احلديث عن العناصر األدبية يف املسرح مثل احلبكة والشخصيات واملواضيع وتقدمة املسرحية وايتها، باإلضافة إىل : ثانيا

. الراوي وتقنية التبئري

يف إرهاص متحيص مسرحية قرقاش من خالل الوقوف على شكلها ومضموا من أجل اخلوض يف احلديث عن أمهيتها: ثالثا

. ومتثيلهاملسرح الفلسطيين

:ويقسم هذا البحث إىل ثالثة أقسام

الثاين املسرح الفصلفيما يستعرض. التقنيةوميزاتهوتطورهاملسرح العريب أصولاألول، ففيه احلديث عن الفصلأما 

حية قرقاش شكال الثالث بتحليل مسرالفصلونقوم يف . الفلسطيين بشكل عام ومسرح مسيح القاسم بشكل خاص

.ومضمونا

هل جتّلت الرؤية الفكرية واأليديولوجية اليت حيملها مسيح القاسم يف مسرحيته وتالقحت مع : وسؤال البحث هو

مواضيع شعره؟

تاريخ املسرح العريب وال سيما األدب املسرحي يف اليت تناولتمن املصادر واملراجع املختلفة جمموعةويستند البحث إىل 

.  أكادميية مثل أحباث مشوئيل موريه ورؤوبني سنري يف مضمار األدب املسرحياخترنا االستناد إىل أحباث كما فلسطني، 

وتعد .قراءة املادة ومجعها وتقميشها بل أيضا متحيصها ونسل األفكار منها، بقراءة نقدية علميةال يقتصر علىوهذا االستناد 

ن، حيث نقوم باإلشارة إىل رقم الصفحة ورقم السطر من أجل تبيان النقاط مسرحية قرقاش العمدة الرئيسة يف البحث اآل

.املهمة يف املسرحية
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، وتعتربمها طريقتني خمتلفتني لتهجئة نفس theatreو theaterبني العبارتني تميزبعض املعاجم اللغوية ال 

ويف تفسريها يذكر بني هاللني theatreيتضمن فقط الكلمة Concise Oxford Dictionaryفمعجم . الكلمة

من er–وينسبها إىل اجنليزية الواليات املتحدة مقابل اجنليزية بريطانيا للصيغة اليت تنتهي بtheaterالصيغة األخرى 

يذكر أيضا إمكانية ورود الكلمة American Heritage Dictionaryمعجم باملقابل، نرى أن 1.الكلمة

بالصيغتني، لكنه يعطي معنيني حمتملني وخمتلفني للكلمة، األول يفسر الكلمة بأا املكان أو البناية اليت تعرض فيها 

هناك إذا تفاوت يف تعريف 2.املسرحي نفسه) األداء(فسرها على أا األدب املسرحي أو التمثيلاملسرحيات، والثاين ي

الصيغة األمريكية بدون أي er–الصيغة الربيطانية من الكلمة، واملنتهية ب re- الكلمة، فبينما تعترب صيغتها اليت تنتهي ب

تعبريا األوىلاملسرحي، بل إن البعض يعترب األداءأوالعمل أاوالثانية فرق يف املعىن، فقد تفسر األوىل على أا املسرح نفسه 

.السينمائيةاألفالمعن القاعة اليت فيها تعرض املسرحيات الدرامية التمثيلية، والثانية دار السينما اليت فيها تعرض 

من خشبٍ في قَاعة معدة لأَداِء تمثيليات أَو مكَانٌ مرتفع مبنِي " يف معجم الغين هي " مسرح"أما عربيا، فالكلمة 

ةيائنغ عقَاطة": ، وأما يف قاموس احمليط فهي"ممثَّلُ فيه املسرحيطبعا باإلضافة إىل املعىن اآلخر الذي يرد يف "مكان ت ،

3.القاموسني كتفسري أول للكلمة، وهو مرعى املاشية

اإلنسانية لكنه يرتبط قائم على أن املسرح هو طريقة من طرق التعبرياإلمجاعه االختالفات، فإن وبصرف النظر عن هذ

احلاضر، ومن خالل توظيفه بصريا والزمانخشبة املسرح املكان ارد الذي هوبزمكانية ختتلف يف كثري من األحيان عن 

املختلفة واألوضاعنافذة على التجارب يتهم الواقعية بفتحالذين يلعبون دور شخصيات مغايرة لشخصاملمثلونيقومومسعيا،

قضايا أوثقافية أوسياسية أوعرب طرح قضايا خمتلفة قد تكون اجتماعية اليت تربط املمثلني واملشاهدين معاولبين البشر 

1 "theatre." Concise Oxford English Dictionary, eleventh C.D. Edition, Oxford University Press, 2007.
2 "theatre." The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton
Mifflin Company, 2004. 09 Jul. 2008.

)http://lexicons.sakhr.com(، 2008صخر للحاسب اآللي، . مجمع المعاجم العربیة." مسرح"3

متهيد

http://dictionary.reference.com/help/ahd4.html
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على املستوى ظروف معينة ويكون اهلدف إحداث تغيريمعينني يف أشخاصفاملسرح هو قيام املمثلني بتجسيد .أخرى

.يف كثري من األحيان، وإن انطوى التمثيل عن التسلية والترفيهالسلوكي أو الفكري للمشاهدين

لعرب يف القرون الوسطى مثل أدب باوبفعل نشوء املسرح عند مجيع الشعوب بدءا من احلضارات قبل اإلسالم ومرورا 

يف األدب الغريب واألدب العريب، اهتم صر احلديث وال سيمااملقامات وأدب احلكوايت وأدب خيال الظل واستمرارا يف الع

الباحثون بتحليل املسرحيات من خالل الوقوف على األيديولوجيا يف املضمون وعلى التقنيات يف املسرح، وهذا مأربنا يف 

. لسميح القاسم" قرقاش"قراءة مسرحية 
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أدبيةأجناس ظهرتفقد . احلديث بإفراز تغريات كثرية على الصعد قاطبة، وخاصة يف اال األديبيتميز العصر 

ع التطور الثقايف من ويعزى ذلك إىل الثورة الصناعية وعصر احلداثة الذي سر. كثرية يف الفن القصصي ويف الفن املسرحي

استخدمها األدب العريب ملواكبة تلك التغريات على الساحة ، واليت من جهة أخرىاجلديدةدبيةاألتقنيات الجهة واستخدام 

خالف بني الباحثني والنقاد حول وجودانطالقا مناملسرح العريب وذلك أصوليف هذا الفصل احلديث عن وننوي . األدبية

حية الشكل فهو أما من ناف؛تقنيات املسرح شكال ومضمونايفاخلوضكما نود .إما أصول عربية أو غربيةوكواأصوله،

. اجلمهور وخشبة املسرح واملشاهد، وأما من حيث املضمون فهي الفكرة الرئيسة والشخصيات واحلبكة

االعتقادإىل مالالباحثني من فمن. ن املصادر اليت اعتمد عليها املسرح العريب املعاصرابييف كثرية هي االختالفات 

أحد النقاد .من مصادر أوروبية حمضةالنظرية القائلة بأنهآخرون تبىن مصادر عربية حمضة، فيما عن لعريب انبثقأن املسرح اب

املسرح "مجيل نصيف التكرييت والذي يف كتابه . النظرية االستشراقية يف نشوء املسرح العريب هو دإىلالعرب الذين مييلون 

اقتحم احلياة الثقافية " فناً وافداً"، ويقول إا "والدة عسرية"ة املسرحية العربية ، يعترب والدة احلرك"العريب ريادة وتأسيس

فهو إذا ال يعترف بوجود مسرح عريب قبل القرن التاسع عشر، 4.والفكرية والروحية العربية يف مطلع القرن التاسع عشر

يختلف يف أحباثه فأما الباحث مشوئيل موريه . باوأن املسرح العريب ولد والدة عسرية ترافقت مع النهضة الثقافية يف أورو

املسرح البشري "ففي كتابه . ودراساته عن املسرح العريب مع أغلب املستشرقني حول نشأة الفن املسرحي والتمثيل البشري

.6، )2002دار الشؤون الثقافیة العامة، : بغداد(المسرح العربي ریادة وتأسیسمیل نصیف التكریتي،  ج4

أصول املسرح العريب: الباب األول

البواكري واإلرهاصات-املسرح العريب: الفصل األول
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Live Theatre and Dramatic Literature inالكتاب باالجنليزية وامسه ("يف البالد العربية خالل القرون الوسطى

the Medieval Arabic World ،حياول اإلجابة على السؤال )لذلك قد خيتلف االسم املترجم للعربية يف أمكنة أخرى

أي املسرح الذي يقوم فيه ممثلون بإعادة متثيل واقعة أو حادثة ،هل عرف العرب املسرح البشري: الذي طال احلديث عنه

ملالبس املالئمة، واستحضار املاضي يف احلاضر أمام املتفرجني، إىل جانب حقيقية أو خيالية عن طريق احلوار واحلركات وا

إن العرب نيمعظم الباحثني القائلآراءيف معرض إجابته يرفض موريهو؟مسرح خيال الظل والدمى ومسرح التعزية الشيعي

لعكس من ذلك أم عرفوا فن مل يعرفوا فن املسرح إال متأخرا عن طريق احتكاكهم بالثقافة األوربية، فهو يرى على ا

وذلك قبل انتقال مسرح خيال الظل إىل البلدان اإلسالمية بعدة ،"خيال"املسرح منذ اجلاهلية، وقد أطلق عليه مصطلح 

قرون، كما عرفوا مسرحا يقوم فيه املمثلون بعروض أمام اجلمهور، وهذا املسرح العريب قد خيتلف يف شكله عن املسرح 

وهره نوعا خاصا من العروض املسرحية اليت تعتمد يف األساس على احلوار و األزياء و احلركة و غريها األوريب، لكن يف ج

و يؤكد موريه على أنه يف الوقت الذي تطور فيه املسرح األوريب عن . من عناصر املسرح، دف إحياء املاضي يف احلاضر

نقد إىللتقليد والسخرية من اخلصوم ونقد تصرفام، مث انتقل الطقوس الدينية، فإن املسرح العريب قد تطور عن اللهو وا

5.تصرفات القضاة واحلكام

فمن . أوروبيةوأخرى مصادر عربية خليط منأنه إىلموريهذهبفقدأما خبصوص املسرح العريب املعاصر،

"سطى وهييذكر موريه املصطلحات اليت تعرب عن الفنون اليت شاعت يف القرون الواملصادر العربية  ، "مقامة"، "خيال: 

كانت مجيعا -رغم عدم حتوهلا إىل أجناس أدبية مستقلة-، على أا "حديث"، و"، مناظرة"حماورة"، "حكاية"، "رسالة"

،وأدب خيال الظل البن دانيالوابن شهيد،حلريريامقاماتومنها يذكر 6.أشكال أدبية أعدها كاتبوها لكي يتم متثيلها

القصص إضافة إىل يف املسرح املعاصر،احلالإىل الراوي واحلبكة والدراما والشخصيات، كما هوتستند كانتحيث

أوائلعند انكشاف تأثر باملصادر األوروبيةاملسرح العريب يعتقد موريه أنف.هي بداية للمسرح العريباليت كانتالشعبية

لة نابليون إىل مصر يف عام بعد محاملسرح الغريبى علطالعهماواملسرحيني العرب مثل مارون النقاش ويعقوب صنوع

،2007، دویتشھ فیلھ، "العرب عرفوا المسرح منذ الجاھلیة ولیس عن طریق األوروبیین"مروة مھدي، 5
< http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2783174,00.html?maca=ara-WNA-News-2194-html-box>

6 Shmuel Moreh, Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval Arab World ( Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1992), p. 118.
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ويؤكد موريه أن هؤالء وهم رواد املسرح العريب املعاصر .وموليري وغولدوين وشرييدانلشكسبري أعمال وخاصة،1798

ن هذا البابوم7.قد كانوا واعني متأثرين باألمناط املسرحية العربية القدمية، وقد انعكست عناصر كثرية منها يف مسرحيام

.سرح األورويب يف العصر احلديثواملالقرون الوسطىمسرحبنيتالقح حصيلةاملعاصر هواملسرح العريبأنموريهيرجح

:مع مشوئيل موريه فيما ذهب إليه، فيقولعلي الراعي. دال خيتلف، "املسرح يف الوطن العريب"يف كتابهو

والشعوب اإلسالمية عامة، قد عرفت أشكاال خمتلفة من املسرح ومن عن العرب، -بكثري من الوثوق–ميكن القول 

وإذا مررنا على الطقوس االجتماعية والدينية اليت . النشاط املسرحي لقرون طويلة قبل منتصف القرن التاسع عشر

خرى من عرفها العرب يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم، واليت مل تتطور إىل فن مسرحي كما حدث يف أجزاء أ

األرض، فسنجد مثة إشارات واضحة على أن املسلمني أيام اخلالفة العباسية قد عرفوا شكال واحدا على األقل من 

8.مسرح خيال الظل: األشكال املسرحية املعترف ا، وهو

ى وجود أشكال الراعي يف تقدمي أمثلة كثرية من التاريخ العريب واإلسالمي بدءا من الدولة العباسية، تدل عل. وميضى د

خمتلفة من املسرح آنذاك، رغم أا قد ختتلف عن أشكال املسرح األوروبية، لكن ما ميكن اعتباره بدون شك دليال على 

.وجود املسرح عند العرب يف قدمي الزمان، قبل القرن التاسع عشر بكثري، بعكس ما يدعيه املستشرقون

هذه الصور املختلفة . رح قبل القرن التاسع عشر بكثري ومارسوه بصور خمتلفةلدينا إذا شبه إمجاع على أن العرب عرفوا املس

ال ميكن عدم اعتبارها مسرحا رد اختالفها مع املسرح مبفهومه الغريب املعاصر، فاملسرح كما ثبت هو انعكاس للقيم 

املسرح العريب القدمي واملسرح الغريب واملعتقدات االجتماعية والثقافية والدينية، وبالتايل فال جرم يف وجود اختالف بني 

.املعاصر، والذي ثبت أيضا أنه أثر على شكل املسرح العريب املعاصر

7 Ibid, pp 161-162.
.29، )1990المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،: الكویت(المسرح في الوطن العربيعلي الراعي، 8
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حيكي الكاتب فاضل خليل عن تطور املسرح العريب املعاصر 9،"النشأة والتطور يف املسرح العريب"يف مقالة بعنوان 

ور يف كل بلدان الوطن العريب وذاكرا جلميع الشخصيات والرموز املسرحية ومنتوجاا الفنية يف كل مفصال مراحل هذا التط

:وعلى سبيل اإليضاح واالختصار، نلخص هذه املقالة مبا يلي. من تلك البلدان

عن احلضارة األوربية الثلث األخري من القرن التاسع عشر وقد كانت نقالً واضحاً البداية املعاصرة للمسرح العريب كانت يف 

فتراوحت ) إيطايل–فرنسي –إنكليزي –عثماين (والتأثر ا فقد انتعشت يف ظل االستعمار الذي حكم الوطن العريب 

م ، والثابت أن املسرح العريب املعاصر بدأ يف لبنان وسوريا وهذه البداية ميكن 1970و–م 1847البداية بني األعوام 

:م 1917حىت 1847ذ عام تلخيصها بأربعة مراحل من

م 1848، وقدمها عام موليريعن ) البخيل(م حني اقتبس 1847النقاش منذ عام مارونحماوالت: املرحلة األوىل• 

.االسمبنفس 

، ) شرق العواطف(عن الفرنسية ومسرحية ) الذخرية (مسرحية ) شبلي مالط(، حيث نقل ) الترمجات: (املرحلة الثانية• 

) . ماكأندرو( مسرحية راسني ) ديب إسحاقأ(وكذلك ترجم 

واليت استمدها ) محدان(مسرحية ) جنيب احلداد(هي مرحلة بعث التأريخ الوطين العريب اليت خالهلا كتب : املرحلة الثالثة• 

). عبد الرمحن الداخل(من حياة 

إرم ذات (ليل جربان الذي كتب مسرحية ، ومتثلت يف كتابات جربان خاالجتماعيةمرحلة الواقعية : املرحلة الرابعة• 

وهذه املرحلة دخلت لبنان عن طريق حركة . م 1917اليت كتبها ميخائيل نعيمة سنة ) اآلباء والبنون(ومسرحية ) العماد 

.أُدباء املهجر يف أمريكا 

.2007، 1828، العدد الحوار المتمدن". النشأة والتطور في المسرح العربي"فاضل خلیل، 9

تطور املسرح العريب وموضوعاته: الباب الثاين
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، 1902–السودان : يليشرين ضة مسرحية واضحة كما، فقد شهد الربع األول من القرن العأما يف بقية البلدان العربية

–، ليبيا 1923–، املغرب 1921–، اجلزائر 1919–، البحرين 1917–، فلسطني 1908–تونس 

.، أما يف قطر واألردن فتأسس املسرح لديهم يف بداية السبعينات1938–، الكويت 1925

، وكما قلنا سابقاً كانت نقالً التاسع عشرذ الثلث األخري للقرن وهكذا فالبداية اجلادة واملستمرة للمسرح العريب كانت من

وعلى الرغم من  ذلك، فال ضري من االستفادة من التطور الذي وصل إليه . أو متأثرة ا بدرجة كبريةعن احلضارة األوربية

لكن . العربية شرط أن تكون املواضيع واألفكار اليت يتناوهلا الفنان العريب مأخوذة من تارخيه و تراثه وأصولهاملسرح األوريب

املؤسف يف نظر فاضل خليل هو أن هذه التأثريات األجنبية ظلت مالزمة لتطور مسرحنا العريب حىت يومنا هذا ، عدا بعض 

–وقاسم حممد –إبراهيم جالل ( احملاوالت اليت أرادت أن تتخلص بشكل أو بآخر من هذه التأثريات ، مثل حماوالت 

من –وفواز ساجر –وممدوح عدوان –سعد اهللا ونوس (، ) املغرب -لطيب الصديقي ا) (يف العراق –ويوسف العاين 

عبد الرمحن الشرقاوي ، الفريد فرج ) (تونس –املنصف السويسي (، ) من اجلزائر –عبد الرمحن ولد كاكي ( ، ) سوريا 

القباين وصنوع ، أكدوا على ضرورة يف حني جند أن اجليل الذي أعقب النقاش و. ، وغريهم من دول عربية أخرى ) مصر –

االلتزام بالتقاليد اليت نقلوها من األصول األجنبية ، مما جعلهم يلتزمون إىل فترات طويلة بالنصوص املقتبسة واملترمجة أو املعدة 

فجورج . بل إن بعضهم راح يقدم تلك املسرحيات بلغاا. فرنسية ، إيطالية ، إجنليزية ، تركية –عن األصول األجنبية 

ويوسف وهيب ، أدخل الرطانة ودورة الفم وثقل . باللغة الفرنسية ) مدرسة األزواج ( و ) موليري –طر طوف (أبيض قدم 

.اللسان أي ، النطق من سقف احللق ، واملوضوعات املفتعلة اليت ترضي كل الطبقات 

، تقليد املسرح األول:رة بعاملنيمتأثوميكننا القول بناء على كل ذلك، أن هذه التجارب املسرحية كانت

ع هؤالء الفنانون خلق مسرح لذا مل يستطو-، إرضاء طبقة معينة من اتمع، ليست هي الطبقة الشعبيةوالثاين،يبوألورا

.عريب أصيل
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:أما االستنتاجات اليت ميكننا حصرها من خالل مقالة فاضل خليل فهي التاليةو

.هي اليت قلدت التجربة األجنبيةوالثانية فطرية، : ىلاألو: للمسرح العريب بدايتان-1

.نشأ املسرح العريب يف األديرة والكنائس واملدارس الدينية -2

.، وهكذاويف املغرب بدأ يف فاسيف العراق بدأ يف املوصل، : مثال ملدن الصغرية ،مل يبدأ يف العواصم بل بدأ يف ا-3

.واإلعداداس اعتمد على الترمجة والنقل واالقتب-4

.كما يف العراقالكباريهاتويف ،بدأ يف املقاهي كما يف اجلزائر وسوريا-5

.املخرجكان املمثل األول هو كاتب النص وهو -6

.انتقاله إىل بقية الدول العربيةكان للفرق املصرية التأثري الفاعل يف-7

.الغريبعن املسرح أو منقولةاإلخباري،مرجتلة كما يف نوع إماالنصوص كانت -8

.سرحية الواحدة ضمن البلد الواحدتعدد اللهجات يف امل-9

.تتشابه يف موضوعاا، وأزماا–10

فهو أدب حي تفاعلي يتفاعل فيه اجلمهور . يعتمد املسرح تقنيات خاصة تنأى به عن سائر األجناس األدبية التقليدية

هذه التقنيات هي مبجملها تقنيات مشتركة لدى شىت املسارح . الذين يقومون باألدوار اليت تنص عليها املسرحيةمع املمثلني

، ومن ذلك خشبة املسرح، والديكور العام، واإلضاءة، واملوسيقى، واألزياء، والتقنيات يف خمتلف الدول أو األوساط

روف الثقافية واالجتماعية السائدة يف البيئة اليت ينشأ فيها ذلك املسرح، ما يتغري تبعا للظمن التقنياتلكن . الشكلية األخرى

حيث تتم مواءمة املسرح والعمل املسرحي ملتطلبات الناس الذين سيحضرون ذلك املسرح وحاجام ورغبام ومعتقدام، 

وهي الفكرة التقنياتأوصائص ولذلك سنقوم فيما يلي بتناول هذه اخل. دينية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية

املسرح الفلسطيين أمنوذجا: تقنيات املسرح العريب شكال ومضمونا: الباب الثالث
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ختتلف يف املسرح العريب عنها يف املسارح وعىن بالشكل وإمنا باملضمون،ال تاليتوالرئيسية، واحلبكة، والشخصيات،

.األخرى

الفكرة الرئيسة-1

تصوير ، إما من خالل قول أو فعل أو حركة أوالكاتب أو املخرج املسرحي إيصاهلاإن الفكرة هي الرسالة اليت يود 

وتكمن أمهية املسرحية يف كتابة . وقد تكون الفكرة إما اجتماعية أو سياسية أو خلقية. للمشاعر من خالل الكالم أو الرمز

فكرة املسرحية هي لوجدنا أنللكاتب وليد رباح،"وثيقة سفر فلسطينية"مسرحية لو نظرنا يففمثال،.الفكرة بشكل منظم

كما كانت الفكرة . ه بعد نكبة الفلسطينينيحياة الكآبة والرتابة والعناء والوعثاء اليت حلت بمعاناة اإلنسان الفلسطيين و

لعفيف عزام هي فكرة اجتماعية تربوية ساخرة تكشف النقاب عن األوضاع السيئة " الوظيفة الشاغرة"الرئيسة من مسرحية 

.للمعلمني، وعن عنائهم وتعبهم يف مهمتهم

اسية على املسرح الفلسطيين، حيث يعترب ما يزيد على نصف املسرحيات املنشورة تقريبا مسرحا وقد سيطرت الفكرة السي

سياسيا، وحظيت الفكرة االجتماعية مبا يقارب ربع املسرحيات املنشورة، بينما تراجعت الفكاهة والقضايا األخرى لتحظى 

10.بالربع األخري

احلبكة-2

الترابط الزمين واملنطقي يف العمل، حيث تشتمل على شخصيات وأحداث ولغة وهي الركن الرئيس يف العمل األديب، وهي 

وحركة موضوعة يف شكل معني وتتميز بالعملية الدرامية والعقدة اليت هلا بداية ووسط واية، وتبىن احلبكة على املعقولية 

لذا،ة أو ثغرة تضعف احلبكة، ويف حال وجود فجورابط منطقي وزمين من أجل إجناحهاوجيب أن يكون ت. واالحتمالية

11.فهناك ما عرف باحلبكة املفككة

ففي مسرحية امللك لري لشكسبري هناك حبكة . وقد تضمنت الكثري من املسرحيات حبكة رئيسة وحبكة ثانوية مع الرئيسة

د كتب شكري وقد جنح الكتاب املسرحيون خبلق حبكة متماسكة من خالل الترابط الزمين واملنطقي، وق. رئيسة وثانوية

.263، )2003:دار الحرم للتراث. القاھرة(دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 10
.265، نقدیة في األدب المسرحيدراسة تاریخیة : المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 11
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والقدس الشريف، وقد كانت احلبكة ) ص(سعيد عدة مسرحيات قصرية اعتمد فيها على احلكاية التراثية مثل هجرة الرسول 

.من أجل تطوير املسرحية. وقد تأثر األدباء املسرحيون من احلبك األوروبية. دينية

الشخصيات-3

كون رمزا يلعب دورا معينا مثل مرتل أو بستان أو بلد، هناك شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية، كما أن الشخصية قد ت

أما األوىل فهي اليت ال يتغري . وتقسم الشخصيات من حيث التطور إىل شخصيات مسطحة وشخصيات كروية نامية

وهنالك البطل املسرحي الذي . حداث املختلفةفيما النامية تتغري تصريفاا حسب األ. العمل األديبصريورةسلوكها عرب 

.يقوم بتحقيق مأربه يف العمل األديب

احلدث-4

كما يتضمن . هناك احلدث الدرامي وهو احلدث أو الفعل الذي ينتج من حركات املمثلني اجلسمية، فوق خشبة املسرح

:واحلدث هنا أنواع. الية اليت يقوم ا املمثلاحلدث كلمات احلوار وردود الفعل االنفع

ر الشخصيات يف بداية املسرحيات، حيث يبدأ من أحداث ماضية سابقة ويعرضها يف احلدث السلفي، والذي يأيت يف حوا

.الذروةانتهاءاحلدث اهلابط الذي يبدأ بعد ، وبعده يأيتالذي يبدأ من العقدة أو الذروةفهو أما احلدث الصاعد، . املسرح

الراوي-5

إىلاستيفان تودوروف، فقد قسم الراوي يعد من أهم أركان املسرحية، فهنالك راوي خارجي وراوي داخلي حسب 

القصة بشكل كامل، وذلك إلتاحة الفرصة للمشاهد أو القارئ أوالداخلي وهو الذي ال يكشف عن فضاء املسرحية 

عن فضاء املسرحية أو ينقل لنا صورةأما الراوي اخلارجي فهو الذي . الولوج يف دقائق املسرحية أو القصة؛ فهدفه مقصود

12.وخفايا ما وراء الستارنه املوضوعات املختلفةب حىت يعرف القارئ كُالقصة بإسها

فالراوي املضمر هو الكاتب نفسه الذي يبني فكره ونظرته يف . وال مناص من القول أن هنالك راوٍ مضمر وراوٍ حقيقي

ا يرتئي الراوي فأحيان. من قبلهالكتابة، وأما املضمر فهو الكاتب اآلين الذي ال يتصل دائما مع الراوي احلقيقي ألنه جمند 

.104-106' עמ, )1984, ספריית פועלים: תל אביב(הפואטיקה של הסיפורת בימינו, קינן-שלומית רמון12
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وإما ملآرب ،وذلك لعدة أسباب، إما لدرء اخلطر مثل الكبت السياسي،حقيقي خيالف نظرته وفكرهاملضمر جتنيد راو

القارئ احلقيقي هو القارئ العادي الذي ف. كما أن الراوي يرسل رسالته إىل القارئ احلقيقي وإىل القارئ املضمر. أخرى

أما القارئ املضمر فهو مبتغى الراوي املضمر . أو ما قد يكون خمبوءا فيههو دون التفكري املستمر يف النصيفهم النص كما

وهذا يسوقنا إىل الفرق بني القارئ االجيايب والقارئ السليب، حسب الباحث . الذي يريد إيصال الرسالة بشكل غري مباشر

القارئ حيث خيتلف عنهك شفرات النص ويفهم مظانه وحناياه، روالن بارت الذي يصف القارئ احلقيقي بأنه الذي يف

13.كقصة للتسلية أو الترفيهبأحداث القصةالذي يكتفي باالهتمامالسليب

كما قام الفيلسوف واألديب الروسي تولستوي بتعريف النص الناجح، وهو النص املعدي الذي ينقل العدوى من النص إىل 

14.القارئ

أما العنوان فهو العنصر الرئيس يف النص أو املسرحية حيث يهدف . مثل العنوان، واخلامتة، والنهايةوهنالك تقنيات أخرى 

سرب أغوار حماولتهفله تداعيات كثرية يطمح إليصاهلا إىل القارئ من خالل،العنوان إىل خلق التوقعات عند القارئ

وميت رميون كينان أن العنوان هو عبارة عن دعاية، كأن قد عرفت الباحثة شلو. قبل اطالعه عليهااملوضوعات أو األحداث

".يشد إزاره"أو بكلمات أخرى 15،الكاتب يشد القارئ إىل النص

لكن ليست هي اخلامتة، فالفرق بني اخلامتة والنهاية . أما النهاية فهي اية األحداث والوصول إىل احللول يف أحداث القصة

ال متنح القارئ أو املشاهد فرصة للتفكري بالنص أو باستخالص العرب أو التنبؤ باألحداث هو أن اخلامتة ختتم أحداث القصة و

. النهاية للقارئ فرصة التنبؤ باألحداث لتفعيله بعد قراءة النصبينما تتيح،املستقبلية

ولتنا يف جتسيد سوف نالحظها الحقا يف مسرحية قرقاش، حيث سيكون ذلك تثبيتا وتصويبا حملاهذه التقنيات هي اليت 

.املسرح الفلسطيين عرب مسرحية قرقاش اليت سوف نتناوهلا بالبحث والتمحيص خالل الصفحات التالية

.323-322، )2002جامعة الرباط، : الرباط(تكوین الخطاب السردي العربيصبري حافظ، 13
.264المصدرالسابق، 14
.112، פורת בימינוהפואטיקה של הסי, קינן-שלומית רמון15
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عام ) سالمه حجازي فرقة( و ) فرقة جورج أبيض( كانت نشأة املسرح يف فلسطني نتيجة لزيارات الفرق املصرية 

هذه الزيارات والنشاطات املسرحية . لويس احلادي عشر، تاجر البندقية، وأوديب: ا املسرحياتهحيث قدمتا في1914

وقد قدموا من خالله ) نادي اإلخاء األرثوذكسي ( حفزت الشباب الفلسطيين فأسسوا أول نادي للتمثيل يف القدس أمسوه 

، ففي هكذا تواىل تأسيس الفرق املسرحيةو. ركت بالتمثيل فيها الفنانة املعروفة بديعة مصابيناملسرحيات املترمجة واليت شا

وكان من بني أعضاءه فخري النشاشييب، حسن صدقي الدجاين، بنديل قرط، ) املنتدى األديب ( تأسس 1917عام 

يف العام . ، ومسرحيات أخرى"ادطارق بن زي"، "صالح الدين األيويب"، "السؤال": قدموا املسرحياتوغريهم، وقد

وكان يقدم ) النادي السالسي ( تأسيس 1925تأسست مجعية الترقي والتمثيل العريب، وشهد العام 1920

برئاسة نصري اجلوزي، ) نادي الشبيبة األرثوذكسي ( بعد ذلك تأسست فرقة . املسرحيات املترمجة عن اإليطالية والفرنسية

نقابة ( تأسست 1940، ويف العام )لعربية جلمعية الشبان املسيحية الفرقة التمثيلية ا( يف حني أسس مجيل اجلوزي 

حىت ،1943يف العام ) أضحك ( و ) فرقة األنصار ( وبعد تلك الفترة تواىل تشكيل فرق أخرى مثل ). املمثلني العربية 

لعدد الكبري من الفرق اهذا . املسرحيةالعشرين من الفرق ما يقرب 1944بلغ عدد الفرق يف القدس وحدها يف العام 

.الحقا)احتاد الفنانني الفلسطينيني ( كان سببا يف تأسيس 

بتجسيده الواقعييتميز فهو . أما على مستوى املوضوعات فقد خص املسرح الفلسطيين خبصائص ميزته عن غريه

ين اليهودي يف بداية القرن العشرين ومن مث الصراع الفلسطيحتت وقعالة الضياع والتشرذم اليت عاشها الفلسطينيون حل

ويعزى هذا الصراع إىل رفض الفلسطينيني اهلجرة اليهودية وشراء . الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي يف منتصف القرن العشرين

بدايات املسرح الفلسطيين: الباب األول

سسة وااليديولوجيااملأ: املسرح الفلسطيين: الفصل الثاين
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أ هذا لذا بد.حائط الرباقواملسجد األقصىال سيماواألماكن الدينية إضافة إىل الرتاع على،األراضي من الفلسطينيني

حيث مت بناء مستوطنات 1881الصراع يف سنوات الثمانينيات من القرن التاسع عشر عند اهلجرة اليهودية األوىل يف عام 

قيام احلركة الصهيونية بعقد مؤمتر بازل يف اية اشتدت وطأة هذا الصراع لدىو. كثرية مثل مستوطنة تل أبيب واخلضرية

أهم ومن.قامة وطن قومي هلم يف فلسطنيإلاليهود من قبل حماولة كونه لفلسطينيني بسبب األمر الذي أثار ا،القرن العشرين

وحتديد اهلجرة ،ر بيع األراضي لليهود من جهةظالقومية الفلسطينية اليت طالبت حباحلركة تداعيات هذا الصراع هو ظهور

الصحف وإصدار الفعاليات تنظيم ففيها متتة الوطنية الفلسطينياحلركةفقد كانت يافا عرين.اليهودية من جهة أخرى

ذا الصراع هو هلاألخرى املهمةفرازاتاإلومن . يف بداية القرن العشرينطُبعتاليت "فلسطني"مثل جملة الوطنية واالت 

ب أثار حفيظة العراألمر الذي،الذي نص على إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطنيو،1917منح اليهود وعد بلفور يف 

نشطت بعد بداية االنتداب الربيطاين على فلسطني حيث ما حدى ذا الصراع للتطور وأخذ أشكال جديدة، والفلسطينيني

مبنع اليهود من إقامة دولة هلم من جهة، ومنح الفلسطينيني دولة مستقلة كباقي الشعوب من اليت طالبتاحلركات الثورية

، غارقة فيهاالقيادة الفلسطينية التخبط اليت كانتاليت كشفت حالة 1936تلك املطالب يف ثورة طفتوقد . جهة أخرى

إقامة إسقاطاتهمن كانوقد تبددت كل املطالب بعد قرار التقسيم الذي. أنفسهموالتصدع االجتماعي بني الفلسطينيني 

الذي تحقيق العدالة ودرء الظلم بوطالبواعاش الفلسطينيون فترة النكبة والصراع الداخلي واخلارجي بعدها دولة إسرائيل، 

يف حنايا الدواوين الشعرية ومظان األعمال األدبية، حيث املأساوية حالة الفلسطينيني جتلتوقد . 1948نكبة حلق م إثر 

أعمال إىلكما انتقلت تلك املواضيع . ارتأى الشعراء احلديث عن آرائهم الفكرية واجلوانب الواقعية وعن القضايا السياسية

. املسرح الفلسطيين والذي كان مسيح القاسم من أساطينهما كان من نتاجاتأدبية كثرية ال سيما 

يف هذا الفصل احلديث عن املسرح الفلسطيين من خالل تاريخ احلركة الفلسطينية ومن خالل املوضوعات بتغينو

.قاسمالوقوف على ترمجة األديب مسيح الاليت عوجلت من خالله، هذا بعد املختلفة

األوىل هي : كثرية هي الفترات اليت مر ا املسرح الفلسطيين يف القرن العشرين، حيث هنالك ثالث مراحل لذلك

، واليت 1967إىل 1948أما الثانية فهي من عام . اليت متيزت بعدم إرهاص املسرح الفلسطيين1948ما قبل حرب 
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، حيث أصبح للمسرح الفلسطيين ميزات خاصة 1967هي ما بعد فوالثالثة . البواكري األوىل للمسرح الفلسطيينشهدت

.به متيزه عن غريه من خالل الشكل واملضمون

1948الفلسطينية قبل املسرحيةاحلركة-1

تأثر األدباء الفلسطينيون من هذه املرحلة من األدب املسرحي يف القرون الوسطى من جهة ومن األدب الغريب من جهة 

فقد قامت املسارح . مشهورا يف العصر احلديثالذي بدأ يف القرون الوسطى الظل وأدب املقامات أخرى، فقد كان خيال 

الفلسطينية يف سنوات العشرينيات والثالثينيات بتقدمي مسرحيات مترمجة عن االجنليزية والفرنسية وااليطالية واألملانية، منها 

تواصل بني الفلسطينيني والدول العربية من خالل هناك انقد كو. مسرحيات ملوليري وهاملت وروميو وجولييت لشكسبري

خلليل "املروءة والوفاء"ومسرحية "جابر عثرات الكرام"تنفيذ مسرحيات داؤود قسطنطني اخلوري، ومنها مسرحية 

16.لفرح أنطون" السلطان صالح الدين"ألمحد شوقي ، و"جمنون ليلى"اليازجي، و

من هذه املسرح من خالل املسرح العريب واملسرح العاملي، حيث استخدم املسرحيون قد استفاد رواد املسرح الفلسطيينو

التناص األديب وهي ظاهرة أدبية يستخدم األديب فيها قصة أو حدث تارخيي وجينده من أجل إيصال تقنيةالفلسطينيون 

الذي كتب الروايات اليت حتمل أمساء ن مثل جرجي زيدان واألدباء املصريكان أول من استخدم التناص األديبوقد.فكرته

، اليت تتحدث عن مناقب وخصال العرب يف "فتاة عدنان وشهامة العرب"قامت فرقة مقدسية بتقدمي مسرحية وكذا .تارخيية

فقد كان الطابع للحركة املسرحية الفلسطينية يف سنوات العشرينيات الطابع الوطين والقومي والذي كان . القرون الوسطى

وفاء "اسم عرضت مسرحية يف الناصرة حتملفقد . الصراع اليهودي الفلسطيينبالسياسية اليت متثلتلظروف بسبب ا

وقد تطورت احلركة املسرحية يف سنوات األربعينيات . عن الرتعة القومية عند العربعربت اليت وميل اجلنطوان أل" العرب

.فرقة30إىل 1944عام يف جديدة حىت وصل عددها عدة فرق مسرحية تكوينحيث مت 

تطوير املسارح والتقنيات الذي برز يف املسرحيات، إضافة إىل الوطين والقومي الوازعومن أهم ميزات هذه الفترة هي 

، "سينما عدن"ومسرح " بستان االنشراح"ى ذلك من خالل إنشاء مسارح كثرية مثل مسرح ـّتأتقد و.املستخدمةاألدبية

.25،دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 16
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أن هذه املرحلة بفإنه حري القوللذا . يف يافا مسرح املدرسة الوطنية األرثوذكسية، كما أقيم"قهوة زهرة الشرق"ومسرح 

17.ألديب والوطين يف األدب املسرحيالوعي اقد متيزت عن سابقاا بازدياد 

1967–1948املرحلة الثانية -2

الفلسطينيون عقدعة الوطنية حيث نقطة حتول يف تاريخ الشعب الفلسطيين ال سيما يف الرت1948كانت نكبة عام 

التهجري وفقدان ويف ظل حالة الضياع والتشرذمال سيما والبحث عن النور واألمل يف قيام دولتهم املستقلة، العزم على 

لذا قامت بعض البلديات مثل بلدية رام اهللا والبرية مبأسسة احلركة املسرحية من خالل املهرجانات الصيفية. الوطن واهلوية

. زيادة الوعي عند الفلسطينينيادفني من خالل ذلك إىله

بتقدمي عدة مسرحيات يف الناصرة وحيفا ويافا 1960و1951بني األعوام"فرقة العمل الكاثوليكي"قامتفقد 

.1954س فرقة مسرح شفاعمرو يف سنة كما قامت جمموعة من الشبان بتأسي. "نكبة الربامكة"والقدس، مثل مسرحية 

. "البخيل"ومسرحة "جمنون ليلى"قدمت احلركة املسرحية يف رام اهللا بتقدمي عدة مسرحيات لكبار األدباء مثل مسرحة وقد ت

كما كان للمخرج .كتب وأخرج العديد من املسرحياتوقد،ومن أهم كبار أدباء املسرح حبيب كركيب من شفاعمرو

كما . "املسرح احلديث"و"لشعيبااملسرح "فرق مسرحية مثل أنشأ عدة حيثطارق مصاروة هيمنة يف املسرح الفلسطيين 

الذي قام بتشكيله االحتاد العام للفنانني "املسرح الوطين الفلسطيين"خمتلفة مثل فرق مسرحية يف غزة ت حاضرةكان

18.الفلسطينيني

األدب بشكل عام واألدب كانت فترة مجود وذلك بفعل غياب من تاريخ احلركة املسرحية القول أن هذه الفترة ميكننا

تصنيف أو إخراجكتابة أوعلى إنشاء املسارح والفرق ومسرحة املسرحيات دوناألمرفقد اقتصر.املسرحي بشكل خاص

.مسرحيات جديدة

.27،دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 17
.29-28، دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 18
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2000–1967املرحلة الثالثة -3

رب احلرب فقد خسر الع. النكسةيف إثر نقطة حتول يف تاريخ الشعب الفلسطيين ال سيما شهدت هذه املرحلة 

هو األدب الذي فأدب االلتزام أو األدب امللتزم . وهذا ما يسمى بأدب االلتزام،شعر األدباء بضرورة االلتزام يف األدبو

هذا : "وعن هذا يقول الباحث رؤبني سنري.املوقف األيديولوجيأال وهي الرؤية الفكرية و،د من أجل إيصال الفكرةجين

منذ سنوات اخلمسني أحد املصطلحات املهمة يف قاموس األدباء واملفكرين العرب، وقد استعمل قد اعترب) اإللتزام(املصطلح 

ويضيف سنري ". لإلشارة اىل واجب الكاتب العريب لبث رسالة معينة من خالل كتابته، بدل أن يكتفي بالكتابة رد الكتابة

هو تبين ها الواسع، فإن من معانيه الضمنية البارزة آنذاكالقول إن هذا املصطلح رغم حتوله ملصطلح يقصد به الوطنية مبعنا

املسارح والفرق بل أيضا بتطويرهلدى إنشاءقد بدأت احلركة املسرحية تأخذ حيزا كبريا ليس فقط و19.املوقف املاركسي

مبسرحة اليت قامتو1970يف عام "اللنيـب"ومن أشهر الفرق اليت مت تأسيسها هي فرقة . املسرح وإرساء أُسسه

الفرقة عملها يف املهرجانات هذهوواصلت". قطعة حياة"و " الكرت"ومسرحية "العتمة"مسرحيات كثرية مثل مسرحية 

رحية وعن تنظيم املسرح الفلسطيين، إضافة إىلاليت تتحدث عن العروض املس"املسرح"الفلسطينية كما أسست جريدة 

. لربخيت"االستثناء والقاعدة"مسرحية تقدميها 

اليت ظهرت إثر عرض الفرق املسرحية من ، فهنالك متوالية جديدةسرحيةكانت البداية لظهور فرق م" باللني"إن مسرحية 

20.برام اهللا" مسرح اهلالل"يف القدس، وفرقة "الفرافري"، وفرقة "دبابيس"وفرقة ،يف رام اهللا"النجوم"مثل فرقة ، "باللني"

بتطورات كثرية هذه املرحلة وقد متيزت". ألف ليلة وليلة"عربية مثل م على أصول يقوكما نشأ مسرح احلكوايت الذي 

من هناوال مناص. الرتعة الوطنية والقوميةيف احلديث وكان من آثارها تكثيف ، املسرحيةالتقنيات والفرق طالت

.تطور املسرح يف فلسطني احملتلةأن نعرج على 

19 Reuven Snir, "Palestinian Theatre as a Junction of Cultures: The Case of Samih el-Qasim's Qaraqash", Journal of Theatre
and Drama 2 (Haifa: Haifa University Press,1996), p 105.

.35-33، دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 20
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1948ة احملتلة عام تطور املسرح يف األراضي الفلسطيني

الذي قدم مسرحيات لطالب املدارس، مثل مسرحية البيت القدمي 1967لقد مت تأسيس املسرح احليفاوي عام 

كما تكونت العديد من الفرق النشطة مثل مسرح البلد يف حيفا، ومسرح املركز الثقايف البلدي يف . ومسرحية الزوبعة

فقد قام األخري بتقدمي مسرحية رجال . 1977الغربال، الذي تأسس يف عام الناصرة، ومسرح أبناء شفاعمرو ، ومسرح 

وميكن القول أن مؤسسة الكرمة يف حيفا هي من أهم إرهاصات املسرح الفلسطيين يف الداخل، فقد ساهم . يف الشمس

عربية من خاللويتميز هذا املسرح عند عرب الداخل بتأثرهم من املسارح ال. حممود عباسي ومكرم خوري يف تأسيسها

وما زال اليوم مسرح امليدان يف حيفا مشهورا حيث يصنف املسرحيات املتتالية من إخراجه 21.التقنيات ومبىن املسرح

.وكتابته

كثرية هي املوضوعات اليت عاجلها املسرح الفلسطيين ومنها موضوع الرتعة الوطنية والقومية ومنها موضوع 

وقد تآزر املسرح النثري مع املسرح الشعري يف معاجلة املواضيع املختلفة مثل قضية . لنهضة االجتماعية، والتعلق بالتراثا

ة املهيمنيهةالسياسيالقضاياتفقد كان. األرض وآفاق الثورة وأبعاد املعاناة، ونظرة املوقف العريب إزاء القضية الفلسطينية

كان املسرح الفلسطيين مشحونا باهلم الفلسطيين وكشف التآمر و.بسبب األوضاع السياسيةوذلك على املسرح الفلسطيين

، واليت "فلسطني متوت"مسرحية ، وعلى سبيل املثالإميل بيدسهكتبفمن ذلك ما. وبيع األراضيةعلى القضية الفلسطيني

.آنذاككشفت النقاب عن الضياع الذي وصل إليه الفلسطينيون

.39، دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 21

ترمجة الشاعر- مسيح القاسم أمنوذجا: إرهاصات املسرح الفلسطيين: الباب الثاين
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، واليت "الفالح والسمسار"ي املوضوع الرئيس يف املسرحيات، فقد كتب حممد عزة دروزا مسرحية كانت األرض هف

كما كتب . األراضي لليهود يف فلسطنيوبيعهماستمدت من الواقع الفلسطيين، حيث حتدثت عن تآمر بعض السماسرة 

قضية بيع تتناول أيضامن أربع فصول، ، والذي طوره إىل مسرحية"أشباح األحرار"نصري اجلوزي مشهدا مسرحيا بعنوان 

كما كتب نصري اجلوزي مسرحية . آبائهممن األبناءوموقف لفالحني وقوانني احلكومة الظاملةاألراضي للسماسرة وفقر ا

22.باألرض واهلوية والرتعة القوميةالتمسكا علىمن خالهلحثيتوال" العدل أساس امللك"

تتناول ككثري من سابقاا، اليت "يف سبيلك يا وطن"مسرحية بتصنيفزى من غزة كما قام الشقيقان وديعي وشفيق طر

ومن أشهر الكتاب املسرحيني مسيح القاسم الذي كانت. على تلك اخللفيةالصراع يف اتمع الفلسطيين وقضية بيع األراضي 

الصراع على األرض بعد ضياعها،قضيةوقد عاجلت،"كيف رد الرايب مندل على تالميذه"مسرحية من أوىل مسرحياته

بينما ،فأما رضوان فهو مثال على الثقافة الشرقية، حيافظ على األرض بتراا ومكوناا.يف حكاية رضوان وشلومووتتجسد

فبدأ الصراع بني االثنني، وكل واحد يود. شلومو الطراز األورويب الذي يهتم ببناء البيوت وتزيينها باألشياء اجلميلةميثل 

اتمع األورويب احلداثي لصراع بني الفلسطينيني واليهود من جهة، وبني بيان لهذا ويف. احلفاظ على طرازه ومعتقداته

رح الفلسطيين، حيث تعد مسرحية كما كان موضوع املعاناة مهيمنا يف املس. من جهة أخرىواتمع الشرقي التقليدي

قراقوش الذي كان رمزا التارخيي شخصية احلاكم يقتبس مسيح القاسموفيها. بداية تأسيس املسرح السياسي"قاشقر"

، ال تقل "قرقاش"، وجيعل بطل مسرحيته شخصية امسها لالستبداد، حيث كان يصدر القوانني احلمقاء القاتلة للحريات

.عنجهية واستكبارا واضطهادا للشعب من قراقوش

.نقدم الترمجة التاليةومسامهته األدبية الواسعة،يني، وبفعل أمهيتهمسيح القاسم من أهم الكتاب املسرحال ريب يف كون 

.140، دراسة تاریخیة نقدیة في األدب المسرحي: المسرح الفلسطینيكمال أحمد غنیم، 22
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مسيح القاسمترمجة 

من ثلة الكتاب املسرحيني البارزين يف فلسطنيمسيح القاسمعدي.لد يف مدينة الزرقاء األردنية وكان من عائلة رفيعة و

األدب انصب اهتمامها على ا وفنوا، فقد عاش يف بيئة ثقافية وقد تتلمذ يف صغره على اللغة العربية بكل أفنا. املستوى

مسيح اهتموقد . إىل موسكو لدراسة الفلسفة واالقتصادقبل انتقاله تتلمذ مث ارحتل إىل الناصرة وهناك. الرتعة القوميةو

وأما . وكتابة الندوات األدبيةخاض غمار الشعر فقد يف حبر األدب، فأما. السياسية واألدبيةالقضايا أكثر ما اهتم بالقاسم 

وقد أسس منظمة الشبان . بالعدالة ودرء الظلم والعنصريةعلى املبادئ القومية ونادى رسى مركبه أفقد السياسية على شاطئ 

الدروز األحرار وذلك بتأثري من الضباط األحرار يف مصر يف أواخر اخلمسينيات، حيث قامت هذه املنظمة من أجل تغيري 

كما طالبت هذه املنظمة مبنع التجنيد اإللزامي الذي فرض على .الذي يعيشه الفلسطينيونوالشقاء ورفع اجلورائم الوضع الق

، األمر الذي أدى إىل اعتقاله ليس شعره فحسب، بل أيضا ندواته األدبية للدعوة إللغاء التجنيدحيث استغل مسيحالدروز، 

وقد ساهم يف حترير صحيفيت فيا اكان مسيح القاسم معلما وصح. عمال األدبيةعن كتابة الشعر واألمل يكن ذلك ليثنيهلكن

.للمؤسسة الشعبية للفنون، ورئيس احتاد الكتاب العربا، كما كان مدير"الغد"و"االحتاد"

:من املزاياجبملةسم كان يتميز وميكن القول أن مسيح القا

فقد كان ملما باللغة العربية بكل دقائقها وحميطا يف ،أما امليزة األوىل فهي الرباعة الفنية يف كتابة الشعر واألعمال األدبية-1

. الفنون والعلوم برمتها

ألنساق الثقافية يف حنايا الدواوينلتسخريهى ذلك من خالل تبد، حيث كان ملما يف الثقافة العربيةفهي أنهالثانية و-2

. الشعرية ويف تضاعيف األعمال األدبية
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فهو صاحب فكرة سياسية واحدة بدأت يف بداية ،امليزة الثالثة اليت ال تقل أمهية هي االيديولوجية الفكرية الثابتةو-3

األعمال السلطوية ضد الشعب الفلسطيين وحماولة حتقيق مآرب الدولة ضةمناهاألعمال األدبية وما زالت مستمرة، وهي 

.الفلسطينية

إن تلك املميزات أعاله منحت مسيح القاسم شعبية يف معظم الدول العربية كما منحته ميزة فنية ما زالت 

وبفعل قيمة مسيح القاسم يف الشعر ". تغريبة"ومن أهم قصائده قصيدة أعمال كثرية فهو صاحبمستمرة إىل يومنا هذا، 

ه إىل لغات كثرية منها االجنليزية والفرنسية، كما حصل على جائزة بشكل خاص، ويف األدب بشكل عام، ترمجت قصائد

.1969يف "سقوط األقنعة"، و1958يف عام "مواكب الشمس"من بينها أما دواوينه فربزت . من إسبانيا" غار الشعر"

دالة االجتماعية، وقد والذي انطوى عن مهة متوثبة وغرية متوقدة على حتقيق الع1981يف عام "احلماسة"له ديوان أن كما 

وللقاسم أيضا. ديوان احلماسة للبحتريالشعر العريب يف القرون الوسطى، وال سيمابوحي من صفحاتوضعه مسيح القاسم

من بواكريألا "قرقاش"ومن روائع الكتابة النثرية عند مسيح القاسم مسرحية 1989.23صدرت يف عاماليت نثرية الهرسائل

السياسي، وهي والقهر االجتماعيالظلم ها مواضيع عدة، أمهها حناياوقد ضمتيف فلسطني، ألوىل ااملسرح السياسي 

.موضوع حبثنا اآلين

22-19: 7، )1991دار الھدى،: كفر قرع(سمیح القاسم في دائرة النقد23
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هي أول مسرحية للشاعر مسيح القاسم حيث تتضمن احلوار واحلبكة والدراما، فقد استخدم شخصية " قرقاش"

فقراقوش هو رمز للظلم واهليمنة واملعاناة، ولذلك فقد . تارخيية الذي كان ميثل الظلم والعناء للشعبالشخصية ال" قراقوش"

وقد جتلى . جلأ مسيح القاسم إىل استخدام هذه الشخصية لتقدمي أمنوذج عن الظلم األبدي الذي يستمر يف كل زمان ومكان

.اء ومجاعة من املصريني القدماء ومجاعة أوروبية حديثةمجاعة من اليونانيني القدم: ذلك من خالل شخصيات مسرحياته

فقد كان األدب . ومن املهم احلديث عن هذا األدب الذي كان من تداعيات األوضاع السياسية الصعبة اليت عاشها العرب

فقد أزمع . صاديةجبميع أجناسه وفنونه مساحة فنية للتعبري عن التذمر من األوضاع الصعبة، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقت

األدباء جتنيد مجيع األجناس األدبية من اجل إيصال رسالتهم، طاحمني إىل تغيري الواقع، ولذلك فقد التزم األديب أو الشاعر 

وذلك هو األدب الذي متيز به مسيح القاسم، حيث أنه تبىن تلك النظرة . بأن يوصل فكرته من خالل الكتابات األدبية

.غبة يف تغيري الواقع عرب وصف املعاناة السياسية، وقد تشبث ذه النظرية يف كل كتاباتهواملوقف املتمثل بالر

وقد عرج الباحث رؤبني سنري أن االلتزام عند مسيح القاسم مل يكن فقط ذا نزعة فلسطينية، بل أيضا نزعة شيوعية ماركسية 

ذا الفصل شرح العناصر الثقافية والفكرية يف وحناول يف ه24.وجتسد ذلك من خالل استخدامه لرمز املطرقة واملنجل

.مسرحية قرقاش

.68-67، )1995الوادي للطباعة والنشر، : حیفا(أدب سمیح القاسممتابعات نقدیة فيطارق رجب، 24

متحيص الشكل واملضمون: مسرحية قرقاش أمنوذجا: الفصل الثالث
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مارسالظلم واالستبداد يف شخصية قراقوش، حيث بهو حمرف من اسم قراقوش الذي يوحيإن اسم قرقاش 

الشخصية اخليالية هذه . واالجتماعيلقمع والكبت السياسي رمزا لكان و،إىل املتهمنياالستماع دون القتل واإلرهاب حىت

. الظلم والعدلالصراع بني اخلري والشر، وبني أا تربز ، كما ومدى ما يذوقه من ذل وحرمانعاناة الشعب، ملترمز

واملوجودة يف كل زمان ومكان، فإا بذلك جتسد " قرقاش"من خالل تسليطها الضوء على شخصيتها املركزية فاملسرحية

. بل يتصل من جيل إىل جيلالذي ال ينتهيلظلم األبديا

املسرحية بافتتاحية يقدمها الكورس حسب التقليد الشائع الذي كان يتميز به األدباء املسرحيون من خمتلف تبدأ

األساسية قضية الأن الداللة علىووظيفة االفتتاحية هي. األسلوبهذا رائداملسرح اليوناين القدمي الذي كان كاحلضارات، 

. قضية البشرية امجعوحده، بل ليست قضية الشعب الفلسطيين - أال وهي الظلم واالستبداد الالحق بالشعب–املسرحية يف 

بداية املسرحية، وأما املوضوعية فهي أن إشارة علىفأما الفنية فهي. لذا فان افتتاحية الكورس هلا وظيفة فنية وموضوعية

الظلم يف خمتلف العصور، يف بتصويرتبدأ املسرحية ف. شها البشر يف كل زمان ومكانأساة ومعاناة يعيملجتسيداالفتتاحية

ومعسكرات العصر احلديث يف أيام هتلر والصورة الثالثة من . مصر الرق القدمي، وعند اليونانيني القدماء يف عصر العبودية

الشعوب واحلضاراتالتاريخ، ذاقت مرارته رب مستمر عكما يتم تصويره يف االفتتاحية غري منقطع بل هو فالظلم .اإلبادة

.بأسرها

:مساهأوكما الذي حيمل تداعيات االستبداد واإلرهاب والتسبب باحملن، بالطاغيةوصف مسيح القاسم قرقاش وقد 

يف املسرحية فهو الوضع يطرحأما املوضوع اآلخر الذي 25".على سلم اجلوع،يصعد إىل العرش"الذي "الطاغوت"

ففيما يبحثي مصريه حول اخلوف والفقر والضىن؛فالفالح يبك.قضية ااعةبمتمثالدي واالجتماعي السيئ، االقتصا

بالعدوان على اجلريان من أجل سلب خريام لنفسه وحرمان شعبه من قرقاش عن الطعام ألجل العيش، ينادي الشعب

.13، )1970المكتبة الشعبیة،: الناصرة(قرقاشسمیح القاسم، 25

بني قرقاش وقراقوش: الباب األول 
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حيث تظهر شخصيات ثائرة تريد احلد من ظلم قراقاش وأما املوضوع الثالث يف املسرحية فهو موضوع الثورة. اخلريات

إىل حتقيق العدالة االجتماعية وتوفري الطعام، وقد ظهر ذلك يف شخصية الفالح الثائر الذي حياول حل األزمة وترنو

ويف .اعتربه عميال للعدوواجلهد واالعتماد على النفس، األمر الذي اغضب قرقاش بذلاالقتصادية واالجتماعية من خالل

فعلى الرغم من . موضوع املقاومةومن أبرزها ، اليت ختدمها مسرحيتهمسيح القاسم املوضوعات املختلفةيبينالسياقهذا 

قائم على العدل وبناء عامل جديدورفع القهر الظلم دفع حاول وفشل الفالح الثائر، إال أن الشعب بدأ يعي ظلم قرقاش

.والعدالة

مكتوبة بالشعر، وهي حتكي قصة دكتاتور امسه قرقاش يقود قومه . ع مسرحية قرقاش يف افتتاحية واربع لوحاتتق

. لب والنهب والقتللني إىل الساملضلَ

قرقاش وفالحون، ونبالء، وجنود قرقاش، وفالح ثائر، : وحوادث املسرحية تدور يف كل زمان ومكان، وأشخاصها هم

وحاجب، ووزير ملتح، ورجل وزوجته، وجندي فقد ،وبنت، وأمري شاب هو ابن قرقاش، وضابط،امرأةوطفلة، و،ولص

.ذراعا، ومجاعة من اليونانيني القدماء، واخرى من املصريني القدماء، ومجاعة أوروبية معاصرة، وكورس

كما أنه يف صلب . لشكل الذي يرونهوينص مسيح القاسم على أنه حيق للمتفرجني أن يتدخلوا يف احلوار ويبدوا آراءهم با
روحتت ضوء خافت ينفرج عنه ستا. املسرحية، جيعل قرقاش خياطب مجهور املتفرجني يف أحد مواضع اللوحة األوىل

االفتتاحية يلقي الكورس ترنيمة يؤكدون فيها أن قرقاش يعيش يف كل زمان وكل مكان، وأنه يأيت يف صورة إنسان ويأيت 
:دوي الصوتمعه املوت، ويظل ي

يف كل زمان عاش
يف كل مكان عاش

26قرقاش.. قرقاش.. قرقاش

.9، قرقاشسمیح القاسم، 26

مضموناحتليل املسرحية: الباب الثاين
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مث يسطع الضوء وتدخل مجاعة من اليونانيني القدماء مكبلة بالسالسل، وجتتاز املسرح خبطى بطيئة ومنهكة، على إيقاع ثقيل 

ىت تغادر املسرح وتدخل مجاعة ووراء اجلماعة رجل يرتدي الزي اليوناين القدمي وهو يسوقها بالسوط، ح. من املوسيقى

أخرى من املصريني القدماء بالطريقة ذاا، وتليها مجاعة باللباس األورويب احلديث، حتمل صورة كبرية هلتلر وتدب حتت 

. ، مث يعود الضوء خافتاابينما يرافقها صوت هلتر يف إحدى خطبه، حىت تغادر املسرح ائي. لسع السياط وعبء السالسل

:ومسيح القاسم يعنوا كاآليتوحة األوىلاللوتبدأ 

27العرش، على سلم اجلوعإىلالطاغوت يصعد 

مث . ، وآخرون يركعون أو يقفون باجتاهات خمتلفةصوعلى خشبة املسرح فالحون يدخلون من زوايا خمتلفة، بعضهم يقرف

مث يتركز الضوء على أحد أفراد . دون كالميتبادل اجلميع النظر ف،تدخل مجاعة أقل عددا، وأفضل مظهرا، هم مجاعة النبالء

"ريد فالح وراء آخرويتساءل الكورس عما جيب فعله، ف. النبالء إن أهراء القمح قد فرغت، ويبست أشجار التوت، : 

وال يرد النبيل على السؤال، فينتقل الضوء ". ماذا نفعل؟: "فيعود الكورس ليسأل"حمل،وقطعان الضأن متوت، واحلقل اهد أ

واخلوف الذي بدأ يطل برأسه ، وجفاف اآلبار،عن اجلراد الذي الح يف األفقآخر، ويعود الفالحون إىل شكواهمنبيلىلإ

ماذا نفعل ماذا : "ويلح الكورس والفالحون على السؤال. "واأليدي املعروقةوجه األرض املشقوقة"من أفواه األوالد ومن 

نبيل ثالث، مث يتوهج الضوء، وتسمع ضوضاء باخلارج وصوت خطى إىلقل الضوء وينت. ال حيري النبيل جوابالكن28،"نفعل

شديدا حىت ويلح عليه إحلاحاويسأله النبيل ماذا هناك، . تقترب، ويدخل أحد الفالحني الهثا ممزق الثياب ملطخا بالدم

وقتلوا من قاومهم واقتحمت النار أن الناس قد بت حوانيت التجاركقراء نطق علمنا فلما. ينطق؛ فقد عقد اخلوف لسانه

29".ماذا نفعل، ماذا نفعل؟: "يعود الفالحون يسألونفبأم لن حيصدوا غري املوت،النبيل املشاغبنيويتوعد. ضاحية السادة

لينقذهم ، يلجئوا إىل طاغية عنيد قويويف مثل هذا احلال ال جيد النبالء األثرياء بدا من أن .إذااملساكنيفهي ثورة الفقراء 

وبدال من أن يزرع الفالحون، ميتشقون السالح . مكان آخرإىلمن الثورة، وليحول السخط الذي يأخذ بتالبيب الفقراء 

.جنود معتدينإىلالرنانة وباخلطب احلماسية باأللفاظبعد أن حوهلم الطاغية 

.13، قرقاشسمیح القاسم، 27
.14، قرقاشسمیح القاسم، 28
.16، قرقاشسمیح القاسم، 29
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الرنانة، ألفاظهعمل فيهم فيتظرين مترقبني،منوهذا بالضبط هو ما حيدث يف املسرحية، فسرعان ما يدخل قرقاش وجيد اجلمع 

وحيد، نضرب رأرضها؟ ويرد عليه فالح ثائوأجدبتاملغلوط، يسأهلم ماذا نفعل إذا ما عض البالد الفقر، األعوج ومنطقه 

فاشي يف ي، كأولكن قرقاش يسخر من هذا املنطق السليم. يف األرض بالفؤوس، ونعمل وجنتهد حىت حنصد مثرة أتعابنا

:ثرواته أهلهاوأن حيصدالبالد اخلصبة ااورة، العصر احلديث، ويتسائل عما ميكن أن يعيق جيشه من التقدم إىل

وملاذا ال نضرب يف أبعاد األرض؟
30!حبثا عن بئر أخرى

عودوا يم أن هليت يعدم بل لنفسه ومجاعته، والغنائم ان قرقاش ال يريد الرخاء هلر إخوانه بأوعبثا حياول الفالح الثائر أن يبص

م، هكم وليس يف أسلحتهن الرخاء يف سواعالفالحون، ويؤكد هلم أنقصيوا سيستويل عليها هو ومجاعته، فيزدادون

:، وطمأم بأم حتت لوائه ال ميوتون، بل يعودون منصورينقرقاشقد سحرهم ق،ولكنهم ال يستمعون له

فمن ذا خياف احلياة ورائي
هم لوائياذا ما هززت علي

31ودسنا معاقلهم هامجني؟

وبالفعل يتجمعون .ويتحول الفالحون إىل غوغاء يفكرون بآذام ويستجيبون لتحريض قرقاش هلم على قتل الفالح الثائر

" وتعالوا نتقدم، هل من خيون؟: "وتتناوله سكاكينهم، بينما يعلوا صوت قرقاش بالغ النشوةبرمجه وقتله، عليه وهم منادين

32".، قرقاشعاش، عاش: "، مث يهتفون"انعقدلكال أحد، لواءنا : "اجلميعد فري

.ويرتل الستار على اللوحة األوىل

يعود اجلنود وقد انتصروا ولكنهم ال يعودون 33،"همرقرقاش حيصد حنطة اآلخرين ويشرب آبا"وعنواا يف اللوحة الثانية

ويأخذ . فقد عادوا بعد أن رموا وراءهم أطرافهم املقطوعةىما اجلرحأو،كلهم فقد أصدر الطاغية أمرا بأال يعود املوتى

.ويروح يندب هؤالء وهؤالء،الكورس يف هذه اللوحة دور املوتى الذين مل يعودوا ولن يعودوا

.20، قرقاشسمیح القاسم، 30
.22، قرقاشلقاسم، سمیح ا31
.27-26، قرقاشسمیح القاسم، 32
.31، قرقاشسمیح القاسم، 33
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يسطع الضوء على مشهد خمالف، فهذا فجر ار صيفي يطلع على حقل من القمح الناضج ومجاعة من ويف اللوحة الثالثة

جأة يطلع عليهم قرقاش طلوع فو. يرقصونونحني ما بني رجال ونساء وصبيان حيصدون يف مرح ومحاس ويغنوالفال

وهلذا فهو حيظر غناء . ألن غناء الفالحني سوف خييف ويطرد الطيوروقد غضبيف رحلة صيد حيث كانالوحش الكاسر

مث يصدر قرقاش أمرا بأن . ري الكربياء أن ينشد يف هذا البلدالفالحني بامسه، واسم الوطن، فال ينبغي لغري السيف البتار، وغ

يف رحلة صيد، أو رحلة تنقيب عن تتعطل كل األعمال وتغطي الزينات كل نوافذ البلد يف كل مرة يشاء فيها أن خيرج 

34."املشئومةنجل واملطرقة ال وان امل،تتغىن بالسيف الباتر"فال ينبغي أن تسمع، فالدول الراقية "الغوغاء"أما أغاين . آلثارا

وهو شاب رقيق ومجيل يسوؤه ما فعل أبوه، فيقبل على الفتاة اليت . يتخلف عنهم ابنهلكن قرقاش وحاشيته، فوينصر

"كانت تغين، ويناديها اجلميع ويرجوهم أن يقبلوا إىل، ويطلب إليها وإىل قومها أن ينهضوا ويعتذر "يا عروس الزنابق: 

رفرف قلبه يف قفصه الذهيب أول ما رآها، وهو يود أن خيطبها وصرح هلا كيفشاب للفتاة الفالحة حببه مث يتقدم ال. صحبته

، وتنصرف طائر يطري جبناحني مجيلني بدل يديها اخلشنتنيإىلبأن تكون له، لو حوهلا ساحر راغبةقد كانت وهي. لنفسه

ترى لكنها، "مل ال يهبط القصر ويعلو الكوخ حىت نلتقي؟: "اوعبثا قال هل. الفتاة وقومها، وقد تركت يف قلب الشاب لوعة

وينشد الفىت متوجعا متحدثا عن مهومه، وحيد هو يف القصر يبحث . أما لن يلتقيا إال يف احللم، أو وسط ضباب األسطورة

ة الفتاة أن يعود هلا عما يؤنسه، وهو يعلم أن دمه هو من دموع الفتاة، وخبزه وورده من تراتيل جوعها، وهو يقسم يف غيب

فلقد أماتته عيناها، أماتت . ناصعا متخففا من أوساخ استغالل اإلنسان لإلنسان، فإن مل يفعل، حق للفتاة أن ال تغفر له

35.األمري املستغل، مث بعثته من جديد؛ بعثت األمري الذي حيب الشعب

ول له األمري أنه قد أحب فتاة من الشعب، وأن فيق،ويأيت الوزير وقد أرسله قرقاش ليستطلع خرب األمري املتخلف

اللوحة وهنا تنتهيالنبأ لقرقاش، بفيأيتفمث يكلف الوزير أن يتلط. حبها قد جعله يرى وجهه احلقيقي وأنه متمسك ا

.الثالثة

.48، قرقاشسمیح القاسم، 34
.53-49، قرقاشسمیح القاسم، 35
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حني : "عليهاتب الفتة حيملها رجالن مقنعان، ويدخالن ا املسرح، وقد كب، تكون البدايةواألخريةالرابعةويف اللوحة 

36".حتس اجلماهري بالسكني، اليت تقطع حلمها، ال يبقى هلا مفر من التفكري يف شيء ما تفعله إذا شاءت أن تواصل احلياة

وتبدأ أحداث اللوحة بقرقاش وهو يف قاعة العرش، وعلى أحد جانيب العرش صورة مليزان العدل وإىل اجلانب اآلخر رزنامة، 

مث نعلم من صياح قرقاش أن هذا يوم العدل، فينادي على . ميع أومسة قرقاش وحذائه وتنظيم مالبسهبينما يقوم اجلنود بتل

املتهمني فيكون أوهلم أرملة فقدت ابنها يف حرب قرقاش االستعمارية، وهي متهمة بأا مل تسعد بالشرف الكبري الذي أواله 

املرأة دفاعا عن نفسها وعن ابنها أنه مل يزحف لغرض نبيل، وتقول. وقبل منها ولدها شهيداعطف عليهاإياها قرقاش يوم 

أو يولد األطفال يف ساحة ليس لكي تتفجر األرض عما يف بطنها من خري، وال كي تسمن األبقار أو تزهر أشجار اللوز، 

ب ويقرر حرمان تفرح حني يعاد إليها قطعة معدن؟ ويهدر قرقاش بالسباوتتساءل،وجههأمهأو لكي يدفن يف صدر املرتل،

:فعقاااملرأة أما. حيزن باسم القوم، حىت تنتفي الفتنة بني الناسن، ويعني أحد وزرائه وزيرا للحزناملرأة من حق احلز

تقفني على ساق واحدة ستة أيام
يف مشس الليل ودرب التبانات الظهرية
وقبيل اليوم السادس تلدين سبعة أوالد

ةسابعهم يؤخذ للخدمة يف اجلندي
37!أيضا للخدمة يف اجلندية.. والستة

ويدخل املتهم . وحيني موعد غداء قرقاش فيترك منصة العدل ويأمر أحد جنوده بأن يتحمل عنه أعباء ذلك العدل

الثاين، فإذا هو فالح فقد ابنه يف احلرب، وداست عربات اجليش وسنابك اخليل مزرعته فأتلفتها ومع ذلك مل يزد على أن 

األوىل على ابنه الذي صاح لدى باب الدار يوم رحيله على أنه لن يعود، والثانية على اجلهد الذي بذله يف سكب دمعتني،

ويأمر اجلندي الذي أصبح قاضيا بأن تدفع الدولة تعويضا عما حلق مزرعة الفالح من . سدىزراعة األرض، والذي ذهب 

الح الثاكل، وأن الفالح هو األصل، ولوال جهده ما قامت أضرار، ويقرر أن احلزن على الولد أمر مشروع، ومن حق الف

38!".اض وارجع لألغراس، وارو حديثي للناس: "مث يقول للفالح. ، وال استدعى األمر أن يقوم شيء يدعى احلكمدولة

.61، قرقاشسمیح القاسم، 36
.66، قرقاشسمیح القاسم، 37
.69، قرقاشسمیح القاسم، 38
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من وجبته ويعود قرقاش. م وهو يعلم أن القانون الرمسي يقضي بشنق الفالحكَلقد حكم اجلندي مبقتضى القانون األمي، ح

الناس ضد حرضاجلندي قد ام، فيقفز نبيل من مكانه صائحا معلنا أن ذاك الفاخرة ليسأل كم عدد احملظوظني حبكم اإلعد

.حبرقه بعد شنقهنبيل آخرنادييف، بشنقهويناديالقانون،

جته الدولة خبمس نساء، فلم زورجل عقيم،هاحملكمة، مته أنأمامميثل جمرم خطري وبعدان  ينفذ حكم اإلعدام يف اجلندي، 

ويؤتى . وإزاء هذه اجلرمية السوداء، ينبغي شنقه ليدفع مثن العقوبة. ينجب منهن ولدا واحدا حيمل السيف باسم قرقاش

باملشنقة، ولكن يتبني أن عنق الرجل ال يبلغ طرف احلبل فيأمر قرقاش أحد نبالئه بأن حيل حمل الرجل ويشنق بدال منه، إذا 

حسن أن يتدىل : "ويعلق قرقاش. وما دام عنق النبيل يبلغ احلبل، فهو يؤدي الغرض. من تنفيذ حكم الشنق بأي صورةال بد 

ويدخل الوزير الذي كلفه األمري الشاب بتحسس الطريق حنو موافقة قرقاش 39".من طرف احلبل جسد أطهر من ذاك النذل

ة من الشعب، لتوية حيكي لقرقاش عن أمري يف مملكة ما، أحب فتافيأخذ بطرق م. الشعبالفالحة من عامةعلى الزواج من 

، املشئومةباململكة اخلرابأقسم إله اخلصب أن حيل ، وكيف وأوعز للحراس بذبح العاشقة املغمورةلكن أباه اجلبار ثار

مريا يف مملكته أحب فتاة من مث يسأل الوزير امللك قرقاش ماذا يفعل لو أن أ. فتجف اآلبار واألار، ومتوت احلنطة واألغنام

:الشعب؟ فيجيب امللك

إيتوين اآلن جبثته وجثتها،
وليجرؤ من يدعي بإله اخلصب

40أن يدنو من سحيب أو رحيي أو اشجاري

. فريفع عن اجلثة الثانية الغطاء فإذا هي جثة ابن قرقاش. مث يؤتى باجلثة الثانية، جثة األمري،مل اجلثة األوىل، جثة الفتاةوحتُ

ضد مملكة حرب جديدةإىلويعول امللك ويندب ما شاء له صوته العايل، وقلبه الذي حتطم، مث يقرر أن ينتقم فيسوق الناس 

:وجبثة قاتلها قرقاشجبثة عذراء الشعب املذبوحةمطالبني ويقبل الناسولكن الثورة تندلع، .املوت وآهلة اخلصب

طفح الكيل
فالويل الويل

.73، قرقاشسمیح القاسم، 39
.77، قرقاشسمیح القاسم، 40
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!حنن نطالب باجلثة 
! جثة عذراء الشعب املذبوحة 

!بل نطلب جثة قاتلها 
!جثة قرقاش 

وحني يشهر قرقاش سيفه يف وجوههم جيهز عليها وعلى وزيره اجلمهور الغاضب، وجتر ،م اجلموع على قاعة العرشجو

إىلاملقلوب لعدل ميزان اوهو يضحك متأمال نفسه يف جة، ويعيد صورة شوجيلس فالح على العر. اخلارجإىلاجلثتان 

حلقة إىلاجلنود خوذهم وينضمون وخيلعوميزق ثالث الرزنامة، وترتفع املوسيقى ويشتد الرقص والغناء، . وضعها األمثل

41!".حنن امللك العادل.. حنن امللك العادل: "، ويرد اجلميع"عاش امللك العادل"ويصيح فالح، . الرقص

أبناء األرض واحلقل والتراب ضد قاهرهم وظاملهم وقاتلهم الذي اغتصب أرضهم وبعد هذه الثورة اليت قام ا الفالحون 

واستحل خرياا لنفسه وحاشيته، كان ال بد من التعريج على هذا املوتيف املتكرر يف األدب العريب، ومنه يف األدب 

.املسرحي بطبيعة احلال، لنرى كيف تتجلى موضوعة األرض يف مسرحية قرقاش

عماقها وأبعادها بني أ: األرض

من القضايا الرئيسة يف مسرحية قرقاش هي قضية األرض، وتنبع أمهيتها لكوا قضية قومية من جهة وقضية 

فحكم قرقاش سلب احلقوق وكرس الكبت السياسي بعد اجلور االقتصادي واحتكار خريات . اجتماعية من جهة اخرى

لفقرية لتحقيق مآربه وأهدافه، ففي حالة ااعة الفقر اليت أملت بالرعية مل كما أن حكم قرقاش استغل الناس والطبقة ا. البالد

يسع قرقاش احلاكم إلصالح الوضع، وكيف يصلحه وهو أساس البالء؟ بل خطط وقرر غزو اجلريان ليضيف إىل رصيده 

ني من جهة يعانون من الظلم إن هذه القضية هلا متاس مع القضية الفلسطينية ألن الفلسطيني. مزيدا من األاب واألسالب

السياسي واملالحقة املستمرة من اجلهاز اإلسرائيلي، وال سيما أن مسيح القاسم كان أحد هؤالء الذين لوحقوا من قبل اجلهاز 

.84، قرقاشسمیح القاسم، 41
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مصادرة األراضي املستمرة من قبل احلكم اإلسرائيلي، األمر الذي ومن جهة أخرى فقد عاىن الفلسطينيون من . اإلسرائيلي

اىل أن حيرص على تضمنيهذا األمر حدا بسميح القاسم . والفقرضع االجتماعي السيئ املتمثل بارتفاع البطالةالوكرس 

.رسالة سياسية مناهضة للظلم واالستغالل والتفرقة الطبقية اليت نتيجة هلا يزداد الفقري فقرا والغين غىناملسرحية 

" الثائر"ن األرض ومن الظلم والتعسف السياسي، فنعت الفالح ببادئ ذي بدء، الفالح الثائر هو الذي يعاين من فقدا

كان هذا معروفا يف وقد . إال أن الفالح يثور ضد الظلمالسيئة ووهنه وضعفهحالهينسب له صفة التمرد، فعلى الرغم من 

عندما ثار الفالحون 1905ثورة دنشواي يف مصر عام ما جتلى يف،اإلحتاد السوفيييت كما كان معروفا يف البالد العربية

عند أسطورةفأسطورة ثورة الفالحني هي . على فالحة مصريةينيبعد اعتداء اجلنود الربيطانريون على احلكم الربيطايناملص

ذلك هو هو التغيري الذي حدث يف اية مسرحية قرقاش عندما أضحى و، ، حيث ب رياح التغيري عند ثورمكل الشعوب

.  الطاغية قرقاش، الذي بطش وقتل ومأل األرض ظلما وعدوانحكم وعلى يديهم كانت ايةاحلكم بيد الفالحني 

أعماق "أما التعبري ". أبعاد األرض"و" أعماق األرض"وهنا ينبغي الوقوف على تعبريين مهمني وردا يف النص، مها 

الرزق احلالل واملشروع،"بئر أخرى"حبثا عن" أعماق األرض"، حني يقول الفالح الثائر إنه يتوجب الضرب يف "األرض

أبعاد "البحث يفأما. مع العدل واملساواةحلفاظ على اجلذور والعظمة والقوةفهو البحث عن كُنه احلقيقة وحتقيق العدالة وا

ها فالبحث في، وهي أرض اجلريان اليت عقد العزم على اغتصاا،إلجياد بئر أخرىاليت يريد قرقاش أن يضرب فيها" األرض

عمقها وسرب أغوارها للوصول إىل احلقيقة اليت ال شك تنطوي عن حياة الفضاء حول األرض دون الولوج يف يفهو البحث 

اخلشية من اكتشاف عن فالضرب يف أبعاد األرض بدل أعماقها هو تعبري . رغيدة يف ظل استتباب أمن وعدالة وإنصاف

قاصرة غري جوهرية، لن تكون بتحقيق أهداف خوض غمارها واكتفائهجرأته على وعدم احلقيقة اليت قد تسوء مكتشفها،

فقضية األرض هنا ال ترمز فقط لألرض اليت سلبت من الفالح، لذا .مؤقتة سرعان ما يثبت فشلها عند أول حمكحلوالإال

كنه سرعان ما سيكتشف الفلسطيين، بل ترمز أيضا للحقيقة اليت دائما ما حاول احملتل التستر عليها وعدم اخلوض فيها، ل

.فظيع خطئه حني يثور أصحاب األرض ويكون لزاما عليه حينها أن يرى احلقيقة رغم أنفه ويندم والت حني مندم
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: بتحديد خطوط عريضة هي التاليةميكن عرض املسرحية من حيث الشكل 

مسرحيته باستخدام الشعر السهل الذي تضمن كالما مألوفا تارة، مسيح القاسم أحداث فقد صاغ: الشعريةاملسرحية-1

ومحل هذا الشعر الفكرة بشكل واضح، دون تكلف أو خطابة، وصور به . وتارة أخرى يرتفع ملستوى الغناء العذب

كما صور به شخصيات كثرية متباينة، . قرقاش واستبداده وظلمه ومنطقه املعكوس بل وجنونه الذي وصل حد اهلوس

نها األمري اجلميل احلامل، والفالحة الرقيقة اليت حتلم باحلب بني ذراعي األمري اجلميل، ولكن حاهلا املتواضع حيول بينها م

واحتمل هذا الشعر أيضا تصوير النبالء األخساء والضحايا وأوضاعه املأساوية، وصور الغوغاء من . وبني أن حتقق أمانيها

ما حفلت به من م غريبة مضحكة، ومن قرارات ومفاجآت أصابت الشعب كما أصابت العامة، وأبرز مهزلة احملاكمة، و

وأبرز هذا الشعر شخصية الفالح الثائر واجلندي الثائر، كما احتمل غناء . النبالء، ورسم صورة النصر النهائي للشعب

يقرب كثريا من الوزير بولونيوس يف الفتاة وجدل األمري الفقري مع نفسه ومع الوزير، وصور الوزير تصويرا مقنعا، جعله 

.، الوزير املتأنق الراغب يف اخلدمة، والذي ميوت كوزير قرقاش ضحية نفاقه"هاملت"

. مث صب مسيح القاسم هذه األحداث يف قالب احلكاية اليت حتمل بعضا من صبغة املوضوع التقليدي: يف قالب احلكاية-2

ب الروح وفتاة الشعب اجلميلة، وإن كانت خامتة سندريال وأمريها هنا فمسرحية قرقاش تتضمن قصة األمري الشاب متوث

خامتة دموية؛ ذلك أن املسرحية ليست حديث خرافة ولكنها حقيقة كبرية وعظيمة ومرة، وحلوة صبها مسيح القاسم يف 

.قالب احلكاية ألن هذا القالب يسمح باملتعة والعظة معا دون طغيان أي من العنصرين على اآلخر

شكالحتليل املسرحية: الثالثالباب 
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:لزمانا":هو كل زمان وكل مكان، من اجل إظهار أن القضية هي قضية إنسانية للعامل برمته:زمان ومكان املسرحية-3

42".كل مكان:املكان،كل زمان

رع االفتتاحية هي افتتاحية مغناة من قبل جوقة كورس، متاما مثل اجلوقة اليونانية يف املآسي حيث تس:افتتاحية املسرحية-4

لك من خالل إيقاعات موسيقية ثقيلة، حيث يريد الكاتب أن يتحدث عن احلالة النفسية العامة جلمهور احلبكة وذ

االستبداد عرب تصويرعنلذا قام بتقنية السرد القصصي . املشاهدين، وأن يلفت انتباههم إىل ظاهرة االستبداد عرب التاريخ

خمتلفة، كل جمموعة من عصر أقدم من عصر اليت حيث ظهرت على املسرح جمموعات من الناس من عصورالعصور،

براعة مسيح القاسم يف فن السرد من جهة وإحاطته يظهر، األمر الذي تليها، بشكل أشبه ما يكون بالتسلسل الزمين املطرد

.بفن التاريخ والشعوب

األول ،ىل خشبة املسرحتبدأ بدخول رجلني مقنعني إ" لوحات"تتألف املسرحية من أربعة مشاهد أو : مبىن املسرحية-5

مث خيرجان من املسرح وتبدأ أحداث املشهد. بقناع ضاحك واآلخر بقناع باك .

ظاهرة االستبداد، فالقحط هو رمز ففيه تسليط للضوء على43"،الطاغوت يصعد العرش على سلم اجلوع"أما املشهد األول 

رقاش إىل خشبة املسرح من خالل الريح والدخان والغبار يدخل قف. ال االقتصادية فحسبللمعاناة االجتماعية والسياسية

فيحاول قرقاش إقناع حيث ضائقة ااعة، من مث يتم االنتقال إىل ذكر و. التشكيك يف األصل وضبابية النشوءوهذا رمز إىل 

. والقهر واالضطهادوهنا تتجلى ظاهرة الظلموسلبها ألنفسهم،الناس االستيالء على موارد اجلريان

حيث يعود اجلنود من 44"،حيصد حنطة اآلخرين ويشرب آبارهمقرقاش "يبدأ بالالفتة لرأينا أنه املشهد الثاين ولو نظرنا إىل 

. وأهازيجساحة املعركة بأناشيد وطنية

.7، قرقاشسمیح القاسم، 42
.13، قرقاشسمیح القاسم، 43
.31، قرقاشسمیح القاسم، 44
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ت وبال فكرة تذويب الفروق بني الطبقا"مكتوب عليها والذي يف بدايته حيمل الرجالن املقنعان الفتةأما يف املشهد الثالث 

للصراع بني عامة الناس وبني قرقاش، حيث أن ساحة أحداث املشهد الثالث هي حقل قمح ه جتسيدففي45"،على أصحاا

.الحني رجال ونساء وفتيان وفتياتلفيف من الففيه 

الناس ال اكمة، لكن واألخري تتجلى روح الثورة والتمرد على سلطة قرقاش الذي حيكم الناس بدون حماملشهد الرابعويف 

فهنا نرى اجلرأة عند املتهمني الذي يتهمون قرقاش بالظلم ويطعنون به يف وجهه، األمر . ختافه وال ابه وتصرخ يف وجهه

كما أن احلُجاب وأصحاب قرقاش يتعجبون من جرأة املتهمني . الذي يثري تعجب قرقاش من جرأم ومن متاديهم عليه

األمر الذي تكون ايته مقتل العديد منهم وبعد ذلك يريد . ال يثنيهم عن موقفهمفيحاولون قتلهم باملشنقة إال أن هذا

ويف النهاية ينجح الناس الثائرون بقتل قرقاش حيث تصبح األمة .قرقاش التمثيل باجلثة وقطعها من أجل إخافة الناس

: والشعب هم امللوك على أنفسهم

!عاش امللك العادل: فالح

!.عادلحنن امللك ال: اجلميع

!!العادل.. امللك.. حنن

.43، قرقاشسمیح القاسم، 45
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يرتئي مسيح القاسم زيادة الوعي السياسي واالجتماعي الفلسطيين وذلك جراء احلالة السياسية املأساوية واحلالة : الرمزية-1

لي اليت ترفض احلريات وتقيدها، ولذا فيستعمل القاسم الرمز قرقاش وهو يرمز ملؤسسة احلكم اإلسرائي. االجتماعية املتصدعة

. فإن املسرحية هي من األدب امللتزم الذي يعرب عن االيدولوجيا الفكرية عند مسيح القاسم

من ناحية أخرى يذكر الكاتب املطرقة واملنجل، ومها يرمزان طبعا للفكر الشيوعي الذي اعتنقه الكاتب، حيث يسخرمها 

ات األرض ومسيطرة على مقدراا، األمر الذي قابل الطبقة احلاكمة املستبدة اآلخذة خبريإلظهار كدح الفالحني ومعانام م

يتجسد متاما يف الصراع احلاصل يف مسرحية قرقاش بني الفالحني من جهة وبني احلاكم الظامل قرقاش وحاشيته من النبالء 

. من جهة أخرى

، وهو حسب رؤبني )BRECHT(لذي ظهر أيضا عند برخيتمسرحية قرقاش بعامل اإلغراب اتتميز حيث: اإلغراب-2

لالندماج يف الوهم املسرحي والتماهي معه ) أي حدوث عكس ما يتوقعه املشاهدون(سنري كبح امليل الطبيعي لدى اجلمهور 

.وذلك من اجل شد القارئ ودفعه للتفاعل مع جمريات املسرحية وأحداثها46من ناحية عاطفية،

لقد تأثر مسيح القاسم من الفلكلور العريب والتراث اإلسالمي ومسرح برخيت، فعنوان املسرحية : التناص الثقايف-3

الذي تويف يف القرن ) اء الدين بن عبد اهللا االسدي(هو تناص ثقايف، حيث أن شخصية قراقوش شخصية تارخيية " قرقاش"

كما يقتبس . ورة ورمزا للظلم عند الشعوبوقد أصبحت هذه الشخصية أسط. الثالث عشر حيث اشتهر بقسوته وظلمه

القاسم رموزا أخرى هلا دالالت خاصة، مثل املنجل واملطرقة، واليت تعكس جانبا من معتقدات الكاتب الشيوعية اليت آمن 

.ا يف تلك الفترة

.100، متابعات نقدیة في أدب سمیح القاسمطارق رجب، 46

التقنيات األدبية يف املسرحية: الباب الرابع
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خالل تسخريه التعبري عن مواقف وأفكار وأحاسيس من وهياستخدم مسيح القاسم تقنية القناعفقد:تقنية القناع-4

يستعملها كقناع للتورية عن الشخصية احلقيقية اليت اليت تعترب عنوانا هلذه املواقف واألفكار، حيثللشخصية التارخيية

47.يف كتاباته واليت تظهر يف النص، وتكون عادة حمل نقد وذم، وإال ملا كان األمر حباجة للتوريةيقصدها

يح القاسم بالكاتب برخيت يف استعماله لتقنية اإلغراب فإنه تتضح يف املسرحية وكما اتضح لنا تأثر مس: التأثر بربخيت-5

مسات أخرى من فن برخيت، وخاصة حني يدخل الرجالن املقنعان على املسرح ويف أيديهما الالفتات املكتوبة، وهذا 

. ب فيما يشبه االوبريتومن فن برخيت أيضا، املوضوع السياسي البالغ اجلدية املصبو. بعض من فن برخيت املعروف

وهي على . تصلح ألن تكون أول اوبريت سياسية تندد بالفاشية والطغيان من خالل أدبنا املسرحي" قرقاش"والواقع أن 

فهذه إذا مسرحية . كل حال قد أفادت كثريا من شعر مسيح القاسم الذي استخدم هذا الشعر استخداما دراميا فعاال

.دفشعرية جيدة البناء صادقة اهل

.103، متابعات نقدیة في أدب سمیح القاسمطارق رجب، 47
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. نال األدب املسرحي حيزا كبريا عند األدباء العرب يف القرن العشرين ألنه تضمن الرؤية الفكرية والرباعة الفنية

ال سيما موضوعات سياسية واجتماعية حمددة، فقد حتدث املسرح وكما أن املسرح كشف النقاب عن موضوعات كثرية 

. الشعوب العربية بسبب حالة الفقر واجلوع وحالة الكبت واحلرمان االجتماعيوالقطيعة اليت شعرت اغياهب العدم عن

األدب متأثرين من األدب العريب يف القروسطية ومن األدب الغريب يف اجلنس من كان املصريون هم السباقون يف هذا ولقد

. للمسرح العريب يف العصر احلديثهي النوي اليت عنها نشأل واحلكوايت فقد كانت املقامات وخيال الظ. العصر احلديث

شحن األدباء العرب لدراسة األدب 1898كما أن انكشاف العرب على احلضارة الغربية ال سيما بعد محلة نابليون يف 

يقلدوناألدباء العرب فقد انربى. منهخاصة مسرح شكسبري وبرخيتوباستفاضة واهتمام،الغريب واإلطاللة على املسرح 

.الثقافتنيتالقح بني نتيجةاملسرح العريبنتج املسرح الغريب، لذا 

وبصرف النظر عن االختالف القائم بني النقاد والباحثني حول نشأة املسرح العرب ومدى أصوليته وتأثره 

املهم الراعي ومشوئيل موريه وغريهم، فإن باملسرح الغريب، وقد حبثنا هذا األمر سابقا مستعرضني مجلة من اآلراء منها لعلي 

من خالل إقامة املسارح ومتثيل ،يف سنوات العشرينيات والثالثينياتخاصة املصرياملسرح الذي حققهنجاحهنا هو ال

األدباء يف مجيع األقاليم والدول، فكان لكل إقليم أو دولة مسرحا خاصا ا يتحدث حيظى باهتمام بدأ حنياملسرحيات،

.هومشاكلشعبها مهوم عن

والصراع الفلسطيين العريبالصراع اليهودي نتيجةذا طابع خاصبرز املسرح الفلسطيين كمسرح قد و

1948فقد كان املسرح الفلسطيين قبل عام . بني املعسكرينوالتارخيياإلسرائيلي، وذلك بسبب اخلالف الوطين والفكري

اهلويةحتدث عن املعاناة واألرض واحلفاظ على لسطينية وألجل ذلكقومي يطالب بإقامة دولة فله حضور وطين و

خالصة البحث
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وضعف وذلك بسبب تصدع القيادة الفلسطينية من جهة 1967إىل 1948يف فترة خفتلكن هذا احلضور .الفلسطينية

: وذلك لسببني1967هذا اجلمود قد زال بعد حرب إال أن. األدب الفلسطيين من جهة أخرىتيار

.1967تداعيات النكسة عام يف إثرشوء الرتعة الوطنية الفلسطينية والقومية العربية بشكل الفت للنظر األول هو ن

الغربة وحتديداوالثاين فهو أن األدباء الفلسطينيني قد ولو وجوههم شطر املسرح من اجل الولوج يف املوضوعات السياسية 

ويف خضم تلك األوضاع سطع. لكارثية اليت مر ا الشعب الفلسطييناالسياسية واالجتماعية والسياسيةوالظروفواملعاناة 

كان شاعرا ملتزما حيثالقضية الفلسطينية،خدمةاملتوالية واملتعددة يفمسرحياتهالشاعر مسيح القاسم الذي كتب جنم

بعد قيامناقرقاش اليت وقد ظهرت براعته يف مظان مسرحية. ولفكرته الشيوعية من جهة أخرى،للقضية الفلسطينية من جهة

: إىل متوالية من االستنتاجاتأُفضي بنا بتمحيصها 

إن مضمون مسرحية قرقاش هو املعاناة الفلسطينية بشكل خاص واإلنسانية بشكل عام، فظاهرة الظلم تواجه -1

هذه الشخصية.والشعوب اليت ظهرت يف املسرحيةاألمر الذي تبدى يف شخصية قرقاش،الشعوب عرب األزمنة واألمكنة

ميكن تأويله إىل احلاكم أو الرئيس أو فعلى اجلانب السياسي . هي رمز إما للنظام السياسي أو النظام االجتماعي)قرقاش(

حاجات الناس والشعب، وهنا يظهر االستغالل والقمع إىلااللتفات املؤسسة السياسية اليت حتكم وفق رغبتها دون 

) النبالء(فهو التصدع والفجوة بني الطبقة الغنية االجتماعيأما على اجلانب . لسياسيةالسياسي واحلرمان يف املشاركة ا

فشخصية قرقاش متثل الطبقة االقتصادية اليت تود احلفاظ على مكانتها متجاهلة . والطبقة الفقرية الكادحة املتمثلة بالفالحني

أن يهاجم جريانه من أجل سرقة أمواهلم قرر قرقاش عندما القتصادية الصعبة للطبقة الكادحة، وهو ما حدث األوضاع ا

.املنهارة اليت يعيش شعبه حتت وطأااحلالة االقتصادية تجاهاللنفسه، م

؛ظاهرة الظلم عند الشعوب املختلفةلوهي السرد التارخيي ،كثرية هي األنساق يف مسرحية قرقاش، منها التارخيية-2

كما؛داللة على الظلم والقمعوورمزاقاش اليت باتت أسطورة يف الثقافة العربيةشخصية قرممثلة يفوهي،ك الثقافيةوهنا



iceq@hotmail.co.ukكنا كفر –في اللغة العربیة من جامعة حیفا مقدم من معاذ خطیب BAلنیل لقب بحث –أنموذجا " قرقاش"سم ومسرحیة القاسمیح –المسرحي في فلسطین األدب 
42

االجتماعيالتمييز حماولة الفالحني درء وقضية األرض تتعلق بالنظام الشيوعي مستقاة منجند انساقا فكرية معاصرة 

. والتفرقة على أسس طبقية

فقد ،الفلسطيين ويف إرهاص أدب االلتزام عند األدباء الفلسطينينيعن ذكر إسهامات املسرحية يف زيادة الوعيةوال مندوح

خلدمةوحتديد معامله ويئتهاملسرحيجتنيد اجلنس األديبصاحل رافدا من الروافد األوىل اليت صبت يف كان مسيح القاسم 

. يديولوجيةالفكرة األ
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