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دكر العرب في الثقافة األكركبية
كػاف التػراث العربػػي فػي عصػػر اإلسػبلـ الػػذهبي فػي المشػرؽ كالمغػػرب عمػى مسػػتكل مػف النضػػا كاالزدهػار بحيػػث

احتؿ مكاف الصدارة مف العالـ كمه فك انر كحضارةن كعممان كثقافةن ،فقد كػاف فػي بغػداد دار الكتػب التػي أنشػاها الخميفػة الناصػر لػديف

اهلل العباسي سنة  589هػ

()1

 ،ك كاف في القاهرة دار الحكمة التي أنشاها الحاكـ بامر اهلل عاـ  895هػ

()2

 ،كمكتبة السمطاف

المؤيد الرسكلي في المؤيدية بتعز مف ببلد اليمف ( .)3كقد ضمت سائر حكاضر اإلسبلـ في العالـ العربػي مثػؿ هػذل المكتبػات.
كمف هنػا كػاف ال بػد أف يػؤثر هػذا التػراث المزدهػر عمػى البمػداف المحيطػة كالمتصػمة بػه كمنثػا أكركبػا تػاثي انر فعػاالن كذلػؾ عبػر طػرؽ
عدة ؛ منثا( :الترجمة) حيث بدأت حركة ترجمة كاسعة النطاؽ لنقؿ التراث العربي بمختمؼ المغات اليكنانيػة كالبلتينيػة

()4

 ،كمنثػا

االحتكاؾ المباشر  -عبر الفتكحات اإلسػبلمية األكلػى  -بػيف العػرب كالركمػاف ( ،)5ثػـ الحػركب الصػميبية التػي دخمػت فيثػا أكركبػا
في احتكاؾ مباشر مع العرب كالثقافة العربية ،فكاف لجزيرة صقمية التػي فتحثػا المسػممكف عػاـ 122ه ػ ( ،)6ككػذا بػبلد األنػدلس

التي دخمثا العرب أيضػان كأنشػاكا فيثػا مػدنان عمميػة منثػا قرطبػة كطميطمػة كػاف لثمػا دكر كبيػر فػي عمميػة التكاصػؿ كاالتصػاؿ بػيف
الثقافتيف العربية كاألكركبية ( .)7كما كاف لمرحبلت التػي كػاف يقػكـ بثػا األكركبيػكف إلػى عكاصػـ الػببلد العربيػة دكر كاضػ فػي هػذا

التػػاثر  ،يقػػكؿ الػػدكتكر /تكفيػػؽ الطكيػػؿ(( :ازدهػػرت الحيػػاة العقميػػة فػػي األنػػدلس فػػي القػػرف الثػػاني عشػػر حتػػى كانػػت فػػي عصػػرها
الػػذهبي .فكانػػت قبمػػة عممػػاء أكركبػػا يحجػػكف إليثػػا ليتمق ػكا العمػػـ عمػػى يػػدم عممائثػػا ..كقػػد عرفػػت أكركبػػا المسػػيحية كػػؿ هػػذا الت ػراث
العربي اإلسبلمي كأفادت منه في كقت كانت تثـ فيه باليقظة كتمتمس أسباب النثكض)).

()8

كقد تحدث كثير مف نقادنا عف أثر اآلداب العربية في تككيف اآلداب األكركبيػة كمنثـ العقػاد فػي كتابػه أثػر العػرب فػي

الحضارة األكركبية  ،ك عبد الرحمف بدكم في كتابه دكر العرب فػي تكػكيف الفكػر األكركبػي كسػثير القممػاكم كمحمػكد عمػي مكػي
في أثر العرب كاإلسبلـ في النثضػة األكركبيػة

()9

إذ يػرل العقػاد أف لػيس بػيف أدبػاء أكركبػا نػابق كاحػد قػد خمػى شػعرل أك نثػرل مػف

بطػػؿ إسػػبلمي أك نػػادرة إسػػبلمية مػػف شكسػػبير كأديسػػكف كبػػايركف ككمكري ػدج كشػػممي كريػػرهـ مػػف األدبػػاء اإلنجميػػز كجيتػػي كهيػػردر

كليسينق كريرهـ مف األدباء األلماف كفكلتير كمكنتيسكيك كهيجك كالفكنتيف مػف الفرنسػييف( ،)10كال يخفػى مػا اعتػرؼ بػه المستشػرقكف
كأكدكل مف هذا التاثر .كمف ذلؾ ما ذكرل المستشرؽ ماكييؿ الذم قاؿ(( :إف أكركبا مدينة لمببلد العربية بنزعتثا المجازية الحماسػية

كمػػا هػػي مدينػػة بعقيػػدتثا لػػببلد اليثكديػػة ،كاننػػا نحػػف األكركبيػػيف مػػدينكف لبطحػػاء العػػرب كسػػكريا كمعظػػـ القػػكل الحيكيػػة الدافعػػة أك
بجميع تمؾ القكل التي جعمت القركف الكسطى مخالفة في الركح كالخياؿ لمعالـ الػذم كانػت تحكمػه ركمػا كمػع تحفظػات جػب عمػى

( )1يراجع  :النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة . 119 / 6 ،
( )2يراجع  :اتعاظ احلنفا بأخبار األئمة الفاطميني واخللفا . 56 / 2
( )3يراجع  :العقود اللؤلؤية يف تأريخ الدولة الرسولية . 441 / 1 ،
( )4يراجع  :أثر العرب يف احلضارة األوروبية  ،ص . 11 – 11
( )5يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص . 19
( )6يراجع  :تأريخ اإلسالم ووفيات ادلشاهري واألعالم . 7 / 8 ،
( )7يراجع  :أثر العرب يف احلضارة األوروبية ص . 56 – 55 ، 37
 )8في تراثنا العربي اإلسالمي د /توفيق الطويل ،من سلسلة عالم المعرفة العدد (;<) جمادي اآلخر 5849هـ /مارس 5=<9م.
 )9انظر :في تراثنا العربي اإلسالمي هامش (<)65

 )10يراجع  :أثر العرب يف احلضارة األوروبية

ص =. 9
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ه ػػذل العب ػػارة فين ػػه ال ينف ػػي األث ػػر ال ػػذم ترك ػػه األدب العرب ػػي ف ػػي ش ػػعر األكركبي ػػيف كنث ػػرهـ من ػػذ الق ػػرف الثال ػػث عش ػػر إل ػػى الق ػػركف

الحديثة))(.)1

كلػػيس بخػ و
ػاؼ تػػاثر دانتػػي (1321ـ) فػػي الككميػػديا اإللثيػػة بالمصػػادر اإلسػػبلمية كفػػي مقػػدمتثا رسػػالة المع ػراج كرسػػالة
()2

الغفػراف لممعػػرم ككتػػب محػػي الػػديف بػػف عربػػي حسػػب مػػا أكػػدل المستشػػرؽ اإلسػػباني سػػيف ببلسػػيكس (1944ـ)

كمػػف الجمػػي

مػػدل تػػاثير ألػػؼ ليمػػة كليمػػة فػػي األدب األكركبػػي ،فبعػػد أف ترجمػػت هػػذل الحكايػػات إلػػى المغػػات األكركبيػػة كطبعػػت عػػدة طبعػػات ،
اقتبس الكاتب اإليطالي الشثير بككاشيك في كتابه األياـ العشػرة الكثيػر منثػا .فانتشػر الكتػاب فػي بمػداف أكركبػا الغربيػة ،كاقتػبس

منه الكاتب اإلنجميزم شكسبير مكضكع مسرحيته العبرة بالنثاية  .كسار شكسر عمى نثا بككاشيك فكتب قصص كػانتكبكرم
عمػى المنػكاؿ نفسػػه.

()3

كهػك مػا دعػػا المستشػرؽ جيػب لمقػػكؿ بانػه :لػكال كتػػاب ألػؼ ليمػة كليمػػة لمػا كػاف قػػد ظثػر أمثػاؿ ركبنسػػكف
()4

كركزك ك رحبلت جكليفر  ،كلكالل لكاف األدب اإلنجميزم أفقر مما هك كأتعس .
كلعؿ رحمتنا هذل مع شكسبير تاتي مف هذا المنحنى التاثيرم لآلداب العربية في اآلداب األكركبية كالذم سنتابعه في إطار ما
تبينال مف انعكاس لقصص الفركسية كالحب العربية عمى الفف الركائي كالمسرحي لآلداب األكركبية في مراحؿ نثضتثا األكلى
المتجمي في دراستنا هذل لمسرحية أكثمك (عطيؿ) لشكيبير كتاثرها بقصص الفركسية كالحب العربية كباألخص في حكاية عنتر

بف شداد حسب مناقشاتنا كتحميبلتنا المسركدة في مناحي كأجزاء هذل الدراسة .كالمتمثمة في المباحث التالية:
المبحث األكؿ :استعراض الحكايتيف.
0قصة عنترة في الركايات العربية.

0قصة عطيؿ  Othelloفي مسرحية شكسبير.

المبحث الثاني :مكاطف التبلقي في الحكايتيف.
المبحث الثالث :بناء الشخصيات ك الحدث
المبحث ال اربػع :الدليؿ المادم التاريخي ألخذ شكسبير شخصية بطمه  Othelloمف الشخصية العربية عنترة .

 )1يراجع  :في تراثنا العربي اإلسالمي ص=65
 )2يراجع  :المرجع نفسه  ،ص= ، 664-65وأثر العرب في الحضارة األوروبية  ،ص ;. 9
)3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9

 )4االستشراق الفرنسي واألدب العربي:د.أحمد درويش,الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة,ط5==;/م ص . 74
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المبحث األكؿ  :استعراض الحكايتيف
 -1الحبكة القصصية لركاية عنترة بف شداد مف كاقع التراث العربي



اعتاد العرب في جاهميتثـ عمى كسب ما يحفظ بقاءهـ في الحياة مف الغارات عمى بعضثـ البعض ،كفي كسط هذا الكاقػع
الذم تممؤل الحركب كالغارات التي ال قانكف لثػا تطمػع أسػرة البطػؿ فػي نكاتثػا األكلػى ،فشػداد بػف قػراد ينػاؿ نصػيبه مػف الغنيمػة إثػر
رارة لقبيمته ،كلـ يكف هذا النصيب سكل أمة سكداء تػدعى زبيبػة  ،تمػد لػه عبػدا أسػكد فاسػمال أبػكل كسػيدل عنتػرة .بػدأ العبػد األسػكد

حياته بطفكلة شكسة في بيئة صحراكية فرضت عميه البطكلة كالشجاعة فنشا فارسا يفاجئ قبيمته بشجاعته منذ التاسعة ،فبل يسمع
منه إال زئير األسد  ،مما دفع ممؾ القبيمػة زهيػر إلػى االحتفػاء كاإلشػادة بافعالػه البطكليػة كريرتػه عمػى النسػاء( :كاهلل ليكػكنف هػذا
العبػػد شػػديد الغيػرة عمػػى النسػكاف كيصػػير شػػجاعا قرمػػا مناعػػا)؛ ال بػػؿ أصػػبحت مغام ارتػػه حػػديثان فػػي مجػػالس نسػػاء قبيمتػػه التػػي مػػف

خبللثا تشرؽ فتاة جميمة استثكاها الحديث عف صاحب هػذل القصػص البطكليػة ،كلػـ تكػف هػذل الفتػاة سػكل عبمػة ابنػة عمػه مالػؾ

أحد أشراؼ قبيمة عبس كأسيادها ،فاعجبت به ،ككاف البطؿ بدكرل يتردد عمػى بيػت أبيثػا ليقػكـ بمثػاـ الخدمػة التػي أككمػت لػه كعبػد
ابػف أمػػة ،كمػػف هنػػا تفجػػر الحػػب بينثمػػا ،كأخػػذ يتقػػد يكمػػا بعػػد يػكـ فػػي ظػػركؼ عرفيػػة قبميػػة تمنػػع العبػػد األسػػكد  -الشػػاؾ فػػي أصػػمه

الغامض  -مف الزكاج بسيدة عربية ،كاف ذلؾ دافعا له ليصكؿ كيجكؿ ؛ ليزيؿ عنه هذا المػانع العرفػي بانتصػارات عظيمػة لقبيمتػه

ترفعه إلى مرتبة األسياد.

احتفاء الممؾ بعنترة كشجاعته كقكته ككف لمبطؿ أعداء ألداء حاقديف اختمفكا في أسمائثـ كاتفقكا في الثدؼ مسػتخدميف كػؿ
كسائؿ الخيانة كالمكر ،فيبدأ عنترة حياة بائسة حب رير مضمكف مستقبمه ،أعداء ألداء يحاربكنه ،مجتمع ينظر إليه بازدراء  ،فمػا
هك إال العبد الذم لـ يعترؼ بػه أبػكل ،إال أف أخػبلؽ البطػؿ ترفعػت عػف كػؿ حقػد كتثمػيش؛ فصػنعت منػه بطػبل ريػك ار عمػى النسػاء
يصنع مف أم لقاء معركة ،كهذا ما دفع الممؾ زهير إلػى أف يثنػي عميػه عمػى المػؤل ،كيخمػع عميػه رداء الشػرؼ أمػامثـ ،بػؿ يجمسػه

بجكارل في أعياد االنتصارات .أصػب عنتػرة بعػد هػذا اليػكـ بطػبل محاربػا فػي المعػارؾ اسػتثناء عػف بقيػة العبيػد فػي القبيمػة ،كمػف ثػـ
تج أر عمى إعبلف حبه لعبمة في أشعارل التي تمتمئ بالببلرة كتعا بالبياف ،فكانت كمماته مف لسانه كالضربات مػف سػيفه .لكنثػا ال
تفيد أماـ عـ كاف يرل في البطؿ (أبعد ما يككف عػف الػزكج المناسػب المررػكب فيػه) مثمػا عػبل كارتفػع حتػى كاف كصػؿ هيامػه بثػا
إلى أف يقكؿ :أقسـ بعبس أنػي أنػا العاشػؽ لعبمػة إلػى األبػد إال أف امػتبلء قمػب عبمػة بالبطػؿ جعمثػا تبػادؿ الكفػاء بالكفػاء ،كتجثػر

بحبثػػا لػػه أمػػاـ أبيثػػا كأمثػػا كأخيثػػا فػػاذهمتثـ بمػػا يخػػالؼ تقاليػػد القبيمػػة ،كتحممػػت فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ األذل ،كمػػا تحمػػؿ عنت ػرة مػػف أبيػػه
الطرد كالثجراف؛ إال أنه في األخير يضعؼ  -كهك البطؿ -أماـ الحب الذم يبررل أماـ األمير مالؾ بقكله( :يػا مػكالم ،مػا حممنػي
هد مني الحيؿ كالقكل ،)...كيخرج عنترة إلى الصحراء ينفس عف نفسه بسيفه.
عمى ذلؾ إال الثكل الذم ٌ
أخذ البطؿ يتنقؿ بيف الكهاد كيصنع له البطكالت التي كصمت به إلى أف يكاجه شارب الدماء يزيػد بػف حنظمػة  ،كيمقنػه درسػا
أصب حديثا مف أحاديثه ،كبينما هك يصنع تمؾ األمجاد كالبطكالت تستمر حياكة المكائد لمقضاء عميه كيمارس معه أعداؤل النفػاؽ

فػػي التعامػػؿ لخ ػ كفثـ منػػه ،كبالمقابػػؿ يسػػتمر دعػػـ كاحتفػػاء الممػػؾ بػػه ألنػػه يػػرل فيػػه سػػر مناعػػة قبيمػػة عػػبس التػػي تسػػند لػػه المثػػاـ
العسكرية الكبرل ،لكف البطؿ يرل بانثـ يجعمكف منه راليا في الحرب رخيصا في السمـ.

 انظر :سيرة عنترة ,المجلد ,< -5طبعة حيدر آباد,وأيضا:سيرة عنترة:د.محمود ذهنـي,دار المعـار  -القـاهرة,ط5=;=/6م ,و:سـيرة فـارس الحجـاز عنتـرة بـن
شــداد,المكتبة الفقافب ــة-بي ــروت-لبنــان,ط5=;=/م57==-ه(<مجل ــدات),و:عنترة ب ــن ش ــداد,دار الكات ـ العرب ــي-بيروت(ج ــن)ان) .وقاربنــا ذل ــو م ــع رواي ــة

أ.ل.رانيال مؤلف كتاب" الماضي المشترك بين العرب والغرب..أصول اآلداب الشعبية الغربية" ,وهـو بـدورك كـان قـد أخـنها مـن الروايـة الشـعبية العربيـة لقصـة عنتـرة
مترجمة عن "كالوسـتون"الني أخـنه ا بـدورك عـن "هـاملتن" ,وقـد أعـادت المترجمـة النصـوص إلـا أصـلها العربـي كمـا وردت فـي الروايـة العربيـة,وذلو لمـا فـي هـنا
األخــن الغربــي للحكايــة العربيــة وترجمتهــا مــن داللــة علــا انتقــال هــنك الحكايــة إلــا الغــرب( .انظــر الماضــي المشــترك  -ص  )577تــيليف أ.د .رانــيال ،ترجمــة د .نبيلــة

إبراهيم  .سلسلة عالم المعرفة الكويت –رقم -685رمضان=585هـ 5=== -م.
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يعكد عنترة إلى قبيمته مػكهف القػكل كفػي جعبتػه ر ارئػب مػا كاجثػه مػف مغػامرات كلكنػه كػاف يحػدكل أمػؿ المقػاء بمحبكبتػه التػي
ستنسيه كؿ ما أهمه ،استقبمه الممؾ استقباؿ األبطاؿ كأهدال هديػة ثمينػة منثػا عقػد مػف الجػكهر أهػدال البطػؿ لمحبكبتػه عبمػة برهػاف
محبة ككفاء ،كررـ ما كاجثه مف أبيه كعمػه إال أنػه فػي أكثػر مػف مػرة ينقػذهـ مػف األسػر ،فيعػكد عمػه إلػى التخطػيط لمػتخمص منػه
حتى يبعدل عف ابنته ،في الكقت نفسه يتقدـ لعبمة شاب نبيؿ مغركر يظثر عميه الثراء لكنه كاف ربيا يػدعى عمػارة  ،فيقبمػه مالػؾ
مقابػػؿ مػػاؿ كفيػػر ،لكػػف عنت ػرة يتغمػػب عميػػه فػػي أكثػػر مػػف م ػرة ممػػا دفػػع شػػداد إلػػى إعػػادة عنت ػرة إلػػى خدمػػة النسػػاء كرعػػي الماشػػية،
كيسػػتمر عمػػارة فػي إنفػػاؽ المػػاؿ لمالػػؾ كزكجتػػه التػػي كانػػت تكهمػه أف عبمػػة مػػف نصػػيبه مسػػتغمة ربػػاءل كتسػػتمر معػػه حتػػى النثايػة

حيث يفقد ثركته كيقع في األسر فينقذل عنترة ،بؿ إنثا كانػت تػدفع زكجثػا ضػد عنتػرة كتشػكؾ فػي عفػة عبمػة ،أمػا عبمػة فتقػؼ بقػكة

رافضة االرتباط بغير عنترة ،تشاركه أحزانه كترسؿ إليه رسالة مع أمه :طمئني قمب ابف عمي عنترة ،كأخبريػه أنػه حتػى لػك كصػؿ
األمر بػاف يجعػؿ أبػي قبػرم مكانػا لراحتػي فمػف أررػب إال فيػه ،كلػف أختػار ريػرل  .فػي حػيف كػاف عنتػرة عمػى عممػه األكؿ فػي رعػي
الماشية كحماية النساء تاتي معركة بيف عبس كطي كتمحؽ الثزيمة عبسا فيسػتدعي زعمػاء القبيمػة عنتػرة إلنقػاذ قبيمتػه ،يػاتي عنتػرة
كيػػدخؿ المعركػػة بعػػد كعػػد مػػف أبيػػه كعمػػه إف هػػك أنقػػذ عبمػػة سػػيقدمانثا لػػه زكجػػة ،فانقػػذها كشػػرؼ عبسػػا بالنصػػر ،لكنػػه مػػا لقػػي إال
الخداع كالمكر مف عمػه ،إال أف البطػؿ حقػؽ بعػد النصػر هػدفا مػف أهدافػه ،فقػد كافػؽ زعمػاء القبيمػة  -ررػـ ك ارهػة الحاقػديف  -أف

رداء مطػػر انز بالػػذهب ،كأعمػػف عمػػى المػػؤل عنت ػرة بطػػؿ عػػبس
يمػػن عنتػرة شػػرؼ مرتبػػة العربػػي ،كأقػػيـ حفػػؿ لػػذلؾ كخمػػع عميػػه الممػػؾ ن
كعػػدناف  .أمػػا الكعػػد بػػالزكاج فقػػد تظػػاهر عمػػه بالمكافقػػة لكنػػه بخداعػػه طمػػب مثػ انر البنتػػه ألفػان مػػف النػػكؽ العصػػافير التػػي تكجػػد فػػي
العراؽ ،فقبؿ البطؿ بذلؾ .اتجه عنترة صكب العراؽ برفقة أخيه المخمص الثقػة (شػيبكب) الػذم كػاف بػارع الرمػي ،عارفػا بػالطريؽ،
كالذم كاف حمقة الكصؿ بينه كبيف عبمة ،فبل ياتي بخبرها إال هك مع أنه كاف عربيدا يحب المزح مع النساء ،كفػي الصػحراء كاجػه

البطبلف عاصفة شديدة فرقت بينثما كحالت دكف رجكع عنترة إلى عبمة بالمثر ،فغاص البطػؿ فػي الرمػاؿ لػكال إنقػاذل مػف رجػؿ رل
في الصحراء ،أما شيبكب فقد ظف أف أخال قد مات فعاد إلى القبيمة حامبل نبا محزنا لعبمة مفرحا ألبيثا.
تعافى عنترة ثـ كصؿ إلى المنذر الذم ساله عف نفسه ،فقاؿ عنترة :اعمـ أيثا الممؾ أنني أنا الميث الثماـ كالبطؿ الضرراـ،

الضػػارب بالحسػػاـ ،أنػػا طبيػػب عػػبس إذا مرضػػت ،كحاميثػػا إذا ذلػػت  .يصػػؿ عنت ػرة إلػػى كسػػرل عػػف طريػػؽ المنػػذر فيعجػػب كسػػرل
بفصاحة البطؿ كجسمه كشجاعته فقربه كأكرمه مما أثار حقدا لدل بثراـ فارس الديمـ الذم حاكؿ رير مرة قتؿ عنترة بمكر كخداع
إال أنػه يفشػػؿ؛ لكػف البطػػؿ يكاجثػه باخبلقػػه العاليػة ممػػا يزيػد كسػػرل تقػػدي ار لعنتػرة فقػػد خمػع عميػػه الػرداء الممكػػي كأهػدال تاجػػه ليثديػػه
البطؿ لعبمة يكـ زفافثا ،كهذا  -أيضان -دفع رستـ القائد الفارسي إلى تحدم البطؿ ،كررـ تجاهؿ البطؿ إال أف إصرار الحاقػد دفػع

البطؿ إلى القضاء عميه بسيفه الظامي الذم طالما تغنى به في أشعارل.

كلئف كاف البطؿ قد أررؽ في بثرج التحضر ،كرأل الجػكارم البلتػي حػاكلف إرػراءل إال أف ذلػؾ لػـ ينسػه كيمثػه عػف هدفػه الػذم

جاء مف أجمه (مثر عبمة) .أما عبمة فقػد عانػت كثيػ ار فػي ريػاب عنتػرة الػذم اسػتقر لػديثا بانػه قػد مػات ،فقػد تثافتػت عميثػا نفػكس
زعمػاء القبائػؿ مػا بػػيف مجبػر ألبيثػا ككاقػػد الكنػاني كخػاطؼ لثػػا كطارقػة الميػالي؛ إال أنثػػا ظمػت مخمصػة لعنتػرة فػردت عمػى عػػرض
أبيثا المتثاكف الضعيؼ ردا قكيا كرفضت الزكاج بعمارة أك ريرل ألنثا قد دفنت قمبثا في قبر عنترة لكف أباها يجبرها عمى ذلؾ.

عاد البطؿ مػف أعظػـ مغام ارتػه ليجػد عبمػة تحػت نػار اليػاس مختطفػة فيخمصػثا ،كيكػكف المقػاء الػذم نفػ الػركح فػي جسػد عبمػة

لتعكد مف جديد ،التقى الثائماف كأخذت عبمة تحكي ما نقمه شيبكب عف كفاته ك الحزف كالعذاب الذم عانته ،كهػك بػدكرل حكػى لثػا
مغامراته كاألخطار التي مر بثػا كهػي مسػتمتعة مشػفقة  ،ثػـ أقػيـ حفػؿ بثػيا بحضػكر أصػدقاء البطػؿ دارت فيػه الكػؤكس كرقصػت
النساء كبعد الحفؿ انضـ عنترة إلى عبمة التي ارتمت في أحضػانه ارتمػاء العاشػؽ الكلثػاف كقبمتػه عػدة مػرات ررػـ عػدـ رضػا أبيثػا
لكف بطكلة البطؿ كانتصاراته جعمته جدي ار بثا.

استقبؿ الممؾ كزعماء القبائؿ البطؿ القائد بينما قاـ عمارة العدك الماكر  -حيث كاف يقكد بعير عبمة بذؿ  -باختطاؼ عبمػة

مستغبل انشغاؿ عنترة ،مما أفقد عنترة عقمه ،كبػات يفكػر كثيػ ار كربمػا كصػؿ إلػى الشػؾ فػي عبمػة ،فمػـ يعػد يحػس بشػيء ممػا يحػيط
به ،فثك لـ يتكقع أف يحصؿ هذا بعد ذلؾ العنػاء الطكيػؿ كمػا هػي إال أيػاـ حتػى أتػى شػيبكب المخمػص بخبرهػا مػف ديػار مفػرج بػف
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همػػاـ الطػػامع الجديػػد فػػي عبمػػة فانػػدفع عنت ػرة كاألسػػد إلنقػػاذ عبمػػة ،كفػػي خضػػـ المعركػػة يجػػد شػػيبكب عبمػػة فيحضػػنثا بػػيف ذراعيػػه
كيذهب بثا إلى عنترة فضمثا البطؿ كقبمثا بيف عينيثا ،كأتى بعد ذلؾ عمارة كأخكل ربيعة يعتذراف لعنترة فيرد عميثمػا :عمػى الػررـ

إلي بسبب سكاد بشرتي فيف أفعالي أفعاؿ النببلء .
مف أنه يساء ٌ
كررـ هذا االنتصار إال أف كالد عبمة يتكسؿ إلى األمير شاس الذم كاف ناقما كحاقدا عمى عنترة منذ كاف صبيا بسبب قتمه

لعبدل داجي  ،ناهيؾ عف تقريب الممؾ له كالثناء عميه ،تكسؿ إليه أف ياخذ عبمة تحػت حمايتػه لكػي يخمصػثا مػف عنتػرة كاسػتجاب
شاس لمجباف فاخذها ررـ اعتراض األمير مالؾ كرفض عبمة ،كفي هذل األثناء بمػق اليػاس مػف عنتػرة حػد البكػاء فخػرج هائمػا عمػى

كجثه نحك مكة شاكيا إلى رب العالميف ،كبرفقته الثقة شيبكب ليتـ في ريابه العقد لعمارة مف عبمة تحت رعاية األمير شاس الػذم
ينقذل عنترة بعد ذلؾ مف أسر بؿ مف قتؿ محقؽ ليريه األخبلؽ مع األعداء .
عاد البطؿ إلى ديارل كعند كصكله هنال عمه مالؾ بعكدته نفاقا ككعدل باف الزكاج مف عبمة سيككف في الميمة ذاتثا ال سػيما
بعد اتفاؽ الممؾ كأبنائه عمى صداقتثـ لمبطؿ عنترة؛ إال أف مالؾ المخادع يرحؿ باهمه س ار ليصؿ ديار قػيس فيػاتي عنتػرة فػبل يجػد
أحدا فقاؿ معمقته الشثيرة:

أـ هؿ عرفت الدار بعد تكهـ

هؿ رادر الشعراء مف متردـ

()1

ككعادته يقكـ البطؿ بتخميصثا كاعادتثا إلى ديارها ؛ ليعكد الصراع مع الحاقديف في قبيمته مف جديد
كتفاديا لمنزاعات أمر الممؾ زهير عنترة بالخركج مف القبيمة كاستغنى عف بطكلته لكنه يستدعيه في حركبه مع النعماف.
مات الممؾ زهير كابنه شػاس كمػات مػف بعػدهما األميػر مالػؾ الػذم كػاف صػديقا حميمػا لعنتػرة كظثػر شػبحه لعنتػرة كهػك يقػكؿ

له :نمت عف أخذ ثارم يكـ األماف مما دفع البطؿ إلى االنتقاـ له.

تػػزعـ أمػػر القبيمػػة األميػػر قػػيس بػػف زهيػػر فػػالتؼ حكلػػه أعػػداء عنتػرة يثيركنػػه عمػػى البطػػؿ لكػػف الممػػؾ عػػرؼ قيمػػة عنتػرة عنػػدما
استدعال في معركة ليصنع له النصر بعد الثزيمة كما صنع له النصر في معارؾ داحس كالغبراء الشثيرة ،كفي ظؿ هذا االنسجاـ
بيف الممؾ كعنترة يجرب الخائف عـ البطؿ خر ردراته فيخطط لقتؿ البطؿ كيثرب تحت رفػض عبمػة التػي أبقاهػا فػي رعايػة عمثػا

شداد ،مما هيا الجك لعنترة برعاية الممؾ كمباركته أف يحقؽ منال بػالزكاج ،كفعػبل أقػيـ الػزكاج فػي حفػؿ بثػيا لػـ تػر لػه عػبس مثػيبل
مف قبؿ ،كزفت العركس إلى عريسثا في رياب مالؾ األب المخادع الجباف ،كاكتفى الحاقدكف بقكلثـ عند رؤيتثـ عبمة في زينتثا:
يا خسارة هذا الحسف كالبياض لذلؾ السكاد .
كبعد أف عاش الحب بػيف عنتػرة كعبمػة سػنكات يػاتي المػكت لمػف أرل خصػكمه كأعػداءل المػكت قبػؿ أف يػاتيثـ ،فبينمػا هػك عائػد
مف اليمف بات ليمته في ك واد كثيؼ األشجار مع عبمػة ،كعنػدما كػاف فػي أحضػانثا سػمع أصػكاتا فخػرج ،فاتػال سػثـ رػادر خػائف مػف
كزر الرجؿ المنتقـ األعمى ،فاصابه فسحب نفسه إلى الخيمة ككقؼ بجكارل زكجته كأصدقاؤل ثـ أتي بالرامي جثة هامدة إلى خيمػة

البطؿ ،فعرفه البطؿ مف مبلمحه.
بػػدأ اليػػاس كاأللػػـ يػػدب فػػي البطػػؿ لعممػػه بغػػدر األعمػػى لكنػػه تحامػػؿ حاميػػا عبمػػة حتػػى أكصػػمثا إلػػى مشػػارؼ ديػػار عػػبس بعػػد
مبلحقػة قطػػاع الطػػرؽ لػػه ،كبعػػد أف أمػػف حبيبػػة القمػػب كقػػؼ فػي ممػػر ضػػيؽ لمػكادم فغػػرس رمحػػه فػػي األرض ليتكػػئ عميػه كيمػػكت

عزي از بعد أف صنع أسطكرة في الحب كالفركسية.

( )1ديوان عنرتة  ،ص . 81
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 -2الحبكة القصصية لمسرحية كليـ شكسبير Othello



تػػدكر أحػػداث القصػػة الدراميػػة خػػبلؿ حػػركب طاحنػػة بقيػػادة البطػػؿ المغربػػي األسػػكد عطيػػؿ ( )Othelloالػػذم أهمتػػه قػػكة
جسمه كحنكتػه القتاليػة ليكػكف قائػدا لقػكات البندقيػة بػررـ أصػمه الػذم لػـ يكػف معركفػا لمقيػادة العميػا فػي البندقيػة بييطاليػا كبػررـ لػكف
بشرته السكداء التي كاف ينعت بثا.
تبػػدأ المسػػرحية بقصػػة اختطػػاؼ العاشػػؽ المغربػػي األسػػكد لعشػػيقته دزدمكنػػة ،كحيػػدة أبكيثػػا ،كابنػػة أحػػد األش ػراؼ فػػي دكلػػة البندقيػػة

كالمقرب مف القيادة العميا لمحككمة اإليطالية كالذم عارض كبشدة زكاج ابنته مف رجؿ أسكد عربي مغربي العرؽ ال تعػرؼ أصػكله
سكل أنه فارس كبطؿ عسكرم أتى مف قمب الصػحراء المغاربيػة ،ليحكػي لنػا شكسػبير قصػته كفػارس كعاشػؽ فريػد .تسػتدعي قيػادة
الدكلة عطيؿ المغربي لتككؿ إليه مثاـ قيادة الجيش لحاجتثا الماسة إليه ليقكد جيش البندقية ضد المػد التركػي فػي قبػرص كتسػميه
القائد األعمى لجيش البندقية .يرحب الدكؽ به قائبل :عطيػؿ الباسػؿ ع عمينػا فػي الحػاؿ أف نسػتخدمؾ ضػد العػدك العثمػاني  ،عػدك

الجميع ( -)1يتقدـ السنيكر برابانتيك كالد دزدمكنة بشككل لمدكؽ حاكـ الدكلة باف ابنته سرقت منه كخطفثا العاشؽ المغربي األسػكد
دكف معرفته بذلؾ الزكاج المفاجئ .يرد عطيؿ المغربي عمى الدعكل باف ما أقدـ عميه ليس سرقة كلكف مف دافػع ر ارمػي إذ الحػب

ال سمطاف عميه  ،فقػد بادلتػه دزدمكنػة هػذا الحػب خػبلؿ تػرددل عمػى منػزؿ أبيثػا حينمػا كانػت تسػتمتع بقصصػه البطكليػة كمثػا ككػذا
تاريخه الذم كاف كمه مغامرات ككيؼ نجا مف المكت أكثر مف مرة  .كانت تتمذذ بسماع قصصه كتضػمد ج ارحػه حػيف عكدتػه مػف
()2

المعػػارؾ كتسػػتمتع بسػػماع قصصػػه حػػيف كاجػػه أكمػػة لحػػكـ البشػػر كمصاصػػي الػػدماء.

كصػػحي أنػػه مغربػػي أسػػكد جػػاء مػػف قمػػب

الصحراء العربية إال أنه حسبما يقكؿ :ينحدر مف سبللة مالكة كأف أعماله البطكلية تثبت مقامه الرفيع .يذكر ذلؾ ككنه يعػاني مػف

ازدراء النػاس لمػػكف بشػرته كأصػػمه الغػػامض .تػـ اسػػتدعاء دزدمكنػة لمجمػػس قيػػادة الدكلػة ليقتنػػع كالػدها بانثػػا لػػـ تسػرؽ منػه .اعترفػػت
بحبثػػا ألبيثػػا كاعترفػػت بكالئثػػا لممغربػػي األسػػكد ألنػػه أصػػب زكجػػا لثػػا ،فيػػذهؿ الجميػػع بػػذلؾ ،فػػاألعراؼ فػػي ذلػػؾ العصػػر كانػػت ال
تتقبؿ مثؿ هذا الزكاج .فالرجؿ العبد األسكد حظي بزكاج ابنة سيد مف أسياد البندقية الذم شعر بالخزم كالعار لزكاج ابنته الكحيدة

بعبد اسكد .يبارؾ كالد دزدمكنة الػزكاج عمػى مضػض كيحػذر عطيػؿ مػف الخيانػة الزكجيػة كػكف ابنتػه قػد خانػت أهمثػا كأبكهػا بقبكلػه
()3

كزكج :انتبه لثا يامغربي إف كاف لؾ عيناف تبصراف  ،أبكها خدعته  ،كلربما أنت أيضا خدعتؾ .

ك كانػػت قػػد رفضػت أرنػػى كأجمػػؿ شػػباب األمػػة الػػذيف طمبػكا يػػدها فػػي حينػػه .تطمػػب دزدمكنػػة مػػف القيػػادة العميػػا لمدكلػػة السػػماح لثػػا
بمرافقة عطيؿ في رحمته الحربية إلى قبرص ضد األتراؾ ألف همته ستزداد ضراكة إف تمت المكافقة عمػى مرافقتثػا لػه .تكافػؽ قيػادة
الدكلة عمى طمبثا الػذم عػززل عطيػؿ كالتمسػه مػنثـ باسػتعطاؼ فثػك ال يعصػي لثػـ أمػرا .يسػافركف تجػال قبػرص كتفػرقثـ العاصػفة

كالتي أثػرت عمػى دزدمكنػة بسػبب افتراقثمػا .عاشػت كقتػا صػعبا كهػي تعػاني مػف فقػدانثا لزكجثػا بسػبب العاصػفة التػي كانػت تعتقػد
بانه قضى فيثا .كحيف جاء البشير بسبلمته كعرفكل بزفيرل كزئيرل المػدكم الػذم تميػز بػه ،استبشػرت كسػعدت  ،كلمػا التقيػا رمرتثمػا
سعادة المقاء مف فرط حبه لثا كعشقه لجمالثا الذم طالما تغنى به .

()4

تنثزـ الجيكش التركية كتنتصر قكات البندقية بقيادة القائػد المغربػي األسػكد عطيػؿ الػذم كػاف مسػاعدل كاسػيك كأمػيف سػرل ،ال يتركػه
ال فػي حمػػه كال فػي ترحالػػه كلػـ تفػرقثـ سػكل العاصػػفة .احتفػػؿ الجميػع كرقصػػت دزدمكنػة كرنػػت كذابػكا فرحػػا بالنصػر كأكمػكا كشػربكا

هانئيف .ككاف ياجك حامؿ عمـ عطيؿ يظثر الطيبة كالكالء كيبطف الحسد كالحقد كالضغينة لينتقـ مػف عطيػؿ ذاؾ المغربػي البطػؿ.
عربها وقدم لها  :جبرا إبراهيم جبرا – مع دراسات نقدية  ، -المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت  ،ط 6444 ، 6م .
 المآسي الكبرى  ،وليم شكسبير َّ ،

( )1ادلآسي الكربى (مسرحية عطيل )  ،ص . 476
( )2يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص . 481 – 476
( )3يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص . 486
( )4يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص . 486 – 484
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ككاف سبب حقدل عميه :أكال تكليه مناصب كبيرة كاف يرل ياجك أنه أجػدر مػف عطيػؿ بتكليثػا كػكف عطيػؿ رريبػان .ثانيػا لػكف بشػرته
السكداء كمكف العبيد  -كما يشير ياجك  .-كأخي ار أنه تػزكج ممػف كػاف يحبثػا كتقػدـ لخطبتثػا كهػي دزدمكنػة ابنػة السػنيكر ب اربػانتيك
سيد القكـ في دكلة البندقية .يستخدـ ياجك أحد التجار األثرياء في البندقية كاسمه ركدريجك فيكهمػه عمػى أف دزدمكنػة التػي تزكجثػا

المغربي ستككف حتما مف نصيب ركدريجك .كاف ركدريجك أحد خطاب دزدمكنة الذم تـ رفضه مف قبؿ كالدها الذم تمنى لك كػاف
زكجثػػا لػػه فيمػػا بعػػد .يػػدفع ركدريجػػك كػػؿ ممتمكاتػػه مػػف ذهػػب كمجػػكهرات ليػػاجك ليحظػػى بػػالزكاج مػػف دزدمكنػػة فتػػذهب ثركاتػػه أدراج
الريػػاح كيظػػؿ الػػكهـ مخيمػػا عميػػه حتػػى النثايػػة ممنيػان نفسػػه بػػاف دزدمكنػػة حتمػػا سػػتككف مػػف نصػػيبه .محػػكر القصػػة أف يػػاجك يػػنج

بتكصيؿ عطيػؿ لمرحمػة حرجػة يجعمػه فيثػا يشػؾ أف زكجتػه تعػيش قصػة رػراـ مػع كاسػيك أمػيف سػر عطيػؿ كهػك الػذم كػاف مطمعػا

عمى قصة الحب التي عاشثا البطبلف دزدمكنة كعطيؿ .يثير ياجك ذلؾ الشؾ في قمب البطؿ المغربي عطيؿ كيؤججه حتى يصؿ
لذركته حينما يستخدـ زكجتػه لسػرقة منػديؿ عطيػؿ الػذم أهػدال لدزدمكنػة كرمػز لمحفػاظ عمػى الحػب بينثمػا كمػا أخبرتػه أمػه .تسػرؽ
إميميا ذلؾ المنديؿ كتعطيػه لزكجثػا يػاجك الػذم يدسػه فػي بيػت كاسػيك .كهنػا يػؤجا يػاجك عقػدة الشػؾ لػدل عطيػؿ المغربػي لتحقيػؽ
أهدافه الحاقدة لبلنتقاـ مف عطيؿ بدافع الحسد .في رضكف ذلؾ كاف قد أثار ياجك فتنة كأشرب كاسيك خم ار كأدخمه في شجار مع
أحد أشراؼ البندقية ،جرح في إثرل كاسيك المخمكر الرجؿ النبيؿ مما اضطر القائد عطيؿ لعزله مف منصبه .كبسبب عبلقة كاسيك

بزكجة عطيؿ ككنه كاف سابقا الكسيط بينثما خبلؿ لقاءاتثـ الغرامية س ار قبؿ زكاجثما في منزؿ كالد دزدمكنة ،استنجد بثا لتتكسػط
لػػه بيعادتػػه لمنصػػبه كظمػػت تحػػث عطيػػؿ عمػػى اإلسػراع بػػذلؾ .كػػاف يشػػتثر كاسػػيك بانػػه زيػػر النسػػاء الغػكاني كالجػكارم ككانػػت لديػػه
جارية سمراء تدعى بيانكا .كانت دائما ما تمكػث معػه فكجػدت منػديؿ دزدمكنػة فػي منزلػه .يسػتغؿ يػاجك تقػرب كاسػيك مػف دزدمكنػة

كبعد أف دس المنديؿ في بيت كاسيك حاكؿ إيصاؿ عطيؿ لقناعة تامة أف زكجته خانته مع كاسيك كهي عشيقته األكلى بدليؿ أنثػا

ػز لحبثمػػا كحػػر از حسػػب اعتقػػاد أمػػه كايمانػػه هػػك أيض ػا بػػذلؾ .مػػف خػػبلؿ إيمػػاءات يػػاجك
أهدتػػه المنػػديؿ الػػذم اعتب ػرل عطيػػؿ رمػ ا
كايحاءاتػػه لعطيػػؿ بػػاف كاسػػيك كدزدمكنػػه يختميػػاف فػػي ريػػر إثػػـ فيقػػكؿ عطيػػؿ :عاريػػة فػػي الفػراش  -،يػػاجكع – كال تقصػػد ضػػر ار
ذلؾ نفاؽ عمى الشيطاف ؛ فمف كاف فاضؿ القصد – كيفعؿ ذلؾ – فيف الشيطاف يجرب فضيمته كهك يجرب اهلل (.)1

يتفؽ عطيؿ كياجك عمى االنتقاـ مف دزدمكنة التي سيخنقثا عطيؿ في الفراش كيترؾ مثمة الػتخمص مػف كاسػيك ليػاجك .فػي نفػس

الكقػػت الػػذم يطالػػب ركدريجػػك باسػػترداد مجكه ارتػػه مػػف يػػاجك الػػذم أكهمػػه بػػالتزكج مػػف دزدمكنػػة .يقنػػع يػػاجك صػػديقه ركدريجػػك بػػاف
يمثمه ليمة أخرل ليتـ عقد قرانه بدزدمكنة صػباح اليػكـ التػالي فيحثػه عمػى قتػؿ كاسػيك ككنػه يعشػؽ دزدمكنػة .يقتنػع ركدريجػك فيعقػد
العػػزـ عمػػى قتػػؿ كاسػػيك .فيجػػرح يػػاجك كاسػػيك فػػي الظػػبلـ كيتظػػاهر محػػاكال فػػض االقتتػػاؿ ،فيقتػػؿ ركدريجػػك ليػػتخمص مػػف هػػاجس
مطالبته بمجكهراته كيػتـ إسػعاؼ كاسػيك بعػد أف جػرح سػاقه .بػنفس تمػؾ الميمػة تتغنػى دزدمكنػة كتغنػي فتتنبػا بمكتثػا كمػا فعمػت أمثػا
قبؿ مكتثا بميمة كهي خبلؿ نص المسرحية تبرز براعتثا بالرقص كالغناء كصكتثا العذب الشجي.

()2

يدخؿ عطيؿ عمى دزدمكنة معتزما قتمثا .يطمب منثا االعتػراؼ بخيانتثػا إيػال مػع كاسػيك تصػدـ دزدمكنػة كتصػاب بػالفزع كتحػاكؿ
جاهػػدة اسػػتعطافه لػػئبل يقتمثػػا  -فػػي مشػػثد يثيػػر الشػػفقة  -لكػػف عطيػػؿ ي ػرفض ذلػػؾ الترجػػي كيقػػكـ بقتمثػػا .يبػػرز شػػعكرل كشػػاعريته
األليمة حيف يقػدـ عمػى قتمثػا .كأثنػاء ذلػؾ ،تكتشػؼ إميميػا خادمػة زكجتػه مػا حصػؿ لسػيدتثا مػف خيانػة كيتضػ لثػا أف سػبب ذلػؾ

زكجثا الذم استخدـ المنديؿ كآخر األدلة لتكطيد الشؾ في قمب عطيؿ الػذم أكصػمه لتمػؾ الجريمػة كقػد كاجثػت زكجثػا بػذلؾ أمػاـ
الجميػع كفضػحته بانػه هػك الػذم طمػب منثػا سػرقة منػديؿ دزدمكنػػة  .تقػكـ إيميميػا بنعػت عطيػؿ بػالزنجي العبػد .كتحتقػرل عمػى فعمتػػه
الشنيعة ككف زكجته ضحت بخطابثا كأبيثا كببلدها كأصدقائثا كتركتثـ ليسميثا عاهرة ذلؾ الزنجػي كيجازيثػا بالقتػؿ  .يقػدـ يػاجك
عمػػى طعػػف زكجتػػه إميميػػا بعػػد أف فضػػحته فتمػػكت إميميػػا بجػكار سػػيدتثا دزدمكنػػة كيخػػرج يػػاجك محػػاكال النجػػاة بنفسػػه .كبعػػد معرفػػة
الحقيقة يقؼ عطيؿ ليتغنػى بسػيفه كمجػدل التميػد بمغػة فريػدة كأنػه لػـ يقتػؿ إال بػدافع الشػرؼ .يػتـ إحضػار يػاجك إلػى مسػرح الجريمػة

( )1ادلآسي الكربى (مسرحية عطيل )  ،ص  576 ، 553وما بعدها.
( )2يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص .611 - 561
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التي كاف سببا رئيسا فيثا فيقكـ عطيؿ المغربي بطعف ياجك فيجرحه .ثـ يقدـ اعتذارل لرفيؽ دربه كاسيك ككنه أساء الظف به ،كهذا
()1

دليؿ عمى طيبته ك سذاجته.

في رضكف تمؾ الفترة كاف قد صدر مرسكـ في ببلط الدكلػة كهػك االسػتغناء عػف خػدمات عطيػؿ بسػبب انتثػاء الحػرب كصػار مػف
الضركرة عزله كتعييف كاسيك مكانه فمـ تعد الدكلة في ذلؾ الكقت بحاجة ماسة لخدمته بعد تحقيؽ النصر لثا .إشارة ألنػه رخػيص
في السمـ كتكمف قيمته عند الحاجة له في الحرب .يؤمر باف يتـ إعفائه مف منصػبه كتقديمػه لمعدالػة فيسػتميحثـ عػذ ار بػاف يتحػدث
لثـ بما يدكر في خمدل ككيؼ أف سثاـ الغدر قد أصابته كحينثا شعر بانه خسر كؿ شيء كلـ تعد الحياة مجدية .فيطمب منثـ أف

يحككا قصته لمغير كيتحدثكا عنه كما هك بكؿ حيادية دكف زيادة أك نقصاف .كيذكر أمجادل البطكلية كالمعارؾ التي خاضثا كيبػدم

أسػػال عمػػى مصػػيرل الػػذم ؿ إليػػه .ينتثػػي عطيػػؿ مػػف حديثػػه األخيػػر فػػيطعف نفسػػه ثػػـ يزحػػؼ نحػػك الس ػرير الػػذم ترقػػد فيػػه ضػػحيته
()2

المسػػكينة زكجتػػه البريئػػة الطػػاهرة دزدمكنػػة .فػػآخر مػػا قالػػه :قبػػؿ أف أقتمػػؾ قبمتػػؾ ...قتمػػت نفسػػي ألمػػكت عمػػى قبمتػػؾ .
عطيؿ بسثاـ ردر ياجك الذم ثار لنفسه مف عطيؿ :كها قد أكصمته أخي ار لحتفه.
،،،كهكذا تنتثي المسرحية  ..فيسدؿ الستار،،،

( )1يراجع  :ادلرجع نفسه  ،ص . 611 – 597
( )2ادلآسي الكربى (مسرحية عطيل )  ،ص . 613
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المبحث الثاني:
م ػكاطػ ػف التػ ػبلق ػ ػي
ـ

مسرحيػػة عطيػػؿ  -شكسبيػر

قصػػة عنت ػرة

مسرحية عطيؿ في األدب االنجميزم (مف أشثر األعماؿ األدبية)

.1

حكاية عنترة في األدب العربي (مف أشثر األعماؿ األدبية)

.2

ت ػػدكر أح ػػداث الحكاي ػػة ف ػػي أجػ ػكاء تمتم ػػئ ب ػػالحركب كالغ ػػارات تدكر أحداث الحكاية في أجكاء تمتمئ بالحركب كالمعػارؾ بػيف دكلػة
كالمعارؾ بيف القبائؿ العربية

.3

البندقية ك األتراؾ

كاف البطؿ عربيػا أسػكد مػف إحػدل القبائػؿ العربيػة فػي صػحراء كاف البطؿ عربيا أسكد مف إحدل الدكؿ المغاربية العربية
العرب

.4

القكة الجسمية كالحنكػة القتاليػة أهمتػا البطػؿ ليكػكف بطػؿ عػبس القكة الجسمية كالحنكة القتالية أهمتا البطؿ ليكػكف بطػؿ كقائػد جػيش
كعدناف

البندقية

.6

ظؿ البطؿ رامض النسب فترة طكيمة لعدـ اعتراؼ أبيه به

ظؿ البطؿ رامض النسب مف البداية حتى النثاية

يعاب عميه سكادل كككنه ابف أمة سكداء

ينعت باألسكد الزنجي خبلؿ األحداث كاممة

.7

تمكف البطؿ مف االستحكاذ عمى قمب حبيبته عبمة حتى لـ تعػد تمكف البطؿ مف االسػتحكاذ عمػى قمػب حبيبتػه دزدمكنػة حتػى لػـ تعػد

.5

تفكر بغيرل

تفكر بغيرل

.9

عبمة ابنة أحد األشراؼ كاألسياد ككجثاء قبيمة عبس

دزدمكنة ابنة أحد أشراؼ ككجثاء دكلة البندقية

كانت عبمة األنثى الكحيدة ألبكيثا

كانت دزدمكنة األنثى الكحيدة ألبكيثا

.11

عنترة فارس كبطؿ نبع مف قمب صحراء الجزيرة العربية

.8

 .11عارض مالؾ كالد عبمة كبشدة تزكيا ابنته مف البطؿ األسكد

عارض كالد دزدمكنة كبشدة تزكيا ابنته مف البطؿ األسكد
عطيؿ فارس كبطؿ نبع مف قمب الصحراء العربية المغاربية

 .12قصة عنترة قصة فارس كعاشؽ نبيؿ

قصة عطيؿ قصة فارس كعاشؽ نبيؿ

 .13يسػػتدعي ممػػؾ القبيمػػة زهيػػر البطػػؿ عنتػرة ليقػػكد معػػارؾ القبيمػػة يسػ ػػتدعي دكؽ البندقيػ ػػة البطػ ػػؿ عطيػ ػػؿ ليقػ ػػكد معػ ػػارؾ الدكلػ ػػة ضػ ػػد
ضد أعدائثا

أعدائثا األتراؾ

جميبل ال أقدر مجازاته

الشدائد

 .14احتف ػػى ب ػػه المم ػػؾ ري ػػر مػ ػرة :لق ػػد أكليتن ػػي كح ػػؽ ارف ػػع الس ػػماء احتفى به الدكؽ قػائبل :مرحبػا بالقائػد العظػيـ الػذم نسػتعيف بػه عنػد
 .15يعمف الممؾ البطؿ عنترة بطؿ عبس كعدناف

يعمف دكؽ البندقية البطؿ عطيؿ القائد األعمى لجيش البندقية

 .16يقدـ كالد عبمة شككال مف عنترة إلى ابف ممؾ القبيمة

يقدـ كالد دزدمكنة شككال مف عطيؿ لدكؽ البندقية

 .17حدث الزكاج بيف عنترة كعبمة في رياب األب

حدث الزكاج بيف عطيؿ ك دزدمكنة في رياب األب

 .18رد البطػػؿ عػػف كػػؿ الشػػكاكم بانػػه يحػػب عبمػػة :يػػا م ػكالم مػػا رد البطؿ عف كؿ الشكاكم بانه يحب دزدمكنة :حبػي لثػا يػا سػيدم
حممني عمى هذا إال الثكل الذم هد مني الحيؿ كالقكل .

بدافع الحب الذم ال سمطاف عميه

كقصصه البطكلية كمغامراته

البطكلية كمغامراته

 .19ك ػ ػػاف س ػ ػػبب إعج ػ ػػاب عبم ػ ػػة بالبط ػ ػػؿ بس ػ ػػبب قكت ػ ػػه كش ػ ػػجاعته كاف سبب إعجاب دزدمكنة بالبطؿ بسبب قكتػه كشػجاعته كقصصػه
 .21يحكى عنه بانه كاجه شارب الدماء

 .21ينحػػدر البطػػؿ مػػف سػػبللة شػريؼ فػػي القبيمػػة هك شػػداد بػػف قػراد

يحكي أنه كاجه مصاصي الدماء ك كميف لحكـ البشر
ينحدر البطؿ مف سبللة مالكة في المغرب العربي عمى حد قكله

الذم لـ يعترؼ به

 .22أعماله البطكلية أثبتت مقامه الرفيع

أعماله البطكلية أثبتت مقامه الرفيع
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 .23عػػاش البطػػؿ ص ػراعا نفسػػيا مػػف ازدراء النػػاس مػػف لػػكف بش ػرته عػ ػػاش البطػ ػػؿ ص ػ ػراعا نفسػ ػػيا مػ ػػف ازدراء النػ ػػاس مػ ػػف لػ ػػكف بش ػ ػرته
كأصمه الغامض

كأصمه الغامض

تصري دزدمكنة بحبثا لعطيؿ أماـ الدكؽ كأبيثا

 .24تصري عبمة بحبثا لعنترة أماـ أبيثا كأخيثا كأماـ قريناتثا

 .25انذهاؿ العشيرة مػف حبثػا لعبػد أسػكد الػذم يعػد مخالفػا ألعػراؼ ان ػػذهاؿ الن ػػاس م ػػف حبث ػػا لعب ػػد أس ػػكد ال ػػذم يع ػػد مخالف ػػا لؤلعػ ػراؼ
كتقاليد المجتمع

القبيمة

معارضة المجتمع بزكاج كحب مف هذا النكع

 .26معارضة العشيرة بزكاج كحب مف هذا النكع

 .27شعر األب بالخزم كالعار مف ككف ابنته تحب عبدا أسكد

شعر األب بالخزم كالعار مف ككف ابنته تحب عبدا أسكد

 .28قبؿ األب بالزكاج في النثاية عمى مضض

قبؿ األب بالزكاج في النثاية عمى مضض

 .29رفض عبمة لمخطاب مف أرنى كأجمؿ شباب القبائؿ كأمرائثا

رفض دزدمكنة لمخطاب مف أرنى كأجمؿ شباب األمة

 .31أثيرت الشككؾ حكؿ عبمة مف قبؿ أقربائثا؛ ألنثا لـ تقبؿ بغيػر أثيػػرت الشػػككؾ حػػكؿ دزدمكنػػة مػػف قبػػؿ أبكهػػا؛ ألنثػػا لػػـ تقبػػؿ بغيػػر
عطيؿ برفضثا الخطاب

عنترة برفضثا الخطاب

 .31قي ػػاـ ش ػػيبكب بافع ػػاؿ تثي ػػر الش ػػككؾ رر ػػـ تجاه ػػؿ البط ػػؿ ذل ػػؾ قيػػاـ كاسػػيك بافعػػاؿ تثيػػر الشػػككؾ ررػػـ تجاهػػؿ البطػػؿ ذلػػؾ (رجكعػػه
(رجكعه بنعي البطؿ ظنا  -احتضانه لعبمة في إحدل المعارؾ بنعي البطؿ ظنػا  -احتضػانه لدزدمكنػة بعػد إحػدل المعػارؾ  -كػاف
هػػك الػػذم يػػاتي باخبػػار دزدمكنػػة عنػػدما كانػػت فػػي بيػػت أبيثػػا خػػبلؿ

 -كاف هك الذم ياتي باخبار عبمة عندما كانت تختطؼ)

المقاءات الغرامية السرية)

 .32كاف عنترة يستبسؿ كتزيد همته البطكلية بكجكد عبمة أمامه

كاف عطيؿ يستبسؿ كتزيد همته البطكلية بكجكد دزدمكنة برفقته

 .33حدثت العاصفة في رحمته إلى العراؽ ففرقت بينه كبيف شيبكب ح ػػدثت العاصػػفة ف ػػي رحمت ػػه إل ػػى قب ػػرص ففرق ػػت بينػػه كبػػيف كاس ػػيك
كحالت دكف لقائه بدزدمكنة

كحالت دكف رجكعه إلى عبمة

 .34ظنت عبمة باف عنترة قد مات في العاصفة

ظنت دزدمكنة باف عطيؿ قد مات في العاصفة

 .35عكدة عنترة بعد العاصفة سالما رانما بالنكؽ العصافير

عكدة عطيؿ بعد العاصفة سالما رانما بعد انتصارل بالحرب

 .36كاف يعرؼ البطؿ بصكته كزئير األسد

كاف يعرؼ البطؿ بصكته كزئير األسد

 .37استبشرت عبمة بعكدة البطؿ كسعدت بمقائه

استبشرت دزدمكنة بعكدة البطؿ كسعدت بمقائه

 .38اشتثر عنترة أنه كاف يتغنى بعبمة في أشعارل حبا كجماال

ظثر عطيؿ كهك يتغنى بدزدمكنة خبلؿ المسرحية

 .39يعاني عنترة مف عقدة الدكنية مما دفعه لمبحث عف ذاته

يعاني عطيؿ مف عقدة الدكنية مما دفعه لمبحث عف ذاته

 .41ك ػػاف البط ػػؿ يحق ػػؽ االنتص ػػارات كيث ػػزـ األع ػػداء ال س ػػيما ف ػػي كاف البطؿ يحقؽ االنتصارات كيثزـ األعداء ال سػيما فػي حربػه مػع
االتراؾ في قبرص

معارؾ داحس كالغبراء

لـ تشير المسرحية أف عطيؿ يهزـ يكما في مكاجثة ما
 .41لـ تشير الركاية أف عنترة يهزـ يكما في مكاجثة ما
 .42شيبكب صديؽ البطػؿ الحمػيـ الثقػة الػذم يرافقػه فػي المثمػات كاسػػيك صػػديؽ البطػػؿ الحمػػيـ الثقػػة الػػذم يرافقػػه فػػي المثمػػات كلػػـ
تفرقثـ إال العاصفة

كلـ تفرقثـ إال العاصفة

نجا عطيؿ مف المكت أكثر مف مرة

 .43نجا عنترة مف المكت أكثر مف مرة

 .44احتفػ ػػاؿ الجميػ ػػع بعػ ػػكدة البطػ ػػؿ منتص ػ ػ ار كرقصػ ػػت عبمػ ػػة كمػ ػػا احتفاؿ الجميع بعكدة البطؿ منتص ار كرقصت دزدمكنة كمػا اشػتثرت
بغنائثا كصكتثا الشجي

اشتثرت بغنائثا أكثر مف مرة

ظثر لمبطؿ في كؿ األحداث أعداء ألداء حاقدكف كحاسدكف

 .45ظثر لمبطؿ في كؿ األحداث أعداء ألداء حاقدكف متعددكف

 .46سػػبب الحقػػد عمػى البطػػؿ :بطكلتػػه فػػي عػػبس كعػػدناف  -بش ػرته سػ ػػبب الحقػ ػػد عمػ ػػى البطػ ػػؿ :بطكالتػ ػػه كلػ ػػكف بش ػ ػرته السػ ػػكداء كحبػ ػػه
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مسرحيػػة عطيػػؿ  -شكسبيػر
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لدزدمكنة

السكداء  -حبه لعبمة

 .47اسػتغبلؿ زكجػة مالػػؾ لعمػارة الثػرم فػػي القبيمػة كأكهمتػه باحقيتػػه استغبلؿ ياجك لركدريجك الثرم كأكهمه باحقيته بدزدمكنة كأنثػا حتمػا
مف نصيبه

بعبمة كأنثا حتما مف نصيبه

تقديـ ركدريجك أمكاله لياجك ليحظى بالزكاج المكعكد

 .48تقديـ عمارة أمكاله لكالد عبمةليحظى بالزكاج المكعكد

 .49ذه ػػاب ثػ ػػركة عمػ ػػارة أدراج الريػ ػػاح ،ككص ػػكله إلػ ػػى ذلػ ػػة األسػ ػػر ذه ػ ػ ػػاب ثػػ ػ ػػركة ركدريج ػ ػ ػػك أدراج الري ػ ػ ػػاح ،كع ػ ػ ػػاش متخفي ػ ػ ػػا متنكػ ػ ػ ػ ار
ككالكهـ يخيـ عميه حتى النثاية أف دزدمكنة مف نصيبه

كالثكاف كعاش كاهما حتى النثاية أف عبمة مف نصيبه

 .51اطبلع شيبكب عمى قصة الحب بيف البطميف منػذ البدايػة حتػى اط ػػبلع كاس ػػيك عم ػػى قص ػػة الح ػػب ب ػػيف البطم ػػيف من ػػذ البداي ػػة حت ػػى
النثاية ككنه أميف سرل بثذا الشاف

النثاية ككنه أميف سرل بثذا الشاف

منزؿ كالد دزدمكنة كاف مكاف المقاءات الغرامية لمبطميف

 .51منزؿ كالد عبمة كاف مكاف المقاءات الغرامية السرية لمبطميف

 .52كجكد تاج كسرل كعقد الجكهر كرمػز لمحػب يقدمػه عنتػر لعبمػة كجكد المنديؿ كرمز لمحب يقدمه عطيؿ لدزدمكنة يكـ زكاجه بثا
يكـ زكاجه بثا
 .53تاج كسرل هدية مف كسرل ،كالعقد قدـ مف الممؾ زهير

المنديؿ قدـ لمبطؿ كثدية مف أمه

 .54اشتثر شيبكب بانه زير نساء  ..كأنه صعمكؾ

اشتثر كاسيك بانه زير نساء  ..كأنه صعمكؾ

 .55كاف كالد عبمة يقنع عمارة باف مكعد عقد قرانه سيككف قريبا

كاف ياجك يقنع ركدريجك باف مكعد عقد قرانه سيككف قريبا

 .56حػػث كالػػد عبمػػة أحػػد خطػػاب ابنتػػه بػػاف يكػػكف رأس عنت ػرة مث ػ ار حػػث يػػاجك ركدريجػػك أحػػد خطػػاب دزدمكنػػة بػػاف يكػػكف رأس كاسػػيك
لث ػػا ،كم ػػا ك ػػاف كال ػػد عبم ػػة يح ػػرض عم ػػارة عم ػػى ال ػػتخمص م ػػف مثػ ار لثػػا ،كمػػا كػػاف يحرضػػه عمػى الػػتخمص مػػف كاسػػيك ألنػػه عاشػػؽ
دزدمكنة

عنترة ألنه عاشؽ عبمة
 .57اشتثر عنترة بتغنيه بسيفه كمجدل التميد كبطكالته في المعارؾ

ظثر عطيؿ يتغنى بسيفه كمجدل التميد كبطكالته في المعارؾ

 .58اشتثر عنترة باخبلقه الحربية في التعامؿ مع أعدائه

اشتثر عطيؿ باخبلقه الحربية في التعامؿ مع أعدائه

 .59مف شدة تفكير عنترة بحبيبته كاف ال يشعر بمف حكله

مف شدة تفكير عطيؿ بحبيبته كاف ال يشعر بمف حكله

 .61لـ تكف البطمة سمراء بؿ كانت ذات سحنة بيضاء

لـ تكف البطمة سمراء بؿ كانت ذات سحنة بيضاء

 .61يبلحػ ػػظ سػ ػػذاجة عنت ػ ػرة بقبكلػ ػػه بشػ ػػرط عمػ ػػه المجحػ ػػؼ ،كعػ ػػدـ يبلحظ سذاجة عطيؿ بتصديقه لياجك ،كعدـ تثبتػه مػف حقيقػة األمػر
الذم أكدل به في النثاية إلى حتفه

معرفته باف ذلؾ يعرضه لمثبلؾ

استغناء الدكلة عف عطيؿ كتـ تكجيه خطاب رسمي له بالتنحي عف

 .62استغناء الممؾ عف عنترة كأمرل بالخركج مف القبيمة درءا لمفتنة

القيادة كتسميمثا لكاسيك

 .63كاف ينظر زعماء القبيمة إلى البطؿ عمى أنه الرجؿ الذم يككف كػػاف ينظػػر البطػػؿ لنفسػػه أنػػه الرجػػؿ الػػذم يكػػكف راليػػا فػػي الحػػرب
رخيصا في السمـ

راليا في الحرب رخيصا في السمـ
 .64القرب المكاني عند عنترة سبب نشكء القصة العاطفية

القرب المكاني عند عطيؿ سبب نشكء القصة العاطفية

 .65عمارة خطيب عبمة كاف رجبل ربيا

ركدريجك خطيب دزدمكنة كاف رجبل ساذجا

 .66شككت خالة البطمة بعفة عبمة

شكؾ ياجك بعفة كشرؼ دزدمكنة

 .67كاف يتـ تثميش البطؿ مف قبؿ القبيمة بعد كؿ انتصار

تـ تثميش البطؿ مف قبؿ الدكلة بعد خر انتصار

 .68مكت عنترة كاف عف طريؽ الغدر

مكت عطيؿ كاف عف طريؽ الغدر

 .69شػعر عنتػرة بػاأللـ كاليػػاس بعػدما عػػرؼ أف السػثـ الػػذم أصػػابه شعر عطيؿ باأللـ كالياس بعدما عرؼ أف سػثـ الغػدر الػذم أصػابه
جاء مف حامؿ عممه ياجك الذم يثؽ به

جاء مف رادر خائف في الميؿ
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مسرحيػػة عطيػػؿ  -شكسبيػر

قصػػة عنت ػرة

تـ إحضارالغادر ياجك إلى الخيمة ليبل

 .71تـ إحضار صاحب السثـ الغادر إلى الخيمة ليبل

 .71الفخػػار كالمفػػاخرة بمنج ازتػػه أخػػذت حيػػ از هامػػا ف ػػي أشػػعارل فػػي الفخػػار كالمفػػاخرة بمنج ازتػػه أخػػذت حي ػ از هامػػا فػػي حديثػػه عػػف نفسػػه
أصؿ الركاية العربية
.72

خبلؿ أحداث المسرحية
قتؿ البطؿ نفسه بخنجرل الذم ررسه في خاصرته بيدل

ررس البطؿ رمحه في األرض ثـ مات متكئان عميه

لـ ينجب البطبلف أم أبناء عمى اإلطبلؽ

 .73لـ ينجب البطؿ أبناء مف زكجه عبمة

 .74نثايػػة الركايػػة العربيػػة لقصػػة عنت ػرة بمكتػػه الماسػػاكم التراجيػػدم نثاية المسرحية االنجميزية لحكاية عطيؿ بمكته الماساكم التراجيػدم
الحزيف

الحزيف
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المبحث الثالث:
أ) بنػ ػاء الشخصيػ ػات:

بنػ ػاء الشخصي ػات كالح ػدث

 -1شخصية البطميف (عنترة ك عطيؿ):
يبلحػػظ أف تكػػكيف شخصػػية عطيػػؿ جػػاءت متناسػػقة كمتناسػػبة مػػع مػػا كرد فػػي تكػػكيف شخصػػية عنت ػرة فػػي سػػيرته كذلػػؾ مػػف
اتجاهيف:


السمات المظثرية:
بػػالنظر لسػػمات الشخصػػية المظثريػػة يظثػػر لنػػا أف كػػبل الشخصػػيتيف عربي ػة ككبلهمػػا ذك سػػحنة سػػكداء كيمتػػازاف
بالضخامة الجسدية كالقكة كالشجاعة كالفركسية.



السمات االنفعالية:
كػبل البطمػيف يتميػزاف بسػػمات مشػتركة منثػا النبػػؿ كدماثػة الخمػؽ كالميػؿ إلػػى المػرأة بشػكؿ أحػػادم إلػى درجػة العشػػؽ
كالثيػاـ كيتميػزاف أيضػػا بسػػرعة االنفعػػاؿ كقابميػػة رد الفعػػؿ .حتػػى األعػراض المرضػػية كمنثػػا عػػدـ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ
الصدمات النفسية القكية فيما يتعمؽ بالمحبكبة ،كما كاف يحدث لعطيػؿ عنػدما دخػؿ فػي ريبكبػة كتشػنجات عصػبية
حينما بث ياجك فيه عقدة الشؾ بزكجته كصكر له أنثا تخكنه مػع كاسػيك .كهػك نفػس مػا حصػؿ لعنتػرة عنػدما دخػؿ
في تفكير عميؽ كذهكؿ كسرحاف حيف فكجئ باختطاؼ عمارة لمحبكبته عبمة بعد رجكعه مف العراؽ أك حػيف أخػذل

الي ػػاس كرػ ػادر إل ػػى مك ػػة بع ػػد أف كض ػػعت عبم ػػة تح ػػت حماي ػػة المم ػػؾ .كنبلح ػػظ أنثم ػػا يش ػػتركاف ف ػػي عق ػػدة الدكني ػػة
المستحكمة في الشخصيتيف بسبب لكف بشرتيثما .تتجمى سمات السذاجة كالضػعؼ تجػال مػا يتعمػؽ بالمحبكبػة كمػا
يتجمػػى ذلػػؾ فػػي تصػػديؽ عطيػػؿ لمكشػػايات دكف تمحػػيص ،فػػي المقابػػؿ نػػرل عنتػرة يتقبػػؿ شػػرط عمػػه المجحػػؼ دكف
أدنى مراجعة كيذهب في تعريض نفسه لمثبلؾ بسبب ذلؾ.

 -2الحبكة ك البطميف:

تدكر الحكايتاف حكؿ بطميف فارسيف تشكؿ المرأة كعبلقتثما بثا محكر بنػاء الحبكػة .فػاألكؿ عطيػؿ محػب كعاشػؽ كاسػتطاع
أف يتممؾ دزدمكنة بالزكاج بثا ررػـ العكائػؽ المتعػددة كعمػى أرسػثا رفػض أبيثػا لثػذا الػزكاج ككثػرة الخطػاب المنافسػيف .كهػي
لدل عنترة أيضا حيف تمكف مف الحصكؿ عمػى عبمػة كالػزكاج بثػا عمػى الػررـ مػف رفػض أبيثػا لػه كتعػدد خطابثػا المنافسػيف
له .مع الفارؽ الزمني ،تبدأ الحبكة في عطيؿ بتحقؽ الثدؼ كهك الحصكؿ عمى المحبكبة ،فيمػا تتػاخر لػدل عنتػرة إلػى قػرب

نثاية الحبكة .يظؿ البطبلف يصارعاف الحاقديف كالحاسديف عميثما حتى خر مشثد في الحكايتيف.



نثاية حياة البطميف:

كانت بعد انتقاؿ الحكايتيف مف مستكل األحداث العاطفية إلى التراجيديا .حيث انتثػى الػبطبلف نثػايتيف ماسػاكيتيفOthello .

بيرمادل خنجرل في خاصػرته كعنتػرة باتكائػه عمػى رمحػه ليمػكت مسػتندا عميػه .كهػذل النتيجػة كصػبل إليثػا بسػبب شػعكرهما المشػترؾ

بخساسة الغدر التي تغمبت عميثما في خر المطاؼ ،فعطيػؿ كقػع ضػحية الغػدار يػاجك كعنتػرة كقػع ضػحية الغػدار كزر ( .)1مػع
الفػارؽ أف عطيػػؿ ارتكػػب حماقػػة بقتػػؿ زكجتػػه قبػػؿ أف ينثػػي حياتػػه .فيمػػا كانػت ميتػػة عنتػرة بتمػػؾ الصػػكرة إنمػػا هػػي إلنقػػاذ عبمػػة مػػف
االختطاؼ لتتمكف مف العػكدة إلػى ديارهػا .كمثمػا كانػت األسػباب فكػبل البطمػيف انتثيػا محبػيف مخمصػيف كمحتفظػيف بحبثمػا .كأبػر از
عكاطؼ جياشة في نثاية لحظات حياتثمػا .فقبػؿ أف يقتػؿ عطيػؿ نفسػه قاؿ :قبػؿ أف أقتمػؾ قبمتػؾ  -كمػا مػف سػبيؿ خػر – قتمػت

1

) انظر  :سيرة فارس فرسان الحجاز عنترة بن شداد,مج,8ص. 279
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نفسي ألمكت عمى قبمتؾ (،)1كما أف عنترة عندما شعر بػالمكت يسػرم فػي جسػدل قػاؿ لعبمػة  :كاعممػي يػا حبيبػة القمػب إنثػـ بعػدم
ما يبقكف ،كذلؾ بنك عبس ال يقػدركف أف يحمػكؾ ،كال يرعػكف لػؾ جانػب ،كال يػردكف لػؾ طالػب ،كال بػد لػؾ مػف قريػب يحميػؾ كمػف
األعداء يقيؾ ،فثذل مكتتي التي كتبت عمي ،فيا ترل كيؼ تككف مكتتؾ

()2

 -3السمات الشخصية لمبطمتيف دزدمكنة كعبمة:
كمتػػا البطمتػػيف امتمكتػػا سػػمات اإلخػػبلص فػػي الحػػب كعانتػػا مػػف الضػػغكط األسػرية كاالجتماعيػػة بسػػبب أصػػؿ شػريكيثما كلكنثمػػا.
ناهيؾ عف كجكد الحساد لعشيقيثما .ككاف أبكاهما مف سادة كأشراؼ القكـ في البندقية كفي قبيمة عبس .اعتػرفف بحػبثف أمػاـ المػؤل

كق ػػاكمف ض ػػغكط أب ػػكيثف كتح ػػديف ك ػػؿ العكائ ػػؽ كالمكان ػػع االجتماعي ػػة الت ػػي كان ػػت تص ػػدهما ع ػػف زكاجثم ػػا بث ػػذيف العب ػػديف المػ ػذيف
ػرربيف بػػالزكاج بثمػػا مػػف سػػادة القػػكـ كأش ػرافثـ كأثريػػائثـ ،فنػػرل
اختارتاهمػػا كصػػمدف أمػػاـ اإلر ػراءات الماديػػة مػػف قبػػؿ الخطػػاب كالػ ا
دزدمكنة تكاجه أباها أماـ الجميع بحبثا لعطيؿ المغربي األسكد كمػا رفضػت أحػد أثريػاء البندقيػة كتجارهػا كهػك ركدريجػك الػذم ظػؿ
يبلحقثػا دكف يػاس حتػى لقػي حتفػه فػي النثايػة ،كمثمثػا عبمػة التػي كاجثػت أباهػا فػي العمػف بحبثػا لعنتػرة العبػد األسػكد كمػا رفضػت
كثي ار مف الخطاب األثرياء كعمى رأسثـ عمارة أحد أثرياء القبيمػة كالػذم ظػؿ يبلحقثػا حتػى لقػي حتفػه فػي النثايػة .البطمتػاف كحيػدتا
أبكيثما فمـ يكف لثف أخكات.

ظثرت المكهبة الفنية عند كمتا البطمتيف كالغناء كالرقص في إحياء الحفبلت كمكاقؼ التكريـ لبطميثما كاالحتفاء بانتصاراتثما ،كمػا
امتازتا بسمات الجماؿ الذم جذب الخطاب نحكهما عبلكة عمى ككنثما مف ذكات السحنة البيضاء.
 -4بناء الشخصيات الثانكية:

تتقابػػؿ سػػمات الشخصػػيات الثانكيػػة فػػي الحكػػايتيف ابتػػداء مػػف األبػػكيف (برابانسػػيك كالػػد دزدمكنػػة كمالػػؾ كالػػد عبمػػة) ،فكبلهمػػا

يتمي ػزاف بسػػمات االسػػتعبلء كاحتقػػار اآلخػػر ،كالتمسػػؾ بػػاعراؼ المجتمػػع كالقبيمػػة كتقاليػػدهما بشػػكؿ مبػػالق فيػػه  ،ككبلهمػػا لػػـ يككنػػا
قػػادريف عمػػى تقبػػؿ أك تحمػػؿ نتػػائا ارتبػػاط العبػػديف األسػػكديف بابنتيثمػػا ،فثػػار برابانسػػيك عمػػى خبػػر ارتبػػاط ابنتػػه بعطيػػؿ ،كذهػػب
الشتكائه إلى دكؽ البندقية .كثار مالؾ كالد عبمة عمى عنترة عندما عمػـ عبلقتػه بابنتػه كذهػب الشػتكائه لسػيدل شػداد ثػـ لؤلميػر
شاس ،كفي الكقت الذم حاكؿ فيه بربانسيك مع رجاله مكاجثة عطيػؿ كقتمػه فػكر سػماعه بارتباطػه بابنتػه ،نجػد مالػؾ يحػاكؿ بكػؿ

الكسائؿ القضاء عمى عنترة حتى كصؿ إلى أف يجعؿ رأس عنتػرة مثػ ار ألحػد خطػاب عبمػة .كمػا أف شخصػية يػاجك فػي مسػرحية
عطيػػؿ تكثفػػت فيثػػا كػػؿ أن ػكاع الشػػركر ،فثػػي شخص ػية حاقػػدة كحاسػػدة مارسػػت االبت ػزاز كأظثػػرت نثمثػػا عمػػى المػػاؿ ،عػػف طريػػؽ
اسػتغبلؿ ركدريجػػك كايثامػػه بػػاف دزدمكنػػة سػػتككف مػػف نصػػيبه ،كسػػيعمؿ عمػػى تطميقثػػا مػػف عطيػػؿ .كباتجػػال خػػر يثيػػر الصػراع بػػيف
المػبلزـ كاسػيك كأحػػد أفػراد قيادتػػه .كبػيف كاسػػيك كركدريجػك أيضػػا ليقتػتبل ثػـ يقػػكـ يػاجك فيجػػرح كاسػيك فػػي رجمػه فػػي الظػبلـ كيقتػػؿ

ركدريجك بيدل ،محمبل كاسيك جريمة القتؿ .كما أنه قاـ بقتؿ زكجته بعد أف فضحته بانه سبب الفتنة بيف عطيؿ كزكجته .كهك مػف
دفع عطيؿ لقتؿ زكجته دزدمكنة .فثك محكر الشر فػي الحكايػة ككػؿ .كيقابػؿ هػذل الشخصػية الشػريرة المدمجػة فػي الحكايػة العربيػة
جممػػة مػػف الشخصػػيات أخػػذ كػػؿ منثػػا جػػزء م ػف دكر يػػاجك ،كمنثػػا شخصػػية مالػػؾ أبػػك عبمػػة كزكجػػه سػػمية المػػذاف اسػػتغبل عمػػارة
الرارب في الزكاج بعبمة كعمبلل بالحصكؿ عميثا كتزكيجه منثا دكف عنتػرة كهػك جػزء ممػا كػاف يقػكـ بػه يػاجك مػع ركدريجػك  ،كمػا
أف مالػػؾ مثػػؿ جػػزءا خػػر مػػف سػػمات يػػاجك كهػػي سػػمة الخبػػث كالغػػدر كالمكػػر فثػػك لػػـ يػػاؿ جثػػدا فػػي نسػػا الدسػػائس لمقضػػاء عمػػى

البطؿ ،كاشترؾ كزر ك ياجك في قيادة البطميف إلى االنتحػار بػالمكر كالغػدر ،فػكزر كجػه سػثمه الغػدار فػي الميػؿ نحػك عنتػرة ممػا
كاف سببا في قتمه ،كياجك حاؾ المؤامرات السرية الغدارة لعطيؿ مما جعمه يقتؿ زكجته كمف ثـ قتؿ نفسه.


كاسيك  -شيبكب:

 )1المآسي الكبرى (مسرحية عطيل )  ،ص . :47
 )2سيرة فارس فرسان الحجاز عنترة بن شداد -مج <-ص, 6;4وانظر:الماضي المشترك  -ص66:
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اشتث ار بانثما كاتما سر البطميف ،كرفيقاهما الشخصياف ،كما اشتث ار بعبثثما كميمثما لمنسػاء ،ككانػا عمػى إطػبلع بالمقػاءات الغراميػة
لمبطميف مع محبكبتيثما .كرفيقا البطميف المخمصاف لثمػا المػذاف ال يفارقانثمػا فػي حمثمػا أك ترحالثمػا ،ككػاف االعتمػاد فػي المثمػات

كالمممات عميثما.
ب) بن ػاء الح ػدث:

تختمؼ أحداث الحكايتيف مف ناحية العرض في الحبكة .إذ نجد بدايػة الحكايػة فػي عنتػرة تبػدأ بمكلػدل ككيػؼ نشػا طفػبلن كترعػرع
راعيان لئلبؿ كخادمان في منزؿ سيدل (أبكل) و
كعبد ابف أمة ،مثمشػان فػي مجتمعػه تنحصػر خدماتػه داخػؿ محػيط المنػزؿ .كمػا تبػدأ حكايػة

عطيؿ باختطافه لحبيبته مف أكؿ مشثد في المسرحية .كهنا نرل المفارقة الكاضحة كعدـ التبلقي في الحدث ككف عطيؿ تػزكج ممػف

أحبثا في بداية الحكاية ،بينما كاف زكاج عنترة بعشيقته عبمة قرب الجزء األخير مف الحكاية كبعد معاناة طالت كثي انر.

بيد أف الحكايتيف تمتقياف في أنثما تحكياف قصة عشؽ كفركسية كشعر( .)1تتمحكر قصة العشؽ األكلى عند عنترة حػكؿ حػب

يحكؿ المجتمع دكف نجاحه بسبب األعراؼ القبمية .كتدكر قصة العشؽ الثانية عند عطيػؿ باتجػال التفريػؽ بػيف المحبػيف بعػد أف التػاـ
شممثما في بداية الحكاية .أخذت المكائػد كالدسػائس الثادفػة لمتفريػؽ بػيف الحبيبػيف مػدل اسػتحكذ عمػى بنيػة الحكػايتيف منػذ بػدء نشػكء

عبلقػػة الحػػب كظثكرهػػا .كمػػف كجثػػة نظػػر أخػػرل نمحػػظ اشػػتراؾ الحكػػايتيف فػػي صػػناعة البطػػؿ كفػػارس اس ػتمب المكانػػة المرمكقػػة فػػي

محيطػػه كاكتسػػب ثقػػة مػػف حكلػػه كبالػػذات أكػػابر البمػػد كالقبيمػػة كاتحػػد الػػبطبلف فػػي أف بمغػػا فػػي الحكػػايتيف مكانػػة مركػػز القيػػادة كخاضػػا
معػػارؾ بطكليػػة تحقػػؽ بثػػا النصػػر لبمػػديثما .تشػػكمت فركسػػية البطمػػيف فػػي الحكػػايتيف تحػػت ضػػغط عقػػدة الدكنيػػة كالشػػعكر بػػالنقص
المنبعثػػة مػػف س ػكاد بشػػرتيثما فانطمقػػا يعكضػػاف ذلػػؾ الػػنقص بيثبػػات الػػذات مػػف خػػبلؿ الفركسػػية كالشػػجاعة كاإلقػػداـ بحثػػا عػػف مكػػاف

كمكانة في المجتمع كقد تحقؽ لثما ذاؾ .فحكاية عطيػؿ العاطفيػة عنػد شكسػبير تحكلػت إلػى عقػدة أخػرل تتمحػكر حػكؿ عقػدة الشػؾ
التػي بػػدكرها تحكلػػت إلػػى مسػػتكل خػػر مػف الحكايػػة لتنتثػػي بت ارجيػػديا .ريػػر أننػػا فػػي حكايػة عنتػرة نجػػد بدايػػة عاطفيػػة ركمانسػػية كحبػػا
عذريا ثـ تشكمت باتجال تجاكز البطؿ لعقدة الدكنية بيثبات ذاته فارسا كمنافحػا عػف القبيمػة ليػتمكف مػف الحصػكؿ عمػى مباركػة القبيمػة
عمى إتماـ هذل الحكاية العاطفية إلى أف كصؿ إلػى مبتغػال كحينثػا تشػكؿ الحػدث باتجػال الماسػاة األخيػرة لثػذا البطػؿ كالمتكلػدة بػدافع
الغدر كحب االنتقاـ لتنثي بذلؾ حياة البطؿ بتمؾ الطريقة الماساكية التراجيدية .مف هنا نسػتطيع أف نقػكؿ إف الحكػايتيف عمػى عبلقػة

ببعض ػثما س ػكاء أكػػاف فػػي بنػػاء الشخصػػيات أـ عمػػى مسػػتكل بنػػاء الحػػدث ككػػؿ كبمػػكغ ذركة الحػػدث بتمػػؾ النثايػػة الماسػػاكية األليمػػة
لمبطميف .كال يقمؿ مف هػذا التشػابه الكاضػ مػا نجػدل مػف فػكارؽ فػي بنػاء الحبكػة كبالػذات فيمػا يتعمػؽ بػالتركيز عمػى عقػدة الشػؾ عنػد
شكسبير لدل عطيؿ أك عقدة إثبات الذات لدل عنترة مع م ارعػاة أف عقػدة إثبػات الػذات هػي هػي عنػد عطيػؿ كاف قػؿ التركيػز عميثػا

فػي المحكيػة .كعقػدة الشػؾ عنػد عنتػرة هػي هػي( )2كاف قػؿ التركيػز عميثػا فػي الركايػة ،سػيما كقػد تكػاثر عمػى عبمػة الخطػاب كتنػػاكب

عميثا الخاطفكف كتكرر استردادها منثـ .فالجامع بينثما كجكد العقدتيف كهك ما يؤيد مذهبنا في تشابه الحكايتيف.

1

)يقول الدكتور محمود ذهني"فعنترة إذن ليس فارس القبيلة وحاميها فحسب ,بل هو أيضا شاعرها وصوتها المتحدث باسمها بين القبائل"(سيرة عنترة-
ص)73

2

) ومن ذلك ما ورد أن عمارة –وهو أحد خطاب عبلة -دبر مكيدة كتابة رسالة باسم عبلة تتعشق فيها معاوية بن شكر وأوقعها في يد عنترة فثارت
عنترة واتقدت عيناه حتى أصبحتا كقطعتين من الجمر ,وسل سيفه وضرب به حامل الرسالة ضربة غضب شقه بها نصفين ,ثم ثنى بقتل
ثائرة
شكر وأيقن أن عبلة قد خانته( .انظر:عنترة بن شداد,دار الكاتب العربي-بيروت -ج -2ص. )159
معاوية بن
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المبحث الرابع:
الدليػ ػؿ الم ػ ػادم كالت ػاريخ ػي:
كػػؿ تمػػؾ التشػػابثات كالتطابقػػات بػػيف الحكػػايتيف فػػي الحبكػػة كالحػػدث أك فػػي بنػػاء الشخصػػيات ال تكفػػي عمػػى الػػررـ مػػف أهميتثػػا
كفاعميتثػا ،كعمينػا أف نسػػمؾ طريػؽ المػنثا المقػارف لنسػير مػع المقػػارنيف فػي طريػؽ إثبػػات األصػؿ الكاحػد فػي الحكػايتيف ،بحثػا عػػف

.5

الدليؿ المادم التاريخي الذم يثبت تاثر شكسبير بعنترة كأخذل شخصية عطيؿ عنه.
عصر شكسػبير المنفػت عمػى الثقافػات :كػاف عصػر شكسػبير عصػر التفػت العممػي كالفنػي الػذم تاسػس عمػى نقػؿ العمػكـ كاآلداب
()1

كالفنػػكف العربيػػة مػػف األنػػدلس إلػػى رػػرب أكركبػػا  .كنقػػؿ العمػػكـ كاآلداب كالفنػػكف اإلرريقيػػة مػػف القسػػطنطينية .ككمػػا تاسػػس عمػػى
هجرة عمماء بيزنطة إلى ررب أكركبا ،بضغط العثمانييف كانتصاراتثـ في سيا الصغرل كأكركبا الشرقية كسقكط القسػطنطينية سػنة
1453ـ .كانتقمت الكتب العربية شماال بعد سقكط قرطبة فػي أيػدم األسػباف عػاـ 1236ـ كالتػي كانػت أكبػر مدينػة فػي أكركبػا كبثػا
مكتبة تحكم  400ألؼ عنكاف مخطكط ،ثـ سقكط ررناطة خر معاقؿ العرب في األنػدلس عػاـ 1492ـ ،ككانػت بثػا مكتبػة بػذات
الحجـ( .)2كهػذا االنفتػاح الثقػافي كػاف لػه أكبػر األثػر عمػى ثقافػة شكسػبير كاتسػاع مسػاحتثا كالتػي بػرزت ابتػداء مػف نظرتػه العالميػة
التػػي ظثػػرت فػػي عنػكاف مسػػرحه الػػذم سػػمال المسػػرح العػػالمي أك الػػدنيا ( .)Globeكبػػرزت أيضػػا فػػي جغرافيػػة مسػػرحياته المنتش ػرة
عمى المساحات األكركبية كالعربية كاسكتمندا كالدنمرؾ كاليكنػاف كقبػرص كفينسػيا كصػقمية فػي إيطاليػا ككػذا فػي مػدف الشػرؽ العربػي
مصػر كصػكر كاإلسػػكندرية كالقػػدس كحمػػب كتػػكنس كريرهػػا مػػف البمػػداف العربيػػة التػػي كصػػمت إلػػى ( )23مسػػرحية ،فػػي مقابػػؿ ()14

.6

مسرحية دارت أحداثثا في إنجمت ار(.)3

شخصية شكسبير ك عبلقته بالثقافة العربية:
فيذا مضينا إلى الدائرة العربية لمحاكلة الكصكؿ إلى الخريطة الفكرية عند شكسبير كالمتعمقة بالعرب كالثقافػة العربيػة فػيف الصػكرة
تبدك لنا أكثر كضكحا .فالمساحة التي تحرؾ فيثا شكسبير في إطار عبلقته بالثقافة العربية ال يمكف أف تخفى عمى أم دارس أك
متامؿ في نتاج شكسبير المسرحي .كلعؿ الكثير مما كرد في مسػرحياته ممػا لػه عبلقػة بػالعرب أك مسػتمد مػف مصػادر عربيػة مػف

مثؿ ذكرل أسماء المدف كالشخصيات العربية كدكراف أحداث مسرحياته في بعض المدف العربية يؤكد ما ذهبنػا إليػه مػف أف خريطػة
الثقافػػة العربيػػة كانػػت كاضػػحة بػػيف يديػػه .كبػػبعض التفصػػيؿ نبلحػػظ عمػػى مسػػتكل المػػدف أنػػه أكرد أسػػماء مػػدف عربيػػة كحمػػب فػػي

سكريا كالقدس في فمسػطيف كصػكر فػي لبنػاف كاإلسػكندرية فػي مصػر كمػراكش فػي المغػرب العربػي كقرطػاج فػي تػكنس( .)4كمػا
كردت حكايػات فػػي مسػػرحياته أك أحػػداث ذات أصػػكؿ عربيػػة قديمػػة مثػػؿ مػػا كرد فػػي مسػػرحيته مكبػػث حػػكؿ ذكػػر زحػػؼ رابػػة برنػػاـ

كالتي تذكرنا بزرقاء اليمامة في التراث العربي فقد ذكر الدكتكر أحمد أسحـ أف شكسػبير اسػتعارها مػف صػكرة األشػجار فػي حكايػة
زرقػػاء اليمامػػة المشػػثكرة( ،)5ك كػذا مػػا كرد فػػي مسػػرحيته تػػاجر البندقيػػة فػػي فك ػرة اقتطػػاع رطػػؿ المحػػـ فثػػي مسػػتمدة مػػف أقاصػػيص

ترجمػػت عػػف الفارسػػية ك العربيػػة إلػػى البلتينيػػة( :)6كتبػػرز مسػػرحيته أنطكنيػػك ككميكبػػات ار نمكذجػػا صػػارخا عمػػى هػػذا االقت ػراب الشػػديد
لشكسػػبير مػػف البيئػػة كالثقافػػة العربيػػة .لنسػػتمع إلػػى خميػػؿ مط ػراف فػػي مقدمػػة ترجمتػػه لمسػػرحيات شكسػػبير التراجيػػديات (المآسػػي)

 )1شكسبير في زمانه وفي زماننا  ،ص. 20
 )2يراجع  :المرجع نفسه  ،ص. 21-20
 )3يراجع  :المرجع نفسه  ،ص. 62

15) 2011 -The Arab And The Arab World In The Plays Of Shakespeare: Dr. Brahma Dutta Sharma,(Research Article).

 )5هكنا جا)ت قصتها في األغاني ألبي الفرج األصفهاني( .المكتبة الشاملة – باب تنصر النعمان – الجن) الفاني – ص  .)125و انظر األدب المقارن د .أحمد قاسم أسـحم – ص  .140وقـد روى عـن ابـن الكلبـي غيـر
علي بن الصباح في هند أنها كانت تهوى زرقا) اليمامة وأنها أول امرأة أحبت امرأة في العرب فإن النرقا) كانت ترى الجـيش مـن مسـيرة ثالثـين مـيال فغـنا قـوم مـن العـرب اليمامـة فلمـا قربـوا مـن مسـافة نظرهـا قـالوا كيـف
لكم بالوصول مع النرقا) فاجتمع رأيهم علا أن يقتلعوا شجرا تستر كل شجرة منها الفارس إذا حملها فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته وساروا بها فيشرفت كما كانت تفعل فقال لها قومها ما ترين يـا زرقـا) وذلـو فـي
آخر النهار قالت أرى شجرا يسير فقالوا كنبت أو كنبتو عينو واستهانوا بقولها فلما أصبحوا صبحهم القوم فاكتسحوا أموالهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة.

 )6مقدمة مسرحية تاجر البندقية – ترجمة :د.محمد عناني  ،ص.54
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يقكؿ((( :)1إف فػي نفػس شكسػبير شػيئان عربيػا بػبل منازعػة كهػك أبػيف فيثػا ممػا بػاف فػي نفػس فيكتػكر هكجػك .أقػ أر لغتنػا أـ نقمػت إليػه
عنثا بعض المترجمات الصحيحة ال أعمـ)) .كاذا كاف مطراف ال يعمـ فيف أ .ؿ .رانيبل يكاد يعمـ حيث قاؿ(( :إف فكػرة المصػادر
الثبلثػػة لمثقافػػة الغربيػػة التػػي يعػػد الجانػػب العربػػي مصػػد ار منثػػا ربمػػا ال تكػػكف جديػػدة عمػػى البػػاحثيف األكػػاديمييف  ..إننػػا قػػد اعترفنػػا

باألرض المشتركة بيننػا كبػيف العػرب فثقافػة العصػكر الكسػطى كانػت فػي الحقيقػة إرريقيػة – التينيػة – عربيػة))( .)2كتػاتي إفػادة د.
أسػػحـ مؤكػػدة لمػػا سػػبؽ حيػػث قػػاؿ((( :)3أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ هػػذا الػػذكؽ العربػػي الػػذم تتميػػز بػػه بعػػض مسػػرحياته)) يقصػػد شكسػػبير.

كمثمثـ د.كماؿ أبك ديب حيف قػاؿ :شكسػبير مػديف لئلبػداع العربػي بمػا هػك أكثػر بكثيػر مػف شخصػية عطيػؿ ( ،)4كيعنػي أبػك ديػب

بما هك أكثر بكثير مف شخصية عطيؿ السكنيتات التي ألفثػا شكسػبير التػي تػديف بفضػؿ أكبػر لممكشػ العربػي .كحتػى مػا كرد فػي
مسرحيته عطيؿ حيف ظؿ يتامؿ ألقداـ ياجك فينػه مػف الممكػف إعػادة ذلػؾ إلػى الحكايػات الشػعبية األسػطكرية الشػائعة فػي الفمكمػكر
العربي مف أنه مثما حاكؿ الشيطاف التمثؿ في صكرة إنساف فيف قدميه تظبلف عمى حالثما(:)5
I look down towards his feet; but that's a fable.
If that thou be'st a devil, I cannot kill thee

كفي مسرحيته ماكبث أشاد شكسبير بالعطر العربي كما كرد عمى لساف ليدم ماكبث:
All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand
)(Macbeth v. I. 48-49
هنا ما زالت رائحة الدـ :عطكر ببلد العرب كمثا لف تطيب هذل اليد الصغيرة .لع لع لع

()6

يقكؿ الدكتكر شرما معمقان عمى هػذا الػنص( :)7إف مػا جػاء عمػى لسػاف الميػدم مكبػث تعبيػ ار كاضػحا كدلػيبل قاطعػا عمػى أف شكسػبير
يدرؾ تماما ركاج العطكر العربية التي يضرب بثا المثؿ  ،ناهيؾ عف حكاية الصناديؽ الثبلثة كاألمير المغربي الذم جاء لخطبة

الحسناء بكرشيا ،التي كردت في مسرحية تاجر البندقية كالعفريت ( )Arielالذم كجدل ( )Presperoمحبكسا في جكؼ الشػجرة
فقاـ بتخميصه مقابؿ استخدامه كما كرد في مسرحية العاصفة ( ،)tempestففيثما أثر مف ألؼ ليمة كليمة فػي حكايػات السػندباد
()8

البحرم كحكاية معركؼ اإلسكافي كحكاية نكر الديف كشمس الديف أخكل.

كبتحميؿ بعض النصكص الكاردة في مسرحية عطيؿ يتض لنا كـ إنثا تعكػس عرفانػا تامػا بالشخصػية العربيػة حػيف كشػفت لنػا
عف عنصر الغيرة المفرطة التي يتسـ بثا أهؿ البكادم العربية كذلؾ الذم كرد عمى لساف عطيػؿ فػي ردل عمػى عمػه السػنيكر حػيف

جاءل رافعا سيفه فقاؿ له :يا سنيكرم الكريـ إف شيخكختؾ ألشد طاعة مف سبلحؾ(: )9
Good signior, you shall more command with years
Than with your weapons.

 )1مسرحيات ويليام شكسبير – ترجمة خليل مطران – المقدمة  /4ص 10.
 )2الماضي المشترك بين العرب والغرب  ،ص.11
 )3األدب المقارن – د.أحمد أسحم  ،ص. 140
 )4ســونيتات ويليــام شكســبير – نقلهــا إلــا العربيــة د.كمــال أبــو دي ـ ص - 35ملحــق مجلــة دبــي كتــاب رقــم ( )32ينــاير 2010م ،وفــي ص 45أجــرى د.كمــال أبــو دي ـ مقارنــة بــين الســونيتات
والموشحات.
William Shakespeare's Othello, Act five, Scene two, lines: 282 – 283 )5

 )6مكبث لشكسبير:ترجمة جبرا إبراهيم جبرا -ص ,173بغداد ,ط1980/2م.
The Arab And The Arab World In The Playz Of Shakespeare (P.1-2 ) )7

 )8انظر :ألف ليلة وليلة  ,ج . 4,3,2تتشابه قصة األخوين في العاصفة مع ما ورد في حكاية األخوين شمس الدين ونور الدين في ألف ليلة وليلة ( انظر ألف ليلة وليلة  ،تقديم

تقديم طه عبد الرؤو سعد  ،مكتبة زهران  ،القاهرة  ،ج ، 1ط 1999م  ،ص 94وما بعدها ).
)9

William Shakespeare's Othello, Act one, Scene two, lines: 60 - 61
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بما فيثا مف إبانة عف النبؿ كالشػثامة العربيػة .ثػـ تمػؾ السػمات العربيػة التػي كصػؼ بثػا عطيػؿ فػي اعتػدادل ببداكتػه كحريتػه كالتػي
تعبر عف سمات الشخصية العربية كالتي أفص شكسبير عف معرفته بثا حيف تحدث عمى لسػاف عطيػؿ :لػكال حبػي لدزدمكنػة لمػا

رضيت بكنكز البحار بدال مف حريتي كبداكتي(:)1

But that I love the gentle Desdemona,
I would not my unhoused free condition
كفي النص ذاته مف جانب خر كشؼ لسمة أخرل مف سمات اإلخبلص في الحب ك التضحية مػف أجمػه كالتػي تميػز بثػا عشػاؽ
العرب منذ العصر الجاهمي .كلنتامؿ معا هذا النص الذم يتحدث به شكسبير عمى لسػاف بطمػه المغربػي قػائبل عػف نفسػه :تحػدثكا
عف رجؿ رمب األسى عينيه عمى أنثما لـ يكف مف شيمتثما البكاء فذرفتا مػف الػدمكع أرػزر مػا تنضػحه أشػجار جزيػرة العػرب مػف

صمغثا الشافي (:)2

Speak of me as I am / ………; of one whose subdued eyes,
Albeit unsed to the melting mood,
Drops tears as fast as the Arabian trees
Their medicinable gum.
فمػػف أيػػف أتػػى شكسػػبير بثػػذل المعمكمػػة التػػي ال ربػػار عميثػػا كهػػي أف العربػػي عزيػػز الػػدمع كمتجمػػد صػػبكر سػػمات شخصػػية عربيػػة
يسػػتحيؿ الجػػزـ بثػػا دكف معرفػػة كطيػػدة بالتحميػػؿ النفسػػي لمشخصػػية العربيػػة كبسػػمككيات اإلنسػػاف العرب ػي.كمػػا أف الػػنص مػػف كجثػػة
أخػػرل يشػػؼ عػػف اطػػبلع شكسػػبير باالسػػتخداـ الطبػػي لمػػادة الصػػمق العربػػي المسػػتخرج مػػف أشػػجار جزي ػرة العػػرب .كنبلحػػظ أيضػػا

إيماف البطؿ بالتعكيذة (المنديؿ) الػذم أعطػال لزكجتػه ،فػيذا ضػاع ،ضػاع حبػه ،فثػك هديػة مػف ع ارفػة مصػرية عمػؿ كخػيط بطريقػة

سحرية .يحكي الناقد ركبنسكف عف هذا المعتقد الشرقي قائبل )3(:حينما كاجه عطيػؿ دزدمكنػا لفقػدانثا المنػديؿ ،كاصػفا ذلػؾ المنػديؿ
بانه ليس عاديا بؿ سحرم كمصنكع بمثارة فائقػة كبتعكيػذات مقدسػة قػرأت عمػى نسػا خيكطػه ،كقػد كػاف مطػر از بتمػائـ ثمينػة أرمػى

مػػف الج ػكاهر ،تسػػمب قمػػكب العػػذارل ،كػػكف ذلػػؾ المنػػديؿ محػػاؾ مػػف قبػػؿ ع ارفػػة تمتمػػؾ قػػدرات التنجػػيـ كق ػراءة المسػػتقبؿ .كفػػي تمػػؾ
المحظة ،مف الممكف أف يككف عطيؿ قد بالق بيقحاـ نفسػه فػي ركايػة رريبػة األطػكار كانػت جػزءا مػف ماضػيه ،ناتجػا عػف معتقداتػه

مف المشثد السائد لمثقافة المصرية التي رمب عميثا طابع السػحر كالشػعكذة  .كمثمثػا حػيف قػاؿ(( :)4نائمػة فػي السػرير مػع صػديقثا
كمف رير أم و
قصد أثيـ ..هذل مراءاة لمشيطاف .ال ينككف الشر يا ياجك ،ال ينككفع كلكف عندما يخمكف يغكيثـ الشيطاف ثالثثما).
?Naked in bed, Iago, and not mean harm
It is hypocrisy against the devil
They that mean virtuously, and yet do so,
The devil their virtue tempts, and they tempt heaven.
فثػػي مػػف الحػػديث الش ػريؼ(( :)5ال يخمػػكف أحػػدكـ بػػامرأة ،فػػيف الشػػيطاف ثالثثمػػا).كهك بكػػؿ هػػذا يجسػػد الشخصػػية العربيػػة

.7

كبيئتثا كثقافتثا معب ار عف كعي تاـ كخمفية مدركة لما يريد.

مصادر مسرحية عطيؿ:
 )1الفصل األول ،المشهد الفاني ،السطر . 26 – 25

 )2الفصل الخامس ،المشهد الفاني ،السطور .346 – 343 .... 357
3

) "When Othello confronts Desdemona about her lost handkerchief, he notoriously describes it as a magical object made of hallowed silk, dyed in a substance
conserved from the mummified hearts of virgins, and sewn by a sibyl in her “prophetic fury.” At this moment, Othello rhetorically or perhaps compulsively
affiliates himself with the most alien version of his past, a feminized Egyptian scene of sorcery and demonic magic"( Islam and Early Modern English
Literature – The Politics of Romance from Spenser to Milton. Benedict S. Robinson Page no. 1)".

 )4مسرحية عطيل ،ترجمة :إبراهيم جالل  -ص 109الفصل الخامس ،المشهد األول ،السطر .8 – 5
 )5مسند أحمد  ،حدبث رقم (. )177

20

الدكتور /عبد القـــوي الحصيني

من صحراء العرب إلى مسرح لندن

يجمػع النقػػاد كاألدبػػاء عمػػى أف لكػػؿ أعمػػاؿ شكسػػبير مصػػادر كػاف منثػػا ينػػتا أعمالػػه الدراميػػة( ،)1فاصػػؿ مسػػرحية عطيػػؿ المغربػػي
األسػػكد ،عمػػى حػػد قػػكؿ النقػػاد كمػػف كجثػػة نظػػرهـ ،أنثػػا ركايػػة اسػػمثا قصػػة دزدمكنػػة مػػف البندقيػػة كالقائػػد المغربػػي  .كهػػي القصػػة
السابعة مف مجمكعة قصص عشر كتبثا جيرالدم سينثيك المؤلؼ االيطالي الشثير (1504ـ – 1573ـ) كقد نشرت في البندقية

بييطاليا عاـ 1566ـ ،كلكف ال يكجد دليؿ قاطع أنثا ترجمت لبلنجميزية في القرف السادس عشر في بريطانيا مع مراعاة أف العمؿ
كػػاف معركفػػا فػػي حينػػه ببريطانيػػا .كسػػرعاف مػػا نشػػرت كطبعػػت كترجمػػت لمفرنسػػية سػػنة 1584ـ .كلكػػف ال يكجػػد مػػا يجػػزـ بق ػراءة

شكسبير لمركاية األصمية االيطالية أك حتى ترجمتثا بالفرنسية( ،)2كما كرد في مقدمة مسرحيته.

كمثما كاف في صحة ما أكردل النقاد عف أخذ شكسبير لمكضكع مسرحيته عطيؿ مػف هػذا المصػدر االيطػالي فينػه مػف البػديثي

أف عيكف شكسبير كانت تتمكل ليس فقط عند المغربي األسكد بؿ انساحت في الصحراء العربية لدل مغبكف خر كفارس في نفػس
الكقت كمحب بنفس لػكف عطيػؿ كجنسػه أيضػا هػك عنتػرة .يتايػد هػذا الػكارد بػامتزاج شخصػيتي البطمػيف العػربييف األسػكديف :عطيػؿ
كعنتػرة فػػي النسػػا الشكسػػبيرم .كفػػي أحػػداث السػػردية الشكسػػبيرية التػػي تجػػاكزت األصػػؿ اإليطػػالي كمػػا نتصػػكرها لتػػذهب بعيػػدا إلػػى
ديػػار عنتػرة هنػػاؾ حيػػث نسػػجت ضػربا خػػر مػػف الحبكػػة العربيػػة عمػػى الطريقػػة الشكسػػبيرية كهػػك مػػا بػػدا كاضػػحا فػػي تمػػؾ العناصػػر

المتشػابثة كالتػي تجػاكزت الػ ػ 70عنصػ ار بػيف الحكػايتيف .عػبلكة عمػى التمػاهي بػيف شكسػبير الشػاعر كعنتػرة الشػاعر المػذيف يمػثبلف
قامتيف شعريتيف في عصريثما.

كيشدنا (ترنر) بحديثه حكؿ أصالة أعماؿ شكسبير فيقكؿ( :)3لػـ يحػاكؿ شكسػبير البتػة خمػؽ حبكػات قصصػية أصػيمة ،فكػؿ مػا قػاـ
به مف اقتباسات أخذت حي از كبي ار بتضمينه لمقصص التاريخية التي أنتجثا مف الكاقع الجغ ارفػي اإلنجميػزم لمبريطػانييف كاإليطػالييف
كالركمػاف .هػذا مػا فعمػه فػػي كاقػع األمػر ،كمػا نبلحػظ أيضػػا أنػه ريػب الكثيػر مػف األحػػداث كالشػخكص األصػمية فػي تمػؾ القصػػص

باعتبارهػػا مػػف كجث ػة نظ ػرل الشخصػػية لػػف تضػػيؼ لمقػػارئ كالمشػػاهد المتعػػة الحقيقيػػة فن ػرال يضػػيؼ الحبكػػات كيمحكرهػػا كيحكرهػػا
بطريقته الخاصة ليبرز لنػا األثػر الكبيػر كالمػؤثر الفعمػي لحبكتػه المنقحػة .ففػي بعػض الحػاالت نػرال يمػزج بػيف العناصػر المختمفػة
لقصػػتيف مختمفتػػيف تمامػػا بثػػدؼ إيصػػالنا نحػػف الق ػراء لعمػػؿ أحػػادم الشػػكؿ كالمضػػمكف .كحينمػػا نػػتمعف بػػالنظر لمصػػادر شكسػػبير
الػكفيرة يتكجػب عمينػا أف ال نتعامػػؿ مػع تمػؾ المصػادر كمجػػرد فبلشػات مسػتعارة أك كمضػات تصػػكيرية اعتمػد عميثػا شكسػبير حػػيف

استقى أفكارها ألعماله المختمفة كلكف الكاقع هك أنه مػديف لمكثيػر مػف المػؤلفيف كالكتػاب ممػف سػبقكل .كحينمػا يحصػؿ عمػى قصػة
مناسػبة لعصػرل كقريبػػة مػف هػكال يسػػتغؿ تمػؾ الفرصػػة اسػتغبلال جيػدا فيصػػنع مػف الصػػكرة الجامػدة البلمتحركػة صػػكرة كضػاءة مػػف
خبلؿ تحسيناته باأللكاف الخاصة به هذا ما يجعؿ أعماله تسمبنا عقكلنا كتاسر أفئدتنا ببراعة كابداع ال يضاهى .
كلسػػنا بحاجػػة إلػػى التعميػػؽ عمػػى مػػا أكردل البركفيسػػكر ترنػػر فكبلمػػه جػػد ص ػري لمداللػػة عمػػى مػػا نحػػف بصػػددل مػػف أف

شكسبير قد يمزج بيف مصدريف لينتا عمبل إبداعيا كاحدا كهك ما استثدفنا الكصػكؿ إليػه فػي هػذا البحػث مػف أف مصػدر مسػرحية

عطيؿ قد استيقي مػف قصػة (الكػابتف المغربػي كدزدمكنػة مػف البندقيػة) بػتبلزـ مػع (حكايػة عنتػرة بػف شػداد ) كمػا جػاءت فػي الركايػة
العربية.

.8

المستكل المغكم لمبطميف :عرض شكسبير شخصية عطيؿ بانثا األبرز مف بيف شخصػيات أبطالػه التػي تميػزت بمسػتكل عػاؿ

مف األداء الشعرم حسب ما ذكرل كثير مف النقاد .كهػك مػا يػكازم شخصػية عنتػرة الػذم يتميػز تحديػدا بسػمك شػاعريته ك ككنػه
أحػػد شػػعراء المعمقػػات.كمػػف هػؤالء النقػػاد الفريػػد فػػرج الػػذم ذكػػر (أف تراجيػػديات شكسػػبير ركمنتيكيػػة ....كتػػركل باشػػعار عاليػػة

 )1شكسبير في زمانه و زماننا  ،ص. 20
2( )William Shakespeare "Othello" – York Classics – General Editor : Professor A.N. Jeffares (University Of Sterling).
)3) Shakespeare: The Merchant Of Venice – Introduction, By W. Turner. 1999. S. Chand & Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi-110055,(P.Xi
"He Did Not Try To Create Original Plots, But Took Up Any Story From History-British, Roman Or Italian. Then He Left Out Characters And Incidents Which He Thought Were
Of No Great Interest, Or Added New Ones Of His Own To Highten The Effect. In Some Cases, He Would Combine Elements From Two Separate Stories So As To Form A Single
Drama. The Word "Sources" Must Not Be Taken As Suggesting, Borrowing Or Indebtedness To Other Writers. If He Found A Suitable Story, It Served Him As A Framework,
The Bare Canvas On Which A Great Painter Lays The Colours Of His Masterpiece".
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الببلرة)( ،)1كمثمه البركفسكر برادلي الذم أكد أف استعماؿ عطيؿ ( )Othelloلمغػة يختمػؼ فػي مسػتكال عػف بقيػة شخصػيات

المسرحية ،كما أنػه يػرال ) (Is the greatest poetأم الشاعر األعظـ بيف أبطاؿ مسرحياته (.)2
(:)3

لنتامؿ هذا النص

It is the cause, it is the cause, my soul.
Let me not name it to you, you chaste stars.
It is the cause. Yet I'll not shed her blood,
Nor scar that whiter skin of hers than snow,
And smooth as monumental alabaster.
Yet she must die, else she'll betray more men.
Put out the light, and then put out the light.
If I quench thee, thou flaming minister,
I can again thy former light restore,
Should I repent me; but once put out thy light,
Thou cunning'st pattern of excelling nature,
I know not where is that Promethean heat
That can thy light relume. When I have plucked the rose,
;I cannot give it vital growth again
It needs must wither. I'll smell it on the tree.
)( Kisses her
O balmy breath, that dost almost persuade
!Justice to break her sword! One more, one more
Be thus when thou art dead, and I will kill thee,
And love thee after. One more, and that's the last.
So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
;But they are cruel tears: this sorrow's heavenly
It strikes where it doth love. She wakes.
كالنص الشعرم الشكسبيرم الذم كرد عمى لساف عطيؿ( )4رني بمكسيقال الشعرية ،حيث انتثا الشػاعر أنماطػا مكسػيقية متنكعػة
الق ػكافي (( ) Rhymeثنائيػػة كثبلثيػػة) كمػػا تكضػػحثا األسػػثـ ،كذلػػؾ عمػػى الػػررـ مػػف أف الػػنص صػػيق بالشػػعر الحػػر ( Blank

 )Verseكمػػا نبلحػػظ أف كػػؿ السػػطكر تتكػػكف مػػف ) )Fife Feetأم خمػػس تفعػػيبلت تحتػػكم كػػؿ ( تفعيمػػة) منثػػا عمػػى مقطعػػيف
( )Unstressed-Stressed( :)Two Syllablesكما هك كاض في السطر األكؿ مف النص أعبلل :
It - is / the - cause / it - is / the - cause / my - soul = 5 feet
1 2
1
2
1
2
1
2
1
2
= 10 syllables
TI TUM/ TI TUM/ TI TUM/ TI TUM/ TI TUM
ًت
تىـ
ًت /
ًت  /تىـ
ًت  /تىـ
تىـ
ًت /
تىـ

 )1شكسبير في زمانه وزماننا ص . 149
2) Othello's Poetic Speech: Now we have a context to "hear" Othello as he speaks. He will speak a sort of different language from other characters in the play. His
use of words is strange and arresting, almost as if Shakespeare is trying to match his rather remote persona with provocative speech. http://sunflower.singnet.com.
3) )William Shakespeare's Othello, Act five, Scene two, lines: 1 – 22

 )4ترجمة نص شكسبير االنجليني بعاليه( :تلو هي العلة يا نفسي .علة أعتنر إليو عن تسميتها أيتها النجوم الطاهرة ،و مع هنا لست عازما علـا سـفو دمهـا و ال علـا تمنيـق بشـرتها النقيـة كـالفلج
الصقيلة كمرمر القبر غير أن موتها محتم و إال خانت رجاال آخرين .لنطفئ المصباح .و بعد ....إن أطفيتو يا وزير النور ثم ندمت أعدتو إلا إضا)تو األولـا .ولكـن متـا أطفـئ منـو النـور يـا
أبــدم مفــال مــن صــنع الطبيعــة المــاهرة .فمــا أعلــم أي ضــرب مــن المــنكيات التــي يــدخرها إلــه النــار يســتطيع أن يعيــد إليــو ذلــو الرونــق و البهــا) .متــا استؤصــلت وردتــو النضــيرة أصــابها الــنبول

والجفا ال محالة ولن أملـو أن أرد عليهـا مقـدرتها الحيويـة .أريـد أن أتنشـقها فـي منبتهـا (يقبلهـا) .يـا للعـر الطيـ الـني يكـاد يقنـع العـدل بكسـر سـيفه .قبلـة ثانيـة ثـم ثالفـة .البفـي هكـنا حتـا
تموتي فيقتلو و أحبو بعدها .قبلة أخرى و هي األخيرة ما في سوابق الدهر قبلة أعنب و ال أنكا عقبا من هنك .يجـ أن أذر الـدموم ،و لكنهـا دمـوم جارحـة هـنك  ،األلـم سـماوي و إنمـا

يضرب حيث يح ) (عطيل ,ترجمة خليل مطران ص ، 597، 596دار المعار  ,المنظمة العربية للتربية والفقافة والعلوم ـ القاهرة الطبعة الفامنة) .
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إضافة إلى ذلؾ االنتشار المكسيقي لحركؼ الصفير( )Sibilantsفي كؿ األسطر الشعرية عدا السطريف ( ،)4،،7كلػيس بخػاؼ

ما في النص مف تك اررات ثبلثية جاءت باشكاؿ متكازيػة ( )Parallelismأك متجػاكرة كمػا هػك كاضػ فػي النصػكص التػي تحتثػا
خطكط مزدكجة ،كما أف النص الشكسبيرم في مستكل شاعرية عنترة التي تتبدل في معمقته التي نقتطؼ منثا هذا النص:
اف بًٍئػ ػ ػ ػ ػ ور في لىبا ًف األ ٍىد ىهًـ
الرماح كاىنثػ ػا
كف ىع ٍن ػتىىر ك ِّ
أ ٍشطى ي
ىي ٍد يع ى
ً
كلًبػانً ًه ىحتى تى ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍرىبػ ىؿ بًال ػدًـ
ت أ ٍىرًميثي ػ ػ ػ ٍـ بًثي ٍغ ىرًة ىن ٍح ًرًل
مازٍل ي
ك ىشك ػ ػ ػ ػ ػىػا إًلىى بً ىع ٍب ػ ػ ىروة ىكتى ىح ٍم يحًـ
فى ٍازىكر ًم ػ ٍف ىكٍق ػ ػ ػ ػ ػ ًع القىنا بًمًبانً ًه
ً
بلـ يم ىكمِّ ًمػي ()1
حاكىرةي ا ٍشتى ىكى
ىكلى ى
لك ى
كاف ىي ٍد ًرم ىما ي
كاف لك ىعم ٍـ ال ىك ى
الم ى
The Blank
استخدـ الشاعراف أساليب مكسيقية تعكس مستكل عػاؿ مػف الػنغـ حيػث نظػـ شكسػبير مسػرحيته بالشػعر الحػر
)  ) Verseك الذم كاف عبلمة مميزة لؤلدب األليزابيثي بشكؿ عاـ كالشكسبيرم بشكؿ خاص كاختار أحػد بحػكر الشػعر اإلنجميػزم

يسمى ) (Iambic Pentameterكيتميز بطكؿ البيت كانتظامػه فػي خمسػة مقػاطع عمػى النحػك الػذم ذكرنػال سػابقا .أمػا عنتػرة بػف
شداد فقد اتبع عددان مف البحكر اعتمد فيثا النظاـ العركضي لمشعر العمكدم الذم كاف كمايزاؿ سناـ الشػعر العربػي .لػذا يمكننػا
القكؿ باف كبل مف عطيؿ ك عنترة قد مثبل نمكذج الشاعر المبدع الفصػي كاسػتخدما نظامػان مكسػيقيان عاليػان يتناسػب مػع طبيعػة هػذل

الشاعرية

()2

كلنتامؿ معا ما قاله عطيؿ في خر كبلمه مع دزدمكنة قبؿ أف يقضي :
(أقبمؾ قبؿ أف أقتمؾ ،ال سبيؿ لي إال في قتؿ نفسي كأمكت فكؽ القبمة).
I kiss thee ere I kill thee: no way but this,
Killing myself, to die upon a kiss.
(الفصؿ الخامس ،المشثد الثاني ،السطر )44 – 47

كهك ما نجدل لدل عنترة كهك في أحمؾ ظرؼ يكاجه فيه المكت في مكقؼ خر حيف قاؿ:
كلقد ذكرتؾ كالرماح نكاهؿ
فكددت تقبيؿ السيكؼ ألنثػا

مني كبيػ ػ ػض الثند تقطر مف دمي
3

لم ػ ػ ػعت كبارؽ ثغػ ػ ػرؾ المتبسـ ( )

كيمكف الكقكؼ أماـ فصاحة كببلرة عطيؿ فيما أفاد به البركفيسكر إم.سي.برادلي في مؤلفه الذم كتبه قبؿ ما يزيد عػف المائػة
ع ػػاـ ،كفي ػػه يتح ػػدث ع ػػف مآس ػػي شكس ػػبير ق ػػائبل ع ػػف عطي ػػؿ) :(4إن ػػه ل ػػـ ياسػ ػرنا أح ػػد بمغت ػػه الجزل ػػة الرص ػػينة كبقكتث ػػا كم ػػا فع ػػؿ
عطيؿ(.كيعمؽ عمى نصكص عطيؿ مضيفا) :لـ يكف عطيؿ مجرد شكؿ مف أشكاؿ الركمانسية فقط ،بؿ كاف ركمانسيا بطبيعتػه
الفعمية .كلـ يطمؽ عطيؿ العناف لخياله كتامبلته كما فعؿ هاممػت ،كلكنػه كػاف قكيػا كبارعػا جػدا كمتفػردا بمغتػه الشػعرية أكثػر بكثيػر
مف هاممت ،بكؿ ما تحممه الكممة مػف معنػى .كلمقػارئ إذا أراد الػتمعف فػي ذلػؾ أف يقػ أر النصػكص التػي كردت عمػى لسػاف الشػاعر
البطؿ عطيؿ المغربي لتتـ عممية المقارنة بينه كبػيف العديػد مػف الشخصػيات الشكسػبيرية األخػرل ،ليقتنػع حينثػا القػارئ بػاف عطيػؿ

هك أبمق شاعر مف بيف كؿ شخصيات شكسبير كأفصحثا لسانا (.)5

 -4مقارنات نصية بيف الشاعريف:

1

) ديوان عنتر  -ص 83

 )2مسرحية عطيل – ترجمة إبراهيم جالل – ص 165
 )3ديوان عنتر ص84
4) "Othello's Eloquence" It is this distinction that enables us to appreciate the statement of Professor A.C. Bradley, whose one hundred year-old book on
Shakespearean Tragedy captures like no other the power of Othello. Bradley comments about Othello's speech:
"And he is not a merely romantic figure; his own nature is romantic. He has not, indeed, the meditative or speculative imagination of Hamlet; but in the
strictest sense of the word he is more poetic than Hamlet. [Then follows several examples of Othello's speech]..if one places side by side with these speeches
an equal number by any other hero, one will not doubt that Othello is the greatest poet of them all" the full text is online at http://sunflower.singnet.com.

)2

لالستفاضة في هنا الموضوم الني أثراك برادلي يمكنكم زيارة الرابط التاليhttp://sunflower.singnet.com :
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لنستمع لعطيؿ :لقد جعمت العادة المستبدة – أيثا الشيكخ المبجمكف – مف سرير الحرب بفكالذل كصكانه ؛ فراشي الناعـ الريش
كالزعب  ،كاني ألتبيف أني أجد في المشاؽ حاف از فطريا كعفكيا )1( ...

كلنستمع لعنترة:

ػككت كظْنػ ػ ػ ػ ػػكني ألىهمػ ػ ػ ػ ػػي قىػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ً
سػ ػ ػ ػ ػ ْ
ػيت
ػكت فى ىغػ ػ ػ ػ ػػر ٍ
نسػ ػ ػ ػ ػ ي
أعػ ػ ػ ػ ػ ىػدائي ال ْسػ ػ ػ ػ ػ ي ى
ػكـ أنػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي فى ٍ ً ً ً
ػؼ أنػ ػ ػ ػػاـ عػ ػ ػ ػ ٍػف سػ ػ ػ ػ ً
ػادات قػ ػ ػ ػ و
ثـ يربيػ ػ ػ ػػت
ككيػ ػ ػ ػ ى
ضػ ػ ػ ػػؿ ن ٍعمػ ػ ػ ػػت ٍ
ي
ػت
دار ٍ
ػت متػ ػ ػ ػ ػػى يد ًعيػ ػ ػ ػ ػ ي
أج ٍبػ ػ ػ ػ ػ ي
ت بً ًثػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ ىخٍي ػ ػ ػ ػ ػ يؿ األىعػ ػ ػ ػ ػػادم ى
كنػ ػ ػ ػ ػػادكني ى
كا ٍف ٍ
و
ػت
الحتٍ ػ ػ ػ ػ ػ ي
الممي ػ ػ ػ ػ ػ ي
ص ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد يرلي ى
بس ػ ػ ػ ػ ػػيؼ ح ػ ػ ػ ػ ػػدلي م ػ ػ ػ ػ ػػك يج المناي ػ ػ ػ ػ ػػا ىكيرمػ ػ ػ ػ ػ ػ و ى
ػؼ ي
ً
ػت
ػي الحديػ ػ ػ ػ ػ يػد كمابميػ ػ ػ ػ ػ ي
خمقػ ػ ػ ػ ػ ي
ػت مػ ػ ػ ػ ػػف الحديػ ػ ػ ػ ػػد أشػ ػ ػ ػ ػػد قمبػػ ػ ػ ػ ػان كقػ ػ ػ ػ ػػد بمػ ػ ػ ػ ػ ى
ت ىدـ األىع ػ ػ ػ ػػادم باقح ػ ػ ػ ػ ً
ػت
ػاؼ ال ػ ػ ػ ػ ْػرؤكس ىكم ػ ػ ػ ػػا ىركي ػ ػ ػ ػ ي
ىكان ػ ػ ػ ػػي قى ػ ػ ػ ػ ٍػد ىشػ ػ ػ ػ ػرٍب ي ى
ت ًط ٍفػ ػ ػػبل ك ًمػ ػ ػ ٍػف لػ ػ ػػب ًف المعػ ػ ػ ً
الع ػ ػ ػك ً
يت
ػام ًع قىػ ػ ػ ٍػد يسػ ػ ػ ًػق ي
اف يكلًػ ػ ػ ٍػد ي
كفػ ػ ػػي ى
الحػ ػ ػ ٍػر ًب ى
ى ى
ػيب كال لمس ػ ػ ػ ً
ػكت
فمػ ػ ػػا لم ػ ػ ػػرم ً ف ػ ػ ػػي جسػ ػ ػػمي نص ػ ػ ػ ه
ػيؼ فػ ػ ػػي أعض ػ ػ ػػامى ق ػ ػ ػ ي
()2
ً ً
ػكت
ؾ الثريػػ ػ ػ ػػا تى ًخ ػ ػ ػ ػ ْػر ًل يع ٍ
ػت ع ػ ػ ػ ػػبل فمػ ػ ػ ػ ػ ى
كل ػ ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػ ػ ه
البي ػ ػ ػ ػ ي
ظ ػ ػ ػ ػ ًػـ ىه ٍيىبت ػ ػ ػ ػػه ي

الشاعراف يكاداف أف يتفقا في النصيف عمى ما يمي:
-

احترامثما لآلخر كباألخص أسرة المحبكبة كأبيثا.

-

كبلهما قد مر بتجارب كثيرة.

-

هذل التجارب صثرتثما كجعمت منثما بطميف فارسيف.

فثذا عنترة يحكي لعبمة قصصه كمغامراته :

أرض الع ػ ػ ػ ػ ار ً
ً
ؽ
ػت عبيمػ ػ ػ ػػةي مػ ػ ػ ػػا أالقػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػف األىه ػ ػ ػ ػكاؿ فػ ػ ػ ػػي
تػ ػ ػ ػػرل عممػ ػ ػ ػ ٍ
ػار عمػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػػي طمػ ػ ػ ػ ػػب الصػ ػ ػ ػ ػػدا ً
ؽ
طغػ ػ ػ ػ ػػاني بالريػ ػ ػ ػ ػػا كالمكر ٌ
عمػ ػ ػ ػ ػػي كجػ ػ ػ ػ ػ ى
ػرت إلػ ػ ػ ػػى الع ػ ػ ػ ػراؽ ب ػ ػ ػ ػبلى رفػ ػ ػ ػػا ً
ؽ
ػت بمثجتػ ػ ػ ػػي بحػ ػ ػ ػػر المنايػ ػ ػ ػػا كسػ ػ ػ ػ ي
فخضػ ػ ػ ػ ي
ت أج ػ ػ ػ ػ ْد مػ ػ ػ ػ ٍػف نػ ػ ػ ػػار ا ٍشػ ػ ػ ػػتياقي
ػكؽ ك ْ
ت الْنػ ػ ػ ػ ى
كعػ ػ ػ ػ ٍػد ي
كس ػ ػ ػ ػ ٍق ي
ػاف كحػ ػ ػ ػػدم ي
الر ٍعيػ ػ ػ ػ ى
ي

ػدت حتػ ػ ػ ػ ػػى ثػ ػ ػ ػ ػػار خمفػ ػ ػ ػ ػػي ربػ ػ ػ ػ ػػار سػ ػ ػ ػ ػ ً
ػنابؾ الخيػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ العتػ ػ ػ ػ ػػا ً
ؽ
كمػ ػ ػ ػ ػػا أبعػ ػ ػ ػ ػ ي
ي
ػعؿ بالمثنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدةً الرفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ً
ؽ
ػار كأشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
كطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ػؽ ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌؿ ناحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةو ربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
ػكؿ النط ػ ػ ػ ػػا ً
ؽ
ػبت الرع ػ ػ ػ ػ ىػد محم ػ ػ ػ ػ ى
كض ػ ػ ػ ػػج ٍ
ػاف حت ػ ػ ػ ػػى حس ػ ػ ػ ػ ي
ى
ت تىحت ػ ػ ػ ػػهي الفيرس ػ ػ ػ ػ ي
ً
عمػ ػ ػ ػ ػ ػػي طغػػ ػ ػ ػ ػػاني بالمحػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ كبالنفػ ػ ػ ػ ػ ػػا ً
ؽ
ت كقػ ػ ػ ػ ػ ػػد ىعم ٍم ػ ػ ػ ػ ػ ي
فع ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ي
ي
ػت ب ػ ػ ػ ػ ػ ػاىف ٌ
ارس كه ػ ػ ػػي تج ػ ػ ػػرم بطع ػ ػ ػ وػف ف ػ ػ ػػي النح ػ ػ ػػكر كف ػ ػ ػػي الت ارق ػ ػ ػػي
كب ػ ػ ػػادرت الفػ ػ ػ ػك ي

السػ ػ ػػباؽ كفػ ػ ػػي المٌحػ ػ ػػا ً
ؽ
ػرت حتػ ػ ػػى ىكػ ػ ػػؿ يمثػ ػ ػػرم كقىصػ ػ ػ ىػر فػ ػ ػػي ِّ
كمػ ػ ػػا قىصػ ػ ػ ي
نزلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقت جيش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفي مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكقي لمنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ

ػرت كق ػ ػػد عي ػ ػػي عض ػ ػػدم كس ػ ػػاقي
كف ػ ػػي ب ػ ػػاقي النث ػ ػػار ض ػ ػػعفت حت ػ ػػى أس ػ ػ ي
ػاض عمػ ػ ػ ػ ػػي بحػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػف رجػ ػ ػ ػ ػ و
اج مػ ػ ػ ػ ػػف ال ْسػ ػ ػ ػ ػ ٍػمر الػ ػ ػ ػ ػ ٌػدقا ً
ؽ
ػاؿ ب ػ ػ ػ ػ ػاىمك و
كفػ ػ ػ ػ ػ ى
ه
()3
ػادكني إل ػ ػ ػ ػ ػػى مم ػ ػ ػ ػ ػ وػؾ كػ ػ ػ ػ ػ ػر ويـ رفي ػ ػ ػ ػ ػػعه ق ػ ػ ػ ػ ػػدرلي ف ػ ػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػ ػػز ارقػ ػ ػ ػ ػ ػي
كق ػ ػ ػ ػ ػ ي

 )1المآسي الكبرى (مسرحية عطيل)  ،ص . 483
( )2ديوانه  ،ص . 19 – 18
( )3ديوانه  ،ص . 56 – 55
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كفي قصيدة أخرل يقكؿ :

ظػ ػ ػ ػ ػ ػ وػـ نظمتيػ ػ ػ ػ ػ ػػه كأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػنثا
يعبيمػ ػ ػ ػ ػ ػػةي هػ ػ ػ ػ ػ ػػذا يدْر ن ٍ
ػت لػ ػ ػ ػ ػ ػػهي سػ ػ ػ ػ ػ ػػم ه
ؾ كحسػ ػ ػ ػ ػ ػ هػف كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ٍ ي
ً
ت ي ػ ػ ػػا ٍبن ػ ػ ػ ى ً
ػي مث ػ ػ ػػر يس ػ ػ ػػبؽ البػػ ػ ػػرؽ أهػ ػ ػ ػػكج
ىكقى ػ ػ ػ ٍػد ًسػػ ػ ػ ٍػر ي
ػت الكػ ػ ػ ػراـ يمبػػ ػ ػػاد انر كتحتػػ ػ ػ ى
ً
بػ ػ ػ ػ ػ ػا ٍىر و
ىص ػ ػ ػ ػ ػ ىػب ى ًفيثى ػ ػ ػ ػ ػػا ىن ٍبتيث ػ ػ ػ ػ ػػا ىيتى ػ ػ ػ ػ ػ ىػكه يا
ػاء ف ػ ػ ػ ػ ػػي ىه ى
ض ػ ػ ػ ػ ػػباتثا فا ٍ
ض ت ػ ػ ػ ػ ػ ىػردل الم ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػا
يف ه
اآلس كالض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يؿ كالغض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كنب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
كأ ٍىكىر ى
ػؽ كنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ه
ككرد كعكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ؽ فيث ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي
ىضػ ػ ً
ثا
ػحت األى ٍ
لػ ػػئً ٍف أ ٍ
طػ ػػبل يؿ ًمنثػ ػػا ىخكالي ػ ػان ك ػ ػا ٍ
ىف لىػ ػ ٍػـ ىي يكػ ػ ٍػف فيثػ ػػا مػ ػػف العػ ػػيش م ػ ػ ٍب ي
ػنا
في ػ ػ ػ ػ ػػا طالم ػ ػ ػ ػ ػػا داعب ػ ػ ػ ػ ػػت فيث ػ ػ ػ ػ ػػا عبيم ػ ػ ػ ػ ػػةن كداعبن ػ ػ ػ ػ ػػي فيث ػ ػ ػ ػ ػػا الغػ ػ ػ ػ ػ ػ از يؿ المغ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػاف دهاق ػ ػ ػ ػػهي إل ػ ػ ػ ػػي مث ػ ػ ػ ػ وػؿ م ػ ػ ػ ػ ٍػف ب ػ ػ ػ ػػالزعفر ً
ػكـ الطع ػ ػ ػ ػ ً
اف نض ػ ػ ػ ػ ِّػريج
كم ػ ػ ػ ػػا راعن ػ ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػ ػ ى
ى
ً
ػا
ب أحيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان كحين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان يثممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
فاقب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىؿ منقضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بحمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّػر ي
ػاء الف ػ ػ ػ ػ ً
ػدبا
ػادرت خم ػ ػ ػ ػ ي
ػرس ح ػ ػ ػ ػػيف تح ػ ػ ػ ػ ٍ
ػاء م ػ ػ ػ ػ ي
ػكؽ الع ػ ػ ػ ػػذارل أك خب ػ ػ ػ ػ ي
ك ػ ػ ػ ػػاف دم ػ ػ ػ ػ ى
ػيش الفػ ػ ػ ػ ً
ػت بارضػ ػ ػ ػ ًػه ككي ػ ػ ػ ػ هؿ لجػ ػ ػ ػ ً
ػا
إف حممػ ػ ػ ػ ي
فكي ػ ػ ػ ػ هؿ لكسػ ػ ػ ػػرل ٍ
ػرس حػ ػ ػ ػػيف أعجعػ ػ ػ ػ ي

ػيثـ حممػ ػ ػ ػ ػػةن عنتريػ ػ ػ ػ ػػةن يأرْد بثػ ػ ػ ػ ػػا األىبطػ ػ ػ ػ ػػا ىؿ فػ ػ ػ ػ ػػي القى ٍفػ ػ ػ ػ ػػر تينػ ػ ػ ػ ػ يػب يا
كأحم ػ ػ ػ ػ ػ يؿ فػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ً
كأص ػ ػ ػ ػػدـ ك ػ ػ ػ ػػبش الق ػ ػ ػ ػػكـ ث ػ ػ ػ ػػـ أذيق ػ ػ ػ ػػهي مػ ػ ػ ػ ػرىارةى كػ ػ ػ ػ ػا ً
ػا
ٍس الم ػ ػ ػ ػػكت ص ػ ػ ػ ػ ٍػب انر يي ىمج ػ ػ ػ ػ ي
ي
النػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ًب سػ ػ ػ ػ ػػي ًِّد قك ًمػ ػ ػ ػ ػ ًػه كأضػ ػ ػ ػ ػػرمثا فػ ػ ػ ػ ػػي الحػ ػ ػ ػ ػ ً
ػرب نػ ػ ػ ػ ػػا انر تػ ػ ػ ػ ػػؤج يا
ػار
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ث
ك يخ ػ ػ ػ ػ ػ يذ ى ٌ
ي
()1
كانػ ػ ػ ػ ػ ػػي لحمػ ػ ػ ػ ػ ػػا هؿ لكػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّػؿ مممػ ػ ػ ػ ػ ػػةو تى ًخػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػر لثػ ػ ػ ػ ػ ػػا يش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْـ الجبػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاؿ ىكتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػزىع يا
*
*
*
*
*
ً
ػع
ىسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػكد ك ٍ
كأن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا األ ٍ
العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذم ي ٍقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد الخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىؿ إذا النق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعي ارتىفىػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
()2
ع
ػتد الف ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ٍ
كرمحػػ ػ ػ ػ ػ ػػي كهم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يؤنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
نس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبتي س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفي ي
*
*
*
*
*
ً
ػاـ كانم ػ ػ ػػا أخش ػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػى عيني ػ ػ ػ ًػؾ كق ػ ػ ػػت بكػػ ػ ػػاؾ
ي ػ ػ ػػا ىعبػ ػ ػ ػؿ م ػ ػ ػػا أ ٍ
ىخشػػ ػ ػػى الحم ػ ػ ػ ى
()3
حزٍن ػ ػ ػ ػ ًػؾ بع ػ ػ ػ ػػدم ك ً
ابش ػ ػ ػ ػ ًػرم بسػ ػ ػ ػ ػبلىمتي كاستىبش ػ ػ ػ ػػرم بفك ػ ػ ػ ػػاكي
ي ػ ػ ػ ػػا عب ػ ػ ػ ػػؿ الى ىي ي
يٍ
كعطيؿ يحكي لدزدمكنة قصصه كمغامراته:
كػػاف كالػػدها يحبنػػي  ،ككثي ػ ار مػػا يستضػػيفني  ،كيسػػالني دكمػػا عػػف قصػػة حيػػاتي – مػػف سػػنة إلػػى سػػنة – كمػػا رأيتػػه مػػف معػػارؾ

كحصارات كتقمبات  ،فركيت له كؿ شيء مف أياـ الصبا حتى المحظة التي طمب فيثا إلي الكبلـ  ،فتحػدثت عػف نػكازؿ جػد رهيبػة
 ،كأحداث مثيرة مف فيضانات كحركب  ،عف النجاة م ار ار بقيد شػعرة مػف الثغػرة المثػددة بالتثمكػة  ،عػف كقػكعي أسػي ار فػي يػد العػدك
الػػكق الػػذم بػػاعني عبػػدا  ،ككيػػؼ افتػػديت بعػػد ذلػػؾ ع كمػػا فعمتػػه فػػي أيػػاـ تجػكالي كترحػػالي  ،فػػاتي لػػي الحػػديث عػػف كثػػكؼ هائمػػة
كصػػحارل خاكيػػة  ،عػػف مقػػالع كعػرة كصػػخكر  ،كشػكاهؽ تبلمػػس رؤكسػػثا السػػماء  ،هكػػذا كانػػت حيػػاتي  ،كعػػف أكمػػة البشػػر الػػذيف

يمتثـ بعضثـ البعض  ،ك(األنتركبكفاجييف)  ،كأناس تطمع رؤكسثـ مف تحت أكتافثـ  ،بسماع هذا كمه شغفت دزدمكنة ...
كالنصاف يتضمناف ما يمي:
-

كبل البطميف يحكياف مغامراتثما لممحبكبة

-

كبلهما يسرد تفاصيؿ المغامرات التي خاضثا

( )1ديوانه  ،ص . 21 – 20
( )2المصدر نفسه  ،ص . 50
( )3المصدر نفسه  ،ص . 58
( )4المآسي الكبرى (مسرحية عطيل )  ،ص . 480
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-

تاكيدهما عمى الكقكع في األسر

-

ذكر عبكديتثما كتحررهما منثا مؤخ ار

-

الدكتور /عبد القـــوي الحصيني

كصؼ البرارم كالقفار التي سا ار فيثا

هػػذا التطػػابؽ يقكدنػػا إلػػى التفكيػػر فػػي كصػػكؿ قصػػص الفركسػػية كالحػػب العربيػػة كأشػػعارها إلػػى يػػد شكسػػبير كهػػك مػػا سػػيتـ
مناقشته في المبحث التالي.
 -5كصكؿ قصص الفركسية كالحب إلى الغرب عف طريؽ إسبانيا كصقمية كريرهما:

()1

فقد ذكر النقاد الغربيكف كجكد أثر لصكرة عنترة عند شعراء التركبادكر (الحب العذرم)  .كما ذكركا االتصػاؿ المباشػر بػيف

المسػػمميف كالمسػػيحييف فػػي القػػركف الكسػػطى فػػي إسػػبانيا ،كمػػا زلنػػا نسػػتقي مػػف مصػػادر أجنبيػػة لػػدل أ.ؿ .ارمػػيبل الػػذم ذكػػر كصػػكؿ

قصص الفركسية كالحب إلى فرنسا عف طريؽ إسبانيا المسػممة( .)2كأكػد ذلػؾ ميجػؿ سػيف ببلثيػكس قػائبل ( :)3انتشػر اإلسػبلـ بعػد
فػػت العػػرب لمػػببلد المتاخمػػة لجزي ػرتثـ انتشػػا ار س ػريعان ،فامتػػد إلػػى شػػمالي أفريقيػػا ،كاسػػبانيا ،كجنػػكبي فرنسػػا ،كجنػػكبي إيطاليػػا ،نشػػر
جناحيه عمى جزر البميار كجزيرة صقمية .فكاف لذلؾ أث ار كبي ار في نقؿ صكرة دقيقة لكؿ مف الطػرفيف عػف اآلخػر .ثػـ إف االتصػاؿ

بيف الحضارتيف اإلسبلمية كالمسيحية في زمف السمـ قد تحقؽ أيضان عبر حدكدهما الشرقية كالغربية مف خبلؿ التجارة.

نشطت حركة تجاريػة كاسػعة ابتػداء مػف القػرف الثػامف المػيبلدم حتػى القػرف الحػادم عشػر ،بػيف الػببلد اإلسػبلمية الشػرقية ،كركسػيا

كريرها مف بمداف أكربا الشمالية .فقد كانت البعثات التجارية تتجه بانتظػاـ مػف بحػر قػزكيف ،كتصػعد فػي نثػر الفكلجػا ،حتػى تصػؿ

إلى خميا فنمندا كمف ثمة عبر البمطيؽ إلى الدنمرؾ ،كانجمت ار بؿ إلى أيسمندا أيضا (.)4

نرل إذف أف هذل إحدل الحقائؽ الكاضحة التي ال ربار عميثا كهي أف األدب العربي انتقؿ إلى أكركبػا كتحديػدا إلػى إسػبانيا خػبلؿ
عصكر الفتكحات اإلسبلمية ،كمف ناحية أخرل أسس األكركبيكف بعثات تبشيرية في القرف الثالث عشر كأرسمت لمػدكؿ اإلسػبلمية.
مما مكنثـ مف التعرؼ عف قرب عمى داب العرب كلغتثـ كمعتقداتثـ الدينية .كلكف اتصاؿ الحضػارتيف اإلسػبلمية كالمسػيحية فػي
صػقمية كاسػػبانيا كػػاف هػػك األهػػـ فػػي عمميػػة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ العػاـ .كمػػف المسػػمـ بػػه تاريخيػػا أف صػػقمية فػػي القػػرف الحػػادم عشػػر

كانت قد تشبعت باإلسبلـ حينما رزاها النكرماف كحكمكها حتى القػرف الثالػث عشػر .كانػت صػقمية خميطػا مػف األجنػاس تػديف بعػدة
ديان ػػات كأهمث ػػا اإلس ػػبلمية .كتمت ػػاز بمغ ػػات مختمف ػػة كيعم ػػؿ ف ػػي ب ػػبلط المم ػػؾ النكرم ػػاني ركج ػػر الث ػػاني مجمكع ػػة م ػػف المسػ ػػمميف
كالمسيحييف كيممكف بكمتا الثقافتيف العربية كاليكنانية عمى كجػه الخصػكص .فالممػؾ كػاف يقػ أر كيػتكمـ العربيػة كيمتػاز بتعػدد الزيجػات
كما يفعؿ المسممكف كيرتدم مبلبس شرقية ،حتى زكجاته كف يقمدف المسممات في تنقبثف كطريقة لبسثف كلغتثف .فالمسممكف كػانكا
فػػي الػػببلط الممكػػي هػػـ أسػػاتذة الممػػؾ كزمػػبلؤل فػػي العمػػـ ،كرجالػػه كرجػػاؿ حاشػػيته ،كضػػباطه ككز ارؤل ،كك ػانكا يصػػطحبكنه لؤل ارضػػي

المقدسة ككذا إليطاليا .فمـ يكف الممؾ مسيحيا إال باالسـ فقط ،نظ ار لتاثرل بالمسمميف مف حكله(.)5

كفػػي عػػاـ  1224ـ احػػتفظ هػػذا المناصػػر الكبيػػر لمثقافػػة العربيػػة بػػالكثير مػػف اآلداب كالعمػػكـ كبمجمكعػػات فريػػدة مػػف المخطكطػػات
العربية في جامعػة نػابكلي التػي أسسػثا فػي نفػس السػنة تمػؾ ،ككػاف لديػه مؤلفػات أرسػطك كابػف رشػد فػي ترجماتثػا البلتينيػة ،كأرسػؿ
نسػػخا منثػػا لجػػامعتي بػػاريس كبكلكنيػػا .لػػيس ذاؾ فحسػػب بػػؿ كػػاف ي ارسػػؿ رجػػاؿ العمػػـ فػػي طػػكؿ العػػالـ اإلسػػبلمي كعرضػػه .كانػػت
المدرسة الشعرية الصقمية تعتمد عمى المغة العامية فكضعت أسس األدب اإليطالي في بػبلط نفػس هػذا الممػؾ فردريػؾ الثػاني ،كقػد

كاف الشعراء المسيحيكف يحذكف حذك الشعراء العرب التركبادكر الذيف كانكا يتجمعكف في ببلطه ،كهذل حقيقة دامغة عمى التكاصؿ

كاالتصاؿ بيف األدبيف المسيحي كاإلسبلمي(.)6
 )1الماضي المشترك بين العرب و الغرب – ص68;، 689
 )2المرجع نفسه  ،ص<. 67

 )3أثر اإلسالم في الكوميديا اإللهية  -فصل (االتصال بين اإلسالم وأوربا المسيحية في القرون الوسطا)  ،ص .229
 )4المرجع نفسه  ،ص=.66
 )5يراجع  :المرجع نفسه  ،ص . 675 – 674
 )6أثر اإلسالم في الكوميديا اإللهية  ،ص .676، 675

26

الدكتور /عبد القـــوي الحصيني

من صحراء العرب إلى مسرح لندن

يضيؼ المؤلؼ( :)1عاش الشعباف اإلسبلمي كالمسػيحي فػي إسػبانيا  500عػاـ مػف القػرف ال ػ  8حتػى القػرف ال ػ13ـ .كتحػدث عػنثـ
الفػػاركا القرطبػػي :كػػاف المسػػيحيكف مشػػغكفيف بالشػػعر كبػػاألدب القصصػػي العربػػي ،كانغماسػػثـ فػػي د ارسػػة الفمسػػفة كالعقائػػد البلهكتيػػة

اإلسػػبلمية  .كيضػػيؼ الكاتػػب حػػكؿ عبلقػػة أكركبػػا بيسػػبانيا قػػائبل( :)2تػػدفؽ عمػػى إسػػبانيا رحال ػة مػػف جميػػع أنحػػاء أكركبػػا ...كالػػذيف
سػػيطرت عمػػيثـ رربػػة جامحػػة فػػي رؤيػػة أعاجيػػب ه ػذل الحضػػارة الكبلسػػيكية الشػػرقية  .كيضػػيؼ ( :)3فقػػد لػػبس المسػػيحيكف عمػػى
الطريقة العربية ،كطعمت كممات لمغة قشتالة المنشقة مف البلتينية بعدد كبير مف الكممات العربيػة ....كهكػذا تمثػد الطريػؽ لمغػزك
األدبي الذم بمق ذركتػه فػي بػبلط الممػؾ ألفكنسػك العاشػر الممقػب بػالحكيـ .أصػبحت طميطمػة خػبلؿ القػرف الثػاني عشػر مركػ از هامػا

لنشر العمكـ كاآلداب العربية في أكركبا المسيحية .فقد بدأ رئيس األساقفة في النصؼ األكؿ مف هذا القرف ،في العمؿ عمى ترجمة
أشثر المؤلفات في العمكـ كالمعارؼ العربية إلى لغة قشػتالة الركمنسػية بمسػاعدة المسػمميف كاليثػكد ،ثػـ ترجمػت منثػا إلػى البلتينيػة
كانتشرت في جميع أنحاء العالـ الغربي .
هنا كجػدنا الػدليؿ المػادم التػاريخي عمػى انتقػاؿ حكايػة عنتػرة لمغػرب ك إف بصػكرة عامػة ذلػؾ أف سػيرة عنتػرة كركايتػه الشػعبية
كأشعارل كقصة حبه لعبمة تعد مف أشثر كأركع الركائع العربية في الجاهمية .كبدكف الشعر كخصكصا المعمقات ال يكاد يكجد تاري

كارث أدبي عربي حقيقي ففيثا كاف نبع األدب عند العرب الػذم يحمػؿ شػكبل كاحػدا حػيف ذاؾ .شػكؿ القصػيدة العمكديػة المحككمػة
بالكزف كالقافية كال تخرج عف نطاؽ البحكر الشعرية كهك ما امتاز به شعر عنترة بف شداد.
 -6مػف هنػػا نسػتطيع القػػكؿ إف شكسػػبير قػ أر سػػيرة عنتػرة أك اطمػػع عمػػى شػعرل أك اسػػتمع لحكايتػه .كتاكيػػدنا هػػذا نػابع مػػف أف أدب عنتػرة
كريرل مف أعماؿ أدباء العصر الجاهمي كعصر الرسػالة المحمديػة كػاف قػد انتقػؿ إلػى أكركبػا كتػرجـ لبلتينيػة كااليطاليػة كريرهػا مػف

المغات كالفرنسية تحديدا كخصكصا عند ازدهار الترجمة في القركف الكسطى ( ،)4كما نستطيع التاكيػد أيضػان  -كمػف خػبلؿ مكقػؼ
مشػػابه تعامػػؿ فيػػه الباحػػث ميجيػػؿ سػػيف مػػع أديػ و
ػب خػػر هػػك دانتػػي ليثبػػت تػػاثر دانتػػي بالمصػػادر اإلسػػبلمية فػػي عممػػه ال ارئػػع
الككميديا اإللثية – عمى أف شكسبير تاثر بحكاية عنترة في مسرحيته . Othello
يؤكد ميجيؿ سيف لية التشابه القكم بيف أم عمميف كأنه ال يمكف أف يككف كليػد صػدفة مػا كلكػف بكجػكد تػاثيرات تطغػى عمػى

فكر كعقؿ المؤلؼ .كيتحدث المؤلؼ قائبل ( :)5نستطيع أف نقدـ الدليؿ عمى المحاكاة تحت رؤكس مكضكعات ثبلثػة .أكال :إثبػات
إثبات أف الشعكب المسيحية األكركبية في القركف الكسطى حصمت عمى معمكمػات تتعمػؽ بعقائػدها كتصػكراتثا لمحيػاة األخػرل عػف
طريؽ االتصاؿ بالمسمميف .كثانيا :أف دانتي قد استقى مباشرة أك رير مباشرة مف المصادر اإلسبلمية أفكا ار لقصيدته .كأخيػرا :أف
هناؾ دالئؿ عمى تاثرل بثذل المصادر اإلسبلمية  ..ثـ مباشػرة يػذهب المؤلػؼ لشػرح حقيقػة ذلػؾ ،كيتحػدث عػف العبلقػة الكثيقػة بػيف
المسػػمميف كالمسػػيحييف فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،كيخمػػص الكاتػػب لمقػػكؿ :تحػػت عن ػكاف :أرجحيػػة انتقػػاؿ النمػػاذج اإلسػػبلمية إلػػى أكركبػػا

المسػػيحية كعمػػى األخػػص إلػػى دانتػػي( :)6ينبغػػي لمباحػػث إذا مػػا أراد إثبػػات حالػػة محاكػػاة أدبيػػة – فػػي الحػػدكد التػػي تثيئثػػا المػػادة
التاريخية التي تحت يديه لئلثبات – أف يجد بادئ ذم بدء جكابا عمى ثبلثة أسئمة كثيقة الصمة بثذا المكضكع:
أكالى :هؿ يكجد بػيف النسػخة التػي يفتػرض فيثػا المحاكػاة كالنمػكذج األصػمي مبلمػ تشػابه كثيػرة كالفتػة لمنظػر ،بدرجػة تجعػؿ نسػبتثا
إلى مجرد المصادفة أك االستمداد مف أصؿ مشترؾ أم انر مستحيبلن

 )1المرجع نفسه  ،ص. 232
 )2المرجع نفسه  ،ص. 233
 )3يراجع  :المرجع نفسه  ،ص . 234
 )4انظر :الرواية األم ألف ليلة وليلة واآلداب العالمية ،ماهر البطوطي ،فقد ذكر انتقال المغامرات الفروسية والهوى العنري إلا فرنسا في أوائل القرن الفاني عشر مختلطة بالمالحم وأناشيد المآثر
التي كانت ذائعة وقتها ،وكان انتقالها من أسبانيا العربية اإلسالمية .كما أرجع الباحث اإلنجليني "توماس وورتون" جميع الرومنسات األوروبية إلا إسبانيا العربية( .ص.)49-48
 )5أثر اإلسالم في الكوميديا اإللهية  ،ص . 228
 )6المرجع نفسه  ،ص ;. 66
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كثانيػان :هػػؿ يمكػػف إثبػػات أف هػػذا النمػػكذج الػػذم يفتػػرض أنػػه النمػػكذج األصػػمي ،كػػاف مكجػػكدان فع ػبلن قبػػؿ النسػػخة المزعكمػػة أك قبػػؿ

المحاكاة كثالثان :هؿ كاف مؤلؼ النسخة المفتػرض فيثػا المحاكػاة يعمػـ بػالنمكذج األصػمي ،أك مػف ناحيػة أخػرل ،هػؿ كانػت تفصػؿ
بيف الكاتبيف في الحقيقة هكة كاسعة تجعؿ اتصالثما مستحيبل

أما السؤاالف األكؿ كالثاني ،المذاف يعتبراف مفتاح هذل المشكمة في الحقيقة ،فقد قررنا فيثما رأيا محػددا فيمػا سػبؽ كأمػا الثالػث فاقػؿ
أهمية ،ذلؾ أنه حتى إذا كانت المعمكمات التاريخية مف حيث العبلقة بيف األصؿ كالتقميد رامضة ،فيف هذا أمر عمى أية حػاؿ ال
يقمؿ مف قكة البرهاف المبني عمى التشابه بينثما ،كعمى األخص عندما تككف أكجه التشابه كاضحة كمحدكدة تماما ،ككثيرة التكرار،

مما يتعذر معه نسػبة التشػابه إلػى مجػرد المصػادفة  .كاذا كػاف ميجػؿ سػيف قػد أثبػت تػاثر دانتػي بػالتراث كالمصػادر اإلسػبلمية،

كدانتي أحػد أدبػاء القػرف ال اربػع عشػر ،فمػف المػرج اسػتمرار هػذا التػاثر حتػى عصػر شكسػبير (القػرف السػادس عشػر) كهػك األكثػر
اتصاال كتكاصبل بيف العالميف العربي كاألكركبي بفعؿ متغيرات الثقافة ككسائؿ االتصاؿ كتطكر المبلحة البحرية.
 -7كبتطبيػؽ هػذا المػػنثا االسػتداللي االسػػتنتاجي لػ ػ ميجيؿ سػػيف يتضػ أنػه ال يمكػػف أف يكػكف كػػؿ هػذا التشػػابه محػض صػػدفة ،أك
كما يقاؿ كقع الحافر عمى الحافر .كلكف هؿ يمكف أف يككف شكسبير قد اطمع عمى حكاية عنتػرة بكػؿ هػذل التفاصػيؿ الدقيقػة التػي
جاءت متضمنة في مسرحيته ،سكاء مف حيث بناء الشخصيات ،أك بناء الحبكة كالحدث ،أك البناء المغكم الشعرم.

كقد يتمكف هذا العنصر مف التشكيؾ في منطقية البحث كالدراسة ،لكال أننا كجدنا تفاصيؿ حكايػة عنتػرة مسػركدة فػي بحػث
لمػدكتكر /أ .ؿ .ارنػػيبل فػي كتابػػه الماضػي المشػػترؾ بػيف العػػرب كالغػرب (The Past We Share The Near Eastern
) ،Ancestry Of Western Folk Literatureكقػد تضػمف تمػؾ العناصػر التػي اعتمػد عميثػا البحػث كمصػدر رئيسػي لعناصػر
الحبكة في حكاية عنترة .كهك مصدر أجنبي يشثد بانتقاؿ حكاية عنترة بتفاصيمثا الدقيقة كما كردت في السيرة الشعبية إلػى أكركبػا

كالغرب(.)1

كيقكم هذا االستنتاج ما أكردل الزركمي في كتابه األعبلـ مف ترجمة سيرة عنترة لؤللمانية كالفرنسية كمكقؼ اإلفرنا مف بدائع داب
العػػرب .كهنػػا نبلحػػظ مػػدل اهتمػػاـ الغػػرب كخصكصػػا األكركبيػػيف بػػاألدب العربػػي حتػػى مػػا بعػػد القػػركف الكسػػطى .حيػػث يبػػدك هػػذا

االهتمػػاـ جميػػا ببػػدائع داب العػػرب كأبطالثػػا الشػػعبييف كمػػنثـ عنترة فقػػد رأينػػا المستشػػرؽ تػػكربكي يؤلػػؼ كتابػان عنػه عػػاـ 1868ـ (.)2

كاهتماـ المثقفيف الغربييف بعنترة دليػؿ عمػى مكقعيػة هػذا الفػارس الشػاعر العاشػؽ فػي الػذاكرة الجمعيػة لشػعكب أكركبػا .كالتػي أكػدها

ارنػػيبل كأفػػرد فصػػبل عػػف عنتػرة كأثػرل فػػي قصػػص الفركسػػية كالحػػب العػػذرم فػػي داب أكركبػػا قاطبػػة( .)3كمػػا اهتػػدل س .ـ .شػػتيرف
لكجكد أثر لصكر عنتػرة عنػد شػعراء التركبػادكر( : )4كتشػير كجػكل التشػابه بػيف شػعر عنتػرة كمػا رأينػا كشػعر الغػرب إلػى مػدل تػاثر
الغػػرب بػػالعرب فػػي هػػذا المجػػاؿ ،فعنػػدما اسػػتخدـ دانتػػي أرنيػػات التركبػػادكر نمكذجػػا لؤلسػػمكب الجميػػؿ كػػاف معنػػال أف العػػرب قػػد

()5
كسػ ٍيرل باتجػال تحقيػؽ العبلقػة التاريخيػة بػيف عنتػرة كاألدب
تغمغمكا بنجػاح إلػى قمػب األدب األكركبػي  ،كبتتبػع تطبيقػات أ.ؿ .ارنػيبل ى
الغربي يمكف حصر الدالئؿ التالية:

 . .1إف سيرة عنترة كانت متكفرة في الغرب منذ القػرف الثػامف مػف خػبلؿ سػرد حكايػة ال ارهػب كالرجػؿ المسػمـ حيػث ذكػر ال ارهػب
أفعاؿ عنترة ػ (ص.)131

 )1الماضي المشترك بين العرب والغرب  ،ص; 56وما بعدها.
 )2يقول النركلي في ترجمة عنترة " :عنترة بن شـداد بـن عمـرو بـن معاويـة بـن قـراد العبسـي  :أشـهر فرسـان العـرب فـي الجاهليـة ،ومـن شـعرا) الطبقـة األولـا  .مـن أهـل نجـد  .أمـه حبشـية اسـمها زبيبـة ،
سرى إليه السواد منها .وكان من أحسـن العـرب شـيمة  ،ومـن أعـنهم نفسـا ،يوصـف بـالحلم علـا شـدة بطشـه  ،وفـي شـعرك رقـة وعنوبـة  .وكـان مغرمـا بابنـة عمـه " عبلـة "  ،فقـل أن تخلـو لـه قصـيدة مـن
ذكرها  .اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر  ،وشهد حرب داحس والغبرا)  ،وعاش طويال  .ينس إليه " ديوان شعر  -ط " أكفر ما فيه مصنوم  .و " قصة عنترة  -ط " خياليـة يعـدها اإلفـرنج مـن
بدائع آداب العرب  ،وقد ترجموها إلا األلمانية والفرنسية  ،ولم يعر واضعها  .وللمستشرق األلماني)تـوربكي) كتـاب عـن " عنتـرة " طبـع فـي هيـدلبرج سـنة  1868م  ،ولمحمـد فريـد أبـي حديـد "
أبو الفوارس عنتر بن شداد  -ط  " ،ولفؤاد البستاني " عنتر بن شداد  -ط " " انتها .األعالم"  ( 91/5المصدر :منتديات خير الناس أنفعهم للناس)..
 )3الماضي المشترك بين العرب والغرب – ص; 56وما بعدها .
 )4المرجع نفسه  ،ص .247 – 246
 )5المرجع نفسه  ،ص .247 – 245
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 .2أكد رانيبل عمى كركد التشابه بيف األبطاؿ الشعبييف في الثقافة الغربية كعنتػرة فػي الشػرؽ كمػا أكػد أف هػذا التشػابه لػـ يػدرس
كثي ار( .ص.)128

 .3درس ارنػيبل التشػػابه بػػيف عنتػرة كككخػكاليف فػػي األسػػطكرة االيرلنديػػة ،كأكػػد عمػػى تػػاثر األدب المبكػػر أليرلنػػدا بػػاآلداب العربيػػة
(ص )236كما بعدها.
 .4ذكر أف قصائد عنترة تنبئ بالشعر الغنائي بالتركبادكر في القرف الثاني عشر ثـ الشعر الغربي بعد ذلؾ (ص.)245
 .5قارف رانيبل بيف مقطع مف أشعار الحب االنجميزية كأظثر تشابثه مع الصكر الشعرية في شعر عنترة (ص.)246
 .6ذكر تشابثات في الحب العذرم عند عنترة مع األراني الشعبية الغربية (ص.)246

 .7كاهتدل بعد كؿ ذلؾ إلى نتيجة أف عنترة ممكف أف يككف ممثبل لمنمكذج القديـ لمعالـ الغربي ليس بكصفه بطبل فحسب؛ بؿ
بكصفه شاع ار كذلؾ (ص.)247
 .8اتكا عمى دكر بيترس الفكنصص (كلد عاـ 1062ـ) في نقؿ التراث العربي لمغرب عبر الترجمة ،فقد كػاف رجػبل ينػارـ بػيف
الثقافتيف العربية كالغربية كعمؿ في الببلطيف االسباني كاإلنجميزم كنقؿ الثقافة العربية إليثما (ص.)252

 .9ذكر رانيبل أف الفكنصص ألؼ كتاب مجالس المتعمميف كقد احتكل عددا كاف ار مػف الحكايػات العربيػة التػي تحكلػت فيمػا بعػد
أدبا انجميزيا في إنجمت ار كريرها مف بمداف أكركبا (ص.)251
 .10ركل ارنػػيبل أف شػػكفاف المستشػػرؽ الفرنسػػي الكبيػػر قػػد عػػدد منػػذ مػػا يربػػك عمػػى مائػػة عػػاـ مػػا يقػػرب مػػف خمسػػيف عمػػبل مػػف
األعمػػاؿ الرئيسػػية كالكتػػاب الرئيسػػييف فحسػػب الػػذيف اسػػتعاركا مػػف بيتػػرس ألفكنصػص كمػػف بيػػنثـ إنػػديمكل كبككاشػػيك كتشكسػػر

كسيركامبك (ص.)254

 .11قاؿ رانيبل بعد ذلؾ :كمف الممكػف أف نضػيؼ لثػؤالء سػيرفانتس كجكبيػكس كشكسػبير كفػي نصػه عمػى شكسػبير تاكيػد عمػى
مذهبنا في استقاء شكسبير مف الثقافة العربية في عطيؿ كبشثادة أهمه.
 .12ينسػػجت سػػيرة عنت ػرة المتػػاخرة بصػػيغة مزجػػت بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب بػػيف العػػرب كاإلف ػرنا ،حيػػث صػػار عنت ػرة بطػػبل شػػعبيا
(عربيا/رربيا).
 .13جعمت الممحمة المتاخرة لعنترة أجدادا ممكيػيف فػي السػكداف كسػبللة ممكيػة فػي الجزيػرة العربيػة كبيزنطػة كركمػا كبػبلد اإلفػرنا
(ص.)132
 .14دخػػؿ عنت ػرة فػػي الحػػركب الصػػميبية مشػػاركا فحػػيف كػػاف الصػػميبيكف يثػػاجمكف بػػبلد العػػرب خػػرج عنت ػرة مػػف سػػكريا فػػي اتجػػال
بيزنطة كمنثا إلى ببلد اإلفرنا في حممة معاكسة (ص.)132

 .15كما نصب عنترة كصيا عمػى الممػؾ السػكرم الجديػد القاصػر كهػك فػي حػد ذاتػه يجعمػه الحػاكـ الفعمػي كمػف هنػا أصػب عمػى
اتصاؿ باإلفرنا ..كلما قمع بكهمند اإلفرنجي ركما قتمه عنترة كحرر ركما.
 .16تزكج عنترة مػف أخػت ممػؾ ركمػا كأنجػب منثػا ابنػا ،كلػـ يكػف هػذا االبػف سػكل قمػب األسػد المحػارب الصػميبي كمػا تػزكج مػف
أميرة إفرنجية كأنجبت له جكدفيرم بكيمكف قائد الحممة الصميبية األكلى.

 .17عند مكت عنترة عمى النحك الذم ذكرته الركاية يقكـ ابنال األكركبياف باالنتقاـ له ثـ يعكداف إلى أكركبػا .ك هػذا يػذكرنا بقػكؿ
العقاد :أف ليس بيف أدباء أكركبا نابق كاحد قد خمى شعرل أك نثرل مف بطؿ إسبلمي كذكر في مقدمتثـ كيمياـ شكسبير(.)1

كمػػف هنػػا يتض ػ أف البطػػؿ العربػػي عنت ػرة قػػد تحػػكؿ إلػػى بطػػؿ شػػعبي أكركبػػي كمػػف ثػػـ فمػػيس ببعيػػد عميػػه أف يصػػؿ إلػػى قمػػب
العاصمة البريطانية لندف كالى مسرح شكسبير (الدنيا).

 )1انظر المقدمة – ص .3
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كمف كؿ ما سبؽ ذكرل مف القرائف أك الدالئؿ نذهب مطمئنيف إلى تحقؽ فرضيتنا في استقاء شكسبير في مسرحيته عطيؿ لمنمػكذج
العربي المتمثؿ بشخصية عنترة الشاعر كالفارس ك العاشؽ كحكايتػه كمػا كردت فػي الركايػة العربيػة حتػى كاف أظثػر أنػه أخػذ بطمػه

مف حكاية قصة دزدمكنة مف البندقية كالقائد المغربي .

إف شكسػػبير هػػك شكسػػبير يسػػرؽ المكضػػكعات كالقطػػع كالعبػػارات كاألبيػػات مػػف كػػؿ مكػػاف كمػػع ذلػػؾ فثػػك أعظػػـ الكتػػاب فػػي كػػؿ
األزماف أصالة كامتيا از كخمقا كابداعا

()1

الخػػات ػمػ ػػة
عاـ كامؿ بيف تشكيؿ فكرة هذا البحث كتحققه كها هػك فريػؽ العمػؿ يقدمػه أخيػ انر لمدارسػيف كالبػاحثيف نمكذجػان لمعمػؿ الجمػاعي

فػػي البحػػث العممػػي  .كالمتعػة الحقيقيػة فػػي هػػذا العمػػؿ ال تعػػكد كميػةن إلػػى النتػػائا التػػي سنسػػردها فػػي هػػذل الخاتمػػة بػػؿ إلػػى الجثػػد
التعاكني الذم سرل في كسط نفكس فريؽ البحث فاثمر تحقؽ عدة نتائا منثا -:
 -1التقريب بيف الثقافات كبياف تكاممثا كترابطثا كتاثر بعضثا ببعض .

 -2تحقيؽ األطر التعاكنية بيف األقساـ المختمفة في مؤسساتنا الجامعية كالبحثية .
 -3اإلسثاـ بجثد متكاضع في مضمار الدراسات األدبية المقارنة .
 -4بياف أثر الثقافة العربية عمى الثقافات العالمية .

 -5إظثار تبادؿ التاثر كالتاثير بيف اآلداب المختمفة كالذم يعد أهـ مقكمات األدب المقارف .

كفيما يتعمؽ بالنتائا العممية فنجممثا فيما يمي -:

أكالن  :استطاع البحث أف يشكؿ مكضكعان لمدراسة المقارنة مف عمميف أدبييف عظيميف مشثكريف أحدهما عربي كهك سيرة عنترة بػف
شداد كشعرل كالثاني أكركبي رربي هك مسرحية عطيؿ لمشاعر اإلنجميزم كليـ شكسبير .

ثانيػان  :اسػتعرض البػاحثكف بنػاء الحبكػة فػي حكايػة البطمػيف عنتػرة كعطيػؿ كبينػكا مػدل التطػابؽ فػي العممػيف كالتماثػؿ

فػي

أكثر مف سبعيف تشابثان .

ثالث ػان  :درس فريػػؽ البحػػث الشخصػػيات الرئيسػػية كالثانكيػػة ك اسػػتباف مػػدل التطػػابؽ فػػي بنػػاء الشخصػػيات الرئيسػػية كفػػي سػػماتثا
المظثرية كاالنفعالية كالشخصية فعنترة يقابؿ عطيؿ ك دزدمكنة هػي عبمػة كبػ ار بانسػيك الػرافض لػزكاج ابنتػه مػف عطيػؿ هػك مالػؾ

كالد عبمة الذم جرع عنترة أعا الغصص حتى ال يتزكج بابنته كهكذا في بقية الشخصيات .
رابعان  :عرض فريػؽ العمػؿ لمتشػابه فػي الحبكتػيف فاسػتنتا أنػه مثمػا اختمفتػا فػي بعػض التفصػيبلت كالثنايػا فينثمػا تتفقػاف فػي أنثمػا
تسرداف قصة عشؽ كفركسية كشعر كهي العناصر الرئيسية في المكضكع .

خامسان  :كجد الباحثكف فرصةن لمتعريا عمى الجذكر العربية في أدب شكسبير بشكؿ عاـ فمـ يتكانكا عف استعراض مكاطف ظثكر
أثػر الثقافػة العربيػة اإلسػبلمية كالشػرؽ العربػػي بعامػة عمػى أعمػاؿ شكسػبير كأبػانكا بعضػان منثػا عمػى أنثػـ اكتفػكا باسػتثارات فقػػط
تصػػم ألف تكػػكف مكضػػكع عمػػؿ مسػػتقؿ بذاتػػه كمػػا حػػدث مػػع البركفسػػكر الثنػػدم شػػرما الػػذم كػػاف بحثػػه المسػػتند عميػػه فػػي هػػذل

الدراسة ثمرة مف ثمار هذا العمؿ البحثي كنتاجان له .

سادسان  :أشار البحث إلى الصبلت األدبية بيف األمتيف العربية كاألكركبية كاستند إلى شثادات باحثيف كمستشرقيف رربييف أمثاؿ

ميجػػؿ س ػػيف ك أ.ؿ .ارن ػػيبل ف ػػي التاكي ػػد عم ػػى انتق ػػاؿ األعم ػػاؿ األدبي ػػة العربي ػػة إل ػػى أكركب ػػا بالتحدي ػػد كخاص ػػة قص ػػص الح ػػب
كالفركسية كأشعارهما كتاثيرها عمى اآلداب كالفنكف عمى الشعراء كاألدباء في أكركبا.
سػػابعان  :تتحقػػؽ فرضػػية البحػػث المتعمقػػة المحػػددة باسػػتقاء شكسػػبير شخصػػية بطمػػه (عطيػػؿ ) مػػف السػػيرة الشػػعبية لمفػػارس العربػػي
كالعاشؽ المصدكد عنترة بف شداد بالدليؿ المادم التاريخي المعتمد عمى :

 )1قصة الحضارة ـ ول ديورانت المجلد التاسع الجن) ( .267 /26الموسوعة الشاملة – اإلصدار الفالث ) .
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أ) إثبػات عمميػة االتصػاؿ كالتكاصػؿ بػيف األدبػيف العربػي كالغربػي كبالتاكيػد كصػكؿ قصػص الحػب كالفركسػية العربيػة
كبالذات قصة عنترة ػ إلى أدباء أكركبا كبالتحديد شكسبير .

ب) ثبكت تاثر شكسبير بالتراث الشرقي العربي كالظاهرة في أعماله .
ج) التشابه كالتماثؿ الكاض في الحبكة القصصية كسيككلكجية الشخصيات في العمميف كالذم يصؿ فػي

الكثيػر منػه حػد

التطابؽ الكمي .
د) المسػتكل العػالي لػؤلداء الشػعرم فػي أكثمػك كخاصػة لػدل البطػؿ عطيػؿ كالػذم أظثػرت المسػرحية مسػتكل

الببلرة لديه دكف باقي الشخصيات في المسرحية كهك ما يضارع مستكل عنترة الشاعر الجاهمي المبدع.

عاليػان مػف

كمثما يكف  ،فيكفي هذا البحث أنه قد تمكف مف استثارة الدافعية لدل الدارسيف كالمثتميف لتكجيػه جثػكدهـ فػي البحػث عػف
الجذكر العربية في الثقافات األخػرل عمػى طريػؽ األدب المقػارف كسػي انر بػاآلداب المختمفػة نحػك العالميػة  ،كابػراز مكػامف التكاصػؿ

كاالتصاؿ كاظثار مظاف التاثر كالتاثير كمكاطف التبلقي ككشؼ الصبلت كالعبلقات األدبية ليتحكؿ العالـ قرية كاحدة.
أهـ المصادر كالمراجع :


اتعاظ الحنفا باخبار األئمة الفػاطمييف الخمفػا  ،تقػي الػديف المقريػزم  ،تحقيػؽ  :محمػد حممػي محمػد أحمػد  ،مػف منشػكرات

ك ازرة األكقاؼ المصرية – القاهرة – د  .ط  1416 ،هػ  1996 -ـ .


أثر اإلسبلـ في الككميدية اإللثية :ميجيؿ سيف ترجمة جبلؿ مظثر مكتبة الخانجي -القاهرة1980 /ـ.



أثر العرب في الحضارة األكركبية  ،عباس العقاد  ،دار نثضة مصر – القاهرة – ط  ، 2د  .ت .



األدب العربي في شبه القػارة الثنديػة حتػى أكاخػر القػرف العشػريف تػاليؼ :د.أحمػد أدريػس – ط1418 – 1ه ػ 1998-ـ –
طبع بمطابع الثداية البراجيؿ -الجيزة .



األدب المقارف – د /احمد قاسـ أسحـ – مكتبة أبي حامد  -تعز  -اليمف – ط 2008-2ـ .



األدب المقارف مذاهب كتطبيؽ – د.السيد العراقي – دار الفكر العربي -القاهرة – 1985ـ .



األدب المقارف ك متطمبات العصر  :د .حيدر محمد ريبلف مركز عبادم لمدراسات ك النشر ط2006 /ـ.



األدب المقارف كالتراث اإلسبلمي  :د.عبدالحكيـ حساف مكتبة اآلداب -القاهرة .



االستشراؽ الفرنسي كاألدب العربي :د.أحمد دركيش الثيئة المصرية العامة لمكتاب –القاهرة ط1997/ـ



األعماؿ الكاممة كليـ شكسبير عطيؿ ترجمة:إبراهيـ جبلؿ–العالمية لمكتب كالنشر القاهرة ط2009/1ـ.



فاؽ األدب المقارف عربيا ك عالميا  :د .حساـ الخطيب دار الفكر  /دمشؽ ط1999/ـ.



ألؼ ليمة كليمة حسف جكهر ك خركف دار المعارؼ -القاهرة ط2



ألؼ ليمة كليمة  ،تقديـ  :طه عبد الرؤكؼ سعد  ،مكتبة زهراف ػ ػ القاهرة ػ ػ ج 1ػ ػ ط 1999ـ



تاجر البندقية – ترجمة كتقديـ د .محمد عناني – الثيئة العامة المصرية لمكتاب  2001-ـ .



تػػاري اإلسػػبلـ ككفيػػات المشػػاهير كاألعػػبلـ  ،شػػمس الػػديف الػػذهبي  ،تحقيػػؽ  :عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمرم  ،دار الكتػػاب



سمسػمة عػالـ

العربي – بيركت –  1407هػ .

التنكير اآلتي مف الشرؽ – تاليؼ :جي.جي – كبلرؾ ،ترجمة :شكقي جػبلؿ ،العػدد 2007-346ـ
المعرفة الككيت .



جكته كالعػالـ العربػي – تػاليؼ :كاتارنيػا مػكخرف – ترجمػة :د.عػدناف عبػاس عمػي سمسػمة عػالـ المعرفػة –
الككيت – العدد -194رمضاف 1415هػ  -فبراير.



ديكاف عنترة بف شداد العبسي  ،مطبعة اآلداب – بيركت – د  .ط . 1893 ،



الركاية األـ ألؼ ليمة كليمة كاآلداب العالمية:ماهر البطكطي مكتبة اآلداب -القاهرة ط1426/1ق 2005/ـ



سكنيتات كليـ شكسبير نقمثا لمعربية:د.كماؿ أبك ديب ممحؽ مجمة دبي الثقافية -رقـ  ، )32يناير2010ـ.
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سيرة عنترة ما  8-1طبع حيدر باد-الثند.



سيرة عنترة:د.محمكد ذهني دار المعارؼ-القاهرة ط1979/ـ.



سيرة فارس الحجاز عنترة بف شداد المكتبة الثقافية-بيركت-لبناف ط1979/ـ1399-ق(8مجمدات)



شكسبير في زمانه كزماننا ،الفريد فرج الدار المصرية المبنانية – القاهرة ط2صفر 1425هػ /ابريؿ 2004ـ



العقػػكد المكلؤيػػة فػػي تػػاري الدكلػػة الرسػػكلية  ،عمػػى بػػف الحسػػف الخزرجػػي  ،عنػػي بتص ػحيحه كتنقيحػػه  :محمػػد بسػػيكني ،
مطبعة الثبلؿ – الفجالة – د .ط  1329 ،هػ 1911 -ـ .



عف األدب المقارف – د .عمي عشرم زايد – مكتبة الشباب – القاهرة د.ت .



عنترة بف شداد دار الكاتب العربي-بيركت(جزءاف)



فصكؿ مف األدب المقارف:د.شفيع السيد دار رريب –القاهرة ط2006/1ـ



فف الترجمة  :د .محمد عناني مكتبة لبناف ناشركف -الشركة المصرية العالمية لمنشر ط1996- 3/ـ.



في تراثنا العربي اإلسبلمي :د.تكفيؽ الطكيؿ –عالـ المعرفة ع  87جماد اآلخر 1405هػ/مارس 1985ـ.



في نظرية األدب – د .شكرم عزيز الماضي – دار الحداثة لمطباعة كالنشر لبناف 1985/ـ.



المآسي الكبرل  ،كليـ شكسبير  ،عربثا كقدـ لثا  :جب ار إبراهيـ جب ار – مع دراسات نقدية  ، -المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر  ،بيركت  ،ط 2000 ، 2ـ .



الماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب – تاليؼ أ.د رانيبل ترجمػة د .نبيمػة إبػراهيـ  .سمسػمة عػالـ المعرفػة



مسرحية مكبث – كيمياـ شكسبير ترجمة جب ار إبراهيـ جب ار ط1980/2ـ  -بغداد



مسرحية كليـ شكسبير – المآسي  -:تعريب خميؿ مطراف ك خركف – دار نظير عبكد )د.ت( .



مؤثرات عربية كاسبلمية في األدب الركسي – تػاليؼ :د.مكػارـ العمػرم سمسػمة عػالـ المعرفػة – الككيػت –



المكسكعة الشاممة – النسخة االلكتركنية – اإلصدار الثالث.



مكقع نت منتديات خير الناس أنفعثـ لمناس .



النجكـ الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة  ،جماؿ الديف بف تغرم بردم  ،قدـ له كعمؽ عميه  :محمد حسػيف شػمس الػديف ،

 -241ط رمضاف1419هػ 1999 -ـ.

ربيع ثاف 1412هػ  -نكفمبر 1991ـ .

الككيػت – ع

العػدد 155

دار الكتب العممية – بيركت – ط  1413 ، 1هػ 1992 -ـ .
Http://Taiz.Academia.Edu/Brahmaduttasharma/Papers/786268/The_Arabs_And_The_Ara
b_World_In_The_Plays_Of_Shakespeare
Islam And Early Modern English Literature – The Politics Of Romance From Spenser To
Milton. Benedict S. Robinson, First Published In 2007 By Palgrave Macmillan™, 175
Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010.
William Shakespeare "Othello" – York Classics – General Editor: Professor A.N. Jeffares
)(University Of Sterling
& Shakespeare: The Merchant Of Venice – Introduction, By W. Turner. 1999. S. Chand
Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi-110055 .
http://sunflower.singnet.com
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