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  :ملخص
إن القضية الفلسطينية قضية شعب جياهد يف سبيل حترير أرضه وإعادة احلرية إيل وطنه وطرد الغاصبني 

شغلت بال األدباء العرب وخاصة املسـرحيني، فراحـوا   من بيته، وهي من املوضوعات اجلوهرية اليت 
ة الشعب الفلسطيين وقضية ا عن مأسنيحدثمت نتاجام األدبيةإيسجلون حضورهم السياسي من خالل 

، فقـد بـدت   القضية الفلسطينيةمن  هلا ية إىل وجود موقفبرعة الييشري تاريخ تطور املسرح. األرض
تصوير اضـطهاد  من خالل تركيزها على  القضية مع ةتآلفاآلن م حىتة يف طور نشأا عربية الياملسرح

علي «يني الذين جعلوا القضية مهَّهم األول من املسرح. الشعب الفلسطيين وظلم الصهاينة واإلنکليز هلم
 مركز النـبض  - حد قولهى عل–قضية الكانت الذي  لكاتب والناقد املسرحي السوريا »عقلة عرسان

ركزت علي نکبة فلسطني  لعرسان» فلسطينيات«مسرحيةُ . هيت يدور حوهلا إنتاجأهم املوضوعات الو
. وهذه الدراسة تسعي أن حتلل جتليات القضية يف املسرحيةسالمية حياة األمة اإليف الكربى  کارثةالهذه 

رئيسي ال ايبدو موضوعهعناصر املسرحية من الشخوص واحلوارات والفضاء وغريها بالقراءة والتدقيق يف 
لدعوة إيل فرعية كاال هاالفلسطينيني، وأبعاد يف حقنكليز الظلم الذي مارسه اليهود واإلالتعبري عن  هوو
الشعب الفلسطيين وتصوير املرأة  واخليام وتشرد اتاالنتفاضو م١٩٤٨حرب تصوير ، وواملقاومة لثورةا

املقاومة هي احلل األمثل وأن بقية احللول تؤكد هذه املسرحية من البداية إيل النهاية علي أن . املناضلة
  .خلّابة وإمنا تعين املماطلة واالستسالم

  

    .فلسطني، املسرحية، فلسطينيات، علي عقلة عرسان :الرئيسية الكلمات
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 التمهيد. ١
 إشکالية البحث. ۱-۱

األدب جزء من الواقع وهو يتقدم بتقدم الزمن ويساير احلياة السياسية واالجتماعية اليت جلبت معها إن 
السياسية واحلركات الوطنيـة   وراتطالعريب ظهور كثري من التالعامل  و يشهد. الكثري من املشكالت

ـ  يةواملسرح. يف الفن ويف األدب صداهوقضايا الصراع بأشكاهلا كافة، و هلذا كله   يمن بني الفنون ه
ال  ،كثر قدرة علي التركيز واإلحاطة مبشاكل احلياة واإلنسانوهي األ األكثر قدرة علي استيعاب هذا

ألا تتعمق يف جذور احلقائق اإلنسانية وتكشف الغطاء عنها فحسب، بل ألا الفن الذي الميكن أن 
يتجاوز حدود نفسه إيل سواه؛ فنان قادر تسلم قياده إال لفنان يستطيع أن يتقمص مشاعر اآلخرين وأن 

يضع يف حسبانه قبل كل شيء أنه يصدر أفعال «علي التأثري يف اجلماعة اإلنسانية اليت يعيش معها، فنان 
الناس ممثلة ومربية ومنظورة، وإنه حينما حيرك مجاعة من املمثلني علي خشبة املسرح فهو الحيرك أفرادا، 

بعواطفه الذاتية ويريك وسطا يتفاعل فيه الفرد مع اآلخـر كمـا    بل حيرك شخوصا يتغين كل منهم
يتفاعلون يف احلياة ويربط بينهم بوشائج وعالقات حتددها سلوكام ونفسيام وأحداث حيام ويلوا 

بسـفيلد،  (» الصراع الذي يكون بني الفعل وردة الفعل يف وظيفة جتنح إيل التعليم ال إيل التسلية فقط
العمـل  «والفن املسرحي أعمق بالنسبة حلياة الفرد ألنه إحساس وليس حماكـاة إذ إن  . )۱۲: ۱۹۶۴

وعلي . )۱۷: ۱۹۸۱قواص، (» املسرحي جيمع املؤلف واألديب والشاعر والناقد واملوسيقي والرسام والفنان
هذا يفرض علي الكاتب املسرحي أن يدرس موضوع مسرحيته دراسة تشبه املعاشرة وطول الصـحبة  

مع واإلنسان وقضاياه وأن يرسم هلا رمسا يشمل األبعاد التأثريية كلها داخل اخلطوط اليت حدد ا للمجت
الفكرة األساسية اليت وضعها ملسرحيته بعد التأكد مما إذا كانت وحدة املفاهيم اجلزئية قائمة يف موضوعه 

كحه تعرب الشعوب عـن  هو روح األمة وعنوان تقدمها وعظمتها يف فضائه وعلي ر«فاملسرح . أم ال
فهو أقرب الفنون إيل الذات ألنـه يصـور   . قضاياها االجتماعية والسياسية وترسم أحالمها وتطلعاا

علي أن اليساورنا مع ذلك شك أن املسرحية ميت . )۵: ۲۰۰۵املباركية، (» التجربة اإلنسانية حركة وقوال
ل عصره وجتاوبه معها عن حرية ووعي، اكتملت التجربة فيها وصدقت وعمقت بإدراك مؤلفها ملسائ

  .البد أن يتراءي عن مضمون إنساين ونزعة إنسانية باإلحياء القَوي املُحكم
له أقوي تعبري عن  الهتمامه بالقضايا السياسية ولقدرته علي متثل هذه األحداث يواملسرح السياس

إن املسرح وسيلة من أميز وسائل التعبري عن هـذا  «ومن هنا نستطيع القول  القضايا السياسية الراهنة،
حتمل الكثري من التحوالت املتسارعة واجلذرية واليعين ، املتوازن الذي ميوج بأحداث عظيمة العامل غري
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بل يكاد يكـون املسـرح    ؛هذا أن املسرح مل يهتم باألحداث والتحوالت وبالسياسة عموما من قبل
ولكن املسرح السياسي يف العصر احلديث جعل من السياسة مهّـه األول ومل   ؛ كل مراحلهسياسيا يف

ا، بل كانت اهلدف السياسة مسألة من بني املسائل اليت اهتم غنـيم،  ( »األول واملوضوع األول تأت
  .اوعمقاً يف حتليله اتطلّب من املؤلف جرأة يف طرحهتهذه املوضوعات و .)۱۱: ۱۹۹۶

يف مسـرحية   -أي صـورة فلسـطني  –قسما من هذه اهلمـوم   أن يروي البحثهذا  و حياول
بوصفها معـربة عـن بـاقي     )م...-۱۹۴۰(» علي عقلة عرسان«للكاتب املسرحي » فلسطينيات«

و القضية الفلسطينية من املوضوعات السياسـية الـيت   . املسرحيات السورية اليت تطرح قضية فلسطني
ها أكثرها جالًء؛ فلم يترك املسرحيون السوريون جانبا من جوانب هـذه  عاجلها املسرح السوري ولعل

القضية إال عاجلوه معاجلة وافية واتبعوا تارخيها منذ بدايتها األويل وأفاضوا يف احلديث عن األسـباب  
  .اليت أدت إيل ضياع فلسطني

  
  حدود البحث. ۱-۲

عينا نطاق البحث وحدود الدراسة،  تبيني ارتباطها بواقع القضية وأحداثها واملسرحية املذكورة بقراءة 
وسقنا  علي الباحث والكاتب املسرحي عرسانللتعرف مدخال يف البداية عرضنا : فقسمناها إيل أجزاء

نتاجاتـه  إ إيل أعمالـه األدبيـة و  مشريين الكالم إيل دراسة حياته ومراحل تكوين فن املسرحية لديه 
. »الفلسطينيات«أبعاد تصوير فلسطني يف  أيسرحية، وبعد هذه التمهيدات عرضنا صلب الدراسة امل

عناصر املسرحية، إذ جعـل موضـوعه   القضيةَ من خالل درسنا كيف استلهم الكاتب يف هذا القسم 
وهلـذا   ؛ينيالفلسطين يف حقنكليز والقيادات العربية الظلم الذي مارسه اليهود واإلالتعبري عن الرئيسي 

م، ١٩٤٨، حـرب  واملقاومـة  املوضوع أبعاد فرعية قسمناها حسب تصويرها يف املسرحية كالثورة
 االستمرار يف الثـورة  أخرياً و الشعب الفلسطيين، املفاوضات اخللّابة حالة االنتفاضة، اخليام والتشرد،

منوذجا من  اباعتباره» ينياتفلسط«مسرحية وبعد دراسة هذه األبعاد تبين لنا أن . ضد العدو الغاصب
باقي املسرحيات السورية اليت تعين بالقضية الفلسطينية تؤكد علي أن املقاومة هي احلل األمثل وأن بقية 

  .احللول إمنا تعين املماطلة واالستسالم و جمرد التفاوض
  
  خلفية البحث. ۱-۳
درس ) م۱۹۸۵(» املسرحية السياسية يف الـوطن العـريب  «للدكتور أمحد العشري بعنوان ب اكت مثة
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الكاتب فيه بعض املسرحيات اليت ظهرت يف مصر وسوريا واختذت من السياسة موضوعا رئيسيا بعيد 
م، ولكن الكتاب صغري فيه إشارات موجزة إيل املسرحيات السياسـية متأكـدا علـي    ۱۹۶۷هزمية 

» املسـرح السياسـي  «و مثّة كتاب عبدالعزيز محودة املعنون . صرية أكثر منها السوريةاملسرحيات امل
، حتدث فيه عن نشأة املسرح السياسي وتقنياته الكتابية واملسرحية ولغته وأسـلوبه، وهـو   )م۱۹۸۸(

عـريب  و تناولت بعض الدوريات العربية االجتاه السياسي يف املسرح ال. ةحتليليمنها دراسة تارخيية أكثر 
» فلسـطينيات «مشرية إيل بعض أبعادها القومية منها قضية فلسطني ولكنها مل تتحدث عن مسرحية 

ذي يتحدث فيـه عـن   ى خليل الملوس» املسرحية يف األدب العريب احلديث«و هناك کتاب . لعرسان
وهو يتناول موضوع املسرحية بـدل  ) ۱۲۰ص (لعرسان يف صفحة واحدة » فلسطينيات«مسرحية 

علي «بعنوان  كتابيف هلا  نقداً و وأما عن باقي مسرحيات عرسان فقد وجدنا حتليالً. رها الفنيةجذو
من األدباء وأساتذة اجلامعات، درسوا فيـه  و الكتاب من تأليف خنبة » عقلة عرسان يف عيون عراقية

  .هعدداً من مسرحيات الكاتب دون عناية بفلسطينيات
  
  أمهية البحث. ۱-۴

) صورة فلسطني يف فلسـطينيات عرسـان  (من فصول هذه الدراسات ووجدنا هذا املهم  قرأنا جانباً
» فلسـطينيات «اختيار مسـرحية  يف سبب و ال .هذا البحثمفقوداً يف مجيعها وهذا يؤكد علي أمهية 

وخاصـةً   بالشـامات  املختصاألدب العريب  يفرغبة الباحث  يرجع إيلباقي املسرحيات العربية  دون
أمهيـة فلسـطني يف األدب   هذه املسرحية يرجع إيل  نقدل أساسك قضية الفلسطينيةوانتقاُء ال، اسوري

  .العريب يف الفترة الواقعة بعد احلرب العاملية الثانية
  
  منهج الدراسة. ۱-۵

املنهج الذي يدرس ظاهرة ما، فـإن  «هو الوصفي إذ  -يف هذه الدراسة علي املنهج التحليلي نااعتمد
ا هي وصف الظاهرة اليت يريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، وهو  أول خطوة يقوم

مرتبط منذ نشأته بدراسة املشكالت املتعلقة بااالت اإلنسانية، ومازال هذا هو األكثر استخداما يف 
فالبـاحثون قـاموا بِتحليـل مسـرحية      .)٥: ١٩٦٨الشيخ خليـل،  (» الدراسات اإلنسانية حىت اآلن

ونوعيـة   أسباا ومتغرياـا ووصف يف املسرحية ة قضيساس حتديد خصائص الأ ىعل »طينياتفلس«
قدموا تفسرياً  بِجمع األحداث وتبويبها، وإمنا الشعب الفلسطيين وقضية األرض، ومل يكتفواالعالقة بني 
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  .فنياً للنكبة يف حدود وسعهم
  
  األسئلة والفرضيات. ۱-۶
توفيـق   ي؟ وما مـد »فلسطينيات«يف مسرحية  صورت فلسطنيكيف : ن مهاارئيسيت تانأسئل يتبق

عرسان استخدم موضوع فلسطني ومشاكلها ؟ فبدايةَ األمر افترضنا أن هذه الصورةالكاتب يف توظيفه 
جعل موضـوعه الرئيسـي يف   أنه  انل وأحداثها كأساس رئيسي للمسرحية، وباملمارسة والدراسة تبين

الفلسطينيني مصورا  يف حقنكليز والقيادات العربية الظلم الذي مارسه اليهود واإل عن التعبرياملسرحية 
مؤكدا علي أن املقاومة هـي  من خالل عناصرها صورةَ الالجئني الفلسطينيني يف خيام التشرد والذّل و

  .جمرد التفاوض احلل األمثل وأن بقية احللول إمنا تعين املماطلة واالستسالم و
  .األدبيةاالجتماعية وعرسان يف املسرحية نقدم نبذة عن حياة  صورة فلسطنيبدأ بتحليل وقبل أن ن

 
  علي عقلة عرسان الكاتب والباحث املسرحي. ۲

نشأ يف أسرة فالحيـة فقـرية   «م و١٩٤٠عام بسوريا " درعا"يف حمافظة " صيدا"يف قرية عرسان ولد 
أوفـد  . أكمل دراسته الثانوية بدرعا .ية األخرىشأا شأن األسر الفالح ؛كانت تعاين ضنك العيش

ـ ١٩٥٩عام  للفنـون املسـرحية    يلام إىل مصر لدراسة فن اإلخراج املسرحي فتخرج من املعهد الع
أوفد يف بعثة ثقافية لالطالع على مسارح فرنسا، وقد تقلد  م١٩٦٦ويف عام  .م١٩٦٣بالقاهرة عام 

عدداً من املناصب منها مم ومديراً للمسرح القـومي ونقيبـاً   ١٩٦٣املسرح القومي  مثالً يفخرجاً وم
للفنانني ومديراً للمسارح واملوسيقى وعضواً يف قياديت احتاد شبيبة الثورة وطالئع البعـث، ورئيسـاً   

ومعاوناً لوزير الثقافة واإلرشاد القومي ورئيساً الحتاد " الكاتب العريب"و" املوقف األديب"لتحرير جمليت 
يف سوريا وأميناً عاماً لالحتاد العام لألدباء والكتاب العرب، ونائباً ألمني عام كتـاب   الكتاب العرب

  .)۷: ۱۹۹۸عزام، ( »م١٩٩٣حصل على شهادة الدكتوراه يف األدب عام  .آسيا وأفريقيا
كتب عرسان العديد من املؤلفات يف خمتلف األجناس األدبية جتاوزت العشرين مؤلفاً، فقد كتـب  

هـذه  -) م١٩٧٩(» األقنعـة «، )م١٩٧١(» وار الليلز«، )م١٩٧١(» الشيخ والطريق«يف املسرح 
» اتيفلسـطين «وكتب يف القضية القومية مسـرحيات   -املسرحيات عاجلت قضايا اجتماعية خمتلفة

أما املسرحيات اليت تناولت قضايا ). م١٩٧٦(» عراضة اخلصوم«و) م١٩٧٤(» الغرباء«، )م١٩٧١(
» حتوالت عازف النـاي «، )م١٩٧٥(» رضا قيصر«، )م١٩٧٤(» ٩٥رقم السجني «سياسية فهي 

السياسـة يف  «ووضع يف النقد املسرحي جمموعة من املؤلفات منها . )۳۸: ۲۰۰۰أبوهيف، ( )م١٩٩٣(
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وقفات مع املسـرح  «و» الظواهر املسرحية يف اإلسالم«، »الظواهر املسرحية عند العرب«، »املسرح
» تراتيل الغربة«، )م١٩٨٦(» الغربة ئشاط«ه ثالثة دواوين شعرية هي لو )۲۹۳-۲۹۱: عزام( »العريب

اليت ترمجـت إىل  ) م١٩٨٢(» والنصخرة اجلَ«وروايتان ) م٢٠٠٠(» ورسامل القدسأ«و) م١٩٩٣(
، »دراسات يف الثقافـة العربيـة  «اللغتني الروسية والبلغارية، كما أنه وضع كتباً يف الثقافة العامة منها 

ثقافتنا يف «و» املثقف العريب واملتغريات«، »العار والكارثة«، »أيام يف شرق آسيا« ،»آراء ومواقف«
  .)٢٩٥: املصدر نفسه( »مواجهة التحدي

حرص عرسان على االهتمام بالطابع القومي يف فنه املسرحي، إذ عاجل األحداث الكـربى يف  
كما حرص على إبـراز الـدور    ،حياة األمة العربية وأظهر يف مسرحياته القيم القومية والوطنية

هذه «: االجتماعي للمسرح وصرح بذلك يف كلمة ألقاها أثناء حفل تكرميه جبائزة ابن سينا قائالً
وكان احللم القومي بتحرير . قصيت مع أشقائي أبناء فلسطني الذين تربينا معاً وعشنا معاً يف القرية

طانا وسيطر هذا احللم على اهتماماتنا وخبل يوجه أفكارنا  ،فلسطني يراودنا ويدفعنا إىل العمل
فال عجب وال غرابة إذن يف أن يكون  ،فكانت قضية فلسطني مركز النبض ؛كلها ومنها ما نكتبه

 »أهم املوضوعات اليت يدور حوهلـا إنتـاجي   - قضية فلسطني–اهلم القومي والقضية املركزية 
  .)۱۰۷: ۱۹۸۸عرسان، (

مربيالية يماً إنسانية؛ إذ رفض كل أشكال السيطرة األفضالً عن ذلك فقد محل أدب عرسان ق
أنا وقفت يف احتاد «: والصهيونية ودافع عن اإلنسان املظلوم يف كل مكان وأشار إىل ذلك بقوله

، وأذكـر  ٣والشوفينية ٢مربياليةوالصهيونية واأل ١كتاب آسيا وأفريقيا مع أصدقائي ضد العنصرية
أمام تل من اجلماجم وأمام هذا  ٤يف قليب حىت اليوم يف كمبوديا مازال حيز ملأمامكم أنين وقفت بأ

التل من اجلماجم أقسمنا على أن ندافع ضد أولئك الذين حيتقرون اإلنسـان وأولئـك الـذين    
وقـد   .)املصدر نفسـه (» يشترون الدم باملال وأولئك الذين يتاجرون بالقيم وبالرباءة وباإلنسانية

جتسدت هذه األخالقيات يف نتاجاته اليت جاءت مفعمة باحلس اإلنساين العميق الذي يرفض كل 
  .أشكال الظلم واالستغالل

                                                                                                                                               
  .)Racism(العنصرية أو التمييز العرقي  -١
  ).Imperialism(التسلطية مربيالية أو األ -٢
  .وطنلهي املغاالة يف التعصب القومي وحب ا): Chauvinism(الشوفينية  -٣
  .املعروفة سابقا باسم كمبوتشيا، يقع هذا البلد يف جنوب شرق آسيا: مملكة كمبوديا -٤
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  »فلسطينيات«صورة فلسطني يف مسرحية . ٣
ينبع من داخل الفن نفسه ويسـري يف   ١تطورا عضويا املسرح السوري مابعد احلرب الكونية الثانية كان تطور

من هذه التطورات اجتاه املسرح إيل القضايا السياسية والقومية، االجتاه الذي . السياسيةتطورات خط تقرره ال
الذي يهتم بالسياسة وباملوضوعات السياسية كعالقة املواطن بالسلطة أو هو املسرح و سمي باملسرح السياسي

، أو باهلموم السياسية كمعاجلة أسلوب احلُكم أو شكله أو معاجلـة  وتصوير الظلم والقمع عالقة السلطة به
إنّ هذه املوضوعات من املوضوعات . غريهاكقضية فلسطني و باهلموم القومية أواملساواة والعدالة أو احلرية 

هي من ، واوعمقاً يف حتليله اتطلّب من املؤلف جرأة يف طرحهتاحلساسة واجلادة واجلديدة على الساحة العربية 
  .يف األجناس األدبية وخباصة يف املسرحية اليوم رائجةاملوضوعات ال

إن القضية الفلسطينية من املوضوعات السياسية اليت عاجلها املسرح السوري ولعلها مـن أكثـر   
الصور جالًء؛ فلم يترك املسرحيون السوريون جانبا من جوانب هذه القضية إال عاجلوه معاجلة وافيـة  

ارخيها منذ بدايتها األويل وأفاضوا يف احلديث عن األسباب اليت أدت إيل ضياع فلسطني، كما واتبعوا ت
حتدثوا عن أوضاع الفلسطينيني يف الداخل ويف خارج الوطن احملتل، وعرضوا لوجهات نظر الفريقني «

بـني   يف قضية اغتصاب األرض مث طرحوا ما لديهم من حلول تفاوتت) العرب والصهاينة(املتصارعني 
  .)۱۱: ۱۹۶۸ياغي، (» املفاوضات والتعايش وبني املقاومة

ملمـدوح عـدوان،   » القيامـة «من املسرحيات السورية اليت عاجلت هذه القضـية مسـرحية   
» االغتصـاب «لفرحان بلبـل،  » اجلدران القرمزية«لعلي عقلة عرسان، » الغرباء«و» فلسطينيات«
خلالد حميـي  » الوحش«لعلي كنعان، » السبيل«، لسعداهللا ونوس» حزيران ۵حفلة مسر من أجل «و

اغتيال ملك «لرياض عصمت و» القنبلة«لوليد إخالصي، » يوم أسقطنا طائر الوهم«الدين الربادعي، 
  .لعادل أيب شنب، وغري هذا كثري» اجلان

لعرسان صـوراً ذات عالقـة   » فلسطينيات«أما هذه الدراسة فتسعي أن تستخرج من مسرحية 
  .سطني وشعبها و عيشهم يف اخليام أو متشردين، فعلينا أن نبدأ مبوجز عنهابأرض فل

  
  ٢الفکرة. ۳-۱

عرب عن معين يف ذهـن  ية، أو موضوع مترابط األجزاء ية فکرة أساسيمن الضروري أن تکون للمسرح

                                                                                                                                               
1- Organic development 
2- Theme 
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الكاتـب  اليت يريـد  «هي أدق تعريف للفکرة هو أا  أبسط و لعلَّه، ينقله ملشاهديد أن يرياملؤلف 
صـور  ية إذ ي، فإن الفکرة جـزء هـام يف املسـرح   )۸۷: ۲۰۰۳ ،بلبل( »إيصاهلا إىل الناس يف عصره

ـ  « أنّبة ية الفکرة األساسي، أمه"نيتشارلز کل"، يالکاتب املسرح أسـاس   يالفکرة أو املوضـوع ه
 األجـزاء  نيإا الرباط ب . السطور من معان أهم من السطور ذاانيرتبط بي، وأن ما يالعمل املسرح

 .)۳۵: ۲۰۰۹ ي،شـکر (»  العناصر املکونـة للموضـوع  نيلة خلق الوحدة بية ووسياملختلفة للمسرح
ة هـي  ية يف املسـرح يأن الفکرة األساس« يکياألمر يالناقد املسرح» جون هوارد الوسون«ري يو

ـ  يأمه من هنا تبدو ضرورة وو، )۱۶۵: ۱۹۶۶ ي،عنرب احملام(» هاية العمل فيبدا ة يف ية الفکـرة األساس
ـ  امنذ بداياالقضية الفلسطينية  علي »فلسطينيات«ة لـيتقوم الفکرة األساس. ةياملسرح  ةاألويل متبع

نة يتسللون مجاعات مجاعات ويشترون األراضـي ويقيمـون   يأحداثها خطوة خطوة، حني بدأ الصها
قد جعل الكاتب موضـوعه  و. اههجتابعض املستوطنات حيت شكلوا ظاهرة الميكن ألحد أن يسكت 

د والذّل الرئيسي وصفم كل فصـل إيل  ، إذ الالجئني يف خيام التشرم املسرحية إيل فصلني وقسقس
  .مستويات ومشاهد

  
 ١احلُبکة. ۳-۲

تشبك وقائع احلكاية يف «فهي اليت  ،احلبكة يف املسرحية هي اليت حتول لذائذ احلكاية إىل قصة مسرحية
و هو أن تترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقـي، أي أنـه   . رغبات الشخصيات تعارض عنيف بني

ألنه هو الذي يصـل   ،هذا التسلسل املنطقي هو الذي خيلق التشويقو .حدث كذا ولذلك حدث كذا
باحلكاية إىل منطقة حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات ويبلغ الصراع ذروته اليت يسأل فيها املتفرج 

 ٢التمهيـد : تتألف احلبكة من مراحل ثـالث هـي  و. )۴۲: بلبل(» ث بعد ذلك؟ماذا سيحد: نفسه
ويف . يقدم الكاتب شخصياته ويرمـي اخليـوط األوىل للحكايـة   «ففي التمهيد . ٤النهايةو ٣الوسطو

وهنا تأيت العقدة أو أزمة املسرحية اليت ميسك فيهـا  . الصراع مِيف حلظة تأز الوسط يزج الشخصيات
ويف النهاية تنحلُّ األزمـات  . ماذا سيحدث بعد ذلك؟: ملتفرج وجيعله يتساءل بلهفةالكاتب بأنفاس ا

  .)۴۳ :املصدر نفسه( .»وينتهي الصراع وتختتم احلكاية

                                                                                                                                               
1- plot 
2- Beginning 
3- Betweenness 
4- Ending 
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  )العرض(التمهيد . ۳-۲-۱
عشـرون  ../ مرت األعوام، أيقظت النيام../ عشرون عاماً«: تبدأ مقدمة املسرحية علي لسان النساء

وـب  ../ ومير عام بعد عام../ ومعابر احلارات واألمصار تغفو يف الظالم../ عاماً واخليام علي اخليام
هذا ابن عاملة بال ../ هذا ابن فالح أجري.../ هذا ابن عاملة بال مأوي، وذاك../ موجات فتزداد اخليام

هذا املونولوج اليدخل يف صلب العمل املسرحي علـى   .)١/٢١٧: ١٩٨٩عرسان، (» ...مأوي، وذاك
حينمـا تبـدأ    م١٩٤٨صعيد احلدث والزمان واملكان فأحداث املسرحية تبدأ عملياً منذ ماقبل نكبة 

بل وتواطئها، بينما يشـري  ) نيابريطا(أفواج اليهود بالقدوم إىل فلسطني حتت مسع وبصر قوة االنتداب 
  .املونولوج إىل مرور عشرين سنة على النكبة

قيادات اجليوش العربية، يف حني أن الرعـب   الرتوح أوامر سبب -يف مشهد آخر-الكاتب عل جي
واخلوف قدطار بلب الكثريين الذين آمنوا مبفهوم األرض، وأن اإلقطاعيني هم الذين باعوا أراضيهم أو 

طبقي  باإلضافة إىل أنه مل يكن هنالك فرز. نها، بينما مل يكن الفقراء ميلكون سوى قوة عملهمختلّوا ع
مسعود حارس برج ف .فإقطاعيو الريف هم بورجوازيو املدن وجتّارها ؛بني الطبقات االجتماعية العربية

: الرجال/ ..ئلشواطا: مسعود« :املنار يف امليناء حيذّر العرب من مراكب الغزاة اليت مألت وجه البحر
/ ..يف ثنايا الليل تغزونا املراكب: مسعود/ ما السبب؟: ۱رجل / ..مل ترقين حاهلا: مسعود../ ما هلا؟
د، د، ما هلم دون لون موحامنهم، مثل أفواج اجلر فوقها ناس يفوح احلقد: مسعود/ املراكب؟: رجال

 أمرهم أضحي خطراً. وادي وأحضان اجلباليقصدون السهل وال. إم أعجوبة التهجني واجلنس املولّد
  .)۱/۲۲۰: املصدر نفسه( »الغزاة... الغزاة: نواف/ ..يا مجاعة

 أو املقاومـة و  سويالسبب واحللول فال حلّ أمامهم عن  ونخياف الناس من موجة الغزاة فيسأل
والكتـاب األبـيض السـامي وهاتيـك     ): ۱(رجل «: أما وعود املستعمرين فخلّابة زائفة! املغادرة
): ۱(رجل ../ كذبةٌ كانت، وما نكث العهود، باجلديد الصعب يف تاريخ لندن: مسعود../ الوعود؟

.. موجة استيطان خصم يـا مجاعـة  : مسعود../ آه من كذب السياسة: رجال../ آه من حكام لندن
۱/۲۲۱: املصدر نفسه(» غاصب يف شرايني البالد زحف(.  

  
  )التعقيد(الوسط . ۳-۲-۲

م واالنتفاضـات  ۱۹۴۸يطرح الکاتب يف مرحلة التعقيد مقدمات الثورة ضد العدو مصوراً حـرب  
  .وحالة الشعب الفلسطيين يف اخليام والتشرد
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  مقدمات الثورة -
يتم الكشف فيه عـن  إذ يبدأ صلب العمل املسرحي مبشهد يدور بني جمموعة من الرجال الفلسطينيني 

ريب األسلحة سراً إىل اليهود يف فلسطني حتت مسع وبصر اإلنكليز، ويقرر الرجـال يف ضـوء مـا    
 عندما تنبـه أهـل   .وصلهم من معلومات حول هذا األمر الدعوة إىل ثورة عارمة تشمل كل فلسطني
اجلـوء إيل   انتك لو فلسطني إيل ذلك دعا الواعي منهم إيل ضرورة إيقاف هذا الزحف بأية وسيلة و

جـة بالسـالح   فيجتمع الناس ويتداولون يف أمر رد العدوان ومواجهة مراكب األعداء املدج. العنف
 ح حبـات اشترى أزواجنـا بـالقم  و« :ويتفقون على أن الثورة ضد الغزاة جيب أن تعم أرجاء البالد

واألبنـاء يف كـل    اآلبـاءُ  ناضلَ../ ، عن قُراناانتصبنا ندفع الغازي عن األرض الطهورةو../ الفشك
نـدفع  ../ ندفع الغازي لتخضر احلقول../ ندفع الغازي لتبيض الديار../ انتصبنا صامدينو../ البالد

  .)۱/۲۳۵: املصدر نفسه(» الغازي لنحمي جوهر اإلنسان يف أرض السالم
أعلنـوا  .. سوف حنميك وحنمي أرضنا: مسعود«: كان الثوار عزالً، واتكلوا علي اهللا فحسبو 

خنجـر  !.. والسالح؟: نواف../ هيا... نِعم الرأي: محدان../ أُطردوا األغراب.. الثورةَ يف كل البالد
/ بطـاح أن يزول اخلصم عـن هـذي ال  .. والدعاء املر يف ضوء الصباح!..وينبوع اجلراح؟.. املاضي

  .)۱/۲۲۷: املصدر نفسه(» !..بالكالم؟
  م۱۹۴۸حرب  -

م بأسلوب سردي مباشر وبتفصيل يعرض من خالله ما يتم يف تلك ۱۹۴۸يتحدث الكاتب عن حرب 
املرحلة من تآمر القوي الكربي علي الشعب العريب وعلي احلكام العرب، كما يعرض وجهات نظـر  

ألن احلكام قد وعدوا بالعودة العاجلة ومنهم من فضل الفلسطينيني أنفسهم؛ فمنهم من فضل الرحيل 
/ كنـا نقاتـل   ،هبمل ن../ لن ميروا، أرضنا قرب الغزاة« :البقاء علي الرحيل و لوكان املوت هو الثمن

ورشقنا بالدم الطـاهر  ../ هب، كنا نقاتل نمل../ بالسكاكني العتيقة، باملناجل/ باحلجارة../ عاولباملَ
املصـدر  ( »..مل نهب كنا نقاتـل ../ ورفعنا يف الريب الثُم منارات الفداء /..االعتداءوجه العدو، وجه 

  .)۱/۲۴۷: نفسه
  االنتفاضة -

فيتحـدث عـن حـال الصـهاينة      ،نتفاضات اليت قام ا أهل فلسـطني يعرج عرسان علي اال
بينما الحيمل أبناء الشعب الفلسـطيين إال املَعـاول    ؛ة آنذاكطورنكليز املتاملدعومني بأسلحة اإل

فحدثت  ل اإلنكليزوعندما طالبوا العون من أقربائهم العرب تدخ .واملَناجل والسكاكني العتيقة
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عن املذابح الكاتب ث مث حتد. فصار قسم كبري منهم الجئني ،كارثة النكبة وهجر أهل فلسطني
فها هي دير ياسني مذحبة تشهد علي وحشـية   ؛وحبق األبرياءاليت ارتكبها الصهاينة حبق الشعب 

هؤالء الصهاينة ووحشية أعماهلم والإنسانيتها، ولكنه يورد احلادثة بشكل سردي مباشر يتخلله 
مجعـوا  ا.. !يا نسـاء .. !فلسطني يلايا أه: العجوز« :الكثري من التفجع والبكاء علي ما حدث

 ما جري يف ديـر : النساء/ .ياسني دير. .ولّوا هاربني ،وتامل جاء رعب ..األطفال ولّوا هاربني
: سـلمي ../ مزق الوحش البطون.. مزق اإلنسان، ديست حرمةُ احلق املبني: العجوز../ ياسني؟
يف .. مزقت صهيونُ أجسـاد األجنـة  .. أحرقت صهيونُ بسمات الطفولة: العجوز../ يا إهلي

  .)۱/۲۴۸: نفسه املصدر(» حشا األرحام داست، يف العيون
  اخليام والتشرد -

كانت اهلزمية وكانت املخيمات واليأس والتشرد، فقد شاع يف املسرحية احلديث عن اخليام وإحساس 
اإلنسان الفلسطيين إزاء هذه املخيمات وما تضمه من جوع وقهر ولوعة انتظار وأثواب حداد علـي  

يذبح األعداء . تضمه من قهر يف ظل حاكمشهداَء رووا بدمائهم أرض الوطن وشهداء ينتظرون، وما 
ضقت باخليمات : سلمي«: فال جيده أمام قسوة ما يعانيه ،الفلسطينيني حيت بات الشعب يطلب املوت

فـأين  ... ضـقت بـالعيش  .. ضقت باإلذالل، بالوقفات يف باب اللئام. جتثو يف الرطوبة يف الظالم
  .)۱/۳۰۲: املصدر نفسه(» ؟..أين املوت.. املوت؟

ظلت هذه اخليام تكثر وتكثر؛ فهجرة تتلوها هجرة واخليام يزداد عـددها واملخيمـات تتسـع    
ويزداد اليأس، فال أمل، ما دامت اخليام اليت أملَ الشعب الفلسطيين أا وطن مؤقت، فمن . مساحتها

.. د تكثـر اخليام السو.. اخليام السود تكرب.. زادت اخليمات خيمات أخر: سلمي«: أين يأيت األمل؟
الكـل بـال   .. الطفل بال مأوي.. حجب النور.. اخليمة بعد اخليمة: النساء../ عمت السهلَ الفسيح

  .)۲۸۵-۱/۲۸۴ :املصدر نفسه(» فاألرض لدجالني.. والقلب به سكني.. مأوي
  الشعب الفلسطيين -

الوعود فانطلقـت  ما إن عرف الشعب دربه، بعد أن ملّ انتظار العودة علي يد احلكام العرب وملّت 
ثورته حرباً لتمزيق اخليام حيت وقع الشعب الفلسطيين بني مخالب األنظمة اليت مزقت الشعب، فعـاد  

عدنا ../ صيحةٌ كانت وماتت: النساء«: الشعب إيل األحالم بالعودة إيل وطنه لعله جيد اخلبز والكرامة
عدنا ../ واجليل صبيانٌ، ويبكون الرغيف../ امالبؤس فوق البؤس يعلو بني أوتاد اخلي../ ألثواب احلداد
ثُرنا عليه، فشقّنا بـاملوس، حـز   ../ عبدنا حاكما عبداً ألعداء له../ صمنا وصلَّينا../ ألثواب احلداد
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يف ليلـها  ../ والظنون../ وعيوننا حتكي املَجاعة واملَتاهة../ سكتنا اجتاحنا الطاعون... نِمنا../ حلوقَنا
  .)۱/۲۹۹ :املصدر نفسه(» ..صمنا وصلّينا وربينا الصغار/ حلم بساعات الرجوع./ .حلم يضوع

  
  )احلل(النهاية . ۳-۲-۳

يف مثل هذه األوضاع يتوقف كلُّ شيء، أحالم الشعب وأمنياته وآماله؛ فاإلنسان الفلسطيين مطـارد  
وحباجام، بل يصبحون حيت خارج فلسطني، والوقت للحب وإجناب األطفال؛ ألم يعيقون حببهم 

  .عبئاً يقيد احلركة والشعب يف رحيل دائم
صور عرسان حال الشعب الفلسطيين متتلئ بالقتامة واحلزن والكثري من التشاؤم؛ فقد عاشوا حالة 

فالواقع أـم أمـوات   . من حاالت االنتظار املُهني ألن وعود احملررين الحتمل أي رصيد من الصحة
../ ادفنونا../ إننا نفين انتظارا../ حولوا الدمعات ناراً: الشيخ«: ة حتت أقدام الغزاةأحياء، يعانون الذل

دون دفـن أو  ../ حتت أقدام الغـزاة ../ غالنا الغدر وما زلنا هناك../ كل أرواح الضحايا يف انتظار
  .)۱/۳۰۸: املصدر نفسه(» ..اذكرونا األموات../ اذكرونا../ صالة

  املفاوضات اخللّابة -
. ن املفاوضات بني الفلسطينيني والصهياينة مل تكن إال مهلة للصهاينة لتدعم أركاا وتفرض سياستهاإ

فاحلكام والساسة يلجؤون إيل التفاوض ولكن الشعب فقَد مصداقية هذا احلل وعرف من جتاربه أـا  
من ا ومبن يقوم إا مهازل بات الشعب يعرف نتائجها قبل أن تعقد واليؤ. مهازل التنتهي إيل شيء

.. قد تعشينا معاً.. يف بالد غجرية.. قال إين عبقرية.. حبين واهللا نكسون.. قال نكسون: احلاكم«: ا
.. دارت األقـداح .. يا أخي شيء عظـيم .. قسماً باهللا كان اجلو حلوا.. و انبسطنا.. وركبنا خيله

.. جملس القمة اسم دون معـين .. املهازل آنَ أن نسأم من تلك: حسان../ مث دخنا.. مث دخنا.. دخنا
  .)بالتلخيص ،۳۳۳-۱/۳۲۹ :املصدر نفسه(» ..بني ما يبغي، ويبغي الشعب آالف املنازل

  االستمرار يف الثورة -
فلسطني هو حل املقاومة والثورة واحملافظـة علـي    املعين بقضيةإن احلل األكثر شيوعا يف املسرح السوري 

إن االستمرار يف الثورة سيوصـل  . درب الثورة، وكل احللول الباقية تبقي جمرد حلول فضيحة أمام هذا احلل
فليمر الركب مـن فـوق   .. فليمر الركب من فوق العروش: نزال«: الشعب إيل ما يريده من حترير وعوده

خيرجون خلف حسان .. (درب ثورة../ درب وحدة: حسان../ كالصبح واضح دربنا: اجلميع../ العروش
  .)۱/۳۳۴ :املصدر نفسه(» ..دربنا كالصبح واضح: اجلميع)/ وهم يرددون الكالم
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  املرأة املناضلة -
جاء دور املرأة الفلسطينية يف مقاومة االحتالل الصهيوين منسجما مع دور الرجل و مکمـال لـه، إذ   

الصهيوين، فصارت عنوانا للصرب يف ظـلّ مـا    كياناملقاومة والصمود أمام عدوان التساهم املرأة يف 
ـ داعكة ية يف هـذه املسـرح  ية النسائيتبدو الشخص. تواجهه من معاناة خمتلفة األطياف واأللوان ة ي

من هذه . ك الرجال يف ميادين النضالة تشارية نضاليشخصك وللمقاومة واجلهاد ضد العدو الغاصب 
بـأمر   نالنساء وختـربه  فتجمع نية مدافعة عن فلسطيات املسرحيتظهر يف بناليت  ىسلم اتيالشخص

أوقفـوا زحـف   ../  يا رجـال «: املقاومة جلهاد وعلي االرجال  ةبدعو هنحترضو الدعوة إىل اجلهاد
../  غزاةأوقفوا زحف ال../ أوقفوا احلقد القدمي../ ثوروا.. روا الشطآنطه../ دفعوا الظلم عناا../  الغزاة

تفعل هذه الدعوة فعلها عنـد الرجـال   و. )۱/۲٣٥: املصدر نفسه(» ..حفظونا واحفظوا أمن الصغارا
حنن حنمي أرضنا من حقد ../  وفدا العرب منوت../ حنن باسم العرب حنيا«: فيزدادون شجاعة وإقداماً

الـيت ظهـرت يف    اوبأسـه  سلميإن قوة . )املصدر نفسه(» يف سبيل األرض حنيا أو منوت../ غاصب
 ا هـي وه أواسطهاسرعان ما تنقلب إىل حالة من اليأس يف  امن أرضه ااملسرحية قبل خروجهبدايات 

حياة املخيمات على ما فيها من فقر وبؤس، وضمن هذا اجلو املسيطر من اليأس تـربز دعـوة    شيتع
 )١/٢٩٢: املصدر نفسـه (» ..لست مين إن نسيت الثأر يوما«: سلمى لولدها نعمان بأال يستسلم لليأس

م، حنن ضعنا يكوالرجاء احللو ف../ آخر العنقود أنت«: القتال والنضال ىا املسرحية عليوحترضه يف ثنا
../ نعود؟ ىا تريهل ../ ؟كيأخ ىركوأحرق البخور يف ذ../ نعود؟؟ ىا تريهل .. نعمان../ أما أنتم

» ...مثارهـا ../ كعبدها أخوي/ ..كيأخ ىانت هوكمزدانة ../ لة خضراءيمونة مجي، يف دارنا لا بيني
ذكروا املاضـي وليـل   ا«: النساء إىل اختاذ موقف مؤازر جمموعةَ هذا ، و دفع)١/٢٦٦: املصدر نفسـه (

/ ..ياسـني  ذكروا القتلى ضحايا ديـر ا/ ..ذكروا الدرب الذي سرناها/ ..الرعب، واألطفال جرحى
-١/٢٩١: املصـدر نفسـه  (» ..واألجداد والقدس األمنيذكروا األرض اليت ضمت صبانا وثرى اآلباء ا

تتحـول أثنـاء   حالة اليأس اليت سيطرت على جمموعة النساء الفلسطينيات كانت حالة مؤقتة ف .)٢٩٢
  .بوارق الرجاء والقوة والقدرة املسرحية إيل

 ترفض مغـادرة نها كر ولييف حرب التحراستشهد زوجها مثة منوذج نسائي آخر وهي فاطمة اليت 
دم زوجي بقعـة محـراء يف   ../  لن أغادر«: أرضها رغم الوعد بالعودة إليها مىت ما استقرت األحوال

مات زوجي ../ لن أغادر!..  كل هذا كي اجر؟../  وبأرضي مات آالف الضحايا../ إحدى الزوايا
حضـن   كي ينام الطري يف../  كي يضوع الزهر يف أرض احلدائق../  كي يغوص اجلذر يف أرض الوطن



  ١٣٩٢ ، خريف٢٨العدد                     فصلية حمكمة، جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداا

38 

. )٢٥٥-١/٢٥٤: املصـدر نفسـه  (» ال لكي تخلى الـديار ../  قاتل الغازي لكي تبقى الديار..  الصغار
عونا قطِّ«: وينسحب هذا املوقف على مجيع النساء اللوايت ترفضن املغادرة حتت أي ظرف من الظروف

. )١/٢٥٦: املصـدر نفسـه  (» أرضنا فيها سنبقى أو منوت../  لن اجر../  إن أردمت فوق أعتاب البيوت
ل كغني للدماء احلمر يف يمن «: ة علي للقتال ضد العدويثر محاسكمسعود بلغة أ/فتحرض فاطمةُ عمه

ل يلكء إمن سيعطي أمحد الوضا.. ك السواحل؟؟تل ىعل ىبقي ىمن تر../ غين للشبابيمن ../ ايالزوا
ناء، والدم املقدس يف يحمي شارع امليمن س../ وي قربه بالدمع يف ضوء الصباح؟ريمن س../ الزهور؟

 .)١/٢٥٧: املصدر نفسه(» ..؟ىبقيمن س../ يف السهول؟ ىبقيمن س../ ايالزوا
حىت ايتها، وإن كان يشـكو يف   يف هذه املسرحية اليتوقف منذ بدايتها و ةينيفلسطدور املرأة ال

بسبب الظروف غري الطبيعية الـيت عاشـتها املـرأة    ليس إال فهو  التشرد واحلرمانبعض مراحلها من 
بدعوة جديـدة   ةسرحياملالفلسطينية يف املخيمات من فقر وتشرد وبؤس وقهر، وها هو الكاتب خيتم 

../ والـذل طـال  ../ أرض الوطن تقنا إىل«: تطلقها نساء املسرحية، دعوة التعرف اليأس وال اهلزمية
ـ يا سي.. أرضنا بنيزاد األن../ نيالتقطعوا حبل احلن نرجـو ونطلـب أن نعـود    ../ نيدي زاد األن

  .)١/٣٢٥: املصدر نفسه(» ..ألرضنا
  

  النتايج
بأنه اليستطيع أن يکون مبعزل عن املشاکل األساسية يف البالد العربية وخاصة فلسطني؛ ك عرسان أدر

القضـية يف   فهو حياول أن يبدي رأيه إزاء قضية فلسطني من خالل إنتاجه الفکري؛ إذ يتطـرق إىل 
السياسية الربيطانية للصهاينة واضطهادها للعرب والسـيما األحـرار    ىأبعادها املختلفة من حتيز القو

احلکم  ىاألحداث اليت کانت تقع يف فلسطني بني ثورة عل منهم واملخلصني واملفکرين واملناضلني، إىل
ية يقوم ا بعض الشباب من أجل الربيطاين وبني معرکة خيوضها العرب ضد الصهيونية أو عملية فدائ

اهـتم  ك کـذل . من الدعوة إيل التضحية واملقاومة والصمود يف سبيل الـوطن ك غري ذل وطنهم، إىل
د الشعب الفلسطيين وباملرأة الفلسطينية وقضاياها وأشاد بکفاحها ودورها تصوير اخليام وتشرالکاتب ب

ها يف غياب زوجها، فلم يغب عن خياله املـرأة الـيت   يف املقاومة و حتمل مسؤوليتها جتاه أبنائها وبيت
يف احلقيقة سجل عرسان يف هـذه  . فقدان األبناء أثناء االنتفاضة ىوقفت خلف الرجال و صربت عل

أن املقاومة  ىالنهاية عل البالد العربية، و أکد من البداية إىل ىاملسرحية النکبة واهلزمية اليت سيطرت عل
  .قية احللول إمنا تعين املماطلة واالستسالم و جمرد التفاوضهي احلل األمثل وأن ب
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  :چکیده
جنگنـد،   مـی راندن متجاوزان از آن ي ملتی است که براي آزادسازي سرزمین و بیروني فلسطین، مسئلهمسئله

نویسان را به خود مشغول ویژه نمایشنامهاي است که ذهن بسیاري از ادبا وبههاي اساسیواین ازجمله موضوع
سـازند و از تـراژدي ملـت    رو ایشان با آثار ادبی خویش حضور سیاسی خود را پررنگ میکرده است؛ از این

- ي عـرب، بیـانگر موضـع   خ پیشرفت نمایشنامهتاری. آورندي زمین سخن به میان میمظلوم فلسطین و مسئله

اي کـه از همـان ابتـدا تـاکنون از رهگـذر تصـویر       گونهي فلسطین است؛ بهي آن در برابر مسئلهگیري قاطعانه
ازجمله . ها، با این مسئله همراه بوده استمظلومیت ملت فلسطین و ظلم و ستم صهیونیست و انگلیس بر آن

نویس و ناقد ي اصلی خود قرار داده، علی عقله عرسان، نمایشنامهوضوع را دغدغهنویسانی که این منمایشنامه
ترین ي خود او این موضوع، محور اصلی موضوعات نمایشی وي و از مهمبنابر گفته. ي سوریه استبرجسته

طور و هماناست » فلسطینیات«ي هاي وي، که بیانگر این مسئله است، نمایشنامهازجمله نمایشنامه. هاستآن
خواهـد از  اي که نویسـنده مـی  گونهي فلسطین اختصاص دارد؛ بهطور کل به مسئلهآید، بهکه از عنوانش برمی

ي جهان عرب معرفی کند، و ترین حادثهرهگذر عناصر نمایشی در این نمایشنامه، شکست فلسطین را بزرگ
با بررسی دقیق . ا در این نمایشنامه بررسی کندي فلسطین راین پژوهش نیز بر آن است تا ابعاد پردازش قضیه

وگو و فضا و غیره، موضوع اصلی نمایشنامه که بیان ظلم و ستمی عناصر نمایشی، ازجمله شخصیت و گفت
: شود و همچنین ابعـاد جـانبی آن ازجملـه   دارد، مشخص میاست که یهود و انگلیس بر ملت فلسطین روامی

ها و آوارگی ملت فلسطین میالدي، تصویر انتفاضه و خیمه 1948ر جنگ دعوت به انقالب و پایداري، تصوی
این نمایشنامه از ابتدا تا انتها بر این موضـوع تأکیـد   . شودو همچنین تصویر زن مبارز فلسطینی، نشان داده می

  .ردها تعویق و تسلیم را به دنبال داحلي راهدارد که پایداري و مقاومت، تنها راه نجات است و بقیه
  

  .علی عقله عرسان، فلسطین، فلسطینیات، نمایشنامه :ها کلیدواژه
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Abstract: 
The issue of Palestine is the issue of a nation who tries to liberate his land, 
return the freedom to his earth, and expel the invaders from his home. This is 
one of the most important issues, which has taken the attention lot of Arab 
writers, specially the dramatists. Then lots of Arab writers began to show 
their political presence through their literary works talking about the tragedy 
of the Palestine nation. General speaking, Arabic drama has specified some 
of its part to the Palestine issue by focusing on illustrating how the Palestine 
nation has been oppressed by the Zionists. One of these dramatists is “Ali 
Oghla Orsan”, a Syrian writer and critic who has put (according to him) the 
Palestine issue in the center of his concerns. One of his dramas, which deals 
with this issue is “Felestiniat”. As it is clear from the title, it deals specially 
with the Palestine issue and considers tragedy of Palestine as a big 
catastrophe for Arab nations. And in this article, we are going to analyze 
reflections of the Palestine issue in this drama. By focusing on the drama 
elements like characters, dialogues and spaces, we understand that the 
original theme of this drama is illustrating the oppression, which has been 
imposed on palistinians and other extra themes like encouraging to 
revolution and resistance, as well as picturing the War of 1948, and risings 
and homeless of Palestinians plus picturing of resistant Palestinian females. 
This drama insists from beginning to end on this principle that resistance is 
the only solution to solve the Palestine crisis. 
 
Keywords: Palestine, Drama, Felestiniat, Ali Oghla Orsan. 
 
   


