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 لتوفيق الحكيم" لكّل مجتهد نصيب:        "النّص األدبي
 

 

  . واقع المسرح العربي ورسالته- 

  . الخصائص الفنّية للمسرحية- 

  . اسم الجمع- 

  . اسم الجنس الجمعي واإلفرادي- 
 
 
 

ف على صاحب النّأتعرص: 
  

      

ق الحكيم عمالق المسرح العربي، كاتب مصري معاصر، من الرعيل   توفي 

م من أم تركية 1898ولد باإلسكندرية، عام . األول في الحياة األدبية الحديثة

األصل، درس بمحافظة دمنهور ثم بالقاهرة، ثم واصل دراسته بفرنسا في 

 النّيابة عاد إلى مصر واشتغل في سلك. 1928 إلى 1924فرع الحقوق من 

ترك الوظيفة بعدها وانقطع إلى العمل في ميدان األدب . 1934حتّى عام 

والصحافة، عين مديرا لدار الكتب، وعضوا دائما بالمجلس األعلى للفنون 

واآلداب والعلوم االجتماعية، وعضوا في المجمع اللّغوي بالقاهرة، ومثّل 

ثير اإلنتاج، وكتاباته كان ك. م1987توفّي عام . مصر في هيئة اليونسكو

كانت عامل قوة لنهضتنا األدبية الحديثة، كرمته مصر، ومنحته جائزة الدولة 

كتب في الملهاة والمأساة والنّقد االجتماعي، والعالقات . التّقديرية في اآلداب

اإلنسانية والمسرح الذهني، وخلّف ما يقرب من ثمانين مسرحية ومؤلّفات 

أعماله إلى لغات أجنبية كالفرنسية واإلنكليزية أخرى، ترجمت بعض 

 . والروسية واإلسبانية وغيرها
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أهل الكهف، عودة الروح، شهرزاد، سليمان الحكيم، يوميات : وأشهر أعماله

 نائب في األرياف، عصا الحكيم، حمار الحكيم، عصفور من الشّرق، فن

الثة مناظر،كتبها في عام النّص التّالي مسرحية من فصل واحد وث...األدب

يعالج فيها مرضا اجتماعيا يمكنك أن . 1952، أي قبل ثورة تموز 1951

  .تتعرف عليه بعد قراءة نص المسرحية
 
 

 :العرض
  

يبدأ المنظر األول من هذه المسرحية في مكتب أحد الموظّفين بإحدى 

بين زميله المصالح الحكومية، وفيها يدور الحوار بين موظّف اسمه شعبان و

  .يسمى مرسي بالمصلحة نفسها

   جاء مرسي لزيارة زميله شعبان الذي رقي، وصار رئيسا إلحدى 

المصالح، وحدث هذا في حركة ترقيات واسعة لكثير من الموظّفين، نشرت 

  .أسماؤهم في الصحف، ولكن اسم شعبان لم يكن من هذه األسماء

ر أن اسمه ربما سقط سهوا،    فيحاول مرسي أن يواسي زميله شعبان فيذك

  .لكن شعبان كان على يقين من أنّه لم يحدث أي سهو

   وهنا يسأل مرسي زميله عما إذا كان يعرف السبب في تجاوزه في 

التّرقية، لكن شعبان لم يكن يعرف أي سبب، بل كان يصلّي الفرض ويتبعه 

  .يه بالتّرقّي، لكن لم يحصل ذلكبالنّافلة، ويتقرب إلى اهللا بالدعاء حتّى يمن عل

    وعند ذلك أخذ مرسي يوضح السبب كما يراه هو، مستفيدا من خبرته 

لكن ". لكّل مجتهد نصيب"الخاصة، بدأ يذكّر زميله بالحكمة المأثورة القائلة 

شعبان يعرف هذه الحكمة، وهو لم يكن كسالن قطّ، بل كان يعمل دائما في 

إنّه كان يتلقّى في كّل يوم . يؤجل عمل يومه إلى الغدهمة ونشاط، ولم يكن 
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ثالثين ملفّا، ويعكف عليها حتّى يفرغ منها في مدى ساعتين، ثم يجلس بعدها 

ال ". حمار شغل"وهنا ينطلق مرسي يصف زميله بأنّه . خاليا مرتاح الضمير

 في  ففهم شعبان ما يعنيه زميله، وهو أن السبب. يظهر في حركة التّرقيات

خيبته هو اجتهاده في إنجاز العمل، وقعوده بعد ذلك خاليا، كأنّه ال يؤدي  

  .عمال

      لقد فهم السبب جيدا، لكن ما الحّل؟

    لنقرأ الحوار الذي دار بينهما، ونرى الحّل الذي اقترحه مرسي وموقف 

  .شعبان منه

نحو : ميا؟ قلت ليكم عدد الملفّات التي ترد إليك يو. الحّل بسيط جدا: مرسي

  .ثالثين

  .نعم، نحو ثالثين: شعبان

  .أنجز منها ثالثة فقط: مرسي

  والباقي؟: شعبان

  .الباقي سبعة وعشرون، أليس كذلك؟ اتركها لليوم التّالي: مرسي

  .ولكن اليوم التّالي سيرد لي فيه ثالثون ملفّا أخرى: شعبان

  . مفهوم:مرسي

  .يتبقّى سبعة وعشرون أخرى: شعبان

  . أضفها إلى ما تبقّى من اليوم السابق:رسيم

سيكون الباقي في يومين سبعة وعشرين، وسبعة وعشرين، أي أربعة : شعبان

  .وخمسين

...  أضف إليها أيضا ما سيتبقّى في اليوم الثّالث والرابع والخامس :مرسي

  .وهلم جرا
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 هذه ما هذا الكالم؟ لن يمضي على هذا الحساب شهر إالّ امتألت: شعبان

  .الحجرة بأكوام من الملفّات

  .عليك نور: مرسي

  نور؟ أتريد أن تفصلني؟ أتريد أن ُأحال إلى مجلس التّأديب؟) صائحا (:شعبان

  . اسمع كالمي:مرسي

  . اللّهم أخزك يا شيطان:شعبان

  . افعل ما قلت لك، وأنت ترى النّتيجة:مرسي

زميلك، أيرضيك أن النّتيجة معروفة، عيب يا مرسي أنا صديقك و: شعبان

تراني مفصوال؟ مطروحا على قارعة الطّريق؟ أال يكفي ما أنا فيه من تأخّر 

  وحرمان ونسيان؟

  . أنت حر يا شعبان، لقد نصحتك، وأنت أعرف بمصلحتك:مرسي

  ُأراِكم الشّغل على الشّغل؟: شعبان

   شغل زائد شغل كم الحاصل؟:مرسي

  كم؟: شعبان

  أليس كذلك؟.  على أي حاللن يكون الحاصل حمارا: مرسي

  .عقلي" تلخبط"ال أدري، هذه العمليات الحسابية بدأت : شعبان

  . تشجع، واعمل برأيي، اسأل من جرب:مرسي

  أوجربت هذا؟: شعبان

  . طبعا:مرسي

  .اللّهم اخزك يا شيطان): يضع رأسه بين كفّيه هامسا(شعبان 

ن بين مرسي لشعبان الطّريقة وعلى هذا النّحو ينتهي المنظر األول، بعد أ

ويبدو أن . الخبيثة التي يضمن بها التّرقّي، والتي جربها مرسي نفسه من قبل
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ونحن نصادفه في نهاية . شعبان قد اقتنع بالخطّة التي رسمها زميله مرسي

وقد .... المنظر الثّاني من المسرحية، وبعد مرور شهر على ذلك اللّقاء 

. ت في الحجرة فوق مكتبه وفي كّل ركن من األركانتراكمت أكداس الملفّا

وفي هذه المرة يزوره أحد المفتّشين، ويكتب تقريرا عن هذا يضمنه ما يراه 

  .من مقترحات

  .    ويبدأ الحوار بين المفتّش وشعبان حول أعباء العمل

  .قل لي ياشعبان أفندي): وهو يدون مالحظات في ورقة(: المفتّش

  .ادة البك أفندم سع:شعبان

  كم عدد الملفّات التي ترد إليك في اليوم الواحد؟: المفتّش

  .ثالثين ملفّا: شعبان

  تنجز منها كم يوميا؟: المفتّش

  .ثالثة: شعبان

  !ثالثة ملفّات : المفتّش

  .تستكثر هذا العدد يا سعادة البك؟ أي واهللا ثالثة: شعبان

  .من قال إنّي أستكثر ذلك؟ بالعكس: المفتّش

أثالثة ملفّات قليلة، ألراجع ما فيها ورقة ورقة، وأنفّذ تأشيرات : شعبان

الرؤساء بدقّة وعناية حتّى ال أقع في السهو أو الغلط الذي يضر بمصلحة 

  العمل؟

  أال يمكنك يا شعبان أفندي أن تنجز أربعة ملفّات في اليوم؟: المفتّش

 سيد العارفين أن إنّي أصنع أقصى جهدي، وثق يا سعادة البك وأنت: شعبان

أقصى جهد للموظّف النّشيط ثالثة ملفّات يوميا، ال تزيد ورقة وال تنقص 

  .ورقة
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ولكن كنت أمتحنك، إذا أنت على . أعِرف ذلك طبعا. فاِهم، فاِهم: المفتّش

  هذا االعتبار مرهق العمل؟

 كما ترى يا سعادة البك المفتّش، وعينك): مشيرا إلى أكداس الملفّات(شعبان 

  .كلّها نظر

  .أنت مظلوم يا شعبان أفندي. معلوم): وهو يتأمل أكوام الملفّات(المفتّش  

  .وأي ظلم؟ ربنا شاهد: شعبان

وهكذا ينتهي المفتّش إلى االقتناع بأن شعبان مظلوم، ألن العمل الموكّل إليه 

و كثير ومرهق، وعند ذاك يبدأ في تدوين مقترحاته، وكان أول اقتراح دونه ه

وعددهم عشرة، ثم . ضرورة تعيين موظّفين جدد يساعدون شعبان في عمله

وهؤالء الموظّفون . يقترح المفتّش توسيع الحجرة لتتّسع إلى هذا العدد

ويطمِئن المفتّش شعبان بأن اإلدارة ستوفّر اللّوازم فور . يحتاجون إلى مكاتب

ن رئيس مكتب فيبقى صدور القرار، ووفقا للعرف المتّبع في المصلحة تعيي

  .اسم شعبان هو المرشّح لذلك

   وفي المنظر الثّالث، وبعد أن صار مكتب شعبان يتصدر مكتبين آخرين 

أحدهما عن يمينه ويمثّله موظّف جديد اسمه رشاد، واآلخر عن يساره ويمثّله 

وقد جلس الثّالثة إلى مكاتبهم يحتسون القهوة . موظّف جديد اسمه كمال

ويدور الحوار بينهم فيسأل شعبان . وأمامهم أكداس من الملفّاتويدخّنون، 

كمال عن األخبار، فيجيبه كمال بأن وكيل الوزارة وعد خاله وعدا مؤكّدا 

وهكذا يستبشر شعبان ... وفي هذه الحالة ستجر ترقيتُه ترقيةَ شعبان . بترقيته

أخبار، فيجيبه بأنّه ثم يتّجه إلى كمال ويسأله عما إذا كانت لديه كذلك . خيرا

هكذا كان . علم من عمه أن هناك قرارا سيمضى قريبا بترقيته هو كذلك
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تفكير الموظّفين الجديدين، ولم يمض على شغلهما لوظيفتهما سوى شهر، ولم 

  .يكن الواحد منهما ينجز في اليوم سوى ملفّ واحد، ومع ذلك كانا ضجرين

  . إنّني أشعر هنا كأنّي مقبور:رشاد

  !ولم يمض عليك هنا سوى شهر: عبانش

أيريدون منّا أن نعمل كالحمير في هذه الملفّات، وال نخرج من الدرجة : كمال

  السابعة؟

  تنجزون ملفّا واحدا كّل يوم،وتقولون إنّكم حمير؟: شعبان

  في رأيك إذن أنّنا في غاية االجتهاد؟: كمال

  .جدا): في تهكّم خفي(: شعبان

إنّنا نرهق أنفسنا في العمل على الرغم من الظّلم الذي حاق الحمد هللا : رشاد

  .بنا

وفي هذه اللّحظة يفتَح الباب فجأة ويدخل الساعي الهثا مندفعا صائحا، يطلب 

من الثّالثة البشارة قبل أن يزفّ إليهم البشرى، وبعد أن ينفحه كّل منهم 

وزير، وخرج خمسة قروش يعلن لهم أن وكيل الوزارة دخل على معالي ال

وتعم الفرحة الجميع، ويهتف شعبان .... بالموافقة على قرار ترقية الموظّفين 

يا إخواني لكّل مجتهد . مبروك يا إخواني، لكّل مجتهد نصيب: بزميليه قائال

 .وبهذا تنتهي المسرحية. نصيب
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  : النصفهمأ
 
  :المعنى. أ

  ؟ا القضية التي عالجها الكاتب في مسرحيته م -1

  ؟ ما أثرها في حياة المجتمع وتقدمه-2

  ؟ من هم أبطال المسرحية -3

 وكيف تحول في األخير؟ ومن كان ؟ كيف كان عمل شعبان في البداية-4

  السبب في هذا التّحول؟

  ؟ن كان يترقّى ويشد انتباه الرؤساء وأصحاب القرارم -5

الشّخص  هل كان مرسي هو ؟ ماذا يمثّل شخص مرسي وشعبان في رأيك-6

  الوحيد الذي ينشر الفساد؟ وما هي الشّخصية النّامية في نظرك ؟

 كم مضى من أيام العمل على ترقية المساعدين الجديدين؟ من ساعدهما -7

   في ترقيتهما؟ كم كان ينجز كّل منهما من ملفّ؟ وبم كان يشعر كّل منهما؟
  

  :المبنى-ب

  ؟ ما الفن األدبي الذي اشتهر به توفيق الحكيم-1

   ؟ ضمن أي نوع تضع فيه هذه المسرحية-2

   ؟ ما هو موضوع المسرحية-3

   ما الهدف الذي سعى إليه الكاتب من وراء هذه المسرحية؟-4

أين تراه؟ وكيف .  الصراع في المسرحية عنصر أساسي ال يستغنى عنه-5

  بدا لك؟ 

 المسرحية والشّخصية الرئيسية، ثم أبرز أهم مالمح كّل  حدد شخصيات-6

  .شخصية
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  . أين جرت أحداث القصة زمانيا ومكانيا-7

 الحوار في المسرحية هو الوقود الذي يحرك األحداث، به تُرسم -8

ما هي أهم مميزاته في ). مأساة أو ملهاة(الشّخصيات وتُبنى األحداثّ، وتُلون 

  اطع المقترحة عليك؟هذه المق
 

  :اإلجابة
  

  : المعنى-أ

 تناول الكاتب في نصه صورة من صور الفساد الذي انتشر في جوانب  -1

  .الحياة آنذاك في المصالح اإلدارية السيما الحكومية منها

 الكاتب يدرك جيدا آثار فساد اإلدارة والموظّفين فيها على المواطن  -2

 اإلداري تحقّقت مصالح النّاس ووصلت وتطور البالد، فإذا استقام العمل

أما إذا فسدت اإلدارة وموظّفوها . الحقوق إلى أصحابها، وُأنجزت المشاريع

تعطّلت هذه المصالح وضاعت هذه الحقوق، وتوقّف تقدم المجتمع وتطوره، 

وتعشّشت األمراض واآلفات في المكاتب، وتوقّف االتّصال بين السلطة 

 ...والمواطن

 .شعبان، مرسي، المفتّش، رشاد، وكمال: لقصة هم أبطال ا -3

 كان عمل شعبان في البداية طيبا، وكان يعمل في همة ونشاط وإخالص  -4

وإتقان، لكن سرعان ما جرفه تيار الفساد، وتأثّر بأفكار زميله مرسي، ففسد 

خلقه في العمل، ووجد في جهل المفتّش تشجيعا للحد من اجتهاده، وصار 

 .راد قافلة الفسادواحدا من أف

5-  الذي كان يظفر بالتّرقية هو ذاك المهمل الكسول الخامل، ال ذاك المجد

 .ومرسي هو مثال حي على ذلك. المخلص
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 مرسي هو الشّخص الفاسد ونتاج البيئة الفاسدة، حول فساده إلى  -6

أما شعبان هو ذاك الموظّف المجتهد الخير الذي تأثّر بمن . زميله شعبان

  .الصراع بينهما هو صراع بين الخير والشّرف. حوله

ومرسي ليس هو الشّخص الوحيد المساهم في نشر الفساد، فجهل المفتّش 

  .بعمله، والتّقليد المتّبع في ترقية الموظّفين من عوامل انتشار هذا الفساد

لم يمض سوى شهر من أيام العمل على ترقية الموظّفَين الجديدين،  -7

لتّرقية بعض األقارب ممن يملكون النّفوذ والقدرة على وقد ساعدهما في ا

التّأثير في اتّخاذ قرار التّرقية، فرشاد كان له عم، وكان لكمال خال، وكالهما 

يوان العامله عالقة بوكيل الوزارة وبأولي األمر في الد.  

 وكان ال ينجز كّل منهما في اليوم سوى ملف واحد، ورغم ذلك يظهر على 

  .ما الضجروجهيه
  

  : المبنى-ب 

 اشتهر توفيق الحكيم بكتابة المسرحيات من النّوع النّثري، وكتب في -1

كما . مختلف الموضوعات السياسية واالجتماعية والوطنية والقومية وغيرها

كتب في المأساة والملهاة والنّقد االجتماعي والعالقات اإلنسانية، وفي المسرح 

  . الرمزيةالذهني والمسرحيات

 نص المسرحية يمكن إدراجه ضمن النّقد االجتماعي الذي يميل إليه كثيرا -2

  األدب المسرحي

فالكاتب الحظ الفساد منتشرا في اإلدارة، وحاول أن يشخّصه ويبين أسبابه، 

  .مشيرا إلى الحلول بطريقة غير مباشرة
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حدودة، وموقفا نفسيا  المسرحية من فصل واحد وثالثة مناظر، تناولت مشكلة م-3

في لحظة شعورية كثيفة، والمشكلة تتمثّل في صور الفساد الذي كان مستشريا في 

  .الجهاز اإلداري يومذاك واألطراف المساهمة في نشره

 الهدف الذي سعى إليه الكاتب من وراء هذه المسرحية هو الكشف عن العيوب -4

فالكاتب يقف منها موقفا . ه العيوبالماثلة في مجال اإلدارة، وطرق انتشار هذ

ينتقدها ويمقتها، ويحمل النّاس لحظة للوقوف مع ضمائرهم، وتصحيح المفهوم 

  ".لكّل مجتهد نصيب : " الصحيح لهذه الحكمة الثّمينة

 تمثّل الصراع في هذه المسرحية في كون شعبان وهو بطل المسرحية يعاني -5

ه في التّرقية، ورغم اجتهاده في العمل، وكانت من أزمة نفسية خاصة نتيجة تجاوز

له رغبة قوية تتنازع نفسه في أن يحصل كغيره على ترقية، إالّ أنّه لم يهتد إلى 

الطّريق، فهيئت له الظّروف أن يدرك الطّريق من خالل الحوار الذي جرى بينه 

  . وبين مرسي

ة، فأخذ استنكر في البداية الخطّة التي رسمها له زميله، ولكنغبة كانت ملحالر 

يطمئن شيئا فشيئا إلى خطّة صاحبه ويفكّر في المغامرة، وفي هذا الوقت يصل 

  .الصراع في نفسه إلى قمته، بين طبيعته واألسلوب الذي دعاه إليه زميله مرسي

  .شعبان، مرسي، المفتّش، كمال، ورشاد:  شخصيات المسرحية هي-6
  

حورية وبطل المسرحية، يظهر في البداية كموظّف هو الشخصية الم: شعبان -أ

طيب مثالي في عمله، ينجز عمله في ساعتين، لكنّه فسد في األخير ألن من حوله 

المخلصين في أعمالهم ال  بقي على اجتهاده وإخالصه حتّى أدرك أن. كان فاسدا

  .واالهتماميشدون انتباه رؤسائهم، بينما الكسالى المهملون يظفرون بالترقية 

وهو في األخير أخذ يجاري الموظّفين الجديدين في فسادهما حين عرف أن لهما 

  .سندا من األهل واألقارب، يمكن االعتماد عليهما
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وتعد شخصية شعبان شخصية نامية، مواقفها وتصرفاتها تمت واكتملت بعد إتمام 

  .المسرحية

 في سلوك زميله ويقنعه يظهر كشخص شرير، استطاع أن يؤثّر: مرسي -ب

  .مواقفه ثابتة. بالحّل السيئ

شخص جاهل بعمله، ال يشعر بالمسؤولية، وال يملك الرؤية الكافية : المفتّش - ج

على العمل اإلداري، حيث شعبان يطلب منه ثالثة مساعدين وهو يرفع الثّالثة إلى 

  .عشرة

لّة ما ينجزانه من كالهما موظّفان يضجران بالعمل رغم ق: رشاد كمال و -د

ملفّات، ورغم ذلك يظفران بالتّرقية السريعة لوجود أقرباء من ذوي النّفوذ 

  .والسلطان

 جرت أحداث المسرحية في أحد المكاتب وفي إحدى المصالح اإلدارية -7

م، وقبل أن يستولي الضباط 1952وزمن المسرحية قبل ثورة تموز . الحكومية

  .األحرار على السلطة
وللعلم فإنّ . وهذا الّتاريخ في نظر الكاتب مهّم، يكشف وجوه الفساد المنتشر قبل الّثورة

.م1951المسرحّية آتبت في عام   

والتّركيز في  يتميز الحوار في هذه المسرحية بالمرونة والسرعة والحيوية -8

 المعنى، وال الكالم، تتخلّله عبارات وألفاظ تجري على ألسنة النّاس، لكنّها ال تفسد

فالحوار يتحرك نحو الهدف بطريقة هينة، ويتميز . تخرج كثيرا عن قواعد الفصحى

  .بخفّة الروح ويحمل شيئا من السخرية

  

  

  
 


