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 الملخص
ABSTRAK 

 العناصر الداخلية في مسرحية روميو وجولييت لعلي أحمد باكثير
Unsur Intrinsik Dalam Drama Romeo Dan Juliet Karya Ali Ahmad Bakatsir 

 

Drama Romeo dan Juliet karya Ali Ahmad Bakatsir tidak terlepas dari unsur 

intrinsik maupun ekstrinsik, karena tanpa adanya unsur tersebut sebuah karya sastra 

akan menjadi tidak utuh dan tidak runtut. Fokus permasalahan dalam penelitian ini 

adalah unsur intrinsik yang terdapat dalam drama Romeo dan Juliet. 

 

Untuk menyelesaikan masalah diatas, peneliti menggunakan teori unsur 

intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya 

bahasa dan amanat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif 

kualitatif. Adapun data yang diperoleh dan digunakan penelitian ini ya itu berupa teks 

dalam drama Romeo dan Juliet. Dan data yang dikumpulkan kata atau teks yang 

mengandung unsur intrinsik yang ada di dalam drama Romeo dan Juliet. 

 

Hasil analisis unsur intrinsik dalam drama Romeo dan Juliet karya Ali Ahmad 

Bakatsir adalah: Drama ini bertema Cinta sejati antara Romeo dan Juliet. Tokoh utama 

dalam drama ini adalah Romeo, dan Juliet. Dan tokoh yang lain merupakan tokoh 

tambahan dalam drama ini. Alur yang digunakan dalam drama ini adalah Alur 

campuran. Latar tempat dalam drama ini di Kota Verona, sedangkan latar waktu dalam 

drama ini yaitu pagi hari dan malam hari. Sudut pandang drama ini adalah sudut 

pandang orang ketiga. Gaya bahasa drama ini 4 kalam khobari ibtida’i, 4 majaz 

isti’arah tasrihiyah, 1 kalam khobari inkari, 1 kalam khobari tholabi, 6 tasybih, 6 majaz 

isti’arah makniyah, 4 thibaq, 3 majaz isti’arah tamsiliyah, 2 kalam insya’i ghoiru 

tholabi qosam, 2 jinas, 1 sajak, 2 iqtibas. Amanat cerpen ini adalah Manusia dapat 

merencanakan segala sesuatu, namun Tuhan yang membuat keputusan. 

 

Kata Kunci: Unsur Intrinsik, Drama Romeo dan Juliet, Ali Ahmad Bakatsir 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مقدمة .أ

أو األفكار حول "أي شيء" باستخدام لغة  فكرةاألدب هو وسيلة إللقاء ال

إن جمال العمل األدبي ال يتحدد  2حرة واحتواء شيء أو شيء جديد وتنوير هادف.

 ، بل بجمال جوهر القصة أو محتواها.ةبجمال الكلمات أو الجمل

ة، والمقالينقسم األدب العربي إلى عشرة أنواع، ومنها : الشعر، والنثر، 

 1الحكم، والوصايا، والقصة، والرواية، والمسرحية.والخاطرة، والخطابة، و 

هي قصة مسرحية بأن ال (Clay Hamilton) كالي هاميلتونيجادل 

 مؤلفة ومرتبة ليتم عرضها من قبل الالعبين على خشبة المسرح في األماكن العامة.

بناًء على الصراعات التي تحدث في حياة اإلنسان ويتم  مسرحيتم أخذ نص ال

، (Sudjiman) سودجيمان وفًقا ل إعطاؤها لونًا لجعلها تبدو مثيرة لالهتمام.

                                                           
1 J. Ahyar, Apa Itu Sastra; Jenis-Jenis Karya Sastra Dan Bagaimanakah Cara Menulis Dan 
Mengapresiasi Sastra, 2019. 
2  https://mawdoo3.com/أنواع_األدب_العربي (diakses pada tanggal 7 Agustus 2022) 

https://mawdoo3.com/أنواع_الأدب_العربي
https://mawdoo3.com/أنواع_الأدب_العربي
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العاطفة و عمل أدبي يهدف إلى وصف الحياة من خالل التعبير عن الصراع  مسرحيةال

 0 ، وهي مصممة بشكل عام لألداء المسرحي.من خالل السلوك والحوار

 هي عمل أدبي مسرحية، يمكن استنتاج أن البناًء على بعض هذه اآلراء

شكل محادثة، إما حوار  من خالل لغة وسيطة فييصف الصراع في حياة اإلنسان 

 ، وهي مصممة ليتم عرضها في المقدمة للجمهور العام.أو مناجاة

 ية.صر الخارجاالعناصر الداخلية والعن : ن هماين مهميعنصر  مسرحيةفي ال

العناصر الداخلية هي العناصر التي تبني الفن األدبي نفسه. وأما العناصر الخارجية 

 2هي أحد العناصر التي تكون خارج الفن األدبي ولكنها تبني القصة فيه.

وهي التوصيفات  مسرحيةر في بناء هيكل السيناريو الأهم العناص

الذي يتضمن  ، اإلعداد، الحبكة )سلسلة األحداث(خصيات والتصرفات()الش

 رجوانب من جوانب المكان والزمان والموضوعات والمحادثات. تسمى هذه العناص

ل األدبي في العم العناصر الداخليةلذلك ، بدون  .لمسرحيةلداخلية أيًضا العناصر ال

 ، لن يكون العمل األدبي كامالً وغير متماسك.

                                                           
3 Partini Sardjono Pradotokusumo, Pengkajian Sastra, 2005. Hal 101 
4 M.Pd. Dr. Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi” (1998). Hal 23 
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مسرحية رية لترجمة شعالمسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير هي 

م أثناء دراسته 2500الكاتب اإلنجليزي الشهير وليم شكسبير، كتبها باكثير عام 

م. وتعد التجربة األولى في كتابة الشعر المرسل أو 2520بالجامعة، ونشرها عام 

الحر في اللغة العربية، وقد استفاد باكثير من تجربته فيها في كتابة مسرحية إخناتون 

الشعر الحر  في -غير مترجم-مرسل التي تعد أول عمل إبداعي ونفرتيتي بالشعر ال

 .في اللغة العربية

. أبوه 2521ديسمبر  12ولد في سورابايا بإندونيسيا في علي أحمد باكثير 

وأمه من حضرموت، اليمن. عندما بلغ علي سن العاشرة، يحضره أبوه إلى اليمن، 

لبيئة هناك مع إخوته وأخواته في اعلى وجه الدقة في مدينة حضرموت لينمو ويتطور 

 العربية اإلسالمية.

يو "روم بموضوع المسرحية في البحث الباحثب رغ السابق البيان من

 ،الموضوع حيث من أي، الداخلية بعناصره، باكثير أحمد لعلي" وجولييت

 .الرسالة، و األسلوب، ووجه النظر، و ضعالمو و ، الحبكة، و الشخصياتو 
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 أسئلة البحث  .ب

 البحث يحاول سوف التي األسئلة أنالباحث  فاستنبط الخلفية، في ذكر مما

 :  هي إجابتها

 ؟ مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير في الداخلية العناصر كيف

 أهداف البحث ج.

 : أما أهداف هذا البحث فهي

 علي أحمد باكثير" لروميو وجولييتلمعرفة العناصر الداخلية في مسرحية "

 البحث أهمية د.

 : األهمية النظرية (2

 خاصة في مجال فن المسرحية زيادة المعرفة للمهتمين باألدب العربي 

 : األهمية التطبيقية (1

  للباحث : تقديم المرجع الجديد في عالم البحث المرتبط بالمسرحية

 العربية

 تقديم النموذج الجديد لالطالع في مادة المسرحية العرب بللطال : 
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 المصطلحاتتوضيح ه. 

فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث،  توضح الباحث

 وهي : 

 العناصر الداخلية  .2

 أم المسرحية في أكان سواء األدب، في القصة شكلت التي العناصر وهي

 بمعرفتها، األدبي العمل في قطع أهم إنهر ذلك. وغي القصية، أم القصة الرواية

 الموضوع، من كونت عاما، الداخلية والعناصر .تحليال وفهما أسهل فالنص

 9.والرسالة، واألسلوب النظر، ووجه ،الموضع والحبكة،والشخصيات، 

 المسرحية .1

نوع من أنواع النصوص األدبية التي صورت األفكار والمعلومات خالل  يوه

إن هذا الفن  0عرض الفنون، تعرض فيه حوار أشخاصها على المسرح. برنامج

اآللهة.  لعبادة تقديما أيشلوس، نشأته أوائل في كتب اليونان، نشأ من أصل

 المجتمع. وأحبه العالم أنحاء أي إلى فنشر في أوروبا، وإلشتهاره

                                                           
5 Zulfahnur, “Lingkup Ilmu Sastra: Teori Sastra, Sejarah Sastra, Dan Kritik Sastra, Serta Hubungan 
Antara Ketiganya,” Universitas Terbuka 1 (2014): 37. 
6 Nur Sahid, “Konvensi-Konvensi Dalam Drama Dan Teater Rendra” (Resital, 2012). 
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 مسرحية "روميو وجولييت" .0

لي أحمد عمسرحية الكاتب اإلنجليزي الشهير وليم شكسبير، كتبها وهي 

 .م2520دراسته بالجامعة، ونشرها عام م أثناء 2500باكثير عام 

 علي أحمد باكثير .2

ربي في العصر الع دب الدراميألاد او أصبح من ر  ،نيسيو ندوإيمني  بهو كات

 يث.الحد

 تحديد البحثو. 

إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو العناصر الداخلية في مسرحية "روميو  .2

 أحمد باكثير. وجولييت" لعلي

وميو ر تحليل النصوص المكتوبة في مسرحية " وهو  هحدد الباحث ميادين بحث .1

هان بر  وفًقا ل. للبحث عن عناصرها الداخلية علي أحمد باكثيرل "وجولييت

ية الداخلعناصر  سبعة، هناك ( Burhan Nurgiyantoro)  نورجيانطارا
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، ر، ووجهة النظوالموضع، الحبكة، و الشخصيةو ، ، وهي الموضوعمسرحيةفي ال

 1.لرسالةوا، وأسلوب اللغة

 الدراسة السابقةز. 

 اتار هي ألندريا ) الحالم(  الداخلية العناصر" العنوان تحت، هيماوان آسف .2

الباحث  استخدم ".المتوسطة المدارس مستوى في النسبية التعليمية كالمواد

 اإلجتماعي، األدب نظريات هي المستخدمة والنظريةفيه.  كيفي . وصفي منهج

 بتحليل فيها الباحث ركز. اتار هي ألندريا "الحالم" الرواية نص وموضع بحثه

 طالب سوف يأخذها اإليجابية كالنتائج الرواية هذه في الداخلية العناصر

سيكونون  الرواية أبطال من الشاملة اإليجابية القيم إن .المتوسطة المدارس

 هذه خالل من لهم والقراءة الكتابة ثقافة وتعريف التعليم في للطالب المشجعة

 في مجتهد متفائل طيب " كشخصلايكا" األول البطل صّور .الرواية الملهمة

 والمعرفة .لفقيةا العائلة من أنه بيد التعليم في عاليى ةر غي له. المواجهة التحديات

 وتحقيق يمالتعل في أكثر تلهم سوف الباحث يظنها الرواية الملهم في بالبطل

                                                           
7 Wulan Afria Fitri, “KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR INTRINSIK TEKS DRAMA SISWA KELAS 
VIII MTs DARUL HIKMAH PEKANBARU,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 7, 
no. 2 (2014): 107–15. 
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 أهمية في مكتوب هيماوان آسيف كتبه وما البحث هذا بين والفرقاألحالم. 

 بل الداخلية، العناصر عن التحليل بمجرد البحث هذا ليس .وأهدافه البحث

 الخلقية التربية تعليم في 1120 التدريسية المناهج البحث باحتياجات هذا يرتبط

 للقيم أساسيا مرجعا البحث هذا نتائج تكون المدارس المتوسطة. حتى لطالب

 .عملها يوميا للطالب بد ال التي

 دراسة :  لألب" اإلندونيسي الدعاء فيلم" )" العنوان تتحسوبرنو،  درسيتا .1

بموضع  الكيفي البحث منهج البحث هذا اعتمد )" والخارجية الداخلية العناصر

 والخارجية الداخلية العناصر نتائج على البحث هذا لألب". حصل فيلم "الدعاء

 األحوال في عاشت األسرة حياة عن الفيلم هذه الفيلم. حكت في هذه

 عيش في عاشت الفيلم هذه في الرئيسية كالبطلة الضيقة. عائشة القتصادية

 بالمرض. وهي مصيب أباها أن الحقيقة مواجهة أمها. بل عليها رحال منذ ضيق

 أكثر الفيلم هذه ألبيها. عرضت الدواء المعيشة لدفع ةكطالب أبيه محل تحل

 دراستها. فتتواصل أبيه صحة عاد والبذل حتى الدعاء صورة في عائشة مجاهدة

وجدت درسيتا عناصرها الداخلية والخارجية التي تلعب دورا مهما في بناء هذه 

 "من :  منها أبطالها، بين الحوار لتجميل الالئقة األسلوب اختيار . مثلالقصة
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 دقيقة الثانية، الحلقة (يصيبه".  الذي الداخل المرض وجهه، احتوى ضعف

 استخدمها التي االساليب صور النص مقطع أن درسيتا لخصت)  سابعة

 والمثال الصور العطاء الهادقة التشخيص فيها. وذلك األسلوب المحاول

 بحثا البحث، هذا الباحثة االنسان لألشياء الجامدة جعلت شبه في ألسلوب

 فرق هناك األدبي. بل فس النص الداخلية العناصر لكشف كوسيلة لها سابقا

 والباحثة كموضع بحثها الفيلم درسيتا اختارت. الباحث بحث وبينا بينه

 خارجيةالعناصر  يعد ولم الداخلية، العناصر إلى ركزت ثم .المسرحية اختارت

 . درسه للباحث بد ال كسؤال

 فتح األندلس وايةالر  في الداخلية العناصر" تحت العنوان أغوستينا، تراج رفيق  .0

ب، واألسلو  ،وبحثت عن الموضوع، والشخصية ."لجرجي زيدان )دراسة أدبية(

بحث عن  ، ألنهق بهذا البحث الذي ستقدمه الباحثوالفكرة. هذا البحث يتفر 

 العناصر الداخلية في الرواية "فتح األندلس" لجرجي زيدان. 

 سادوموك(الجاوية  المسرحية نص بنيوية "تحليل العنوان تحت ،فؤادية أوجيك  .2

 البحث الكيفي منهج الباحثة استخدمت نومبورو". ألريه )بومي ساياري باتوك

هذه  تحليل نتائج البحث هذا محتويات ومن .األدب بنيوية نظريات باستخدام
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 وسرمون، كارتو وهما بطلين، صراع رحيةسالم هذه بنيويا. حكت المسرحية

 إذا بينهما، الصراع بدأأسوار.  وحدهما المتقاربين، أرضهما المياث بسسب

 بعضا. الكره بعضهما تكالب .المعين وجاوز حدها أرضه، أحدهما يعزق

الممات.  بعد يحمالها لم بسبب األموال وماتا يقاتال، حتى يمتدان والغضب

 الغضب وقضاء التصارع أن .وونجسو سيد من غائب بنصائح البحث هذا اختتم

 .العمل موته بعد حمله اإلنسان سوف وحيد شيء شيئا، يفيدا لم الفانية لألشياء

 : منها وحصلت البنيوية، بالمنهجية الداخلية عناصرها فيه الباحثة حللت

 القرية، لمجتمع اإلجتماعية القضية هو المسرحية تلك في الموضوع المشتمل

 أغلب التي القرية هو المسرحية هذه في الموقع إن. والصراع بالنقد مألت

 النظرية في هو الباحثة، وبحث البحث هذا بين والفرقفالحون.  مجتمعها

 لدى اإليجابية القيم لمعرفة النص بنيوية ركز في البحث هذا إن المستخدمة،

  .من داخلها المبنية العناصر خالل من أدبي نص

يب الرجل الذي آمن لنج العناصر الداخلية في روايةتحت العنوان "، ةرفعة المود .9

رسالة جامعية قدمه للحصول شهادة في اللغة العربية  ".أدبية (الكيلني ) دراسة 

في قسم اللغة العربية وأدابها كلية األداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل 



 

22 
 

 لجالر " ةياو ر  حبث البحث هذا فيو  1122اإلسالمية الحكومية سوربايا سنة 

 في ثةالبح ستبحث الباحثة بأن يجلال اإلختلف فكان دبيألا من" آمن الذي

 . لنيالكيب لنجي" آمن الذي لجالر " ةياو ر  في الداخلية العناصر

قة تعنى في مدخل البحث الساب اتتساوى بين هذه الدراسة والدراس

ع الوثاق ة يعني في منابهذه الدراسة والدراسات السابق. وأما الفرق بين ونظرياتها

المسرحية "روميو وجولييت" خلية في . هذه الدراسة عن العناصر الداواألغراض

 .لعلي أحمد باكثير
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 الفصل الثانى

 إلطار النظريا

 وأنواعه األدبالمبحث األول :  .2

 مفهوم األدب .أ

مع لجدب ألا .أدبا بمعنى ظرف –يأدب  –دب من كلمة أصله أدب ألا

لفن وال ريب في أن األدب هو ا 1.بمعنى الظرف وأ ذهيبالت من كلمة بمعنى

 يف المبتكرالمعنى  هو ذنإ فألدب. س أدبيلف سواه ما كل. و ةحدو  ّيدلجا

 .والخيال الواسع البارع سلوبوأل المتين التعبيرو  الفصيح اللفظ

كلمة األدب من كلمة تطور معناها مع تطور الحياة العربية وانتقالها من الدور 

 ا. تختلف المعاني المتقاربة عليهم حتى يأخذو البدوي إلى دور المدينة والحضارة

 ، وهذا الكالم اإلنشائي البليغ هو الذي يريد أنمعانيها التي تخطر ببالنا اليوم

 5.ر في انفعاالت القراء والمستمعين، كل من الشعر والنثريؤث

                                                           
 . 5م ، ص  6881 ,( بيروت : دار المشرق)   ”,المنجد في اللغة و األعالم“لويس معلوف,   8

 .6811, ( : دار المعارف القاهرة)  العصر الجاهلي ,ضيف، شوقي 8 
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 أنواع األدب  .ب

دب ألأما ا .ئيشادب اإلنألاو دب الوصفي ألن : ائيز ج ىلإدب ألوزّع اي

ة يالنظر و  ،دبألالنقد او  ،دبألخ ايعني تار ء ياثالثة األجز  إلى الوصفي فيجزّأ

 ،رالنثو  ،عرشعني الألجزاء يا ثالثة ىلء إائي يجزّ شدب اإلنألدبية. أما األا

 21.المسرحيةو 

. ييالالخ دبيألا النثرو  الحقيقي النثر األدبي :ويجّزء النثر األدب إلى جزئين  

النثر األدب الحقيقي يسمى باألدب الوصفي أو  ،يالعرب دبألا حإصطال في

ثم النثر  .يةاألدب نظر  العلوم األدبية التي فيها يبين عن األدب تاريخ واألدب نقد

 ةالثثاألدبي الخيالي في األدب العربي الحديث واألدب اإلندونسي يوّزء إلى 

، ة، وأقصوصيةر يقص قصة، و القصةو أ، ةيالحكاو أ، ةياو الر  عنيي ناسجأ

بحث لوسيشرح عن المسرحية فقط ألن البيانات ومصادرها في هذا ا 22.مسرحيةو 

 .هو في مسرحية روميو وجولييت

                                                           
10 Sukron Kamil, “Teori Kritik Sastra Arab Klasik Dan Modern” (UIN Jakarta Press, 2012) hal 51. 

،  الوراق مؤسسة عثمان (:  التطبيقو ةيالظر بين دبيأل النص تحليل،  البرازي الباكير محمد جمد المصري الغين عبد حمدم 66

 . 672-676( ص  2112
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 المسرحية وعناصرهاالمبحث الثاني :  .1

 مفهوم المسرحية .أ

 البشرية. شكلت الحياة حركة صور الذي األدب فن من نوع المسرحية

المقدم.  خالل الحوار من وتصرفاتهم اإلنسان الحياة، طبيعة حقائق المسرحية

 خاصة تعرض رحية الصراعية المس في الضميرية والتكاليف والحكايات القصص

 المسرح. في

عمل أدبي يهدف إلى وصف الحياة من خالل تصويرها بالحركة  مسرحيةال

عدة أنواع من  هناك ومشاهدة الحياة البشرية التي يتم التعبير عنها بشكل مباشر.

( هناك عدة أنواع من 1121المستخدم. وفًقا لبوترا )الدراما حسب األساس 

المعروفة، وهي نوع الدراما بناًء على عرض المأساة، ووسائل األداء،  مسرحيةال

 21ووجود أو عدم وجود سيناريو.

 بد تهدف لتقديم. فال حيث والقصائد القصص نثر عن المسرحية خالفت

 اهدة للمسرح. افترقتالمش دون القصة مرتبة المسرحية تصوير بنص للقارئ

 هو وتقديم المحتويات. كما النص كتابة طرائق على بناء بالنثر المسرحية

                                                           
12 “Rahayu Prasetyowati B Pbi K1217062 Pengembangan Media Berbasis It,” n.d. 
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 واالختتام. قدمت توزيع الحلقات، بالمدخل، تبدأ عرفيا المسرحية أن المعلوم،

 والقصة. الحوار في أول بها والداعمسن أبطالها المسرحية بذكر

 عناصر المسرحية  .ب

عناصر المسرحية قسمين، منهما: العناصر الداخلية والعناصر الخارجية. 

العناصر الداخلية هي العناصر التي تبني الفن األدبي نفسه. وأما العناصر الخارجية 

 هي أحد العناصر التي تكون خارج الفن األدبي ولكنها تبني القصة فيه.

ء هي العناصر التي تشارك )بشكل مباشر( في بنا لمسرحيةية لداخلالعناصر ال

هذا المزيج من العناصر الداخلية المختلفة هو الذي يجعل المسرحية  القصة.

 ، سنجد هذهإليها من وجهة نظرنا نحن القراء ، عند النظر. أو بالعكسملموسة

 العناصر )القصة( إذا قرأنا نًصا مسرحيًّا. 

، كةالشخصية، والحب، و الموضوع : أنواعمن سبعة الداخلية  العناصرتتكون 

 رسالة.ال، و ، وأسلوبووجهة النظر ،موضعوال

 موضوعال .2

فكرة أساسية عامة تدعم العمل األدبي وهي واردة في  وه الموضوع

وع هو ضالمو  النص كبنية داللية وتتضمن أوجه تشابه أو اختالفات.
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. ةفهو يحرك أيًضا جميع أجزاء القص ، لذاأساس تطوير القصة بأكملها

على  وبالتالي، للعثور. ةالموضوعات لها تعميمات أوسع وأكثر تجريدي

ليس ، و ن يتم استنتاجه من القصة بأكملها، يجب أموضوع عمل خيالي

 20فقط بناًء على أجزاء معينة.

 شخصيةال .1

 لمصطلح الشخصية في العمل األدبي لها معنى واسع ألنها يشم

م ، وكيف يتهم الشخصيات في القصة، وما هي شخصيتهم مشكلة من

ورة كنوا من إعطاء صوضعهم وكيف يتم تصويرهم في القصة حتى يتم

 .واضحة للقراء

 الحبكة .0

داث التي تظهر في ، الحبكة هي األح(Kenny) كيني وفًقا ل

، ألن المؤلف يرتب األحداث بناًء على العالقة بين قصة ليست بسيطة

                                                           
13 Dr. Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi.” Hal 68 
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، فإن (Forster) فورستر ، وفًقا لوفي الوقت نفسه والنتيجة.السبب 

 22الحبكة هي أحداث قصة لها تركيز على السببية.

، يمكن استنتاج أن الحبكة هي من الفهم الذي عبر عنه كالهما

ظهور األحداث بعد األحداث التي تستند فقط إلى تسلسل زمني يجب 

 معالجته والتعامل معه بشكل إبداعي.

أولى ومرحلة وسطى ومرحلة  يجب أن تتكون من مرحلةالحبكة 

 29.نهائية

 المرحلة األولى .أ

. ألولى من القصة هي مرحلة المقدمةعادة ما تكون المرحلة ا

تحتوي المرحلة التمهيدية بشكل عام على عدد من المعلومات 

. ليةسيتم إخبارها في المراحل التاالمهمة المتعلقة بأشياء مختلفة 

سماء دمة للخلفية، مثل أالمثال، في شكل تعيين ومقعلى سبيل 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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والجو الطبيعي، ووقت الحدوث، وما إلى ذالك، والتي  ،األماكن

 .تحدد وصف المكان

 المرحلة الوسطى  .ب

المرحلة الوسطى من القصة، والتي يمكن اإلشارة إليها 

التناقضات و / أو الصراعات التي بدأت  بمرحلة الصراع، تعرض

تزايد، بشكل م المرحلة السابقة، وأصبحت متوترةفي الظهور في 

لذروة، ا ومتوترة بشكل متزايد. في هذه المرحلة المتوسطة تظهر

إلى أعلى نقطة من حيث الشدة. ( الرئيسي ) الصراع  عندما يصل

األوسط األطول واألكثر  الجزء األوسط من القصة هو الجزء

 أهمية من العمل الروائي المعني. 

 النهائيةالمرحلة   .ت

تقدم المرحلة األخيرة من القصة والتي يمكن اإلشارة إليها بمرحلة 

ا كنتيجة للذروة. لذلك، يحتوي هذا معينً  االنفصال، مشهدا

قترح كيف أو ي القسم على سبيل المثال على كيفية انتهاء القصة،

رسطو، أ النظرية الكالسيكية التي نشأت منتنتهي القصة. في 
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ة : السعاد لقصة إلى نوعين من االحتماالتيتم تقسيم إكمال ا

 والحزن.

 20: الحبكة بناء على الترتيب الزمني، وهييقسم     

 الحبكة الالحقة -

يقال أن الحبكة الالحقة إذا كانت األحداث المسرودة ترتيبا 

زمنيا، وتتبع األحداث األولى أحداث أخرى. أو، بالتتابع، تبدأ القصة 

 .المرحلة النهائية والمرحلة الوسطى ثممن المرحلة األولية، 

 الحبكة السابقة -

تسلسل األحداث المروية في الحبكة السابقة ليس ترتيبا زمنيا 

بطبيعته، فالقصة ال تبدأ من المراحل األولى، بل قد تكون من المرحلة 

ى قد تروي المراحل األولف الوسطى أو حتى المرحلة النهائية، وعندها

 .من القصة

 مختلطة الحبكة ال -

                                                           
16 Ibid. 
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بشكل عام، قد تكون حبكة القصة قدما، ولكن فيها، بغض 

النظر عن مدى شدة األحداث، غالبا ما تكون هناك مشاهد ذات، 

نقاط مضيئة. والعكس صحيح. حتى ببساطة، يمكن القول، ال 

يمكن أن تكون هناك قصة استرجاع مطلقة. هذا ألنه إذا حدث 

ع القول إنه ال يستطي ذلك، فسيجد القارئ صعوبة كبيرة في عدم

ذلك، وذلك باتباع القصة التي يتم سردها والتي يتم تنفيذها بشكل 

 عکسي بشكل مستمر.

 الموضع .2

، مما ، فإن اإلعداد هو حجر الزاوية(Abrams) أبرامز وفًقا ل

يشير إلى مفهوم المكان وعالقة الوقت والبيئة االجتماعية التي تحدث 

 21فيها األحداث المسرودة.

الموضع  ، وهيإلى ثالثة عناصر رئيسية موضعتقسيم عناصر اليمكن 

 العناصر الثالثة مترابطة في الواقع المكان والزمان والعناصر االجتماعية.

                                                           
17 Ibid. 
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وتؤثر على بعضها البعض على الرغم من أن كل عنصر من هذه العناصر 

 21يقدم مشاكل مختلفة.

 وجهة النظر .9

وي القصة أو من أي وجهة النظر في عمل روائي أسئلة من الذي ير 

إن اختيار شكل ، فوبالتالي. موقع )من( تُرى األحداث واألفعال

القصة  ، باإلضافة إلى التأثير على تطورالشخصية المستخدمة

، وكذلك الحرية والقيود والحدة والدقة والمشكالت التي يتم سردها

 25والموضوعية في األشياء التي يتم سردها.

  : نفسها في ثالثة أنواع ، وهييتم تجميع وجهة النظر 

 "/هيوجهة نظر الشخص الثالث "هو .2

 األول "أنا" وجهة نظر الشخص .1

 وجهة نظر مختلطة .0

 األسلوب .0

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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، فإن بنية الرواية وكل ما يتم توصيله يتم (Fowler) فاولر وفًقا ل

 11التحكم فيه دائًما بشكل مباشر من خالل التالعب بلغة المؤلف.

بها  ، يتم التالعب باللغة األدبية والتالعباإلفصاحللحصول على فعالية 

واستخدامها بأكبر قدر ممكن من الدقة بحيث تظهر برقم مختلف عن 

 اللغة غير األدبية.

 الرسالة .1

المؤلف  الرسالة التي تنقلهاهي  (Kosasih)كوساسيه وفقا ل 

مما   استنتاج ، حتى يتمكن القارئ من جذبهاللقارئ من خالل كتابته

التي  األفكار هي (Siswanti)سيسوانتي والرسالة ل  يتمتع القراء. كان

ب أرسله كات ما هي الرسالة التي تريدها ،تشكل أساس األعمال األدبية

 12المستمع أو القارئ. إلى

                                                           
20 Ibid. 
21 Anggraeni Womal Mahendra, “Tema Sebagai Unsur Intrinsik Karya Fiksi,” Tema sebagai Unsur 
Intrinsik Karya Fiksi (2018) hal 7   
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يمكن االستنتاج أن التفويض هو الرسالة التي ، من آراء الخبراء أعاله

ل من كبار السن إلى رسائ رسائل مثل عمله. ينقلها المؤلف من خالل

 أو رسالة حب. الصغار

 يتم نقلها إلى القارئ بشكل ، الرسالة التي تريدفي العمل األدبي

ضمني  ، ولكن هناك أيًضاليس مكتوبًا دائًما )من الواضح( أساسي

 سالةر ، أي الوالية والرسالةال هناك نوعان من الواليات، وبالتالي )مخفي(.

 ضمني. الصريحين

 علي أحمد باكثير ومسرحية روميو وجولييتالمبحث الثالث :  . 3

 حياة علي أحمد باكثيرأ. 

اسمه الكامل علي بن أحمد بن محمد باكثير الكندي. ولد في سورابايا 

. أبوه وأمه من حضرموت، اليمن. عندما بلغ 2521ديسمبر  12بإندونيسيا في 

وت الدقة في مدينة حضرمعلي سن العاشرة، يحضره أبوه إلى اليمن، على وجه 

 لينمو ويتطور هناك مع إخوته وأخواته في البيئة العربية اإلسالمية.

موهبة  من باكثير نفسه في عالم الشعر منذ أن كان طفالً، في سن الثالثة 

عشرة كتب أبيات شعرية ودّرس في مدرسة النهضة العلمية ولم يكن حتى العشرين 
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سنة، تزوج  11في المدرسة. في سن أقل من من عمره، باكثير هو بالفعل مدير 

باكثير لكن زوجته ماتت وأصبح اختبارا له رغم أنه كان ال يزال صغيرا. ثم غادر 

م متوجهًا إلى األرض عدن ثم الصومال  2502باكثير مدينة حضرموت عام 

 وإثيوبيا واستقر أخيراً لفترة طويلة في الحجاز. 

بية  لى العر زية والفرنسية والماليزية باإلضافة إأتقن باكثير عدة لغات منها اإلنجلي

هـ /  2015ثير في مصر في بداية شهر رمضان كلغة أمه. توفي علي أحمد باك

 م ودفن في قبر أهل زوجته في مقبرة اإلمام الشافعي. 2505نوفمبر  21

 مؤلفات علي أحمد باكثيرب. 

الشعر  في شكلير، سواء في شكل التاريخ أو المسراحية ثتتنوع أعمال باك

 لىإ عمالهأت انقسمو  غيرهاو  األدبية األعمال كثيرا من باكثير يؤلف كان والنثر.

 المثليةة داو ألأ زقوافي زانو أ في الذي لم ينظر الكالم النثرة هو فهي: قسمين

 : 22تكون واقعية أن أراد سيما إذا الو  للمسرحية

 المسرحية .أ

                                                           
 . 81علي أحمد باكثير ، فن المسرحية ، )مجهول المدينة : جامعة الدول العربية ، ومجهول السنة(، ص :  22 
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  الفرعون الموعود 

  عودة الفردوس 

  مأسة أوديب 

 مسمار جحا 

 أصحاب الغار 

  سر شهر زاد 

 من فوق سبع سموات 

 دار ابن لقمان 

 لعلي أحمد باكثير. والعديد من األعمال 

 الرواية   .ب

 ) سالمة القيس ) تصور من تاريخ العصر األماوي 

 ) إسالمه ) تحكى من عصر القرامطة 

 ) سيرة الشجاعية ) تصور من عصر القرامطة 

 من تاريخ العصر الفاطمى ( ليلة النهر ) تصور 
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 ) الثائر األحمر ) تصور من تاريخ العصر الفاطمى 

الشعرية هي الكالم الموزون المقفي القئم على العواطف والخيال   .ت

 والنغمات والجرس والعقول.

 وتتكون في البيوت والقصائد تجانس ايقاعي عدب.

 مسرحية روميو وجولييتج. 

حب روميو إلحدى بنات أخت   ، ألنتبدأ القصة مع اكتئاب روميو

، وافق روميو يومركيش و بنفوليوبناًء على إقناع  ، ال مقابل له.، روزالينيتوليكاب

ة ي الحفللكن ف .روزالين من أجل مقابلة كابيوليت  أخيرًا على حضور رقصة عائلة

 ، ويقع في الحب من النظرة األولى.رأى روميو جولييت للمرة األولى

يتسلل روميو إلى حديقة  لجولييت من طرف واحد.لم يكن حب روميو 

متجاهلة  ،تعلن حبها لروميو من شرفة غرفتهاويسمع جولييت  كابيوليت  عائلة

وم ، تزوج روميو وجولييت سرًا في اليبمساعدة القس الورانس نزاعاتهم العائلية.

 التالي.



 

11 
 

لزواج ايأمل القس لورانس في إنهاء الخالفات بين أسرتي مونتاج وكابوليت ب

 من روميو وجولييت.

 .يبالتت ، يتحدى روميو في مبارزة تنتهي بموتم جولييت، ابن عتيبالت

في  .أمير فيرونا الذي علم بهذا الحدث عاقب على الفور روميو بطرده من فيرونا

  ، قبل والدا جولييت اقتراح كونت باريس لجولييت.الوقت نفسه

كن ل وكأنها ميتة منذ يومين. شربت جولييت المذهولة جرعة جعلتها تبدو

الرسول الذي كان من المفترض أن يسلم الرسالة إلى روميو لم يأت حتى اعتقد 

رب الذي لم يستطع العيش بدون جولييت ش روميو أن جولييت قد ماتت بالفعل.

توأم روحها يكذب ، وعندما رأت أن م ومات. سرعان ما استيقظت جولييتالس

 يًنا وطعنته في جسدها.، أخذت سكبال حول وال قوة
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 البحث مدخل .أ

 الذي ءراجعني اإليستخدمه الباحث هو المدخل الكيفي يالمدخل الذي 

جموع صاف من المألو ا وفراد أألالمكتوبة من ا والمقولة أ تنتج البيانات الواصفية

أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع الوصفي من الكلمات أو الجمل  10.المعين

 12.وليست من الرقمية

 ومصادرهاالبحث  البيانات  .ب

بيانات  .، وهما البيانات األولية والبيانات الثانويةتنقسم البيانات إلى نوعين

 ،ها من الباحثين أنفسهم وهي محدثةالعرض األول هي البيانات التي تأتي مصادر 

ويمكن الحصول على بيانات العرض األول من خالل المقابالت والمناقشات 

بينما البيانات الثانوية هي البيانات التي تم جمعها من  .والمالحظات وما إلى ذلك

 19(. نتائج مستعملة قبل الباحثين بناًء على المصادر الموجودة )
                                                           

23 Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 
hal : 6. 

 . 11نفس المراجع، ص :  24 
25 Muhammad Ali Sodik Sandu Siyoto, “DASAR METODOLOGI PENELITIAN” (Literasi Media Publishing, 
2015), 
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=“DASAR+MET
ODOLOGI+PENELITIAN. 
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ي شكل ف هي بيانات بحثالبيانات التي استخدمها الباحثون في هذه ال

أن مصدر البيانات التي استخدمها الباحثون بينما  مسرحية،عناصر جوهرية واردة في ال

تم  التي قد ثيرباكلعلي أحمد  "روميو وجولييت" في هذه الدراسة هو مسرحية

 تحليلها.

 البيانات جمع أدواتج. 

، الحظ الباحثون  حثبال افي هذالبيانات.  لجمع أداة تكونالباحث نفسه 

انات بدأَ من عملية إيجاد وجمع كافة البي، يتعلق بعملية جمع البيانات ودعمها كل ما

ويالحظ أيًضا العناصر الجوهرية الواردة في مسرحية "روميو  ذات الصلة بهذا البحث،

 ثير.باكوجولييت" لعلي أحمد 

 البيانات جمع طريقةد. 

طريقة  أم كيفية حيث الكيفي. من البحث في البيانات مصادر تنوعت

 األسئلة إلجابة المحتاجة البيانات على تحصل كي الالئقة المعينة البيانات جمعت

 إلى توزع الكيفي البحث في البيانات جمع استراتجيات إن في البحث. عموما،

 غير تفاعلية. و تفاعلية طريقة قسمين. وهو
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ات. والملف الوثائق بإطالع غير تفاعلية، طريقة باستخدام البيانات جمع أدى

بقضايا  طةالمرتب الكتب صورة على البيانات لجمع مستخدمة المكتبية الدراية وطريقة

 الداخلية.  العناصر إليجاد األدب نظريات أساس على البحث

 البيانات تحليلطريقة ه. 

الوصفية  بةبالمقار  البيانات تحليل هي البيانات جمعت بعد التالية والخطوة

 وموصوفة. موزعة وجمل وعبارات، كلمات، هي المستخدمة والبيانات. الكيفية

والحبكة،  الموضوع، من الداخلية العناصر صورة كيف حسبت وتوصيفها

و "رومي في المسرحية الموجودات والرسالة سلوبواأل والشخصيات، واألشخاص،

 .لعلي أحمد باكثير وجولييت"

 تصديق البياناتو. 

بع الباحث في ويت ،وتحليلها يحتاج إلى التصديقمعها إن البيانات التي تم ج

 تصديق بينات هذا البحث الطرائق التالية :

وميو المسرحية "ر  مراجعة المصادر البيانات وهي العناصر الداخلية في .2

 وجولييت" لعلي أحمد باكثير.



 

02 
 

 المسرحية "روميو الربط بين البيانات عن العناصر الداخلية في .1

وهي التي تم جمعها وتحليلها ير وجولييت" لعلي أحمد باكث

 بمصادرها.

المسرحية "روميو  مناقشة البيانات عن العناصر الداخلية في .0

 مع الزمالء و المشرف.وجولييت" لعلي أحمد باكثير 

 البحث اجرءاتز. 

 البيانات (. جمع2

لجمل ا أو الكلمات كتب وتكرارا. ثم مرارا المسرحية نصالباحث  طالع فيه

 في بشدة البحث اجرءا ساعدي كتابته ونتائج للمسرحية. البنائية العناصر من

 .مد باكثيرلعلي أح لمسرحية "روميو وجولييت" للعناصر الداخلية البيانات ايجاد

 البيانات (. تحليل1 

 المسرحية "روميو وجولييت" وتفهيمه. نص قراءة .أ

 فيها. المشتملة ةيالداخل العناصر عن البحث  .ب

 البحث. نتائج استنباط  .ت
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 " لعلي أحمد باكثيرية في المسرحة "روميو وجولييتالعناصر الداخل

يت" ليل العناصر الداخلية في مسرحة "روميو وجولييبحث الباحث في هذا الفصل عن تح

 عناصر" وجد فيها اللعلي أحمد باكثير. بعد أن حلل الباحث المسرحية "روميو وجولييت

 .جهة النظر واألسلوب والرسالةالداخلية : الموضوع والشخصية والحبكة والموضع والو 

 " لعلي أحمد باكثيرالموضوع في مسرحية "روميو وجولييت .2

 " لعلي أحمد باكثير هو الحبو وجولييتروميالموضوع في مسرحية "

حرمة م. حيث يمكن القول أن قصة الحب بين اإلثنين بين روميو وجولييت الحقيقي

تي كانت عائلتين الحبًّا ألن والدي كل منهما متورط في صراع يجعل العالقة بين ال

عض، و التقت العائلتين ببعضهما الب. حتى لفي األصل جيدة، أصبحت اآلن سيئة

هما ثم تزوج روميو وجولييت سرًّا حتى ال تعرف عائلت .يمكن أن تحدث الحرب بينهما

 .من أجل خلق السالم بين العائلتينالصادق ذالك من أجل الحفاظ على الحب 

الحب  اوية لحبهما لتحقيق، مات روميو وجولييت بسبب الرحلة المأسحتى النهاية

 .الحقيقي
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 : "موضوع في مسرحية "روميو وجولييتوهذه البيانات التي تدل على ال

 كابيوليت : كيف تزعم هذا ؟ أليس ابنه هذا قاصرا قبل عامين ؟ -

الندل ( : من تيك الفتاة التى نـَعَّمت بيديها يدى ذلك  روميو : ) ألحد

 الفارس ؟

 . یالنادل : ال أعلم ، موال

ويلى عليها ! أراها . تُعلُِّّم هذى المصابيح كيف تألأل نورا !  :  روميو

وأراها في خدِّ هذا الليل کجوهرة عصماء تألأل في أذن زنجية !  لله 

  لقى فى األرض إنها بين أترابهاوأعز وأثمن أن ي یجمال أنفس أن يكتس

 يفكعندما ينتهي الدور   یكالحمامة تحجل بيضاء بين الغرابين  . سأر 

بمس يديها فتمحى خطاياهما . يا قلب  یأقدم نفسى إليها لتحظى يدا

أأحببت من قبل قط ؟ ويا عين ويك أأبصرت كاليوم حسنا ؟ أقسم بالله 

  !وقل كال يا قلب ، وقل كال يا بصر

من آل منتاجيو ، فأحضر لى  ی، كأنى سامع صوت فت ی: و  تتيبال

با غالم ! ويله ! يجسر هذا العبد أن يأتينا منتهكا حرمتنا ، واغال  یفيس

في وجهه هذا المجونىِّّ لكي يسخر من حفلتنا ؟ قسما بالشرف الباذخ 
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قتل  ، ثم ال إثم علّى من یللبيت الذى أعزى إليه ليخرن صريعا بحسام

 10العقور ! بالكل

ه ص) تشرف جوليت من النافذة (  بجراحك يهزأ غير الجريح !روميو :  -

 كاء ! اطلعى! تأمل ما سنا ثم من الطاق انقلق ؟ ذلك الشرق وجوليت ُذ 

،  واقتُلى حاسدك البدر الذي كاد من غيرته يقضى أيتها الشمس الوضيئة

 ناسا دونك حُ منك غارت   إنه« ديانا » . ربة العفة والنور یشحوبا وأس

وصيفة ؟ إنها  -من بعد ما غارت  -. أتكونين لها و بهاء، فانبذيها

رهبانية ابتدعتها كصفار البرقان، فاخلعيها عنك، ال يلبسها إال  تكسوك

ذاك مناها ! آه لو تدرى ب ی، رضا نفسیقلب ی، هو ی. تلك موالتالحماقى

عنيني ذا ي ليس. تتحدث بيد أن ليس حديثا باللسان ! ويلتا ! إني أراها

جفون تتكلم ! فأجبها، بل رويدا، ال تهوَّر بجواب لحديث ليس  : تلك

. فعسى نجمان من أبهى النجوم ذهبا في حاجة والتمسا من مقلتيها لك

ن أضيئا في مكانينا إلى أن نرجعا. لو ثوى النجمان مثوى ناظريها، وهما أ

ن ألالء خديها  م ان، ما كان يكون ؟ الستحى النجمفي موضع النجمين

                                                           
 44ص :  .(  دار مصر للطباعة)  ” روميو وجولييت “أحمد باكثير، علي,   21
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وألجرى ناظراها في السماء  ا يستحي المصباح من ضوء النهار !كم

د أدبر فتغنى الطير ظنا أنه ق ر يفيضان وينسابان أثناء الُسكاكنو  یجدول

دى واكبالليل وقد الح الصباح آه ! ما أجملها واضعة خدها في كفها ! 

 ، أحتضن الخد األسيل !لو كنت قفازا على كفها

 ! آه علىّ  جولييت :

روميو : تكلمت ! يا ليت شعرى ما تقول ؟ أخت السماء تكلمى ! بالله 

سوى  -عودى للكالم ! ما أنت طالعة علّى من الدجى في ذا الجالل 

مالك طائر بعثته للهلكى السماء ، فرنوا إليه بأعين مدهوشة حول 

يقلع ، و  یشواخص ، وهو في تحليقه في السحب يسبق خطوها الوان

 11! فوق صدر الجو نحو الالنهاية

جولييت : أأظل مستمعا إليها أم أجيب مقالها ؟ إن اسم أهلك وحده  -

خصمي ، وإنك أنت أنت ولو عزيت لغير منتاجيو . إذ ما اسم متتاجيو 

؟ أوجه هو ؟ أكف هو ؟ أرجل هو ؟ أساعد ؟ أو أى جزء قط من جسم 

اه ؟ ما قيمة األسماء ؟ هل يتغير الفتى ؟ ماذا عليك لو انتحلت أسما سو 

                                                           
 52دار مصر للطباعة ( . ص : ” ) ت روميو وجوليي“ أحمد باكثير، علي,   27
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الزهر الذى ندعوه وردا إن دعوناه بأسماء أخر ؟ فكذاك روميو : لن يزال 

لو دعوه بغير روميو . روميو اهجر اسمك لى ،  ويله كمال خالل روم

 ! وباسم ليس بعضا منك خذ كلى إليك

 نإني قبلُت بما اشترطت علّى ، فادعينى الحبيب . إذن أعمد م:  روميو

  !ما حبيت ويبروم یجديد، ثم لن أدع

 : ما أنت يا هذا تسلل في قميص الليل مسترقا لسرى ؟ جولييت

، لست أدرى كيف أعلنه إليك . قديستى  ی: تسلين ما اسم روميو

عدو لك . فلو أننى ألفيته  یبغيض لى ألن اسم یالحسناء ، إن اسم

 11فى رقعة لمحوت رسمه .

ج . ) يخر : ال بأس، انطلق فاستكر الجياد، ستركب أَنت معى روميو -

مساء ! دعني أَر كيف ، سأرقد جنبك هذا التي، جولر  يخبالتزار ( 

 ؛ ويك يا خاطر السوء ! ما أهداك إِّلى أَنفس القانطين !السبيل لذاك

 مّ پل ،ذا الحّى، بصرُت به کث الحاجبينأتذكر َأن هنا صيدليًّا يقيم به

، سالب  ممزَّق، معروق الوجه، نحيف الجسم هيعل ،یحشائش شت

                                                           
 55دار مصر للطباعة ( . ص : ” ) ت روميو وجوليي“ أحمد باكثير، علي,   28
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َغْرثانِّ . وبحانوته الف النوائب حتى غدا هيكال من عظامأَلحت عليه صرو 

واها من اأَلسماك الغريبةعظاية وج یمعلقتانِّ سلحفاة  وَحش وهنا  .لود  سِّ

ُخضر   ريقبا. وأفوف عدة  من صناديق ال شيَء فيهاوهناك مبعثرة  في الر 

َنانمن  ا فتيل لطول الزمان ؛ وبقاي ، وبذور  َعراها الفسادُ الَفخَّار وبضُع شِّ

ما  .هذه كلها متفرقًه الجتذاب العيون، وأَقراُص ورٍد قديمة ؛ نُثرت ممرّ 

َى هذا الفقر إِّلى نفس ، ئا من السميمن يبتغ ش» إِّال أنه ؛  یعسى َأن يوحِّ

ما يريد  ا بائسا سيبيع لهن هن، فإِّ بائعيه علىالموت « منتوا » مما تقرر 

لما  الى إِّال تمهيدا! كَأن لم يجل نفُس هذا الخاطر من قبل في ب یْ . و «

يفتح  . بـَْيَد َأن البائس المن نفس هذا الرجل ی. فألَبتاعن مرادأَنويه اآلن

صيدلى !  .فإِّن لم تخنى ذاكرتى فهنا بيته ،اليوم حانوته من َأجل العيد

 15صيدلى !

يو بين رومالحقيقي الحب لتي تدل على المعني هذه البيانات ا

. حيث يمكن القول أن قصة الحب بين اإلثنين محرمة حبًّا وجولييت

                                                           
 .611-612، ص : ”روميو وجولييت“علي,  28
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ن التي  عائلتيألن والدي كل منهما متورط في صراع يجعل العالقة بين ال

 .، أصبحت اآلن سيئةكانت في األصل جيدة

 " لعلي أحمد باكثير"روميو وجولييتالشخصية في مسرحية  .1

لة ل مشكمصطلح الشخصية في العمل األدبي لها معنى واسع ألنها يشم

م ، وكيف يتم وضعهم وكيف يتمن هم الشخصيات في القصة، وما هي شخصيتهم

 .كنوا من إعطاء صورة واضحة للقراءتصويرهم في القصة حتى يتم

 01، تنقسم الشخصية إلى قسمين :نظر إليه من حيث دورهي

 الشخصية الرئيسية  .2

 الشخصية اإلضافية  .1

 كما يلي :  ،ما الشخصية الرئيسية في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثيرأ

 روميو .2

صية الشخفي مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، روميو )

 ليس من السهلو ، رجل طيب شخص، وهو يوابن منتاجالرئيسية( هو 

                                                           
30 Dr. Burhan Nurgiyantoro, “Teori Pengkajian Fiksi.” Hal 176 
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ف الحب الحقيقي لهدى من أجل الحفاظ عل تثبيطه وشجاعته أيًضا.

ت و كابيولي  ، أال وهو خلق السالم مرة أخرى بين عائالتنبيل للغاية

 كما في الحوار التالي :  .منتاجيو

 .روميو : عِّم صباحا يا أبانا -

ا ؟ أي عذب یبنيحيلورانس : بركات الله ربي ! أي صوت باكر الصبح 

ي ف كهذا لدليل أن؟ إن توديعك للمضجع في وقت   یابن ايخطب بك 

ال يلفى رد التوم ف، يطرأسك هما يتلعب. في جفون الشيخ للفكر رقيب

ه ملك حيثما حال فللنوم ب ،والصبا الناعم والذهن الغريض. إليها من سبيل

ئ فروميو لم لم يخط ی. أو إذا سهم. إن هما بك ال بُد أقامكيضعر 

 02.يبت ليلته فوق فراشه

هذه و  "والذهن الغريض والصبا الناعم"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 .شخص طيبالكلمة تدل على أن روميو 
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إذا ما يكفي الحقيرة لوثت هذا الحرم فأحسن كفارة روميو لجولييت :  -

 ما دنس -وهما الحاجتان الخجوالن  -لى تؤديها شفتاى بأن يمسحا 

 01.، بالقبلة الناعمةالمس  

إذا ما يكفي الحقيرة لوثت هذا الحرم " تظهر في تلك البيانات كلمة

وهما الحاجتان  -فأحسن كفارة لى تؤديها شفتاى بأن يمسحا 

وهذه الكلمة تدل على "  .دنس المس ، بالقبلة الناعمةما  -الخجوالن 

 .الحب جولييتأن روميو هو رجل الذي ال ييئس على 

 ؟ یبن اي ی، ما غضبتك النكراء هذكابيوليت : ويك -

، نايسخر م ی، هذا الوغد من آل منتاجيو جاءنا الليلة کَعمِّّ :  تيبالت

 00.یهاتکا حرمتنا كالمتحد

، هذا الوغد من آل منتاجيو جاءنا عَّمِّ " تظهر في تلك البيانات كلمة 

دل على مة توهذه الكل ".ی، هاتکا حرمتنا كالمتحديسخر منا یالليلة ک

 .أن روميو هو رجل شجاع
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 جولييت .1

صية لشخاوجولييت" لعلي أحمد باكثير، جولييت )في مسرحية "روميو 

بسبب  .الرئيسية( هي ابنة كابيوليت، وهي شخصية لطيفة ومخلصة

 .اظ على حبها المقدسة لروميو وحده، فهي على استعداد للحفصدقها

 ،بقا مع شخص لم يكن أدنى من روميوعلى الرغم من أنها كانت متطا

  .اتهابقلبها لروميو حتى نهاية حي . ولكنها احتفظتحتى أكثر من روميو

 كما في الحوار التالي :

 تمهيد لحلو أحاديثنا بعد ی، فما ذا العناء المرسو روميو : ال ريب لدىّ  -

 . هذا البين

من ذا التشاؤم فى قلبى ! ليخيل لى اآلن أني  یر يرباه ! عذ:  جولييت

ك علي، وإما ران ینايع ی، فإما خانتنحيأراك لقى ميتا فى قعر ضر 

 02.الشحوب

ى ! من ذا التشاؤم فى قلب یر يرباه ! عذ"تظهر في تلك البيانات كلمة 

، ینايع ی، فإما خانتنحيليخيل لى اآلن أني أراك لقى ميتا فى قعر ضر 
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وهذه الكلمة تدل على أن جولييت تدل على  ".بوإما ران عليك الشحو 

 .للحفاظ على الحب الحقيقي لروميو أنها شخصية لطيفة ومخلصة

وأما الشخصية اإلضافية في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، كما يلي 

: 

 كابيوليت  .2

ة " لعلي أحمد باكثير، كابيوليت )الشخصيفي مسرحية "روميو وجولييت

ى حت. والد صارم ومحب لجوليت، وهو ( هو والد من جولييتضافيةاإل

  جولييت للخطر في حياته حتى تكون ابنتها سعيدة دائًما.تتعرض سعادة 

 كما في الحوار التالي :

ل به تلف متسعا تستمي ، فلمليت : جرى الدهر فينا بما ال نحبكابيو  -

، فقد یمثل ،شق عليها كثيرا منية تيبالت فيألم ترها ک. جوليت إليك

ليت جو ، ولكن أليس التراب مصير الجميع ؟  أنازلة قطع الحزن قلبى
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. فقد هرم الليل حتى لو انك لست لدّى الليلة ؟ لست أراها كذلك

 09.إلى مضجعى قبل ساعة أويتلكنت 

، ية تيبالتشق عليها كثيرا من فيألم ترها ک"تظهر في تلك البيانات كلمة 

نازلة أ ولكن أليس التراب مصير الجميع ؟ ،، فقد قطع الحزن قلبىیمثل

. فقد هرم الليل حتى لو انك لست كذلكاها  جوليت الليلة ؟ لست أر 

وهذه الكلمة تدل على أن  ." إلى مضجعى قبل ساعة أويتلدىّ لكنت 

زينة ألنه ال يريد أن يرى ابنته حلجولييت  صارم ومحبكابيوليت هو والد 

 .طوال الوقت

 ليدي كابيوليت .1

ت ، ليدي كابيولي" لعلي أحمد باكثيرفي مسرحية "روميو وجولييت

 بةلطيفة ومح، وهي والدة من جولييت ةوالد يه( الرئيسيةالشخصية )

 كما في الحوار التالي :  .لجولييت

ما شهد  قط، يوم التعاسة ! وليت : يا يوم البؤس ويوم اللعنةليدى كابي -

يصول . أَ اله َطواَل دهارير رحلته الدائمةالدهر أَقبح منك وَأسمج فيما ب
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لوى ، هذي السالجميلة دة، هذي الفتاةالموت على مثل هذه الفري

 00ويسلبها جهرة من عينّى ؟ الوحيدة، هذا العزاء الوحيد

قط ما شهد الدهر أَقبح منك وَأسمج تظهر في تلك البيانات كلمة " 

يصول الموت على مثل هذه . أَ اله طَواَل دهارير رحلته الدائمةفيما ب

وحيد  ء ال، هذا العزاوى الوحيدة، هذي السلالفريدة، هذي الفتاة الجميلة

وهذه الكلمة تدل على أن ليدي كابيوليت  "ويسلبها جهرة من عينىّ ؟

 .لجولييت لطيفة ومحبةهي والدة 

 تيبالت  .3

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، تيبالت )الشخصية 

الشاب المتهور ، وهو ابن أخى الليدى كابيوليت( هو الرئيسية

 . كما في الحوار التالي : والمتعجرف

 ؟ یبن اي ی، ما غضبتك النكراء هذويككابيوليت :  -
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، نايسخر م یهذا الوغد من آل منتاجيو جاءنا الليلة ک، َعمِّّ تيبالت : 

 01.یهاتکا حرمتنا كالمتحد

 یذا الوغد من آل منتاجيو جاءنا الليلة ک" تظهر في تلك البيانات كلمة 

 وهذه الكلمة تدل على أن تيبالت ".یكالمتحد، هاتکا حرمتنا  يسخر منا

 .الشاب المتهور والمتعجرف

 منتاجيو .4

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، منتاجيو )الشخصية 

. كما في لروميو صارم ومحبوالد ، وهو الرئيسية( هو والد من روميو

 الحوار التالي :

 ، أكنتبن أختى تكلمم هنا من جديد ؟ يا من أثار الخصامنتاجيو :  -

 01أو انئذ ثم ؟

                                                           
 41دار مصر للطباعة (. ص : ” ) يت روميو وجولي“ أحمد باكثير، علي,  17 

 65دار مصر للطباعة (. ص : ” ) يت روميو وجولي“ أحمد باكثير، علي,  18 



 

20 
 

م هنا من جديد ؟ يا بن من أثار الخصا"تظهر في تلك البيانات كلمة 

وهذه الكلمة تدل على أن منتاجيو هو  "، أكنت أو انئذ ثم ؟أختى تكلم

 .صارم ومحبوالد 

 ليدي منتاجيو .9

ر، ليدي منتاجيو " لعلي أحمد باكثيفي مسرحية "روميو وجولييت

كما   .لطيفة ومحبة، وهي والدة الرئيسية( هي والدة من روميو)الشخصية 

 في الحوار التالي :

د، لك الحممن راى اليوم روميو ؟ أال أين روميو ؟ يارب ليدى منتاجيو :  -

 05.إذ لم يكن حاضر اليوم

و ؟ ميمن راى اليوم روميو ؟ أال أين رو "تظهر في تلك البيانات كلمة 

وهذه الكلمة تدل على أن  ".حاضر اليوميارب لك الحمد، إذ لم يكن 

 .لطيفة ومحبةهي والدة  نتاجيومليدي 

 الراهب لورانس .6
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 الراهب لورانس، في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير

، وهو الراهب الذي راهبان فرانسيسكانيان( هو )الشخصية الرئيسية

 كما في الحوار التالي :   .مدينة فيرونا صادق ولطيف في المجتمع

ادة هذا الزمان وهذا ، لشهأَلشد الناس اتهام بهذى الجريمة إنىنس : الور  -

أقف  .تهايأضعفهم طرًّا عن جنا -أَنا الشيخ  -، رغم أَنى المكان علىّ 

، وأُبرُئ منى المدين اآلن بين يديكم، ُأحاكم منى البرىَء إلى عدلكم

 21.سىءَ الم

 ،أَلشد الناس اتهام بهذى الجريمة إنى" كلمةتظهر في تلك البيانات  

م أضعفه -أَنا الشيخ  -، رغم أَنى ادة هذا الزمان وهذا المكان علىّ لشه

 ،. أقف اآلن بين يديكم، ُأحاكم منى البرىءَ إلى عدلكمتهايطرًّا عن جنا

وهذه الكلمة تدل على أن الراهب لورانس  " .منى المدين المسىءَ وأُبرئُ 

 .صادق ولطيفهو الراهب الذي 

 الراهب جون .7
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جون  الراهب، في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير

، وهو الراهب الذي راهبان فرانسيسكانيان( هو )الشخصية الرئيسية

 . كما في الحوار التالي :صادق ولطيف

، اةلى من زمالئى الحف يا أخي كنت أَبحث عن صاحبجون :  -

وهمنا . ثم لما التقينا تفى قلب هذى المدينة یليساعدنى في عيادة مرضا

واب اعون ! سمروا أَبُرُسل الصحة الساعون أَننا كنا فى بيت أَلم به الط

ْرُت عن أن أَغذ السَّيَر إِّلى منتواالبيت علينا   22.، فُأْحصِّ

ن ميا أخي كنت أَبحث عن صاحب لى "تظهر في تلك البيانات كلمة 

ثم  .فى قلب هذى المدينة ی، ليساعدنى في عيادة مرضازمالئى الحفاة

لما التقينا توهمنا رُسُل الصحة الساعون أَننا كنا فى بيت أَلم به الطاعون 

رُْت عن أن َأغذ السَّيَر إِّلى منتواأَبواب البيت علينا! سمروا  " .، فُأْحصِّ

 .ب لطيفى أن الراهب جون هو الراهوهذه الكلمة تدل عل
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لفيت ، وال أَ نحو روميو فها هى هذى تعود إليك ما أَمكننى بعثها:  جون -

 21.حيث الكل من خطر العدوى كانوا خائفين -رسوال إليك يعود بها 

هذى  نحو روميو فها هى ما أَمكننى بعثها"تظهر في تلك البيانات كلمة 

حيث الكل من خطر  -يعود بها ، وال أَلفيت رسوال إليك تعود إليك

لى أن الراهب جون هو وهذه الكلمة تدل ع." العدوى كانوا خائفين

 .الراهب صادق

 مركيشيو .1

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، مركيشيو )الشخصية 

.  شجاعو  لطيفشاب ، وهو النسيب لألمير وصديق لروميو( هو الرئيسية

 كما في الحوار التالي :

. ات التسع اللوائى لكال شيء يا ملك الهررة إال إحدى الحيو مركيشيو :  -

أسرع  .ألخبط سائرهن إلى أن يجف ی، ولعلك من بعدها تدعونألجُدنّها
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قبل  بأذنِّك یفي، وإال فوالموالى ليحومن سبحسامك فاجذبه من أذنيه

 20.استاللِّك سيفك

ات و إال إحدى الحيال شيء يا ملك الهررة "تظهر في تلك البيانات كلمة 

ائرهن ألخبط س ی، ولعلك من بعدها تدعونالتسع اللوائى لك. ألجُدنّها

 ، وإال فوالموالى ليحومنإلى أن يجف. أسرع بحسامك فاجذبه من أذنيه

يو وهذه الكلمة تدل على أن مركيش ".بأذنِّك قبل استاللِّك سيفك یفيس

 .وشجاع لطيفشاب هو ال

 بنفوليو .5

لييت" لعلي أحمد باكثير، بنفوليو )الشخصية وجو روميو في مسرحية " 

 فلطيشاب ، وهو الابن أخت منتاجيو وصديق لروميوهو  (الرئيسية

 . كما في الحوار التالي :وشجاع

 22.ون، أنكم ال تدرون ماذا تصنعكفوا يا أغبياء. أغمدوا سيوفكمبنفوليو :   -
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أنكم ال  ،سيوفكموا . أغمدكفوا يا أغبياء"تظهر في تلك البيانات كلمة 

اب شوهذه الكلمة تدل على أن بنفوليو هو ال." تدرون ماذا تصنعون

 .شجاع

، فأغمد سيفك أو فأعنى به على إنما أبتغى حفظ السالمبنفوليو :  -

 29.الحجز بين هؤالء المختصمين

يفك ، فأغمد سإنما أبتغى حفظ السالم"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 وهذه الكلمة تدل." هؤالء المختصمين أو فأعنى به على الحجز بين

 .لطيف شابعلى أن بنفوليو هو ال

 جريجرى .21

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، جريجرى )الشخصية 

 . كما في الحوارشخص جبان، وهو من موالى كابيوليت ( هوالرئيسية

 التالي :
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أنسباء ، فها قد أقبل نحونا أحد ال تخف. قل له أبسل:  جريجرى  -

 20.موالى

ل نحونا ، فها قد أقبال تخف. قل له أبسل"تظهر في تلك البيانات كلمة 

وهذه الكلمة تدل على أن جريجرى هو شخص " .أحد أنسباء موالى

 .عدم الجرأة على التحدث مباشرة إلى الشخص اآلخرجبان ألن 

 شمسون .22

حمد باكثير، شمسون )الشخصية " لعلي أفي مسرحية "روميو وجولييت

 . كما في الحوار، وهو شخص جبانمن موالى كابيوليت ( هوالرئيسية

 التالي :

، ستلقى منى نت تريد الخصومة يا سيدى فأنا لك: إذا ك شمسون  -

 . رجال مثلك

 . : ليس أبسل منى إبراهام 

 21.حسن يا سيدى:  شمسون 
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على  مة تدلوهذه الكل" .سيدىحسن يا "تظهر في تلك البيانات كلمة 

 .هو شخص جبان أن شمسون

 الحاضنة .21

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، الحاضنة )الشخصية 

ا في . كم، وهي شخصية لطيفة ومحبةحاضنة جولييت( هي الرئيسية

 الحوار التالي :

عيشى يا بنتى في كنف المولى ولطفه !  -سکت  یالحاضنة : هأنذ -

حتى أرى عرسك أجمل منك ما حضنت قط أو رضعت قط ؛ فإن أعش 

 21.یتمت لى منا

أجمل منك ما حضنت قط أو رضعت "تظهر في تلك البيانات كلمة 

وهذه الكلمة تدل " .یقط ؛ فإن أعش حتى أرى عرسك تمت لى منا

 .لطيفة ومحبة كمثل والدة لجولييت على أن الحاضنة هي شخصية

 باريس .23
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خصية )الشوميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، باريس ر ة "في مسرحي

 ( هو فتى من النبالء ومن أنسباء األمير ، وهو فتى شجاعالرئيسية

 . كما في الحوار التالي :والوسيم

ونا من من فتاة بفير ، فكائن فکرى في عرسك اآلن:  تيوليکان  یديل -

  أذكر أني ولقد. اقد غدت أما وما أربت على سنك سن ،بيوتات الشرف

 اريس ذاك الشجاعپابنتى أن ب یفاعلم. كنت في سنك لما جئت بك

 25.الباسل يخطب ودك

شجاع اريس ذاك الپابنتى أن ب یفاعلم"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 وهذه الكلمة تدل على أن باريس هو فتى شجاع" .الباسل يخطب ودك

 .والوسيم

 اسكالوس .21

ولييت" لعلي أحمد باكثير، اسكالوس )الشخصية روميو وجفي مسرحية "

الي . كما في الحوار التعادل وحكيمأمير ( هو أمير فيرونا، وهو الرئيسية

: 
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تى نستجلى من ذى الخفايا ، حاسدد فم شكواك هذي هنيههْ األمير :  -

ائًدا . وسَأصبح من بعدها قط بمنبعها علًما و نلمًّ بمجراها، و نحيطواياها

تظر فان .حتى إلى الموت من َأجل االنتقام ، َأسير وإياكى شكواكلك ف

 91.. أحضروا األعضاَء المتهمين هنا، واجعل الخطب للصبر عبًداحيًنا

ى ت، حاسدد فم شكواك هذي هنيههْ "تظهر في تلك البيانات كلمة 

. اط بمنبعها علمًا و نلمًّ بمجراه، و نحينستجلى من ذى الخفايا طواياها

وت حتى إلى الم ، َأسير وإياكصبح من بعدها قائًدا لك فى شكواكوسأَ 

عادل وهذه الكلمة تدل على أن اسكالوس هو أمير " .من َأجل االنتقام

 .وحكيم

 بلتزار .29

في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، بلتزار )الشخصية 

. كما في الحوار ، وهو شخص صادق ولطيف( هو خادم روميوالرئيسية

 التالي :
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 92.ذاهب .. إنى یموال یلن أُوذبلتزار :  -

 وهذه" .ذاهب .. إنى یموال یلن أُوذ"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 .بلتزار هو شخص صادق ولطيف لموالهالكلمة تدل على أن 

 ابراهام .26

صية الشخوميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير، ابرهام )ر في مسرحية "

. كما في لطيف ومهذب، وهو شخص خادم لمنتاجيو( هو سيةالرئي

 الحوار التالي :

 : أتريد الخصومة يا سيدى ؟ جريجرى  -

 91.خصومة يا سيدى ؟ ال يا سيدى:  براهام ا

وهذه  ".خصومة يا سيدى ؟ ال يا سيدى"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 .لى أن ابراهام هو شخص لطيف ومهذبالكلمة تدل ع

 بطرس .27
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صية )الشخبطرس ، في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد باكثير

  .خادم مطيع لحاضة جولييتهو خادم لحاضنة جولييت، وهو ( اإلضافية

 كما في الحوار التالي :

 ! الحاضنة : أجل سأبلغها عنك ألف تحية ) يخرج روميو ( يا بطرس -

 90.لبيكبطرس : 

بطرس  أن وهذه الكلمة تدل على" "لبيكتظهر في تلك البيانات كلمة 

 .خادم مطيع لحاضة جولييت

 صيدلى .21

وجولييت" لعلي أحمد باكثير، صيدلي )الشخصية في مسرحية "روميو 

فقير  صيدلي ، وهوع عن السم القاتل الذي شرب روميو( هو بائاإلضافية

 . كما في الحوار التالي :وصادق

 . الصيدلى : بالفاقة أقبل ال باإلرادة -

 92.من فقرك أبتاع ال من رضاكروميو : 
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ه الكلمة وهذ "رضاكمن فقرك أبتاع ال من "تظهر في تلك البيانات كلمة 

 .فقير هو صيدليتدل على أن 

عندك  ن، فوالله لو كاربهانقع هذا في أى شراب يحلو لك واشالصيدلى :  -

 99.قوة عشرين شخصا أَلودى بك

 ،ع هذا في أى شراب يحلو لك واشربهانق"تظهر في تلك البيانات كلمة 

 وهذه الكلمة تدل" فوالله لو كان عندك قوة عشرين شخصا أَلودى بك

 .هو صادق صيدليعلى أن 

 ثالثة مطربين .25

 ، ثالثة مطربينكثير" لعلي أحمد با في مسرحية "روميو وجولييت

 .وليتكابي  الذي يغني في الحفلة في قصر( هم )الشخصية اإلضافية

 وصيف لباريس .11

 ، ثالثة مطربينوميو وجولييت" لعلي أحمد باكثيرر في مسرحية "

لباريس، وهو وصيف  هو وصيف آخر وموظف( )الشخصية اإلضافية

 كما في الحوار التالي :   .مطيع
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 ،حدى بين هذي القبور ؟ ألكاد ُأجنأَأَقوم هنا و ( حدة علىالوصيف : ) -

 90.یولكنى سُأشجع نفس

كاد حدى بين هذي القبور ؟ ألأَأَقوم هنا و "تظهر في تلك البيانات كلمة 

 يسوصيف لبار وهذه الكلمة تدل على أن " ی، ولكنى سُأشجع نفسُأجن

 .هو وصيف مطيع

 " لعلي أحمد باكثيرالحبكة في مسرحية "روميو وجولييت .3 

الحبكة هي ظهور األحداث بعد األحداث التي تستند فقط إلى تسلسل 

ترتيب الحبكة بناء على اليقسم  زمني يجب معالجته والتعامل معه بشكل إبداعي.

 ، والحبكة المختلطة .الالحقة، والحبكة السابقةلحبكة وهي ا الزمني

مد باكثير هي الحبكة " لعلي أحالحبكة في مسرحة "روميو وجولييت

 ل القصة في هذه الحبكة منتبدأ مراحفي هذه مسرحية ، ألنها تحكى المختلطة

سلسلة وهذه  ، أو الماضي الذي سيتم دمجه الحًقا مع تقدم القصة.الحاضر

 " لعلي أحمد باكثير :"روميو وجولييت األحداث في مسرحية

 بداية القصة .2
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الذين  فيرونا، مدينةفي مكان عام كابيوليت  مواليتبدأ القصة بظهور 

والي  مويجعل  منتاجيو ، ثم يصل خادميتجادلون مع بعضهم البعض

ي حتى اندلعت حرب غير مرغوب فيها بينهما ف يريدون قتاله.كابيوليت 

 .النهاية

 منتصف القصة .1

ى إلى مما أد ت، كان هناك نزاع بين معسكر روميو وتيبالفصلهذا الفي 

ب روميو ، أشعل غضبعد الحادث .تيو على يد تيبالشمعركة قتلت ماركي

قام روميو  و.على يد رومي ت، وقتل تيبالتأخيرًا مما جعله يقاتل مع تيبال

ة ها الزوججولييت بصفت أخيرًا بنفي األمير من مدينة فيرونا بسبب هذا.

 القانونية لروميو )ولكن لم تعرفها عائالتهما بعد( تعاني فقط من الحزن

ذين يشعر والدا جولييت ال ، حتى خطر له أنه يريد االنتحار.الالمتناهي

يعرفون ذلك بالحزن أيًضا ويأخذون زمام المبادرة للزواج من جولييت إلى 

ت مع جولييلكن في يوم زفاف و  باريس مما قد يجعل جولييت سعيدة.

، تبدو جولييت وكأنها شخص ميت مما يجعل الضيوف يشعرون باريس
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، تشرب جولييت جرعة من القس لورانس لتجعل لحزن ألنه في الليلبا

  نفسها تبدو كشخص ميت.

 نهاية القصة  .3

ة ، قرر روميو أخيرًا العودة إلى مدينعد وفاة جولييت التي سمعها روميوب

ترى سًما مميتًا ، اشفي الطريق ت التي ماتت.فيرونا لمقابلة حبيبته جولي

س ، كانت هناك حرب بين باريقبل ذلك ليشربه بجانب جثة جولييت.

ي ف جولييت التي قتلت باريس على يد روميو. مقبرةوروميو بجانب 

 ،ولم يمض وقت طويل على وفاة روميو، شرب روميو السم القاتل النهاية

توفي   تعليق الرسوم المتحركة. حتىتليها جولييت التي استيقظت بعد 

 نتاجيو وكابوليت( تصالحوا.الهما أخيرًا ورأوا العائلتين )مك

 " لعلي أحمد باكثيرلموضع في مسرحية "روميو وجولييتا .1 

وصف الموقع الجغرافي، وانشغال الممثل / الشخصية، ووقت الموضع هو 

 ،والمفكرين االجتماعيينوقوع الحدث، والبيئة الدينية، والمواسم، واألخالق، 

ضع في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي أحمد المو  وعاطفية الممثل / الشخصية.

 ، وتنقسم إلى قسمين هي :باكثير
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 الموضع المكان .2

حيث الشخصية أو الممثل يختبر األحداث أو األحداث في هو مكان 

 القصة.

 كما يلي :

 مدينة فيرونا .2

 فيرونابمدينة المشهد األول فى محل عام 

 فى الطريق .1

 فى الطريقالمنظر الثانى 

 غرفة .3

 في قصر كابيوليت غرفة

 قصر كابيوليت .1

 في قصر كابيوليتغرفة 

 قاعة .9

 فى بيت كابيوليت قاعة
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 بستان كابيوليت .6

 .تيوليلبستان کابدرب على امتداد السور 

 الشرفة .7

 في الشرفةتعود جوليت للظهور 

 معة صو  .1

 الراهب لورنس في صومعة

 غرفة جوليت .5

 فى غرفة جوليت

 منتوا .21

 في الطريق بمنتوا

 المقبرة  .22

 عند ضريح آلل كابيوليت بالمقبرة

 الموضع الزماني  .1
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حيث تقوم الشخصية أو الممثل بشيء ما في وقت األحداث في هو زمان 

 . كما يلي :القصة

 اصباح .2

بمقلته الشهباء تبسم يضحك من عابس الليل، ومضى  الصبحلورانس : 

يتخلل سحب الشرق بأسالك من ضياء. والظالم األرقش كالعربيد يميل 

دأت النارية قصد السبيل. اآلن وما ب« تيتان»يمينا ويسرة، تاركا لدواليب 

بعد شمس الكون ترفع حاجبها عن ناظرها المتوقد كيما تسر فؤاد النهار، 

ى المخضل على وجنات الليل، فألهب إلى الحقل وتجفف دمع الند

هذا بالبذور السامة واألزهار ذوات العطر النفيس. هي أم  یليأمأل زنب

الطبيعة هذى األرض و مقبرها أيضا. ما كان لها رحما تخذته لها مدفنا. 

 ريتضع األوالد خالئق شتى وترضعهم درها من صدر واحد. فيكون كث

أحد منهم إال وله صفة من صفات الخير، منهم بأخالق طيبة. ما من 

على أنهم جد مختلفين. ما أعظمها رحمة لإلله الظاهر والباطن ظهرت 

المعادن. إذ ما من شيء خسيس  یفي خواص النباتات واألعشاب وشت

على األرض أو ذى أذى إال ولها فيه منفعة من بعض الوجوه. وكذلك ما 
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يميل إلى جانب الشر ما أساء على األرض إال يثور على أصله. و  رمن خي

الفتى استعماله. وكذالك تحور الفضيلة إثما إذا وضعت في غير 

من إثم بجميل القصد يبرر. هذه زهرة، تحت أكمامها  یمواضعها، وكأ

الزاهية يستخفى السم الناقع والقوة الشافية. هي إن شّمت أنعشت قلب 

ان ظر نفس اإلنسمستافها، وإذا أكلت فعلى قلبه وجوارحه قاضية. وان

تجد مثل هذين الملكين المختلفين مقيمين طول المدى فى معسكر:  

ي النبات، ف فهمايکرم األخالق وسوء الطباع. فإذا ما استبد قويهما بضع

 نخر السوس فيه فأسلمه للمات. )يدخل روميو(

 .يا أبانا صباحام عِّ روميو : 

ا ؟ أي عذب یبنيحي الصبحبركات اهلل ربي ! أي صوت باكر لورانس : 

ي كهذا لدليل أن ف؟ إن توديعك للمضجع في وقت   یابن ايخطب بك 

ال يلفى رد التوم ف، يطرأسك هما يتلعب. في جفون الشيخ للفكر رقيب

ه ملك حيثما حال فللنوم ب ،والصبا الناعم والذهن الغريض. إليها من سبيل
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يو لم ئ فروملم يخط ی. أو إذا سهمبك ال بُد أقامك ما. إن هعريض

 91.يبت ليلته فوق فراشه

 ليال .1

كابيوليت : جرى الدهر فينا بما ال نحب، فلم تلف متسعا تستميل به 

، فقد یشق عليها كثيرا منية تيبالت، مثل فيجوليت إليك. ألم ترها ک

قطع الحزن قلبى، ولكن أليس التراب مصير الجميع ؟  أنازلة جوليت 

 حتى لو انك لست لدّى لكنت الليل؟ لست أراها كذلك. فقد هرم  الليلة

 . إلى مضجعى قبل ساعة أويت

: زمان األسى للهوى ال يطيب. سأترككم فى أمان الله، بربك يا  باريس

 91موالتى أهدى تحياتى البنتك.

 " لعلي أحمد باكثيروجهة النظر في مسرحية "روميو وجولييت. 9

أو من أي موقع وجهة النظر في عمل روائي أسئلة من الذي يروي القصة 

 ،إن اختيار شكل الشخصية المستخدمة، فوبالتالي. )من( تُرى األحداث واألفعال
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كذلك الحرية ، و القصة والمشكالت التي يتم سردها باإلضافة إلى التأثير على تطور

 .والقيود والحدة والدقة والموضوعية في األشياء التي يتم سردها

أو  الشخص الثالث بضمير الغائب ظروجهة النوهذه البيانات التي تدل على 

 ذكر أسماء شخصية :

مأخوذ  ومنتاجيعجبا !  ()يدخل كابيوليت و باريس و الخادم كابيوليت : -

ى حفظ ن شيخا مثله أدنى العليه العهد مثلى بعقاب كعقابى ؛ و بظنى أ

 95.السالم

! آه من لى بصوت مربى  روميو اي! ُهس  روميو ايجولييت : ُهس  -

الصقور فأجذب هذا المرقش عودا إلى ! لوال أن صوت أسير الخوف 

جوى ، تار کا صوته الیکهف الصد  یضعيف أجش لكنت شققت بصوت

 01.ويروم یبياسم حب یديأشد بحوحا بترد

 02.لروميو، أعلم أنك رديف ويشيمرك ايتيبالت :  -
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المك ، ويجعل ُهجر كما يقتضينى أن أهواك يا تيبالتلو تعلم روميو :  -

 01.یعندي تحية ! ما كنت لئيما .. وداعا إذن إني إلخالك تجهلن

ببا . تلك الروح الشماء ابتغت سويشيمرك! مات روميو ! روميو بنفوليو :  -

 00.هزأت بالبقاء ولما يؤدها البقاء في السماء ، بعد أن

 لعلي أحمد باكثير" سلوب في مسرحية "روميو وجولييتاأل .6 

األسلوب هو الطريقة التي بها كاتب القصة يعبر عن مضمون أفكاره بلغات 

  .القصة بحيث يكون لها انطباع معينمميزة في وصف 

 وجد الباحث األسلوب في هذه مسرحية كما يلي : 

 بتدائياإلخبري الكالم ال .2

يدخل شمسون وجريجرى من موالى بيت كابيوليت بسيفهما ) -

 02(وترسبهما

 09(ويشييظهر بنفوليو ومرک( )يتسلق الجدار ويقفز إلى الداخل) -
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 00(تعود جوليت للظهور في الشرفة) -

 01(يدخل كابيوليت والليدى كابيوليت والحاضنة وخادمان) -

 تصريحيةالستعارة اإلمجاز ال .1

 01يا جريجرى ال نحمل فحماقسما  -

 05ألهيج غضبا كلبا من آل منتاجيوحسبى أن أرى   -

إن فى بردته شهما أخا خلق ، دع روميو وشأنه ؛ سّر عن نفسك -

 11.مهذب

 12،اطلعى أيتها الشمس الوضيئة -

 نكارياإلخبري الكالم ال .0

 11أغضب أضرب على الفور إنى إن -

 طلبيالخبري الكالم ال .2
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 642. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  17 

 8. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  18 

 8. ص : مصر للطباعة (دار ” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  18 

 41. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  71 

 52. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  76 

 8. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  72 
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 10الكلب من ذلك البيت سيدفعنى للثبات إن -

 تشبيهال .9

 12إذ ال يلوذ بالجدار إال األضعف عبد ضعيفهذا يُثبت أنك  -

 19فنار تتلظى فى عيونهفاذا شيف  -

فما أخشن الحب ما أهوله ! هو الشوك ال بل أشد من الشوك ، جهلت -

 10.و خزا

 11مثل الحقائقفي نومهم تبدو لهم  -

 11! کجوهرة عصماء تألأل في أذن زنجيةوأراها في خدِّ هذا الليل   -

وأعز وأثمن أن يلقى فى األرض إنها بين  یلله جمال أنفس أن يكتس -

 15كالحمامة تحجل بيضاء بين الغرابينأترابها  

 مكنية الستعارة المجاز اإل .0

                                                           
 8. ص : دار مصر للطباعة (” ) ت روميو وجوليي“ أحمد باكثير، علي,  71 

 8. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  74 

 68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  75 

 15. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  71 

 11. ص : دار مصر للطباعة (” ) ميو وجولييت رو“ أحمد باكثير، علي,  77 

 42. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  78 

 41 - 42. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  78 
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. خذها أمقت جهنمإنى ألمقت اسمكم أنت وآل منتاجيو جميعا كما  -

 11إليك يا جبان !

 12! يا قلوبا تأكلن من صدأ الحقد والبغضاء -

 11ا سرابا باطال يحسبه الظمآن ماءي -

ق ؟ أم كيف يحلِّّق فوق  - وكيف يطير بريش كيوبيد قلب بنشابه قد رشِّ

 10؟ فتى أنقض الحب ظهرهالحدود 

 12، يجيء به أباطيل الخيالابن الدماغ العابث الالهى -

 19تُعلُِّّم هذى المصابيح كيف تألأل نورا ! -

 طباقال .1

ينكم من فيما تمج شر اب لتبردحقدكم الملتهب  تبلون نيرانأما تفتأون  -

 10عيون الدم المنسرب !

                                                           
 62. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 

 64. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ باكثير، علي, أحمد  86 

 68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  82 

 15. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 

 18 . ص :دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  84 

 42. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  85 

 64. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 
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وقودا ، يا شفاءفى  سقاما، يا دخانمن  ضياء، يا رصاصمن  جناحايا  -

 11باردا

 11و كل ممّنع من بعده سهل يسير -

 15.حيثما حال فللنوم به ملك عريض  ،ا الناعم والذهن الغريضوالصب -

 المجاز اإلستعارة التمثيلية .1

 51لمتاهات القلوبواجوى قلباه من هذا الذى يتهدى _ وهو أعمى _  -

ولكنني لن أفّوق أسهم عينى بأقوى وأبعد نزعا لقوسى من رغبتى في  -

 52رضاك

 51،وواحر قلباه ،وياله -

 مسَ الكالم اإلنشائي غير الطلبي قَ  .5

 50إن جئتم مثلها لتكونن أرواحكم طعمة للسالم فوالله -

                                                           
 68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  87 

 22. ص : طباعة (دار مصر لل” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  88 

 17. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  88 

 68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 

 11. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  86 

 51. ص : ) دار مصر للطباعة (” روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  82 

 64. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 



 

10 
 

. روميو ! أطياف ! مجنون ! محب ! عواطف ! سأناديه وأناشده أيضا -

 52تمثل لنا في صورة آه ! بالله

 الجناس .21

 59ضربا بضربو  طعنا بطعن -

 50عجيبا اراياخترت اختأجل لقد  -

 السجع .22

 51يا نشوزا فى انسجام. يا اضطرابا فى نظام -

 اإلقتباس .21

 51يحسبه الظمآن ماءا سرابا باطال ي -

ت ، على واحد أو اثنين وكانوتركت التبعة في األمورإذا أهمل كّل واجبه  -

 55.الطامة الكبرى أيديهم غير نظيفة فهناك

                                                           
 48. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  84 

 65. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  85 

 82. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  81 
  68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  87
  68. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,  88
 41. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ أحمد باكثير، علي,   88
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 " لعلي أحمد باكثيررسالة في مسرحية "روميو وجولييتال. 7

في القصة التي يريد إيصالها للقارئ هي في شكل  الرسالة هي فكرة المؤلف  

 أما الرسالة في مسرحية "روميو وجولييت" لعلي قيم نبيلة يمكن استخدامها كأمثلة.

 ، كما يلي :أحمد باكثير

 ، فإن الله هو أيًضا من. ومع ذلكيمكن للبشر تخطيط كل شيء بعناية ودقة .2

 يتخذ القرار.

 . األمير : فلتقل حاال ما تعرف عن حادث اليوم -

مر ، فلم يبق من عالحديث عليكم بإيجاز ما استطعتُ  لورنس : سأَقص

. روميو ذلك الثاوى قد كان لجوليت بعال لى َأن أُطيلأنفاسى ما يْأذن 

. بيدى زّوجتهما سرًّا فى كانت له زوجا مخلصة  -تلك الميتة  - یوه

 ، فكان به نفُى هذا العروساليوم الذى خر تيبالت فيه صريعا نفس

ك حصار ورأَيتم لف. تيجول ی، ذابت َأس. وله، ال لمصرع تيبالتديدالج

تنى إذ ذاك . فأَتتزوَّج من باريس على غير رغبتها اأَلسى عنها حينذاك َأن

يعلو اليْأس َأساريرها تبتغى الرأى عندى ألُنقذها وُأخلصها من ذها الزواج 

نى الطبى إلى ف لجوءَ . وهنا لم يسعنى إال التنتحر یالمثنى وإال فى صومع
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ها من ا، إذ كسيها كما شئته َأن يكونرقدا حاك ف، فصنعت لها مُ  المتي

. بينما أرسلت كتابا إلى روميو ليكون هنا الموت المصنوع لباسا يصون

 ا صحتيأخذها من مدفنها المستعار إذا م یفى ذى الليلة الشؤمى ک

وراء توق عنا حالت دون  من. إِّال َأن حادثًة من غشية ذاك الشراب المنيم

البارحة.  على لروميو فرد الكتاب یبکتابَأن يصل اأَلخ جون إلى منتوا 

 ،يل األوان الذى تستيقظ جوليت فيه، قبفانطلقُت إلى القبر وحدى

أسطيع  ىآلخذها من قبة آبائها ناويا َأن َأحفظها عندى فى صومعتى حت

 القبة قبل إفاقتها بقليل لتُ . لكنى لما دخعلى مهل َأن ُأخبر روميو

دتها ، وصحْت جوليت فناشوروميو الكريمالفتى باريس صريعا أَبصرُت 

ُت صياحا . إذ سمعتتذرع بالصبر فيما قضته السماءُ  َأن تمضى توًّا وَأن

 ا للمضّى معى فأبت من فرط، فاستعجلتهصداه یمن القبر روع قلب

علمه،  كل ما عنديهذا   .انتحارًا، وكأن الفتاة قضت نحبها بيديها القنوط

. وإذا آنستم فى قولى كذبا هذا الزواج وسلوا الحاضنة، فهى عارفة سرّ 
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قبل  ،ح وا بها وخذوها بأَقسى العِّقاب، فضالعجوز إليكم یقدمُت حيات

 211.نقضَّ الموت عليها بساعات معدودةَأن ي

  

                                                           
 684 - 682. ص : دار مصر للطباعة (” ) روميو وجولييت “ ثير، علي, أحمد باك 611 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 اإلستنباط .أ

لعلي  "ثه العناصر الداخلية في مسرحية "روميو وجولييتيستنبط الباحث من بح

 ، كما يلي :أحمد باكثير

الحقيقي  الحب " لعلي أحمد باكثير هوموضوع في مسرحية "روميو وجولييتال أ. .2

 .بين روميو وجولييت

ن نان وعشرو إث " لعلي أحمد باكثير هيالشخصية في مسرحية "روميو وجولييت ب.

بنفوليو، تيبالت، ومركيشيو، و أما و  فالشخصية الرئيسية.روميو، وجولييت  يعني

ب تاجيو، وليدى منتاجيو، والراه، ومنوكابيوليت، وليدى كابيوليتوباريس، 

وجريجري، وشمسون، وأبراهام، ، لورانس، والراهب جون، والحاضنة، واسكالوس

 .صية اإلضافيةشخلافبطرس، وصيدلى، وثالثة مطربين، وصيف لباريس و  ،وبلتزار

يم تقدي " لعلي أحمد باكثير هفي مسرحية "روميو وجولييت الحبكة ج.

هاية . وأما في نالشخصيات في بداية القصة، وفي منتصف القصة هناك صراع

 .إتمام الصراع وتنتهي هذه القصةفة القص
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 هما نموضعا " لعلي أحمد باكثيرالموضع في مسرحية "روميو وجولييت ه.

 .الموضع المكاني والموضع الزماني

، غرفة، الطريق فى، مدينة فيروناالموضع المكاني في هذه المسرحية هي  .2

، فة جوليتغر ، صومعة، الشرفة، بستان كابيوليت، قاعة، قصر كابيوليت

 .المقبرة، منتوا

 .صباحا وليالالموضع الزماني في هذه المسرحية هي  .1

ظر " لعلي أحمد باكثير هي وجهة النوجهة النظر في مسرحية "روميو وجولييت ز.

 .ذكر أسماء الشخصية الشخص الثالث بضمير الغائب أو

لوب هي األس " لعلي أحمد باكثيرسلوب في مسرحية "روميو وجولييتاأل ح.

 2المجاز اإلستعارة التصريحية،  2الكالم الخبري اإلبتدائي،  2. وجد البالغي

المجاز  0، التشبيه 0لكالم الخبري الطلبي، ا 2، الكالم الخبري اإلنكاري

الكالم اإلنشائي  1، المجاز اإلستعارة التمثيلية 0، الطباق 2، اإلستعارة المكنية

 . اإلقتباس 1السجع،  2الجناس،  1غير الطلبي َقسم، 
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اظ على الحف" لعلي أحمد باكثير هي الرسالة في مسرحية "روميو وجولييتط. 

بشر يمكن لل، الحب الحقيقي من أجل تحقيق السالم بين عائالت الطرفين

 .، فإن الله هو أيًضا من يتخذ القرارع ذلكية ودقة. ومتخطيط كل شيء بعنا

 اإلقتراحات ب. 

روميو  العناصر الداخلية في مسرحيةبحثه بالموضوع " ةتم الباحث كتابأ لقد

" واعتقد أن هذا البحث التكميلي بعيد من الكمال وجولييت لعلي أحمد باكثير

ادات واإلنتقظات الرشيدة . أن يتكرم المالحعلى هذا ترجوا الباحث على القارئو 

 .لبحث نافع للباحث والقراء، آمين. أخرا نسأل الله أن يجعل هذا االبناءة
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