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الملخص
جلتفىٕىّٕ وظشّٔ فلسفّٕ ظُشت فٓ ستّٕىحت جلمشن جلؼطشٔه ،يسجتذَح جلفٕلسًف جلفشوسٓ
رحن دسٔذج .أسحس جلتفىٕىّٕ ًَ ترشرٕ جلىتحذرّ ػلرٓ جلىرال يَرزج جلترشرٕ ٔت لرد
جلتفسٕشجت يجلتأئالت جلمتؼذدِ فٓ جلفتشجت جلمختلفَّ ،زٌ جلممحسسّ تتؿمه مػ لححت
مُمّ مخل جالختالف /جإلسرحء ،جلحؿًس /جلغٕحخ ،جلتطرتٕ يجالوتطرحسه َرزٌ جلمػر لححت
تتًؾ فٓ ؾًء جلخىحتٕحت .تًفٕك جلحىٕم فًُ وحتد وطرٕ لرٍ احرحس وخٕرشِ فرٓ جلػرٕ
يجألسحلٕد جلمختلفّ سجتذ جلمسشحّٕ جلزَىّٕ ،تطغل مسشحّٕ أَل جلىُف حٕضج مُمح ذٕه
اححس تًفٕك جلحىٕم يفمح ألسلًخ جلمسرشحّٕ جلزَىٕرّ ،حٕرج ئن مؿرمًوُح ػرحلذ لؿرحٔح
جلمزتمغ جلمػشْ فٓ صمه جالستؼمحسَ .زٌ جلممحلّ ترذسس جلخىحتٕرّ جلطخػرّٕ ،جلمىحوٕرّ
يجلفىشّٔ فٓ مسشحّٕ «أَل جلىُف» لتًفٕرك جلحىرٕم فرٓ ظرل ومرذ جلتفىٕىٕرَّ ،رزٌ
جلذسجسّ تشٔىح أن جلمسشحّٕ تت لد جلمشجءجت جلمختلفّ يتتؿمه جلمؼحوٓ جلمختلفّ جلىحمىّ
فٓ رمالت يولمحت ٔست ٕغ جلمحسْ أن ٔستىذ ئلُٕح فٓ تحلٕل وػٍ ئرذع وػّحً رذٔذجً.
الكلوات الذلیلیة :جلىع ،جلمسشحّٕ جلزَىّٕ ،جلخىحتّٕ ،جلطخػّٕ ،جلمىحوّٕ.

* جستحر مسحػذ فٓ مشوض م حلؼحت يتحمٕمحت َشمض ،رحمؼّ َشمضگحن.
** خشٔزّ مه رحمؼّ جلؼالمّ طرحطرحٔٓ فٓ فشع جللغّ جلؼشذّٕ يادجذُح.
*** خشٔزّ مه رحمؼّ جلؼالمّ طرحطرحٔٓ فٓ فشع جللغّ جلؼشذّٕ يادجذُح.
جلىحترّجلمسإيلّ :صَشج گشمٍجْ

rahmani6038@gmail.com
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المقذمة
ئن جلتفىٕىّٕ وظشّٔ فلسفّٕ لحتمّ ػلٓ جلطهه ظُشت فرٓ سرتٕىحت جلمرشن جلؼطرشٔه
يذلغ رسيتُح فٓ جلخمحوٕحت مه َزج جلمشن ػلٓ أٔرذْ جلفٕلسرًف جلفشوسرٓ ررحن دسٔرذج
وػذب للظشيف جلسٕحسّٕ يجالرتمحػّٕ يجاللتػحدّٔ فٓ جلحٕحِ جلغشذّٕ ،ػلٓ أسحس وظشٔحت
دسٔذج وحه ال وست ٕغ أن وحذد للىع مؼىٓ يجحذ ذل وححيل أن وخرشد جلرىع مره لٕرذ
جلمؼىٓ جلخحظ.
مسشحّٕ «أَل جلىُف» مه أَم اححس تًفٕك جلحىٕم يَٓ وع والسٕىٓ مسرتمذ مره
جلىتد جلممذسّ ،يلىىٍ غٕحغُح فٓ لحلد رذٔذ.
وشٔذ أن وىظش لُزٌ جلمػّ يفمحً لىظشٔرحت دسٔرذج ،يورحرج فرٓ وػرٍ يوىتطرف مؼحوٕرٍ
جألخشْ ذحإلؾحفّ ئلٓ جلمؼىٓ جلخحظ جلزْ روشٌ جلىمرحد جٖخرشين .فرٓ َرزٌ جلمػرّ ورشْ
جلخىحتٕحت جلؿذّٔ جلتٓ تطىّل ذىحء يأسحس جلمفحَٕم جلتفىٕىّٕ.
طرمحً لُزٌ جلخىحتٕحت ،وذسن مفًُ جلتفىٕىّٕ يوػل ئلٓ جلمؼحوٓ جلمختلفّ مره جلرىع
جلًجحذ ،مىُح جلحؿًس ممحذل جلغٕحخ ،جلشيح ممحذرل جلزسرم ،جلشررل ممحذرل جالمرشأِ ،جلىتحذرّ
ممحذل جلىال ي ،...لىه لشجءِ جلخىحتٕحت فٓ جلىمذ جلتفىٕىرٓ مختلفرّ ذحلىسررّ لمشجتترٍ فرٓ
جلمىحَذ جألخشْ ،ػلٓ حسد مىُذ دسٔذج جلتفىٕىٓٔ ،ػل جلمحسب فٓ فُم جلىع ئلٓ مح لم
ٔؼلم جلىحتد ذىفسٍ.
وحه ورحج فشؾٕتىح ػلٓ َزج جألسحس أن جلتفىٕىٕرّ تًررذ فرٓ َرزج جلمسرشح ،لىره
ػىحغشَح تمغ تح ػىًجن جلخىحتٕحت يفٓ ظل َزٌ جلخىحتٕرحت وػرل ئلرٓ مؼىرٓ رذٔرذ أي
مؼحوٓ رذٔذِ .ومح للىح ئن جلىع فٓ جلىمذ جلتفىٕىٓ لٕس محػرًسجً فرٓ مؼىرٓ يجحرذو أي
مؼىٓ خحظٍ.
أسئلة البحث
ًٔرذ فٓ ذذجّٔ أْ ذحج مزمًػّ مه جألسثلّ جلتٓ ٔسؼٓ جلىحتد للرحرج فُٕرح ،يَىرح
و شح ذؼؿح مه َزٌ جألسثلّ جلتٓ سىححيل جإلرحذّ ،مىُح:
 .1مح أحش َزٌ جلؼىحغش فٓ مسشحّٕ «أَل جلىُف»؟
 .2مح ديس جلخىحتٕحت فٓ مسشحّٕ «أَل جلىُف»؟

مسرحیة «أهل الكهف» لتىفیق الحكیم فی ضىء نقد التفكیكیة83/

سابقیة البحث
لمذ حػل ػلٓ جلؼذٔذ مه جلشسحتل يجلممحالت أَمُح:
 سسحلّ فٓ مشحلّ جلمحرستٕش فٓ لسم جللغّ جلؼشذّٕ جلزحمؼّ جلُحضمّٕ تح ػىًجن«تمخٕالت جلسل ّ لشجءِ جلتفىٕىّٕ» فرٓ مؼلمرّ ػمرشي ذره ولخرً دسس جل حلرد ًٔسرف
محمًد ػلٕمحت .تشوضت َزٌ جلذسجسّ ػلٓ محًسٔه يَمح :محًس وظشْ ٔشغذ فحػلّٕ جلىمرذ
جلتفىٕىٓ فٓ تحلٕل جلىػًظ ،جو اللحً مه جلمفحَٕم يجلمسلمحت جلتٓ جرتشحُرح ػرذد مره
ومحد جلتفىٕىّٕ ،يتحذٔذجً رحن دسٔذج .يمحًس ئرشجتٓ ٔححيل تفىٕه مؼلمّ ػمشي ذه ولخً
ذغ ّٕ جلىطف ػه مىًوحتُرح جإلضرحسّٔ يمؿرمشجتُح جلىسرمّٕ ،يورزله تمخٕالتُرح جلسرل ًّٔ
ذىمحررُح جإلوسحوّٕ جلمتؼذدِ.
 سسحلّ جلمحرستٕش لمسم جللغّ جلؼشذّٕ ذزحمؼّ جإلسالمّٕ تح ػىًجن جلرىًٕٔرّ يمرحذؼذَح ذٕه جلتأغٕل جلغشذٓ يجلتحػٕل جلؼشذٓ دسسر جل حلررّ يسدِ ػررذجلؼظٕم ػ رحء ج
لىذٔل .وطف جلذسجسّ أَم حشوّ ومذّٔ يفىشّٔ ظُشت ػلرٓ أومرحؼ جلرىًٕٔرّ يذسر
وفًرَح ذطىلٍ ملحًظ ػلٓ جلسححّ جلىمذّٔ أال يَٓ جلتفىٕىّٕ يمح وتذ ػىُرح مره ئفرشجصجت
مىُزّٕ يجتزحَحت ومذّٔ سؼ ئلٓ ورز ول جألػشجف جلىمذّٔ جلمؼمًل ذُح يأطلمر جلؼىرحن
للىع يلحستٍ فٓ تطىٕل جلخ حخ جلىمذْ يجألدذٓ ذذػًْ جالوؼتحق يجلتحشس مه ول جلىفرًر
جلمُٕمىّ ػلٓ جلىع يأَمُح جلتملٕذ يجلتشجث يجلرٕثّ جلمحٕ ّ ذحلىع.
يممحالت حًل لػّ أَل جلىُف:
 «مسشحّٕ أَل جلىُف لتًفٕك جلحىرٕمه ممحسذرّ سرٕمٕحتّٕ» لطرلًجْ ػمرحس .فرٓجلملتمٓ جلخحلج جلسٕمٕحء يجلىع جألدذٓ ،ولّٕ جٖدجخ رحمؼّ محمرذ خٕؿرش ذسرىشِه َرزٌ
جلممحسذّ تححيل مه خالل تمىّٕ جلؼىًوّ ،يمح ٔشتر ذُح ،دسجسرّ مسرشحّٕ «أَرل جلىُرف»
يفه ألغحصَح يوطف دالالتُح جلؼمٕمّ لػذ جلتشوٕد يجلرىحء ذؼذ جلتفىٕه إلوتحد ورع مرًجص
للىع جألسحس يلىىٍ ٔختلف ػىٍ ذ رٕؼّ جلححل.
 «مسشحّٕ تًفٕك جلحىٕم ذٕه جلمشان يجلمؼحغشِ(أَل جلىُف ومًررح)» فٓ مزلرّافحق جلحؿحسِ جإلسرالمّٕ أوحدٔمٕرّ جلؼلرً جإلوسرحوّٕ يجلذسجسرحت جلخمحفٕرّ ،لسرٕذِ أورش
سخطىذٌ وٕحَ .زج جلممحل دسجسّ مذْ جلت حذك أي جلتىحلؽ ذٕه لػّ أَرل جلىُرف جلمشاوٕرّ
يمسشحّٕ تًفٕك جلحىٕم ئزوش ذأنّ مسشحّٕ «أَل جلىُف» تأخرز محدّتُرح جإلذذجػٕرّ مره
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جلمشان جلىشٔم يَىزج ٔؼترش جلمشان جلىشٔم يخحغّ سًسِ جلىُف جلمػذس جلرزْ جسرتىذ ئلٕرٍ
جلىحتد مغ تحًٔشٌ فىٕح يسيجتٕح لالستخذج جلمؼحغشِ.
التفكیكیة
جلىمذُ جلتفىٕىٓ ًَ فشعٌ مه فشيع مح ذؼذ جلرىًّٕٔ ،ظَُرشَ فرٓ جلمرشنِ جلؼطرشٔه ذؼرذ أن
أػلى جلرىًُّٕٔ مًتَُح ،أضُش ممخل لُزٌ جلحشوّ ًَ رحن دسٔذج ،جلفٕلسًف جلفشوسٓ جلرزْ
ٔرٕه اسجءٌ حًلَ جلمشجءِ يجلىع ،أػله اسجءٌ فٓ مححؾرشِ لرٍ فرٓ ػرح  1966فرٓ رحمؼرّ
أمشٔىح حًل جلىع جلتٓ حمل ػىًجن «جلرىّٕ ،جلؼالمّ ،جللؼد فٓ خ حخ جلؼلً جإلوسرحوّٕ،
يأغر جلمػ ل جلزذٔذ جلزْ حل محل جلرىًّٕٔ َرً "جلتفىٕره"»(ػررذجلؼظٕم: 2010،
.)123
تفىٕىّٕ دسٔذج تؼتمذ فٓ مىُزُح ػلٓ تحلٕل جلرىع ومرح فؼلر جلرىًٕٔرّ يجلمىرحَذ
جلىمذّٔ جألخشْ ،لىه أغًلُح يدسيذُح مختلفّ ػه سحتش جلمىحَذ جلىمذٔرّ ،ئختلرف َرذفُح
ػه َذف جلرىًّٕٔ أي جلسٕمٕحتّٕ أي ...ه دسٔذج ٔشٔذ أن ٔىملد «جلىع» ئررذع وػرحً رذٔرذجً
ػلٓ أسحس جلذالتل جلمًرًدِ فٓ جلىع دين أن ٔىظش ئلٓ خحسد جلرىع« ،ػىرذمح ٔمرحسس
جلتفىٕه ػلٓ وع مح ،فان ديسٌ ال ٔمتػش ػلٓ وطف جلمؼحوٓ يجلذالالت جلخفّٕ ،جلترٓ لرم
تخ ش ػلٓ ذحل غححد جلىع أي محشوٍ جألغلٓ فحسد ،ذل ئوٍّ ًٔلذ وػحً رذٔرذجً»(سجغرد،
« .)238 :2003لذ دػح دسٔذج ئلٓ تفىٕره جلرىع للرحرج ػره جلمؼرحوٓ جلخفٕرّ يجألذؼرحد
جلمحيسجتّٕ»(لػحخ.)187 :2007 ،
وستىر مه ورال سجغرد أن جلُرذف مره جلؼملٕرّ جلتفىٕىٕرّ َرً جوتطرحف جلمؼرحوٓ
يجلذالالت جلخفّٕ فٓ جلىع جلتٓ لم تظُش مه ظحَش جلىع ذل جلىحمىّ فرٓ مرح يسجء يػمرك
جألحش.
تأوذ رحن دسٔذج أن ػملٍ فٓ جلمشجءِ يتأئل جلىع لٕس مىُزح أي وظشّٔ محػًسِ فرٓ
جلمًجػذ جلخحغّ ذل دسجسّ يممحسسّ لتحلٕل أْ ضٓء سًجء ورحن فلسرفٕح أي أدذٕرح :تحلٕرل
جلزَه ،تحلٕل جلحٕحِ يتحلٕل جلتػًس يجلمتػرًس« ،ئن جلتفىٕره لرٕس وظشٔرّ أي مىُزرح،
يلٕس مزَرح َٕشمٕىًطٕمٕح ذطىل ل ؼٓ ،ذل ٔمىه تسرمٕتٍ مإلترح جسرتشجتٕزّٕ للرىع
يحتٓ وىًن أوخش دلّ ئوٍ "ممحسسّ يلٕس وظشّٔ"(حمًدِ.)309 :1998 ،
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ئن ػملّٕ جلتفسٕش يجلتأئل فٓ جلىتحذّ(ألن دسٔذج ٔشر جلىتحذّ ػلٓ جلىال ئإوذ ػلرٓ
مشوضّٔ جلىتحذّ) مفتًحّ يال وُحتّٕ ػلٓ ػىس جلمىحَذ جلىمذّٔ اورزجن ،يػمرل ورل وحلرذ
لٕس وحلىحلذ جٖخش(لشجءِ جلمحسب مختلفّ ػه جلمحسب جٖخش) يأن مؼىٓ جلرىع ٔتطرىل فرٓ
تؼحمل جلمحسب مغ جلىع.
جلتفىٕه ٔحتحد ئلٓ مؼحٕٔش حترٓ ت ررك َرزٌ جلمؼرحٕٔش ػلرٓ جلىػرًظ ،يمره أَرم
جلمػ لححت جلتٓ لذمُح دسٔذج :جالخرتالف /جإلسرحء(جلتأرٕرل) ،جالوتطرحس /جلتطرتٕ  ،فىرشِ
جلىتحذّ ،فىشِ جلغٕحخ يجلحؿًس.
ول َزٌ جلمفحَٕم مشتر ّ يلٕس مىفػلّ ػه ذؼؿُح ،يول مىُح وتٕزّ لترأحٕش جٖخرش.
ئرذي أنّ جالختالف مه أَم جلمػ لححت جلتفىٕىٕرّ جلرزْ ُٔرتم ذرٍ دسٔرذج ئرإحش ػلرٓ
جلمفحَٕم جألخشْ ئىطة مىٍ جلىع جٖخش.
ٔذيس جلىع فٓ جلتفىٕه حًل جلخىحتٕحت جلمتؿحدِ ومح وحن فٓ جلرىًٕٔرّ لىره جلؼاللرّ
ذٕىُمح لٕس ػاللّ تًحذ ،أدّت جلؼاللّ فٓ جلرىًّٕٔ ئلٓ جلمؼىٓ جلًجحذ للذجل يجلمذلًل أْ
َزج جلذجل ٔتػًس رله جلمذلًل فم يال غٕش ،أمح فٓ جلتفىٕىّٕ فُىحن ػاللرّ ذرٕه جلرذجل
يجلمذلًل ،ػاللرّ جخرتالف يتأرٕرل أْ أن جلحؿرًس ٔستحؿرش جلغٕرحخ يجلرذجل ٔستحؿرش
جلمذلًل يَزج ٔذيس فٓ سلسلّ جلذجل ئشضذ ئلٓ جلمذلًل يَرً دجل لمرذلًل اخرشٔ« ،رشْ
سًسٕش أن جلؼاللّ َٓ جتححد ذٕىمح ٔشجَح دسٔذج ػلٓ أوُح جختالف»(محمذ صوٓ جلؼطرمحيْ،
أػال جألدخ جلحذٔج يجتزحَحتُم جلفىّٕ .)253 :حمٕمّ جألمش َزج أن جلتفىٕىّٕ طشٔمّ مره
طشق جلمشجءِ جلتٓ تىتطف أضٕحء يمؼحوٓ ال ٔذسْ جلىحتد أوٍ لذ وتد يتىلم ػىُح.
ملخص قصة «أهل الكهف»
مسشحّٕ «أَل جلىُف» تتطىل مه أسذؼّ فػًل ،يول فػل فُٕح ٔتحذث ػه جلًلرحتغ
جلتٓ تزشْ فٓ َزٌ جلمسشحّٕٔ ،حىٓ لػتٍ مىز يل جستٕمحظ جألغححخ مره جلىرً (َم
مطلٕىٕح يمشوًش يصٔشج دلٕحوًس جلمتزرش ئملٕخح جلشجػٓ) ،ترذأ جلمػّ ذحلحًجس حرًل مرذِ
جلتٓ لؿًَح فٓ جلىُف ،فٓ َزج جلفػرل وؼرشف مطرلٕىٕح يمشورًش ئملٕخرح ،يوػرل ئلرٓ
محؾُٕمَ ،م مسٕحًٕن لىه ذؼذ يلًع ذؼؽ جلحًجدث فشّيج مه جوتمح دلٕحوًس جلزْ ورحن
يحىٕحٔ ،ترٕه سش جلًصٔشٔه لٕملٕخح يلىح مه خالل َزج جلحًجس ،يسش مشوًش(حٕحترٍ جلخفٕرّ
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مغ صيرتٍ ييلذٌ دين أن ٔفُمٍ أحذ) يسش مطلٕىٕح(لػّ جلحد ذٕىرٍ يذرٕه ذشٔسرىح جذىرّ
«دلٕحوًس») أمح ٔملٕخح فال ًٔرذ سش لٍ فٓ جلحٕحِ.
ٔخشد جلشجػٓ مه جلىُف لٕطتشْ جل ؼح  ،فٓ طشٔمٍ ٔلتمٓ جلػٕحد يَزج جللمحء ًَ ذذجّٔ
جألحذجث جألخشْه مىُح َزً جلىحس ػلٓ جلىُف يخشيرُم مه جلغحس ،دين أن ٔؼلمرًج أورٍ
لذ مؿٓ ػلُٕم حالحمحتّ ػح  ،حم ٔذخلًن ئلٓ لػش جلمله(فٓ جلمػش جذىرّ جلملره ذشٔسرىح
يمشذُٕح غحلٕحس) ،ئطحَذين وٕف تتغٕش ول جألضٕحء ٔ ،لرًن مه جلمله أن ٔرزَرًج ئلرٓ
أػمحلُمٔ ،زَد ٔملٕخح ئلٓ أغىحمٍ يمشوًش ئلٓ ذٕتٍ ئرمرٓ مطرلٕىٕح فرٓ جلمػرش حترٓ
ٔتىلم مغ ذشٔسىح(جلحفٕذِ) ،ذؼذ مذِ ٔفُم ٔملٕخح أن جلضمحن لٕس صمحورٍ يأن ورل ضرٓء
تغٕشٔ ،ملٕخح ٔفُم لمحرج ٔىظش جلىحس ئلُٕم ذ شٔمّ ػزٕرّ وأوُم ٔرشين أضررححح ،ئرذسن
أوُم وحمًج حالحمحتّ ػح ئمشس أن ٔشرغ ئلٓ جلىُف ألن جلحٕحِ فٓ َزج جلضمحن أمش مستحٕل
ذحلىسرّ لٍ ،ذؼذ رله ٔذسن مشوًش أن يلذٌ ػضٔض محت فٓ جلستٕه مه ػمشٌ يصيرتٍ لرذ
محت أٔؿح ،لزله ٔم غ غلتٍ مغ جلحٕحِ ئذسن أن َزج جلضمحن لٕس صمحوٍ مخرل ٔملٕخرح،
حم ٔؼًد ئلٓ جلىُف ذؼذ والمٍ جل ًٔل مغ مطلٕىٕح.
أمح مطلٕىٕح ال ُٔتم ذُزج جلمًؾًع ألوٍ ٔؼتمذ أن ذشٔسىح حٓ يأوٍ لرم ٔمرؽ حالحمحترّ
ػح  ،مغ َزج فان سرد ػًدتٍ ئلٓ جلىُف لٕس مسرألّ جلضمرحن ،لىىرٍ يذؼرذ جلحرذٔج مرغ
ذشٔسىح لم ٔست غ أن ٔشؾُٕح ذحلىسرّ ئلٓ حرٍ ،ئفطل فٓ جلسرحق مغ جلضمحن ئؼًد ئلرٓ
جلىُف ،فٓ وُحّٔ جلمػّ وشْ أن ذشٔسىح تػذق حد مطلٕىٕح يتمشس أن تلحك ذٍ ذؼذ مؿرٓ
ضُش ،لزج تذفه وفسُح حّٕ فٓ جلىُف ذمسحػذِ مشذُٕح غحلٕحسٔ ،غلك ذحخ جلىُف.
أبعاد التفكیكیة فی مسرحیة «أهل الكهف»
الثنائیة الشخصیة :فٓ مسشحّٕ «أَل جلىُرف» تىمسرم جلطخػرٕحت ئلرٓ لسرمٕه:
جلمسم جأليله جلمًرًدين فٓ جلىُف(مطلٕىٕح ،مشورًشٔ ،ملٕخرح يولررٍ ل مٕرش) يجلمسرم
جلخحوٓه خحسد جلىُف(دلٕحوًس ،جلمله ،غحلٕحس ،ذشٔسىح يذشٔسىح جلحفٕذِ)َ ،زجن جلمسرمحن
متمحذالن ،فٓ جلمذسِ يجلحشّٔ يجلمشجس ،جلفثّ جأليلٓ لٕس لُرم لرذسِ يحشٔرّ يحشورَّ ،رم
سحوىًن فٓ جلمىحن جلًجحذ لخالحمحتّ ػح  ،أمح جلفثّ جلخحوّٕ ػىس جأليلٓ َرم لرحدسين ػلرٓ
جلؼمل ئلٓ دسرّ تغٕٕش جلمؿحء يجلمذس.
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«مطلٕىٕح :جوىح مححغشين!
ٔملٕخح (َمسح) :فلىسلم أوفسىح يجلمسٕ !
جلىحس(فٓ تمُمش يسػد) :أضرحح ...مًتٓ ...أضرحح
(ئخشد جلزمٕغ ذطىل فًؾًْ تحسوٕه ذؼؽ مطحػلُم ئخلً جلمىحن للخالحّ يولررُم،
يجلؿًء مىتطش ،يلىىُم سحَمًن رحمذين وحلتمححٕل ،وأومح أسػررتُم َرم أوفسرُم َحترحن
جلىلمتحن« :أضرحح يمًتٓ» أي وأوُم ال ٔفُمًن ممح سأيج يسمؼًج ضٕثح»(جلحىٕم.)45 :
يوست ٕغ أن وسأل مه أوفسىحه َل تتخرز جلخىحتٕرّ جلطخػرّٕ مره جلخىحتٕرّ جلضمىٕرّ؟
جلتؿحد ذٕه صمه جلىًس يصمه جلظلمّ.
جلمػش
جلىُف

«جلمله :لحل للىحس ػىذمح ساَم يسأْ لرحسُم أوُم لٕسًج ذأضررحح يمرًتٓ ،ألن اذحءورح
يأرذجدوح حذحًوح ػه فتٕٕه مره أغرححخ دلٕرحوًس َشذرح مىرٍ ،يلحرك ذُمرح سجع يولررٍ:
يجختفًج ،يلىه سًف ٔظُشين ،يولمح رحء ػػش ،روشَم جلىحس يجوتظشيَم ...
ذشٔسىح :يلىه ٔح أذ َ ،ح لذ أيضه أن ٔىسحَم جلىحس فٓ ػػشوح َزج!
غحلٕحس :أرل ٔح مًالتٓ  ..ئن جلمذٔسٕه ال ٔظُشين ئال فٓ ػػش ٔىسًن فٍٕ
جلمله :أتإمه ئرن ذُزج ٔح غحلٕحس؟
غحلٕحس( :فٓ حمحسّ يفشح) :ول جإلٔمحن ٔح مًالْ ،وؼم ،جٖن ال سٔد ػىذْ فرٓ أوُرم
َم ،يلمذ أظُشَم ج فٓ ػػشن جلسؼٕذ ٔح مًالْ ألوه مسٕحٓ مإمه ذالٍ يجحرذ ،يألن
ػػشن ًَ ػػش جصدَحس جلمسٕحّٕ»(جلمػذس وفسٍ.)55:
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وشْ ٔمٕه «غحلٕحس يجلمله» فٓ َزج جلحرًجس ،ورل جألضرخحظ خرحسد جلىُرف ٔخمرًن
ذىالمُم ،يال ًٔررذ لرذُٔم أْ تضػرضع يضره فرٓ أوفسرُم ،لرزله تتلرف ئحسحسرحتُم
يضؼًسَم ،فٓ جلىُف تذيس أي تتشوض حًل جلطه ،أمرح فرٓ جلمػرش فٕتىلمرًن دين ترشدد،
جالؾ شجخ يجلملك ٔسٕ ش ػلٓ جلطخػٕحت فٓ جلىُف ،ذٕىمح فٓ جلمػش لٕس وزله.
«جإلٔمحن» ال تمخل مشوضّٔ للمػّ ،يوحه ال ورحج ػه مشوضٔتُح ،ومح للىح فٓ مح لررل،
وحه وححيل أن وح ػه مشوضّٔ أغلّٕ يوذلك فٓ جلحًجضٓ يوزؼلُرح مشوضٔرّ للمػرّ لرً
ٔمىه لىح ،لىه جلىحتد ٔىشس جإلٔمحن فٓ أسرحء جلمػّ ي فٓ ول جلفػرل ٔلزرٓ ئلُٕرح ورأن
جلغحس للىحتد ًَ جإلٔمحن ي ملزأ لتفزش جألفىحسَ ،زج جألمش ٔرشتر ذحلممتؿرٕحت جإلرتمحػٕرّ
جلزْ ٔؼٕص فُٕح جلىحتد فٓ رله جلضمه.
ترٕه َزٌ جلحًجسجت فٓ جلمىحوٕهِ جلمختلفٕهِ(جلغحس يجلمػرش) .ومرًل جلمىرحن ٔترححش فرٓ
جألفىحس ،جلؼحلم جلخحسد ًَ ،ػحلم يسٕغ ،جلتزحسخ يجلىظشٔحت وخٕشِ(يًَ جلمػش) ،لىه جلىُرف
مىحن مغلك يمظلم ،ال ٔشْ ضٓء رذٔذ ،يَزٌ جلظلمّ تتأحش ػلٓ جلىال يػلٓ جألفىحس.
جلزذٔش ذحلزوش أن وطٕش ئلٓ جلخىحتّٕ جألخرشْ يَرٓ حىحتّٕ(جإلوسرحن /جلحٕرًجن)ٔ ،تفرًّق
جإلوسحن ػلٓ جلحًٕجن فٓ جلخمحفّ جإلسالمّٕ أي فرٓ جلخمحفرّ جلرطرشّٔ ،يوطرُذ دجخرل َرزٌ
جلخىحتّٕ ػىس َزج جلتفًق ،وشْ فٓ جلمسشحّٕ أنّ حشوحت يأػمحل جلىلرد(ل مٕش) ضررُّٕ
ذأػمحل جإلوسحن ،حٕج ٔىح حالحمحتّ ػح ئستٕمظ مه جلىً مخل غرححرٍ يمخرل مطرلٕىٕح
يمشوًش ،والَمح(جإلوسحن يجلحًٕجن) ٔىحمحن فٓ جلىُف(فٓ مىحن يجحذ) ،فال ورشْ جلتفرًق
جلمزوًس ،جإلوسحن أفؿل مه جلحًٕجن فٓ رمٕغ جلذٔحوحت ئال فٓ َزٌ جلمسشحّٕ ،فًُ ٔطرؼش
ذحلتغٕٕشجت جلمًرًدِ فٓ مذٔىّ طشسًس ذؼذ أن ٔخشد مه جلىُرف ،ئشررغ مرغ غرححرٍ
ئلٍٕ.
َل ٔمىه أن ٔزوش تًفٕك جلحىٕم يرًد جلحًٕجن فٓ َرزٌ جلمسرشحّٕ للحفرحظ ػلرٓ
جإلوسحن فم ؟ يوطٕش َىح ئلٓ أن َزج جلحًٕجن لٕس ححسسح فحسد ،ذل ًَ ػالمّ ترٕه لىرح
أن ئدسجن جلحمٕمّ(أن جلضمحن لٕس صمحوٍ) لٕس غؼرح ،يًَ ال ٔشْ جلػلّ مرغ َرزٌ جلرذوٕح،
جلحًٕجن ٔػل ئلٓ جلحمٕمّ جلمزوًسِ ػه طشٔك جالػتمحد ػلٓ غشٔضترٍ يحًجسرٍٔ" ،ملٕخرح:
ذل ئوٓ سمؼ أحىحء َزج ورححح خحفتح مخىًلح ،فحوترُ فألفٕ ولررٓ ل مٕرشج ورزله لرذ
أححط ذٍ والخ جلمذٔىّ يطفم تشممٍ يتطمٍ وأوٍ حًٕجن ػزٕد ،يًَ ٔححيل جلخالظ
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مه خىحلُح ،يال ٔزذ ئلرٓ رلره سررٕال»َ .ىرحن حىحتٕرّ (مطرلٕىٕح /مشورًش)( ،غحلٕرحس/
ذشٔسىح)ٔ( ،ملٕخح /مشوًش) ،ػلٓ جلشغم أن مطلٕىٕح يمشوًش سفٕمحن ،لىه ذؼذ جالسرتٕمحظ،
ٔىطأ ذٕىُمح جالختالف ،ئشرغ مػذسٌ ئلٓ جأليؾحع جلمًرًدِ فرٓ جلىُرف ،أوُمرح ٔخحفرحن
ئشٔذجن أن ٔتخلػح مه َزج جلًؾغ ئؼلمح مح حذث؟ َرزج جإلخرتالف ٔظُرش فرٓ جلؼملٕرّ
جلمسشحّٕ ،مه رُّ جألسثلّ يجٖسجء ذحلىسرّ ئلٓ جلتغٕٕشجت جلمًرًدِ يجلتؼحمل مؼُرحٔ ،مرشس
مطلٕىٕح ػلٓ جلملد يمشوًش ػلٓ جلؼمل:
«مطلٕىٕح(ذذَطّ) :مشوًش! أتسمغ؟
مشوًش :وؼم
مطلٕىٕح :محرج تمًل فٓ رله؟
مشوًش :ألًل أن َزج جلشجػٓ ٔتىلم َشجء ،يال أفُم مح ٔمًل
مطلٕىٕح :أو ال تفُم ضٕثح سًْ أوه غر لٕلّ ػه جمشأته ييلذن!
مشوًش(ذتُىم) :يأو محرج فُم مىٍ؟
مطلٕىٕح :فُم أوىح ذؼٕذجن ػه ج  ،يأن للرٕىح مطغًالن ذغٕش ج »(جلمػذس وفسٍ)27:
ٔأتٓ حىحتّٕ جألخشْ فٓ جلمسشحّٕ يَٓ حىحتّٕ جل مأوٕىّ /جلخًف ي جلشرًع ئلٓ جلىُرف
يجلرمحء فٓ جلمػش جلتٓ تتزلٓ فٓ وال مشوًش ي ٔملٕخح:
«ٔملٕخح :جدع مطلٕىٕح ػلٓ ػزل! يلىزَد ...لىزَد
مشوًش :ئلٓ أٔه وزَد؟!
ٔملٕخح :ئلٓ جلىُف  ...حالحتىح ،يل مٕش مؼىح ومح وىح
مشوًش :لمحرج؟ محرج فؼل ؟ محرج حذث؟
ٔملٕخح :ئلٓ جلىُف  ...حالحتىح ،يل مٕش مؼىح ومح وىح
مشوًش :لمحرج ٔح ٔملٕخح؟ أرد
ٔملٕخحَ :زج جلؼحلم لٕس ػحلمىحَ ،زج لٕس ػحلمىح»(جلمػذس وفسٍ)76 :
أي:
«ٔملٕخح :تفُم أوىح ال ٔىرغٓ لىح أن ومىج ذٕه َإالء جلىحس لحظّ يجحذِ
مشوًش :مح جلزْ ٔخٕفه مه َإالء جلىحس ٔح ٔملٕخح؟ ألٕسًج ذطشج؟ ألٕسًج مه جلشي ؟
ٔملٕخح :وال ،ئوُم وحس ال ٔمىه أن وفُم مه َم ،يال ٔمىه أن ٔفُمًج مه وحه...
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مشوًش :يمح ٔؿٕشن؟ تزىرُم يجمىج ذٕه أَله(...مزوشج) يلىىه روشت لىح أن لرٕس
له أَل ٔح ٔملٕخح»(جلمػذس وفسٍ.)78 :
ٔػش ٔملٕخح ػلٓ مشوًش للؼًدِ ئلٓ جلىُف ،ئػش مشوًش ػلٓ ٔملٕخح للرمحء فٓ َرزج
جلضمحن ئمًل أن ضٕثح لم ٔتغٕش ،يجلػشجع ذٕىُمح غشجع جلحٕرحِ يجلمرًت ،ورشْ أن ٔملٕخرح
ٔمًلَ" :زج جلؼحلم لٕس ػحلمىح" ي"ئن ػحلمىح ذحد ي أٔه وحره ئرن؟"(جلمػرذس وفسرٍ.)76 :
تمسه مشوًش ذحلحٕحِ.
جلحًٕجن
جإلوسحن
مشوًش ،مطلٕىٕحٔ،ملٕخح

جلؼمل

جلملد جلحًجس
جلمًت يجلرؼج

دسن جلحمٕمّ(ئن ول ضٓء ٔتغٕش)

ل مٕش

جلغشٔضِ
جلمًت يجلرؼج

دسن جلحمٕمّ (ئن ول ضٓء ٔتغٕش)

ٔشرغ ئلٓ جلىُف مغ غححرٍ
ٔشرؼًن ئلٓ جلىُف ذؼذ مذِ
وطحَذ جإلومالخ جلزذٔذ فٓ جلمػّ ػلٓ َزج جلطرىل ،يَرً يغرًل جلحٕرًجن ئلرٓ دسن
جلحمٕمّ يسرًػٍ ئلٓ جلىُف مغ غححرٍ ذحلىسرّ ئلٓ مطرلٕىٕح ي مشورًشَ .رل ٔمىره أن
تتفًق جإلحسحس ػلٓ جلملد يجلؼمل؟
ٔمىه لىح أن ومًل أن جلؼلم يجلؼمل لم ُٔذٔح ئلٓ جلىمحل دجتمحً ،ذل فرٓ ذؼرؽ جألحٕرحن
جلحًجس أفؿل مىُمح ومح وشْ أن ٔملٕخح يولرٍ ٔحس َزج جألمرش «ئن َرزٌ جلرذوٕح لرٕس
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لٍ» ،جلىلد فٓ مسشحّٕ تًفٕك جلحىٕم لٕس مشوضٔرّ ،لىره وحره وررشّصٌ ،يوخشررٍ مره
جلُحمص ،يوزؼلٍ جلطخػّٕ جألغلّٕ للمػّ ،ألن جلمشجءِ جلتفىٕىّٕ تمى جلمحسب َزج جلؼمل.
حىحتّٕ غحلٕحس يذشٔسىح ،تذل ػلٓ ئخرتالف جألرٕرحلٔ ،مخرل غحلٕرحس رٕرل جلمحؾرٓ،
يتمخل ذشٔسىح رٕل جلححؾش ،غحلٕحس ٔؼتمذ ػلٓ مح سمغ مه جلمذمحء يجألػشجف يال ٔرحرج
فٓ ػمك جألضٕحء أي مح فٕمح سمغ فؼلمٍ س حٓ ،أمح ذشٔسىح تسأل ػه ول ضٓء يتسرتمغ
يال تشؾٓ ذىال جلمذمحء أي جألػشجف.
«غحلٕحس :أرل ٔح مًالْ .مذين فٓ جلتمحئم جلشسمّٕ لملًن تله جلرالد أوٍ فٓ جلسرىّ
جلححدّٔ يجلؼطشٔه مه حىم جلمٕىحدي «ًٔسٔحوً» خشد جلفتٓ جلػٕحد «أيسجضٕمح» مه ئللرٕم
«ًٔضح» للػٕذ فٓ لحسذٍ يلم ٔؼذ ،يلررج -دين أن ٔسرمغ ػىرٍ خررش -مرذِ حىرم يجحرذ
يحالحٕه ملىح يملىّ ،أْ أسذؼّ لشين  ...يػىذتز تمًل جلتمحئم جلشسمّٕ ئوٍ فٓ أحىرحء حىرم
جلمٕىحدي «رًوزًج» ظُش جلفتٓ «أيسجضٕمح» غٕش أوٍ رَد يضٕىح مشِ أخشْ يال ٔؼلم أحرذ
ئلٓ أٔه رَد؟
ذشٔسىح(مأخًرِ ،حم ذؼذ لحظّ) :يأٔه وحن َزج جلفتٓ جلػٕحد ٔرح غحلٕرحس أحىرحء جلمرشين
جألسذؼّ؟
غحلٕحس :لس أدسْ ٔح مًالتَٓ .زٌ َٓ حذيد ػلمٓ ذتله جلمػّ
ذشٔسىح :ئوه دجتمح وزله ٔح غحلٕحس س حٓ جلؼلم!
غحلٕحس(مستحء) :مًالتٓ! ذل ًَ روحؤن جلزْ ال ٔمتىغ ذطٓء»(جلمػذس وفسٍ.)58 :
الثنائیة المكانیة :ذؼؽ جلخىحتٕحت جألخشْ جلمًرًدِ فٓ جلىع ،حىحتّٕ(جلىُف /جلمػرش)،
تخفٓ مؼحن وخٕشِ ،حتٓ أوٍ مه جلممىه أن تًفٕك جلحىٕم لم ٔطش ئلُٕح ،مه جلممىره أن
جلىُف ًَ رُىم لُإالء ،ألوُم ذؼٕذين ػره جألضرٕحء يجألضرخحظ جلترٓ ٔحرًوُرح ،أي أوُرم
مىفػلًن ػه صمحوُم ،يػىس َزج ممىه فٓ جلىمرذ جلتفىٕىرٓ ،فىمرًل أن جلىُرف لرٕس
رُىم لُم ًَ ،جلمىحن جٖمه يجلملزأ جلزْ ٔحفظُم مره جألرْ يجلمرًت ،جلىُرف /جلمػرش،
ئخ ش ذرحل جلمحسب تمحذل جلظلمّ /جلىًس يجلخٕش /جلطش ،يسًف وتىلم ػه َزج فٕمح ٔلٓ.
ئن ئوفػحل ٔإسلُم ،لزج ٔطىًن فٓ ول ضٓء ئال جلشجػٓ ذسرد ئٔمحوٍ جلمرًْ يجلمحىرم
ذحلىسرّ ئلٓ مشوًش يمطلٕىٕح ،جلشجػٓ فٓ حذٔخٍ مؼُمح ٔتىلم ػه ج يجلمسٕ ذحطمثىحن
يدين ضه ،يمًلغ ٔملٕخح أفؿل مه يصٔشٔه ،ئطٕش مشوًش ئلٓ َزج جلمًؾًع ئمًل:
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«مشوًشَ :ل له أَل ٔح ٔملٕخح؟
ٔملٕخح :لٕس لٓ ئال ل مٕش
مطلٕىٕح :مه ًَ ل مٕش؟
ٔملٕخح(ٔطٕش ئلٓ جلىلد) :ولرٓ َزج
مشوًش :أو ئرن أسؼذوح ححالً»(جلمػذس وفسٍ.)17 :
أمح حىحتّٕ جلخٕش /جلطش َزٌ تختفٓ ػىذ فشجس أغححخ جلىُف مه دٔحسَمَ ،م ٔفشّين ئلٓ
جلىُف مه ٔذ جلسل ّ جلححومّ (دلٕحوًس) ،فرٓ َرزج جلُرشخ ضر هش ألوُرم ٔتشورًن جألمرًجل
يجأليالد يجألحرحء مه وححّٕ ،ئظىًن أن جلخٕش فرٓ جلفرشجس مره ٔرذ دلٕرحوًس مره وححٕرّ
أخشْ ،حتٓ ٔػلًج ئلٓ مىحن امهَ ،زج يجؾ فٓ وال مطلٕىٕح حٕه ٔسأل ٔملٕخرح مترٓ
ػشفتىح؟ «مطلٕىٕحَ :ل ػشفتىح ئرن سحػّ رثىحن وؼذي يوسأله جلملزأ يجلمخرأ؟»(جلمػرذس
وفسٍ.)16 :
فشجس مه ٔذ دلٕحوًس ; وزحِ مه جلمًت خٕش
فشجس مه ٔذ دلٕحوًس ; جوفػحل ػه جلًلذ يجلضيرّ يجلحرٕرّ ضش

جلىتٕزّ
; جلرمحء يجلخلًد
جلىتٕزّ

جلمحًس جألغلٓ فٓ َزٌ جلمسشحّٕ ًَ جإلٔمحن يجلػشجع ذٕه جإلوسحن يجلضمحن ،لىىٍ ٔترغ
مىحوّ جلىُف /جلمػش ،جلزْ لم ٔطٕش جلىحتد ئلٍٕ يرؼلٍ فٓ جلُحمطٓ ،جلػشجع ذرٕه جلىُرف/
جلمػش ذذال مه غشجع جإلوسحن مغ جلضمحن ،ذؼرحسِ أخشْ جلؿٕحع يجلتحٕرش فٕمرح ذٕىُمرح ،مرغ
أوُمح ٔذالن ػلٓ دالتل وخٕشِ لىه فٓ جلىُحّٔ لم ٔػل ئلٓ جلمذلًل جلىُحتٓ:
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وست ٕغ أن وسترذل جلىُف ذحلمػش يجلؼىس أٔؿح ،ذؼذ ػًدِ جألغححخ ئلٓ جلىُف وشْ
ضًلُم ئلٓ جلىُف ،ألوُم ٔختحسين َزج جلمىحن ،أمح جلمػش فًُ مىحن ٔزرشين ػلرٓ جلؼرًدِ
ئلٍٕ .أْ والحظ ػىػشْ جلزرش /جالختٕحس فٓ َزٌ جلمػّ ئلٓ حذ مح.
ٔرذي لىح أوىح لحدسين ػلٓ أن وسترذل جلىُف ذذالً جلمػش ،يومًل جلمػش جلزْ لرٍ مؼىرٓ
جإلٔزحذّٕ لٕس ولمّ ئٔزحذّٕ رجتحً ،يلٕس مىحوح للًغًل ئلٓ جٖمحل ،سذمرح أن ٔىرًن ممررشِ
لُح ،ذٕىمح وزؼل للىُف مؼىٓ جإلٔزحذّٕ ػلرٓ جلؼىرس مؼىرحٌ .ئر ئنّ جلىُرف مرغ جلمؼرحوٓ
جإلٔزحذّٕ للمػش ٔزد أن ٔىًن فٓ مسحس جإلٔزحذّٕ ال جلسلرّٕ.
الثنائیة الفكريةةًٔ :رذ فرٓ جلرىع جلخىحتٕرّ جلمتؿرحدِ يجلترٓ لرم تظُرش فرٓ ظرحَش
جلمسشحّٕ ،يَٓ جلخىحتّٕ(جلمرًل /جلشفؽ) ،جلمرًل يًَ جلمفًُ جإلٔزحذٓ ،يجلزْ ٔىتُٓ ئلٓ
جلفشح يجلُذيء ،يجلشفؽ يًَ جلمفًُ جلسلرٓ ،يجلزْ ٔإدْ ئلٓ جلُرذ يجلفىرحء ،لرم ٔحرحيل
ٔملٕخح يمشوًش جلرمحء فٓ َزٌ جلذوٕح ذؼذ أن أدسوح جوم حع غلتُمح ذحلرذوٕح ،لىره مطرلٕىٕح
ٔححيل وخٕشج إلسؾحء ذشٔسىح ،ئوُح خ ٕرتٍ لرل حالحمحتّ ػح ٔ ،تحذث مشوًش مرغ ذشٔسرىح
فٓ جلفػل جلخحلج ،يَٓ تشفؽ مشوًش يًَ ػىسُح ،ألوٍ لرذ غرذق أورٍ لرٕس جلمُرم أن
ذشٔسىح جذىّ دلٕحوًس أي أن ذشٔسىح حفٕذتٍ ذل جلمُم ًَ حرٍ لزج ذؼذ جلشفؽ مره رحورد
ذشٔسىح(جلًجلغ) ٔزشْ ذٕىُمح َزج جلحًجس جلزْ ٔذل ػلٓ حد مشوًش لرشٔسىح:
«مطلٕىٕح :لم أست غ جلرؼذ ػه َزج جلمىحن
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ذشٔسىح :وؼم َ ...زج جلمىحن حٕج وىتمح تتاللٕحن ،يمح أضمٍ ػزجذح ػلٓ وفسه أن تفحسق
مًؾغ جلزوشْ! ألٕس َزج ...؟
مطلٕىٕح(فٓ حضن) :لٕتٍ َزج!
ذشٔسىح :ئرن فأو رث ترحج ػه أحش مه اححسَح تتؼضْ ذٍ
مطلٕىٕح :اححس مه؟
ذشٔسىح :اححس مه تحد!
مطلٕىٕح :ئوُح لم تم
ذشٔسىح :محرج تؼىٓ؟
مطلٕىٕح :ذل أوح جلزْ م  ...ػىذَح ...
ذشٔسىح :لمحرج تىظش ئلٓ َىزج؟  ...ئحزس ٔح َزج! ئن وى تشٔذ أن تتزوشَح فٓ غرًستٓ،
يتتأملىٓ و ٕف لُح ،يتزؼلىٓ تمخحال ٔطرُُح ،فاوٓ ال ارن له ذزله
مطلٕىٕح :لٕته وى تمخحال يلىىه وحته حٓ»(جلمػذس وفسٍ.)140 :
وشْ جلشفؽ مه رحود ذشٔسىح يجلمرًل مه رحود مطلٕىٕح ،فٓ مخل َرزج جلحرًجسَ ،رزٌ
جلخىحتّٕ تمٕل ئلٓ جلسلد يجإلٔزحخ ،أْ مؼىٓ «جلشفؽ» سلرحً أي ئٔزحذحً ،ي«جلمرًل» وزله،
ُٔذ جلمؼىٓ مشِّ ئترىٓ جلمؼىٓ جلزذٔذ مشِّ أخشْ.
ئن جلطخػٕحت فٓ جلمػّ تشفؽ ضٕثحً دجتمحً يتمرل ضرٕثحً اخرش ،حٕرج ترشفؽ ذشٔسرىح
مطلٕىٕح يتمرلٍ فٓ حٕه اخش ،تشفؽ لفظ جلمذٔسّ يتمرل حد مطلٕىٕح ،مؼظم جلمسشحّٕ
تذيس حًل جإلسجدِ يذٕه جلمًت يجلرمحء ،ذٕه غشجع جلحد يجلضمحن ،تلحك ذشٔسىح ذحلمًتٓ فٓ
وُحّٔ جلمػّ ،ال سغرّ فٓ جلمذجسّ ذل سغرّ فٓ جلحد يجلخلًد:
«ذشٔسىح :يمُمّ أخشْ ٔح غحلٕحس ئرج ػلم جلىحس لػتٓ يترحسٔخٓ فرحروش لُرم ومرح
أيغٕه
غحلٕحس(يًَ ُٔم ذحلخشيد) :ئوه لذٔسّ ..
ذشٔسىح :وال ..وال ..أُٔح جألحمك جل ٕد .لٕس َزج مح أيغٕه ذٍ ..
غحلٕحس :ئوه جمشأِ أحر ..
ذشٔسىح :وؼم ..يوفٓ!»(جلمػذس وفسٍ.)192 :
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ٔأتٓ جلمىحٓ جلتفىٕىٓ جٖخرش جلرزْ وزرذٌ فرٓ جلمسرشحّٕ ،يَرٓ حىحتّٕ(جل مأوٕىرّ/
جلخًف) يتتزلٓ فٓ َزج جلمسم:
«مشوًش :مح ذه ٔح ٔملٕخح
ٔملٕخح :جدع مطلٕىٕح ػلٓ ػزل! يلىزَد لىزَد
مشوًش :ئلٓ أٔه وزَد؟!
ٔملٕخح :ئلٓ جلىُف  ...حالحتىح يل مٕش مؼىح ومح وىح ...
مشوًش :لمحرج ٔح ٔملٕخح؟ أرد
ٔملٕخحَ :زج جلؼحلم لٕس ػحلمىحَ .زج لٕس ػحلمىح»(جلمػذس وفسٍ.)76 :
أي:
«ٔملٕخح(فٓ غًت ٔطرٍ جلؼًٔل) :أرل .ئوح أضمٕحء  ...أضمٕحء»(جلمػذس وفسٍ.)78 :
وشْ للك يجؾ شجخ ٔملٕخح فٓ َزج جلحًجس ،يئحسحس جل مأوٕىّ يجلُذيء فٓ جلؼًدِ ئلرٓ
جلىُف ،لزج ٔػش ػلٓ مشوًش يمطلٕىٕح لٕؼًدج ،فرؼذ جوتطحف َزٌ جلحمٕمّ جلتٓ تغٕرش ورل
ضٓء يأن جلؼحلم غٕش ػحلمٍٔ ،خحف ي ٔؿر شخ ئظُرش َرزج فرٓ والمرٍَ ،رً ٔرشْ جلُرذيء
يجل مأوٕىّ فٓ جلىُف يفٓ جلرؼذ ػه َإالء جلىحس يَزٌ جلذوٕح جلمزًُلرّ ،حؿرًس جإلوسرحن
جألرىرٓ(جلىحس ،جلػٕحد ،جلملره ،غحلٕرحس) فرٓ ممحذرل ٔملٕخرح ٔستحؿرش صمره جلمحؾرٓ
يجلمىحن جلزْ ٔؼشفٍٔ ًَ ،ؼشف جلىُف ألوٍ وح فٍٕ حالحمحتّ ػح .
ٔؼشف فؿحء جلىُف ،صمحؤٍ ،طم سجتحّ جلمؼشفّ ،فحلمؼشفّ يجل مأوٕىرّ تؼلرً ػلرٓ جلملرك
يجلخًف يجالؾ شجخ فٓ رمٕغ جلخمحفحت جلرطشّٔ ،وستىتذ مه َزٌ جلخىحتّٕ أن جل مأوٕىّ ال
تتًجرذ فٓ جلىًس يجلىُحس دجتمحً ذل مه جلممىه أن ٔىًن جلؼىس ،ومرح ورشْ فرٓ مسرشحّٕ
تًفٕك جلحىٕم ،ئن أغححخ جلىُف ٔذسوًن يجحذج ذؼذ جٖخش أن َزج جلؼرحلم لرٕس ػرحلمُم
ئسٕ ش ػلُٕم جالؾ شجخ ،لزج ٔشرؼًن ئلٓ مرأمىُم جألذرذْ ئزرذين فرٓ َرزج جلمىرحن
يطىُم:
«مشوًش(ٔثه فٓ جلخحسد) :مطلٕىٕح! ..
مطلٕىٕح(فٓ خًف) :مه ٔىحدْ؟
مشوًش(دجخال) :مطلٕىٕح ..
مطلٕىٕح :مشوًش
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(ٔذخل مشوًش فٓ حٕحخ رذٔذِ وخٕحخ مطلٕىٕح يلذ حلك مخلٍ)
مشوًش(يًَ ٔزش رسمٍ ئثه متًرؼح) :مطلٕىٕح ..
مطلٕىٕح :مح ذه ٔح مشوًش؟
مشوًش(ٔمغ سأسٍ ػلٓ غذس مطلٕىٕح) :يلذْ ..
مطلٕىٕح :مح ذٍ يلذن؟
مشوًش(فٓ أوٕه) :محت (»..جلمػذس وفسٍ.)99:
تزذس جإلضحسِ َىح ئلٓ أن فػًل جلمػّ تذيس حًل جلتؿحد يجلخىحتّٕ(جلظلمّ /جلىًس) أٔؿرحً،
حٕج وشْ َزٌ جلخىحتّٕ تتزلٓ فٓ جلفػرل جأليل /جلفػرل جلشجذرغ يجلفػرل جلخرحوٓ /جلفػرل
جلخحلج:

جلمىحن فٓ َزٔه جلفػلٕه يجحذ ،لىه لذ تغٕش سأْ أَل جلىُف ذحلىسررّ ئلرٓ جلىُرف،
َم رحَلًن لٍ فٓ ذذجّٔ جلفػل جأليل ،ئفىشين أن َزج جلمىحن لٕس لُم ،لزج ٔححيلًن أن
ٔخشرًج مىٍ ،لىىُم ٔذسوًن ذؼذ خشيرُم مه جلىُرف ،جألورًجس يجلؿرٕحء جلترٓ تمرًد فرٓ
جلىُف ال فٓ جلمػش ،ئن فٓ َزٌ جلخىحتّٕ ئضحسِ يجؾحّ ػلٓ جومالخ جلمؼحوٓ ،تفؿٕل جلظلمّ
ػلٓ جلىًس يسغرّ أَل جلىُف فٓ جلؼًدِ ئلٓ مًطىُم.
أضحس تًفٕك جلحىٕم فٓ ذذجّٔ جلفػل جأليل ئلٓ جلظلمّ فٓ غٕحغّ غٕش والمّٕ« :جلىُرف
ذحلشلٕم ،ظال ال ٔترٕه فٍٕ غٕش جألطٕحف طٕرف سرلرٕه لحػرذٔه جلمشفػرحء يػلرٓ ممشذرّ
مىُمح ولد ذحس رسجػٍٕ ذحلًغٕذ»(جلمػذس وفسٍ.)13 :
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يفٓ وُحّٔ جلمػّ ٔمًل« :مطُذ جلفػل جأليل ػٕىٍ :جلىُف «ذحلشلٕم»ٔ ،ملٕخح يمشورًش
يمطلٕىٕح ممذيدين ػلٓ أسؼ جلمىحن وحلمًتٓ أي جلمحتؿشٔه ...يجلىلد ل مٕش لحذغ ػلرٓ
ممشذّ مىُم ...سىًن ػمٕك(»..جلمػذس وفسٍ .)149 :لىىٍ لم ٔطش ئلٓ جلظلمرّ ػلرٓ سغرم
أوُم فٓ جلىُف ،فٓ َزج جلفػل جلىال حًل جلظلمّ يجللٕل غٕش مًرًد.

أحذجث خشيد أغححخ جلىُف فٓ جلىُحس ئحىٓ أٔؿح :ئلٓ جلمػش ذطىل فرًسْ ،جلىرحس
ُٔزمًن ػلٓ جلىُف فٓ جلىُحس لىىُم ٔحتحرًن ئلرٓ جلمطرحػل مره أررل جلشؤٔرّٔ ،طرٕش
جلىحتد فٓ جلفػل جلخحوٓ أن جلمىحن لػش يجلضمحن جلىُحس« ،ذُرً جألػمرذِ ...جألمٕرشِ ذشٔسرىح
ذٕه يغٕفحتُح يفٓ ٔذَح وتحخ ،جألمٕشِ(متسحتلّ) :أٔه مإدذٓ غحلٕحس؟ لم أسٌ َزج جلىُرحس»
(جلمػذس وفسٍ .)47 :يفٓ جلفػل جلخحلج ٔطٕش ئلٍٕ فٓ َرزٌ جلزملرّ ذطرىل غٕرش والمرٓ:
«مطُذ جلفػل جلخحوٓ ذًُ جألػمذِ ،مطلٕىٕح ٔىتظش ذٕه جألػمذِ يًَ وحفز جلػرش ،جلًل لٕل
يجلمىحن مؿٓءٔ ،ظُش غحلٕحس فٓ حزس»(جلمػذس وفسٍ.)91 :
مه جلملف للىظش وزله أن َزج جلتمحذل ٔرٕه لىرح جلمؼىرٓ جٖخرش ،يَرً جلحشورّ مره
جلظال ئلٓ جلىًس ،يَىح وػل ئلٓ جللٕل ،لٕس جللٕل جلمظلم ذل جللٕرل جلمىٕرش ،يَرزج ٔظُرش
ذذجّٔ يوُحّٔ مػٕش جإلوسحن ،مه جلظال ئلٓ جلىًس حم مه جلىًس ئلٓ جلظال .
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ال ضه فٓ أن جلمسشحّٕ ترحج ػه فلسفّ جلؼرًس مه ػحلم جلمزًُل /جلمًت ئلٓ ػحلم
جلًجلغ /جلحٕحِ يحم ٔىؼىس َزج جلؼرًس ،يتػل ئلٓ ػحلم جلمزًُل فٓ وُحّٔ جألمش ،لىره فرٓ
َزٌ جلزذلّٕ تفؿل ػحلم جلمزًُل ػلٓ ػحلم جلًجلغ ،يتترىٓ فىشِ جلتحًل مه جلسرلد ئلرٓ
جإلٔزحخ فٓ جلمػّ ،أْ أن جلمًت لٍ مفًُ َحد ئفىٓ ول ضرٓء ،يذؼرذ َرزج جلتخشٔرد
ٔرىٓ مه رذٔذ ،ومح وشْ فٓ مًت يحٕحِ أَل جلىُف.
ئن يرًد جلظال فٓ ذذجّٔ يوُحّٔ جلمػّ ٔذل ػلٓ َزج جألمش يًَ أن مؼىحٌ لٕس متسرحي
ذل وشْ جلتؿحد فٓ داللّ جلظال  ،حٕج ٔذل فٓ ذذجّٔ جلمسشحّٕ ػلٓ جلزُل يػذ جلٕمٕه،
يفٓ جلىُحّٔ ػلٓ جلؼلم يجلترػش ،لزله فان مؼىحٌ لرذ أدْ ئلرٓ جلسرلد يجإلٔزرحخ يجلُرذ
يجلرىحء.
نتیجة البحث
وتحتذ مه َزج جلممحل ٔظُش لىح أن جلمحسب ػاليِ ػلٓ جلتفىٕىٕرّ جلمسرتىر ّ مره لررل
جلىحتد(تًفٕك جلحىٕم) ٔست لغ ػلٓ لشجءِ مختلفّ يجلمؼحوٓ جلزذٔذِ جلتٓ لم ٔذسوُح يلرم
ٔستًػرُح جلىحتد يمه َزج جلمؼحوٓ:
ئن جلظلمّ يجلىًس لم تستؼمل دجتمح للمؼحوٓ جلمًؾًػّ لُحه ومح أدسوىح فٓ َرزج جلرحرج
جألفؿلّٕ للظلمّ ،يئرج وحن َزج جألمش لذ تزسم فرٓ ذرحطه جلمسرشحّٕ يجلفػرًل يجألذرًجخ
يحشوّ جلطخػٕحت تطٕش ئلٓ َزٌ جلمسألّ.
يمًؾًع جلخٕش يجلطش لذ جوملد مًجصٔىٍ فٓ َزٌ جلمسشحّٕ يال ٔػل جلمحسب ئلرٓ جلخٕرش
جلم لك يجلطش جلم لك مغ جوٍ مًرًد وسرٕح ،تزذ فٓ أمحوه ٔغلد جلطش جلخٕش يفرٓ أمرحوه
ٔغلد ٔىؼىس جألمش يلذ حر َزج جألمش يجستىتحد جلطخػٕحت مه َزٌ جلىلمحت مختلفّ.
جلمػر لححت جلمسررتؼملّ فررٓ جلتفىٕىٕررّ ورحالختالف يجإلسرررحء ،جالوتطررحس يجلتطررتٕ
يجلحؿًس يجلغٕحخ تذسن ذػًسِ رلّٕ فٓ َزٌ جلمسشحّٕه ومح ضحَذوح جالختالف جلم رشيح
فٓ جلظلمّ يجلىًس لذ ػًل جلمؼحوٓ جلمستىر ّ مىُمرح ،أي تؼرذد جلمرذلًالت مره ولمرحت
جلمػش يجلىُف جلتٓ تذل فٓ مؼحوُٕح ػلٓ جإلفطحء يجالوتطحس يَزج ٔسرتًرد ئٔزرحد لرشجءجت
مختلفّ مه جلىع.
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تمحذل جلطخػٕحت وٕملٕخح يمشوًش أي مشوًش يمطٕلٕىح تظُش تىرحلؽ جلزمرحل لفُرم
جلحمٕمّ يجإلٔمحن .ومح أن جلىحتد ٔت شق لممً جلضمحن يورضجع جإلوسرحن مؼرٍ ئزؼلرٍ فرٓ
أسحس مذجس جلمسشحّٕ لىه مه خالل جلمشجءِ وػل ئلٓ وضجػحت أخشْ وىضجع جلغشج يجلضمحن
يجلخٕش يجلطش يجؾ شجذحت جلخًف لذ أسشدت فٓ ذحطه جلمسشحّٕ جلترٓ تسررد فرٓ ظُرًس
جلمؼحوٓ جلزذٔذِ جلتٓ لم ٔت شق لُح جلىحتد.
تطٕش َزٌ جلممحلّ ئلٓ أن مسشحّٕ «أَل جلىُف» تت لد لرشجءجت يتفحسرٕش وخٕرشِ يال
وىتفٓ ذًرًد حرًت ل ؼّٕ فٓ وضجع جإلوسحن مغ جلضمحن.
وػل مه خالل مزحل جلتفىٕىٕرّ ئلرٓ أن َرزٌ جلمسرشحّٕ لرذ يؾرؼ ػلرٓ أسرس
جلتىحلؽ مغ ذىّٕ مؿغًطّ جلتٓ تًسؼ ئلٓ أسذؼّ فػًل يتىخش مؼحوٓ مختلفرّ يمتؼرذدِ
فٓ َزٌ جلمسشحّٕ.
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