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Patterns of Alienation in the Theater of Ideas: 

Tawfiq Al-Hakim's The People of the Cave As an Example 

Many plays by Tawfiq Al-Hakim are based on a specific idea that 

the writer assumes to be true. This idea is presented by the playwright 

through the characters of his play and through associating the idea with 

the action in the play. in The People of the Cave, Tawfiq Al-Hakim 

presented several intellectual issues. 

the play revolves around the conflict between man and time. Three 

people come back to life after a sleep that lasts for more than three 

centuries. The researcher studied these aspects on the basis of the 

analytical method. 

 أنماط االغتراب في المسرح الذهني

أهل الكهف "لتوفيق الحكيم نموذجامسرحية "

عرررت فوفيررق الحكرريم فرري مسرررحية أهررل الكهررف عدررا ا فكر ررة مت رردد    رردو  محررو  

المسرحية حول صراع اإلنسان مع الزمن  ثالثة مرن البررر  ب نرون  لرح الحيرا  و رد نروق  سرت ر  

 أو راد:في مسرحية " أهل الكهف " في ثالثرة   مكن  صد مظاهر االغترابأكنر من ثالثة عرون. 

غترراب عرن الاماعرةا االغترراب عرن ال رالم. عراق البحر  ود ا رة أنمرا  االغتراب عرن الرذا ا اال

الذهنيررة  الحكرريم المالمرر فوفيررق  التحجيجرريا   ررماالغتررراب فرري المسرررحية م تمرردا عجررح المررنه  

 .و ض المراهد الخا جي وا تنناءمسرحيةا وغاب وصفها اللرخصيا  
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 نموذجا الكهف"لتوفيق الحكيممسرحية"أهل : االغتراب والمسرح الذهني

الفن األدوي وكل أشكاله وأنواعه صو   من صو  الوعي االجتماعيا وظاهر  من 

الظواهر النقافية  فال مكن عزله عن المقوما  االجتماعية والتا  خية واالعتصاد ة والد نية  

مع كل ذلك  فالفكراإلنساني  ت ير وت ير الظروفا واألوضاعا وحاجا  الماتمعالكن  خجد فيه

فالكافب  تأثر والماتمع من حولها و ؤثر فيهم مما  حدد موعفها   شئ واحد هو نزعته اإلنسانية

وأ دلوجيته فااه القدا ا المختجفة"فال  مكن د ا ة األدب عامةا والمسرح خاصة وم زل عن 

به من ا فالمبدع الحق هو الذي   يش مع الناسا و رتق كت1السيا  االجتماعي الذي   ا ره"

نفو هم  من أجل أن  قدق أعماال فتصل وحيافهم افصاال مباشرا  فالكافب ال  كتب لنفسه ول  كتب 

من أجل   صال فكر  أو  حساس أو عدية  لح المتجقي  فد ا ة النص اإلوداعح"ف تمد عجح فحجيل 

 .2ال العة وين صياغته ووين ال الم الذى ن يش فيه من خالل واع ه"

مرآ  ف كس عصص الر وب في مختجف األجيال -نا من فنون األدبووصفه ف-والمسرح

اكترافا فد  ايا من "وال صو  حي   س ح الكافب المسرحي جاهدا لكي  كترف ال الم من حوله

اوحي  فصو  حاضر عصره 3خالل األحداث واألشخاصا ومن ثم  ختا  الفتر  التي   الاها"

لحاضرا وال  توعف دو ه عند مرحجة الكرف ومسائجه فمن ثنا ا الماضي  صو  و ض جوانب ا

فقطا ول  ت دى ذلك  لح فقد م المساعد ا وال الج في حل القدا ا المختجفة التي فطرأ عجح 

الماتمع*  وركل فني جمالي مت دد الداللة حتح ال تسم ال مل وأحاد ة الداللة"أو أنه مارد حالة 

افكجما ف دد  4ي حاجتنا الامالية واإلنسانية"أولح ال فربع نهمنا الفنيا والفرضي والقد  الكاف

الداللة زاد  الم رفة  فالمسرح جسروين الكافب والمتجقي  تو ل فيه األد ب وأدوافه الفنية 

إل صال فجك الم اني "فاالفصال الناف  عن الم رفة الداللية  تسم واإل ناب واإل هاب في األداء 

 .5المسرحي"

م تمدا عجح عد فه عجح جذب القا ئ وطر قة ما -ةفي هذه الحال-و كون نااح النص

من خالل 6فسيطر عجيه وفحاصره "فالنص الايد  نصب شراكا لقرائه و دعوهم  لح االفتتان وه"

فكر   ئيسة  قدمها الكافب عبر كجمافه الموحية  فالنص األدوي  وداع فردي عاد  عجح وناء 

لمتجقي  فالنصوص المارد  عن الفكر  مستو ا  مختجفة من الم اني التي فتنا ب وثقافة ا

  ول ل ذلك 7عد"فسجينا  اعة من الزمن  ولكنها ففتقر  لح الماد  افتقا ا كبيرااولذا فرفد  لح ال دق"

ما عصده صبري حافظ من أن المسرح ال زدهر و ير التار ب الدائم والم امر  المستمر  مع 

المتحولة دوما المت ير  أودااوالتي فنأى  الاد د ألنه  ستهدف  بر أغوا  التاروة اإلنسانية

 .8وطبي تها الحية الفاعجة عن النبا  والامود"

فجكل عمل أدوي صوفه الخاص وعطاؤه المنفرد الذي  ميزه عن غيرها فهو نتاج 

ل بقر ة كامنة في نفس صاحبها   فظهر في فأليف الم اني الايد  واالهتداء  لح أفكا  جد د  

ل الذي  قصد  ليه الفنان  د اكا مباشرا نستطيع أن نفهم موضوعية  ؤ اه  "وحينما ند ك الف 

  مما   طي النص وصمته الخاصة التي فميزه عن غيره والتي فروط 9عجح أي نحو وصل  ليها"

وينه ووين المتجقي ففح"  يا  التجقح  را   لح االفصال كنيراا وهما  جتقيان فح أكنر مما ف نيه 

غير أن هذا  حتاج من  10يراوهنا  كون االفصال مدخال جد دا لد ا ة األدب"اال تااوة أو التأث
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المبدع جهدا كبيراا وموهبة عاليةا وعد   وذوعا فاإلوداع هو  نتاج أفكا  جد د ا أو  عاد   وط 

أفكا  ونتاجا  موجود  وطر قة جد د  مبتكر   "فجيس الذو  غر ز  فولد مع اإلنسان  نه مجكة 

 .11اوفاجح والصقل"فكتسب والمراس

فاإلوداع الحق ما  تااوز حدود الواععام تمدا عجح ما  متجكه الكافب من عيم وعناصر 

جمالية مؤثر   "فقراء  الخيال األدوح أوكتاوته  مكن أن فركل وذافها جزءا من وناء فداء 

  حي   أفي دو  األ جوب في النص األدوي الذي  كرف"عن ففكير األد ب 12خاص

اوما فيه من صد  في اإلحساس 13صو ه لألشياءاوفناوله لجم اني الذهنية وال ا فية"الخاصاوف

وعمق في الفكر  من أجل الوعوف عجح فهم صحي  لجنص األدوحا الذي  تحقق من خالل عراء  

النص وطر قة فحر ه من صفا  فا جه من جقا عجح ذافها ف ند عراء  النص األدوي " صير منتاا 

 .14ا ها عجيه"فما س الم رفة نر

عامت الكنير من مسرحيا  فوفيق الحكيم عجح فكر  ذهنية  "  فترضها أو ففترضها 

نياوة عنه القصص الد نية أو األ طو  ةا ثم  أخذ في م الاة النتائ  التي  مكن أن فتولد عن هذه 

ا هذه الفكر  الذهنيةا  قدمها الكافب من خالل شخصيافه المسرحية 15الفروت لو فحققت"

و وطها واألحداثا ومهما اختجفت الصياغة فبقح الفكر  ثاوتة وحي  ال  اري عجيها أي ف يير 

ليوجه - ذا جاز هذا الت بير- مسك وين  د ه ووصجة فنيةفالكافب" ووصفها محدد  نوع المسرحيةا

فال  ص  وحال أن  ستسجم الكافب"لجذ   16وها عا ئه نحو فرضية نصها و  الته المرجو  منه"

أحداث فا  خية أو وصف مناظر أو لوحا  فديف  لح الحدث المسرحي وال فصو  لونا  ذكر

 .17من الصراع فيه"

عرت فوفيق الحكيم في مسرحية أهل الكهف عدا ا فكر ة مت دد  منها ما  تصل وقصة 

أهل الكهف في القرآن  حي  ا تطاع المؤلف أن  سال  بقا  يظل محتفظا وه ل د  أجيال ومنها 

ل" وقصة مماثجة  اوانية هي عصة مو  األمير أو اشيما وو نه وعد  اعها مفصجة في ما  تص

 ووذلك ا تند الكافب  لح الب د القرآني 18الفصل األخير من المسرحية عجح لسان الفتا  ور سكا"

لجحكا ةاممتزجاً والتقاليد المسيحية الررعية التي فتناعجها في صي ة شد د  القرب من صي تها 

ثم حاول الكافب أن  روط كل ذلك والتا  خ   19ية.التي ف د" الصو   األولي لجقصة ال روية"القرآن

في حد نه عن أحوال المسيحيين األوائل  وان عصر اإلمبرا و  ة الرومانيةا وعد ذكر أحمد 

عتمان نبذ  عصير  عن الخجفية التا  خية لجفتر  التي  رج  وعوع حادثة أهل الكهف فيها  لح 

ق(عصر أكبر حركة اضطهاد ضد المسيحيةا و ن 305-285اإلمبرا و  دعجد انوس)عصر "

كان المؤ خون  نقسمون  زاء مسؤولية هذا اإلمبرا و  الرخصية فيما جرى في عهده من وطش 

والمسيحيين  ففر ق   فيه من هذه المسؤوليةا وفر ق  تهمه وروح المحافظة والت صب لجقيم 

قا أمر وهدق كل الكنائس وحر  كل الكتب 203فبرا ر عاق 23ي الرومانية القد مة  ألنه ف

 .20المقد ة"

فالتا  خ حافل والكنير من فاا ب البرر المختجفة  "فال غداضة  ذن في البح  

  فهو 21والتنقيب داخل ماضينا السحيق لننفض ال با  عما  مكن أن  صج  ل صرنا الحاضر"

مصد  أ اس  رجع  ليه األد ب من أجل أن  تخير ما شاء من فاا ب  حيجها أدواا فدال عن أن 
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تم ه فواجبه دائما"أن  كون شاهدا عجح عصرها وفجك مهمة شاعة األد ب جزء من عصره وما

فاألدب ال  صف الواعع فقطا وال كيفية التوافق مع  22من القب  أن نا جها مستحيجة عجيه"

المت يرا  من حولناا"و نما لد ه الس ة ليا جنا ند ك  ر  الت يير لجصيغ الناوتة المستقر  فح 

 .23واع نا الم اصر"

سرح  ذن ومنأى عن الفكر  فاإلوداع المسرحي صو   من صو  التأمل لم  كن الم

ا كنا نت امل مع ال مل المسرحي عجح أنه خطاب  حمل عقجية  و ذال قجيا وف بير عن حاجة 

جماليافه من خالل  المسرحي  ال تررافمدمونا فكر اا فكان حتما أن ند س ونية هذا ال مل 

  ؤ ته لج الم من وجهة نظر الكافب 

ي   تمد عجح النص التحجيجي  وهوالذالمنه  الوصفي -في عمومها -وفتبع هذه الد ا ة 

 األدوي منطجقا وغا ة وهدف ففسيرها وفهمه وصو   أوض  

 أنماط االغتراب في مسرحية أهل الكهف:

زمن  ثالثة من البرر  ب نون  لح  دو  محو  المسرحية حول صراع اإلنسان مع ال

الحيا  و د نوق  ست ر  أكنر من ثالثة عرون كانت لهم عالعا  اجتماعية وثيقة والناس والحيا  من 

حولهما وعندما عادوا مر  أخرى  لح الحيا  و د غياب  و ل اختجف ال الم من حولهم ما  األهل 

الوحد  وال روة في عالم جد د  مما ج جهم واألحباب واألوالد  األمر الذي دف هم  لح اإلحساس و

 هروون  ر  اً  لح كهفهم  فالحيا  في هذا الكهف الب يد المظجما أفدل وكنير من الحيا  مع 

ال  ستطي ون االندماج والت ا ش م هما حي    جب التركيز عجح الموعف الذي -والنسبة لهم-أشباح

فالكافب  رى أن الموعف   مق من خبر  الوجودا  حيط والفرد ودال من التركيز عجح الفرد نفسه  "

 .24 غم كل الم انا  التي فكتنف هذا الوجود في داخل ذلك المكان الذي  تطجب ال زلة والوحد "

 * في مسرحية"أهل الكهف" في ثالثة أو اد: alienation مكن  صد مظاهر االغتراب

 الذَّا االغتراب عن                                   

 

 االغتراب                                    االغتراب عن الاماعة    

 

 االغتراب عن ال الم والكون                                 

 االغتراب عن الذا :-1

  بر هذا المفهوق عن ش و  الفرد وانفصاله عن ذافه  ش و  وأن ذافه الخاصة وعد افه 

عبا   عن و يجة أو أدا ا ف بر االرخصية عن ذلك و دق االنتماء واالنفصال عن مار ا  الحيا  

 من حولهاا واال تسالق التاق لجذا .

لالندماِج  ر م فوفيق الحكيم و ض الرخصيا  في مسرحيته وصو   غير عاوجة 

والت ا ش مع األحداث من حولها مما  ا جها فهرب من الواععا فهرب من كل شيء حتح من 

النياب التي فستر الاسد الحاوي لجذَّا  نفسها. فما فكاد عين الكافب فد ك م نح محددا  حتح 
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 دخل عجيه مت ييرا  مت دد  وم قد   "فتأفي الصو   و يد  عن النموذج و دا  حر ها منه 

 .25حر را حقيقيا"ف

يا والروحي  فناد الذَّا  وب د ه: الماد تد  ذلك في عكوف الرخصية عجح الاسد 

الم تروة مم نة فيما  خص جسدها  ألنها وبسا ة ان زلت عن اآلخر ن  لم ف د فأوه ووجودهما 

مكان فح أعما  الذا  ال  فهمه أو  راه  ال من عاش منل هذه التاروة  حي  فصب  األحالق 

و يجة الذا  لجهروب من الواعع" ذ فتم واإلنسان في حالة من فقدان اإلد اك الواعي وحقيقة ما 

  ومن ثم فنفصل الذا  عن 26 رىا وحقيقة ما  تخيل من صو  وأحداث خالل حالة الحجم"

   يد .الواعع الحز ن ال ر ب  لح الحجم وكل ما فيه من خياال  

   صب  الحجم فيها هو 27وال يب ن اإلنسان فالحجم و يجة من و ائل االفصال وي 

الحقيقة  التي ف رت" جسجة متوالية من األفكا  المجمو ة مصبوغة والجذ  أو االنزعاج أو ونسبة 

 .28مت ير  منهما م ا"

-من ألم وعذاب-وكل ما فيه-وعد ج ل فوفيق الحكيم الحجم و يجة لجهروب من الواعع

يقة كما هي ول  سبغ عجيها من عبقر ته جماال لم  كن أو وراعة فأصب  الحجم منل الفن ال  نقل الحق

 لم فكن 

 "مرجينيا: ن م هو حجم كالحقيقة 

  مجيخا: وواض  ججي كأنه حقيقة 

 مرنوش: مرجينيا! مرجينيا كيف عرفت أنه حجم؟!

 مرجينيا:  ن لم  كن ما  أ نا حجما فنحن اآلن في حجم 

 مرنوش: ولم ال نكون اآلن في حجم؟!

 الحد الفاصل وين الحجم والحقيقة؟ لقد اختبل عقجي  ا ا ب! مجيخا: ن م ن م  م

 مرجينيا: أفر دان القول  نا عرنا ثجنمائة عاق في الحقيقة؟!

 مرنوش: )و مجيخا م ا( ثجنمائة عاق!

 : الحجم وحده هو الذي  ستطيع فيه اإلنسان أن   يش مئا  األعواق دون أن  ر ر ومرها مرجينيا

 مرنوش: صدعت  ا مرجينيا 

 مرجينيا: أحمد هللا أنه حجم و ال كنت فقد  ور سكا  لح األود 

 كذك  اوافرحتاه! وأنمرنوش: ن م 

 عط عجح منل ذلك الامال والذكاء الذي  أ ت في الحجم  مرجينيا: لم أ  ور سكا

 مرنوش: ماذا وك؟

 أن أعول  ني أحببت ور سكا التي في الحجم  حمرنوش! أخرمرجينيا: 

 مرنوش: ما هذا الهذ ان؟

 مرجينيا:)متنهدا في لذ ( كم  امل الحجم األشياء واألشخاص!

 مرنوش: وكم  روهها و بر ها أ دا!

 نها كذلك كانت في الحجم كال ر بة عني ال فصجها وي صجة ثم فكر  الربه مرجينيا: ن م ن م 

وفكر  الحفيد  فجك كجها من فنون الحجم التي  برع وها الحقيقة ن م  ا مرنوش  ن الحجم 

أحيانا كالفن ال  نقل الحقيقة كما هي ول  سبغ عجيها من عبقر ته جماال لم  كن أو وراعة لم 

 فكن 
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 األشخاص واألشياء لقد  أ ت كأنهم  دعونني والقد س! مرنوش: صدعت و رفع

 مرجينيا: عابا وأنا كذلك 

 مرنوش:  ني أفدل الحقيقة عجح خفدها وضآلتها 

مرجينيا: وأنا أ دا ولكن واأ فاه! لو أنها كانت في الحقيقة عجح هذا الامال والذكاء .ما 

 .29أجمجها!لو  أ تها  ا مرنوش! ما أجمجها"

حالة من االغتراب فسيطر عجح مرجينيا المحب لبر سكا  غير أن الزمن  حول وينه 

ووينها  فيأفي الحجم كاشفا عن  حساس والدياعا واالغتراب نتياة هذه الفاو  الزمنية  فالكافب 

الحبكة هنا  جاأ  لح الحجم ووصفه و يجة من أجل" التوافق وين األحداث والزمن لكي  صل  لح 

 .30والصراع في الوعت المنا ب فال  حدث خجل في وناء المسرحية"

 األحداث            الزمن                                                   

                                                                                               

 

ذا  وكل أحالمه و موحافه وصراعافه"  نه اال تيهاق وحصر الم نح حجم   كس عالم ال

كما في اال تيهاما  الالش و  ة التي فصج   حما لكل التخييال  التي فربع الذا   غبتها عجح 

  حي   رى في الحجم األشياء التي فدل عجح ما 31المستوى المتخيل وإعاد  فقد مها  لح نفسها"

لصو ا فإذا خجصت في المناق من شوائب األجساق أشرفت عجح ما  ر د" ألن النفس عالمة وا

 .32 نالها"

و ذا كان مرجينيا عد فااوز فاو  الزمن من خالل الحجم  فبر سكا حبيبته حاولت ولكنها 

 في النها ة ا تسجمت لنداء ال قل الذي فسر لها هذا الحب وأنه ضرب من الانون 

هذا؟  رو  خفي ال فد كه( أأنت فخا بني أنا وكل  "ور سكا:)مأخوذ  في غير ا تنكا  ول في

هذا كالق لم  قجه لي أحد من عبل  ال أنت اليوق!  -كأنما فخا ب نفسها ور سكا - مرجينيا ال  ايب()

 ما أجمجك وطال من أوطال المآ ي اإلغر قية التي كنت أ ال ها خفية عن غالياسا وأنا ص ير !

مرجينيا: ) تظاهر والهدوء والفتو ( م ذ   أ تها األمير   ني ما عصد  وكالمي شيئا  وي  وراء 

 ذمتك 

 اء ذمتي؟ مم؟ور سكا:  ور

 مرجينيا: مما ا فبطت وه من عهد.

 ور سكا: أي عهد؟!

 مرجينيا:)في هدوء( أوال ف رفين هذا أ دا؟!عهد الخطبة ويننا.

 ور سكا:)وهي فنظر  ليه في حسر ( واأ فاه! اآلن ال شك عندي.

 مرجينيا:)في مرا  ( أخيرا 

 .33مانون!"ور سكا: متممة عبا فها الساوقة في أنك 

 الحجم 
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 ر ر مرجينيا البطل الحقيقي في هذه المسرحية وحالة من اال فباك الزمني والدياع وين 

 ا وال قل المد ك لفاو  الزمن وينهما -ور سكا-القجب المحب المت جق ومحبووته

ثم  أفي مرنوش و د مرجينيا في حام الم انا  من فاو  الزمن التي فحول وينه ووين 

غم مرو  ثالثمائة  نة عجح غيبته عن أهجه  ال أن حبه لهم دف ه لجبح  عنهم زوجته وأوالده  فر

 محمال والهدا ا.

"مرنوش: موالي! أفأذن لي وكجمة  نك عجت الساعة  ن حاجافنا عندك مااوةا وعد أذنت لي اآلن 

في الذهاب  لح ويتي غير أني عند خروجي فذكر  أني  أدخل عجح امرأفي وولدي 

ا  حسبان أنح عجح  فر هذا األ بوع وفذكر  أني منذ عاق كان عد خالح الوفات وهم

أوفدني دعيانوس  لح األعاليما ف بت عن ويتي أ و ة أ اقا فجما عد  حمجت م ي  لح 

ولدي من الهدا ا ما  ر وه  رو ا وال   ب عندي أنه  ت زى عن غيبتي وما  حسبني 

 .34 أحمجه  ليه من هد ة"

 لد والزوجةا في ود  لح زميجيه حز نا واكيا و رعان ما  كترف مو  الو

 "مرنوش: مافت 

 مرجينيا: من؟ هي أ دا؟ )مرنوش ال  ايب( امرأفك كذلك؟

 مرنوش: مافت 

 مرجينيا: متح؟ وكيف؟ حدثني واهلل  ا مرنوش!

 مرنوش: مرجينيا

 مرجينيا: ن م فكجم 

 أهجي  ا مرجينيا   مرجينيا! مامرنوش: 

 مرجينيا: ) طر (.

 مرنوش: ما  أهجي  ا مرجينيا ....

 مرجينيا: ) طر (

 .35مرنوش: ما  أهجي  ا مرجينيا "

لقد  يطر االغتراب عجح مرنوش عندما أد ك حقيقة و نهم  لح الحيا  مر  أخرى و د 

نوق  و لا ثم  يطر عجيه مر  أخرى عندما أد ك وفا  أهجه جمي ا  فا تسجم لجيأس و فض فكر  

ق لجواععا ومحاولة نسيان الماضي وكل ما فيها ومن فيها وعد حاول مرجينيا أن االندماج واال تسال

  خفف عنه هذا ال ذاب ومحاولة التأعجم مع الواعع الاد د واال تسالق لألمر الواعع 

 "مرجينيا: أ ها المسكين! لقد جننت منل  مجيخا هذا كل ما في األمر 

 الستين  مرنوش: أنت ال فرى الحقيقةا اوني ما  في  ن

مرجينيا: هب أن هذا حدث أفبكيه اليوق  ا مرنوش؟ هب أنه ما  في  ن الستين كما فزعما شر فا 

و د أن عاش حيافه شر فاا وعافل في صفوف األوطال و وما وجغ القياد  وماد ا مه كما 

 فرى فماذا فر د الونك أكنر من ذلك؟

ني اآلن وهذا ال الم! هذا ال الم مرنوش: )صائحا( كفح هراء! ولدي عد ما  وال شيء  روط

المخيف ن م صد   مجيخا هذه الحيا  الاد د  ال مكان لنا فيهاا و ن هذه المخجوعا  ال 



 شيماء عبد الرحمند. 

 

لسن صحيفة
أ
 20 2017ر يناي 33 ال

 

ففهمنا وال نفهمها هؤالء الناس غرواء عنا وال فستطيع هذه النياب التي نحاكيهم وها أن 

 .36فا جنا منهم"

ال با  " هؤالء الناس غرواء عنا  هكذا ا تطاع فوفيق الحكيم أن  ختزل فكرفه في هذه

وال فستطيع هذه النياب التي نحاكيهم وها أن فا جنا منهم" لحظة اغتراب  يطر  عجي مرنوش 

كرفت عن فجسفة الكافب في مسرحيته  فالحيا  هي ماموعة الرواوط التي فروط اإلنسان و يره 

أصبحت عدما فاإلنسان مهما حاول من البرر  فإذا فقط ت هذه الرواوط  ذوجت الحيا  فينا ومافت و

 افدا لمظاهر التأعجم هذه ول  وما  ت ذب وهاا  -في داخجه -أن  تأعجم و ت ا ش مع واعع أليم  ظل

وعد ذكر الكافب هذا في حد   مرجينيا ومرنوش عقب وفا   مجيخا وكيف كانت النياب مصد  

 اعع.حجقة وصل وينهما ووين هذا الو - أ هما–عذاب لهما  ألنها في

 "مرنوش: )و د لحظة صمت( مرجينيا ا دل عجح وجهه غطاء!

 مرجينيا: أي غطاء؟

 مرنوش: خذ جزءا من ثياوي  ني أكاد أختنق فيها 

 مرجينيا: )في صو  مت ير( أنا أ دا أختنق 

 مرنوش: )صائحا وعد لمس ثياوه( مرجينيا مرجينيا!

 مرجينيا: ماذا؟

 مرنوش: مرجينيا! ثياوي! 

 مرجينيا:  واه مرجينيا!!افحص ثياوك!

 مرجيني: )و د لحظة في  عب( مرنوش!.ن م ن م.

 أد كت أد كت  ا لجهول! أممكن هذا؟

 مرنوش:  نها ثياب الحجم  ا مرجينيا.

 مرجينيا: أجل  ا مرنوش.

 مرنوش: ما م نح هذا؟

 مرجينيا: لست أد ي  واه  ني خائف!

 .37مرنوش: اآلن لم  بق شيء"

صو  الكافب حالة االغتراب عن الذا ا واأللم النفسي الذي  يطر عجح أهل الكهف 

فمن المظاهر الوجدانية أن فذكر وجدانا من شأنه أن  نير وجدانا منجه أو و د م رفة الحقيقة  

ضده  مما  ا ل متجقح النص  قظا عجح الدواق"متأمال ومتسائال و وما مصدوما فالكافب ال  س ح 

البراعة أو  ظها  المها   أو أى هدف ذافح آخرا ول  طم   لح فحقيق أكبر عد  من  لح فحقيق 

وهذا هو القصد من ال مل المسرحي  اإلنسانية التح فتااوز حدود  38فماهح التاروة الم يرة"

ال الف األدويا لتنادى أعما  الوجدان البرري ال اق  نها أعرب ما فكون  لح نبدا  القجب 

عجح  نسان فقد زمنه وعصره وأهجه ول وعالمه هذه الروح هي التح ففسر وجهة  المختنق واأللم

 النظر التي  ختا ها فوفيق الحكيم فيما   رت له من عدا ا الفكر.
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 االغتراب عن الاماعة: -2

هو مرهد االغتراب الباح  عن الحقيقة والموعن وفقدانها فماما  حي  ناد في جوانب 

-ح االغترابا والوحرة مع االعتراف وأن هذه الاماعة وكل ما فيهاالمرهد كجما  فدل عجح م ن

 ال فمنل الرخصية. -من عيم وأعراف و جوك

الذي  –صو  ال قل في المسرحية -وعد صو  فوفيق الحكيم هذه الحالة في كالق  مجيخا

ول كان  نظر  ليهم وكأنهم  -خا ج الكهف-أد ك من البدا ة  ص ووة ال يش مع هؤالء البرر

 خجوعا  من عالم آخر.م

 "مرنوش: ماذا ف ني؟

  مجيخا: أفد ي كم لبننا في الكهف؟

 ) مجيخا  دحك ضحكا  عصبية هائجة( شهرا عجح حساوك الخرافي؟ مرنوش: أ بوعا

  مجيخا: )عجح نحو مخيف( مرنوشا  نا موفح!  نا أشباح!

 مرنوش: ما هذا الكالق  ا  مجيخا؟

 عاق! فخيل هذا! ثجنمائة عاق لبنناها في الكهف!!  مجيخا: ثجنمائة

 مرنوش: مسكين أ ها الفتح!

 مجيخا: هذا الفتح عمره نيف وثجنمائة عاق! لقد ما  دعيانوس منذ ثجنمائة عاق! وعالمنا واد منذ 

 ثالثة عرون!

اآلن في  مجيخا: )في صو  كال و ل( أجل  نا أشقياء أشقياء نحن ثالثتنا وعطمير م نا ال أمل لنا 

 .39الحيا   ال في الكهف فجن د  لح الكهف  ني أمو   ن مكنت هنا"

 أد ك  مجيخا الحقيقة التي أد كها أعرانه و د محاوال  من أجل الت ا ش مع هؤالء البرر  حقيقة

االنفصال عنهم فهم ال  منجونه في شيء وال هو  منجهم  اإلحساس والمو  في خدم الحيا    فض 

 واألشياء  فبا  وجوده عدماا وال دق وجودا له.لجناس من حوله 

 "مرنوش: أشروت شيئا  ا  مجيخا؟

  مجيخا: لست ورا ب وال ومانون  ني أعول لك الحقيقة اخرج و ف وهذه المد نة وأنت ففهم 

 مرنوش: أفهم ماذا؟

  مجيخا: ففهم أننا ال  نب ي لنا أن نمك  وين هؤالء الناس لحظة واحد .

  خيفك من هؤالء الناس  ا  مجيخا؟ أليسوا وررا؟ أليسوا من الروق؟مرنوش: ما الذي 

  مجيخا: كالا  نهم ناس ال  مكن أن نفهم من هم! وال  مكن أن  فهموا من نحن 

 مرنوش: وما  ديرك؟ فانبهم وامك  وين أهجك 

 )متذكرا( ولكنك ذكر  لنا أن ليس لك أهل  ا  مجيخا 

 .40ي واجدهم و د ثجنمائة  نة؟!" مجيخا: و ن كان لي أهل فهل فحسبن

كما  -حين ف رت أحزان الرخصية واغتراوها -فدمنت المسرحية و دا  نسانيا واضحا

الروط وين ماموعة من الناس الذ ن  ندوون  أكد  في الوعت ذافه عجح الب د النفسح وأثره فح

فحت لواء   د ولوجية موحد   حي    بر االغتراب في المسرحية عن ال العة مع الاماعةا التي 
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"فالحيا  الوجدانية ما هي  ال دوافع لجسجوك ومن ثم  وفخبطهاافؤدي  لح ضياع الرخصية 

  41سانا والتي فدو  حول الجذ  واأللم "فالوجدان  توزع كل الحاال  النفسية التي  حس وها اإلن

 يطر  حالة من ال زلة عجح الرخصيا  أو لنقل حالة من الرغبة في التحر  من عيود 

من وين موضوعا  مسرحيا  فوفيق الحكيم  -مفهوق الحر ة –الماتمعا وعد كان هذا المفهوق

الرعيل االشتراكي أو الذهنية  "فالحر ة في مسرح فوفيق الحكيم جاء  كجها و يد  عن فكر  

الوجوديا  ذ كانت أدوا  القمع عنده: الكجمةاوالموعفاواإلنسان وعجح هذا  مكن القول:  ن 

عد دا  حول القيم  -ومقا نتها والحر ة ال امة ومقاوجها الموضوعي -مفهوق الحر ة في مسرحه

ا  فطرح من خالل وما فحمجه من أفك 42والمبادئا التي فنطوي عجيها أف ال الحر ة ومما  تها"

شخصيا    مت و نا ة عالية الذهنيةا وعد عرضها الكافب والركل" الذي فسم  وه اإل ا ا  

  حي  أصبحت الرخصية متحر   من كل عيود 43الرمز ة المتنكر  التي عال  فيها موضوعافه"

ماهي  ال الماتمع مع الر و  وال روة وما  صاحبها من خوف وعجق وانف ال|  فالحيا  الوجدانية 

دوافع لجسجوك " فالوجدان  توزع كل الحاال  النفسية التي  حس وها اإلنسانا والتي فدو  حول 

  44الجذ  واأللم"

 الوجدان                               

                                                   

                     

 األلم              الجذ                           

 االغتراب عن ال الم والكون:

اغتراب ميتافيز قيا مرفبط ووعي الرخصية ووجودها وفناهيهاا حي   فقد اإلنسان 

  حسا ه والحيا   ال  جم  ذا كان   يش في هذا ال الم أق في عالم آخر من نس  خياله.

 " مجيخا: أ ن مرجينيا؟ أ ن مرجينيا؟

 : ما وك  ا  مجيخا؟مرنوش

  مجيخا: ادع مرجينيا عجح عال!ولنذهب ولنذهب 

 مرنوش:  لح أ ن نذهب؟!

  مجيخا:  لح الكهف ثالثتنا وعطمير م نا كما كنا 

 مرنوش: لماذا؟! ماذا ف جت؟ ماذا حدث؟

  مجيخا:  لح الكهف ثالثتنا وعطمير م نا كما كنا 

 مرنوش: ماذا  ا  مجيخا؟ أجب 

 : هذا ال الم ليس عالمناا هذا ليس عالمنا  مجيخا

 .45 مجيخا: هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا وها صجة"

أصب  ال الم غر با وكل أو اده  ال عيمة وال م نح له و د أن غيب المو  األهل 

واألحبابا وانتهت األحداث التي فركل وعي الرخصية وال الم  أحداث فركت وصما  عميقة في 

 الوجدان.
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 "مرنوش: )في  عد ( ماذا فقول أ ها الرقي؟!

 مجيخا: )في صو  كال و ل( أجل  نا أشقياء أشقياء نحن ثالثتنا وعطمير م نا ال أمل لنا اآلن في 

الحيا   ال في الكهفا فجن د  لح الكهف هجم  ا مرنوش! ليس لب دنا اآلن  ميعا وال 

 كنت هنا.مايب  ال الب ض هجموا ونا  حمة وي!  ني أمو   ن م

 مرنوش: أنت جننت أ ها المسكين!

 مجيخا: لست ومانون  لح الكهف الكهف كل ما نمجك من مقر في هذا الوجود! الكهف هو الحجقة 

 .46التي فصجنا و المنا المفقود!"

"الكهف كل ما نمجك من مقر في هذا الوجود"هكذا صرح الكافب وحجقة الوصل التي 

ل ر ب عنهما اغتراب وانفصال عن عالم ال   رفون عنه شيئا فروط"أهل الكهف" وهذا ال الم ا

 وعالم آخر ُغيب وكل أ كانه من زمن و يدا عوالم مختجفة متداخجة ومتراوكة  امع الكهف وينهم.

 
و نت فيه الرخصيا  الرئيسة و د نوق ا ت ر  ثالثمائة عاق   الذيالكهف هو المكان 

ومع وحرة هذا المكان فإنه ال  سبب ألما نفسيا لجرخصيا   فيمجيخا  ر ر وحنين له وكأنه  تجمس 

 ائحة ذكر ا  الماضي فيها" فالذكر ا   اكنة وكجما كان ا فبا ها والمكان أكنر فأكيدا أصبحت 

 .47أوض "

رعا حامال وعاء( هاهو ذا وعاء من الجبن موالفي ما وك؟! )ور سكا ال فتحرك غالياس: ) دخل مس

 الوعت    واه! فاو جتفت المؤدب  لح الانة( 

 ور سكا: )في صو  واك  سمع( ن م 

غالياس: ) نظر  ليهما في صمت ال  ارؤ عجح الكالق وأخيرا( موالفي! أفبكين؟ )ور سكا ال 

 ميت منذ أ اويع  فايب(  نك جئت  ا موالفي عجح أنه

 ور سكا: ليتني وجدفه كذلك 

  ادي  ذن الحزن والبكاء؟! ااألمر! ماذغالياس: عدي 

الكهف

عالم

عالمعالم
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ف جم أني لم أشأ المايء  ليه وهو عجح عيد الحيا ا  تغالياسا أنور سكا: لست أوكي لنفسي  ا 

 وانتظر  عن عصد  ول هذا الرهر ألم أعل لك: محال أن  ام نا الحب في هذا ال الما أو

 عجح األعل في هذا الايل؟

 غالياس:  ذن لم فبكين  ا موالفي؟

! لو أنك فحس وففهم  ا لجقسو !  ني أوكي فجك الس اد  لتي لم ت كالبر  ور سكا: آه  ا غالياس

لحظة ثم انطفأ  وفاضت  وحه في الجحظة التي ظفر فيها والس اد ا ولفظ النفس األخير 

محال لكن في جيل آخر حي   امرجينيا! هنوهو  أمل في المجتقح ن م  لح المجتقح  ا حبيبي 

 ال فاصل ويننا.

 آخر؟! غالياس: في جيل

 .48ور سكا: ن م أو في عالم آخر"

طرح النص نفسه في صو   فساؤال ا وال  تو ع عن فقد م  جاوة عن  ؤال عد م عدق  

ماذا  يحدث لنا و د المو ؟( وعد ف مد الكافب انتقاء مفردا  موحية فصو  حالة )البرر ة  

واالغتراب  عجق النفس الحزن المسيطر  عجح ور سكاا مفردا  حافجة واأللم والحزن والقجق 

 ني أوكي فجك الس اد  التي لم ت )موجز  اإلنسانية التي  نتزعها الحب والد نا مستخدما عبا   

 كالبر  لحظة ثم انطفأ !(

حجم عصير  رعان ما  نتهيا هكذا  تصاعد مفهوق االغتراب من أفق النفسي الداخجي 

 يطر شب  المو  عجح الكهف وكل أ كانه و د أن ظهر ور ق من   الخا جي. حي لح االجتماعي 

 األمل في اوتسامة عجح وجه مرجينيا عبل وفافه وجحظا  عندما شاهد حبيبته ور سكا.

 االغتراب والمكان:

كافب عنصر المكان و يجة   تمد عجيه في وجو   فكرفها وكجما ا تطاع األد ب ج ل ال

 .49فه أعرب  لح الذهنكان  صو أن  ر م وكجمافه المكانا 

 الذيولقد نرأ  جماليا  مختجفة فب ا لجهيئة التح   مها الكافب وكجمافه الموحية لجمكان 

عند -فيما و د- ساعد المخرج المسرحي حي    م فوفيق الحكيم المكان وركلفدو  فيه األحداث  

فحو ل النص المكتوب  لح عمل مسرحي عجح خربة المسرحا "حي  فتدافر جهود كل من: 

المخرج والممنل والمنت  والمهندس الذي  صمم د كو  ال مل المسرحي  فال فقل أهمية هذه 

 .50األدوا  الخجفية عن دو  الممنل الذي  ظهر لجامهو  عجح خربة المسرح"

عندا تيقاظ أهل الكهف في أول األمر و د نوق ا ت ر  ثالثمائة عاقا كانت الحيا  خا ج 

حقيقة وواع ا جد داا أما الكهف فهو واع هم القد م المظجم المسيطر عجيه  -والنسبة لهم -الكهف

مر  خياال  وأوهاقا أما و د ما عادوا  ليه في المر  النانية هروا من الحيا  خا جه  عاد الكهف 

 أخرى ليحتل موعع الحقيقة 

حالة من االغتراب المكاني  يطر  عجح أهل الكهف انتهت وموفهم جمي ا في هذا 

المكان المحدود الم جقا حالة ف كس نظر  الكافب وفكره  فد ا ة"النسي  الج وى لجنص فميط 

 .51الجناق عن أعما  الذا  المبدعةا وفدئ جوانبها المستتر  "
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وعد كانت أماق فوفيق الحكيم فرصة فدفع عنه هذا االفهاق من خالل  حدى شخصيا  

الذي كان  دافع من أجل البقاء مع حبيبته ور سكا والتأعجم مع الزمن حتح  –مرجينيا –المسرحية

 ظفر ومحبووتها لكن الكافب ج جه  ستسجم و رجع  لح الكهف و مو  مع أعرانه و د ما شاهد 

نها ة  من الممكن أن فستمر ال العة وين مرجينيا وور سكا وفنتهح نمرنوش  فكاثم احتدا   مجيخا 

  يد  ف طي ور قا من األمل والس اد " ولكن فوفيق الحكيم أوح  ال أن  طبق فجسفته عجح  ول 

 .52الخط ف اد وهما  لح الكهف"

كان مرجينيا آخر من عاد  لح الكهفا ثم من و ده ور سكا التي أغجق عجيها الكهف مع 

الكهف المظجم الذي كان نقطة  حبيبها مرجينيا  ووذلك  كون آخر عهدهم جمي ا والحيا   هو هذا

االنطال  و د نوق ا ت ر  ثالثمائة عاق  مما ج ل الم رفةَ في النها ة نسبيةًا وضاع اليقينا 

واشتد  الحير ا و اد فصو  فكري  أنَّ أهل الكهف في حالة صراع مع الواعع خا ج الكهف  

 من الواعع المنير. – غم ظجمته –الذي أصب  أعرب  ليهم

-مرجينيا–مرنوش–لكهف نها ة الرخصيا  الرئيسة في المسرحية:  مجيخاشهد هذا ا

ور سكا  وعد أغجق الكهف عجيهم جمي اا ودفنت ور سكا مع حبيبها مرجينيا و د أن شهد  لحظة 

 احتدا ه.

ور سكا:  ني أعرف  خالصك و يب عجبك دائماا أنت عجت  نك مست د لجمو  من أججيا وعد 

 همك ومطاوعتيا وعد  حاكمك و قتجك  سألك المجك عنيا وعد  ت

 غالياس: ال  همني هذا  ا موالفي  ن حيافي الباعية هي لك وفي خدمتك دائما لكن...

 ور ئة هذا  اب أن  كون  كغالياس! ذمتور سكا: ال فخف  ا 

 ور سكا: ومهمة أخرى  ا غالياس  ذا عجمت الناس عصتي وفا  خي فاذكر لهم كما أوصيتك 

  هم والخروج( أنك عد سة غالياس: )وهو 

 ور سكا: كال كال أ ها األحمق الطيب ليس هذا ما أوصيتك 

 غالياس: أنك امرأ  أحبت 

 ور سكا: ن م وكفح 

 .53) خرج غالياس وفبقح وحدها و  جق الكهف عجيها وعجح الموفح(

 فأفي أهمية المكان من الدو  الذي  ج به في ونية المسرحية  وحي  ال  أفي منفصال عن

الم نح و نما  مدي مع الم نح في  يا  واحد فهو امتداد ألحداث االمسرحية  فحالة االغتراب 

 ذا ا تطاع كل منهم ال ود  مر  أخرى  لح  فنتهيالتي  يطر  عجح الرخصيا  من الممكن أن 

الكهف وفرك هذا الواعع وما فيه من آالق وغروةا وعد أشا الكافب  لح ذلك فح أكنر من موضع 

 لمسرحية.فح ا
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مما  بق  مكن حصر موعف أهل الكهف من الماتمع وال الم خا ج الكهف  عجح أ و ة 

 أشكال:

 (2شكل )                                           (                         1شكل )       

 ال زلة الكجية                                              النو   عجح الواعع                 

 (4شكل )              (                                                         3شكل )          

 محاولة الت ا ش مع الواعع                                               الكهف(  االغتراب )داخل        

ولو أعدنا عراء  هذه األشكال  ل رفنا أن دو  الكافب هو نرر وعي جد دا وفصحي  

وعي عائم  من خالل  وط نفسه وهموِق الماتمعا ومحاولة الت ا ش مع الواعع  فمن عالما  ند  

ال  الحيا  وفتامد في نظره األشياء الرؤ ة عند الكافب"أال  ست ر  في حالة واحد  و نسح فحو

ثاوتة  كر  فيها الواعع نفسه  فقراء  األداء المسرحي" فنبت  54وكأنما فسير عجح وفير  واحد  "

مقولة شكسبيرالم روفة"الدنيا مسرح كبير"  فما  ؤد ه الممنجون عجح خربة المسرح من أدوا  

  55سرح" راوه وركل كبير ما نف جه في حيافنا خا ج أوواب الم

ختم فوفيق الحكيم مسرحيته و ود  الرخصيا  الرئيسة  لح الكهف  و د أن ثبت لهم 

ص ووة الحيا  خا جه  والكهف هنا له داللة وجدانية عميقة في نفس الكافب فتااوز الداللة 

كفاح من أجل فكو ن هذا المفهوق الوجداني أللم  الحسية المكانية  فقصة"أهل الكهف"عصة

أهل  فاسده وركل واض  ونية مسرحية الذيالواعع  لح كهف األحزان  والهروبا مناالغتراب 

 الكهف.

"المجك: ) رير  لح  جال الد ن( اآلن فقدموا أ ها الرهبان وعوموا ور ائركم و  ومكم 

 نفخ في األووا    ذانا وسد القبر المقدس  ا وداعا لجقد سين وو دئذ فجنخرج ولتد  الطبولا و

 غالياس وأنت  اغالياس أعجن  لح الر ب أن األمير  عد من ها المرت عن فود ع القد سين 

)الرهبان وخجفهم المجك والحاشية  قومون والر ائر والترافيل ثم  خرج و د ذلك الاميع 

 ور سكا فظهر و د خجو المكان(.

حذ ( لقد غافجتهم وجئت  ليكا والوعت ضيق وعما عجيل فد  غالياس: )  ود مسرعا في 

 الطبول و نفخ في األووا  لسد المدخل فأخبر ني  ا موالفي عجح عال وم فأمر ن؟

 .56ور سكا: ال شيء و د ذلك  ا غالياس  ني أشكرك اذهب"

مقطع  ردي خال من الصو  ا فقط جمل متتاو ة  فكون ثمر  اليقين في النها ة هي 

سالق التاق لر و  االغتراب  فقد وصجت ور سكا  لح النتياة نفسها  التي كانت فحاول جاهد  اال ت

االوت اد عنها مما أدى  لح ف مق غروة الرخصية وان زالهاا فأصبحت منفصجة عن الواعِع. وآثر  

ق المو  مع مرجينيا عجح حيا  حز نة و ده  مختفية داخل كهف األحزان متحصنة وها و يد  عن آال

 التي أ ست م رفتها عجح فهم الواعع من حولها. -أو هكذا فخيَّجته ور سكا -الواعع المخيف
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 نتائ  البح :

 الحظ أن فوفيق الحكيم عد   م المالم  الذهنية لرخصيا  مسرحية أهل الكهفا -1

وغاب وصفها الخا جي وا تنناء و ض المراهد في المسرحية   حي   فرت" فقد م الصراع 

الفكري ف امال خاصا مع مختجف عناصر الركل المسرحي  فال  صب  اهتماق الكافب منصبا عجح 

 نف ل المتجقي وما ف انيه من أزما ا ول فصب  الرخصية فاسيدا فقد م شخصيا   نسانية حية 

لذلك كان فركيز الكافب عجح فصو ر حالة االغتراب  57لم نحاأو  مزا لقيمة اأو فكر  ما"

المسيطر  عجح الرخصية أكنر من االهتماق والركل الخا جي وا تنناء و ض المراهد في 

 ذلك أعرب لجمسرح الذهني .و58المسرحية ذكر فيها مالم  و ض الرخصيا 

كنافة حدو  الم اجم الذهنية المارد :)ال قل/القجب/ الدمير /الاسد/الحقيقة -2

المو /الامال / الذكاء / الحجم/السراب /األنين /الزمن /البصير  /اإل مان /الكفر /اليقين / /

الرمز ة في كنير كجما  موحية م بر  عن الم نح ف بيرا دعيقاا و ن كان   جب عجيها  59الحكمة(

  من خالل"ا تدعاء صو   60من األحيان  فالرمز  ساعد في فجخيص وفركيز م طيا  الحدث

  لذلك خجت ل ة الحوا  من التقر ر ةا والمباشر   61المخزون الج وى  لح ماال التخا ب"

ي فنت  فأصبحت الفروت الذهنية هي المتحكمة في األحداث ثم  أخذ الكافب في م الاة النتائ  الت

 عن هذه الفروت لو فحققت 

ور سكا"  لح  موز مما ج ل - مجيخا–مرنوش–فحولت الرخصيا  الرئيسة:"مرجينيا-3

المسرحية  سيطر عجيها ال موت وهو ما   ني ص ووة فاسيد الصراع وين األفكا  عجح 

المسرح   ذ كيف  مكن  خراج فكر اغتراب الذا  واالغتراب عن الاماعة واالغتراب عن 

لكون وال الم  فإذا"كانت الج ة  موزا لج الم الخا جي وال الم النفسيا وكانت وظيفتها  ثا   ا

الصو  المماثجة عند ال ير أو  عانتهم عجح فكو ن منل فجك الصو ا مما  ربه عمجية النقل من نفس 

ت  من فالكافب  ن 62 لح نفس فقد عال األدواء الرمز ون وأن م طيا  الحواس متداخجة متبادلة"

خالل الرمز" خطاوا شبه عقالنح عر با من المحاكا  والنظر  لح شرو  الواععا و ذا كان  من  

نفسه  جازا  الت بيرا و ذا كان له الحق فح  ؤ ة فخيجية لألشياءا فإننا ن رف جيدا أن هذه هح 

 63مقتديا  الفن"

وة ا تي اب كان فوفيق الحكيم واعيا وهذا الم نح في مسرحه الذهني   غم ص و-4

النص المسرحي لألفكا  الذهنية المارد   ال أن فوفيق الحكيم فااوز هذه الص ووة من خالل 

ال نا ة والحوا  الد امي في النص المسرحي  فافسم الحوا  وبالغته وعد فه عجح فصو ر األحداث 

ا ش مع الواعع فصو را دعيقا  من ذلك حوا  مرجينيا مع ور سكا محاوال م ها أن فتقبل األمر وفت 

 64الحالي.

ف الة فال ود لها من وجود متميز في  -داخل ال مل المسرحي-ولكي فكون الرخصية-5

الحركة المسرحية   تحقق هذا عندما  نا  الكافب المسرحي في وضع شخصيافه في المكان 

 ة المنا با وفقد مها وطر قة فتنا ب و بي تهاا فيتم الحكم عجح نااح الكافب من خالل د ا

" نتاجه وعقجه في ضوء فيز ولوجيته والم نح المادي الدعيق لهذه الكجمة وا تب اد الجذ  التي فتأفح 

ا وكذلك فهم  وداعه من خالل  لقاء الدوء عجح فاا وه التي فكرف عن 65وقراء  ال مل األدوي"
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ا س مسرح فكو نه النقافيا ودو ها الفاعل في صياغة أ جووه وففكيره  " لذلك كان ال مفر لد

الحكيم من أن  حيط واوانب حيافه وفاا وه  ليد س آثا ها في مسرحيافها و لح أي حد ف تبر 

  وهذا  فسر أهمية أن  د ك القا ئ أن 66هذه المسرحيا  ف بيرا عن فاا وه الذافية وال امة"

 لكل عمل أدوح خصوصية ماا وأن خصوصيته" ف نح ففرده عن األعمال األخرى الساوقة عجيها

 .67وهذا  فرت أن  ت امل القا ئ/الناعد مع األعمال األدوية وذهن متفت  و قظ دائما"

جاء  ل ة الحوا  المسرحي كاشفة عن األحوال النفسية لجرخصيا ا مما  اعد في -6

الكرف عن أفكا ها ومواعفها المختجفةا فالحوا  هو أدا  المسرحية  الذي   رت الحوادثا 

الحوا  عند   م الحوادثا وفجو ن المواعفا ول هو الذي   ول عجيه  واألشخاص" وال فقف مهمة

أ دا في فكو ن الرخصيا ا فال ود لنا أن ن رف من  ر قه  بائع األشخاصا ودخائل نفو هما 

فهو الذي  اب أن  ظهرنا عجح ما ظهر منهم وما خفيا ما  ف جون أمامناا وما  نوون أن  ف جوا ما 

  لذلك فأخذ المسرحية 68صا وما  دمرون لهم في أعما  النفوس" قولون ل يرهم من األشخا

شكجها النهائي عن  ر ق الحوا  الذي  دفع الحبكة مرحجة أو أكنر في فقدمهاا كما أنه  وض  

 بائع الرخصيا  الرئيسة ودواف هاا أو عد  حقق هذ ن الهدفين م ا وفي وعت واحد"  لهذا كان 

 ظهر وكأنه حركة انب اثيةا وأن فحت هذا السط  المائ   عجح الكافب أن  نظم حوا ه  وحي 

 .69المدطرب فيا ا عو ا  حمل األشخاص والحبكة  لح غا تها المحدد "

فحر  شخصيا  مسرحية أهل الكهف من الصو   التقجيد ة النمطية  فمرجينيا لم  -7

اني  متذوذوا منكسرا  كن دائما ماسدا لجقجب المف م والرباب ول ناده   يش حاال  التردد اإلنس

ا ثم نراه في موضع آخر مستسجما لقجبه 70ممزعا وين حب ور سكا و د اكه لفا   الزمن وينهما

 .71متمسكا والحيا  من أجل حبيبته ور سكا

حالة من الصراع الداخجي وين القجب وال قل  يطر  عجح مرجينيا وور سكااهذه الم انا  

الفكر  الذهنية لجمسرحية فالحب  تااوز كل حدود الزمن منجت  حدى  ضافا  فوفيق الحكيم عجح 

وأ وا ه من أجل لحظة   اد  ف يرها الرخصية مع من فحب  حتح لو كان المو  و دها"كل هذا 

  72ال  همني اآلنا ألني عائرة اآلن في حقيقة واحد   أني   يد  هنا"

رهد  فالحب في المسرح" ذا   اد  مؤعتة  ر  ة حي   سيطر الحبا و  يب ال قل و يدا عن الم

اهتدى ونو  ال قل ومنطقه لم  كن هذا الحب الذي  قوق عجح ال ا فة أصالا و أوح أن  كون حبا 

 .73  اضيا   ر   لح آذانه في الم ادال  والقدا ا المنطقية"

مما  بق  مكن القول  ن هذه المالم  التي   مها فوفيق الحكيم لرخصيا  مسرحية 

أهل الكهف عد خجصت الرخصية من كونها مارد أعن ة ألفكا  المؤلف وعروتها من الطبي ة 

البرر ة  غم الفكر  المسيطر  عجح المسرحية  حي   حتل الب د الفكري في مسرحية أهل الكهف 

هب د.محمد مندو   لح أن فكر  الب   ليست المدمون األ اس لهذه منزلة  ئيسةاأو كما ذ

المسرحية و ال فقد  كل عيمتها  فمسرحية أهل الكهف فحمل مدمونا جد دا أو ع وأغنح من 

فكر  الب   في ذافها فهي" فحدد  أي الحكيم في صراع اإلنسان من أجل الحيا  وضد الفناء.وعد 

 .74مرنوش ومن خالل فاروته"أجرى الحكيم هذا الرأي عجح لسان 
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في الحوا  الفني أن  بت د عد  المستطاع عن  -من خالل  وداعه -جاهد فوفيق الحكيم-8

الامود والذهنية حي  جاء الحوا  متنا با مع مقوما  المسرحية وغا تهاا"ففي أهل الكهف  ظهر 

التخا ب وين  ا فهو أدا 75شباب فوفيق الحكيم في حوا ه وعد فه عجح التكنيف المسرحي"

الرخصيا  لذلك  نب ي أن  كون دعيقاً فؤدي كل كجمة فيه دو ا فاعال داخل ال مل  فاألدب 

المسرحي"  ديق واإلفاضةا والوصفا واال تر الا و اب  صاوة الهدف وكجمةاأواإلحا ة 

"  ا  واء أكان الحوا  نصا مكتووا  قرأ أق عمال ممنال عجح خربة المسرح 76والم نح في عبا  "

فال با   وض ت لتنرد وفرفل عوال ومن ثم ال ود لها من  اوع صوفي  كسبها   قاعا م ينا من 

 . 77شخص  لح شخصا ومن موعف  لح موعف"

  



 شيماء عبد الرحمند. 
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 :الهامش

 -1998-الهيئة المصر ة ال امة لجكتاب  –د محمد عبد هللا  –1973ظاهر  االنتظا  في المسرح الننري حتح عاق  -1

 78ص 77ص 

 2-158ص   -1984 -الهيئة المصر ة ال امة لجكتاب-محمد عبد المطجب  -د -البالغة واأل جووية 
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 7ص 
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فرضت الو نية نفسها وفكر  انترر  وركل كبير وحققت نااحا مجحوظاا وهي الرجوع  لح خربة المسرح  حي  

 .هو المخرج لحل األزمة االعتصاد ة وما فب ها من أزما  أخرى كان المسرح الو ني

  اجع:

Theatre at Work , Jim Hiley , Routledge&Kegan Paul ,London, Bostonand Henley, p 2 

 219ص  - 1990-دا  الفكر لجد ا ا  والنرر  –الطب ة األولح  –د. صالح فدل  –شفرا  النص -4

5-The Semiotics Of Theatre andDrama – KEIR ELAM- Methuen&Co 

New York ,1980 ,P43 

 7ص - 2008دا  غر ب  –د. محمد حما ة عبد الجطيف  -فتنة النص وحوث ود ا ا  نصية -6

ر الدا  القومية لجطباعة والنر –فرجمة: د. محمد مندو   –لجكافب الفرنسي جو ج د هاميل  -دفاع عن األدب  -7

 130د.  ص 

الهيئة المصر ة  –د. صبري حافظ  –التار ب والمسرح د ا ا  ومراهدا  في المسرح اإلناجيزي الم اصر -8

 7ص -1984 -ال امة لجكتاب 

الهيئة  –مرج ة وفصد ر د  ني خربة  –فرجمة وف جيق: جالل ال رري  –فكر  المسرح فرنسيس فرجسون  -9

 402ص -1987-المصر ة ال امة لجكتاب 
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 2ص

 1ص  1972 -ويرو     –دا  اآلداب –د.  هيل  د  س  –مواعف وعدا ا أدوية  -11

12ature and the political Imagination, John Horton and Andrea Edited by Liter -

.Baumeister.by Routledge.Londonp151T 

 201ص  1978ب مصرمؤ سة الخاناي  –د. محمد الصاد  عفيفي  –النقد التطبيقي والموازنا   -13

الطب ة األولح  -مؤ سة األوحاث ال روية  - منح ال يد  - الراوى الموعع والركل وح  فح السرد الروائح -14

 16 -15ص  -1986

 43ص – 1960 –م هد الد ا ا  ال روية ال الية  –د. محمد مندو   –المسرح الننري مسرح فوفيق الحكيم  -15

 209ص  1963دا  ال ود  ودا  النقافة ويرو   -الد ن   ماعيل  زد. ع -التفسير النفسح لألدب  - -16

  .90ص 1965ال روية –دا  النهدة  –د. محمد غنيمي هالل  –في النقد المسرحي  -17
 

  47ص –د. محمد مندو   –مسرح فوفيق الحكيم –المسرح الننري  -18

 12ص  – 1957 –مكتبة النهدة المصر ة  –د. محمد أحمد خجف هللا  –الفن القصصي في القرآن  -19

 -لونامان  -الرركة المصر ة ال المية لجنرر –د. أحمد عتمان  -لمصاد  الكال يكية لمسرح فوفيق الحكيم ا -20

   233ص  1993    –األولح  الطب ة

 16ص  -1981 –المطب ة النموذجية  –فوفيق الحكيم  –المسرحي  عالبنا -21

الدا  القومية لجطباعة والنرر  –فرجمة: د. محمد مندو   –لجكافب الفرنسي جو ج د هاميل  -األدب عن  دفاع -22

  131د.  ص

23- How Literature Changes the Way We Think Michael Mack Continuum, London, 

NewYork, 2012, P1 

فرجمة: د.  –فأليف: كا ول  و ين  –الد اما الم اصر  ومؤ سا  فقييد الحر ة -المسرح في  ر ق مسدود  -24

 18مطاوع الماجس األعجح لآلثا  ص  –مراج ة: د. أمين حسين الروا  –محمد لطفي نوفل 

 alienation ”group a or society of part being not of feeling the -a“االغتراب -*

 6EDTION ENGLISH CONTEMPORARY OF DICTIONARY LONGMAN Source:

P.43 

alienated.The state or experience of being  -b    

http://www.ldoceonline.com/dictionary/society
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Source: Oxford Advanced Learners Dictionary in International Student Edition p 35.  

مصطج  ما كسي   ني اغتراب ثمر   نتاج ال امل عنها أي عدق انتماء اإلنتاج لمنتاه وفطو  الم نح ليرير  لح     

االغتراب والم نح الحد  ا وو ض مترجمي واختين  ستخدمون المصطج  لإلشا    لح اغتراب الج ة عن مستخدمها 

د. محمد  –عروي –الحد نة د ا ة وم ام  ناجيزي  أوا تخداق الكافب لج ة فنتمي  لح اآلخر ن" المصطجحا  األدوية

   2ص –الطب ة النالنة  –الرركة المصر ة ال المية لجنررلونامان  –عناني 

"في كتاوا   ينكا وشيررون وغيرهما من مفكري الرومانا كما نادها  alienotio"وعد و د  الكجمة الالفينية "

 ل صر الحد   ممن كتبوا والج ة الالفينية  " عند و ض المفكر ن في ال صو  الو طحا وأوائل ا

 32ص  1993الطب ة الراو ة  –دا  الم ا ف  –د. محمود  جب  – اجع: االغتراب  ير  مصطج  

 131ص –فرجمة: د. محمد مندو   –لجكافب الفرنسي جو ج د هاميل  -دفاع عن األدب  -25

 49ص -1991-يئة المصر ة ال امة لجكتاب اله –فا و  خو شيد  –الاذو  الر بية لجمسرح ال روي  -26

الطب ة  –دا  الطجي ة لجطباعة والنرر ويرو   -د. خجيل أحمد خجيل  –مدمون األ طو   في الفكر ال روي  -27

 115ص  – 1986النالنة 

  24ص– 1997 –مطاوع األهراق  –فرجمة حسن المودن  –فأليف جان ويجمان نو ل  –التحجيل النفسي واألدب -28

 97-96ص  2009 –الطب ة الخامسة  -دا  الررو  –فوفيق الحكيم  –مسرحية أهل الكهف  - 29 

30- A SEMIOTICS OF THE DRAMATIC TEXT, SUSAN MELROSE, JULIAN 

HILTON, P 97  

 28ص – 1997 –ق مطاوع األهرا –التحجيل النفسي واألدب فأليف جان ويجمان نو ل فرجمة حسن المودن  – 31 

 49ص  -1991-الهيئة المصر ة ال امة لجكتاب-فا و  خو شيد -الاذو  الر بية لجمسرح ال روي -32 

 71المسرحية  -33

 42 -41المسرحية  -34

 61المسرحية ص  -35

 63المسرحية ص -36

 100 -99-المسرحية  -37

  58د.محمد مندو  ص   -المسرح الننري عن مسرح فوفيق الحكيم –38

 46المسرحية ص  -39

 46المسرحية  -40

ص  – 1986الهيئة المصر ة ال امة لجكتاب  –فؤاد دوا ه  –المسرحيا  السيا ية  -1مسرح فوفيق الحكيم  -41

447 

  78-77ص  1997المطاوع األمير ة  –أمين وكير  –المسرح مد  ة الر ب  -42

 27ص  1978  -رمؤ سة الخاناي ومص –د. محمد الصاد  عفيفي  –النقد التطبيقي والموازنا  -43

 27ص  -1978   -مؤ سة الخاناي ومصر –د. محمد الصاد  عفيفي  –النقد التطبيقي والموازنا   -44

 46المسرحية  -45

 46المسرحية ص  -46

الطب ة النانية  -فرجمة غالب هجسا المؤ سة الاام ية لجد ا ا  والنرر  -غا تون واشال    -جماليا  المكان  -47

 38ص  1984

 108المسرحية ص  -48

أهمية الخجفيا  واإلضاء  والمالوس عجح خربة المسرح  ألنها فسهم وركل كبير -و ين االعتبا  - أخذ المؤلف  -49

 حيا  اجع:في وضع المتجقي في وؤ   االفصال وحي   تفاعل مع ال مل المسر

UNDERSTANDING TODAY S THEATRE, EDWARD A. WRIGHT, UNITED 

STATES OF AMERICA, 1959, P101 

2000, CHRISTOPHER MORASH, -A HISTORY OF IRISH THEATRE 1601 -50

UNITED KINGDOM AT THE UNIVERSITY PRESS ,CAMBRIDGE,2002,P1  

ص - 2003مطب ة ال مرانية لألوفست -د. شفيع السيد  –ة الحد نة نظر ة األدب د ا ة فح المدا س النقد  -51

205 

 49ص  –د. محمد مندو   –مسرح فوفيق الحكيم  -52

   117-116المسرحية ص  -53     

 104ص ق1998-دا  عباء لجطباعة  –د. صالح فدل  –عين النقد عجح الروا ة الاد د   -54

-55 ,P  2008THEATRE STUDIES THE BASICS, ROBERT LEACH, ROUTLEDGE,  

11  
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 116المسرحية ص  -56

فوفيق الحكيم ا  محفوظامدخل  لح د ا ة النص األدوي الم اصر " عراءا  نقد ة فطبيقية لب ض أعمال نايب  -57

 22ص-2006مكتبة اآلداب   –د.  امي  جيمان أحمد  – و ف  د  س ا محمود د اب ا ومحمد مستااب " 

 24ص-23ص -21 اجع المسرحية ص -58

  105-104-103 -100-99 -98 -97- 65--58 -44 -19- اجع المسرحية -59

  87ص  –د.   –مكتبة غر ب  –د.  مير  رحان  –د ا ا  في األدب المسرحي -60

 -الرركة المصر ة ال المية لجنرر  -جدلية اإلفراد والتركيب فح النقد ال روي القد م د. محمد عبد المطجب  -61

   204ص--2004 -الطب ةالنانية  -لونامان 
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 246ص -1973لجكتاب الهيئة المصر ة ال امة  –د. عجح د و ش  -د ا ا  في األدب الفرنسي -65
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8 
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  150 -149ص –المطب ة النموذجية  –فوفيق الحكيم  –فن األدب  -68

 –ر  فرجمة صدعي حطاب مراج ة الدكتو  محمود السم –فرد ب. ميجيت جيرالدا دس ونتجي  –فن المسرحية  -69
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 24ص  -1987-المصر ة ال امة لجكتاب 
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