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 :ملخص

مت هي ؤهم حعء في اإلاؼطحُت، قهي آدط ما ًدبهى في شهً اإلاـاهس لها بػس مـاهستها، وبهسض حىزتها جبهى الخاج

ًان مً ؤػباب حىزتها وؿهطتها جلَ  با بشن ان هطي بػى اإلاؼطحُاث الػاإلاُت  ـػط باالنخىاع بها، ولِؽ ؾٍط في شهىه َو

 ت مايبث لىلُم ؿٌؼبحر.بؼً ومؼطحُالخاجمت التي اهتهذ بها، يمؼطحُت بِذ السمُت إل

ًاجبىا الٌبحر جىقُو الحٌُم حؼً الخاجمت بها ومجُئها في مٍاجها، يما هطي في داجمت  والؿالب غلى مؼطحُاث 

مؼطحُت الؼلٌان الحاثط وداجمت مؼطحُت اللكهت وداجمت مؼطحُت ؤؾىُت اإلاىث، ولًٌ هىاى مؼطحُاث للحٌُم 

السضاػت في الىهاي الخالُت. ؤوال: الخاجمت التي جىاقو ؤقٍاض الحٌُم وحسث دلال في داجمتها، ونس حلطتها في هصه 

الصهىُت وجذالل بىاء اإلاؼطحُت، ونس وحسث دمؽ مؼطحُاث للحٌُم جهاًتها ؾحر محٌمت، وؤن الصي اهٌطه لىهؼ 

لجهاًاث ؾحر هصه الجهاًاث بها هى حطكه قحها غلى ؤن حػبر هصه الجهاًاث غً الهواًا الصهىُت التي بها، وبسث هصه ا

ميسجمت مؼ البىاء السضامي لهصه اإلاؼطحُاث، وهصه اإلاؼطحُاث هي؛ مؼطحُت ؤهل الٌهل ومؼطحُت ؿهطظاز 

 ومؼطحُت اإلالَ ؤوزًب ومؼطحُت الىاثبت اإلاحترمت ومؼطحُت ؿمؽ الجهاض.

ًاهذ الخاجمت اإلاكاحئت وؾحر اإلابرضة زضامُا، وهىاى ػذ مؼطحُاث لخىقُو الحٌُم ضؤًذ قحها ا زاهُا: لخاجمت 

مكاحئت، وؾحر مهىػت في مٍاجها، ولم ٌؼو الحٌُم بلحها ضؾبخه في ببطاظ ؤقٍاضه الصهىُت بها، ولٌىه ؤحى بهصه الجهاًاث 

حت للهاضت واإلاـاهس لها، غلى الطؾم مً ؤجها ال جخكو مؼ  اإلاكاحئت وؾحر اإلاهىػت في هصه اإلاؼطحُاث لُوؼ جهاًت مٍط

لُاث بها، وها هي شي اإلاؼطحُاث الؼذ للحٌُم التي بها هصه الجهاًاث اإلاكاحئت جلاغس ألاحسار قحها وضػم الصخ

وؾحر اإلابرضة زضامُا؛ مؼطحُت بًَعؽ ومؼطحُت لػبت اإلاىث ومؼطحُت ػاحطة ومؼطحُت الٌجز ومؼطحُت كاحبت 

 الجاللت ومؼطحُت ملحر كطكاض.

اث لها جهاًاث مكخىحت، وهصه الجهاًاث الخاجمت اإلاكخىحت ؾحر اإلاهىػت، وهطي للحٌُم بػى اإلاؼطحُ: زالثا

ل لها، يما هطي في مؼطحُت جهط الجىىن ومؼطحُت ًا ًالؼ  ىكخح بها ؤبىاب الخإٍو اإلاكخىحت بها حاءث مىاػبت لها، ٍو

ًاهذ الخاجمت قحها مكخىحت وؾحر مهىػت بصلَ الـٍل، وهصه  الصجطة، ولًٌ هىاى زالر مؼطحُاث للحٌُم 

 ىضًت ومؼطحُت احخكاُ )ؤبى ػيبل(.كت في الهلب ومؼطحُت الاإلاؼطحُاث هي؛ مؼطحُت ضكا

لت اإلاملت، ومً دلاثم الخاجمت الجُسة في اإلاؼطحُت ؤن جٍىن مخمـُت مؼ ألاحسار بها،  ضابػا: الخاجمت الٌٍى

ػت في بًهاغها، ونس وحسث  وفي الىنذ هكؼه جٌؼط ؤقو الخىنؼ للمـاهس والهاضت لها، ويصلَ ًجب ؤن جٍىن ػَط

لت مما ًبػث اإلالل للمـاهس والهاضت لهما، وهاجان اإلاؼطحُخان هما؛ مؼطحُت اإلالَ مؼطحُخ حن للحٌُم جهاًتهما ًٍى

ؤوزًب ومؼطحُت ألاًسي الىاغمت. ودخاما ًمٌىني الهُى بهني في هصه السضاػت حلطث مؼطحُاث جىقُو الحٌُم التي 

 هىاى بؿٍالُاث في داجمتها.
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Abstract: 

An epilogue is the most significant part of a play; it is the last scene audiences leave theatre with and the more 

good-quality an epilogue is, the longer it dwells in the viewer's memory. Hence, it's typical to find that some renowned 

plays have reached such level of fame because of their epilogues, such as: Ibsen's "A Doll's House" or Shakespeare's 

"Macbeth".  Good-quality and proper epilogues have been a common characteristic of our author's, Tawfiq Al-Hakim, 

work as the case in his plays "Al Sultan Al Ha'er - A Sultan At A Loss", "Alsafqa-The Deal" and "Ughniat Al Mawt- The 

Death Song". However, some of Al-Hakim other play epilogues have met some level of imperfection. In the study in 

hand I have enlisted such imperfections as follows: First, epilogues that meet Al-Hakim's approach, yet fail to meet the 

structure of the play; in such respect I have found that five of Al-Hakim's plays do have imprecise epilogues. I have also 

found that he had to retreat to such strategy out of his concern that such endings express the intellectual causes they 

tackle as such endings seemed inconsistent with the dramatic structure of these plays which are "Ahl Al-Kahf- The 

People of The Cave ","Shahrazad- Scheherazade", "Al-Malek Audeib – King Oedipus", "Al-Nae'ba Al-Mohtarama-The 

Respectful Member of Parliament" and "Shams Al-Nahar- The Daytime Sun". Second, unforeseen and dramatically 

unjustified epilogues through which six more plays ended in a surprising unjustified manner. Al-Hakim had to retreat 

to such strategy not to satisfy his desire to point out his approach as tackled in such plays but to create an end that 

leaves a reader or a viewer at ease even though such endings do not follow the acceleration of events and the 

characters sketched in such plays. These six plays are "Isis", "Le'bat Al Mawt- Death Game", "Sahera-A Witch", "Al-Kanz- 

The Treasure", "Sahebat Al-Jalalah –Her Majesty" and "Masir Sorsar – The Fate of A Cockroach". Third, open-ended 

irrational epilogues through which we see some of Al-Hakim's open-ended plays whose endings were applicable as 

they open a door for interpretations and analyses as the case in the plays of "Nahr Al-Jonoun – River of Madness" and 

"Tale' Al-Shajarah – The Tree Climber". However, three of Al-Hakim's open-ended plays have followed a different 

scheme as their endings were irrational such as: "Rasasah Fi Al-Qalb – A Bullet In The Heart", "Al-Warta – The 

Dilemma" and "Ehtefal Abou Sinbel – Abu Simbel Celebration". Fourth: long uninteresting epilogue; a good epilogue of 

a play should conform to the events of the play while, at the same time, go beyond the expectations of the reader or the 

viewer, it should be also of a fast rhythm. I have found two long- epilogue plays of Al-Hakim that bring the reader or 

the viewer to monotony which are "Al-Malek Audeib – King Oedipus" and "Al- Aidi Al-Nae'ma- Delicate Hands". 

In conclusion, I can argue that in the study in hand I have enlisted Al-Hakim's Plays that have problematic 

epilogues. 
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 :دـــتمهيال

ي شهً الهاضت واإلاـاهس ؤهم حعء قحها؛ ألجها ما ًبهى حاهًطا ف –في ظني  –، وهي (1)الخاجمت هي جهاًت اإلاؼطحُت

ًحا  ًان شلَ مٍط بُػُت في مجُئها  ًاهذ الجهاًت مخىاثمت مؼ ألاحسار في اإلاؼطحُت ًو لما  للمؼطحُت بػس اهتهاثه مجها، ًو

ًان هصا مسغاة لىكىض اإلاـاهس والهاضت مً اإلاؼطحُت ًلها،  بت زدُلت غلى اإلاؼطحُت  لما بسث ؾٍط للمـاهس والهاضت، ًو

 .(7)وػلولحٌمهما غلحها بال

ًاهذ ؤهمُت الخاجمت في اإلاؼطحُت؛ ولهصا هطي ؤن بػى اإلاؼطحُاث الخالسة همً لها هصا الخلىز  ومً هىا 

جهاًتها الطاجػت، يما هطي في مؼطحُت "بِذ السمُت" إلبؼً، قلى ؤن هىضا في هصه اإلاؼطحُت اػخجابذ لخىػالث ظوحها 

ًان لهصه اإلاؼطحُت بال ؤن جٍىن مؼطحُت احخماغُت غازًت، هُلمط لها بإال حؿازض البِذ، وجبهى قُه مػه ومؼ ؤوال  زها إلاا 

ًان ًخػامل مػها يسمُت، وال ٌػىُه ػىي  ت في ضقى هىضا ؤن جبهى في بِذ ظوحها؛ ألجها ايدـكذ ؤهه  ولًٌ جهاًتها الهٍى

ٌىه لم ًىظط هكؼه، في ححن ؤجها اهٌطث ؤن حػطن هكؼها للخٌط حتى جىهصه، وجلىضث ؤن ما قػلخه غمل غظُم، ول

لبٌىلتها في هصا الػمل، بل هظط إلاا ًمًٌ ؤن ًازط قُه غملها هصا في غمله وػمػخه، وححن ظاُ الخٌط الصي جلىض ؤهه 

سللها، زون ؤن حهخم بها  ػُحسر إلاا نامذ به مً غمل هحىه ؤضاز ؤن ٌػىز إلااض ي غالنخه مػها في ؤن ٌػاملها يسمُت ٍو

َ له في البِذ، وهىا ضقوذ لبذ ؤن جهجطه، ولم ًىكػه ضحائه لها بالبهاء يصخم ؿٍط  .(1)ؤن حػىز لهصه اإلاػاملت، ًو

 هصه الجهاًت وؤمثالها في مؼطحُاث ؤدطي هي التي يخبذ لها البهاء والخلىز.

ً مً حِـه غً هلطجه، ومً  وجيخهي مؼطحُت "مايبث" لـٌؼبحر بأالم مايبث، ومىث ظوحخه، وجذاشُ الٌثحًر

ِخل   دالُ هصه آلاالم ًخٌهط 
ُ
في جهاًةت اإلاؼةطحُت، ومةً زةم حػةس هةصه  مً الجطاثم التي اضجٌبها؛ ولصلَ هخػاًل مػه ححن ن

ا لهصه اإلاؼطحُت  .(4)الجهاًت مهمت حسَّ

 –غلةى وحةه الخلةىق  –وهةصان مثةاالن شيطتهمةا إلاؼةطحُخحن غةاإلاُخحن، ويةحذ قحهمةا يُةل ؤن الجهاًةت بهمةا هةي 

 ؤمثلت ؤدطي يثحرة غلى شلَ في اإلاؼطح الػالمي. التي ؤبطظث حىزتهما وغلى نسضهما، وهىاى

مًٌ ؤن ههُى بـٍل غام: بن الخاجمت في اإلاؼطحُت ًجب ؤن جٍىن مخماؿُت مؼ جخابؼ ألاحسار قحها، وؤن  ٍو

جٍىن ؾحر مكطوهت غلحها، ومؼ شلَ قُجب ؤن ًٍىن قحها هىع مً ؤلازهاؾ وغسم الخىنؼ للمـاهس والهاضت؛ لخخم 

 َ.بزاضتهما مً دالُ شل

: بن الخاجمت  ػت، قاإلاـاهس بػس ؤن جدبؼ  –بـٍل غام في اإلاؼطحُت  –وؤًًوا ًمًٌ ؤن ههُى ًجب ؤن جٍىن ػَط

لةةةةت. وبن يىةةةةا هةةةةطي بػةةةةى اإلاؼةةةةطحُاث  ًاهةةةةذ هةةةةصه الجهاًةةةةت ًٍى ألاحةةةةسار فةةةةي اإلاؼةةةةطحُت ووكةةةةل لخاجمتهةةةةا ًخملمةةةةل يثحةةةةًرا لةةةةى 

لةةةت، يمؼةةةطحُت "ؤ هُةةةت الهسًمةةةت قحهةةةا جلةةةَ الجهاًةةةاث الٌٍى ةةةا"ؤلاؾٍط
ً
ةةةب ملٍ لِؽ، وفةةةي  (6)ومؼةةةطحُت "ؤهدُجىهةةةا" (5)زٍو لؼةةةىقًى

لةةةةةةت فةةةةةةي هةةةةةةصه  ًاهةةةةةةذ ح جبةةةةةةه هةةةةةةصه الجهاًةةةةةةاث الٌٍى لةةةةةةت قحهمةةةةةةا؛ ألن الجمهةةةةةةىض الُىهةةةةةةاوي الهةةةةةةسًم  ظنةةةةةةي ؤن الجهاًةةةةةةت حةةةةةةاءث ًٍى

ػةطف ملةحر البٌةل بهةا ًطونةه ؤن ٌؼةخمؼ لخإوهاجةه وشيةطه ألوحاغةه ال تةي التراحُسًاث التي بػس ؤن ًكَ الاؿدباى قحهةا، َو

؛ (7)حةةسزذ لةةه، ومةةً دةةالُ شلةةَ ًةةخم  مةةا نالةةه ؤضػةةٌى فةةي يخةةاب "قةةً الـةةػط" مةةً بزةةاضة غةةاًكتي الخةةىف والـةةكهت لسًةةه

ت، والـةةةةةكهت غلةةةةةى البٌةةةةةل لحةةةةةسور هةةةةةصه الجهاًةةةةةت  الخةةةةةىف مةةةةةً ؤن ًحةةةةةسر للمـةةةةةاهس مةةةةةا حةةةةةسر للبٌةةةةةل مةةةةةً جهاًةةةةةت مإػةةةةةاٍو

ةةس فةةي بؿةةاغت هةة ةةل فةةي هةةصه الجهاًةةت ًٍع ت لةةه، وال ؿةةَ ؤن الخٌٍى اجحن الػةةاًكخحن لةةسي اإلاـةةاهس ممةةا ًةةازي لحةةسور اإلاإػةةاٍو

 الخٌهحر لسًه. 

ًان ًخذللها ابتهاالث الجىنت لآللهت  هُت الهسًمت  لت في بػى اإلاؼطحُاث ؤلاؾٍط يصلَ هصه الجهاًاث الٌٍى

ًان الجمهىض ًطي في هصه ألازغُت هىًغا مً الؼ الم الىزيُت بإال جيـط السماض، وؤن ٌػم الؼالم والػسُ غلى ألاضن، و
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لت في ب ًاهذ جطونه جلَ الجهاًاث الٌٍى هُت الىكس ي، وهىًغا مً الـػاثط السًيُت له؛ ولهصا  ػى اإلاؼطحُاث ؤلاؾٍط

 الهسًمت.

لت  و لم حؼخحؼً هصه الجهاًاث الٌٍى ولهصا ضؤًىا مؼطحُاث ؿٌؼبحر  في اإلاؼطحُاث؛ولًٌ بػس ؤلاؾٍط

ه، ومً حاء بػسهم لِؽ قحها  ه، ومىلُحر ومػاكٍط لت إلاؼطحُاتهمومػاكٍط بال ما ؿص مجها، ومً ؤحى  جلَ الجهاًاث الٌٍى

لت غُب غلُه شلَ.  مجهم بهصه الجهاًت الٌٍى

ًاهذ هصه  ًاجبىا الٌبحر جىقُو الحٌُم في وهؼ جهاًاث محٌمت ومخهىت في يثحر مً مؼطحُاجه، و ونس ؤحاز 

، (9)، ومؼطحُت "بجمالُىن"(8)الحاثط"الجهاًاث مً ؤػباب حىزة هصه اإلاؼطحُاث وؿهطتها، مثل مؼطحُت "الؼلٌان 

 ، وؾحرها مً مؼطحُاجه.(11)، ومؼطحُت "ًا ًالؼ الصجطة"(1١)ومؼطحُت "اللكهت"

قػلى ػبُل اإلاثاُ هطي ؤن مؼطحُت "الؼلٌان الحاثط" جيخهي بةإن ًكةاضم الؼةلٌان الؿاهُةت التةي اهةٌط ؤن ًبِةذ 

ًاهذ الؿا ًاهةذ جإمةل ؤن في بُتها لُلت؛ بػس ؿطائها له في معاز غلني. و بسو ؤجها ؤحبخةه، و ها الؼلٌان، ٍو
 
هُت جخمنى ؤال ًكاضن

خذصها ظوحت له، ولى ؤن الحٌُم نسم هصه الجهاًت لٍاهذ جهاًت ضدُلت، والؿطن مجها زؾسؾت حمهىض الىظةاضة  ًحبها، ٍو

ت جىاػةةةب ألاحةةةسار الةةةصي اغخةةةاز اإلاؼةةةطحُاث الهعلُةةةت واإلاُلىزضامةةةاث، ولٌةةةً الحٌةةةُم نةةةسم فةةةي هةةةصه اإلاؼةةةطحُت جهاًةةةت زضامُةةة

، وبحةةث  والصخلةُاث بهةةا، قهةةس غطقىةا ؤن الؼةةلٌان لةةم ًٌةً للمةةطؤة فةةي حُاجةةه زوض مهةم، قحُاجةةه ًلهةةا حةطوب مةةؼ اإلاؿةةُى

فةةي ؿةةئىن الطغُةةت، وؤدبةةر الؿاهُةةت بةةصلَ؛ ولهةةصا جطيهةةا فةةي جهاًةةت ألاحةةسار مىزًغةةا لهةةا، وشايةةًطا قوةةلها، وؤمةةط الىةةاغ بحؼةةً 

ًان ًظً   ًاهطة، حىلذ بُتها للالىن ؤزبي، يثحر مً الىاغ ؾاهُت جبُؼ ؿطقها، بل هي امطؤةمػاملتها، قهى لِؼذ يما 

 .(07)ال مً ؤحل ؤحؼازهم وججالؽ الطحاُ قُه مً ؤحل غهىلهم 

حت للجمهىض الصي ًحب الجهاًاث  ًاهذ ؾحر مٍط وؤًًوا هطي في مؼطحُت "بجمالُىن" جلَ الجهاًت اإلاحٌمت، وبن 

 في جمثاله حاالجُا  –ًىاُ قلُى هصه اإلاؼطحُت ألاضبػت في ححرة بحن حبه للكً الؼػُسة. قهس ضؤًىا بجمالُىن 
ً
ممثال

وضؾبخه في ؤن ٌػِف  –الصي ؤبسغه غلى ؾحر مثاُ، وجحسي آلهت ألاوإلاب ؤن ًإجىا بـبُه له، ومً هىا ًطي جكىنه غلحهم 

 ن جحُى جمثاله حاالجُا المطاة ًإوؽ بها. الحُاة ممثلت في امطؤة، مً دالُ اػخجابت ؤقطوزًذ لسغاء بجمالُىن لها في ؤ

ا غً ؤي حاُ مجهما، قهى بشا ما ايخكى بكىه في جمثاله ضؾب في الحُاة  ًُ وال هطي بجمالُىن في اإلاؼطحُت ضاه

ظل هصا حاله  واإلاطؤة، وبشا جحُى جمثاله المطؤة ؿػط بجزوله مً غلُاء قىه، وضؾب في الؼمى لهصا الػلُاء مً حسًس، ٍو

به هصا الخىجط بلى ؤن حهـم جمثاله مػخهًسا ؤهه ػِؼخٌُؼ غمل جمثاُ ؤقول مىه، ولٌىه ًمىث زون حتى ًازي 

 .(11)شلَ

، (15)، هطي داجمتها جخكو مؼ بساًتها، ممثلت بهصا لسوضة مٌخملت حػبر غً اإلاإػاة قحها(14)ومؼطحُت "ؤؾىُت اإلاىث"

ضه كؿحًرا، وجيخهي بإؾىُت مػبرة غً نخله غلى ًس ابً قاإلاؼطحُت جبسؤ بإؾىُت مػبرة غً وكُى غلىان لبلسه الصي ؾاز

دالخه كمُسة، قهس ًلبذ غؼايط دالخه بلُه ؤن ًهخل ابجها نبل ؤن ًخحطى به الهٌاض غاثًسا للهاهطة؛ ألهه ضقى ؤن 

 .(16)ًثإض ألبُه، واجكهذ مػه غلى ؤن ٌؿني ؤؾىُت مػُىت للخإيس مً ؤهه اػخٌاع اللحام به، ونخله

ت مؼطحُت "اللكهت"، قكحها هطي مبرويت وؤًًوا مً مؼط  حُاث جىقُو الحٌُم التي هطي قحها هصه الجهاًت الهٍى

ت البؼٌُت جخؿلب غلى البَ الصي ضؾب في ؤن حهخَ غطهها في مهابل اػخؿىاثه غً ككهت ألاضن التي جطيها  بيذ الهٍط

تها، ولًٌ مبرويت الكخاة الهطوٍت جمٌط به، وجحاقظ غ لى ؿطقها، بل جيخهم مىه ؿط اهخهام في هصه للكالححن مً ؤهل نٍط

ًائها تها ألاضن العضاغُت بكولها وبحؼً ش ىاُ ؤهل نٍط  .(17)اإلاؼطحُت، ٍو

 وهٌخكي بهصه ألامثلت التي بسث قحها بطاغت الحٌُم في ضػم جهاًاث مؼطحُاجه.
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ىب قحهةةةا، وفةةةي هةةةصه السضاػةةةت هىةةةانف غُةةةىب الخاجمةةةت فةةةي بػةةةى مؼةةةطحُاث الحٌةةةُم، مىيةةةححن ًبُػةةةت هةةةصه الػُةةة

 وألاػباب التي زقػذ الحٌُم لىهؼ هصه الجهاًاث.

ًاجبىا اإلاؼطحي الٌبحر جىقُةو الحٌةُم فةي هةصه السضاػةت، قالخلةل فةي جهاًةاث  وبالٌبؼ ال ههلس بهصا الحٍ مً نسض 

مؼةةطحُاجه مػةةسوز، ونةةس حلةةطهاه فةةي هةةصه السضاػةةت، زةةم بن بػةةى هةةصه الجهاًةةاث فةةي بػةةى مؼةةطحُاجه لةةم جٌةةً محٌمةةت 

ًاهذ نس نللذ بػى الش يء مً نُمتها.لها، و   بن 

 :الخاثمة التي ثوافق أفكار الحكيم الذهنية وثخالف بناء املسزحية -

 جىقُةةو بمؼةةطحُاجه الصهىُةةت، حتةةى بن الةةبػى ال ٌػطقةةه بال مةةً دةةالُ هةةصه اإلاؼةةطحُاث، وشلةةَ غلةةى الةةطؾم 
 

ُغةةطف

ُاث احخماغُةةةةت، ومؼةةةةطحُاث ػُاػةةةةُت، مةةةً ؤهةةةةه يخةةةةب مؼةةةةطحُاث ؤدةةةةطي ؾحةةةةر جلةةةةَ اإلاؼةةةطحُاث الصهىُةةةةت، قٌخةةةةب مؼةةةةطح

.  ومؼطحُاث قحها الخُاُ الػلمي، ومؼطحُاث ًىمُسًت، ومؼطحُاث جيخمي لالمػهُى

ًان ًمُل للٌابؼ الصهني في مؼطحه بـٍل غام، حتى بن مؼطحُاجه التي جذطج  والحهُهت ؤن جىقُو الحٌُم 

اضاث الصهىُت، يما هطي في مؼطحُت "لػبت داضج بًاض جليُل اإلاؼطح الصهني هطي في يثحر مجها مالمح مً الحى 

 ، ومؼطحُت "ًا ًالؼ الصجطة".(18)اإلاىث"

والحٌُم في مؼطحُاجه الصهىُت هطاه ًبث قحها بػى ؤقٍاضه حُى الىحىز يػالنت ؤلاوؼان بالعمً واإلاٍان، 

جػل اللطاع في هصه اإلاؼطحُاث بحن ؤلاوؼان وجلَ الهىي  ؿإن التراحُسًا  ، وجيخلط هصه الهىي غلى ؤلاوؼان،(19)ٍو

الُىهاهُت الهسًمت التي ًيخلط قحها الهسض غلى ؤلاوؼان، ومؼ شلَ ال ًخىنل ؤلاوؼان غً مهاومت الهسض في هصه 

اإلاؼطحُاث حتى ًهض ي غلُه في جهاًتها، ويصلَ ألامط في مؼطحُاث الحٌُم الصهىُت ًجهعم ؤلاوؼان في جهاًتها ؤمام 

 ف الٌكاح هسها.الهىي التي ًىاحهها، ولًٌ ًبهى له ؿط 

وؾالًبا ما هطي الصخلُاث في مؼطحُاث الحٌُم الصهىُت ال حػبر غً ؤشخاق ًمًٌ ضئٍت ؤمثالهم في الىانؼ، 

ا ٌػبرون غً ؤقٍاض 
ً
قهم لِؼىا شخلُاث مً لحم وزم، وبهما جٍىهىا في مػمل ؤقٍاض الحٌُم، وكاضوا لهصا ؤبىان

ُاث الصهىُت له جيخهي بجهاًاث مكطوهت غلحها؛ لخىاقو ؤقٍاضه اإلاالل، وال وؼخؿطب لهصا ؤن هطي بػى هصه اإلاؼطح

 الصهىُت بها، وهطي في هصه الجهاًاث ما ًسُ غلى ؤجها مهحمت غلى جٌىض ألاحسار قحها.

 (71)ومؼةةةةةطحُت "ؿةةةةةهطظاز" (7١)"ؤهةةةةةل الٌهةةةةةل" هةةةةةي مؼةةةةةطحُت وهةةةةةطي هةةةةةصه الظةةةةةاهطة فةةةةةي دمةةةةةؽ مؼةةةةةطحُاث للحٌةةةةةُم؛

 .(74)ومؼطحُت "ؿمؽ الجهاض" (71)لىاثبت اإلاحترمت"ومؼطحُت "ا (77)ومؼطحُت "اإلالَ ؤوزًب"

وػىف هىيح آلان يُل ؤن الجهاًاث في هصه اإلاؼطحُاث لم جًٌ مطجبٌت بخٌىض ألاحسار الٌبُعي قحها، ولٌجها 

 ًاهذ مهحمت، مً ؤحل ؤن حػبر غً ؤقٍاض الحٌُم الصهىُت بها.

طي الحٌُم ؤن هصا اللطاع هطي قكي مؼطحُت "ؤهل الٌهل" ًٌطح الحٌُم نوُت كطاع ؤلاوؼان مؼ ال عمً. ٍو

هُى ؤًًوا: لى ؤن الكطاغىت غطقىا اإلاؼطح نسًًما لٍان محىض اللطاع غىسهم  آزاضه قُما وكلىا مً جطار الكطاغىت، ٍو

 .(75)بحن ؤلاوؼان والعمً

وفي مؼطحُت ؤهل الٌهل ًلىض لىةا الحٌةُم ؤهةل الٌهةل، وهةم زالزةت ؤشةخاق نةس بػثةىا مةً هةىمهم فةي الٌهةل 

خلىضون في البساًت ؤجهم هامىا ًىًما ؤو بػى ًىم.ب  ػس ؤن هامىا قُه هحى زالزماثت غام، ٍو

ٍةةىن لهةةصه اإلاػطقةةت ونةةؼ اللةةسمت  ة حهُهةةت ؤجهةةم هةةامىا فةةي الٌهةةل هحةةى زالزماثةةت غةةام، ٍو ٌدـةةل زالزةةتهم بالخةةسٍض ٍو

ه ملجةةةاهم الىحُةةةس مةةةً هةةةعة غلةةةحهم، قُيسةةةحبىن مةةةً هةةةصا الػةةةالم الجسًةةةس غلةةةحهم الةةةصي ال ًةةةطبٌهم بةةةه  ةةة يء للٌهةةةل؛ ألهةةة

 العمً التي حسزذ لهم وؤزطث غلحهم.
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ؼٍا الحكُسة حـبه حستها  ًان مِـلُيُا آدط واحس مً ؤهل الٌهل الثالزت كطاًغا مؼ العمً؛ ألهه ححن ضؤي بَط و

غلُه. ؤحب هصه ألادطي الجسًسة، وظً ؤن الهلب هى وحسه الهازض غلى مىاحهت العمً والاهخلاض  –الهسًمت التي ؤحبها 

 ولٌىه ؤدٌإ في جلىضه هصا، قترى الػالم الجسًس، وشهب للٌهل مؼ ظمُلُه.

ؼٍا الحكُسة نس ؤحبذ مِـلُيُا غلى الطؾم مً ؤجها لم جطه بال مطجحن، ولم جخحاوض مػه ػىي مطة  زم هطي بَط

خه، ولٌجها جٌدـل واحسة، وجإحي الٌهل بػس ؤن شهب بلُه مِـلُىا بـهط حتى جخإيس ؤهه نس ماث، وال جوٌط إلاىاحه

ا، ولٌىه ًحخوط، وجإمط مطبحها ؾالُاغ ؤن ًإحي بةهاء قُه ماء لدؼهي مِـلُيُا؛ لُػىز له ضوحه، ولًٌ  ًُّ ؤهه ما ظاُ ح

ػترف لبٌرؼٍا وهى ًحخوط ؤن العمً نس نهطه، يما نهط ظمُلُه نبله  .(76)مِـلُيُا ًمىث نبل شلَ، َو

ؼٍا جٌلب بلى ؾالُاغ ؤن جسقً في هصا الٌهل حُت، وؤال ًذبر ؤحًسا بهصا؛ لخىكص ما حاء في حلم  زم هطي بَط

هام ػىض غلى الٌهل إلؾالنه، وجسقً  ذطج مً الٌهل، ٍو ا، ٍو ىكص ؾالُاغ ضؾبتها موٌطًّ ضؤجه بذلىق شلَ. ٍو

ؼٍا حُت قُه  .(77)بَط

غلُه ؿهط في وهدؼاءُ ما زامذ بَطؼٍا الحكُسة نس جإيسث ؤجها جحب مـلُيُا قلماشا لم جإجه نبل ؤن ًمط 

الٌهل؛ لػلها بهصا جىهصه وحؼخٌُؼ الػِف مػه في يىل الحب؟! وبالٌبؼ ؤلاحابت غً هصا هي ؤن الحٌُم ؤضاز ؤن 

ًلىض في هصه اإلاؼطحُت ؤن العمً ًدىلط غلى ًل   يء، بما في شلَ الحب، قٍان ال بس ؤن ًمىث مـلُيُا، وال ٌػِف 

ؼٍا الحكُسة التي ؤحبها وؤحبخه.  مؼ بَط

ؼٍا ؤن جسقً هكؼها في الٌهل حُت مً ؤحل حلم ضؤجه؟  ويصلَ هدؼاءُ يُل لكخاة غانلت حٌُمت هي بَط

 مً اإلااض ي 
 

ا، ويإن الحٌُم ضػم هصه الجهاًت لُلىض لىا ؤن مً ًخمؼَ بالهسًم الصي ُبِػث ًُّ بالٌبؼ لِؽ هصا مىٌه

 اإلاىٌهُت وؾحر اإلاحٌمت إلاؼطحُت ؤهل الٌهل.قال بس ؤن ًهبر مػه، وجلَ قٌطة شهىُت، ووهؼ مً ؤحلها هصه الجهاًت ؾحر 

ًاهذ مهحمت غلى ؤحساثها مً ؤحل ؤن ًبث الحٌُم مً داللها  وهٌصا ضؤًىا ؤن جهاًت مؼطحُت ؤهل الٌهل 

 .(78)ؤقٍاضه قحها غً غالنت ؤلاوؼان بالعمً

س. ا في الطمع والخجٍط
ً
وال ؿَ ؤن  وحػس مؼطحُت "ؿهطظاز" لخىقُو الحٌُم ؤيثر مؼطحُاجه الصهىُت بؾطان

شخلُاتها زًمى حػبر غً ؤقٍاضه قحها، وال ًمًٌ ؤن ًٍىن لها كسي مً حهُهت في ؤضن الىانؼ، قـهطظاز امطؤة حػطف 

ل شخم ًطاها مً دالُ هكؼه، قالػبس ًطاها  حخاض الجمُؼ في مػطقت حهُهتها، ًو حهُهت ألاؿُاء، وهي لؿع ألالؿاظ، ٍو

، والىظٍط نمط ًطاها نلًبا
ً
 يبحًرا. حؼًسا حمُال

ً
اض ًطاها غهال  يبحًرا، وؿهٍط

ا ألشهُه قحها، لهس حىلخه ؿهطظاز 
ً
ًان ؾاضن اض ًبسو في هصه اإلاؼطحُت شخًلا ججطز مً اإلاازة بػس ؤن  وؿهٍط

طؾب في اإلاػطقت، وكاض يكاوػذ حُخت ال جٌكُه اإلاػطقت التي حىله؛ ولهصا ػعى  بهللها لصخم آدط ًطقى اإلاازة ٍو

، ولًٌ (79)ؤما قاوػذ قؼلم ضوحه للـٌُان؛ لٌُلػه غلى مػاضف حسًسة ًطؾب في مػطقتها إلالازض ؤدطي للمػطقت.

اض في ػبُل ضؾبخه في الحلُى غلى اإلاػطقت اػخػان بالسحط زم بالؼكط وؤدحًرا باإلاذسضاث، وظً ؤهه بهصا اػخٌاع  ؿهٍط

 ؤن ًخذلم مً غبء الجؼس ؤي اإلاٍان؛ ألن الجؼس ال بس ؤن ٌؼخهط في مٍان.

اض إلوؼاهِخه التي ٌؼعى وهطي  ؿهطظاز في جهاًت هصه اإلاؼطحُت جهىم بخجطبت جحاُو مً داللها ؤن حػُس ؿهٍط

للخذلم مجها، وجحاُو ؤًًوا ؤن جثبخه غلى ألاضن التي ًإمل في مكاضنتها؛ ولهصا حػُس بلُه مـهس الػبس مػها الصي 

س مػها، وكاض بؼبب شلَ ًتزوج غصضاء ًل ًىم حسر مً نبل مؼ ظوحخه الهسًمت التي نخلها مً ؤحل شلَ ونخل الػب

وحهلٌها غىس الكجط حتى ؤبٌلذ ؿهطظاز هصه الػازة غىسه ححن قخحذ غُيُه لٌانت اإلاػطقت بهللها، وػسث هاقصة 

عة البهُمُت لسًه.  الؿٍط
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اض له، في  خ جب الػبس مً غسم نخل ؿهٍط اض الػبس في حىاح ؿهطظاز، ولٌىه ال حهخم بإمطه، ٍو طي ؿهٍط ححن ٍو

اض في بغازجه إلوؼاهِخه وجثبُخه غلى ألاضن، وجهُى له: بهَ هالَ. وجيخهي  جطي ؿهطظاز ؤن حُلتها نس قـلذ مؼ ؿهٍط

 .(1١)بهصا اإلاؼطحُت

 
ً
اض نةةس كةةاض غهةةال وال ؿةةَ ؤن هةةصه الجهاًةةت ؾحةةر وانػُةةت، ولٌجهةةا حؼةةاًط قٌةةطة الحٌةةُم فةةي هةةصه اإلاؼةةطحُت فةةي ؤن ؿةةهٍط

ت مثل الؿحرة وؤلاحؼاغ بالـطف.دالًلا، ولم حػس ؾطاثع البـط   حػىُه، وقهس ما ًلله بالطوابٍ البـٍط

اض لها  ا يصلَ ؤن هطي ؿهطظاز مً ؤحل ؤن جحاُو اػخػازة ؿهٍط ًُّ  ولِؽ مىٌه
ً
 وإلوؼاهِخه ؤن جخذص غبًسا دلُال

اض مػه، وجطي ضز قػله غلى شلَ، وحػطن حُاتها للمىث بؼبب شلَ، وألاؾطب ؤال حه اض بصلَ لها، لُكاحئها ؿهٍط خم ؿهٍط

 دالًلا وقهس اضجباًه باألضن وما قحها مً غالناث وؤحٍام.
ً
 يإن ما حسر ال ٌػىُه؛ ألهه كاض غهال

وهٌصا هطي ؤن جهاًت هصه اإلاؼطحُت لم جًٌ مهىػت بإي حاُ مً ألاحىاُ، ولم ًسقؼ الحٌُم لىهػها ػىي 

ت قحها في غالنت ؤلاوؼان بجؼ  سه والعمان، وضؾبخه في الخحطض مجهما.ضؾبخه في ؤن ٌػبر غً قٌطجه الطمٍع

بت بها لخخىاءم مؼ  ومؼطحُت "اإلالَ ؤوزًب" هطي قحها الحٌُم ؤضاز ؤن ٌػبر غً قٌطة شهىُت، وؤحى بذاجمت ؾٍط

 .(11)هصه الكٌطة الصهىُت التي ٌؼىنها قحها

ؤن ؤوزًب ٌػِف مؼ قهس ؤضاز الحٌُم ؤن ًجػل اللطاع في هصه اإلاؼطحُت بحن الىانؼ والحهُهت، والىانؼ قحها 

ًاػخا وابيخحن وابىحن  حُاة ػػُسة، لِؽ قحها ما ٌػٌط ككىها.  ؤػطجه اإلاٍىهت مً ظوحخه حى

يخهي  وجإحي الحهُهت التي جهض ي غلى هىاء هصه ألاػطة، قٌُدـل ؤوزًب ؤهه زون غلمه نخل ؤباه وجعوج ؤمه، ٍو

 . (17)بهصا الكلل الثاوي مً هصه اإلاؼطحُت

 لِؽ قُه حسًس ػىي ًطح هصه الهوُت الصهىُت غً وهطي الكلل الثالث و
ًّ
 ممال

ً
ال ألادحر بهصه اإلاؼطحُت ًٍى

 اللطاع بحن الحهُهت والىانؼ.

ًاػخا التي ايدـل ؤجها ؤمه: بهه ال ًجب غلحها  هُى لجى ا بالىانؼ الصي ٌػِـه مؼ ؤػطجه، ٍو
ً
وهطي ؤوزًب مخمؼٍ

مٌىةةه ؤن ًتةةرى مػهةةا ومةةؼ ؤوال  ًةةان ؤن حػبةةإ بهةةصه الحهُهةةت، ٍو ػِـةةىا فةةي ؤي مٍةةان آدةةط فةةي حةةى الهىةةاء الةةصي  زهمةةا ًُبةةت َو

 ٌـملهم.

ًاػخا قهس ؤزضيذ زهل هصه الحهُهت، ولم حؼخٌؼ ؤن جهىػها ًلماث ؤوزًب غً وانؼ ؤػطتهم الؼػُس  ؤما حى

ًاهىا قُه نبل مػطقت هصه الحهُهت.  الصي 

 قخيخحط، وغىس شلَ ٌؼدؼلم ؤوزًب
ً
ًاػخا ؤوال ؼخػس لحُاة  وتهعم هصه الحهُهت حى للحهُهت قُكهإ غُيُه، َو

ا غظًُما بها
ً
ًان ملٍ ا غً ًُبت بػس ؤن  ًُّ  .(11)الدـطز مىك

ب ؤن جىقُو الحٌُم  وبالٌبؼ ال جهىػىا مبرضاث ؤوزًب في ؤن ٌؼاًط حُاجه مؼ ؤمه غلى ؤجها ظوحخه، ومً الؿٍط

ٌىه في الحهُهت بخلطف ؤوزًب هصا حاء ، ول(14)نس ناُ بهه حاُو في هصه اإلاؼطحُت ؤن ًلبؿها كبؿت غطبُت بػالمُت

لِؽ ؤن ٌؼخمط  ا" لؼىقًى
ً
بما ًىافي قٌطة ؤلاوؼان التي دلهه هللا غلحها. قلم ًهبل ؤوزًب الىزني في مؼطحُت "ؤوزًب ملٍ

ًاػخا بػس ؤن ايدـل ؤجها ؤمه، وقهإ غُيُه بػس اهخحاضها، وبطض قػله هصا بإهه ال ٌؼخٌُؼ ؤن ًىاحه  في غـطجه مؼ حى

ه  .(15)في غالم اإلاىحى بػس الصي قػله بهما في السهُا ؤبٍى

: بن اللطاع الصهني الصي ؤزدله الحٌُم غلى هصه اإلاؼطحُت، وؤػخكان في غطهه في الكلل  ومً هىا ههُى

 الثالث مً هصه اإلاؼطحُت نس غٌل الحطيت بها، وؤبػسها غً الىانػُت.
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قٌطجةه فةي اللةطاع بةحن الىانةؼ والحهُهةت كةىض ؤحةسار وهٌصا ضؤًىا ؤن جىقُةو الحٌةُم لطؾبةت مىةه فةي الخػبحةر غةً 

ٍةةةب، وؤًةةةةاُ فةةةي جهاًتهةةةةا، حتةةةى بةةةةسا الكلةةةل الثالةةةةث يإهةةةه غةةةةبء غلةةةى اإلاؼةةةةطحُت، قهةةةس ايدـةةةةل  مؼةةةطحُخه هةةةصه بـةةةةٍل ؾط

ًاػةخا، يمةا  ًػا مةؼ حى ةان غلُةه بػةس شلةَ ؤن ًخذةص مىنًكةا ػةَط ًاهذ ؾاثبةت غىةه فةي الكلةل الثةاوي، ًو ؤوزًب ألاػطاض التي 

ةةان ؤولةةى بةةه حةةسر فةةي م ًامةةل، ًو لِؽ، ولٌةةً الحٌةةُم ؤًةةاُ فةةي هةةصه الجهاًةةت لخلةةل لكلةةل  ةةا" لؼةةىقًى
ً
ؼةةطحُت "ؤوزًةةب ملٍ

ت. ػت ونٍى  ادخلاضه، لخٍىن الجهاًت ػَط

وهيخهةةةل للحةةةسًث غةةةً مؼةةةطحُت "ؿةةةمؽ الجهةةةاض"، وهةةةطي فةةةي بىائهةةةا بػةةةى الاهةةةٌطاب، قالكلةةةل ألاُو مجهةةةا ؤقوةةةل 

ُت، وحةةى نلةةم "ؤلةةل لُلةةت ولُلةةت" غلةةى وحةةه الخلةةىق، فةةي الحةةسًث غةةً قلةةىلها ألاضبػةةت، وقُةةه حةةى الحٍاًةةاث الـةةػب

ةا، وؤضازث ؤن جتةزوج شخًلةا ًحةل لؿعهةا، الةصي  ًُّ ألامحرة ؿمؽ الجهاض التي ضقوةذ ؤن جتةزوج يإدخحهةا الؼةابهخحن ؤمحةًرا ؾى

 ًخلخم في ػاالها له: ماشا ػخكػل بي بشا جعوحخني؟

ا، قِؼ ىاقهها والسها اإلالَ الىػمان موٌطًّ مح لٍل مً هب وزب بالخهسم لخٌبتها، ومً ًكـل في ؤلاحابت ٍو

 غلى ػاالها بما ًطهحها ًإمط بجلسه زالر حلساث.

كت مً ؤمطاء جهسمىا لخٌبتها ولم ح جبها بحاباتهم غً ػاالها، زم ًجلسون.  وهطي مىانل ًٍط

ًِئا بل ؤهذ التي ػخكػلحن زم هكاحإ بخهسم ابً الـػب البؼٍُ نمط العمان الصي ًهُى لها: ؤها لً ؤقػل لَ ؿ

سًً. وجظً ؿمؽ الجهاض ؤن نمط العمان شخم في حاحت لخػلُم وجىحُه، وجذطج مػه للحُاة مطجسًت زىب  بي ما جٍط

 حىسي. وهصا هى الكلل ألاُو الطاجؼ بها.

زم هطي الكلل الثاوي مً هصه اإلاؼطحُت ؤنطب للمؼطح الخػلُمي، يما كىضه بٍطذذ في بػى مؼطحُاث مثل 

طحُت "بازن بازن" ومؼطحُت "الهاثل وػم والهاثل ال". وقُه هطي ؤن نمط العمان هى الصي ٌػلم ؿمؽ الجهاض، مؼ

ىحهها لٌُكُت الػِف الؼلُم.  ٍو

وفي الكللحن الثالث والطابؼ هطي الحٌُم ٌػىز قحهما إلاؼطحه الصهني، قجري قحهما اللطاع بحن الخالو 

لجهاض يإهه دلهها ؤو ؤغاز حـٌُلها، وؿمؽ الجهاض قػلذ هكؽ الش يء مؼ ومذلىنه، قهمط العمان بما غلمه لـمؽ ا

 ألامحر حمسان، قهس غلمخه وهي مخىٌطة في مالبؽ حىسي يُل ًحٌم ضغُخه.

ؤن الخةالو ال ًمٌةً ؤن ًحةب  –يمةا ضؤًىةاه فةي مؼةطحُت "بجمةالُىن"  –ومىنل الحٌُم الثابذ في هصه الهوةُت 

، واإلاذلىم ًهسض دالهه وال ًمًٌ ؤن ًحبه هى ؤًًوا حب البـط؛ ولهةصا جيخهةي مذلىنه حب البـط، بل هى ٌػٌل غلُه

بالكطام بحن ؿمؽ الجهةاض ونمةط العمةان غلةى الةطؾم مةً ؤن ًةل  –في جهاًتها الهسًمت التي وهػها لها الحٌُم  –اإلاؼطحُت 

جىاقةو هةصه الجهاًةت اللةطاع ولةِؽ هةصا الكةطام بال مةً ؤحةل ؤن   –يما جىيةح هةصا اإلاؼةطحُت  –واحس مجهما ًحب آلادط 

 .(16)الصي بثه الحٌُم في الكللحن الثالث والطابؼ قحها غً الػالنت بحن الخالو ومذلىنه

حت؛ ألن الجاهب الصهني لِؽ غمًُها في هصه اإلاؼطحُت   –بذالف مؼطحُت "بجمالُىن"  –وهي جهاًت ؾحر مٍط

 ت غلحها. ومً الىايح ؤن الػالنت قحها  بحن الخالو واإلاذلىم بسث زدُل

ومً هىا ًلب اإلاذطج قخىح وـاًي بلى الحٌُم ؤن ًوؼ جهاًت ػػُسة لهصه اإلاؼطحُت ؾحر الجهاًت التي يخبها لها 

ابخساء، وقحها ًتزوج نمط العمان مً ؿمؽ الجهاض، واػخجاب له الحٌُم، ويخب هصه الجهاًت الؼػُسة للمؼطحُت، 

 .(17)طحُت في ًبػتها اإلايـىضةووـطها بػس شلَ مؼ الجهاًت ألادطي الهسًمت للمؼ

حت قحها، داكت  والجهاًت الؼػُسة في هصه اإلاؼطحُت ؤنطب لٌبُػت ألاحسار بها، ؤما الجهاًت ألاولى قخبسو ؾحر مٍط

 ؤن الجى الٍىمُسي ٌؿلب غلى ؤحسار هصه اإلاؼطحُت.
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ٌةةً الحٌةةُم قحهةةا ومؼةةطحُت "الىاثبةةت اإلاحترمةةت" شاث الكلةةل الىاحةةس لِؼةةذ مةةً مؼةةطحُاث الحٌةةُم الصهىُةةت، ول

ةةان فةةي جلةةَ اإلاطحلةةت التةةي يخةةب قحهةةا هةةصه اإلاؼةةطحُت ؾحةةر  ًبةةث قٌةةطه غةةً غمةةل اإلاةةطؤة فةةي الؼُاػةةت غلةةى وحةةه الخلةةىق. ًو

 مهخىؼ بػمل اإلاطؤة بالؼُاػت ال ػُما ؤن جٍىن هاثبت في البرإلاان.

وابً كؿحر،  ومً دالُ بًاض ػادط ًلىض لىا الحٌم في هصه اإلاؼطحُت حاُ ؤػطة مٍىهت، مً ظوج وظوحت

 وهصه العوحت هي هاثبت في البرإلاان.

ةةةت، وفةةةي الىنةةةذ هكؼةةةه وؼدـةةةػط هةةةػل شخلةةةُت ظوحهةةةا فةةةي الخػامةةةل مػهةةةا؛  وجبةةسو هةةةصه اإلاةةةطؤة شاث شخلةةةُت نٍى

حٍةي لةه حىازًةذ لُيُمةه حتةى جةإحي ؤمةه  وةٌط ؤن ًٌػةم ابىةه اللةؿحر، ٍو ولهصا هطاه ًيخظط غىزتها مً البرإلاةان بوةُو، ٍو

 مً البرإلاان.

جإحي هصه اإلاطؤة للبِذ ًخػامل مػها ظوحها بذوىع، وال ٌؼخٌُؼ الـٍىي مجها ؤمامها، بل ًٌخم في كسضه  وححن

 هُهه مجها.

ٌلب بلحها ؤن حػاضن اػخجىاًبا ػٌُطح في اإلاجلؽ قُه ما ًخػاضن مؼ ملالحه،  إجحها في بُتها ؤحس الىظضاء، ٍو ٍو

زئها، وحهسزها بػهاب ظوحها بشا لم جكػل ما ًلبه بلحها؛ ألهه وجطقى العوحت نبُى ًلبه؛ ألن قُه ما ًخػاضن مؼ مبا

 للمىانل التي جمط بها ػىي ؤن حؼخهُل في جهاًت 
ًّ
ؼخمط ضقوها ًلبه، وفي الجهاًت ال ججس حال ٌػمل في وظاضجه. َو

 اإلاؼطحُت؛ وبهصا ٌػسها الحٌُم هاثبت محترمت.

ًان  ٌػاضن غمل اإلاطؤة في   –ه الكترة نبُل زىضة ًىلُى في هص  –وبالٌبؼ وؼدـل مً هصه الجهاًت ؤن الحٌُم 

اإلاجاُ الؼُاس ي داكت في البرإلاان؛ ولهصا حػل بٌلت هصه اإلاؼطحُت حؼخهُل في الجهاًت مً البرإلاان؛ لٍي جىقط الحُاة 

 الهاهئت ألػطتها.

ف مسي نىاغخىا وهحً ال هىانف هىا مسي مىاػبت هصه الجهاًت مؼ قٌط الحٌُم غً اإلاطؤة آهصاى، ولٌىىا هىان

بهصه الجهاًت في دخام ؤحسار هصه اإلاؼطحُت. وفي ضؤَي ؤن هصه الجهاًت لِؼذ مهىػت؛ ألجها ال جيبؼ مً جلػُس ألاحسار 

ت الصخلُت، في ححن ظوحها هػُل الصخلُت،  بها، وبىاء الصخلُاث قحها. قاإلاطؤة التي ضؤًىاها في هصه اإلاؼطحُت نٍى

س ؤن جثبذ ا، وجٍط ًالطحل وجحخكظ مؼ شلَ باإلابازت  وهى ًمىحت حسًّ ؤن اإلاطؤة ًمًٌ ؤن جىجح في اإلاجاُ الؼُاس ي 

 والهُم.

ولٌىىا هكاحإ بها في جهاًتها جخذلى غً البرإلاان إلاجطز تهسًس وظٍط لها في ؤن ًواًو ظوحها في غمله، ولٍىن ابجها 

ًوا وؤبىه ًطغاه في مطهه  .(18)ًان مٍط

، ولٌجها حاءث مػبرة غً (19)بُػت الصخلُاث قحها وػحر ألاحسار بهابالٌبؼ لِؼذ هصه الجهاًت مىٌهُت مؼ ً

 قٌط الحٌُم آهصاى في غسم انخىاغه بالػمل الؼُاس ي للمطؤة ال ػُما في ؿؿلها لىظُكت هاثبت في البرإلاان.

ا لخاثمة املفاجئة وغير املبررةا -
ًّ
 :دراميـ

ًاهذ موٌطبت في مٍاجها، ونلىا: بن الصي ال ؿَ ؤن الخاجمت في مؼطحُاث الحٌُم الؼابهت لم جًٌ مىقهت ، و

 زقؼ الحٌُم لىهؼ هصه الجهاًاث قحها هى حطكه غلى ؤن ٌػبر غً ؤقٍاضه الصهىُت بها.

ا ًُّ ًاهذ الجهاًت قحها مكاحئت وؾحر مبرضة زضام ، والصي زقؼ (4١)وفي هصا اإلاىهؼ هىانف مؼطحُاث ؤدطي للحٌُم 

ً داللها نواًاه الصهىُت، ولًٌ الصي زقػه لىهؼ هصه الجهاًاث هى الحٌُم لىهػها لم ًًٌ حطكه غلى ؤن ًبث م

ًحا للهاضت واإلاـاهس، ولٌجها جهاًاث ؾحر مهىػت مؼ ػحر ألاحسار في جلَ  ضؾبخه في بجهاء جلَ اإلاؼطحُاث بإػلىب ًبسو مٍط

ا في مٍاجها. –يما ػىىيح  –اإلاؼطحُاث، وجبسو  ًُّ  زدُله غلحها، وؾحر مبرضة زضام
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لٍىجها ملكهت غلى اإلاؼطحُاث التي بها، وؤجها ؾحر  –قُما ًبسو  –ى هصه الجهاًاث لم ًىدبه الحٌُم يما ؤن بػ

 مهىػت في مىهػها.

ةةا، وبةةسث مكاحئةةت ونلهةةت فةةي مىهةةػها.  ًُّ وػةةىف هدىةةاُو هةةصه اإلاؼةةطحُاث التةةي حةةاءث الخاجمةةت قحهةةا ؾحةةر مبةةرضة زضام

ٌةةً ؤن هحلةةط هةةصه اإلاؼةةطحُاث وهحةةةسزها، قهةةي ػةةذ مؼةةطحُ م ، ومؼةةطحُت "لػبةةت اإلاةةةىث"، (41)اث؛ مؼةةةطحُت "بًةةَعؽ"ٍو

 .(41)ومؼطحُت "ملحر كطكاض" (47)ومؼطحُت "ػاحطة"، ومؼطحُت "الٌجز"، ومؼطحُت "كاحبت الجاللت"

وػىدىاُو ًل مؼطحُت مً هصه اإلاؼطحُاث غلى حسة، وهىيح يُل ؤن الخاجمت لم جإث مىاػبت قحها، وبسث 

 زدُلت غلى ألاحسار بها.

"بًَعؽ" هطي بًَعؽ جهىم بتربُت ابجها حىضَؽ بػس نخل ؤبُه ؤوظوضَؽ غلى ًس ؤدُه ًُكىن قكي مؼطحُت 

الصي اؾخلب مىه ػلٌت البالز، وححن ٌـب حىضَؽ حؼعى بًَعؽ ألن ٌػخلي ابجها حٌم ملط، وجلجإ للحُلت، قخخكو 

ه باألمىاُ والجىاهط  –وهى مـهىض بكؼازه  –مؼ ؿُر البلس  ىاقهها غلى هصا.غلى ؤن ًهل مػها، وحؿٍط  مهابل شلَ، ٍو

طقى مؼٌاي ؤن ًهل بجىاضها؛ ألجها ػدؼخذسم وػاثل ؾحر  وجسغى مؼٌاي وجىث للىنىف بجىاضها، ٍو

هل بلى حىاضها. سها جىث ٍو كت في ػبُل وكُى ابجها حىضَؽ لحٌم ملط، في ححن ًٍا  ؿٍط

ؿ هىؼ ؿُح البلس بمٌطه ًُكىن ؤال ًهخل حىضَؽ بػس ؤن باضظه وهعمه، َو ه بإن ٌػهس له محايمت غلىُت ٍو ٍط

ذ ملٌه. ّبِ
 
ث ًُ  ؤمام الىاغ؛ لُثبذ لهم ؤهه لِؽ ابً ؤوظوضَؽ ؤدُه، وبهصا 

ىاقةةو ًُكةةىن غلةةى غمةةل هةةصه اإلاحايمةةت لحةةىضَؽ، ودةةالُ هةةصه اإلاحايمةةت ٌؼةةخٌُؼ ًُكةةىن ؤن ًهىةةؼ الجمهةةىض  ٍو

 بىىة حىضَؽ لها وألوظوضَؽ.الحاهط لهصه اإلاحايمت ؤن حىضَؽ لِؽ ابً ؤوظوضَؽ، وح جع بًَعؽ غً بزباث 

زم جإحي مكاحإة ؾحر مخىنػت، وهي وكُى ملَ ببلىغ قجإة إلالط، وللمٍان الصي حػهس قُه هصه اإلاحايمت 

هط بإن بًَعؽ وؤوظوضَؽ غاؿا قترة   ومػه اللىسوم الصي وهؼ ًُكىن قُه ؤداه ؤوظوضَؽ وضماه في الىُل، ٍو

 هى حىضَؽ الصي ًحايم
ً
 هىا. في بالزه، وؤهجبا ًكال

ىلىن حىضَؽ حٌم ملط.  وغىس شلَ ًثىض الىاغ غلى ًُكىن، ٍو

ذةذ فةي مؼةطحه اإلالحمةي، يمةا هةطي فةي مؼةطحُت  وال ؿَ ؤهىا هةطي فةي هةصه الجهاًةت آزةاض اإلاحايمةاث التةي ٌػهةسها بٍط

ىلةةةىغ"، ومؼةةةطحُت "محاي ةةةت"، ومؼةةةطحُت "الاػةةةخ ىاء والهاغةةةسة"، ومؼةةةطحُت "محايمةةةت لًى مةةةت "زاثةةةطة الٌباؿةةةحر الهىناٍظ

ػمةل قٌةطه قحهةا لٍُةىن لةه  ًاث في جلَ اإلاؼطحُاث ًخلهى الجمهىض وحهاث الىظط اإلاذخلكت، َو حان زاضى"، وفي هصه اإلاحا

ا، وهةةصا مةةا نلةس بلُةةه الحٌةةُم فةةي اإلاحايمةت التةةي فةةي هةةصه  ًُّ ةا ػةةلب ًُ مىنةل مجهةةا، وال ًٍةةىن بهةصا جلهُةةه لهةةصه اإلاؼةةطحُاث جله

مؼ جهاًت هصه اإلاحايمت جبسو ملكهت غلحهةا، قىكةُى ملةَ ببلةىغ بلةى ؤضن ملةط  اإلاؼطحُت. ولًٌ الجهاًت التي حاءث قحها

وإلاٍةةان اإلاحايمةةت ومػةةه اللةةىسوم الةةصي وهةةؼ قُةةه ؤوظوضَةةؽ؛ وؤلهةةي بةةه فةةي الىُةةل فةةي جلةةَ الؼةةاغت ًذوةةؼ لللةةسقت ؾحةةر 

ةةْذ بهةةةا ، و (44)اإلابةةرضة. وبهةةصا جبةةسو هةةصه الجهاًةةةت فةةي هةةصه اإلاؼةةطحُت ملكهةةت غلحهةةةا ؤو ؾحةةر مهىػةةت فةةي مٍاجهةةا ك  ِ
ّ
ل
ُ
ٍ

ُ
لٌجهةةةا بةةال ؿةةَ ج

ةا فةي  ًُّ ًاهةذ ؾحةر مبةرضة زضام إلجهاء ألاحسار جهاًت ػػُسة ًمًٌ ؤن جطض ي الجمهىض الصي ح جبه الجهاًت الؼةػُسة حتةى لةى 

 .(45)مٍاجها

ومؼطحُت "لػبت اإلاىث" هطي قحها هصه الخاجمت اإلالكهت؛ ألجها لم جيبؼ مً جلػُس ألاحسار قحها، ومً ضػم 

 ا.الصخلُاث به

ا ايدـل ؤهه ملاب باإلؿػاع الصضي، وؤهه ًترنب مىجه دالُ ؿهىض 
ً
وفي هصه اإلاؼطحُت هطي زيخىًضا ماضد

ًان ابىه نس ماث في بحسي الحطوب، ولحهذ به ؤمه نبل ؤن ًمط غام غلى مىجه حعًها غلُه.  نلُلت، و
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هطض هصا اإلااضخ ؤن ٌ جل بمىجه زون ؤن ًيخظط حسوزه له، وفي الىنذ هكؼه ًه طض ؤن ًيخهم مً هصه الحُاة ٍو

 بإن ًىضي ؤشخاًكا في نخله.

خحسر قُه غً اهخظاضه إلاجئ الطانلت ًلُىباجطا له في  ، ٍو وهطي هصا اإلااضخ ٌسجل في مسجل في الكلل ألاُو

: بجها بال ؿَ  هُى ػٌحها وكِخه بهصا، ٍو حىاحه الصي ًهُم به بإحس الكىازم، وؤهه ػُػطقها ؤهه ؤوص ى لها بإمىاله، َو

ًاء لها وػُهخلىهه، وبػس نخلهم له ػٌُدـل البىلِؽ هصا الـٍطٍ الصي قُه ما ًسُ غلى ػ دؼخ جل مىجه مؼ ؿط

متهم مػه؛ وبهصا ًخم غهابهم.  حٍط

وجإحي الطانلت لجىاح اإلااضخ، وجظً ؤهه ًلبها لترنم له ؤو لخىام مػه، ولٌىه ًكاحئها بمؼإلت وكِخه لها 

ػٌحه  ا هصه الىكُت اإلاىزهت.بإمىاله الٌثحرة بػس مىجه، َو

ظً ؤن ًل  زم هطي اإلااضخ في الكللحن الثاوي والثالث مً هصه اإلاؼطحُت ًطجاب في ؤقػاُ جلَ الطانلت مػه، ٍو

ًائها لهخله.  قػل مجها ًسُ غلى حُلت لها مؼ ؿط

مؼ اإلااضخ بإن هصه الطانلت لم جخكو مؼ ؤحس لهخله؛  –مً هصه اإلاؼطحُت  –وهكاحإ في الكلل الطابؼ 

ه ؤجها يخبذ قحها جىاظلها غً  لخحلل غلى ؤمىاُ وكِخه، بل بجها جهُى له: بجها لم جٌلؼ ؤحًسا غلى هصه الىكُت، وجٍط

 اإلااُ الصي بها لخالمُصه، وجذبره ؤجها جحبه لِؽ ًىالس لها بل حب اإلاطؤة للطحل.

ًان في ح الت ًإغ ؿسًسة مً الحُاة، وححن ًٌلػها غلى حسجُله لها حؿوب مىه، زم حؿكط له قػله؛ ألجها جطاه 

وجهُى له: بجها ػدخمؼَ به، ولً جكلخه مً ًسها للمىث، وغىس شلَ ٌؼمح لها بخهبُله زاللت غلى ؤهه انخىؼ بٌالمها 

 وؾحر هظطجه للحُاة بؼببها.

هت التي  ونس يىا في الكلُى الثالزت ألاولى مً هصه اإلاؼطحُت وػِف حى اإلاؼطحُت البىلِؼُت، وهترنب الٌٍط

ًائها شلَ اإلااضخ، و يُل ًمًٌ ؤن ًىجى مً حُلهم.ًمٌ  ً ؤن جهخل بها هصه الطانلت وؿط

ولٌىىا هٌدـل في جهاًت هصه اإلاؼطحُت ؤن هصه اإلاطؤة قاهلت، وؤجها جكهمذ الظطوف التي ؤنسم قحها شلَ اإلااضخ 

ت.غلى قػلخه هصه مػها، وؤدصث بُسه لخهاوم مػه اإلاىث الصي ًدؼلل بلُه بؼبب بكابخه باإل   ؿػاغاث الصٍض

وبالٌبؼ ًذخكي الجى البىلِس ي مً هصا الكلل الطابؼ في هصه اإلاؼطحُت، وهطي ؤهكؼىا قُه مؼ جهاًت مُلىزضامُت 

زدُلت غلى ؤحسار اإلاؼطحُت وشخلُاتها. قهصه الطانلت اإلالهبت بٍلُىباجطا وػطف مً حىاضها مؼ اإلااضخ ؤجها لم حػطف 

ؼها مؼ ضانلت جهىم بتربُتها لتهُئها للطنم والسغاضة. وهدؼاءُ يُل المطؤة ؤبىحها، وححن ؤبلطث الحُاة وحسث هك

حُاتها في هصا الجى ؤن ًٍىن لسحها جلَ اإلاثل الىبُلت، قخدىاُظ غً الىكُت لخالمُص اإلااضخ، وجسقؼ اإلااضخ للحُاة مً 

 .(46)دالُ حبها له؟!

لؼةاضجط، قكةي مؼةطحُت  (47)"اإلاةىمؽ الكاهةلت" ونس هطي في هصا الكلل ألادحر مً جلَ اإلاؼطحُت جإزًطا بمؼةطحُت

ًاهةذ حـةةػط  بةسو ؤجهةا  ػةاضجط هةطي امةطؤة حػمةل بالةسغاضة، وجةطقى ؤن حـةهس ظوًضا غلةى ظهجةي مةؼ حػطهةها إلؾةطاءاث يثحةرة، ٍو

ٍا آهصاى، مً البُى الصًً ًىتهٍىن حؼسها. ًالصي ٌـػط به الؼىز في ؤمٍط  باهٌهاز 

ا مؼ شلَ اإلااضح في مؼطحُت الحٌُم هى الصي ًبسو مؼخؿطًبا قحها يما ولًٌ ما ػلٌخه جلَ الطانلت ًلُىباجط 

 ويحىا.

ؤن الجهاًت قحها ؾحر مبرضة، وجبسو  –وهي مؼطحُت نلحرة في قلل واحس  –وهطي ؤًًوا في مؼطحُت "ػاحطة" 

 ملكهت في مىهػها بها. ولٍي هىيح شلَ هلخم ألاحسار التي ػبهتها.
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ح جع غً ؤن جهىؼ حبُبها غع السًً بالعواج مجها جلجإ للسحط، قخإحي  وفي هصه اإلاؼطحُت هطي ػػاز ححن

إلاـػىش، وجإدص مىه نٌػت حـبه نٌػت الؼٌط، ونبُل مجىء غع السًً لها لُهابلها في البىقُه الصي ًىحس في حسًهت 

ت مؼ نٌؼ ألاػماى، جٌلب بلى غىهحن الخازم بهصا البىقُه ؤن ًوؼ هصه الهٌػت التي حـبه نٌػت الؼٌط في الؼ ٌٍط

 الؼٌط التي ػُحوطها قحها، وجبرض قػلتها هصه له بإجها جمعح مؼ دٌُبها.

إحي غع السًً، وجحاُو ؤن جهىػه ػػاز بالعواج مجها، ولٌىه ًتهطب مً قٌطة  ؼخجُب غىهحن لٌلبها. ٍو َو

ًاإلاػخاز، بهىله بهه ما ظاُ مىظًكا كؿحًرا، وألن الحعب الصي ًيخمي له لم ًلل ػسها ؤن  العواج بها  للحٌم بػس، َو

 ًتزوحها بػس ؤن ًلبح مىظًكا في حالت ؤحؼً، وبػس وكُى حعبه للحٌم.

بت التي  ت، وجوؼ ػػاز في قىجان الـاي الخاق بػع السًً الهٌػت الؿٍط هبل غىهحن بالـاي والؼٌٍط ٍو

 ؤحوطتها.

ٌخكي بـطب هلل ما   في الكىجان مً ؿاي.وححن ٌـطب غع السًً مً قىجان الـاي ٌـػط بمطاضة الـاي، ٍو

ت  بت في الؼٌٍط ونبُل ؤن ٌؿازض غع السًً وػػاز البىقُه ٌػلم غىهحن ظمُله زضؾ بىهػه جلَ الهٌػت الؿٍط

ؿوب مىه زضؾ لخلطقه هصا دـُت ؤن ًٍىن في هصه  وجهسًمها لهصًً الصخلحن بىاء غلى ًلب ػػاز مىه شلَ. َو

 بهم. الهٌػت ػم، وجيؼب اإلاؼئىلُت غً شلَ للبىقُه الخاق

ظً غع  ت بإمط اإلاطؤة التي مػه، ٍو بت في الؼٌٍط ذبر زضؾ غع السًً بما قػله ظمُله مً وهؼ جلَ الهٌػت الؿٍط ٍو

خىهم ؤن هىاى مؿًلا في مػسجه، وجذبره ػػاز ؤن  ٌلب حوىض ؤلاػػاف والبىلِؽ، ٍو السًً ؤن ػػاز ػمخه، ٍو

ا، وحـطب بهُت ال  ـاي الصي في قىجاهه؛ لخايس له شلَ.الهٌػت التي وهػتها في قىجاهه لِؼذ ػمًّ

بت قؼىف  زم جذبره ؤن هصه الهٌػت قحها سحط، وؤهه ما زام ؿطب الـاي الصي شابذ به هصه الهٌػت الؿٍط

 ًطجبٍ بها، زم جهُى له: بجها هي آلان التي حـػط بالوُو لٍىجها ػختزوحه ال محالت مؼ قهطه.

هُى لها: ؤهذ ج ؼخؿطب غع السًً مً يالمها، ٍو عهسًً في العواج مني آلان ويىذ جلححن في ًلبه مً نبل! َو

ا، وؤها آلان ؤجإمل ألاهطاض التي ػخلحهني  ًُّ قترز غلُه: ألن السحط الصي حسر مً جلَ الهٌػت حػل ظواحَ مني حخم

 مً وضاء شلَ.

هُى للخازمحن بالبى  ٌلب بلحها ؤن جتزوحه قىًضا، ٍو قُه: غلحهما وغىس هصا ًخؿحر مىنل غع السًً مً ػػاز، ٍو

 .(48)ؤن ًحوطا له مإشوًها بؼطغت

لـٌؼبحر، قهس ماُ قحها ؤشخاق  (49)وال ؿَ ؤهىا هطي في هصه اإلاؼطحُت آزاض مؼطحُت "حلم لُلت كُل"

ً بػس ؤن حػطهىا للسحط، قهس حسر الحب في مؼطحُت ؿٌؼبحر هصه مً دالُ السحط، ويصلَ ألامط في  آلدٍط

 مؼطحُت ػاحطة للحٌُم.

ًبا وال ؿَ ؤًوً  ؤن جلجإ  –بلى حس ما  –ا ؤن الخاجمت في مؼطحُت "ػاحطة" للحٌُم ؾحر مهىػت، وضبما ًبسو ؾٍط

امطؤة مثهكت إلاـػىش بؿطن السحط؛ لخهطب بلحها شخًلا جطؾب في ؤن جتزوحه، ولًٌ ألاؾطب ؤن هطي في هصه اإلاؼطحُت 

ؿحر غع السًً مىنكه الطاقى للعواج مً ػػاز بلى ؤلالحاح في العواج مجها وبمىخهى  ؤن السحط ًحسر جإزحره، َو

ل هصا دالُ مىنل ال ًخجاوظ الؼاغت.  الؼطغت، ًو

ومً هىا هطي ؤن هصه الجهاًت في جلَ اإلاؼطحُت جبسو زدُلت غلحها، وؾحر مهىػت في مٍاجها، ولٌجها بال ؿَ جسؾسؽ 

 ؤن اإلاـاهسًً، وقحها ًطاقت في ؤن هطي ًلب غع السًً بلى الخازمحن في البىقُه ًخح
ً
ًػا، قهس ًلب بلحهما ؤوال ُى ػَط

بت والسحط الصي  ًػا بػس حسًث ػػاز مػه غً جلَ الهٌػت الؿٍط ًحوطا البىلِؽ وؤلاػػاف، ولٌىه ؾحر مىنكه ػَط

لب بلحهما ؤن ًحوطا مإشوًها قىًضا.  بها، ًو
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قحها. وفي هصه  ويصلَ جبسو الجهاًت في مؼطحُت "الٌجز" ملكهت في مىهػها، وؾحر مهىػت مؼ جخابؼ ألاحسار

ت ابىت محمىز بَ الىاثب  –وهى زطي حطب  –اإلاؼطحُت شاث الكلل الىاحس هطي ؤبا الػع بَ  جهسم لخٌبت زٍض

ىظط بلُه محمىز بَ وظوحخه غلى ؤهه يجز بحو،  بالبرإلاان، وهى ٌػس هكؼه يجًزا لهصه ألاػطة؛ إلاا لسًه مً ؤمىاُ يثحرة. ٍو

ت بالعوا حاوالن بنىاع ابىتهما زٍض ت للهاثه لٍىجها مٍطوت.ٍو ػخصضان ألبي الػع بػسم حوىض زٍض  ج مىه، ولٌجها جطقوه، َو

هةةةُى بن اػةةةمه مةةةطاز وبهةةةه  ةةةت ووالةةةستها، ٍو ػةةةطف بىكؼةةةه لىالةةةس زٍض ةةةسدل مىةةةه ؿةةةاب، َو ، ٍو ةةةسم حةةةطغ بةةةاب اإلاجةةةُز ٍو

هُى بهة ه غىةس مةطوضه بهةصا البِةذ مهىسغ ٌػمل في اإلاىاحم، ولسًه نسضة يبحرة إلاػطقت ألامايً التي جذخكي قحها الٌىىظ، ٍو

جةز   مىةه  ةت، وجخ جةب مةؼ ؤبىحهةا مةً حةسًث هةصا الـةاب، ٍو اػدـػط ؤن به يجًزا، وؤهةه نةازض غلةى بدطاحةه مىةه. وجةإحي زٍض

ت هةةةصا الـةةةاب مىةةةه، قُىلةةةطف مخوةةةاًًها، وال ًإػةةةل محمةةةىز بةةةَ الهعغاحةةةه، ودطوحةةةه مةةةً  ؤبةةةى الػةةةع، وال ح جبةةةه سةةةخٍط

 بِخه.

ت ؤ ٌلب مطاز بلى والس زٍض ن ًجػله ًىكطز بها، قؼىف ٌؼخسُ مً ؤؿػت غُىحها غلى اإلاٍان اإلاىحىز به الٌجز ٍو

ت ووالستها غلى شلَ ًامػحن في الىكُى لهصا الٌجز. ىاقهه والس زٍض  في هصا البِذ، ٍو

ت ًهُى لها: بهه ضآها في ؿطقت بُتها ؤيثر مً مطة، وبهه ؤحبها، ولِؽ هىاى مً يجز في هصا  وححن ًىكطز مطاز بسٍض

ًػا لحبه، وجهُى له: بجها ػخهل بلى حىاضه مً ؤحل الوؿٍ غلى والسحها لُىاقها غلى ا ت ػَط لبِذ ؾحرها. وحؼخجُب زٍض

 ظواحها مىه.

ت، وبهه ًٌلب العواج بلحها، وال  هُى لهما مطاز: بهه ال ًىحس يجز في هصا البِذ ؾحر ابىتهما زٍض إحي الىالسن ٍو ٍو

 ًملَ ػىي حبه لُهسمه لها.

ؿوب وا ت جهىؼ والسحها َو طقوان دٌبخه البىتهما، ولًٌ زٍض ، ٍو ػىكاهه بالشع الهُى ت ووالستها مىه، َو لس زٍض

ت مً  ىاقهان غىس شلَ غلى ظواج ابىتهما زٍض بإن الٌجز الحهُهي لِؽ في ألامىاُ، ولًٌ في اإلاـاغط اللازنت؛ ٍو

 .(5١)مطاز

ب وؤزط ًىمسًاث مىلُحر وايح في هصه اإلاؼطحُت، قكي بػى ًىمُس ًاث مىلُحر هطي ألاب كاحب الؼلىى الؿٍط

ب يإن ًٍىن ًبًِبا ًىاػب ؿػىضه باإلاطن الىهمي، ؤو ًٍىن  ًطؾب في ؤن ًعوج ابيخه مً شخم ًىاقو ػلىيه الؿٍط

، وحؼخٌُؼ في هصه  ا ًىاقو جهمه لؤلمىاُ، ؤو ؾحر شلَ مً الٌباع واإلاُُى ًّ ّّ ا ًىاقو حصلهخه وازغاءه، ؤو زطّي
ً
غاإلا

هىمان بحُلت ًخم مً داللها ظواحهما بطهاء ألاب ؤو زون ضهاثه، يما اإلاؼطحُاث الا  بىت ؤن جذسع ألاب مؼ حبُبها، ٍو

 .(57)، ومؼطحُت "مٍطى الىهم"(51)هطي في مؼطحُت "الٌبِب ضؾًما غىه"

ً الصخلُاث وجلاغس  ولًٌ الجهاًت في مؼطحُت "الٌجز" للحٌُم جبسو ؾحر مهىػت وال مخىاػبت مؼ جٍٍى

ًاها حٍطلحن غلى ؤن ًعوحاها مً زطي حطب ألاحسار قحه ت ووالستها ؿسًسي الحب للماُ، و ا. قهس ضؤًىا والس زٍض

ا بػحن ابىتهما ؤن اإلاـاغط اللازنت  ًػا لحًر حاهل، وشلَ لِؽ بال لٍىهه لسًه ؤمىاُ يثحرة، قٌُل ًىهلب مىنكهما ػَط

 هُهي؟!ؤهم مً ألامىاُ الٌثحرة، وؤن هصه اإلاـاغط اللازنت هي الٌجز الح

وجبسو مؼطحُت "كاحبت الجاللت" مؼطحُت زغاثُت لثىضة ًىلُى؛ ولهصا حهاحم قحها جىقُو الحٌُم اإلالَ قاضوم 

خه الالشغت  ا في سخٍط ت ؿسًسة، ولم ًًٌ الحٌُم محهًّ سخط مىه سخٍط ظهطه في ؤحس قلىلها، َو مهاحمت ؿسًسة، ٍو

قة وؾحر مىٌهي، ونس ؾحر الحٌُم مىنكه مً اإلالَ قاضوم هصه مً اإلالَ قاضوم في هصه اإلاؼطحُت؛ ألجها حاءث بـٍل 

ويخابه "وزاثو في  (51)بػس شلَ ححن هاحم زىضة ًىلُى وحماُ غبس الىاكط غلى وحه الخلىق في يخابه "غىزة الىعي"

و غىزة الىعي"  .(54)ًٍط
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وما حسر ولؼىا هىا في مجاُ جهُُم مىنل الحٌُم الؼُاس ي مً اإلالَ قاضوم وحٌمه ؤو مً زىضة ًىلُى 

ا قحها، وبسث  ًُّ ًاهذ ؾحر مبرضة زضام بػسها، ولٌىىا هىا هحلل مؼطحُت "كاحبت الجاللت"، وهىيح يُل ؤن داجمتها 

 زدُلت غلحها.

ا اإلالحً والـاغط في الىنذ هكؼه في بِذ ضموان وؤهِؼت  ًً وفي الكلل ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت هطي حمس

مىُان هكؼحهما بالؼػازة التي اػخػساًزا لٌخب يخابه غلى ابىتهما وحسان ف دبازُ الحبِبان الحب، ٍو ي هصا الُىم، ٍو

 جيخظطهما بػس ظواحهما.

ذبره ؤن اإلالَ قاضوم ضؤي ابيخه الُىم غىس  وقجإة ًإحي بلى ضموان في مجزله شخم مً نبل اإلالَ قاضوم، ٍو

ًان اإلالَ قاضوم مخىًٌطا دالُ شل لبها للعواج.محل الجىاهطجي الصي شهبذ بلُه مؼ دٌُبها، و  َ، وؤ جبخه ابيخه، ًو

ا وابيخه بهصا الخبر اللازم لهما، وححن حػطف ظوحخه ؤهِؼت بهصا ألامط  ًً هؼ في ًس ضموان، قٌُل ًذبر حمس ٍو

 جكطح؛ ألجها ؿسًسة الحب للماُ والجاه.

ٌلب بلُه اللبر، والاػدؼالم لهصا الهواء. ا بما حسر، ٍو ًً  ضموان حمس
ُ

ّطِف
ػ   وَُ

حوط اإلالَ طز غلُه حمسي، ولىال  وٍُ سخط مىه ؤمام وحسان بإػلىب مؼخكع، ٍو قاضوم حمسي لهلطه، َو

 جسدل وحسان في ؿكاغتها له غىس اإلالَ قاضوم لػانبه.

ػبر قُه غً الظلم الصي ونؼ غلُه وغلى البالز،  لحىه، َو ًىا ًٌخب ؿػًطا ٍو ا حٍع
ً
ا في مجزله مخإإلا ًً زم هطي حمس

كاحإ مؼ كسًهه الٌبِب بثىضة كطحان بها. ٍو  ًىلُى، ٍو

 زم وػطف ؤن وحسان نس ًلهذ مً اإلالَ قاضوم بػس بحباضه غلى الطحُل مً ملط في ػكُىت اإلاحطوػت. 

تزوحها حمسي بطؾبت مً والسحها؛ لُسقػا غجهما ؾوب حماهحر الىاغ الجلالهما الؼابو باإلالَ قاضوم.  ٍو

ًاهذ ولًٌ بػس ؤؿهط مً ظواج وحسان مً حمسي حـػط ؤهِؼت ؤن حمس ا لِؽ الصخم اإلاىاػب البىتها التي  ًً

ظهط لها ؤمحر غطبي ٌػبر غً ضؾبخه في العواج مً وحسان لى ًلهذ مً ظوحها حمسي، وجلطح ؤهِؼت  ملٌت للبالز، ٍو

 لحمسي بإهه غلُه ؤن ًٌلو وحسان، قهى لِؽ يكًئا لها، وحػاضن وحسان ؤمها بلٌل.

 لسقؼ جسدالث ظوحخه ؤهِ
ًّ
مت وال ًطي ضموان حال ؼت في حُاة وحسان وظوحها بال بإن ًبلـ البىلِؽ غً حٍط

ًاهذ جطؾب في ؿطاء قُال يبحرة، قادخلؽ هصا اإلااُ لصلَ.  ادخالغ اضجٌبها نسًًما بؼبب ظوحخه التي 

ؼخػس ضموان لسدُى السجً بِىما ٌـػط حمسي  ائها، َو وححن حػطف ؤهِؼت شلَ حـػط باجهعامها وػهىي يبًر

 .(55)ػم ؤدحًرا غلحهما. وجيخهي بهصا اإلاؼطحُتووحسان ؤن الؼالم ػُ

ًان ٌـػط بخإهِب  والخاجمت التي في هصه اإلاؼطحُت ؾحر مهىػت، قلم وـػط دالُ ؤحسار اإلاؼطحُت بإن ضموان 

مخه، حتى جم ظواج  ا مً اهٌـاف حٍط
ً
ًان مخذىق ًان ٌػمل بها، ولٌىه  الومحر للماُ الصي ادخلؼه مً الىظاضة التي 

مت. ابيخه مً اإلالَ  قاضوم قيس ي هصه الجٍط

ىقط البيخه  ت الصخلُت غلُه، ٍو ويصلَ لِؽ مهىًػا ؤن ًسدل ضموان هكؼه السجً؛ لٌُؼط ؤهل ظوحخه الهٍى

 بصلَ الؼالم مؼ ظوحها بابخػاز ؤمها غجهما.

وحػس مؼطحُت "ملحر كطكاض" لخىقُو الحٌُم مً اإلاؼطحُاث التي ادخلل يثحر مً الىهاز في ههسها وجحلُلها. 

ونس ضؤي السيخىض غلي الطاعي في يخاب "جىقُو الحٌُم قىان الكطحت وقىان الكٌط" ؤن الكلل ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت 

 ُ ؛ قكي الكلل (56)ٌػس مؼطحُت مخٌكُت بصاتها، وؤن الكللحن الثاوي والثالث مجها بمثابت جكلُل وجىهُؼ للكلل ألاو

ا غلى اللطاكحر في حمام بِذ غازُ وػمحرة  ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت هطي اللطكاض الصي هلب هكؼه
ً
ولم  –ملٍ
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. وفي الكللحن الثاوي والثالث ًخلىض  –ٌػترن غلُه ؤحس مً اللطاكحر 
ً
ا مجهىال

ً
ًان ًخلىضه غاإلا ًهؼ في الباهُى الصي 

ظل ًخابػه لُػطف هل ػِؼخٌُؼ الخطوج مً زادل الباهُى ؤم ال؟ قالكلالن الثاوي  غازُ هكؼه شلَ اللطكاض، ٍو

في كىضة غازُ الوػُل الصخلُت مؼ  –الصي ضؤًىاه في الكلل ألاُو   –والثالث قحهما ًخم حصخُم اللطكاض 

 ظوحخه.

وؤها ؤجكو مؼ هانسها الٌبحر السيخىض غلي الطاعي في ؤن الكلل ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت ٌػس مؼطحُت مٌخكُت 

ؼطحُت ٌػسان مؼطحُت ؤدطي، وغالنتهما بالكلل ألاُو بصاتها، ولٌىني ؤضي ؤن الكللحن الثاوي والثالث مً هصه اإلا

 غالنت ػٌحُت هػُكت.

قاألػلىب الصي اجبػه الحٌُم في الكلل ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت ًذالل ؿٍل ألاػلىب في الكللحن الثاوي 

 والثالث مجها، ويصلَ هطي الهوُت التي غالجها قُه جذخلل غً الهوُت اإلاٌطوحت قحهما ؤًًوا.

قكي الكلل ألاُو مً هصه اإلاؼطحُت هطي حماغت مً اللطاكحر في حمام بِذ غازُ وػمحرة، ومً دالُ 

ا، 
ً
ا غاإلا

ً
ًاهًىا، وزالث ا غلحهم، ولم ٌػاضهه ؤحس، واجذص كطكاًضا وظًٍطا، وآدط 

ً
حىاضهم وػطف ؤن كطكاًضا ضشح هكؼه ملٍ

 واغخبرث ظوحخه بالوطوضة ملٌت.

ظً هاالء اللطاكحر ؤن الػا  لم ال ًحىي ػىي اإلاٍان الصي هم قُه.ٍو

ومةةً دةةالُ الطمةةع فةةي هةةصا الكلةةل هةةطي الحٌةةُم ًبةةث ؤقٍةةاًضا غةةً غب ُةةت الٍةةىن، وؤن اغخهةةازاث ؤلاوؼةةان فةةي الةةسًً 

 .(57)والٍىن لِؼذ بال جٌهىاث مىه في محاولخه لخكؼحر الظىاهط التي حىله

هت الطمع هىا؛ إلاا قحها وؤقٍاض الحٌُم في هصه اإلاؼطحُت حُى غب ُت الٍىن وغسم وحىز ا إلاػنى قُه غبر غجها بٌٍط

 مً حطؤة.

ًامي في  وهي ؤقٍاض جخالقى مؼ ؤقٍاض وضئي بػى ألازباء الىحىزًحن، مثل ػاضجط يما هطي في ضواًخه "الؿثُان"، و

ب".  ضواًخه "الؿٍط

هت الطمع وألا  قٍاض التي هطاها جٌل وؤًًوا هطي بػى حـابه بحن ألاقٍاض التي بثها الحٌُم في هصه اإلاؼطحُت بٌٍط

 غلُىا مً مؼطحُاث يخاب مؼطح الػبث مثل ًىوؼٍى وبٌُُذ.

وؤؾلب الظً ؤن الحٌُم لم ًًٌ في زادله مهخىًػا بهصه ألاقٍاض التي بثها في هصه اإلاؼطحُت؛ لٍىهه لم ًٌطضها في 

 .(58) وححت بػالمهؤي غمل ؤزبي له، بل هطي في يثحر مً يخاباجه ألازبُت ألادطي ما ًسُ غلى بًماهه باهلل

له الخطاقت  ؤي الهلت غلى  –ونس غبر الحٌُم غً ؤقٍاضه هصه شاث الىظطة الػب ُت في الىحىز مً دالُ جحٍى

 إلاؼطحُت. –لؼان الحُىان 

بت التي ًطحها في هصا الكلل مً هصه اإلاؼطحُت  ومً هىا ضؤًىا هصا الـٍل الؿٍطب مىاػًبا ألقٍاض الحٌُم الؿٍط

و الطمع.  غً ًٍط

ا الكلةةالن الثةةاوي والثالةةث مةةً هةصه اإلاؼةةطحُت قُػالجةةان نوةةُت هكؼةةُت، وهةي بحؼةةاغ غةةازُ بالسوهُةةت هدُجةةت ؤمة

حؼةةلٍ ظوحخةةه ػةةامُت غلُةةه، حتةةى بهةةه نةةس ضؤي هكؼةةه فةةي هةةصا اللطكةةاض؛ ولهةةصا حػةةاًل مػةةه، وظةةل ًخإملةةه يثحةةًرا. وحةةحن 

اػةخكعاظاتها لةه نةاُ للٌبادةت: "ًةا ؤم غٌُةت هةاحي نخلخه الٌبادةت فةي جهاًةت اإلاؼةطحُت، وضؤي ظوحخةه حػةاوز ؤوامطهةا غلُةه و 

لُني مً الىحىز".  الجطزُ وؤٍظ

 ملةاب بػهةسة الةىهم ؤمةام ظوحخةه، 
ً
وهطي اهٌطاًبا وايًحا فةي هةصًً الكلةلحن، قهةس ؤنىػىةا الحٌةُم بةإن غةازال

م هةطاه ٌـةٌٌىا وجلىض هكؼه اللطكاض الصي ًحاُو الخطوج مً الباهُى زون حسوي، وحػاًل مػه يثحةًرا. ولٌةً الحٌةُ
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ً
ًايس له غةازُ ؤهةه لةِؽ  في هصا ألامط مً دالُ الٌبِب الصي ؤجذ به ػمحرة لٌُـل غلى ظوحها، قػىسما ًحاوض غازال

ةا 
ً
 لهةا ولةِؽ دىق

ً
ًوا بػهسة الىهم، وؤهه ال ًطي هكؼه في هصا اللطكاض، وؤهةه ؤًًوةا ٌؼةخجُب ألوامةط ظوحخةه جةسلُال مٍط

خابؼ مجها، ولِؽ جإمله لللطكاض في الب هخىؼ السيخىض بٌالمه، ٍو اهُى بال إلاا ضآه مً محاوالجه التي ال جيخهي للخطوج مىه، ٍو

مػه اللطكاض في محاوالجه لللػىز ألغلى الباهُى، وجظً ػامُت ؤن الٌبِب نس حً مؼ غازُ. وههىخؼ هحً اإلاـاهسًً 

ب ؤن ا ًوا بػهسة الىهم. ولًٌ الؿٍط  لِؽ مٍط
ً
لحٌُم ًىهي اإلاؼطحُت بػس شلَ مً دالُ والهطاء للمؼطحُت بإن غازال

ًاللطكةةةةاض، ممةةةةا ًجػلىةةةةا وػةةةةىز قىػخهةةةةس ؤهةةةةه  لةةةةه  ٌلةةةةب بلةةةةى ؤم غٌُةةةةت ؤن جٍع ؿةةةةػىض غةةةةازُ بالوةةةةُو ألوامةةةةط ظوحخةةةةه لةةةةه، ٍو

 بالكػل ٌـٍى مً غهسة ههم ؤمام ظوحخه.

 "ســـــــــــــــامية

 

)وهي زادلت الحمام( اػمؼ ًا غازُ .. ؤهذ الُىم غىسى  :

س ؤن جمض ي هصا الُىم في غمل هاقؼ  ؤحاظة .. ًٍىن في مػلىمَ .. ؤٍض

.. ػامؼ؟! .. غىسى مالبس ي وقؼاجُني مىٍىؿت في السوالب .. انػس 

ضجبها وغلهها بالطاحت .. واحسة .. واحسة .. ؤضحؼ مً ؿؿلي ؤلهى ًل 

   يء هظمخه وضجبخه .. مكهىم؟..
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 )في بًطام غمُو(؟ .. :

 ســــــــــــــــــــــامية

 

 ػامػني؟! .. :

 عـــــــــــــــــــــــــــــاد 

 

 ػامؼ .. :

 ســــــــــــــــــــــامية

 

 وبًاى قؼخان واحس ًٌبو مىَ ؤو ًخٌطمف .. مكهىم؟! .. :

 عـــــــــــــــــــــــــــــاد 

 

 )كاثًحا( مكهى ... و ... و .. م! .. :

 ســــــــــــــــــــــامية

 

 ؤها حصضجَ .. )جسدل الحمام وحؿلو غلحها( .. :

 عـــــــــــــــــــــــــــــاد 

 

لُني مً  : )ًلُح( ًا ؤم غٌُت .. هاحي الجطزُ والخطنت .. وؤٍظ

 الىحىز!.

ــــــار("    .(59))ستـ

  وال 
ً
 بػس ؤن ؤنىػىا الحٌُم ؤن غازال

ً
حػلُل لهصا غىسي بال ؤن هصًً الكللحن قحهما اهٌطاب، قلِؽ مػهىال

 لِؽ لسًه غهسة ههم ؤن ٌػىز مؼ جهاًتها لُايس مطة ؤدطي ؤهه مٍطى بػهسة ههم ؤمام ظوحخه.

 :الخاثمة املفتوحة غير املقنعــة -

ًاث الخجسًس التي ظهطث في الػلط الحسًث ف ًاإلاؼطح اإلالحمي واإلاؼطح الدسجُلي ومؼطح مؼ حط ي اإلاؼطح، 

حت الىايحت مٍان في اإلاؼطح بإل قُما ًٌخب مً مؼطحُاث جدبؼ ألاػلىب  الػبث وما بػس الػبث لم ٌػس للجهاًت اإلاٍط

 الٌالػٍُي.
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ةةةاث الخجسًةةةس هةةةةصه فةةةي اإلاؼةةةطح، قهةةةةس جةةةإزط باإلاؼةةةطح اإلالحمةةةةي فةةةي مؼةةةطحُت "بًةةةةَع ؽ" ونةةةس جةةةإزط جىقُةةةو الحٌةةةةُم بحًط

، (6١)ومؼةةةةطحُت "ؿةةةةمؽ الجهةةةةاض"، وجةةةةإزط بمؼةةةةطح الػبةةةةث فةةةةي مؼةةةةطحُت "ًةةةةا ًةةةةالؼ الصةةةةجطة" ومؼةةةةطحُت "ًةةةةل  ةةةة ي فةةةةي محلةةةةه"

 .(61)ومؼطحُت "لعوم ما ال ًلعم" (67)ومؼطحُت "ضحلت كُس" (61)ومؼطحُت "ضحلت نٌاض"

قحهةةةا، ونةةةس وهةةةػها  وضؤًىةةا فةةةي بػةةةى مؼةةةطحُاجه التةةةي جةةةإزط قحهةةةا بهةةةصه اإلاةةةصاهب الؿطبُةةةت الحسًثةةةت الخاجمةةةت اإلاكخىحةةةت

الحٌةةةُم بهةةةصا الـةةةٍل لخٍةةةىن مػبةةةرة غةةةً ضئي يثحةةةرة نلةةةسها مةةةً وضاء شلةةةَ، قالجهاًةةةت اإلاكخىحةةةت ؾالًبةةةا مةةةا حـةةةحر بلةةةى يثةةةرة 

 السالالث وجىىغها، ومً هىا جخػسز الهطاءاث لهصه اإلاؼطحُاث شاث الجهاًاث اإلاكخىحت.

ت مخ (64)وغلى ػبُل اإلاثاُ هطي الحٌُم في مؼطحُت "جهط الجىىن" ال ػُما بإػلىب مُترلُىَ  –إزًطا بالطمٍع

الطمعي في مؼطحُاجه؛ التي جٍىن الخاجمت قحها مكخىحت مخػسزة السالالث، يما هطي في مؼطحُت "في زادل البِذ" 

طه مً ماء الجهط بػس ؤن امخىػا يثحًرا غً الـطب  –ومؼطحُت "الػمُان"  وجيخهي مؼطحُت جهط الجىىن بـطب اإلالَ ووٍظ

 هما ؤن ؤقعى هبٌذ مً الؼماء ووهػذ قُه ػمها، يما ضؤي هصا اإلالَ في حلمه، وانخىؼ بإن ما ضآه هبىءة.مىه، لظج

طه ؤن ًل مً في اإلاملٌت ٌػسوجهما مجىىهحن لػسم ؿطبهما مً الجهط، وؤن هىاى بىازض  وغىسما ؿػط اإلالَ ووٍظ

هىالن: هٍىن مجىى  –جمطز غلحهما  هحن وػٍ مجاهحن دحر مً ؤن هٍىن غانلحن غىس شلَ ًوٌطان للـطب مً الجهط، ٍو

 .(65)وػٍ مجاهحن

وهصه الجهاًت ًمًٌ ؤن حػني ؤن الكطز ال بس في الجهاًت ؤن ًذوؼ لهىاهحن الجماغت، وؤًًوا ًمًٌ ؤن ًٍىن لهصه 

اث وػٍ ل آدط، قخػني ؤن الجماغت جٌغى غلى الكطز، وجلٌسم به، مما ٌػني ؤهه ًمًٌ ؤن جكنى الػبهٍط  الجهاًت جإٍو

 هصا العدم مً الجماغت.

الث ؤدطي لهصه الجهاًت اإلاكخىحت قحها، وهصا بال ؿَ ًسُ غلى غمهها  مًٌ ؤن جٍىن هصه اإلاؼطحت جحخمل جإٍو ٍو

 وزطائها.

هطي جهاًتها  –ال ػُما بخهىُاجه  –وفي مؼطحُت "ًا ًالؼ الصجطة" التي جإزط قحها الحٌُم بمؼطح الػبث الؿطبي 

الث غس ًسة، قخيخهي هصه اإلاؼطحُت بهخل بهازض ظوحخه لٍىجها ضقوذ ؤن جذبره غً اإلاٍان الصي مكخىحت جحخمل جإٍو

ًاهذ قُه دالُ ادخكائها؛ وبػس ؤن ًحكط بهازض حكطة غىس الصجطة في الحسًهت لِؼمس حثت ظوحخه بها ال ًطي حثت 

سقجها في الحكطة التي حكطها لها. بِىما ًطي السحلُت في ل  ظوحخه ححن ًصهب لُحملها ٍو الحكطة مُخت بػس ادخكاء ًٍى

 .(66)لها

مًٌ ؤن ًٍىن جكؼحر هصا بإن السحلُت والصجطة جطمعان لئلبساع، وححن ًوخي اإلابسع بالحُاة ممثلت فةي اإلاةطؤة  ٍو

 مً ؤحل ببساغه قةهه ؾالًبا ما ًكهس الحُاة وؤلابساع مًػا، ولهصا وحس بهازض السحلُت مُخه بػس نخله ظوحخه.

بت اإلاكخىحت بها مما ًسُ ؤًًوا غلى زطائها وهصه اإلاؼطحُت جحخ الث ؤدطي مً دالُ هصه الجهاًت الؿٍط مل جإٍو

 وغمهها.

 وهصان مثاالن إلاؼطحُخحن للحٌُم قحهما الجهاًت اإلاكخىحت اإلاىهىغت في مٍاجها وجخػسز السالالث لها.

بةةةسو  ؤجهةةةا بىهةةةػها هةةةصا ؾحةةةر  ولٌةةةً هىةةةاى مؼةةةطحُاث للحٌةةةُم هةةةطي الخاجمةةةت قحهةةةا مكخىحةةةت، ولٌجهةةةا ؾحةةةر مهىػةةةت، ٍو

 ملِبت في مٍاجها.

واإلاؼطحُاث التي هةطي الخاجمةت قحهةا فةي مؼةطحُاث الحٌةُم مكخىحةت وؾحةر مهىػةت فةي مٍاجهةا زةالر مؼةطحُاث، هةي: 

 .(69)، ومؼطحُت "احخكاُ ؤبى ػيبل"(68)، ومؼطحُت "الىضًت"(67)مؼطحُت "ضكاكت في الهلب"
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حت للمـاهس وهبسؤ بخحلُل داجمت مؼطحُت "ضكاكت في الهلب" ، قجري ؤجها جهاًت مكخىحت، ولٌجها ؾحر مٍط

والهاضت، قكي هصه اإلاؼطحُت ًحب هجُب قُكي ححن ًطاها في محل جإًل "الجالغ"، ولٌىه ًٌدـل ؤجها دٌُبت 

ًاشب، ولم ًٌلب العوج  كسًهه الٌبِب؛ ولهصا ال ًٍاؿكها بحبه لها. ولٌجها هي جسضى ؤن دٌُبها الٌبِب وكىلي و

مً ؤحل زطائها، وجسضى ؤًًوا ؤجها جحب هجًُبا وؤهه ًحبها ؛ ولهصا جإجُه في بِخه في جهاًت اإلاؼطحُت، وحػطن حبها  بلحها بال 

 غلُه، وحػطقه ؤجها ايدـكذ حهُهت كسًهه الٌبِب، وجهُى له: بجها لً جتزوحه.

ب في ألامط ؤن هجًُبا ًطقى العواج مجها بػس ًل شلَ، مؼ حبه لها.  والؿٍط

 .(7١)مً بِخه ًاجؼت في ححن هى ال ٌػبإ بصلَ وجذطج قُكي

حت، قاإلاؼطحُت احخماغُت ًىمُسًت، وال جحخمل هصه الجهاًاث اإلاكخىحت، قاإلاـاهس نس  وال ؿَ ؤجها جهاًت ؾحر مٍط

 آدط ػُإحي، وقُه ًتزوج الحبِبان، ولٌىه ًٌدـل ؤهه ال قلل بػس شلَ، ومً هىا جبسو هصه 
ً
ًخلىض ؤن هىاى قلال

 صه الجهاًت قحها مبخىضة؛ ؤي ؾحر مٌخملت.اإلاؼطحُت به

م وهةةةةؼ الحٌةةةةُم  ذطحةةةةه محمةةةةس يةةةةٍط وحُىمةةةةا ؤغةةةةسث هةةةةصه اإلاؼةةةةطحُت لخٍةةةةىن قُلًمةةةةا ًمثلةةةةه محمةةةةس غبةةةةس الىهةةةةاب ٍو

حةىاضه، وغةسلذ داجمةةت اإلاؼةطحُت فةي شلةةَ الكةُلم، قهةس جةةم قُةه ظواج هجُةب مةةً قُكةي، وال ؿةَ ؤن هةةصه الجهاًةت مهىػةةت 

 إلابخىضة في اإلاؼطحُت.غً جلَ الجهاًت اإلاكخىحت ؤو ا

ويصلَ جبسو جهاًت مؼطحُت "الىضًت" مكخىحت؛ ؤي ًيخظط حسور ؤحسار بػسها، ولم ًًٌ مهىًػا ؤن ًترى 

ؿلكها بًاض بىلِس ي، قلم ًًٌ مهىًػا قحها جلَ الجهاًت  اإلاالل للجمهىض جىنؼ هصه ألاحسار؛ ألن اإلاؼطحُت وانػُت، َو

حت في جهاًتها.  اإلاكخىحت ؾحر اإلاٍط

ت، وهىي : بن هصه اإلاؼطحُت جحٍي غً زيخىض حامعي في ًلُت الحهىم بةحسي الجامػاث اإلالٍط ح شلَ قىهُى

وهى مخذلم في غلم الىكؽ الجىاجي، ونس دسغه هاؿط يخبه، قإؾطاه بإن ٌػاؿط حماغت مً اإلاجطمحن نبل اضجٍابهم 

مت ٌػسون لها، ودالُ اضجٍابهم بًاها وبػس جىكُصهم لها؛ لحري غً نطب الاهٌباغاث التي جحسر لهم. وجٍىن بصلَ  لجٍط

مت قحها ملسانُت غالُت.  يخاباجه غً غالم الجٍط

ؼمح لػلابت مً ضحلحن وامطؤة ؤن ًمٌثىا في  ب في ألامط ؤن ح جب هصه الكٌطة شلَ السيخىض الجلُل، َو والؿٍط

ًان هصا الىاؿط نس ؤحى بهصه  مت التي ًذٌٌىن لخىكُصها. و ىانف مػهم الجٍط متهم في بِخه، ٍو الػلابت لِؼهل لهم حٍط

مت الؼطنت التي ػُهىمىن بها دالُ شلَ. ًان نس اجكو مػهم غلى هلِبه في حٍط  الادخباء في بِذ هصا السيخىض، و

مت التي جمذ بػلمه، ودٌٍ لها في بِخه لم ًهخلط ألامط قحها غلى ػطنت مجىهطاث  ٌدـل السيخىض ؤن الجٍط ٍو

ًاز ٌػسم لىال ؤن جسدل هصا السيخىض في مً محل مجىهطاث، بل بهه نس نخل ق ف، واتهم شخم بطت، و حها ؤًًوا ؿاَو

الجهاًت، واجلل بالىاثب الػام؛ إلًهاف حٌم ؤلاغسام غلى هصا الصخم البرت، وغىس اػخجىاب ويُل هُابت له هطاه 

ًان نس وغس ؤقطاز الػلابت  ىكي غجهم ؤي حطم؛ ألهه  بػسم الخبلُـ غجهم ًيؼب ًل حطاثم ؤقطاز الػلابت لىكؼه، ٍو

 .(71)ححن اجكانه مػهم في البساًت، وجيخهي بهصا اإلاؼطحُت

وبالٌبؼ اإلاـاهس والهاضت لهصه اإلاؼطحُت ًدؼاءالن بػس جهاًتها وماشا بػس؟ هل ًمًٌ ؤن جٍىن هصه هي الجهاًت؟ 

ػانب وحسه؟ بالٌبؼ هصا ؾحر مهىؼ و  ؾحر غازُ، وال ؿَ وهل مً اإلاهبُى ؤن ًخحمل السيخىض ًل حطاثم الػلابت َو

ًان ال بس مً ؤلاؿاضة لهصا، داكت ؤن هصه  ؤهه مؼ الخحهُو مػه في الهواء ػخٌـل ؤؿُاء داكت بالػلابت، ولًٌ 

 اإلاؼطحُت وانػُت، وجسوض في بًاض بىلِس ي قال جحخمل هصه الجهاًاث اإلاكخىحت، ؤو اإلابخىضة يما ضؤًىا.

ٌُم مكخىحت، ولٌجها جهاًت ؾحر مهىػت؛ ولهصا حػس الجهاًت ويصلَ جبسو داجمت مؼطحُت "احخكاُ ؤبى ػيُل" للح

ا مبخىضة.
ً
 قحها جحمل ؤحساز
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هُى الحٌُم في مهسمت هصه اإلاؼطحُت "يخبذ مً الخُاُ نبل الاحخكاُ وهاغذ مني ووؼُتها زم وحستها"  .(77)ٍو

ها لم ًًٌ وؤؾلب الظً غىسي ؤن الحٌُم لم ًًٌ نس ؤيمل هصه اإلاؼطحُت نبل ؤن جوُؼ مىه، وححن وحس

حت وؾحر مهىػت بها.  لسًه هكؽ ؤلاحؼاغ الصي يخبها بها، قتريها بهصه الجهاًت التي جبسو ؾحر مٍط

ولٍي ًخضح ألامط هلخم هصه اإلاؼطحُت الهلحرة شاث الكلل الىاحس، وفي بساًتها هطي الكطغىن ضمؼِؽ 

ؼخؿطبىن حاُ هصا اإلاػبس بػس ههله الثاوي مؼ ظوحخه هكطجاضي ويبحر يهىخه نس دطحىا مً حاهب مً اإلاػبس لىاح هخه، َو

كّؼط يبحر الٌهىت هصا ألامط بإهه ال بس نس حسر دالُ هىمهم ظلعاُ حػل وهؼ اإلاػبس بهصا الـٍل  إلاٍاهه الجسًس، ٍو

ب.  الؿٍط

ظىان ؤن الكطغىن وظوحخه ويبحر الٌهىت هم الكطنت التي ػخمثل في الاحخكاُ  إحي مىظم الحكلت ومؼاغسه ٍو ٍو

ولًٌ الكطغىن وظوحخه ويبحر الٌهىت ال ًكهمىن لؿتهما. زم ًإحي مذطج الػطن اإلاؼطحي، وححن ًطي الكطغىن  مؼطحُت،

ٌلب بلى مؼاغس مىظم الحكل ؤن  ت حاءث لخهسم غطًها في هصه اإلاىاػبت، ٍو وظوحخه ويبحر الٌهىت ًظً ؤجهم قطنت هاٍو

 ًلطقهم بإزب.

خ جب الكطغىن وظوحخه ويبحر الٌهىت مً لؿت  ظىىن ؤجهم هُىف حاءوا مً زولت ؤدطي، ٍو هاالء الىاغ، ٍو

سدلىن مٍاًها في اإلاػبس للبحث غً مترحم ًترحم لهم حسًث هاالء الىاغ، وال ًظهط الكطغىن وظوحخه ويبحر الٌهىت  ٍو

 في اإلاؼطحُت بػس شلَ.

حخكاُ، وال ٌ جب وجإحي قطنت الخمثُل، وجمثل ؤمام اإلاذطج حعًءا مً اإلاؼطحُت التي ػخهىم بػطهها في الا 

هُى لهم: ألاقول ؤال جمثلىا هصه اإلاؼطحُت في الاحخكاُ، وؤن جٌخكىا بإن ًخلىض  اإلاذطج اإلاؼطحُت التي ًمثلىجها، ٍو

 .(71)مػٌم اإلاسغىون لهصا الاحخكاُ، وؤهخم بمالبؼٌم الكطغىهُت، وجيخهي اإلاؼطحُت بصلَ

حت، وؾحر مهىػت، وللمـاهس ؤن ًدؼاءُ وماشا بػس؟! هل ػُظهط الكطغىن  ويما هطي قهصه الجهاًت ؾحر مٍط

 وظوحخه ويبحر يهىخه قُما بػس ؤم ال؟

ويما نلذ قإؾلب الظً ؤن الحٌُم لم ًٌمل هصه اإلاؼطحُت بػس ؤن وحسها، وايخكى بيـطها بلىضتها التي 

 جطيها غلحها نبل ؤن ًكهسها.

 :الخاثمـة الطويلـة اململــــة -

ؼطحُت ال بس ؤن جٍىن مخىاثمت مؼ جلاغس ألاحسار بها، وفي الىنذ هكؼه ال بس ػبو ؤن نلىا: بن الخاجمت في اإلا

ػت، قاإلاـاهس بػس ؤن وكل  ؤن جحخىي غلى ؤلازهاؾ للمـاهس والهاضت، ومً ؤهم دلاثلها ؤًًوا ؤن جٍىن ػَط

لت وقحه ًاهذ هصه الجهاًت ًٍى ػت، وػُلاب باإلالل بشا  ا ههاؿاث لصضوة الحسر، قهى ًيخظط ؤن جإحي داجمخه ػَط

 وحىاضاث.

لت، قاألحسار قحها جٍاز جٍىن نس  ونس ضؤًىا ؤن مؼطحُت "اإلالَ ؤوزًب" لخىقُو الحٌُم قحها هصه الجهاًت الٌٍى

اهتهذ في الكلل الثاوي مجها، قهس غطف في جهاًخه ؤوزًب الجطاثم التي اضجٌبها زون غلم مىه، ولم ًإِث الكلل الثالث 

 غً اللطاع بحن الىانؼ والحهُهت، وألادحر مً هصه اإلاؼطحُت بإحسا
ًّ
 ممال

ً
ال ا ًٍى

ً
ر مهمت بػس شلَ، بل ضؤًىا قُه ههاؿ

ًان ألاولى حصقه، وحػل الجهاًت جإحي في الكلل الثاوي مً  وهى ؤنطب للىهاؾ الصهني، والحطيت قُه بٌُئت، و

حت.  اإلاؼطحُت، وجٍىن حاػمت ومٍط

 "أوديـــــــــــــــ 

 

ةةا جلةةةَ ال جلمنةةي ؤحهةةا الٍةةةاهً ... وال جيةةخهم منةةة : ي! ... لهةةس ؤهةةةإث حهًّ

 "اإلالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابُح" ألبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً "الحهُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت"! ... ولهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصضوي 
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ًىًمةةةا "جطػةةةُاغ" مةةةً ؤن جلمةةةؽ ؤكةةةابعي وحههةةةا ... وجةةةسهى مةةةً غُىحهةةةا! ... 

وػةةم ... لهةةس زهةةذ هةةصه ألاكةةابؼ مجهةةا ؤيثةةر ممةةا ًيبغةةي حتةةى انخػلةةذ غُنةةي 

 ؤها! ...

... بوةةةةةي فةةةةةي  لهةةةةةس اهخهمةةةةةذ هةةةةةي ... قذكةةةةةل غنةةةةةي ؤهةةةةةذ ؤحهةةةةةا الٍةةةةةاهً!  

 حاحت بلى ضزاثَ وضحمخَ! .

 الكـــــــــــــــــاه 

 

ومةةةا جىكػةةةَ ضحمتةةةي؟! ... ونةةةس هعلةةةةذ بةةةَ ًةةةل هةةةصه الخٌةةةةىب؟! ...  :

 .(74)! ..." ولٌني ؤػخجُز غلَُ ضحمت الؼماء

 

لت اإلاملت، وجبسو ألاحسار حؼمذ في الكلل الثالث  وؤًًوا هطي في مؼطحُت "ألاًسي الىاغمت" جلَ الجهاًت الٌٍى

ؼطحُت، قهس جحُى البروؽ كاحب الُسًً الىاغمخحن بلى شخم ًحب الػمل؛ ألن اإلاطؤة التي ؤحبها ًالبخه مً هصه اإلا

بإن ٌػمل لخهبله ظوًحا لها، ويصلَ جطى السيخىض غلي حمىزة جمؼٌه بإال ٌػمل بال في جذلله السنُو في الىحى، 

البروؽ اللؿحرة ححهان، وفي الكلل الطابؼ مً  ونبل ؤن ٌػمل في غمل مىاػب؛ وبهصا جِّؼط ألامط له لُتزوج مً ابىت

اإلاؼطحُت ًيخظط البروؽ والسيخىض غلي حمىزة مىاقهت ػالم ظوج محرقذ بيذ البروؽ غلى ظواج البروؽ مً ؤدخه، 

 وظواج السيخىض غلي حمىزة مً بيذ البروؽ اللؿطي؛ وبحث ػالم لهما غً غمل مىاػب.

مؼخحؼةةةةً مةةةةةً بةةةةةاب اللُانةةةةةت نالةةةةذ لةةةةةي "ححهةةةةةان" ... بن ضهةةةةةاى  : "الدكتور 

والىاحةةةةب ... ولٌةةةةً الةةةةطؤي ألاغلةةةةى والهةةةةطاض الجهةةةةاجي هةةةةى فةةةةي ًةةةةس ظوج ؤدتهةةةةا 

 "ػالم" ... الصي حػخبره اإلاخلطف الحهُهي في ؤمط مؼخهبلها ...

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

ب! .. :    يء ؾٍط

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 جهلس يالم "ححهان"؟ ... :

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

مةةةت" ... هةةةصا هكةةةؽ يةةةالم "ي : مةةةت" لةةةي مىةةةص بةةةل ؤنلةةةس يةةةالم "يٍط ٍط

 نلُل ...

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 ماشا نالذ لَ؟ ... :

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

غىةةةةسما ؤدبرتهةةةةةا بهةةةةةُى ؤبحهةةةةا الحةةةةةاج بجهةةةةةا هةةةةي كةةةةةاحبت الةةةةةطؤي فةةةةةي  :

ؤمطها ... نالةذ بةل الةطؤي ألاغلةى الجهةاجي هةى ألدحهةا "ػةالم" الةصي حػخبةره 

 ضب ألاػطة الحهُهي ...

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 والىدُجت؟ ... :

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

مت" بال بشا ...الىدُجت ال ظ  :  واج مً "يٍط

 واقو "ػالم"! ... : الـــــــــــــــــدكتور 
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 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

 وؤهذ يصلَ ... :

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 ال ظواج مً "ححهان" بال بشا ... :

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

 واقو "ػالم"! ... :

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 ؤي ؤن الؼػازة لً جخم لي ولَ بال بشا ... :

 البـــــــــــــــــــــــــر  

 

 واقو "ػالم"! ... :

 الـــــــــــــــــدكتور 

 

 .(75)..." واقو "ػالم"! :

جخحنهاجحن وال هخىنؼ مػاضهت ػالم في  ًان  ،الٍع الٌبحرة  ابيخهضها البروؽ غىه، وغً ظواحه مً ًطحى قهس 

، ويصلَ لِؽ مخىنًػا ؼدبػس ؤن ًطقى ممحرقذ، و 
ً
جهسم البروؽ للعواج مً ؤدخه بػس ؤن واقو غلى ؤن ًٍىن غامال

 الطابؼ مً هصه اإلاؼطحُت ػس هصا الكللٌوؽ ححهان؛ ولهصا حمىزة مً ابىت البر غلي ؤن ًطقى ػالم ظواج السيخىض 

ًان  مهحًماو ، غلحهاظاثًسا   .ألاولى ؤن جيخهي اإلاؼطحُت مؼ جهاًت الكلل الثالثقحها. و

 

 :ةــــالخاثمــ

مًٌ ؤن هلل مً هصه السضاػت للىخاثة الخالُت:  ٍو

:
ً
 ا.بلحهحسار التي ؤزث ؤن ؤيثر مؼطحُاث الحٌُم جخمحز بهىة الخاجمت واجلالها باأل  أوال

:
ً
 ؤهني نس حلطث الجهاًاث الوػُكت في مؼطحُاث جىقُو الحٌُم في هصه السضاػت. ثانيا

ا:
ً
ؤن الخاجمت الوػُكت في مؼطحُاث الحٌُم ٌػىز ؤيثرها لىحىز اهٌطاب في بىاء اإلاؼطحُت، وؾالًبا ما  ثالث

حت في مٍاجها، ومكطوهت غلى ألاحسار   الؼابهت غلحها.جٍىن هصه الجهاًت ؾحر مٍط

ًان مً ؤػبابها حطق الحٌُم غلى ؤن ًىاكل بث  رابًعا: بػى جهاًاث مؼطحُاث جىقُو الحٌُم الوػُكت 

 ؤقٍاضه الصهىُت مً داللها، قبسث ؾحر مخىاقهت مؼ ألاحسار التي نبلها.

ًاهذ الجهاًت خامًسا: جحخمل  تمبخىضة، لِؽ ألن هصه الجهاًت مكخىح قحها بػى مؼطحُاث جىقُو الحٌُم 

الث غسًسة، ولًٌ ألجها جهاًت ؾحر مهىػت للمـاهس والهاضت  ًان ًيخظط حسور ؤحسار بػسها ،جإٍو  وهصا ما لم ًحسر. ،و

لت التي جبٌا لخىقُو الحٌُم ضؤًىا قحه قهٍهىاى مؼطحُخان  سادًسا: الحطيت قحها، مما  ما جلَ الجهاًت الٌٍى

 ."ألاًسي الىاغمت"ومؼطحُت  "اإلالَ ؤوزًب"ت مؼطحُ هماًدؼبب في ملل اإلاـاهس والهاضت لهما، و 
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 الهوامــش:

                                                           

خٍلم غً ؤهمُتها في اإلاؼطحُ( 1) هى الحل الصي ًازي  –ت بهىله: "وهصا الاهحساض بلى الٌطم ؤو بلى الجهاًت؛ ٌػطف جىقُو الحٌُم الخاجمت، ٍو

: ا لحُاة البٌل اإلاجُس! ... وفي اإلاهاُظ ؾالًبا ما ًٍىن  باإلاؼطحُت بلى دخامها! ... وهى في اإلاأس ي: ؾالًبا ما ًٍىن اإلاىث غهاًبا للبٌل ألازُم وحسًّ

رة في اإلاؼطحُت جإحي هدُجت إلاا ػبو غً حُاة هي الجىاب غً ػااُ، هي الطاحت بػس نلو العواج هى الخخام البهُة ... هصه اإلاطحلت ألادح

ت للمحبحن؛ ألجهم ٌػلمىن ؤجهم بص جػلها مالكى اإلاهاُظ الطاحت السهٍُى لَ مػلو؛ ولصلَ ًجػلها مالكى اإلاأس ي الطاحت ألابسًت "لؤلبٌاُ"، ٍو

 ًحسزىن ؿػىض الطاحت في هكىغ اإلاـاهسًً! ...

بػى اإلاؼطحُاث في الػلىض الحسًثت نس هحذ هحًىا آدط، قلم ججػل مً الجهاًت حىاًبا، ولم جحسر بها ضاحت، بل حػلذ غلى ؤن 

 يبحًرا ًبهى بحن حىاهح الهاضثحن ؤو اإلاـاهسًً، ولِؽ له مً مجُب، ؤو حػلذ مجها ونكت حـُؼ في الىكؽ نلًها وال جحس
ً
ر مً الجهاًت ػاالا

هسة التي جبهى زاثًما بؿحر حل! ...". اهظط: جىقُو الحٌُم: قً ألازب. الهاهطة، مٌخبت آلازاب ومٌبػتها ؿػىًضا بطاحت وال جمؽ الػ

 .156بالجمامحز، ز.ث، ق

 اهظط في هصا:( 7)

William Archer: Play-making. Boston. Small MayNard Company, Publisher Seventh Printing, 1918, P. 352. 

َ ببؼً: ب1ِ) ًامل ًىػل. زاض اإلاسي للثهاقت واليـط، ( هجًر  . 1١1 – 1١1م، ق7١١7ذ السمُت. جطحمت: 

 .  178 – 176( ؿٌؼبحر: مايبث. جطحمت: حؼحن ؤحمس ؤمحن. زاض الـطوم، ق4)

لِؽ. جطحمها غً الُىهاهُت ونسم لها وغلو غلحها: ز. غبس الطحمً بسوي. اإلااػؼت الػطبُت للس (5) لِؽ: جطاحُسًاث ػىقًى ضاػاث ػىقًى

 وبػسها. 97واليـط، ق

 وبػسها. 159اإلالسض الؼابو، ق( 6)

ت، ( 7)  .141م، ق1981ؤضػٌى: قً الـػط. جطحمت وجهسًم وحػلُو: ز. ببطاهُم حمازة. مٌخبت ألاهجلى اإلالٍط

ًاه، ( 8)  م.1988جىقُو الحٌُم: الؼلٌان الحاثط. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ز.ث.جىقُ( 9)  و الحٌُم: بجمالُىن. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ( 1١)  م.1988جىقُو الحٌُم: اللكهت. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ( 11)  .م1988جىقُو الحٌُم: ًا ًالؼ الصجطة. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 . 116 – 114الؼلٌان الحاثط، ق( 17)

 . 157 – 157بجمالُىن، ق( 11)

ًاه.( 14)  جىقُو الحٌُم: ؤؾىُت اإلاىث. ميـىضة في يخاب "لى غطف الـباب". مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ى بةةةةسوي: اإلاؼةةةةطح الةةةةصهني لةةةةسي جىقُةةةةو وغةةةةً حةةةةىزة هةةةةصه اإلاؼةةةةطحُت شاث الكلةةةةل الىاحةةةةس وضوغتهةةةةا يمإػةةةةاة اهظةةةةط:  ز.  محمةةةةس ملةةةةٌك( 15)

الحٌُم حهُهت ؤم وهم. بحث ميـىض همً اإلاجلس الصي احخةىي ؤبحةار مةاجمط "جىقُةو الحٌةُم: حوةىض مخجةسز". الهةاهطة، اإلاجلةؽ ألاغلةى 

 .684 – 677م، ق1998للثهاقت، 

 . 181 – 181مؼطحُت ؤؾىُت اإلاىث. ميـىضة في يخاب لى غطف الـباب، ق( 16)

 .114 – 11١اللكهت، ق( 17)

ًاه، ( 18)  م.1988جىقُو الحٌُم: لػبت اإلاىث. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت ػػُس حىزة السحاض وؿط

م، 1987ًخحسر الحٌُم غً ًبُػت اللطاع في مؼطحُاجه الصهىُت في يخاب مالمح زادلُت. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ( 19)

 . 159 – 158ق

ًاه،  جىقُو الحٌُم: ؤهل الٌهل.( 7١)  م.1988مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ز.ث.( 71)  جىقُو الحٌُم: ؿهطظاز. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ( 77)  م.1988جىقُو الحٌُم: اإلالَ ؤوزًب. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 إلاجخمؼ، لخىقُو الحٌُم. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ز.ث.ميـىضة في مؼطح ا( 71)

ًاه، ( 74)  م.1988جىقُو الحٌُم: ؿمؽ الجهاض. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 .159 – 158مالمح زادلُت، ق( 75)

 . 176 – 171ؤهل الٌهل، ق( 76)
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 . 197 – 19١، قالؼابو( 77)

داجمت مؼطحُت "ؤهل الٌهل" قحها دلل وايح، ومً شلَ ًهُى السيخىض غلي الطاعي: "زم الجهاًت اإلاُلىزضامُت شيط بػى الىهاز ؤن ( 78)

ؼٍا الجسًسة غلى ؤن جسقً مؼ حبُبها  ًل هصا ٌـحر بىهىح بلى ؤن جىقُو الحٌُم لم ٌؿكل ؤبًسا  –التي جيخهي بها ؤهل الٌهل، بةكطاض بَط

لم حهمل الحسوجت نٍ، بل لػله ؤػطف في الاػخػاهت بها، مثلما جىيح نلت ألامحر  –حر الػازًت غً الجاهب الصي ًمًٌ ؤن ٌؼلي الجماه

هة/ هىقمبر 1189، ؿػبان 74الُاباوي". اهظط: ز. غلي الطاعي: جىقُو الحٌُم قىان الكطحه .. وقىان الكٌط. الهاهطة، يخاب الهالُ، الػسز 

ت. بحث ميـىض في مجلت الهالُ، الػسز الثاوي، الؼىت الؼازػت ، وز. غلي الطاعي: مؼطحُاث جىقُو ال44م، ق1969 حٌُم الكٌٍط

 .96هة، ق1187شو الهػسة  7م/ 1968والؼبػىن، ؤُو قبراًط 

ؼةةةٍا حةةةحن حاوضهةةةا ألُو مةةةطة مةةةً ؤضوع مةةةا  : بن الحةةةىاض الةةةصي يخبةةةه الحٌةةةُم غلةةةى لؼةةةاوي مـةةةلُيُا وبَط والةةةسيخىض محمةةةس مىةةةسوض ًهةةةُى

ػبةةر غةةً اهبثةةام الحةة إلاةةاشا غةةاز الحٌةةُم زاهُةةت بمـةةلُيُا بلةةى يهكةةه ضؾةةم ججةةسز  –يمةةا ؤويةةحىا مةةً نبةةل  –ب بُجهمةةا "وبن يىةةا ال هةةسضي ًٍةةىن، َو

ؼٍا الجسًسة جلحو به في الٌهل وبن ًًٌ مـلُيُا نس  بالوطوضة آدط مً غاز ًان ؤنىي كلت جطبٌه بالحُاة وهي كلت الحب. بل حػل بَط

ٌه بػةةى الىنةةذ فةةي ضحةةاب حُاجةةه الجسًةةسة". اهظةةط: ز. محمةةس مىةةسوض: مؼةةطح جىقُةةو الحٌةةُم. زاض بلةةى اإلاةةىث. باغخبةةاض ألامةةل فةةي الحةةب نةةس ؤمؼةة

 .49، ق1جهوت ملط للٌباغت واليـط، ي

هُى ؤًًوا قخخي الػـطي غً داجمت ؤهل الٌهل: "ؤما اإلابالؿت التي حػخمس غلى اإلاثالُت اإلاؼخحُلت في مىاحهت الىانػُت اإلاهبىلت،  ٍو

ًان حبها، جسقً هكؼها حُت مؼ محبىبها  –هل ٌػهل ؤن محبت قخخمثل في الجهاًت، ق ًان هصا الطحل؟". اهظط: قخخي الػـطي:  –مهما  مهما 

 .14م، ق198١، 177يهل الحٌُم. الهاهطة. زاض اإلاػاضف، ػلؼلت يخابَ، غسز 

هدُجةةت محخملةةت ؤو حخمُةةت يمةةا وؤًًوةةا ًهةةُى الةةسيخىض غلةةام الةةسًً ؤبةةى الػةةال غةةً جهاًةةت مؼةةطحُت ؤهةةل الٌهةةل: "الجهاًةةت هىةةا لِؼةةذ 

ةةت، داكةت بػةةس  مٌةةً ؤن جيخهةي بجهاًةةت الكلةل الثالةةث؛ بش ًيخهةي الكلةةل الثالةث زون ؤػةةئلت زضامُةت حىهٍط ػةبهها مةً ؤحةةسار / مهةسماث، ٍو

ً غلةةى الاػةةخمطاض فةةي الحُةةاة فةةي مةةسًىتهم ب  فةةي اإلاةةىث، بػةةس ؤن ؤحؼةةىا ؤجهةةم ؾحةةر نةةازٍض
ً
ػةةس مةةطوض زالزماثةةت ؤن غةةاز الكخُةةت الثالزةةت بلةةى الٌهةةل ؤمةةال

ت الػامةةةت للٌخةةةاب،  ، 88 – 87م، ق7١١7غةةةام". اهظةةةط: ز. غلةةةام الةةةسًً ؤبةةةى الػةةةال: آلُةةةاث الخلهةةةي فةةةي زضامةةةا جىقُةةةو الحٌةةةُم. الهُئةةةت اإلالةةةٍط

هةةُى ؤًًوةةا الةةسيخىض غلةةام الةةسًً ؤبةةى الػةةال: "وجبةةسو ضؾبةةت ؼةةٍا السضامُةةت هىةةا مكاحئةةت لةةم ًةةخم الخمهُةةس لهةةا دةةالُ الكلةةل الؼةةابو مةة ٍو ً بَط

مكخػلةةت، وؤزةةةاضث اػةةدُاء الٌثحةةةر مةةً الىهةةةاز".  –يمةةةا ػةةبو ؤن ؤويةةةح الباحةةث فةةةي الكلةةل الؼةةةابو  –اإلاؼةةطحُت؛ ولهةةةصا جبةةسو جهاًةةةت اإلاؼةةطحُت 

 .178اإلاطحؼ الؼابو، ق

ؼٍا في  : "وحسًط بالصيط ؤن حُلت اهخحاض بَط حاُو السيخىض ببطاهُم زضزًطي ؤن ًساقؼ غً داجمت مؼطحُت ؤهل الٌهل، قُهُى ٍو

ؤن هاًت اإلاؼطحُت اغخبرها بػى الىهاز، مً الحُل اإلاُلىزضامُت اإلاثحرة التي لم ًًٌ لها هطوضة في اإلاؼطحُت. ولػل الباغث غلى هصا الطؤي ج

الكخاة نس كسث مىص ؤُو ألامط مـلُيُا غً حبها والخػلو بها؛ ألهه ؤحب قحها كىضة حستها، ولم ًًٌ زم زاٍع بشن ألن جدبػه بلى الهبر 

ًاشب. وجسقً  هكؼها مػه، مً ؤحل حب 

 بال ؤن الباحث ًطي ؤن الٍاجب نس هسف بلى مػنى ؤغمو مً هصا اإلاػنى الظاهط، ومً مجطز اللىضة اإلاازًت، وشلَ مً هاحُخحن:

ر وجطجًِبا غلى شلَ قةما ؤن  ألاولى: ؤن حطيت العمً مً ؿإجها ؤن حؿحر وجبسُ في ًباجؼ الىاغ وفي ًطظ الحواضة وؤحسار الخاٍض

ؼٍا في مىنكها حُاُ مـلُيُا قخخمازي في بهٍاض حبه يما ًكهمه، ؤو ًحسر الػٌؽ، قخػـو هصا الحب بلى زضحت الكىاء مً ؤحله  جخؿحر بَط

 يما ًكنى اإلاامً مً ؤحل غهُسجه.

، وؤن ً
ً
ٍىن هصا الخؿُحر والثاهُت: ؤهه نس اههض ى ؿهط غلى ضحُل الكخُت بلى الٌهل، مما ًبرض حؿُحر مىنل الكخاة حؿُحًرا مػلال

ؼٍا التي جمخثل للهىي الؿُبُت، ومً هىا ًذخلٍ العمً بالؿُب قُسقػان الكخاة بلى  للالح ؤلاًمان والحب ألاػمى الصي ًىاثم شخلُت بَط

الهلم لئلًمان والخػلو بالحُاة آلادطة نمخه. ؤي ؤن الكخاة اهتهذ مامىت". اهظط: ز. ببطاهُم زضزًطي:  ملحرها، وبصلَ ًبلـ الاهخلاض

 .61 – 6١، ق1975، ًىاًط 7السًني في مؼطح الحٌُم. الهاهطة، ماػؼت زاض الـػب، ي

ةةط جهاًةةت مؼةةطحُت "ؤهةةل الٌهةةل". والةةسيخىض ببةةطاهُم زضزًةةطي هكؼةةه  ا فةةي محاولخةةه جبًر ًّ وال ؤضي يةةالم الةةسيخىض ببةةطاهُم زضزًةةطي مهىةةًؼ

ًسا ًوط بها. اهظط: اإلاطحؼ الؼابو: قًطي في مىهؼ آدط مً يخابه هصا ؤن الكلل الطابؼ مً هصه اإلاؼطحُ  .16١ت ٌػس جٍع

 م.7١١7، 7اهظط: حُخت: قاوػذ. جطحمت: ز. غبس الطحمً بسوي. زمـو، بحروث، بؿساز، زاض اإلاسي للثهاقت واليـط، ي( 79)

 . 117 – 1١8ؿهطظاز، ق( 1١)

ت اإلاحسوزة ال ًخحطى الحطيت الىانػُت ًهُى السيخىض الؼػُس الىضقي: "قإوزًب هىا في ملاضغخه للحهُهت وفي جمثُله ل( 11) ئلضازة البـٍط

ً الطمعي للكٌطة الصهىُت التي ؤضاز  التي جخٌلبها ألاحسار ؤو الحطيت الكىُت التي جسقػها جٌىضاث ألاحسار، وبهما ًخحطى وقًها لٌبُػت الخٍٍى
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ت، زاض اإلاػطقت الجامػُت، الحٌُم ًطحها مً دالله". اهظط: ز. الؼػُس الىضقي: جٌىض البىاء الكني في ؤزب اإلا ؼطح الػطبي اإلاػاكط. ؤلاػٌىسٍض

 . 111م، ق199١

 . 117 – 178اإلالَ ؤوزًب، ق( 17)

 .119 – 116الؼابو، ق( 11)

 . 48 – 47، 41مهسمت مؼطحُت اإلالَ ؤوزًب، لخىقُو الحٌُم، ق( 14)

لِؽ". جطحمها غً( 15) ا، ميـىضة في يخاب "جطاحُسًاث ػىقًى
ً
لِؽ: ؤوزًِب ملٍ الُىهاهُت ونسم لها وغلو غلحها: ز. غبس الطحمً  ػىقًى

 .147 – 14١بسوي. بحروث، اإلااػؼت الػطبُت للسضاػاث واليـط، ق

ػلو السيخىض ؤحمس غخمان غلى نُى الحٌُم بإهه حاُو ؤن ًلبـ مؼطحُت اإلالَ ؤوزًب بالطوح ؤلاػالمي بهىله: "قهل هجح  َو

ب ؤلاؾ  في ؤن ًجػل مً ؤزٍو
ً
هي الىزني شخلُت مؼلمت غطبُت؟ ال هملَ ؤن هجُب غلى هصا الؼااُ بال بالىكي بش جىقُو الحٌُم قػال ٍط

ػلً ؤهه ال ًحو إلاثله ؤن ًطي هىء الـمؽ وال  ًاػتي َو لِؽ غُيُه بػس اهخحاض ؤمه وظوحخه ًى بِىما ًكهإ ؤوزًب ألاػٌىضة غىس ػىقًى

هطض ؤن ًىكي هكؼه بػًُسا غً  ًُبت، وبالجملت لم ٌػس ٌؼدـػط للحُاة لىًها وال ًػًما. هصا ما ًصح ؤن جهؼ غلُه ؤؿػتها الٌاهطة، ٍو

ا وظوًحا لهحرا ولم ًًٌ قُه الحب بٍل ؤهىاغه ؤمًطا محطًما، وؿاع في بػى غلىضه 
ً
ىغ ضب ألاضباب ؤد ًان قُه ٍظ ًحسر في غالم وزني نسًم 

ػالمي الػطبي قُهسم جىقُو الحٌُم لهطاثه ؤوزًب غاؿًها ظواج ألاخ بإدخه، يما حسر ؤبان الكترة البٌلمُت في ملط. ؤما في الػالم ؤلا 

مخًُما بإمه بل ًلط غلى ؤن ًٌاضحها الحب بػس ؤن جإيس مً حهُهت ؤجها ؤمه زًما ولحًما". اهظط: ز. ؤحمس غخمان: اإلالازض الٌالػٌُُت 

ت الػامت للٌخاب،   .65م، ق1978إلاؼطح جىقُو الحٌُم. الهُئت اإلالٍط

ًاػخا ظوحت له وؤًًوا ال ًىاقو الس ًي الػـماوي جىقُو الحٌُم غلى اإلاـهس الصي قُه ًحاُو ؤوزًب ؤن ٌؼدبهى حى يخىض محمس ظ

ًاهذ جحخم غلحهما ؤن ًطجاع ًل مجهما مً ضئٍت آلادط يما حسر غىس  هُى في شلَ: "قةن ًبُػت ألاؿُاء  بػس غلمهما ؤجها ؤمه، ٍو

ًاػخه لم حؼخٌؼ ؤن جطي وحه ظوحها لِؽ، قةن حى ًي  ػىقًى بػس ؤن جٌـل لها ألاحسار غً حهُهت ألامط". اهظط: ز. محمس ظ

 .176م، ق1994هة/ 1414، 1الػـماوي. زضاػاث في الىهس اإلاؼطحي وألازب اإلاهاضن. الهاهطة، زاض الـطوم، ي

 .177 – 175ؿمؽ الجهاض، ق( 16)

 .181 – 178الؼابو، ق( 17)

 .8١خمؼ، ق( مؼطحُت الىاثبت اإلاحترمت. ميـىضة في مؼطح اإلاج18)

في ححن ًطي قااز زواضة ؤن جهاًت هصه اإلاؼطحُت ًبُػُت ومهىػت، ًهُى في شلَ: "ونس موذ ألاحسار في حؼلؼل ًبُعي مهىؼ، ولم ( 19)

جذل الخاجمت مً مكاحإة حُىما اػخهالذ العوحت .. ولًٌ هصه اإلاكاحإة احؼمذ بٌابؼ بوؼاوي مازط حُىما وػلم ؤجها اػخهالذ مً ؤحل 

ت الػامت للٌخاب، ظوحها واب  .18١م، ق1986جها". اهظط: قااز زواضة: مؼطح جىقُو الحٌُم: "اإلاؼطحُاث الؼُاػُت". الهُئت اإلالٍط

( وهطي جىقُو الحٌُم ًساقؼ غً اإلالازقت، والحىازر اإلاكاحئت في السضاما في نىله: "وفي ضؤَي ؤن اإلالازقت لِؼذ في ًل ألاحىاُ غًُبا، 4١)

ًسا بهما ًطجٌب دٌإ حؼًُما، بل بجها في بػى ألاحُا خجىب الالخجاء بلحها غامًسا مخػّمِ ن هطوضة، وؤن الكىان الصي ًبخػس غً اإلالازقت، ٍو

لغي بةضازجه ػبًبا مً ألاػباب الٌبُػُت لٌثحر مً حىازر هصا الىحىز.  ا مىحىًزا بالكػل مً غىاكط الحُاة، ٍو ًّ ألهه بصلَ ًٌطح غىلًط

اض ي "هجري  قاإلالازقت لِؼذ دطاقت، ولٌجها هدُجت ناهىن دكي مً نىاهحن الحُاة لم هٌـل بػس غً ػطه، يما ناُ الػالم الٍط

ت،  ه"". اهظط: جىقُو الحٌُم: ؤزب الحُاة. الهاهطة، الهُئت الػامت لـئىن اإلاٌابؼ ألامحًر  .48م، ق1976هة/ 1196بىهٍاٍض

ًان الػُب ف هُى ؤًًوا: "لِؼذ اإلالازقت بشن بػُب في الظً. ضبما  ي بػى ألاحىاُ هى ػىء اػخذسام الكىان للملازقت ال في ٍو

 .49وحىز اإلالازقت هكؼها". اهظط: اإلاطحؼ الؼابو، ق

وال هىاقو الحٌُم غلى ضؤًه الؼابو، قاألمط في ألازب والكً ًذخلل غً الحُاة، قالكً وألازب قحهما هظطة مطيعة ومٌثكت للحُاة، 

جإحي قجإة داضج ػُام ألاحسار، ولٌجها جهبل في الىانؼ، وفي هصا  ًهُى غمط السػىقي: "واإلاهم في وال جهبل في الكً وألازب اإلالازقاث التي 

 ولُس اللسف واإلاهازًط ولٌىه هدُجت لدؼلؼل الحىازر ومىٌهُتها، وؤن جخهبله غهُى الىظا
ً
ضة اإلالهاة يما في اإلاإػاة ؤال ًٍىن الحل مكخػال

ا.مً ؾحر غىاء، وؤن ًمهس له اإلاالل جمهًُس  ًُّ  ا ًجػله ًبُػ

ولً ًإحي هصا الحل الٌبُعي بال بشا ضاعى اإلاالل مً ؤُو ًلمت ًذٌها في مؼطحُخه جهاًتها والؿاًت مجها، وحػل الحىازر ػلؼلت 

ًام الحىازر الٌثحرة التي حؿم بها الحُاة" . محٌمت الحلهاث ًإدص بػوها بطناب بػى، وؤن ًذخاض هصه الحىازر ادخُاًضا زنًُها مً بحن ض

ت، ي ذها وؤكىلها. الهاهطة، مٌخبت ألاهجلى اإلالٍط  .169، ق7اهظط: غمط السػىقي: اإلاؼطحُت وـإتها وجاٍض

ًاه، ( 41) ؽ. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط  م.1988جىقُو الحٌُم: بًَع



 

 إشكالية الخاثمة في مسزح ثوفيق الحكيم                              7102ديسمبر  –العدد السابع 

411 

                                                                                                                                                                                     

ًاه.جىقُو الحٌُم: كاحبت الجاللت. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة الس( 47)  حاض وؿط

ًاه، ( 41)  م.1988جىقُو الحٌُم: ملحر كطكاض. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًطي السيخىض غلي الطاعي ؤن هصه الجهاًت في جلَ اإلاؼطحُت جبسو جهاًت مُلىزضامُت، ًهُى في شلَ: بن حىضَؽ "ًىاحه ًُكىن في ( 44)

في ناغت محٌمت ؤوؿَ حىضَؽ ؤن ًجهعم قحها لىال الظهىض اإلاُلىزضامي إلالَ ببلىغ الصي ٌـهس مباضظة ؾحر هاجحت، زم ًالنُه مً بػس 

ؽ مً ؤن ظوحها لم ًمذ في اإلاطة ألاولى، بل غاؾ بػس ماامطة اللىسوم لُىجب مجها ابجها اإلاٌالب  ايس ما جهىله بًَع للالح حىضَؽ، ٍو

 .89طحت وقىان الكٌط، قبالػطؾ". اهظط: ز. غلي الطاعي: جىقُو الحٌُم قىان الك

ت اللبىاهُةةت، ي ةطي الةةسيخىض يمةةاُ الةةسًً حؼةةحن )فةةي يخابةةه: التةةرار الـةػيي فةةي اإلاؼةةطح اإلالةةطي الحةةسًث. الهةةاهطة، الةةساض اإلالةةٍط ، 1ٍو

لةةةةةىغ ًظهةةةةةط فةةةةةي جهاًةةةةةت اإلاؼةةةةةطحُت بـةةةةةٍل مكةةةةةاجئ ومػةةةةةه اللةةةةةىسوم الةةةةةصي وهةةةةةؼ قُةةةةةه ًُكةةةةةىن ؤدةةةةةاه ؤن ملةةةةةَ بب( 155م، ق1991هةةةةةة/ 1411

ؽ وؤوظوضَؽ.ؤوظوضَؽ، لُه  ىؼ الـػب اإلالطي ببىىة حىضَؽ إلًَع

ىيةةةح الةةةسيخىض يمةةةاُ الةةةسًً حؼةةةحن هةةةصه الحُلةةةت اإلاكاحئةةةت بظهةةةىض ملةةةَ ببلةةةىغ ومػةةةه اللةةةىسوم إلجهةةةاء هةةةصه اإلاؼةةةطحُت بهىلةةةه:  ٍو

غلةى الـةةٍل فةةي  "وزدةُى ملةةَ ببلةىغ هىةةا ؤؿةبه بالحُلةةت التةي ادترغهةةا ًىضبُةسٌؽ فةةي مؼةطحُاجه .. قمةةً الخجسًةساث التةةي ؤزدلهةا ًىضبُةةسٌؽ

ةةطي الةةبػى ؤن  التراحُةةسًا الُىهاهُةةت، مةةا غةةطف بظهةةىض )بلةةه مةةً آلالهةةت( فةةي داجمةةت الطواًةةت .. بش جظهةةط شخلةةُت مهسػةةت فةةي آدةةط اإلاؼةةطحُت ٍو

ًىضبُسٌؽ نس لجإ بلى هصه الحُلت لٍي ًخىكل بلةى حةل بػةس ؤن ًٍةىن الحةسر نةس ؤكةبح مػهةًسا، وؤكةبح مةً اللةػب غلةى اإلاالةل ؤن ًجةس 

.
ًّ
 حال

 حسًةًسا يلةىضة اإلالةَ ؤو هاثةب اإلالةَ .. 
ً
ًاهذ نةس اجذةصث ؿةٌال ونس اػخمطث هصه الحُلت بػس شلَ حتى الٌالػٌُُت الحسًثت، وبن 

الةةةصي جةةةطاه الجمةةةاهحر قخىةةةسقؼ  –اللةةةىسوم الخـةةب  –هكةةؽ الشةةة يء الةةةصي اػةةةخذسمه الحٌةةُم فةةةي زدةةةُى ملةةةَ ببلةةةىغ ومػةةه الةةةسلُل اإلاةةةازي 

 159سقػها غاًكتهةا اإلاهخاحةت، ال جةطيً لحٌةم غهالوةي كةاثحت "اإلاةىث للهاجةل". اهظةط: اإلاطحةؼ الؼةابو، قهاثجه في هىحت، قالجماهحر هىةا جة

– 16١. 

هُى حؼً غٌُت: "قها هى ملَ )ببلىغ( ًظهط زون ؤن حش ي اإلاؼطحُت مً نبل ؤو مً بػس غً وحىز اجكام إلاجُئه، لٌُـل  ٍو

اللىسوم اإلاصهب الصي حمل زادله "ؤوظوضَؽ". اهظط: حؼً غٌُت: الثابذ  ؤمام الىاغ الحهاثو في لحظت محّسزة، ًحمل مػه السلُل:

ت الػامت للٌخاب،   .145م، ق199١واإلاخؿحر "زضاػاث في اإلاؼطح والترار الـػيي". الهُئت اإلالٍط

ؽ، ق( 45)  . 114 – 111بًَع

ًان هىاى اجكام ب ؽ دالُ هصا اإلاـهس ؤهه  ُجهما في ؤن ًإحي ملَ ببلىغ لِـهس وال ؿَ ؤهىا هكهم مً حىاض ملَ ببلىغ مؼ بًَع

قُه مبالؿت ًلػب جلسًهها، مما ًجػل  –للالحها وكالح ابجها، ومؼ شلَ قحوىضه ومػه السلُل ؤي الخابىث الصي وحس قُه ؤوظوضَؽ 

 هصه الجهاًت قحها نسض مً الخٍلل.

 .118 – 115لػبت اإلاىث، ق( 46)

 م.7١11س اإلاىػم الحكني. الهاهطة، مٌخبت مسبىلي، حان بُى ػاضجط: اإلاىمؽ الكاهلت. جطحمت: ز. غب( 47)

 . 414 – 417( مؼطحُت ػاحطة. ميـىضة في مؼطح اإلاجخمؼ، ق48)

ت الػامت للٌخاب، ( 49)  م.1997ولُم ؿٌؼبحر: حلم لُلت كُل. جطحمت وجهسًم: ز. محمس غىاوي. الهُئت اإلالٍط

 . 141 – 141مؼطحُت الٌجز. ميـىضة في مؼطح اإلاجخمؼ، ق (5١)

 م.1967مىلُحر: الٌبِب ضؾًما غىه. جطحمت: ًىػل محمس ضها. بحروث، ميـىضاث زاض الٌخاب اللبىاوي، ( 51)

ى الىهم. جطحمت: ًىػل محمس ضها. بحروث، ميـىضاث زاض الٌخاب اللبىاوي، ( 57)  م.1967مىلُحر: مٍط

، 4١، 16ل غام، وغلى وحه الخلىق اهظط، قم، واهظط الٌخاب بـ1974ٍجىقُو الحٌُم: غىزة الىعي. الهاهطة، زاض الـطوم، ( 51)

47 – 41 ،51 – 57. 

و غىزة الىعي. الهاهطة، زاض الـطوم، ي( 54) م، واهظط  الٌخاب بلكت غامت، وغلى وحه 1975هة/ 1195، 1جىقُو الحٌُم: وزاثو في ًٍط

 .8 – 5الخلىق اهظط: ق

 . 185 – 181كاحبت الجاللت، ق( 55)

 .119 – 118.. وقىان الكٌط، قجىقُو الحٌُم قىان الكطحت ( 56)

مًٌ الىظط بلحهما ؤًًوا غلى ؤجهما مؼطحُت واحسة،  طي السيخىض ؤحمس سخؼىخ ؤهه ًمًٌ جهؼُم هصه اإلاؼطحُت إلاؼطحُخحن، ٍو ٍو

 ًهُى في شلَ: "ًمًٌ ؤن ًىظط إلاؼطحُت "ملحر كطكاض" شاث الثالزت قلُى غلى اغخباض ؤجها مؼطحُخان ازؾما في غمل واحس، وهصا ما
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ًبرض وحىز دلل زضامي مً حُث بجهما غمالن مؼخهالن هما في غمل واحس، ومً حُث بهه ًمًٌ قلل حعء غً بهُت ألاحعاء ألادطي زون 

 –يما ًبػها الحٌُم ؤدحًرا يمؼطحُت مؼخهلت  –ؤن جازط غلى ًبُػت الػمل هكؼه. يما ًمًٌ الىظط بلحها غلى اغخباض ؤجها مؼطحُت واحسة 

ُو اإلاهسمت الخمهُسًت، والكللحن الثاوي والثالث جٌىض وحػهس ألاحسار زم حلها، وهىا ًبسو الخلل ؤًًوا مً حُث حُث ٌـٍل الكلل ألا 

ا في بىائها السضامي". اهظط: ز. ؤحمس سخؼىخ: جىقُو الحٌُم  بهه ًمًٌ الاػخؿىاء غً حعء مً ؤحعاء اإلاؼطحُت وال ًحسر جإزحًرا حىهطًٍّ

ا. ال ًُّ ت الػامت للٌخاب، مكًٌطا ومىظًطا مؼطح  .144م، ق1999هُئت اإلالٍط

ًبا مما حاء في هصا اإلاىنل بهصه اإلاؼطحُت، ولٌىه ًحاُو ؤن ًلبؿه 58 – 56ملحر كطكاض، ق( 57) . واهظط: يالًما لخىقُو الحٌُم نٍط

 . 17 – 16، قم1981في الجهاًت بلبؿت زًيُت في يخاب: مً البرج الػاجي. الهاهطة. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، 

، واهظةةةةط ؤًًوةةةةا: ز. محمةةةةس 18، 7١ – 18اهظةةةةط فةةةةي هةةةةصا: جىقُةةةةو الحٌةةةةُم: جحةةةةذ ؿةةةةمؽ الكٌةةةةط. بحةةةةروث، زاض الٌخةةةةاب اللبىةةةةاوي، ز.ث، ق( 58)

ت الػامةت للٌخةاب، اإلاٌخبةت الثهاقُةت، الػةسز  ، وغبةس 56م، ق1988، 418الجىازي: جىقُو الحٌُم مً الػسالت بلةى الخػازلُةت. الهُئةت اإلالةٍط

 ، 741م، ق1998ً ؤبةةةةةةةةةةةةى غةةةةةةةةةةةةىف: جىقُةةةةةةةةةةةةو الحٌةةةةةةةةةةةةُم بةةةةةةةةةةةةحن غةةةةةةةةةةةةىزة الةةةةةةةةةةةةطوح وغةةةةةةةةةةةةىزة الةةةةةةةةةةةةىعي. الهُئةةةةةةةةةةةةت الػامةةةةةةةةةةةةت لهلةةةةةةةةةةةةىض الثهاقةةةةةةةةةةةةت، الةةةةةةةةةةةةطحم

وز. محمس ملٌكى هساضة. الترار ؤلاػالمي في ؤزب جىقُةو الحٌةُم. بحةث ميـةىض فةي يخةاب "جىقُةو الحٌةُم ألازًةب. اإلاكٌةط. ؤلاوؼةان. وظاضة 

، يالثهاقت، اإلاطيع الهىمي لآلزاب، الٌخاب ا ًاضي، الػسز ألاُو  .167م، ق1988، 1لخص

 . 187( ملحر كطكاض، ق59)

 ( مؼطحُت ًل   يء في محله. ميـىضة في مجلس اإلاؼطح اإلاىىع، لخىقُو الحٌُم. الهاهطة، مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ز. ث.6١)

 م.1971، 1لٌخاب اللبىاوي، ي( مؼطحُت ضحلت نٌاض. ميـىضة في يخاب مؼ العمً، لخىقُو الحٌُم. بحروث، زاض ا61)

 ( مؼطحُت ضحلت كُس. ميـىضة في يخاب مؼ العمً، لخىقُو الحٌُم.67)

 ( مؼطحُت لعوم ما ال ًلعم. ميـىضة في يخاب السهُا ضواًت هعلُت، لخىقُو الحٌُم.61)

ًاه، ( مؼطحُت جهط الجىىن. ميـىضة في يخاب ػط اإلاىخحطة. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة ا64)  م.1989لسحاض وؿط

 .181 – 178( مؼطحُت جهط الجىىن، ميـىضة في يخاب ػط اإلاىخحطة، ق65)

 .187 – 185( ًا ًالؼ الصجطة، ق66)

 م.1985( جىقُو  الحٌُم: ضكاكت في الهلب. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، 67)

ًاه.( جىقُو الحٌُم: الىضًت. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة ا68)  لسحاض وؿط

 م.1974، 1( ميـىضة في يخاب: السهُا ضواًت هعلُت، لخىقُو الحٌُم. بحروث، زاض الٌخاب اللبىاوي، ي69)

 . 114 – 111( ضكاكت في الهلب، ق7١)

 . 177 – 167( الىضًت، ق71)

 .111( مؼطحُت "احخكاُ ؤبى ػيبل". ميـىضة في يخاب السهُا ضواًت هعلُت، ق77)

 .167 – 158ؤبى ػيبل". ميـىضة في يخاب السهُا ضواًت هعلُت، ق( مؼطحُت "احخكاُ 71)

 .164( اإلالَ ؤوزًب، ق74)

 . 144 – 141( وهصه هي جهاًت الكلل الثالث مً مؼطحُت ألاًسي الىاغمت، ق75)

 املصـــــادر واملزاجــــــع

: مسزحيات ثوفيق الحكيم
ً
 أوال

مٌخبةةةةت ملةةةةط. زاض ملةةةةط للٌباغةةةةت، ػةةةةػُس حةةةةىزة السةةةةحاض  ؤؾىُةةةةت اإلاةةةةىث. مؼةةةةطحُت ميـةةةةىضة فةةةةي يخةةةةاب لةةةةى غةةةةطف الـةةةةباب. -

ًاه.  وؿط

ًاه،  -  م.1988ؤهل الٌهل. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه،  -  م.1988ألاًسي الىاغمت. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ؽ. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط  -  م.1988ًاه، بًَع

ًاه، ز. ث. -  بجمالُىن. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 م.1974، 1السهُا ضواًت هعلُت. بحروث، زاض الٌخاب اللبىاوي، ي -

 م.1985ضكاكت في الهلب. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز،  -
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ًاه، ػط اإلاىخحطة. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿ -  م.1989ط

ًاه،  -  م.1988الؼلٌان الحاثط. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه،  -  م.1988ؿمؽ الجهاض. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه، ز.ث. -  ؿهطظاز. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه. كاحبت الجاللت. مٌخبت ملط، زاض  -  ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه،  -  م.1988اللكهت. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه،  -  م.1988لػبت اإلاىث. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 مؼطح اإلاجخمؼ. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ز.ث. -

 ٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ز.ث.اإلاؼطح اإلاىىع. الهاهطة، م -

ًاه،  -  م.1988ملحر كطكاض. مٌخبت ملط. زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 م.1971، 1مؼ العمً. بحروث، زاض الٌخاب اللبىاوي، ي -

ًاه،  -  م.1988اإلالَ ؤوزًب. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه.الىضًت. مٌخبت ملط، زاض مل -  ط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

ًاه،  -  م. 1988ًا ًالؼ الصجطة. مٌخبت ملط، زاض ملط للٌباغت، ػػُس حىزة السحاض وؿط

 ثانًيا: املسزحيات املترجمة 

 م.7١11اإلاىمؽ الكاهلت. جطحمت: ز. غبس اإلاىػم الحكني. الهاهطة، مٌخبت مسبىلي، حان بُى ػاضجط:  -

 م.7١١7، 7ز. غبس الطحمً بسوي. زمـو، بحروث، بؿساز، زاض اإلاسي للثهاقت واليـط، يقاوػذ. جطحمت: : حُخةةةةةت -

لِؽ:  - لِؽ. جطحمهةةةةةا غةةةةةً الُىهاهُةةةةةت ونةةةةةسم لهةةةةةا وغلةةةةةو غلحهةةةةةا: ز. غبةةةةةس الةةةةةطحمً بةةةةةسوي. بحةةةةةروث، ػةةةةةىقًى جطاحُةةةةةسًاث ػةةةةةىقًى

 اإلااػؼت الػطبُت للسضاػاث واليـط.

ت الػامت للٌخاب، حلم لُلت كُل. جطحمت وجهسًم: ز. محمس غىا :ؿٌؼةبحر -  م.1997وي. الهُئت اإلالٍط

 مايبث. جطحمت: حؼحن ؤحمس ؤمحن. زاض الـطوم.: ؿٌؼةبحر  -

 م.1967الٌبِب ضؾًما غىه. جطحمت: ًىػل محمس ضها. بحروث، ميـىضاث زاض الٌخاب اللبىاوي،  :مىلُحر -

 م.1967مٍطى الىهم. جطحمت: ًىػل محمس ضها. بحروث. زاض الٌخاب اللبىاوي، : مىلُحر -

َ ببؼً - ًامل ًىػل. زاض اإلاسي للثهاقت واليـط، : هجًر  م.7١١7بِذ السمُت. جطحمت: 

ا: الدراسات النقديـة
ً
 ثالث

 م.1975، 7الهلم السًني في مؼطح جىقُو الحٌُم. الهاهطة، ماػؼت زاض الـػب،يز. ببطاهُم زضزًطي:  -

ا. الهُئت ز. ؤحمس سخؼىخ:  - ًُّ ت الػاجىقُو الحٌُم مكًٌطا ومىظًطا مؼطح  م.1999مت للٌخاب، مٌخبت ألاػطة، اإلالٍط

ت الػامت للٌخاب، ز. ؤحمس غخمان:  -  م.1978اإلالازض الٌالػٌُُت إلاؼطح جىقُو الحٌُم )زضاػت مهاضهت(. الهُئت اإلالٍط

 :جىقُو الحٌُم -

ت،   م.1976هة/ 1196ؤزب الحُاة. الهاهطة، الهُئت الػامت لـئىن اإلاٌابؼ ألامحًر

 وث، زاض الٌخاب اللبىاوي، ز. ث.جحذ ؿمؽ الكٌط. بحر

 م.1974غىزة الىعي. بحروث، زاض الـطوم، 

 قً ألازب. الهاهطة، مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، ز. ث.

 م.1987مالمح زادلُت. الهاهطة، مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، 

 م.1981مً البرج الػاجي. مٌخبت آلازاب ومٌبػتها بالجمامحز، 

و غىزة الىعي. الهاهطة، زاض الـطوم، يوزاثو في   م. 1975هة/ 1195، 1ًٍط
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ت الػامت للٌخاب، : حؼً غٌُت -  م.199١الثابذ واإلاخؿحر "زضاػاث في اإلاؼطح والترار الـػيي". الهُئت اإلالٍط

ت، زاض اإلاػطقت الجامػُت، ز. الؼػُس الىضقي:  -  م.199١جٌىض البىاء الكني في ؤزب اإلاؼطح الػطبي اإلاػاكط. ؤلاػٌىسٍض

جىقُةةةو الحٌةةةُم بةةةحن "غةةةىزة الةةةطوح" و"غةةةىزة الةةةىعي". الهةةةاهطة، الهُئةةةت الػامةةةت لهلةةةىض الثهاقةةةت، : غبةةةس الةةةطحمً ؤبةةةى غةةةىف -

 م.1998، 1ي

ت الػامت للٌخاب، ز. غلام السًً ؤبى الػال:  -  م.7١١7آلُاث الخلهي في زضاما جىقُو الحٌُم. الهُئت اإلالٍط

هةةةةة/ 1189، ؿةةةةػبان 774حةةةةت .. وقىةةةةان الكٌةةةةط. الهةةةةاهطة، يخةةةةاب الهةةةةالُ، الػةةةةسز جىقُةةةةو الحٌةةةةُم قىةةةةان الكط ز. غلةةةةي الطاعةةةةي:  -

 م.1969هىقمبر 

ت، يغمط السػىقي:  - ذها وؤكىلها. الهاهطة، مٌخبت ألاهجلى اإلالٍط  .7اإلاؼطحُت وـإتها وجاٍض

ت الػامت للٌخاب، : قااز زواضة -  م.1986مؼطح جىقُو الحٌُم )اإلاؼطحُاث الؼُاػُت(. الهُئت اإلالٍط

 م.198١، 177يهل الحٌُم. الهاهطة، زاض اإلاػاضف، ػلؼلت يخابَ، غسز : الػـطي  قخخي -

ت اللبىاهُةةةت، يز. يمةةةاُ الةةةسًً حؼةةةحن:  - هةةةة/ 1411، 1التةةةرار الـةةةػيي فةةةي اإلاؼةةةطح اإلالةةةطي الحةةةسًث. الهةةةاهطة، الةةةساض اإلالةةةٍط

 م.1991

ت از. محمةةةس الجةةةىازي:  - لػامةةةت للٌخةةةاب، اإلاٌخبةةةت الثهاقُةةةت، غةةةسز جىقُةةةو الحٌةةةُم مةةةً الػسالةةةت بلةةةى الخػازلُةةةت. الهُئةةةت اإلالةةةٍط

 م.1988، 418

ًي الػـماوي:  -  م.1994هة/ 1414، 1زضاػاث في الىهس اإلاؼطحي وألازب اإلاهاضن. الهاهطة، زاض الـطوم، يز. محمس ظ

 مؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطح جىقُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الحٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُم. الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهطة، زاض جهوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط للٌبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؼ واليـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط، ز. محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس مىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسوض:  -

 ز. ث.

، 1ي ألازب الػطبةةةةةةي الحةةةةةةسًث. بحةةةةةةروث، زاض الػلةةةةةةىم الػطبُةةةةةةت للٌباغةةةةةةت واليـةةةةةةط، يزضاػةةةةةةاث فةةةةةةز. محمةةةةةةس ملةةةةةةٌكى هةةةةةةساضة:  -

 م.199١هة/ 141١

ا. زاض ؿهسي لليـط، : محمىز ؤمحن الػالم -  م.1985جىقُو الحٌُم مكًٌطا وقىاهً

 رابًعا: الدراسات النقدية املترجمـة

ت، قً الـػط. جطحمت وجهسًم وحػلُو: ز. ببطاهُم حمازة. مٌخبت ألا : ؤضػٌةةى -  م.1981هجلى اإلالٍط

 خامًسا: املزاجع ألاجنبيـة

- William Archer: Play-Making. Boston, Small Maynard Company Publishers, Seventh Printing, 1918. 

 سادًسا: املجالت والدوريات واملؤثمزات 

هةةمً اإلاجلةةس الةةصي حمةةؼ اإلاؼةةطح الةةصهني لةةسي جىقُةةو الحٌةةُم حهُهةةت ؤم وهةةم. بحةةث ميـةةىض ز. محمةةس ملةةٌكى بةةسوي:  -

 م.1998ؤبحار ماجمط "جىقُو الحٌُم: حوىض مخجسز". الهاهطة، اإلاجلؽ ألاغلى للثهاقت، 


