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يف سنة 1969 نشر األديب املصري جنيب محفوظ مجموعًة 
وضّمها  الواحد،  الفصل  ذات  واملسرحّيات  القصص  من 
ة. ولقد كتب محفوظ نصوص  يف كتاب سّماه حتت املَظلَّ
املجموعة يف الفترة الواقعة بني تشرين األول وكانون األول 
ل على غالف املجموعة،  سنة 1967. هذا التَّأريخ، املسجَّ
تَلَت حرب اخلامس من حزيران،  التي  الفترة  إلى  يُشير 
تتعلّق  املجموعة  نصوص  أن  على  الّتأكيد  إلى  ويهدف 

بشكٍل ُمباشر بقضايا خلّفتها يف األساس تلك احلرب.

يجمع  الذي  اإلطار  هو  املُختلفة،  بأشكاله  االغتراب،  إّن 
ة. إّنها شخصّيات  داخلَه شخصّيات مجموعة حتت املَظَلّ
حائرة وَقِلَقة، لذلك هي يف بحث دائم عن احلقيقة. كما 
أنها شخصّيات مهزومة، تدفعها الهزمية يف كّل مّرة إلى 

رّد فعل ُمختلف.

واالغتراب ظاهرةٌ قدميٌة، بل إن ابن عربي )ت 638هـ/ 
»أّول  أن  إلى  يُشيُر  املّكّية،  الفتوحات  كتاب  1240م(، يف 
ُغربٍة اغتربناها وجوداً حّسّياً عن وطننا، غربتنا عن وطن 
القبضة عند اإلشهاد بالّربوبّية هلل علينا، ثّم َعَمْرنا بُطوَن 
األّمهات، فكانت األرحاُم وطنَنا، فاغتربنا عنها بالوالدة«.1 

»تحت المَظلَّة«
وقضيَّة اإلنسان الُمغترِب

خالد صفدي*

وقد أشغل موضوع االغتراب العديد من علماء االجتماع 
الذين حاولوا حتديد معناه وتصنيف أنواعه،2 كما أن مفهوم 
االغتراب أخذ طريقه إلى األعمال األدبّية املُعاصرة، مبا 
بركات يف  حليم  يقول  العربّية؛  األدبّية  األعمال  ذلك  يف 

مقاله عن »االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية«:

»االغتراب موضوع محوري يف اآلداب وغيرها من 
وتُعلن   )...( العصر احلديث  التعبيرّية يف  الفنون 
املقهور،  اجليل  أعمال  صارخ  بشكل  ذلك  عن 
القِلق،  واجليل  الّثائر،  واجليل  الغاضب،  واجليل 
واجليل الّراِفض، واجليل امُلتَج، )...(، وقد بدأ 
هذا املوضوع يكتسُب أهمّيًة عند الُكّتاب الّشّبان يف 
املُجتمعات املُتنامية تأّثراً بالُكّتاب الغربيني أحياناً، 
من  يُستثنى  وال  أخرى،  أحيان  يف  عفوّياً  وتعبيراً 

ذلك الُكّتاب العرب...«.3

 1967 حزيران  حرب  أن  بركات  يرى  نفسه،  الّسياق  يف 
لدى  باالغتراب  الشعور  زيادة  يف  مهّماً  عاماًل  لت  شكَّ
اإلنسان العربي الذي أحس »أن حياته ال تقوم على أسس 
د حّتى جذوره، بل  ل وُمَهدَّ متينة، وأّنه عاجز ومهزوم ومعطَّ
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أحّس أّنه مفصول عن جذوره«.4

لقد تطّرق األدباء العرب بعد حرب حزيران إلى موضوع 
االغتراب يف أعمالهم األدبّية، وبضمنها األعمال املسرحّية، 
ليصبح هذا املوضوع واحداً من اّتاهات املسرح يف تلك 
املرحلة.5 ومن اجلدير بالّذكر أن ملفوظ أعماالً عديدة، 
االّتاه،  هذا  ضمن  تُدَرج  املظّلة،  حتت  مجموعة  ومنها 
ألنها تعكس ِسمات اإلنسان املُغترب، الذي يّتصف بكونه 
ثورّياً متمّرداً.6 وتقتبس املصادر آراء محفوظ نفسه حول 

بطِله الّثوري، وبالّتالي املغتِرب، حيث يقول:

فيها  الّتفاؤل  كان  القصص يف عهود  كّل  ُكتبت  »لقد 
ونهايات  بالواقع،  والّرضا  الّتخدير  من  نوعاً  يُعتبر 
قصصي احلزينة ليس كل ما فيها هو احلزن. إن فيها 

حّثاً على الّثورة على أوضاع املُجتمع وتغيير نُظمه«.7

الكّتاب  على  حزيران  حرب  تأثير  إلى  اد  الّنقَّ أشار  لقد 
العرب الذين حاولوا من خالل أعمالهم األدبّية طرح أسئلة 
تدور حول حقيقة ما حدث. هذه األعمال حاولت البحث 
عن أسباب ما حدث، من جهة، ومناقشة وضع اإلنسان 

العربي يف ظل النتائج، من جهة أخرى.8 كما أن البعض 
حاول تقييم نظام احُلكم يف تلك الفترة، فظهرت تّيارات 
إضافة  حدث.9  ما  يُفّسر  تبريراً  تقّدم  وتّيارات  تنتقد 
الّنفسي  الّتمّزق  حاولت وصف  أعمال  ذلك، ظهرت  إلى 
أعقاب  العربي يف  اإلنسان  منه  الذي عانى  واالجتماعي 
احلرب، وكانت أعمال جنيب محفوظ، ومن بينها مجموعة 
حتت املظّلة، من ضمن هذه األعمال. لقد اعتقد محفوظ 
وحُتاول  عيوبه  وتنتقد  الواقع  تُعالج  أن  أعماله  على  أن 
إصالحها،10 وقد شّكل اإلنسان املُغترب موضوعاً مركزّياً 
ُمختلفة.11  دراسات  تتبعته  الذي  األمر  األعمال،  تلك  يف 
على هذا األساس، سوف نتطّرق إلى املسرحّيات اخلمس، 
ذات الفصل الواحد، التي تضّمها مجموعة حتت املظّلة، 
يستوحيها  التي  األجواء  ظل  يف  أبطالها  سلوك  لرصد 

املؤّلف من واقع املُجتمع يف أعقاب حرب حزيران.

»ُيميُت وُيحيي«. 1

للبطل  يُقّدم محفوظ صورة  اللوحة املسرحّية،12  يف هذه 
املهزوم الذي ضّل الطريق ولم تَُعد الرؤية أماَمه واضحة. 
مّستها  التي  كرامته  استرداَد  يُريُد  »الفتى«،  البطل،  هذا 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.
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الهزمية. والكاتب يعرض هذا الفتى يف مواقف حوارّية مع 
يُشّكلون  الذين  »الفتاة«، و»الّطبيب«، و»العمالق«؛  كلٍّ من 
وبالّتالي،  »اللوحة املسرحّية«،  تتأّلف منها  التي  العناصر 

اللوحة االجتماعّية التي تشّكلت بعد احلرب.

د املؤّلف اسَم »الفتى«، ليجعله رمزاً للجيل الّشاب  ال يُحدِّ
ُسخرية  وأزعجته  بنفسه  ثقته  الهزمية  زعزعت  الذي 
الّساخرة  العدو[  ]يعني  قهقهته  »إّن  يقول:  هكذا  العدو، 
احلوار  يدور  وعندها  تُراباً«،13  صدري  يف  الهواء  حُتيل 

التالي بينه وبني الفتاة:

»الفتاة: خير ما تفعل أن تصمَّ أذنيك.
الفتى: ولكني ُخلقُت بأُذنني.

الفتاة: لتسمع بهما ُمناجاتي الّدافئة.
 ... هّمتي،  أجهضت  ُمناجاة  من  لها  يا  الفتاة: 

الوداع..
الفتاة: لن تستغنَي عني أبداً.

ل حّتى يطيب كلُّ شيء«  الفتى: َفلْتكوني األمل املُؤجَّ
)ص 113-112(.

ُمحاوالت  فإّن  لذلك،  الفتى تاهَل هزميته،  يستطيع  ال 
تبوء  الّدافئة«  »ُمناجاتها  إلى  باالستماع  لشغله  الفتاة 
بالفشل، ألن كّل ما يُريده هو »أن يطيَب كلُّ شيء«، ليشفى 
من مرضه املُزمن، الذي تتكّشف أعراضه من خالل حواره 
مع الطبيب املُعالج )ص 114-119(، وهي أعراض الّشعور 
مُيّثل اجليل  الفتى  يعني أن هذا  الذي  باالغتراب، األمر 
هذا  ُحزيران.  حرب  خلّفته  الذي  الواقع  ِظل  يف  الّشاب 

املرض يوصف بأّنه »وباء«، هكذا نقرأ:

»الّطبيب: إّنه الوباء.
الفتى: هل يوجد وباء؟

الّطبيب: كأّنك تعيش يف ُقمقم
الفتى: ُقمقم من الغم

)...(
أعمى فيهّدد كبار  انتشاراً  الوباء ينتشر  الّطبيب: 

رجال الّدولة« )ص 114(.

إن استخدام عبارة »الوباء« يُعيُد إلى األذهان ذلك الوباء 
الكاتب الدرامي اإلغريقي سوفوكليس  الذي حتّدث عنه 

)496 - 406 ق. م( يف مسرحّيته امللك أوديب، وهو وباءٌ 
ر املدينة ويُثَأر مللكها من قاتله.  ال ينحسر إال بعَد أن تَُطهَّ
والوباء يف مسرحّية محفوظ ناجم عن الهزمية، وما ينبغي 
يف هذه احلالة هو الّثأر وإزالة آثار الهزمية. أما املرض، 

فينعكس من خالل أعراض مختلفة:

القلق وعدم حتديد الهدف، هكذا نقرأ: »الطبيب: هل . 1
الفتى:  عادًة؟/  القِلق  الّنحو  هذا  على  كالمك  يجري 
تقريباً/ )...(/ الّطبيب: إّنه أّول َعَرض« )ص 115(. إن 
عنصر القلق يُغلّف املسرحّية من بدايتها حّتى نهايتها. 
فالفتاة »تُصغي إلى األصوات بقلق ُمتزايد« )ص106(، 
أمام  بالقلق  املُفعم  الّسؤال  »لّذة  عن  يتحّدث  والفتى 
احتماالت احلياة واملوت« )ص 109(. هذا القلق يؤّدي 
الهدف،  حتديد  وعدم  الّرؤية  بانعدام  الّشعور  إلى 
وال  وتُداور،  حُتاوُر  »إّنك  للفتى:  الطبيب  يقول  هكذا 

تقصد إلى هدفك رأساً« )ص 119(.14

بحسب . 2 املهزوم،  اإلنسان  إن  واخلضوع:  االستسالم 
يف  واغترابه  ُمغتَِرب،  إنسان  هو  هذه،  الّنظر  وجهة 
للُقوى  وخضوعه  استسالمه  إلى  يُؤدِّي  احلالة  هذه 
التي تُسيطر عليه. فعندما يقول الفتى للّطبيب، بشكٍل 
العرض  هو  »هذا  يُجيبه:  أمرك«،  حتت  »أنا  عفوّي: 

الّثاني من أعراض املرض« )ص 116(.15

يف . 3 الستنطاقه  الّتاريخ،  نحو  املاضي،  نحو  الّتوّجه 
ُمحاولة لالنعزال عن احلاضر، فنقرأ: »الفتى: إّني من 
أصل عريق كان أّول من أحرز يف ميدان العلم نصراً/ 
الّطبيب: اإلشارة نحو الّظالم مقرونة باملُباهاة. َعَرض 

ثالث من أعراض الوباء« )ص 116(.

راحة« التي تُسّبب . 4 وعندما يتحّدث الّطبيب عن »الصَّ
الّدوار للفتى )ص 117(، ثم عن »الّصمت« الذي يلتزمه 
ذلك »الفتى« )ص 117(، وعن ُمحاولة الفتى »إخفاء 
تختفي  ال  الوباء  أعراض  أن  من  الّرغم  على  وجهه« 
)ص 117(، وعن سؤال الفتى: »ماذا ُيكن أن أفعل؟«، 
الوباء«  أعراض  »أخطر  الّطبيب  يعتبره  ما  وهو 
)ص117(، وعن »الهذيان اللفظي« الذي يعكس حالة 
عدم الوضوح التي يعيشها الفتى )ص 118(، فإن كل 

ذلك يأتي ليُبنيِّ صفات اإلنسان املُغترب.
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إن احلوار بني الطبيب والفتى يُسِفُر عن اثني عشر َعَرضاً 
من أعراض املرض، وكلّها مُيكن إدراجها ضمن أعراض 
الكاتب  يوّظفه  رمٌز  احلالة  هذه  والّطبيب يف  االغتراب. 
اجتماعّياً  املرض  يكون  وعندما  فكرته.  تقدمي  أجل  من 
كما توحي اللوحة املسرحّية، مُيكن اعتبار »الّطبيب« رمزاً 
إال  املرض.  ذلك  أعراض  يُحلِّل  الذي  العربي16  ف  للُمثَقَّ
ف، الذي مُيّثله الطبيب، قد يجد صعوبة يف  أن هذا املُثَقَّ
مواجهة الّسلطة، فيلتزم احلذر، هكذا يدور احلوار الّتالي 

بني الّطبيب والفتى:

»الفتى: سّيدي الّطبيب، ألم تُعالج يف حياتك رُجاًل 
من أصحاب الّنفوذ؟

الّطبيب: َحَصَل.
الفتى: وهل صاَرحتُه مبا تُصارحني به اآلن؟

الّطبيب: كاّل.
فَت معه؟ الفتى: وكيَف تَصرَّ

الّطبيب: تّنبُت ذكَر أّي عرض يسيءُ إليه.
الفتى: ولكّنك عّرضَت حياتَه للخطر.

الّطبيب: هذا على أّي حال خير من تعريض حياتي 
للخطر!« )ص 118(.

إّن الّصدمة التي تلّقاها الفتى املهزوم ناجمة عن عدم تقديره 
لقّوة العدو، وعن وهمه بقّوته هو، وعليه، فإّن العمالق الذي 
طوياًل )ص  ويُجري معه حواراً  يواجهه يف مرحلة الحقة، 
لم  الذي  للفتى ضعفه  تعكُس  مرآة  إال  هو  ما   ،)130-119
من  ليَُمّكنه  ُمساعدته  الفتى  على  يعرُض  إّنه  إليه.  ينتبه 
الّتغلّب على عدّوه، ومع ذلك، فإّن الفتى يُصّر على أن يثأَر 
لنفسه بنفسه؛ هكذا يُرّدُد قوله: »أنا الذي تلّقيُت الّضربَة، 
العمالق  فإّن  باملُقابل،   .)121 )ص  رّدها«  علّي  الذي  وأنا 
يُِصرُّ على تقدمي املُساعدة، ألّنه يرى ذلك ُجزءاً من وظيفته:

»العمالق: إّنه ]يعني تقدمي املُساعدة[ يدُخُل ضمَن 
اختصاص وظيفتي. عليَّ أن أنقذك ولو من نفسك 
من  العنيد  املوقف  هذا  تقَف  أن  عجيب   )...(

ُمساعدٍة تهبُط عليَك من الّسماء ... .
عليَّ  الذي  وأنا  الّضربَة  يُت  تلقَّ الذي  أنا  الفتى: 

رّدها.
العمالق: لن تستطيع ذلك وحَدك ...« )ص 120-

.)121

وقبل ذلك نقرأ قول العمالق للفتى: »إّنك تُبالغ يف تقدير 
قّوتك« )ص 120(، األمر الذي يسعى الكاتب من خالله 
العربي،  الّشباب  مُيثُِّل  الذي  الفتى،  أن  الّتأكيد على  إلى 
ر بقّوته، وملّا حلّت الهزمية ُصِدَم وتعّمق لديه ُشعور  قد ُغرِّ
الُغربة. إن توظيف محفوظ لشخصّية العمالق يهدف إلى 
الّتأكيد على أن األوهام وحدها ال تكفي لقهر العدو، وعلى 
هذا  على  املاضي.  أخطاء  ُمراجعة  إلى  حاجة  هناك  أن 
اجليل الّشاب، كي يتمّكن من قهر عدّوه، أن يسعى ليكون 
قّوة عمالقة تستطيع مواجهة األحداث، وذلك عن طريق 

االستعداد وعدم االستناد إلى األوهام.17

يف  املغترب  اإلنسان  ِسمات  تبدو  الّشكل،  هذا  على 
»ُييت وُيحيي«. هو إنسان صدمته الهزمية، وهو ُمِصرٌّ 
يف الوقت نفسه على استرداد كرامته، وهو إنسان ينشد 
احلقيقة، هكذا يقول: »ولكني أُريُد احلقيقة« )ص 113(، 
وهو يف الّنهاية يختار الّتمّرد ليُغّير الواقع.18 وياُلزم ذلك 
بالّتحّرك  هؤالء  يبدأ  حيث  القبور،  من  املوتى  انبعاث 
الذي  األمر  »املصطبة«19 )ص134-133(،  من  منطلقني 
يهّب  أن  له  آن  راقداً  كان  الذي  الّشعب  أن  يعني  قد 

السترداد كرامته.

 »التَِّرَكة«. 2

تدور أحداث هذه اللوحة املسرحّية حول فتاة وفًتى يُديران 
تركته.  يتلّقيا  كي  الفتى  والد  من  بدعوٍة  يأتيان  خّمارة، 
على  يظهر  ال  الذي  »الولّي«،  الوالد،  يُقابالن  ال  إنهما 
يُسلُِّمهما  الذي  ُغالَمه  يُقابالن  بل  الّنهاية،  حّتى  املسرح 
مفاتيح خزانة قدمية حتتوي على الّتركة وعلى مجموعة 
من الكتب، ويُخبرهما بوصّية الّرجل التي توِجُب استيعاب 
ال  أنهما  إال  بالّتركة.  الّتصّرف  قبل  الكتب  هذه  يف  ما 
ذان هذه الوصّية ويأخذان ُرزم األوراق املالّية وحَدها  ينفِّ
على  تدوس  سيرها  يف  »الفتاة  إن  بل  الُكتَُب،  ُمتَجاهلنَْي 
يُعيد  باكياً بصمت، بعد أن  الغالم  الُكتُب«. يذهب  بعض 
األثناء  تلك  يف  باحترام«.  و«يحملها  اخلزانة  إلى  الُكتُب 
»ُمخِبٌر  بأّنه  نفسه  يُعّرف  ضخمة،  قامة  ذو  رجٌل  يدخُل 
من  الفتى،  مع  جدال  بعد  ويتمّكن،  الّشرطة«،  قّوات  من 
االستيالء على النقود كلّها، ثمَّ يذهب. ويف الّنهاية يّتضح 
القيام مبشروع على أرض  ينوي  الّرجل مهندس  أن هذا 
املنزل القدمي، وذلك حني يعود ليُساِوم الفتى على شراء 
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البيت، فيكتشف الفتى اللعبة.

م محفوظ هنا، كما يف »ُييت وُيحيي«، صورة إضافّية  يُقدِّ
هذا  الّشاب.  للجيل  رمزاً  يُشّكل  الذي  املُغترب،  للفتى 
أراد  جيٌل  إّنه  القدمي.  بيته  عن  يغترب  اجليل،  »الفتى«، 
وعندما   .)137 )ص  وجاع  فتشّرَد  املاضي،  عن  االبتعاد 
يدعوه األب، الذي مُيثُِّل مرحلًة ُمعّينة أو قيمًة ُمعّينة، نقرأ 

هذا احلوار بني الفتاة والفتى:

»الفتى: ِلَم دعاني يا ترى؟
الفتاة: هو أبوك مهما يكن من أمر.

الفتى: ظننُت أن املاضي لن يعود.
الفتاة: احلاضُر ميضي واملاضي يعود، وال ينبغي 

لرُجل مذنب أن يَيَأس...« )ص 136(.

من  األحداث  يتجاهَل  أن  حاوَل،  مهما  للفتى،  مُيكن  ال 
على  ينطوي  احلديث  أن  كما  داخلَه.  تعيش  ألنها  حوله؛ 
يجعله  الفتى  اغتراب  إن  الفتى.  ارتكبه  ذنب  إلى  إشارة 
أن  يُحاول  حيث  اخلمارة،  يف  الواقع،  عن  بعيداً  يعيش 

ينسى واقعه وآالمه:

أحراراً  لنعيَش  أيضاً  اخلّمارة  ولنَِبع   ... »الفتاة: 
كأبناء الّذوات.

ليلّياً  ملًهى  أُنِشئ  سوف  طائشة،  أفكاٌر  الفتى: 
يُضاهي األوبرج« )ص 143(.

إّنه  الفتى.  اغتراب  إليه  ينتهي  الذي  امللجأ  اخلّمارة هي 
يبحث عن الّطمأنينة، فهل يجدها يف تلك اخلّمارة؟ هكذا 

يتساَءل:

ُملتقى  هي  خّمارٍة  إلى  َمْأنينة  الطُّ سبيل  »وما 
اخلّمارات  من  عشرات  بني  واقعة  للُمغامرين، 
املُنافسة، يف حيٍّ مكتظ باألعداء، ووراء ذلك ُكلِّه 

إحساٌس ثابت باملُطاردة« )ص 152(.

إّن الواقع، كما يبدو، ُمظِلٌم، والفتاة ترى أن »الظالم يتمادى 
باالقتراب« )ص 155(، وقبل ذلك تؤّكد أنها تكره الظالَم 
ليحتوي  الّنور  ينخفض  وعندما   ،)154 )ص  واألغالل 
احُلجرة تُعِلُن خوَفها وتسأل الفتى: »أال حتفظ تالوًة ندفُع 

الفتى  فإّن  إزاَء ذلك،   .)155 بعيداً؟« )ص  الّشياطني  بها 
 ... الظالم  »فليأِت  فيقول:  امللجأ،  هي  اخلّمارةَ  أن  يرى 
 ... اخلّمارة  يف  الّنشاط  يبدأ  اليوم  من  الوقت  هذا  يف 
ال يوجد هنا سبب حقيقّي يبّرر اخلوف ... فلنَُغنِّ أغنية 
»الفتى«  اغتراَب  وألّن   .)155 )ص  بالّظالم«  لنهزأ  بذيئًة 
قاده إلى اخلّمارة، فإّنه لم يُعد قادراً على القيام باملَهام 
لها. ولعّل  املُلقاة على عاتقه، التي قد تكون الّتركة رمزاً 
وصّية األب بعدم الّتصّرف بالّتركة إال بعد قراءة »الكتب« 
املفوظة يف خزانة »البيت القدمي« )ص 142(، تعني أن 
على اجليل الّشاب، الذي مُيّثله الفتى، أن يستوعَب دروس 
لذلك،  األوان  آن  ألنه  الِعبَر،20  منها  ويستخلص  الّتاريخ 
آن  األب[:  ]يعني  »قال  األب:  كالم  ُمقتبساً  الُغالم  يقول 
الّتركة«  يرَث  يصلح ألن  لعلّه  الّضال21  ابني  أدعَو  أن  لي 
)ص 141(. واألب يعلم أن ابنه »سيجيء غارقاً يف الّضالل 
صاحباً معه قرينة الّسوء«، إال أن لديه أماًل يف أن يثوَب 

ابنُه إلى ُرشده )ص 141(.

أّما الفتى، فهو ُمستغرٌق يف اغترابه ُمقتنٌع بأّنه »لم يكن ثّمة 
فردوس يف املاضي، ولن يكون ثّمة فردوس يف املستقبل، 
وعلينا أن نتقّبل احلياةَ كما هي« )ص 154(، وذلك وجٌه 
آخر من وجوه االغتراب، يتمّثل بالّرضوخ والقبول باألمر 
»ُييت  يف  املُغترب  اإلنسان  كان  فإذا  وعليه،  الواقع.22 
وُيحيي« ينتهي إلى الّتمّرد والّثورة، فإّنه يف »الّتركة« مييل 

إلى االستسالم والّرضوخ.

نتيجة كل ذلك هي أن يأتي »الّرجل«، الذي ال يذكر املؤّلف 
البداية  يف  يظهر  الّرجل  هذا  الّتركة.  فيسلب  اسمه، 
ات الّشرطة« )ص 144(، ثم يعود  على أّنه »ُمخِبٌر من ُقوَّ
دور  ليؤّدي  جديدة«  وهيئة  جديد  ملبس  »يف  الّنهاية  يف 
املهندس الذي يرغب يف شراء البيت القدمي ليقيم مكانه 
مصنعاً لألجهزة اإللكترونية )ص 158-161(. والفتى، إزاء 
أحد،  ينصبه  لم  »َفٌخ  قائاًل:  تصّرفه  بسوء  يعترف  ذلك، 

ولكنا وقعنا بسوء تصّرفنا« )ص 154(.

إن حتديد هوّية »الّرجل« يحتمل أكثر من تأويل. فقد يكون 
رمزاً للّسلطة التي أخذت على عاتقها جميع املسؤولّيات 
و«كّبلته  »الّتركة«  ـِ  ب الّتصّرف  حق  الّشعب  متنح  ولم 
باحلبال«، وبخاّصة يف البداية، حني يظهر بصفة »ُمخبر 
من قّوات الّشرطة« )147-148(، كما أنه قد يكون رمزاً 
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للقوى التي سنحت لها ُفرصة االستيالء على موارد الّدولة 
»الّرُجل«  يعود  حني  وذلك  أرضها،  على  املشاريع  وإقامة 
برفقة سكرتير وضابط شرطة )ص 158(، وبصفته »أكبر 

ُمقاول يف اجلمهورّية« )ص 160(.

وتبقى شخصّية األب الذي كان، أثناء ذلك كلّه، يدعو من 
خالل وصّيته إلى العناية بالّتركة. هذه الّشخصّية تّتصف 
احلوار  نقرأ  هكذا  طّيبة،  سمعة  ذات  وبكونها  بالعدل، 

الّتالي بني الفتاة والفتى:

كرائحة  طّيبة  سمعة  ذو  أباك  أّن  احلق  »الفتاة: 
الورد.

الفتى: أجل.
بالّثناء  ولهج  إال  بيته  عن  أحداً  سألنا  ما  الفتاة: 

عليه.
الفتى: أناس هذه األحياء طّيبون!

وينّوهون   ،)...( خوارقه  يؤّكدون  ولكنهم  الفتاة: 
َمْأنينة التي يزرعها يف القلب« )ص 138(. بالطُّ

ولكّنه، من ناحيٍة ثانية، ُمحاٌط باألشرار:

»الفتى: ولكن ثّمة خطراً أفظع )...(.
الفتاة: ماذا تعني؟

الفتى: أعني من يقومون بخدمته.
الفتاة: من يخدم أولياء اهلل؟

الفتى: الّشياطني!
الفتاة: هل تعني ما تقول؟

الفتى: أعني شياطني األرض« )139(.

أضف إلى ذلك وصفه بولّي من أولياء اهلل، كما ورد يف 
بداية املسرحّية )ص 136-139(، وهو ما يشكل دلياًل على 
استقامته. كل ذلك من شأنه أن يَُذكِّر بشخصّية احلاكم 
العادل واملستقيم، امُلاط بحاشية فاسدة، تلك احلاشية 
التي  املسرحّية  األعمال  تكّرر ظهورها يف عدد من  التي 
تلت حرب حزيران.23 وعليه، فإّن املُؤّلف يرى أن القضّية 
كلَّها بحاجة إلى إعادة نَظر من أجل الوصول إلى احلقيقة 

)ص 163(.

جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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»الّنجاة«. 3

إذا كان االغتراب يف »الّتركة« يقود صاحبه إلى اخلّمارة 
ينعكس من خالل  »الّنجاة«  فإنه يف  الواقع،  لينشغل عن 
ُمطاردة.  بأّنها  الّدائم  وإحساسها  بالقلق  »املرأة«  شعور 
الّذنب  وما هو  املرأة،  قّصة هذه  ما هي  نعلم  أن  وبدون 
الذي اقترفته، فإننا نعرف أن هذا الّشعور باملُطاردة هو 

األمر األهم بالّنسبة لها.

يف هذه املسرحّية يُقّدم لنا محفوظ، بأسلوب قريب من 
لتحتمي  رجل  بيت  إلى  تلجأ  هاربًة  امرأًة  العبث،  مسرح 
به. وهي تُصّرح بأّنها ُمطاردة، وبأن الّشرطة تبحث عنها. 
أن  إال  حقيقتها،  واكتشاف  عليها  الّتعرف  الّرجل  يُحاول 
ُمحاوالته تبوء بالفشل. وأثناء ذلك، يدخل صديق الّرجل 
أن  وبعد  العمارة.  يُحاصرون  الّشرطة  رجال  أن  ليُخبره 
تدخل الّشكوك إلى عقل الّرجل الذي يظن أنهم يبحثون 
املرأة  تنتحر  أن  وبعد  بيته،  يُخفيه هو يف  عن شيٍء مما 
العتقادها بأن رجال الّشرطة ياُلحقونها هي، يّتضح أّن 
هؤالء الّرجال يبحثون عن شيء آخر ال عالقة للمرأة به؛ 

إنهم ياُلحقون شيئاً يجري يف »الّشارع العام«.

سوف  نهايتها،  من  املسرحّية  مع  بالّتعامل  ابتدأنا  وإذا 
ملا  انعكاس  تسودها هي  التي  الفوضى  أن حالة  نالحظ 
يجري يف »الّشارع العام«، وذلك ألن ما تاُلحقه الّشرطة 
الّرجل  بيَت  الّضابُط  يدخل  فعندما  لذلك،  فيه.  يجري 
يسأل: »أين احلجرة املُطلّة على الطريق العمومي؟« )ص 
العام،  الّشارع  باّتاه  الّنار  إطالق  يبدأ  ثَمَّ  ومن   .)189
األمر الذي يصفه الّرجل بأّنه »معركة بكّل معنى الكلمة« 
)ص 190(. وإذا تذكرنا داللة الّشرطة يف هذه اللوحات 
ُسلطة  تعني  فالّشرطة  واضحاً.  الّرمُز  يُصبح  املسرحّية، 
مُيّثله يف هذه احلالة  الذي  الّشعب  تاُلحق  الّدولة، وهي 
»الّشارع العام« بكل ما يجري فيه. كّل ذلك يجري والّرجل 
قابع يف بيته وال يُدرك شيئاً مما يدور يف اخلارج، هكذا 
يقع  مما  أفهم حرفاً  كنت  إن  اللعنة  »عليَّ  قائاًل:  يُصرح 
حولي« )ص 189(. ويف موضع سابق يُشير الّصديق إلى 
هذه احلقيقة عن الّرُجل فيُخاطبه قائاًل: »إّنك تعرف عن 
فيتنام أكثر مما تعرف عن شّقة ُمجاورة يف عمارة حديثة« 
وإلى  العارمة،  الفوضى  إلى  يُشير  ذلك  وكّل  173(؛  )ص 
األجواء. مع ذلك، فإن كل ما  يُغلّف  الذي  الوضوح  عدم 

يعرفه الّرجل هو أننا »يف زمن اخلوف من الّشرطة« )ص 
.)175

البطل  مُتّثل  لها،  اسماً  املؤّلف  يُحّدد  ال  التي  املرأة،  إن 
الذي  القلق  حالة  خالل  من  ينعكس  واغترابها  املُغترب. 
تعيشه وشعورها الّدائم بأّنها ُمطاردة. إّن خوفها ناجٌم عن 
عدم فهمها ملا يدور حولها من أحداث، ولكّنها تعلم أنها 
جزء من الفوضى العامة. لذلك، عندما يرغب الّرجل يف 

معرفة حقيقتها يدور بينهما احلوار الّتالي:

»الّرجل: كّل هذا وأنا ال أعرف من أنت وال أُدرك 
شيئاً مما يقع حولي

تعرف  أن  حسبك  للّتفاصيل،  أهمّية  ال  املرأة: 
أعداء  وحتتنا  وفوقنا  حولنا  وأّن  ُمطاردون،  أننا 

مون!« )ص 183(. ُمَصمِّ

يحدث  ما  عبثّية  عن  تُعّبر  البداية،  منذ  واملرأة، 
األسف،  »أُكّرر  للّرجل:  فتقول  له،  فهمها  وعدم 
الواقع أنني ال أدري ماذا أقول )...( سلوكي يتطلُّب 

تفسيراً ولكني ال أدري ماذا أقول« )ص 168(.

شرب  الّرجل  على  املرأة  تقترح  الفوضى  هذه  غمرة  يف 
اخلمر، وهذا أمٌر له أهّميته يف سياق املسرحّية. ذلك أن 
اخلمرة مُتّثل أحد احللول التي يلجأ إليها اإلنسان املغترب 
سعياً إلى نسيان واقعه، وهو أمٌر ورد يف »الّتركة« أيضاً. 
وبواسطة اخلمرة يتم الّتماثل بني الّرجل واملرأة لينطلقا 
ُمقلقة،  هواجس  من  داخلهما  يدور  عّما  احلديث  يف 

وُمتشابهة، األمر الذي تعّبر عنه املرأة بقولها:

»أنا أعتبر نفسي منتهيًة، وأعترف لك بكّل أمانة 
أن جانباً مني راٍض كل الّرضا، ويُخّيل لي أّنك

مُتاثلني إلى حدٍّ كبير« )ص 183(.

أما الفوضى نفسها، فتنعكس من خالل حوارهما، بعد أن 
تُؤّثر فيهما اخلمرة:

»املرأة: صّحة لقائنا دون تعارف سابق ... صّحة 
صّحة   ... عميق!  تعارف  بعد  القريب  افتراقنا 
صّحة   ... لها  حصر  ال  التي  الهالك  أسباب 
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األحالم التي تقود إلى الهالك ... 
الّرجل: صّحة الّشرطة عدّوة األحالم

املرأة: صّحة أّول من اخترع حروف الهجاء
الّرجل: صّحة أول رجل اخترع آلة للزينة
املرأة: صّحة أول من كتب رسالة غرامّية

الّرجل: صّحة احللقة املفقودة« )ص 185-184(.

وعن  الهالك،  إلى  تقود  أحالم  عن  يدور  احلديث  إن 
الّسلطة،  مُتّثل  ُشرطة،  وعن  مفقودة،  وحلقة  فوضى 
حتول دون حتقيق األحالم. يف هذه األثناء، تتغّنى املرأة 
بحروف الهجاء، التي ال تسعفها يف فهم ما يدور حولها 
من أحداث. ويف النهاية، يدور احلديث عن حلقة مفقودة 
ترمز إلى عدم الوضوح وإلى احلاجة للبحث عن معنى ما 

يحدث.

يف نهاية األمر، تختار املرأة االنتحار، وهو أحد احللول التي 
يلجأ إليها اإلنسان املغترب.24 وهي ترى يف ذلك انتصاراً 
على الفوضى التي حُتيط بها وعلى شعور االغتراب الذي 
يَُغلّف نفسّيتها؛ إّن االنتحار هو احلل الوحيد الذي وجدته 

املرأة لبلوغ »الّنجاة«.

ويّتسم  الفوضى  تسوده  واقعاً  تعكس  »الّنجاة«  مسرحّية 
يجعل  الذي  األمر  تفسير،  إلى  يحتاج  واقٌع  إّنه  بالعبث؛ 
اندماج الفرد فيه صعباً. يف »ُييت وُيحيي« أصّر البطل 
املُغترب على الّثورة، ويف »الّتركة« وجد يف اخلّمارة مالذاً 
قّرر  فقد  »الّنجاة«،  يف  أّما  واقعه،  عن  يشغله  ُمالئماً 
الّتخلّص من واقعه عن طريق االنتحار، هكذا تقول املرأة: 

»سيجدونني جّثًة هامدة منتصرة« )ص 186(.

 »مشروع للمناقشة«. 4

املُطالبة باالشتراك يف صنع القرار هي ما يشغل محفوظ 
يف مسرحّية »مشروع للُمناقشة«. فاملؤّلف، وهو الشخصّية 
التي ترمز يف املسرحّية إلى الّسلطة، يرى أنه هو املسؤول 
األّول واألخير عن بناء املسرحّية وحتديد نهايتها، وعلى 
املمّثلني، الذين سيرمزون فيما بعد إلى الّشعب، أن يتقّبلوا 
ما يراه املؤّلف، بدون مناقشة، بينما هم ال يوافقونه على 
ذلك ويرون أنهم شركاؤه يف تأليفها، وبخاّصة أن النهاية 
مرحلة  يف  الواقع  فرضها  التي  ورمّبا  هو،  يراها  التي 

معّينة، ال تالئم توّقعاتهم وآمالهم. أّما ملّخص »مشروع« 
من  كلٍّ  بني  الّتالي  الّطويل  احلوار  فيعكسه  املسرحّية، 

املؤّلف واملُخرج واملُمّثل والّناقد:

»املُخرج: أستاذنا العزيز، حّدثنا عن قّصتك
املؤّلف: إّنها ُمجّرد مشروع وخطوط عاّمة.

املُخرج: ليكن )...(
املؤّلف: يلتقيان يف غابة

الّناقد: غابة؟
املؤّلف: يلتقيان يف غابة

الّناقد: ولَم غابة
املؤّلف: )ُمحتّداً( أنا حر

)...(
جّواً  له  تَُهيَِّئ  أن  الغابة  من  أراد  رمّبا  املُخرج: 

موحشاً حافاًل بأخطار اإلنسان واحليوان
الّناقد: املدينة أحفل بكّل ذلك من أّي غابة

غابة  يلتقيان يف  بقدمه(  األرض  )ضارباً  املؤّلف: 
)...( يف الغابة أخطار ال حصر لها فهما يبحثان 

عن مأوى يحميهما
)...(

املُخرج: لم حُتّدثنا عن النهاية
املؤّلف: يجدان مأوى على درجة من األمان )...( 

يحّصنانه ضد أهوال ال حصر لها وال عد.
املُمّثلة: أكمل .. إني منتظرة ..

املؤّلف: ميضيان أوقات الّراحة يف عناق حار )...( 
يسقطان  احلار  العناق  حلظات  من  حلظة  ويف 

ُجّثتني هامدتني« )ص 199-198(.

املؤّلف،  يُقّدمه  الذي  املسرحّية  كان هذا هو مشروع  إذا 
وهذه هي النهاية التي يراها لها، والتي يفرضها الواقع، 
لن ُتدي، هكذا  تغييرها  الّرغبة يف  أن  يؤّكد على  فإّنه 
الّنهاية: »رمّبا  يقول املؤّلف للُمخرج الذي لم يرَض بهذه 
أختاُرها،  التي  النهاية  إلى  الوصول  كيفّية  يف  ُحّراً  تكون 
ولكن ال حرّية لك يف تغييرها« )ص 200(. ورمّبا تكون 
النهاية املقصودة يف هذا الّسياق هي الهزمية التي أعقبت 
ُكتبت  كلّها  املجموعة  أن  وبخاّصة   ،1967 حزيران  حرب 
يف أعقاب تلك احلرب. أضف إلى ذلك أن الهزمية حلّت 
بعد بناء الّدولة املصرّية، يف أعقاب ثورة قضت على نظام 
ملكي سابق. هذه الّدولة، كانت مبثابة املأوى الذي يوّفر 
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النهاية/الهزمية،  حلّت  ما  إذا  حّتى  الّطمأنينة،  للّشعب 
أن  يستطيع  وال  يفهمه  ال  واقع  على  الّشعب  هذا  أفاق 

يستوعبه؛ هكذا، مثاًل، يقول املمّثل:

صارعُت  خالدة،  أدواراً  لعبُت  قدمي،  ممّثل  »إني 
القدر، صارعُت األبطال، صارعُت املُجتمع، اليوم 
يُراُد مّني أن ألعَب دوَر الهارب، وأن أموت مستهلكاً 
الدراما  من  نوٍع  أي  باهلل  خّبرني  حار.  عناق  يف 

تكون، تراجيديا؟ ملهاة؟« )ص 200(.

يؤّكد  كما  الّشعب،  إلى  يرمز  احلالة  هذه  يف  املُمّثل  إن 
أنا اجلمهور،  هو نفسه يف أكثر من موضع: »أنا البطل، 
وإني أرفض األدوار الهابطة« )ص 200(. وهذه النهاية/

الذي  الشعور باالغتراب، األمر  إلى  املُمّثل  الهزمية تقود 
رؤيتهم  خالل  من  املسرحّية  شخصّيات  لدى  ينعكس 
غير الواضحة، وعدم فهمهم ملُجمل األحداث التي تدور 
حولهم، هكذا يقول الّناقد: »النوع املسرحي غير واضح« 
)ص 200(، وهكذا، أيضاً، يُعّبر املمّثل، يف موضٍع آخر، 

عن املعنى نفسه عندما يُخاطب املمّثلة قائاًل:

مبأوى!  نلوذ  وأن  غابة  يف  نلتقي  أن  »تصّوري 
ستكون  احلقيقي،  احلب  أو  للُمناجاة  مجال  ال 
أعصابنا متوّترة طوال الوقت )...( احلّب ال ينمو 
يف هذا اجلو، مجّرد عناق عصبّي، يروح عن نفسه 
الوقت  طيلة  ستكونني  جّثتني،  نقع  ثم  بالشهوة، 
ُمضطربة  األطراف،  ُمرتعشة  فزع،  يف  ُمحّدقة 
جّثة  ثم  ثائرة  لبؤة  ُمجّرد  الوجه،  دميمة  األمعاء، 

هامدة« )ص 201(.

هذا الشعور بالقلق وعدم الوضوح يقود املُمّثل إلى الّتساؤل 
عن األمل وعن البطوالت السابقة:

»أين اآللهة؟ أين البطولة؟ أين احُلب؟ أين األمل؟ 
لم تبَق إال غابة مليئة بالوحوش، وآدمّيان هاربان 
والّتوّجس  اخلوف  إال  يبَق  لم  بكهف.  الئذان 

والهستيريا واملوت، أي دور هذا؟« )ص 204(.

آخر من وجوه  إلى وجه  الّنهاية  يقود يف  كل ذلك سوف 
االغتراب، وهو العزلة. هكذا يقول املُمّثل: »إذا تّهمني 

زماني فعلّي أن أعتزل« )ص 202(25. وعلى املعنى نفسه 
ينطوي قول املمّثلة يف مرحلة الحقة: »كثيراً ما يدفع احلب 
اخلائب إلى املساكن اخللوّية« )ص 213(. أما املؤّلف، الذي 
يرمز إلى احلاكم، فإنه يُحاول تفسير موقف أفراد الّشعب 
من مشروعه قائاًل: »إنهم يكرهون مشروعي اجلديد ألنه 
يعكس بصدق خبايا نفوسهم« )ص 216(. كما يرى أنهم 
أناس ما زالوا متعلّقني مبعتقدات قدمية، هكذا يُخاطبهم، 
ورمّبا على هذا األساس كان يُعاملهم: »ما زلتم حتّنون إلى 
القدر واألبطال اخلرافيني وأسطورة املُجتمع، ولكن القدر 

لم يعد إال موضة بالية...« )ص 200(.

من  يُطالب  التي  اخلاّصة  رؤيته  للّشعب  فإن  ذلك،  إزاء 
يف  يرى  الّشعب  إّن  القرار.  صنع  يف  باملُشاركة  خاللها 
نفسه شريكاً للحاكم/املؤّلف يف صنع هذا القرار، وعليه 
تقع املسؤولّية نفسها يف احلفاظ على اإلجنازات؛ هكذا 
يقول املُمّثل: »علينا يقع عبء امُلافظة على القّمة« )ص 
دور  هو  حّقاً  يهّمني  »ما  يقول:  آخر  موضع  ويف   ،)192
جاً« )ص 194(، ومن  البطولة، أريُد أن أكون بطاًل ال ُمهرِّ
الّشعب،  أهمّية مشاركته، أي مشاركة  إلى  ثَّم فهو يشير 
نفسه:  ُمخاطباً  فيقول  القرار،  املسرحّية/صنع  كتابة  يف 
»... لسنا مخلوقات ولكننا شركاء )...( املسرحّية ال حتيا 
وحدها، يلزمها ُمخرٌج ومُمّثلون ونُّقاد وُجمهور، ما قيمة 
الّنصر بغير هؤالء؟« )ص 203(. ويتكرر املعنى نفسه يف 
موضع آخر، حني تؤّكد املُمّثلة على أهمّية دور املجموعة 

يف صنع القرار، فنقرأ:

»املؤّلف: ولكّنه ]يعني املسرح[ مبعنى ما مسرحي، 
إّنه جزء من نفسي ال يتجّزأ.

املُمّثلة: ونحُن عناصره التي ال يقوم إال بها.
املؤّلف: عمٌل واحد وهدف واحد.

املُمّثلة: باحلّق نطقت« )ص 209(.

املهّمة نفسها.  ليؤّدي  الّناقد  دور  يأتي  إلى ذلك،  إضافة 
الذي  ف  للُمثَقَّ رمزاً  تكون  أن  مُيكن  الّناقد  وشخصّية 
الوضوح  »يلزمني  يقول:  هكذا  الرؤية،  بوضوح  يُطالب 
194(. وهو  العمل وتقدميه« )ص  نقد  نُني من  مُيكِّ الذي 
الّسعي  هو  الهدف  يكون  واضحة  نظرّية  ببناء  يُطالب 
البناء  يسع  وال  بناء،  »املسرحّية  فيقول:  حتقيقها،  نحو 
أن يضرب يف األساس ضربة واحدة ما لم تكن الّصورة 
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الّناقد/ أن  كما  )ص193(.  ما!«  بشكل  متبلورة  الّنهائّية 
املثّقف ال ينسى أن يُطالب مبا طالب به املُمّثل/اجلمهور، 
القرار،  املُشاركة يف صنع  أهمّية  على  يؤّكد  فإّنه  لذلك، 
هكذا يُخاطب املؤّلف قائاًل: »ال مُيكن أن تترك خليالك 
العنان ما ُدمت ُمرتبطاً مبسرح ما وجمهور ما وإمكانّيات 
فّنّية محدودة« )ص 195(، ثّم يقول: »الّتأليف جماعّي وإن 
اجلماعة  أهمّية  إلى  يشير  كما   ،)195 )ص  فردّياً«  بدا 
يف تعزيز املؤّلف/احلاكم، فيُخاطبه قائاًل: »لوالنا ما ُكنَت 
مؤلِّفاً على اإلطالق« )ص 196(. ويف موضع آخر يقول له: 
»سامحك اهلل، وقلمي الذي كّرسته لإلشادة بعبقرّيتك؟« 
املُثّقف  يؤّديه  الذي  الّدور  إلى  بذلك  ُمشيراً   ،)205 )ص 

تاه احلاكم.

ويؤّكد  باملُؤّلف/احلاكم  يُشيد  الّشعب  فإن  كلّه،  إزاء ذلك 
على ماضيه العريق وعلى بطوالته وتضحياته التي أّداها 
سابقاً. فالّناقد، مثاًل، يسأله: »هل نسيت تاريخك القدمي؟ 
.. هل نسيَت روائعك؟« )ص 202(. كما أن املُمّثلة تُعّبر 
الذي  األمر  موضع،26  من  أكثر  يف  باملؤّلف  إعجابها  عن 
يعكس رغبة اجلمهور يف بقائه وعدم اعتزاله، هكذا تقول 
أمر«  من  يكن  مهما  تهجرنا  أال  إذن  »ِعدني  املُمّثلة:  له 
)ص 115(. إن استقامة املؤّلف/احلاكم ليست موضع شك 
له هو  نقدهم  بأن  يوحي  الذي  األمر  للّشعب،27  بالّنسبة 

نقٌد بّناء.

الّرغبة  الّشعب  يوّلد لدى  إن االغتراب، يف هذه احلالة، 
الّستار »عند حلظة  يُسِدَل  أن  يُريد  الّنصر. فاملُخرج  يف 
املمّثل/الّشعب  أن  كما   ،)200 الّنصر« )ص  من حلظات 
يريد وعداً من املؤّلف/احلاكم بأن يجعل الّنص املسرحي 
يتضّمن صراعاً يسعى نحو حتقيق الّنصر، هكذا يُخاطبه: 
)ص  كان«  نوٍع  أي  من  بطولّي  بصراع  األقل  على  »عدنا 
الّنص  بانتظار  تنتهي  املسرحّية  فإن  لذلك،   ،)209
اجلديد: »متى جنتمع لنقرأ الّنص اجلديد؟« )ص 222(، 

هكذا تسأل املُمثِّلة.

 »المهّمة«. 5

أيضاً، وهي  »املهّمة«  ُمغترباً يف مسرحّية  البطل  يزال  ال 
املظّلة«،  »حتت  مجموعة  يف  األخيرة  املسرحّية  اللوحة 
والقيام  العبر  باستخالص  هنا  ُمطالٌب  ذلك،  مع  لكّنه، 

باملهّمة املُلقاة على عاتقه. وألّنه ال يؤّدي مهمته كما ينبغي، 
يتعّرض للعقاب.

تتحّدث مسرحّية املهّمة عن شاب ينتظر موعداً غرامّياً يف 
بقعٍة صحراوّية خالية. إال أنه أثناء انتظاره لفتاته يُقابل 
احلوار  من خالل  ويتضح  ُعمره،  من  رجاًل يف اخلمسني 
الذي  األمر  الّصباح،  منذ  ياُلحقه  أّنه  بينهما  يدور  الذي 
هذه  سبب  عن  يستفسَر  أن  فيُحاول  اإلزعاج،  له  يُسّبب 
املاُلحقة. يُجيبه الّرجل بأّنه يبحث عن إنسان يتعّرف إليه، 
ويدعوه إلى إحدى احلانات، فيرفض الّشاب ذلك. يتضح 
أن الّشاب يُعاني من ألٍم يف ُركبته، وعندما يُعاوده  الحقاً 
هذا األلم يطلب هو من الّرُجل أن يبقى معه، إال أن الّرُجَل 
الّظالم  يهبط  وعندما  يذهب.  أن  قّرر  ألّنه  ذلك  يرفض 
يدُخل املسرَح رُجالن وهما يحمالن مشعلني، ثّم يتبعهما 
حقيقة  عن  يستفسر  وعندما  سوداء.  أرديٍة  يف  رجالن 
أفسد  ألّنه  ملُعاقبته،  حضروا  أنهم  يّتضح  الّرجال  هؤالء 

وقته ولم يُقم مبهّمته، ولذلك، فهم يحكمون عليه باملوت.

إّن شعور االغتراب لدى البطل ينعكس من خالل شعوره 
اإلزعاج،  له  يُسّبب  الذي  األمر  واملُطاردة،  بالقلق  الّدائم 
َق أن شخصاً ما يتبعك أمٌر ُمزعٌج  هكذا يقول: »أن تَُصدِّ
 ...« منه:  يتخلّص  أن  يوّد  أمٌر  وهو   ،)229 )ص  حّقاً« 
 .)227 لي« )ص  اّتباعك  الّتخلّص من فكرة  أوّد  معذرة، 
فهو يتبعه يف كّل مكان، لذلك يُخاطبه قائاًل: »... يف كل 
مكان رأيتُك قادماً يف أثري، حّتى يف هذه املنطقة الّنائية 

اخلالية!« )ص 228(.

دائم  بشكل  يُرافقه  الّشاب،  لدى  باملُطاردة  الّشعور  هذا 
شعوٌر بالقلق، فهو »يتمّشى غير خاٍل من القلق. يختلس 
يتضاعف  ساعته،  يف  ينظر  الّنظرات،  الّرُجل  ظهر  إلى 
له:  تقول  الفتاة  حتضر  وعندما   .)230 )ص   »... قلقه 

»وجدتُك قلقاً لدى حضوري« )ص 233(.

القلق، والّشعور باملُطاردة، هما نتيجة لوجود الّرجل الذي 
يتعّقب الّشاب يف كل مكان؛ فمن هو هذا الّرجل؟ اإلجابة 
عن هذا الّسؤال، جندها يف أقوال الّرجل نفسه: »أنا رجٌل 
 )...( أسير  طّيبة  بنوايا   )...( الّطرائف  مشاهدة  يُحّب 
ملاذا يصر الناس على الوهم واحلماقة؟ لَم ال يقفون على 
أرض الواقع؟، كيف ال يُفّرقون بني العدّو والّصديق؟« )ص 
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237(، ثّم يتابع متحّدثاً عن الناس: »يخلقون املتاعَب من 
ال شيء ثم يلقون بها يف وجهي، أهيم على وجهي باحثاً 

عن أشياء ثمينة فال ألقى إال الّصد« )ص 238(. 

ويف حوار بني الّرجل والّشاب، نقرأ ما يلي:

»الّرُجل: انُظر إلى جزاء من يسعى إلى ُحب الّناس!
الّشاب: أتسخر مّني؟

سّيئ  رجٌل  أني  بيد  أقول،  فيما  الّرجل: صّدقني 
احلظ.

املُرهق  يومي  ثمرة  علّي  ضّيعت  لقد  الّشاب: 
الّطويل بال حياء.

الّرجل: أنا؟
الّشاب: دون غيرك.

الّرجل: كلّما سعيُت إلى إنسان بقلب مفتوح ُرميت 
بهذه التهمة« )ص 239(.

وراء  الّسير  من  ألَق  »لم  الّرجل:  يقول  آخر  موضع  ويف 
الّناس إال الّصد واالّتهام واللعنة! ... أال ترى كم أنهكني 

الّسير؟« )ص 245-244(.

للناس،  إيصالها  يوّد  رسالة  الّرجل  لدى  أن  الواضح  من 
إّني أهيم   « الّشاب وحده، فهو يقول:  وهو ال يخص بها 
يُصادفني«  من  أول  فأتبع  الّصبح  مطلع  من  وجهي  على 
)ص 239(. وعندما سأله الّشاب عن الهدف من ُمطاردته 
 .)240 )ص  للّتعارف«  حلظًة  »أتصّيد  قائاًل:  أجاب  له، 
كل  إلى  رسالته  إيصال  إلى  يسعى  الّرُجل  أن  يعني  هذا 
الّشاب جزءاً من هذا الكل، وبالّتالي،  يُقابله، فيكون  من 

رمزاً له.

على الرغم من ذلك، فإن الّرجل ال ينجح يف حتقيق هدفه، 
التي  الرسالة  الّناس؛  إلى  رسالته  إيصال  من  يتمّكن  وال 
يسعى من خاللها إلى إعادة الّناس إلى الواقع، ألنهم »ال 
يقفون على أرض الواقع« )ص 237(. إّنه لم يلَق إال الّصد.

قد يكون الّرجل رمزاً لصوت الّتاريخ الذي يترّدد يف ضمير 
الّشاب، وبخاّصة أّنه ياُلزمه يف كل مكان يّتجه إليه. إّنه 
الّصوت الذي يُحاول إعادته إلى أرض الواقع وتنبيهه إلى 
الّدور الذي يجب عليه تأديته على ضوء الّتاريخ وأحداث 
الواقع، وبخاّصة أنه مدّرس تاريخ، كما يُصّرح هو للّرُجلني 
اللذين سيُحاكمانه فيما بعد.28 أما الّتاريخ الذي يقصده 

جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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املؤّلف، فيشير إليه من خالل احلوار التالي، الذي يدور 
بني الّرجل الّثاني والّشاب:

»الرجل 2: حّدثنا عن دروسك، ماذا فعل اإلنسان 
القدمي؟

بنى  الّتقومي،  صنع  الّزراعة،  اكتشف  الّشاب: 
األهرام، هزم وانهزم

الّرجل1: ألم يُذّكرك شيءٌ من ذلك مبهّمتك؟ 
الّشاب: كنُت ُمستغرقاً طوال الوقت.

الّرجل1: ألم تخطر بذاكرتك ولو كالهمس؟
الّشاب: اللعنة على ذاكرة ال تُسعف صاحبها مبا 

يجب أن تتذّكره.
الّرجل1: كّذاب.

الرجل 2: اعترف بأّنك تّنبت ذكر ما يجّر عليك 
املتاعب ...« )ص 251(.

إن اإلنسان القدمي، الذي اكتشف الّزراعة وصنع الّتقومي 
وبنى األهرام، هو اإلنسان املصري. أما هزميته، فهي التي 
اختيار  فإن  وعليه،   .1967 حزيران  حرب  بعد  به  حلّت 
مهنة »ُمدّرس الّتاريخ« لتكون مهنة الّشاب يأتي ليُؤّكد على 
من  األهرامات،  أجنز  الذي  العريق  ملاضيه  الّشاب  وعي 
جهة، ولواقعه الذي ينطوي على الهزمية من جهة أخرى. 
هذا الوعي يؤّدي إلى وجود فجوة بني املاضي واحلاضر، 
ويخلق ُشعوراً باالغتراب لدى الّشاب الذي يرمز إلى جيٍل 
بأكمله، ُمطالَب بالقيام باملهّمة. وعلى الرغم من أن املؤّلف 
ال يُحّدد ما هي هذه املهّمة، فإنه يوحي إلى أن على اجليل 

الّشاب أن ينفض عنه الهزمية التي حلّت به.

لغربته  منه، يستسلم  ما هو مطلوب  الّشاب، بخالف  إن 
الّصحراء  إلى  يلجأ  إّنه  الواقع.  من  الهروب  ويُحاول 
اخلالية ليضرب موعداً مع محبوبته، وليتمّكن من نسيان 
الفتاة  وجود  أن  ذلك  الّنائية؛  املنطقة  تلك  يف  شيء  كّل 
يساهم يف أداء هذه الغاية وعناقها يُساعده على نسيان 

الواقع، كما يؤّكد هو:

تدعو  ُمريبة  قّصة  ذو  ُجل[  الرَّ ]يعني  إّنه  »الفتاة: 
لالنزعاج.

الّشاب: بوسعنا أن ننساه متاماً ونعبث بنواياه.
الفتاة: نواياه؟!

الّشاب: أعني إن كانت ثّمة نوايا يضمرها حّقاً.
الفتاة: ولكن كيف؟

الّشاب: )وهو يجذبها نحو صدره( هكذا...« )ص 
.)232

مُيكن  حيث  احلانة،  إلى  اللجوء  أن  ذلك  إلى  يُضاف 
االستعانة باخَلمر لنسيان الواقع، يُعتبر أحد أنواع سلوك 
بني  الّتالي  احلوار  يعكسه  األمر  هذا  املُغترب.  اإلنسان 

الّشاب والّرجل:

»الّشاب: ال بد من فكرة تقودك يف يوم ُعطلتك.
مدى  على  للّتخطيط  طول خضوعي  من  الّرجل: 

األسبوع، فإني أحتّرر يوم العطلة من أي قيد.
ثّم  الوقت،  بعض  هنا  فسأبقى  أنا  أما  الّشاب: 

أذهب إلى حانة »األحمر واألبيض«.
)...(

يف  بيننا  العالقة  توّثقت  رمّبا  يدري،  من  الّرجل: 
»األحمر واألبيض« )ص 230(.

من أجل ذلك، وألن الّشاب لم يقم بأداء املهّمة املُلقاة على 
الّرجالن  به  يقوم  ما  هذا  العقاب.  استحّق  فإنه  عاتقه، 
اللذان يدخالن املسرح يف الّنهاية ويحكمان عليه باملوت، 

بعد أن يدور بينهم احلوار الّتالي:

تستحّقه،  ألّنك  عدل  الّتأديب  هذا   :1 »الّرجل 
فكيف مُيكن أن تُعامل بالّرحمة يف الوقت نفسه؟!

)...(
د الوقَت بغير حساب؟ الّرجل 2: ألم تُبدِّ

)...(
الّرُجل 1: لقد بّددَت وقتنا ُسًدى، ألهذا أرسلناك؟

)...(
الّرُجل 2: أم تُريد أن تتنّصل من املهّمة التي ُكلّفَت 

بها؟
الّشاب: املهّمة؟

الّرُجل 2: املهّمة التي ُكلّفَت بها!
الّشاب: أّي مهمة؟

)...(
-248 1: وإال فلماذا أرسلناك؟ ...« )ص  الّرُجل 

.)250
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ويف موضع آخر يُحاسبه الّرجالن على عدم أدائه ملهّمته، 
فنقرأ احلوار الّتالي:

»الّرُجل 1: ماذا فعلَت بيومك الّطويل؟ ِلَم قصْدَت 
ميدان القلعة؟

الّشاب: كنُت أسيُر على غير هدى.
الّرُجل 1: تسيُر على غير هدى وأنت لم تُرَسل إلى 

هناك إال ملهّمة؟
الّشاب: كان اليوم عطلة.

يُذّكرك  شيئاً  القلعة  لك  تُقل  ألم   :2 الّرُجل 
مبهّمتك؟« )ص 251(

من  يُريدان  والّرجالن  العريق.  املاضي  مُتّثل  القلعة  إّن 
الّشاب أن يستخلص العبر من ذلك املاضي، بعد أن يُقارنه 
مع احلاضر، ليصل إلى الّنتيجة التي تتعلّق مَبهّمته. هذا 
يعني أن املؤّلف يرفض استسالم الّشاب الغترابه. ومبا أن 
هذا الّشاب مُيّثل جياًل بأكمله، لذلك، يرى محفوظ أن على 

هذا اجليل الّسعي لتغيير الواقع عن طريق أداء »املهّمة«.

ِسمات الُمغتِرب. 6

قلق  خالل  من  االغتراب  ينعكس  وُيحيي«  »ُييت  يف 
عن  ناجٌت  اغتراب  إّنه  الواقع.  لألمر  واستسالمه  البطل 
الهّزة العنيفة التي تلّقاها الفتى من عدّوه، فتوّجب عليه 
تقييم قّوته من جديد، وبالّتالي، فإن الهزمية التي وّلدت 
لدى البطل الّشعور باالغتراب، هي نفسها التي أّدت إلى 
إصراره على استرداد كرامته، فنراه يهّب السترداد هذه 

الكرامة يف الّنهاية.

أّما يف »الّتركة«، ومع أن االغتراب ناجم عن الّسبب نفسه؛ 
أي الّشعور بالهزمية، فإن األعراض تبدو ُمختلفة؛ ذلك أن 
االغتراب هنا ينعكس من خالل شخصّية حاولت تاهل 
األحداث، إال أن تلك األحداث كانت تعيش داخلَها. يختار 
شكل  على  اغترابه  فيبدو  اخلّمارة،  إلى  اللجوء  البطل 

استسالم لألمر الواقع.

وإذا كان االغتراب يف »ُييت وُيحيي« ينتهي بيقظة تقود 
يف  فإّنه  باالستسالم،  ينتهي  »الّتركة«  ويف  الّثورة،  إلى 
ينتهي  »مشروع للُمناقشة«  باالنتحار ويف  ينتهي  »الّنجاة« 

ينتهي  ة«  »املهمَّ ويف  القرار،  صنع  باملُشاركة يف  باملُطالبة 
مُبطالبة اجليل الّشاب بالقيام باملهّمة.

هذه اللوحات املسرحّية تهدف إلى تقدمي صورة لإلنسان 
املُغترب بأشكالها املُختلفة: هو إنسان حائٌر، ُمطارٌد، قِلٌق 
وال يفهم األحداث التي تدور حوله. كما اّنه إنسان ممّزق، 
ومع ذلك، هو ينشد احلقيقة. إنه إنسان مهزوم، وهزميته 
هي الّسبب الّرئيسي لُغربته. هو إنسان ال يستطيع ُمالَءمة 
نفسه مع الواقع، لذلك، فهو إّما يتمّرد عليه، وإّما ينسحب 
منه إلى عالم خاص، كاخلّمارة يف »الّتركة«، أو املوت يف 
»الّنجاة«. إن ردود فعله املُختلفة تعكس يف كّل مّرة شكاًل 
ُمختلفاً من أشكال االغتراب. أَِضف إلى ذلك أن املؤّلف 
رمزاً  يجعلها  الذي  األمر  شخصّياته،  أسماء  يُحّدُد  ال 

لقطاعات ُمختلفة يف املُجتمع الذي يتحّدث عنه.

املظّلة«  »حتت  مجموعة  شخصّيات  بني  يؤّلف  ما  إن 
الذي  األمر  الهزمية،  وّلدتها  شخصّيات  كونها  هو 
يجعل املجموعة منوذجاً لألعمال األدبّية التي عاجلت 
حالة اإلنسان العربي يف أعقاب حرب ُحزيران 1967، 
ق الذي  ويجعل من شخصّياتها منوذجاً لإلنسان املَُمزَّ
أجل  من  والعمل  بالّنهوض  املُطالَب  احلرب،  خلّفته 

تغيير واقعه.

كاتب من الّناصرة
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جانب من فعاليات اليوم الثالث من افتتاح استوديو العلوم، رام اهلل 
.2017
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3 حليم بركات، االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية، ص 19.

4 حليم بركات، املرجع نفسه، ص 26. والكاتب يشير إلى عوامل إضافّية عّززت هذا الشعور، مثل وضع اإلنسان يف املُجتمع، وهو ما يسّميه »الالقدرة وعدم 
االشتراك يف تقرير املصير«، انحالل القيم واملعايير وغير ذلك؛ كما أّنه يتطّرق إلى الّنتائج الّسلوكّية التي رافقت هذا الّشعور باالغتراب لدى اإلنسان 
العربي، التي متّثلت لدى البعض بامليل إلى رفض القيادات الّسياسّية، وبالّتالي رفض العقلّية املُسيطرة على املُجتمع العربي، ولدى البعض اآلخر باالنسحاب 

أو الّرضوخ، عندما لم يقَو على تغيير الواقع. انظر هناك، ص 36-26.
5 انظر: أمير إسكندر. »اتاهات املسرح املصري املُعاصر الفّنّية والفكرّية«، مجّلة الطليعة، أيار 1976، ص 27، حيث يقول: »لعّل إنتاجنا األدبي بأشكاله 
املسرحّية والّروائّية والقصصّية كاّفة، لم يعرف بلورة وتركيزاً على هذه املُشكلة ]يعني االغتراب[ مثلما عرفها يف الّسنوات التي سبقت الّنكسة بقليل، ثم 
عاشت معه، أو عاش معها يف الّسنوات القليلة التي تلتها«. انظر كذلك: شمعون بالص، األدب العربي يف ظل احلرب، شفاعمرو، 1984، ص 107 وما بعدها، 
حيث يُحلّل املؤّلف قائمة طويلة من األعمال األدبّية، ضمن عناوين توحي مبعاني االغتراب، مثل »الجئون يف وطنهم«، »املتكّيفون والّرافضون«، »القلق«، 

وغيرها؛ وهي أعمال تعرض شخصّيات تعكس مظاهر اإلحباط واحليرة واليأس والكآبة التي عانى منها اإلنسان العربي يف أعقاب حرب حزيران.
6 عن ذلك انظر الفصل اخلاص بالبطل الّثوري يف كتاب رجاء عيد. قراءة يف أدب جنيب محفوظ، ط 2، اإلسكندرية، 1989، ص 467-392.

7 رجاء عيد، املرجع السابق، ص 394.
8 عن ذلك، انظر القسم الثّاني من كتاب شمعون بالص، مرجع سابق، الذي يُطلق عليه املؤّلف اسم »حرب ُحزيران وما بعدها«.

9 انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 201-215؛ وكذلك: فريدة الّنقاش. »الّزعيم ونغمة التبرير على املسرح«، مجّلة دراسات عربّية، عدد 9، متوز 1972، 
ص 78-70.

10 يقول شمعون بالص: »انطالقاً من إميانه بضرورة اشتراك األدب يف عملّية الّنقد االجتماعي، يُعّبر جنيب محفوظ يف هذه القّصة ]أي »حتت املظلّة«[، كما 
يف أغلب أعماله التي ظهرت بعد الهزمية، عن حتّفظه وعدم ارتياحه من نظام احلكم يف وطنه«، ويقتبس بالص أقوال محفوظ نفسه حني يقول: »إّن كل من 
يكتب عن إيجابّيات العالم العربي أو سلبّياته يدخل يف القضّية من الباب اآلخر، وهو الباب غير املُباِشر. فعندما تُهاجم أّي سلبّية فأنت تُعّد العربي للحياة 

والّصراع مع العدو )...(، وأنا أجلأ إلى ُمعاجلة القضّية على مستوى تريدّي كما فعلُت يف حتت املظلّة«. انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 129.
11 انظر، مثاًل: غالي ُشكري. امُلنتمي- دراسة يف أدب جنيب محفوظ، بيروت 1986؛ وبخاّصة الفصول التي تتعلّق بالّثورة يف أدبه، ص 295 وما بعدها. وكذلك: 
رجاء عيد. دراسة يف أدب جنيب محفوظ- حتليل ونقد، القاهرة، 1974؛ وبخاّصة الفصول التي تتحّدث عن »الفرد واملُجتمع« )ص 40-42( و«تفّسخ 

املُجتمع يف أدب جنيب محفوظ« )ص 108-123( و«شخصّية الّثوري يف أدب جنيب محفوظ« )153-123(.
12 يرى البعض أن هذه املسرحّيات ُكِتبَت للقراءة، ال للعرض على املسرح. انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 199. انظر كذلك املالحظة 21، هناك، ص 

200، حيث يشير إلى أن محفوظ نفسه يعتبر هذه املسرحّيات قصصاً حوارّية.
ل رقم الصفحة إلى جانب كل اقتباس. 13 جنيب محفوظ. حتت املظّلة، القاهرة: دار مصر للّطباعة، 1969، ص 112. فيما يلي يَُسجَّ

14 عن داللة انعدام الغاية، انظر: حسن سعد السّيد ، مرجع سابق، ص 12-11، وعن القلق كداللة من دالالت االغتراب انُظر: حليم بركات، االغتراب والّثورة 
يف احلياة العربّية، مرجع سابق، ص 20-19.

د الّرضوخ كمظهر من مظاهر هذا االغتراب. انُظر: حليم  15 عندما يتطّرق حليم بركات إلى الّنتائج الّسلوكّية لالغتراب الّسياسي لدى اإلنسان العربي، يُحدِّ
بركات، االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية، مرجع سابق، ص 35.

16 انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 195، حيُث يرى ذلك.
17 هناك من يرى أن شخصّية العمالق ترمز إلى الّدول التي تدّخلت باستمرار يف الّنزاع العربي اإلسرائيلي. انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 196؛ 
حاً رأي األخير، الذي يرى أن العمالق يرمز إلى االحّتاد  وهو يُشير إلى تفسير كل من محمود أمني العالم، وشكري عّياد لداللة شخصّية العمالق، ُمرجِّ
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الّسوفييتي، يف حني أن محمود أمني العالم يرى أن هذا العمالق يرمز إلى الواليات املّتحدة.
18 يشير حليم بركات إلى أن الّتمّرد الّثوري هو إحدى الّنتائج الّسلوكّية لالغتراب، حيث يختار اإلنسان املغترب االنضمام إلى حركات تسعى إلى تغيير الواقع. 

انُظر: حليم بركات، االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية، مرجع سابق، ص -35 36.
19 يُعلّق شمعون بالص على ذلك بقوله: »إن وصف قبور اآلباء على هيئة مصطبة يُلّمح إلى أي ماٍض اّته البطل، ألن مصطبة هو اسم شامل لنوع من 

األهرامات مبتورة الرؤوس، استخدمت لفراعنة األسرة األولى«. انظر: شمعون بالص مرجع سابق، ص 193.
20 إن أسماء الكتب ذاتها حتمل دالالت قد تُفيُد هذا املعنى: »احلق«، »َمدارج الّروح«، »سالم القلب«. انظر املسرحّية، ص 140. 

21 قد تكون العبارة هنا مستمدة من »عظة االبن الّضال« التي وردت يف العهد اجلديد، لوقا 15: 32-11.
22 انظر املاُلحظة رقم 15 أعاله.
23 انظر املالحظة رقم 10 أعاله.

24 انظر: حسن سعد السّيد، مرجع سابق، ص 18، حيث يُشير إلى االنتحار كنتيجة لالغتراب االجتماعي، ويُحيل إلى تفسير عالم االجتماع الفرنسي إميل 
دوركامي )1858-1917( الذي يعلّل االنتحار، يف أحد أشكاله، بكونه ناتاً عن »انعدام تكامل الفرد، كفرد، مع املُجتمع«. ولقد بحث دوركامي موضوع االنتحار 
يف دراسة موّسعة، تناول فيها أنواع االنتحار ودوافعه املُختلفة، عن ذلك انظر: إميل دوركامي. االنتحار. ترجمة: دمشق: حسن عودة، الهيئة العاّمة الّسورّية 
للكتاب، 2011؛ وبخاصة الفصل »األشكال الفردّية ملُختلف مناذج االنتحار«، ص 355-372، حيث يشير املؤّلف إلى الوجه املذكور من وجوه االنتحار، الذي 
يُسّميه »االنتحار األناني« )ص 357-361(، يقول دوركامي: »ما مُيّيز هذا االنتحار هو حالة من اخلدر الّنفسي الّسوداوي تُرخي نوابض الفعل. فاملشاريع، 
والوظائف العاّمة، والعمل الّنافع، وحّتى الوظائف العائلّية ال توحي إلى الّشخص املعني إال بالالمباالة والّنفور، فهو يأبى اخلروج من داخل أسوار ذاته، يف 
حني أن األفكار واحلياة الّداخلية حتتل سائر املساحة التي فقدها الّنشاط )...( ولكنه عبر هذا الّتمركز املُفرط، ال يفعل شيئاً سوى تعميق الهّوة التي تفصله 
عن بقّية العالم )...( ذلك أن كل حركة هي مبعنى من املعاني غيرّية، ألّنها نابذة، تقذف الكائن خارج ذاته، أما الّتفكير، فعلى العكس، فهو ينطوي على شيء 
شخصي وأناني، ألنه ال يكون ممكناً إال حينما تتحّرر الذات من املوضوع وتنأى عنه، كي تنكفئ على ذاتها )...( فبخلقه للفراغ من حوله فقد خلق الفراغ 
يف داخله، وال يبقى لديه أّي شيء يفّكر فيه سوى شقائه اخلاص، وال يعود لديه موضوع للّتأّمل سوى العدم الّرابض يف داخله والكرب الذي هو نتيجة لهذا 
العدم )...( ولكن ليس بوسعنا البقاء، على هذا الّنحو، ُمستغرقني يف تأّمل الفراغ أمامنا، دون أن ننجذب إليه بالّتدريج )...( وحينما نشعر باحلبور بأن ال 

نكون، فال مُيكن أن نُرضي ميلنا إلى ذلك إرضاء كاماًل إال بأن نتخلّى ُكلّّياً عن أن نكون...« )ص 359-357(.
25 انظر: حليم بركات، االغتراب والّثورة يف احلياة العربّية، مرجع سابق، ص 33-34، حيث يُشير إلى أن االنسحاب هو أحد احللول التي يلجأ إليها اإلنسان 

املغترب حني ال يقوى على تغيير الواقع أو على الّرضوخ.
26 انظر احلوار الطويل بني املؤّلف واملُمّثلة، ص 210-214.

27 تتكّرر هذه الفكرة يف أعمال أدبّية عديدة ُكتبت يف الفترة نفسها. عن ذلك، انظر: شمعون بالص، مرجع سابق، ص 211، حيث يقول: »يبدو أن هؤالء األدباء 
آمنوا فعاًل باستقامته ]يعني احلاكم[ وقدرته على تطهير نظامه من العناصر الفاسدة وقيادة شعبه إلى الّنصر ...«.

28 انظر املسرحّية، ص 250.

جانب من افتتاح معرض »اليد الثالثة« ضمن مشروع الثقافة والفنون واملشاركة املجتمعية، برنامج البحث والتطوير التربوي، قلقيلية 2017.
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