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 مقدمة :
عة والحراثة كانتا أوؿ يرجع التبايف بيف الريؼ والمدينة إلى روافد عدة، فالزرا

نتاج حضارى بشرى، ومف ثـ عندما خرجت المدينة في بدايتيا مف كنؼ الريؼ لـ 
تكف عندئذ سوى قرية، ولـ يكف سكانيا مف أىؿ الحرؼ أو أصحاب التجارة، بؿ كانوا 
مزارعيف، و ليذا كاف البعد االجتماعي واالقتصادي والثقافي لممدينة والريؼ في 

، والريؼ يدعميا بكؿ نة ضاربة بجذورىا فى أعماؽ الريؼفالمدي بدايتيما واحدا،
مقومات الحياة. ولكف بعد أف تطورت المدينة وارتقت بمغة اإلنساف في حربو مع 
الطبيعة وأخطارىا أصبحت مركز ثقؿ إنساني كبير بعد أف استقطبت ذلؾ المزارع 

صعب تكؿ الغواية التي البسيط واستدرجتو بؿ وبدأت مفاتنيا وشرورىا اآلسرة تأخذ ش
 مقاومتيا .

يقوؿ نقاد األدب في تعريفيـ ليذه الثنائية أف :" الريؼ والمدينة كممتاف 
متقابمتاف، بينيما تضاد، وىوة واسعة، ال يسيؿ العبور فوقيا؛ ألنيا ترتكز عمى ميراث 

ؾ طويؿ مف العزلة، واالستعداء، واالستعالء.ىذه اليوة العميقة الواسعة واضحة. ىنا
سوء رأي متبادؿ  في المدينة ال شؾ، وىناؾ ربما فروؽ بيف الحياة في الريؼ والحياة

 .ٔ"أيضا يمسُّ النظرة إلى اإلنساف وقدراتو وقيمتو 

كانت قضية الريؼ والمدينة قد اتخذت مكانيا بيف أروقة األدب، وال يمكف 
اإلنساف؟ فمع  ألحد أف ينكر أنيا قضية كؿ العصور، ولـ ال وىي تتناوؿ وجود كياف

أف المدينة ثمرة انبثقت مف أحضاف الريؼ، فيي كما يقوؿ أرسطو أرقى أشكاؿ 
الجماعة كميا، إال أنيا حكمْت الريؼ وتعاممْت معو عمى أنو ممكية خاصة، خادـ ليا  
و ليس عضوا في المواطنة، بؿ عاشْت المدينة متطفمة عمى الريؼ و سكانو. وفي 

تحفظا ال يحرؾ ساكنا ، في حيف كانت المدينة تضج ظؿ ىذا كاف الريؼ صامتا م

                                                 

، المجمس ٖٗٔد.محمد حسف عبداهلل : الريؼ في الرواية العربية، عالـ المعرفة العدد  - ٔ
 .ٚٗٔـ، صٜٜٛٔالوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، نوفمبر
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بالصراخ والصياح والصخب وظمت تخبرنا دائما عف قصتيا، ومع ذلؾ لـ يرفع 
ف كاف ضربا مف الحنيف إلى  أرباب األدب أعينيـ عف الريؼ، فكاف الحنيف إليو، وا 

ما الوطف يحمؿ في طياتو معاني القمؽ والتوتر والخوؼ والضيؽ وعدـ االرتياح م
يمقاه المرء في مدينتو حتى وصؿ ىذا الحنيف إلى مظير مف مظاىر الرومانسية، 
فزينوا أعماليـ بموحات بارعة لو ما تزاؿ مبعَث فتنتنا ومثاَر إعجابنا، نقرأىا فتممؾ 

 تستبدُّ بمشاعرنا و تستحوذ عمى أفئدتنا.سنا و عمينا أنف

جد في المدينة أمورًا ويرى الباحث أف المبدع الذي نشأ وترعرع في الريؼ ي
أكبر وأعقد مف مجرد تركيبيا العمراني باعتباره أوؿ ما تقع عميو عيف االنساف. فال 
يقؼ عند المباني بعموىا الشاىؽ، وأنظمة العمؿ اآللي في بناياتيا ، ورحابة شوارعيا 
وامتدادىا ، وغمبة الزحاـ والضوضاء عمى محيطيا؛ ألف كؿ ىذه األمور واقعية 

ؤثر فيو، وتوجو احساسو بالحياة داخؿ المدينة لكنيا ليست قضيتو األولى. معيشة ت
بؿ يجد نفسو مرغمًا عمى عقد مقارنة بيف الريؼ والمدينة عمى مستوى العالقات 
اإلنسانية في بيئتو البكر التي نشأ فييا ومجتمعو الجديد الذي نزح إليو، يقارف بيف 

ف، و يعدُّ ىذا أمرًا طبيعيًا؛ ألنو ال يمكننا أف في كال المجتمعي منظومة القيـ واألخالؽ
ننكر استحالة الفصؿ بيف الفف واألخالؽ، فالعالقة بينيما قائمة في أكثر مف موطف. 
وأوؿ ىذه المواطف يتصؿ بطبيعة العمؿ الفني نفسو، فيو تعبير عف عواطؼ 

و عاطفة خمّ  القية، إذ مف النادرومشاعر معينة، تحمؿ في ذاتيا مالمح وسمات أخ
ما مف الصبغة الُخمقية. كما أف التعبير عف ىذه العواطؼ يريحنا منيا، ويخّمصنا مف 

 وجعمو ميمة الشعر األصمية.، ٔضغوطيا عمينا، وىو ما أسماه أرسطو بالتطيير

ف البعد  ولّما كاف قوؿ عمماء االجتماع إف اإلنساف اجتماعي بطبعو، وا 
يتحقؽ إال إذا أقاـ جسورًا مف التواصؿ  أفاالجتماعي في شخصية اإلنساف ال يمكف 

                                                 

الرحمف بدوي، دار الثقافة  عف التطيير راجع : أرسطوطاليس: فف الشعر، ترجمة عبد -ٔ
 بيروت، لبناف، بدوف تاريخ.
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محيطو الداخمي، متمثاًل في أسرتو،  مع المحيطيف بو، سواء أكاف ذلؾ عمى مستوى
الخارجي متمثاًل في أبناء  وأقاربو، وزمالئو في العمؿ، أـ عمى مستوى محيطو

ية مجتمعو وأمتو، أـ عمى المستوى اإلنساني األوسع متمثاًل في العالقات اإلنسان
وبما أف األدب صيغة إنسانية تبحث في طبيعة سموؾ اإلنساف، وتسعى  .الحضارية

إلى إعادة اكتشاؼ العالـ الداخمي والخارجي برؤية متجددة والتواصؿ معيما، وتيدؼ 
إلى الكشؼ عف واحات بظالؿ وارفة يبصر فييا المتمقي آفاؽ النفس والكوف عبر 

ف إمف ىنا جاء اختيار الموضوع؛ حيث  صور جمالية تنعكس عمى عقمو ووجدانو .
( يعد واحدًا مف األدباء األتراؾ الذيف أولوا Necati Cumalı) نجاتي جمعو لي 

اإلنساف التركي عناية كبيرة في خطابيـ المسرحي، ونادى بضرورة التوازف بيف القيـ 
عممي المادية واألخالقية، في ظؿ طبيعة العصر الموسـو بييمنة المادة، والتقدـ ال

والتقني، فكاف عمى اإلنساف أف يتحصف باألخالؽ والقيـ اإلنسانية النبيمة، ال أف 
ينزلؽ إلى أدنى مستوياتيا، وُيغّيب العقؿ والمنطؽ تحت مسميات مختمفة.  كما يعمؿ 
البحث عمى رصد العالقة بيف الريؼ والمدينة، وكيؼ تنامْت، وتنوعت عمى يد 

( الذي صور خطابو المسرحي مجتمعْي الريؼ يجمعو ل الكاتب المسرحي ) نجاتي
والمدينة، وطبيعة سموؾ اإلنساف وعالقاتو في كال المجتمعْيف؛ لموقوؼ عمى مواطف 

الحياتية بيف أبناء مجتمعو. ولـ يكف اختيار نموذجْي  العطب التي أفسدت العالقات
الستينيات،  الدراسة عشوائيًا، فيما ُيعّبراف عف مجتمعْي الريؼ والمدينة في حقبة

يعكساف مالمح رؤية أخالقية واضحة، يستمدىا الكاتب مف استيعابو  عف أنيما فضالً 
لمدور االجتماعي واألخالقي لممسرح. وأخيرًا آثر الباحث أف يكوف كال النموذجيف 
 لمسرحيتيف مف األعماؿ المسرحية التي تمثؿ مرحمة النضوج اإلبداعي لألديب

احد، لما الو مف المسرحيات ذات الفصؿ  جافوف النموذنجاتي جمعو لي (، وأف يك)
 تتميز بو ىذه النوعية مف المسرحيات بتكثيؼ الحوار وجالء الفكرة .

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى تحميؿ النّصْيف المسرحييف مستعينًا بمنيج 
 البنيوية التوليدي لموسياف غولدماف. وفي ضوء ذلؾ قسـ الباحث بحثو إلى مدخؿ ،
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وثالثة مرتكزات وخاتمة. استعرض الباحث في المدخؿ أىـ األحداث السياسية التي 
شيدتيا تركيا في حقبة الستينيات وانعكاس ذلؾ عمى اإلجراءات االقتصادية التي 
اتّبعيا المسئولوف في تمؾ الفترة لنسترشد بذلؾ االطار في فيـ ما يرمي إليو الكاتب. 

عمى شخصية األديب نجاتي جمعو لي، وأىـ وفي المرتكز األوؿ ألقى الضوء 
المحطات في حياتو التي كانت سببُا في أف يتبنى في إبداعاتو المسرحية رصد 

وتسميط الضوء  ويميامجتمعو الريؼ والمدينة، وتق منظومة القيـ واألخالؽ في بيئتي
مف عطب وفساد . وفي المرتكز الثاني قدـ الباحث لمجتمع الريؼ  أصابياعمى ما 

(، ورصد المتغيرات التي Vur Emri) أمر الضرب  ي تركيا في ضوء مسرحيةف
طرأت عمى المجتمع الريفي وال سيما فيما يخص العالقات االنسانية. اتّبع الباحث 
ذلؾ فى المرتكز الثالث الذي ناقش فيو العالقات االنسانية في مجتمع المدينة في 

 Krıstof  Kolomb’un) بيضة كريستوفر كولومبس  ضوء مسرحية
Yumurtası.وفي األخير تضمنت الخاتمة أىـ نتائج البحث .) 

وفي النياية أتقدـ بكؿ الشكر والتقدير إلى مركز بحوث كمية المغات والترجمة 
عمادة البحث العممي جامعة الممؾ سعود عمى الدعـ المالي ليذا البحث. سائال 

اسات التركية، وعمى اهلل قصد المولى عز وجؿ أف ينفع بو الميتميف في مجاؿ الدر 
 السبيؿ .

 االقتصاد التركي في الستينيات:  مدخل
يؤكد لوسياف غولدماف تاريخية الِبَني الذىنية والوجدانية والسموكية، وأف تأثيرىا 
      متبػػػػادٌؿ، وتنصػػػػير فػػػػى ِبَنػػػػى أخػػػػرى تحتوييػػػػا وتشػػػػمميا. والنتيجػػػػة أنػػػػو ال يوجػػػػد أي

د نتػػػاج، أو عنػػػد فرديػػػة ؿ عنػػػد كتابػػػة مػػػا، أو عنػػػسػػػبب يػػػدفع إلػػػى التوقػػػؼ فػػػي التحميػػػ
 .ٔحتى عند الوعي الجماعي المؤلؼ، أو

                                                 

، ٕية، طلوسياف غولدماف وآخروف، البنيوية التكوينية والنقد األدبي، مؤسسة األبحاث العرب - ٔ
 .ٚٗـ، صٜٙٛٔبيروت، لبناف، 
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بالدرس األدبي، بتبني منظػور واسػع، ال يغفػؿ  المعنييفويوصي غولدماف     
دراجو ضمف البني التاريخية واالجتماعية، وال يغفػؿ كػذلؾ  التحميؿ الداخمي لمنتاج، وا 

اف، كػأدوات مسػاعدة. كمػػا يػدعو إلػػى إدخػاؿ النتػػاج دراسػة السػيرة الذاتيػػة ونفسػية الفنػػ
 .ٔفي عالقة مع البني األساسية لمواقع التاريخي واالجتماعي

ذا اعتبرنا أف النص المسرحي يمثؿ رؤية الكاتب الخاصة لقضايا مجتمعو،   وا 
فإف دراسة فف المسرح في مجتمع ما، سوؼ تعطي الدارس فرصة لمتعرؼ عمى أىـ 

ىذا المجتمػع، ويصػبح األمػر بػالأَل األىميػة حػيف يتعمػؽ بمجتمػع  القضايا التي تشغؿ
  شديد الخصوصية في نشأتو وتكوينو وقضاياه ، مثؿ المجتمع التركي .

حتػػػى نقتفػػػي الخطػػػوات المنيجيػػػة التػػػي أرسػػػاىا ممػػػا تقػػػدـ نجػػػد أنػػػو لزامػػػا عمينػػػا 
 لوسػػػياف غولػػػدماف ػ أف نمقػػػي الضػػػوء عمػػػى حقبػػػة السػػػتينيات فػػػي تػػػاريخ الجميوريػػػة
التركية، ورصد التطورات السياسية، وما صاحبيا مف تأثير اقتصادي عمى المجتمػع 

التركػػي فػػي تمػػؾ الفتػػرة؛ حتػػى تعيننػػا عمػػى سػػبر أغػػوار النصػػْيف المسػػرحييف نمػػوذجْى   
 الدراسة .

ـ، شػيدت  ٜٔٙٔو يرصد المدقؽ فػي تػاريخ تركيػا المعاصػر أنػو بعػد دسػتور 
ركات اليسارية االشتراكية والماركسية والعمالية، تركيا ظيور العديد مف األحزاب والح

وعمى الرغـ مما اضطمعت بو مف دور فكري وثقافي ميـ في الساحة السياسية، فإف 
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذه الفتػػرة شػػيدت نتائجيػػا االنتخابيػػة كانػػت مخيبػػة ل مػػاؿ. 

تػػي شػػػيدتيا ىػػذه التطػػورات ال. ٕألفػػراد الشػػػعب التركػػي طفػػرة فػػي الحريػػات الممنوحػػة
بإلقػػاء نظػػرة عمػػى االقتصػػاد التركػػي فػػي تمػػؾ  السياسػػة التركيػػة فػػي السػػتينيات ُتمزُمنػػا

                                                 

 .ٛٗالمرجع نفسو ، ص - ٔ
2-ÖZDEMĠR,Hikmet : Türkiye Tarihi 4 ( ÇağdaĢ Türkiye 1908-1980), 
Cem Yayınevi, Ġstanbul,1997.s.204-205. 
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الفتػػرة، لموقػػوؼ عمػػى التػػرابط العضػػوي بػػيف االقتصػػاد التركػػي ، ووالدة تمػػؾ األحػػزاب 
 والحركات ومسارىا.

شػيدت السػػتينيات بدايػػة عمميػػة التحػػوؿ مػػف الرأسػػمالية التجاريػػة إلػػى الرأسػػمالية 
اعية، وكانػػت ىػػذه العمميػػة تتطمػػب إجػػراء إصػػالحات كبػػرى، كػػاف قػػد وعػػد بيػػا الصػػن

صػػػػالح  ٜٓٙٔقػػػادة انقػػػػالب  ـ مػػػػف خػػػالؿ تشػػػػريع الدسػػػػتور والتخطػػػيط الحكػػػػومي وا 
عػػػػػادة توزيػػػػػع األراضػػػػػي. وكػػػػػاف مػػػػػف الطبيعػػػػػي أف يعػػػػػارض مثػػػػػؿ ىػػػػػذه  الضػػػػػرائب وا 

اإلجػػراءات اإلجػػراءات ُمػػالؾ األراضػػي والطبقػػات صػػاحبة االمتيػػازات ، كمػػا أف ىػػذه 
أضّرت كذلؾ سبؿ عيش الحرفييف والتجار فػي األناضػوؿ، ممػف كػانوا عػاجزيف عػف 
منافسة قطاع الصناعة والمشروعات الكبرى الذي كاف يتسع بصورة سريعة. وضمف 
ىػػذا المسػػار فقػػد تػػـ انتخػػاب سػػميماف ديميريػػؿ قائػػدا جديػػدا لحػػزب العدالػػة مسػػتخدما 

 .ٔة عمى السمطة السياسية واالستحواذ عميياالييمن، نقطة انطالؽنقاش الميزانية 

كػػػػػاف االقتصػػػػػاد التركػػػػػي يعػػػػػاني بشػػػػػدة عنػػػػػدما تسػػػػػمـ العسػػػػػكريوف الحكػػػػػـ عػػػػػاـ 
ـ، نتيجػػة لمركػػود مػػع معػػدالت عاليػػة مػػف البطالػػة والتضػػخـ، وعجػػز كبيػػر فػػي ٜٓٙٔ

التجػػػارة، وديػػػوف خارجيػػػة مسػػػتقرة، وقػػػد كانػػػت رغبػػػة العسػػػكرييف واضػػػحة فػػػي إحػػػداث 
تمر عبر الدستور، لكػف ىػذه اإلصػالحات بػاء أغمبيػا بالفشػؿ، إذ إصالحات حقيقية 

أف الدولػػػة اسػػػتمرت فػػػى إعطػػػاء مشػػػاريعيا إلػػػى القطػػػاع الخػػػاص، وتحولػػػت مؤسسػػػة 
التخطػػػيط الحكػػػومي إلػػػى مؤسسػػػة مشػػػجعة لػػػرأس المػػػاؿ الخػػػاص المحمػػػي واألجنبػػػي، 

مػػا كانػػت ونمػْت االسػػتثمارات األجنبيػػة فػػي تركيػػا فػػي السػتينيات بنسػػبة أكبػػر وأسػػرع م
%سػػنويا مػػا ٜنمػػْت الصػػناعة التركيػػة بمعػػدؿ متوسػػط قػػدره و عميػػو فػػي الخمسػػينيات. 

ـ، فقػد حقػؽ ٜٔٚٔ) عنػد صػدور الخطػة الخمسػية األولػى (، وـ ٖٜٙٔعػامي  بيف
بالمائػػػة خػػػالؿ عشػػػرة أعػػػواـ، إذ أف  ٓٗٔاإلنتػػػاج الصػػػناعي نمػػػوًا عاليػػػًا بمػػػأل حػػػوالي 

                                                 

1  - Bkz : BORATAV,Korkut: Türkiye Ġktisat Tarihi 1908- 2009, Ġmge 
Kitabevi, Ġstanbul,2010.s.111-114. 
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بميػوف ليػرة  ٕ.ٖٔـ إلػى ٕٜٙٔركيػة عػاـ بميوف ليرة ت ٖٔاإلنتاج الصناعي نما مف 
 .ٔـ ٜٔٚٔتركية عاـ 

أما في الريؼ، وتحت تػأثير الطػابع التجػاري، فقػد مػرت الزراعػة بتغيػر سػريع، 
كمػػا انتقػػؿ السػػكاف الزائػػدوف إلػػى الخػػدمات والصػػناعة، وعمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو لػػـ يكػػف 

قامة أشكاؿ رأسمالية صحيحة ، فػإف ىيمنػة ىناؾ اتجاه ممحوظ نحو تركيز األرض وا 
الرأسػػػػػمالية مػػػػػف خػػػػػالؿ التجػػػػػارة واالنتخابػػػػػات كانػػػػػت ىيمنػػػػػة مطمقػػػػػة، ومػػػػػع نيايػػػػػات 
السػػتينيات، كانػػت نصػػؼ األراضػػي تقريبػػا ُيػػزرع باسػػتخداـ الجػػرارات، التػػي أصػػبحت 
فػػي غيػػاب التعاونيػػات، مصػػدرا لألربػػاح لمجموعػػة جديػػدة مػػف الرأسػػمالييف الػػزراعييف 

كمػػػػا تغيػػػػرت أسػػػػاليب اإلنتػػػػاج  ونيػػػػا ويشػػػػغم ونياويؤجر الػػػػذيف كػػػػانوا يمتمكػػػػوف اآلالت 
وكػاف مػف نتػائج ىػذا التغيػر السػريع . والزراعة وصناعة األسمدة، إلى درجة محػدودة

فػػي الريػػؼ، ىجػػرة الفالحػػيف الػػذيف حمّػػت محميػػـ الجػػرارات والحصػػادات، وىكػػذا ففػػي 
ازداد عػػدد سػػكاف المػػدف بمقػػدار خمسػػة ماليػػيف نسػػمة،  ٜٓٚٔو ٜٓٙٔالفتػػرة بػػيف 

% مف إجمالي السكاف. وكاف معظـ ىػؤالء النػازحيف إلػى المػدف ٜٖصاروا يمثموف و 
يعيشػوف فػػي العشػػوائيات التػػي صػارت جػػزءًا ال يتجػػزأ مػػف المػدف الكبػػرى، والتػػي كػػاف 
طابعيا العاـ يتغير تغيرًا سريعا، فتضاعؼ مثال في تمؾ الفترة عػدد سػكاف اسػتانبوؿ 

ألكػػػواخ، وكػػػاف ىػػػؤالء مضػػػطريف إلػػػى وأنقػػػرة، وأصػػػبح نصػػػؼ سػػػكانيا يعيشػػػوف فػػػي ا
العمػػؿ فػػى أيػػة ظػػروؼ، وتحػػت أيػػة شػػروط، ليػػذا زادت العمالػػة فػػي قطػػاع الخػػدمات 

( مميػػػػوف نسػػػػمة، حيػػػػث كػػػػانوا يعممػػػػوف بشػػػػكؿ ذاتػػػػي، أو يعممػػػػوف فػػػػي ٘.ٔ) بمقػػػػدار
 .ٕضماف اجتماعي أو نقابات عمالية دوفمشروعات صغيرة، بشكؿ متفرؽ 

                                                 

1 - Doç.Dr.AKYILDIZ, Hüseyin& Doç.Dr.EROĞLU, Ömer : Türkiye 
Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan Ġktisat Politikaları, Süleymen Demirel 
Üniversitesi, Ġktisatdi Ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 2004, C.9,s.52-53. 
2  -  a.g.e.,s.55-57. 
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ر السػتينيات، وخصوصػػًا فػي القطػػاع الصػناعي، تضػػاعفت وفػى سػنوات ازدىػػا
ـ إلػػػػػػى ٜٓٙٔ( عػػػػػػاـ ٜٓ٘.ٜ٘ٚأعػػػػػػداد العػػػػػػامميف فػػػػػػي الصػػػػػػناعة ، فػػػػػػارتفع مػػػػػػف )

ـ، وارتفعػػت نسػػبة العمػػاؿ الصػػناعييف ٜٓٚٔ( عامػػؿ صػػناعي عػػاـ ٔٓٙ.ٜٛٔ.ٔ)
ـ، أمػا ٜٓٚٔ% عػاـ ٔ.ٕٔـ إلػى ٜٓٙٔ% عاـ ٘.ٚفي فترة العمؿ اإلجمالية مف 

( عػػاماًل فػػي تركيػػا عػػاـ ٖ٘٘.ٕٖٗ.ٗتػػراؾ بشػػكؿ عػػاـ فقػػد بمػػأل )مجمػػوع العمػػاؿ األ
وقػد توافقػت زيػادة العمػاؿ األتػراؾ مػع  % مف قػوة العمػؿ.ٖ.ٕٚـ، شكموا معًا ٜٓٚٔ

دسػػتور ديمقراطػػي لػػـ تعرفػػو تركيػػا مػػف قبػػؿ، ممػػا أثمػػر مناخػػًا صػػالحًا ليمػػارس أفػػراد 
تحػادات النقابيػة مػف العمػاؿ حقيػـ السياسػي، فػزادت عضػوية اال ػ وال سػيما ػ الشػعب

ـ، وىػػػو مػػػا ٜٔٚٔمميػػػوف عضػػػو عػػػاـ  ٕ.ٔـ إلػػػى ٖٜٙٔعضػػػو عػػػاـ  ٓٓٓ.ٜٕٙ
% مػػف إجمػػالي أصػػحاب األجػػور. وكػػاف ممػػف احتشػػد فػػي تمػػؾ النقابػػات ٖٓيعػػادؿ 

العماليػػة، مئػػات اآلالؼ مػػف المػػواطنيف األتػػراؾ الػػذيف ىجػػروا الريػػؼ باتجػػاه المدينػػة 
بطالة أخرى، فقد ارتفع عدد العاطميف عف  بحثًا عف العمؿ. لقد ىربوا مف بطالة إلى

العمػػػػؿ فػػػػي المػػػػدف فػػػػي حقبػػػػة السػػػػتينيات نتيجػػػػة ليػػػػذه اليجػػػػرة بشػػػػكؿ رئيسػػػػي إلػػػػى 
 ٔ% مف قوة العمؿ. ٔٔ( مواطف، أي بنسبة ٓٓٓ.ٓٗٗ.ٔ)

نفيـ مف ذلؾ أف حقبة الستينيات شيدت نزوحًا قويًا مف الريؼ التركي صػوب 
ستجير مػف الرمضػاء بالنػار، ىربػوا مػف ضػيؽ كالمالمدف، ولكف كاف ىؤالء الريفيوف 

 العيش إلى البطالة؛ لعدـ استيعاب سوؽ العمؿ ليـ في المدف. 

االقتصػػادية ومػػا نػػتج عنيػػا مػػف معانػػاة إنسػػانية، كانػػت مػػادة  األوضػػاعىػػذه    
ثرية ساعدت )نجاتي جمعو لي(  عمى خمؽ شخوص رسميا بعناية المدقؽ والمتفيـ 

استعراضنا ليػذه الحقبػة التاريخيػة السػبب وراء مصػادفة لظروؼ مجتمعو. كما يفسر 
الشػػػػػحاذيف، واالشػػػػػقياء،  مثػػػػػؿأنمػػػػػاط إنسػػػػػانية بعينيػػػػػا فػػػػػي مسػػػػػرحيات )جمعػػػػػو لػػػػػي( 

                                                 

1  - TABAKOĞLU, Ahmet : Türkiye Ġktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, 
Ġstanbul 2012, s.348-350. 
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والخػػارجيف عػػف القػػانوف، واألخػػوة الطػػامعيف فػػي بعضػػيـ، والػػذي يػػديُف بيػػـ رجػػاالت 
 إليو . دولتو المقصريف في دورىـ، بؿ يديف مجتمعو كمو الذي دفعيـ إلى ما وصموا

كػػاف مػػا سػػبؽ محاولػػة  إللقػػاء األضػػواء عمػػى  الخمفيػػة  السياسػػية واالقتصػػادية 
) العػػالـ(  واالجتماعيػػة لمنصػػيف المسػػرحييف نمػػوذجْى الدراسػػة ، وذلػػؾ بدراسػػة مفيػػوـ

عند الجماعة التي ينتمي إلييا الكاتػب، والتسػاؤؿ عػف األسػباب االجتماعيػة والفرديػة 
فكرية عّبر عنيا العمؿ األدبي في زماف  تبارىا ظاىرة باعالتي أدت إلى ىذه الرؤية 

ومكاف محدديف. وىذه الرؤية ىي ظاىرة مف ظواىر الوعي الجمالي الذي يبمػأل ذروة 
 وضوحو في نتاج المبدع.

 أواًل : نجاتي جمعه لى بين الريف و المدينة

يقدـ فف المسرح إلى متذوقيو ودارسيو مادًة غنيًة، يمكف أف تعتبر شريحة 
مف الحياة ذاتيا، بكؿ ما فييا مف صراعات وتناقضات، ولكنيا ليست صورة طبؽ 
األصؿ مف تمؾ الحياة، بؿ ىي صورة مرت بمخيمة الكاتب المسرحي، فأضفى 
عمييا رؤيتو التحميمية الخاصة . لذا بات مف الضروري عند دراسة ىذا الفف شديد 

ف فيـ إسرحي ذاتو، حيث الصمة بالحياة، أف نولي اىتماما خاصا بالكاتب الم
طبيعة الكاتب، واتجاىاتو الفكرية تعد خطوة ميمة في سبيؿ فيـ كتاباتو األدبية . 

أف دمج العمؿ األدبي في الحياة الشخصية لمبدعو، مف مرتكزات " فضال عف 
 ".  ٔمنيج غولدماف في النقد البنيوي التوليدي

نجاتي جمعو  )وفيما يمي سوؼ نعرض أىـ المحطات في حياة األديب 
( التي كانت سببُا في أف يتبنى في إبداعاتو المسرحية رصد منظومة القيـ لي

 واألخالؽ في بيئتي مجتمعو الريؼ والمدينة.
                                                 

يؿ سميماف(، دار محمد عزاـ، فضاء النص الروائي) مقارنة بنيوية تكوينية في أدب نب - ٔ
 .ٚٗص، ـٜٜٙٔ، الالذقية، سوريا، ٔالحوار لمنشر والتوزيع، ط
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  نشأته الريفية الدينية : . أ

 األوؿ االبف "،Ahmet Necati Acarاسمو الحقيقي " أحمد نجاتي آجار   
 عاـ يناير شير مف رعش الثالث فطنت جمعو لي، ولد فى مصطفى لعائمة

إنو نشأ  ـ. وقد تعددت األقواؿ حوؿ مكاف نشأتو؛ بعض المراجع تقوؿٕٜٔٔ
المعروؼ بساداتو مف عائمة ) جمعة ( والتابع  (Cumaفي مركز ) جمعة  وترعرع

الوالية المحروسة الكائنة عمى الحدود  ) Manastır) ماناستير          إلى منطقة
( عمى أثر İzmirالتابعة لمدينة أزمير ) (Urla)اورال اليونانية . استقر بناحية 

انتقاؿ أسرتو إلى تركيا في إطار الترحيؿ المتبادؿ لمسكاف بيف اليوناف وتركيا 
)  قرية فى. وىناؾ مراجع تذىب إلى القوؿ بإنو نشأ ٔـٖٕٜٔالمعموؿ بو في عاـ 

 بوسودرى جبؿ سيوؿ وسط الفخـ جده بيت جدراف بيف اليونانية (  Florinaافمورين
 كاف نعومة أظفاره ومنذ ٕ.المسمميف لغير أخرى قرية يجاورىا مسممة لقرية المتاخـ
 ( التىBabam أبى (بػػ المعنونة قصتو وما خاصة في نفسو، مكانةو  منزلة لجده

 " إبراىيـ  : بقولو يصفو الذى أفندى إبراىيـ جده قصة إال أبيو لساف عمى يروييا
 يحب وال بطبعو متديف لوطنو، لرأيو، ومحب صبعنيد ومتع شخص أفندى،

                                                 

1  - ĠHSAN BEYHAN, Ali: Necati Cumalı’dan esintiler, Yarımada 
Yayınları, Ġzmir,2010,s11. 
2- Bkz:Dr.AKCAOĞLU SAYDIM, Serap: Necati Cumalı’nın 
Hayatı,Hikâye Ve Romanları, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları,Ankara,2011,s,3& CUMALI, Necati: Makedonya 1900, Çağ 
Pazarlama, Cumhuriyet kitapları,Ġstanbul, 2004,s.10&OKTAY, Ahmet: 
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara,1993,s.519. 
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 رفقتو فى ينعـ وكاف تعالى، اهلل كتاب صحبة فى سعادتو يجد أبي وكاف .المظاىر
 .ٔ"وأبنائو أىمو بيف بيتو فى أو حقمو فى نظيره يجد ال الذى بالقدر والسكينة باليدوء

 مالمح بعض ( في كثير مف آثاره األدبية عف )نجاتي جمعو لي تحدث
ـَ ال فيو الذي أسماه ) أحمد ( ثـ  أفراد  إليووالده  أضاؼعائمتو، وال سيما جده، ول
) نجاتي(. وقد ساعده جده عمى حب القراءة، حيث جعمو يتيجى           اسـ

 : سورة الفاتحة وىو لـ يكمؿ عامو الثاني. وعف رأيو في جده يقوؿ

عمرى،  مف لسابعةا أعتاب عمى ـ وأنا ٕٜٚٔ عاـ فى جدى الموتُ  أدرؾ"
 خطاطا، ناسخا ػػػ اهلل رحمو ػػػ فكاف والجدؿ لالىتماـ مثيرا رجال جيدا أتذكره ولكنى
 والترقى االتحاد لجماعة اهلل، ورئيسا لكتاب حافظا متدينا، وكاف الكريـ، لمقرآف

 ذلؾ فى يرغب لـ لكنو التطبيقية العمـو يتعمـ أف كثيرا أبي عمى جدى ألحّ  السرية.
 ٕوالترؼ ..." والمجوف الميو حياة ييوى بنفسو مزىّوا أبى فكا فقد

ُيفيـ مف ذلؾ أف ) نجاتي جمعو لي ( تفتحت عيناه عمى بيئة ريفية، وكاف  
متعمقًا بجده ألبيو المعروؼ عنو التديف و الورع و الخمؽ القويـ مما كاف لو أكبر 

جربتو العائمية وبمورىا في األثر في تقديـ المثؿ والقدوة ألديبنا. كما أنو أفاد مف ت
العديد مف أعمالو األدبية، فضاًل عف اتخاذه مؤسسة األسرة والعالقات األسرية 

 وسيمة لرصد التحوالت األخالقية و القيمية التي أصابت مجتمعو.

 تعميمه: . ب

 فى عائمتو استقرار فترة بميجتيا اليونانية خالؿ التركية المغة جمعو لي تعمـ        
 األدبية أعمالو فى والمؤثر القوى أثرىا الطفولة لسنوات كاف ولقد. إزمير فى أورال

                                                 

1  -  Prof. Dr.TAġ, Songül: Necati Cumalı Ve ġiiri, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları,Ankara,2011,s,1. 
2- a.g.e.,s.2. 
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 العجيبة، وتجربة الطفولة البعيدة، وأحداثيا سنوات أذكر زلتُ  حيث يقوؿ : " ما
 عنو بوجييا وأعرضت لو وتجيمت والدي األقدار عاندت القاسية، وكيؼ اليجرة
 حتى ينفؽ عمّي إلكماؿ دراستي،أف  يستطع لـ حيث قاسية مالية أزمة يعانى فصار
 معيا إزمير إلى لمسفر أستعد وأف أمتعتى، أحـز أف تخبرنى اليـو ذلؾ عمتى جاءتْ 
 الوحيد وكنت سنوات ثالث مدة بالدراسة اإلعدادية، وبالفعؿ التحقتُ  دراستى إلتماـ
 .ٔ"... اإلبتدائية عمى حصموا طالباً  سبعيف بيف مف اإلعدادية بالمدرسة التحؽ الذى

 ثانوية ـ فى ٖٜٛٔ عاـ الثانوية ثـّ  ومف ، اإلعدادية دراستو )جمعو لي( أنيى    
 الشعر يقرض انطمؽ ثـ األدبية المؤلفات مف الكثير خالليا طالع بإزمير، آتاتورؾ

بداعاتو أعمالو نشر تولت التى النشر ودور المجالت بأىـ  ٕ األدبية. وا 

  تنوع مصادر ثقافته :ج.      

 األعماؿ سنوات دراستو في مكتبة المدرسة خالؿ )جمعو لي( طالع          
فاضؿ قيصو كورؾ  نجيب أعماؿ )  ، فقرأ األدباء األتراؾ والشعرية لكبار األدبية

Necip Fazıl Kısakürek)ٖ،  ،نافذ  ) فاروؽ لمشاعرْيف قرأ كماوانبير بأسموبو
                                                 

1-CUMALI, Necati & AKBAL,Oktay Ve GÜRPINAR, Melisa : 
KonuĢmalar, Türk Dili Dergisi, Sayı.30, Mayıs-Haziran 1992,s.51. 
2  -  Dr.AKCAOĞLU SAYDIM, Serap: a.g.e.,s.4. 

يصو كورؾ : شاعر وكاتب ومفكر تركي. ولد في استانبوؿ في السادس نجيب فاضؿ ق - ٖ
ـ. ٖٜٛٔـ، وتوفي في استانبوؿ في الخامس والعشريف مف مايو عاـ ٜٗٓٔوالعشريف مف مايو 

درس الفمسفة وصبأل بيا كتاباتو وأشعاره. في فترة شبابو كاف عمى اتصاؿ بأدباء تركيا العظاـ 
 Yeniأشعاره في مجمة )المجمة الجديدة  بواكيروؽ نافذ. نشر مثؿ أحمد ىاشـ ويعقوب قدري وفار 

Mecmua)   مسرحيات )أنا واآلخر  ه. مف آثارهىا يعقوب قدري وأصدقاؤ التي أصدرBen Ve 
Ötesi ( و)البذورTohum) 

Bkz:SAĞLAM, Nuri:Necip Fazıl Kısakürek hayatı-sanatı-eserleri,Hikmet 
NeĢriyat Ltd. ġti.,Ġstanbul 2002. 
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 ٕ (Nâzım Hikmetحكمت  ، و) ناظـٔ(Faruk Nafiz Çamlıbelامميبؿ چ
 . ٖوأخيمتيما أشعارىما فى وسبح

ـ، ولكنو  ٖٜٛٔعاـ  استانبوؿ في الحقوؽ بكمية جمعو لي( التحؽ)          
ألف الدراسة فييا ثالث سنوات ويعمؿ ذلؾ  تركيا والتحؽ بنظيرتيا في جامعة أنقرة؛

 ةوالجنسي الغرامية أزماتى مف لميروب حياتى مسار تغيير إلى عمدتُ "بقولو: 

                                                 

وسياسي تركي. ولد في استانبوؿ في الثامف عشر مف مايو  شاعرامميبؿ : چفاروؽ نافذ  - ٔ
ـ. قاـ بتمثيؿ استانبوؿ ٖٜٚٔـ، وتوفي في استانبوؿ في الثامف مف نوفمبر عاـ ٜٛٛٔعاـ 

 (Saatأشعاره بعنواف )الساعة  بواكيربصفتو نائبًا برلمانيًا أربع دورات في البرلماف التركي . نشر 
( . جاءت أشعاره األولي في وزف العروض. تأثر في Çocuk Dünyasıفي مجمة )عالـ الطفؿ 

( و)جناب شياب الديف(. مف أشير أشعاره قصيدة )جدراف بياتمى كتاباتو باألديبيف )يحي كماؿ
التي يحكي فييا خبرة سفره إلى قيصري. ومف رواياتو ) أمطار النجـو  (Han Duvarlarıالُنزؿ 

Yıldız Yağmuru ( و)طبيب عائشةAyĢe’nin Doktoru). 
Bkz:ACAR, Mehmet Emin: Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı-sanatı-
eserleri,Hikmet NeĢriyat Ltd. ġti.,Ġstanbul 2002. 

ـ، ٕٜٓٔناظـ حكمت : شاعر وكاتب مسرحي ومفكر تركي. ولد في سالنيؾ في عاـ  - ٕ
ـ. درس في الكمية الحربية لمدة خمس سنوات، واضطر ٖٜٙٔوتوفي في الثالث مف يونيو عاـ 

ـ، ثـ توجو إلى ٕٜٔٔتركيا ألسباب صحية. عمؿ بالتدريس لفترة قصيرة بداية مف عاـ إلى 
-ٕٕٜٔروسيا لدراسة االقتصاد والعمـو االجتماعية في جامعة الشرؽ بموسكو فيما بيف أعواـ )

التي نشرت في مجمة )التثقيؼ  ( بسبب أشعارهHopaـ(. زج بو في سجف )ىوبا ٕٜٗٔ
Aydınlık (. عمؿ في الصحافة وشغؿ منصب رئيس تحرير لمجالت )المساءAkĢam )
. مف مسرحياتو : (Orhan Selim.كاف يكتب تحت اسـ مستعار)اورخاف سميـ  (Tanو)الفجر 

(. ومف دواوينو الشعرية Ferhad ile ġirinو)فرىاد وشيريف  (Ocak BaĢında)أماـ المدفأة 
 (.YeĢil Elmalar)التفاحات الخضراء 

Bkz: FUAD, Mehmet: Nâzım Hikmet YaĢamı,Ruhsal Yapısı, TartıĢmaları, 
Dünya GörüĢü ve Ģiirinin GeliĢmeleri, Adam yayıncılık,Ġstanbul 2000. 
3  -  Prof. Dr.TAġ, Songül:a.g.e., s.3. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ferhad_ile_%C5%9Eirin_(oyun)
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ye%C5%9Fil_Elmalar&action=edit&redlink=1
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 محاضراتى، قراءة أستطيع أعد ولـ دراستى أىممت حيث وىمومى ومشكالتى
مجموعة مف األدباء الشباف... ". وخالؿ ىذه  عمى تعرفتُ  السنوات ىذه وخالؿ

الفترة بدأ اإلطالع عمى األدب العالمي لكبار األدباء مثؿ كوركي، وبمزاؾ، 
 بو خاصا نيجا لنفسو يجودستوفيسكي مما أصقؿ موىبتو األدبية والشعرية ، وانت

 بواكير )جمعو لي( نشر .فمكيـ فى دار طالما الذيف والشعراء األدباء أولئؾ وحاد
وارلؽ  مجمة ) صحؼ عمى ـٜٓٗٔ عاـ مطمع ( معNeticeلنتيجة ا) أشعاره

Varlık )ٔ . 

لـ تحـر تجربة أداء )جمعو لي( الخدمة العسكرية ػػػػ التي قضاىا في  
( باعتباره ضابطًا احتياطيًا، والتي Ezine(، و)ازينو Çanakkale)چاناؽ قمعو 

وصفيا بالجامعة الثانية ػػػػ مف اإلطالع عمى المجالت األدبية. وعف ىذه التجربة  
 براتبى واشتركتُ  بريد، صندوؽ استأجرتُ  قمت الجيش فى خدمتى "خالؿ يقوؿ :
 و)العالـ (Yurt( و )الوطف Adımlarالخطوات  مجالت) فى الضئيؿ

Dünya"...) أصيب حتى حاؿ خير عمى خدمتو سنوات )جمعو لي( . قضى 
 .ٕ والنقاىة لمعالج إثرىا عمى سافر أعراضيا فى المالريا تشبو بحمى

 الترحال واالنفتاح عمى مجتمعات ومدن العالم المختمفة :د.      

( في وزارة التعميـ ٜٜٗٔ – ٜ٘ٗٔعمؿ ) جمعو لي( ما بيف سنوات )   
                  المحاماة، لكنو سرعاف ما تركيا، ليمتيف زمير(إ) إلى ـ استقاؿ، واتجوبأنقرة ث

 باريس في أواخر عاـ إلى سافر مبتغاه، عمى وحصؿ منيا نيؿ أف بعد باألحرى أو
 وطأتْ "يقوؿ:  ذلؾ وفى. القميؿ سوى الماؿ مف يكفيو ما معو وليس ـ،ٜٚ٘ٔ
 بالكاد الذى القميؿ، إال جيبى فى وليس ةالساحر  المدينة تمؾ باريس أرض قدماى

                                                 

1  - CUMALI, Necati: YeĢil Bir At Sırtında, Can Yayınları, Ġstanbul 1990, 
s.237, 290. 
2  - a.g.e., s.237. 



 د.إسالم صالح تهامي                                              .... ثنائية الريف واملدينة في مسرح نجاتي جمعه

                      م 2185يىليى ، التاسعالعدد                         842      مجلة كلية اللغات والترجمة                        

 الفنادؽ أحد فى شيرا عشر الثمانية جاوزت التى إقامتى مدة نزلتُ  شيرا، يكفينى
 أف وبعد باريس، فى (Luartier Latin التيف لوارتير ضاحية ) فى الرخيصة

  وظيفة عمى عثرتُ  حتى واألصدقاء المعارؼ بعض مف اقترضتُ  جعبتى فرغت
 ليذه كاف ما األحواؿ مف بحاؿ أنكر ولست أحد االصدقاء. مساعدةب صحفى ممحؽ
 وال أعمالى أىـ مف لمعديد وموضوعات أفكارا أليمتنى عظيـ، وكـ أثر مف التجربة
حائط العشؽ (و ،) Zorla İspanyolإسباني عمى مضض  (مثؿ المسرحية سيما

Aşk Duvarı (  وغيرىا  "...ٔ 

ـ، واستقر بو المقاـ في استانبوؿ. ٜٜ٘ٔباريس عاـ  عاد )جمعو لي( مف
باستانبوؿ. وفي  والنشر الصحافة مديرية فى صحفي مراسؿ وحصؿ عمى وظيفة

 التى (Berin Teksoy تكصوى السيدة )بريف )جمعو لي( مف ـ تزوج ٜٓٙٔعاـ 
 ميمة فى الفرنسية الوكالة أوفدتيا وقد الصحفية، باريس لوكالة مراسمة تعمؿ كانت
 إلى منيا عادا التى الرحمة ىذه فى ـ، ورافقياٜٗٙٔعاـ  خريؼ ىف أبيب تؿ إلى

 ٕ. وأفكاره زوجيا لكتابات نتيجة عمميا مف فْصميا بعد مباشرة استانبوؿ

 الخبرات مف عددا المتكررة وسفراتو رحالتو خالؿ )جمعو لي( اكتسب
 مما مختمفة؛ وشعوب مجتمعات وثقافات عادات عمى وتعرؼ األصدقاء، وكذلؾ
بداعاتو لو كبير األثر في كتاباتو كاف  فيقوؿ األمر ذلؾ إلى )جمعو لي( ويشير. وا 
 انطمقت ومنيا بمغاريا، كتاب اتحاد مف بدعوة ـٜٚٙٔ عاـ فى رحالتى بدأتُ : "
( ـ، ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ) عامىالمتحدة في الفترة ما بيف  الواليات إلى ثـ مقدونيا، إلى

 بدأت حيث إلى ثانية عدت ثـ ( ـ،ٖٜٚٔ -ٜٔٚٔ) السوفيتى إلى االتحاد ومنيا

                                                 

1  - CUMALI, Necati : “ YaĢamın Diyeti ”,YaĢlanmaz ġair Çocuk Necati 
Cumalı’ya Selam Seçkisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürkçü DüĢünce 
Topluluğu, Ankara, 6 Mayıs 1996, s.97. 
2  -  Dr.AKCAOĞLU SAYDIM, Serap: a.g.e.,s.8. 
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فاليوناف،  إيراف، إلى جديد مف انطمقت ومنيا ( ـ،ٜٛٚٔ-ٖٜٚٔ) بمغاريا فى
 الرحالت ليذه كاف ولقد ـ. ٜٛٛٔعاـ  فنمندا وأخيرا تشيكسموفاكيا، ثـ فالمانيا،
 المعاصرة بمجتمعاتنا يتعمؽ فيما ومعارفى معموماتى إثراء فى والمؤثر الفاعؿ دورىا
 مكانيا فضاءا الرحالت ىذه كانت كما وتطورات، مستجدات مف عمييا طرأ وما

نسانيا  ٔ..."  األدبية أعمالى مف لمعديد واجتماعيا وا 

 المسرح عند نجاتي جمعه لي : ه. 

بدأت عالقة ) جمعو لي ( بالمسرح في سف صغيرة، ويحدثنا عف ذلؾ، 
عجابو بالمسرح فيقوؿ : " لقد  صغيرة، سف فى بالمسرح ىعالقت بدأت وعف تعمقو وا 

 القره ومحركو الجمباز، مجموعات ترافقو أنحاء )أورال( يجوب المتنقؿ المسرح حيث
 عمى وأحرص كثيرا بيـ أسعد وكنت يحتاج إلى التعريؼ بو )خياؿ الظؿ( گوز

 الصغار نحف ثالثة، وكنا أو ليوميف القرية فى يمكثوف كانوا. عروضيـ كؿ مشاىدة
 القش حـز بعض مف أصنع ذلؾ بعد وشيور. ورحتُ  ياـأل نكاتيـ نردد نظؿ

 أنا فييا نجتمع گوز القرة غرفة تشبو في)أورال( غرفة منزلنا حديقة فى  المنتشرة
 وعشقو، ثـ المسرح حب تغمغؿ فى نفسى ىنا المدرسة، ومف مف عودتنا بعد ورفاقى

 قدماى تْ عرف ونضجًا عندما محورية أكثر شكالً  اتخذ أف لممسرح عشقى لبث ما
 ٕإزمير..." فى جوالتو خالؿ استانبوؿ  مسرح إلى طريقيا

 وتثري كاف )جمعو لي( يطمح أف تصؿ كتاباتو المسرحية إلى العالمية،
 انطالقا المختمفة، وصراعاتيا الحياة مظاىر تصؼ متميزة بأعماؿ المسرحية الحياة
رسالة المسرح، وعّبر عف رأيو في  الرئيس. المسرح ىدؼ  الحياة أف إيمانو مف

                                                 

1  -  CUMALI, Necati : “ YaĢamın Diyeti ”,YaĢlanmaz ġair Çocuk Necati 
Cumalı’ya Selam Seçkisi,s.97. 
2  -  TAġ, Songül: Necati Cumalı Ve Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara,2001,s.11. 
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ووظيفتو المجتمعية قائاًل : " المسرح مدرسة كبيرة، تيذُب النفوس، وتصمُح 
المجتمع، وتقوده إلى ما يجب عممو لرفع مستواه؛ ألنو وسيمة فعالة لتحقيؽ غاية 
ميمة مف ورائيا التثقيؼ، والتيذيب، وحؿ بعض المشكالت االجتماعية التي ىي 

 ٔالتقدـ والرقي..." السبب في عرقمة سير األمة نحو

المقدمات،  يعتمد الذى األرسطى الكالسي المنيج )جمعو لي( انتيج
 األسموب تفضيمو سبب الحؿ. ويبرر الكاتب وأخيرا الذروة، ثـّ  ومف والعقدة،

 لكؿ بالتصدى ويشعر بالحرية، يشعر المسرح إلى يذىب مف : " بقولو األرسطى
 ويتقاسـ تماما، مثمو متيميف آثميف، سأنا مع فى معيةالمسرحية  يشاىد اآلثاـ.
 ويطيرىا ويخّمصيا نفسو ينّقى ثـّ  المسرح، ومف خشبة عمى الممثميف مع أوزارىا
"...ٕ 

 الغموض، مصيره اكتنؼ الذى الجيؿ ذلؾ مف نفسو )جمعو لي( يعتبر        
 انيناع فيقوؿ: " المجتمع وقسوة األياـ، سطوة مف كثيراً  يعانوف فكانوا الظمـ وأصابو
أحالمنا،  منا وُسمبت أرواحنا، وتمزقتْ  والعوز، الفقر وقاسينا الحروب، ويالت كثيرا

 أشعارنا فى ونتغنى ونمّنييا أنفسنا عف نسّرى والتسمط، وكنا القير حياة وعشنا
 عباءة أنفسنا عف ونخمع والتطوير، والتغيير الخير لنا يحمؿ ربما الذى بالمستقبؿ

ير..."؛ وربما كاف ذلؾ سببًا في أف يولي )جمعو لي( في المر  الصعب الواقع ذلؾ
كتاباتو المسرحية اىتمامًا باإلنساف المعدـ، بيدؼ بعث األمؿ في النفوس اليائسة. 
كما وسمت كتاباتو المسرحية بالعروج مف المادي إلى المعنوي، ومف المرئي إلى 

الميد الخاوي  ) مسرحية الخفي، وكثيرًا ما اعتمد في مسرحياتو بطاًل محوريًا. تعد
Boş Beşik) المسرحية أعمالو ـ، باكورةٜٜٗٔ عاـ )جمعو لي( أبدعيا التى 

 الشخصى، اإلبداع إلى الموضوعى اإلبداع مرحمة مف تحوال تصور التى الناضجة

                                                 

1  -  ĠHSAN BEYHAN, Ali: Necati Cumalı’dan esintiler,s.25. 
2  -  TAġ, Songül: Necati Cumalı Ve Oyunları,s.21. 
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 وفى األدباء. مف لغيره مغايرا أدبيا نيجا لنفسو وانتيج األدبية موىبتو اكتممت إذ
 القير مظاىر مف تعانيو وما التركية المرأة عمى لضوءا يسمط المسرحية ىذه

  ٔ   المختمفة.

ف التركى، المسرح وسمات تقاليد عمى الشديد حرصو لو يحمد  يسعى كاف وا 
 اإلشارة تجدر وىنا .بأدواتيما الغربي واليونانى، ويستعيف المسرح مف لينيؿ حثيثاً 
 يزيد ما أنتج حيث ػػػػػ معاصروه وصفو كما ػػػػػ الغزير األدبى )جمعو لي( إنتاج إلى
 مجموعات ديوانًا شعريًا، وتسع عشر أربعة جانب إلى مسرحية، عشريف عمى

  ٕ والسيناريوىات. الروايات قصصية، وعددًا مف

 : مرحمتيف إلى المسرحية إبداعات )جمعو لي( قسـ النقاد األتراؾ   

 (ٜٓٙٔ - ٜٜٗٔ) اإلعداد مرحمة .ٔ
 : فترتيف إلى بدورىا (، وتنقسـٕٔٓٓ - ٜٓٙٔالنضج ) مرحمة .ٕ
  (ٜٓٚٔ - ٜٓٙٔاألولى ) الفترة •
  (ٕٔٓٓ - ٜٓٚٔالثانية ) الفترة •

 ( : 1191-1191مرحمة اإلعداد ) .1

ـ ٜٜٗٔ مف عاـ الفترة فى أبدعيا أعمالو المسرحية التى المرحمة ىذه تمثؿ       
 عمد و، حيثب اخاص أسموباً  ليخمؽ لنفسو خالليا سعى والتى ـ ٜٓٙٔ عاـ وحتى
 أولى كونيا عف ناتج قصور وزلؿ مف شابيا مما كتاباتو تنقية إلى المرحمة ىذه فى

 أكثر كاف لو حتى أخرى، مرة كتبتو ما أكتب يقوؿ: " لف ذلؾ وفى محاوالتو،
 مف الرغـ عمى الرابعة لممرة ) الميد الخاوي ( كتبتُ  فمقد وذيوعا شيرة األعماؿ

                                                 

1  - a.g.e., s.22. 
2  - a.g.e., s.10. 
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 األدبية األوساط حديث اآلف، ومازالتْ  حتى رائعيف وانتشارا إعجابا نالت كونيا
 تعانى ىكذا ألتركيا كنتُ  وما النحو ىذا عمى تروقنى ال ولكنيا السواء، عمى والفنية
 ٔ..." ونقصا  قصورا

 المأساوى الطابع ذات الدرامية المسرحيات مف عدداً  المرحمة ىذه أثمرت       
 اآلخر والبعض ـ،ٜٜ٘ٔ( عاـ Mineـ، و)مينا ٜٜٗٔمثؿ)الميد الخاوي( عاـ 

ـ، ٜٗ٘ٔ( عاـ Kaynana Ciğeri)كبدة الحماة  مثؿ واحد فصؿ مف كوميدى
 الجدير ومف . ـٜ٘٘ٔ( عاـ İş Karar Vermekte في اتخاذ القرار )األمرو

  عمؿ أف سينمائية، بعد أفالـ إلى المسرحيات ىذه بعض تحويؿ تـ أنو بالذكر
 العمؿ نفعًا فى تجدي ال التى التفاصيؿ مف ياوتنقيت إعدادىا عمى )جمعو لي(
 بعض فييا يتناوؿ التى ما قاـ بو مف تنقيح لمسرحية )الميد الخاوي( مثؿ السينمائى
 القير وغمبة الذكورى، المجتمع سطوة مف تعانيو وما بالمرأة المتعمقة القضايا

 ولـ الحياة عمييا بخمت التى العمؿ بطمة خالؿ مف وأىوائيا، لرغباتيا االجتماعى
 مف بيا يتعمؽ وما وال غرابة في ذلؾ فقد اتخذ )جمعو لي( مف المرأة .األوالد ترزقيا
 مف المرحمة ىذه رئيسًا فى يكوف ػػ يكاد ػػػ مختمفة موضوعا وموضوعات قضايا
 التركية المرأة معاناة لعرض إطارا والجنس والعشؽ الحب مف متخذا األدبى تاريخو

  واألسري. ويفسر اىتمامو بالمرأة والنوعي االجتماعي لقيرا مف أللواف وتعرضيا
 يعنينى شئ ( حيف يقوؿ: الŞarloٕفي مسرحياتو بقولو : " تروقني مقولة ) شارلو 

 مدى فييا أتذكر مرة كؿ وفى حظيف. وسوء النساء عمى الواقع الظمـ مف أكثر

                                                 

1  - a.g.e.,s.12. 

( Charlie Chaplinشارلو الذي يستشيد بقولو ) نجاتي جمعو لي ( ىو) تشارلي شابمف  - ٕ
الكاتب والفناف المسرحي و واحد مف رواد السينما االنجميزية. ولد في السادس عشر مف ابريؿ 

 ـ. ٜٚٚٔـ، وتوفى في الخامس و العشريف مف ديسمبر ٜٛٛٔ
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 لى أف أخرى مرة أشعر الكممات ىذه فى الذى األلـ وحقيقة العميؽ اإلنسانى الحب
 ٔالمرأة ..."ى عم الواقع الظمـ ذلؾ رفع فى قوة مف أوتيت ما بكؿ المشاركة حظًا فى

 إلى سفره قبيؿ ـ،ٜٙ٘ٔعاـ  زميرإ فى (  Ara) آرا مسرح )جمعو لي( أسس      
 مسارحيا، بيف ىناؾ وقتو أغمب قضى حيث ـ،ٜٚ٘ٔ عاـ نيايات فى باريس
 فى االنطالؽ الكبرى نقطة تعد )مينا( التى رائعتو يبدع الساحرة رحابيا فى وىناؾ
              غير وقد ُطبعت الفنى وأسموبو األدبى نمطو لنا تعكس والتى األدبية، مسيرتو

 فى المرأة ليا تتعرض التى المختمفة القير مظاىر )جمعو لي( فييا تناوؿ وقد . مرة
 تناولتيا والتى لواقعيةا الحوادث إلحدى استدعائو خالؿ مف التركى المجتمع
 الفضاءات مف بعدد استعاف جمعو لي أف المالحظ ومف.صفحيا  عمى الصحؼ
 البيئة مف يجعؿ حيث ومتميزا مميزا نمطا أسموبو مف جعمت التى والزمانية المكانية
 مف لمعديد مدارا يدور فى فمكو والجنسية النسوية األيقونة جانب إلى الصغيرة الريفية
 بعد سينمائى فيمـ إلى وتحويميا مينا ( اقتباس) تـ وقد ىذا . يةاألدب أعمالو

 ٕ. السينمائى العمؿ مع تتماشى ال التى والمشاىد المواقؼ مف تخميصيا

 (2111 – 1191مرحمة النضوج )  .2 

 : يمى كما زمنيتيف ترتيفف إلى تقسيميا ويمكننا

 (:1191 - 1191) األولى الفترة    

 المسرحيات مف عددا أنتج األدبى، حيث نتاجو غزارةب المرحمة ىذه تتميز
 أشيرىا )القباقيب والدراما، كاف الكوميديا بيف ما مضمونيا فى تنوعت التى

Nalınlar صيؼ ٜٓٙٔ( عاـ(،ماء  دوفـSusuz Yaz)   ـ، )أمر ٜٗٙٔعاـ

                                                 

1  - a.g.e.,s.14. 
2  -  a.g.e.,s.13. 
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األغاني ـ، )ٜٙٙٔ( عاـ Masalar)المناضد  ـ،ٜٙٙٔ( عاـ Vur Emriالضرب 
ـ، )الحمامة الخطرة ٜٚٙٔ( عاـ Yeni Çıkan Şarkılar الصادرة حديثاً 

Tehlikeli Güvercin حائط العشؽ ٜٚٙٔ( عاـ( ،ـAşk Duvarı عاـ )
( التي كتبيا عاـ Zorla Ġspanyolـ، وتعد مسرحية )إسباني عمى مضض ٜٛٙٔ
ـ، متأثرًا بانطباعاتو عف إقامتو في باريس، آخر أعماؿ الفترة األولى لمرحمة ٜٜٙٔ
 ٔوج.النض

 عرض بعد النضج، لمرحمة األولى السنوات اآلفاؽ خالؿ شيرتو طبقت ولقد       
 ثراء نقؿ حيث الشعبية، الثقافة مف أحداثيا استميـ ( التىالقباقيب) مسرحية
 الزعامة المسرحية ىذه لو ضمنت المسرح. وىكذا إلى جماليا الشعبية بكؿ التعبيرات
 ىذا حازت التى وحدىا المسرحية ىذه وليست جيمو. وأدباء كتّاب عمى والريادة
نما الرواج مف القدر  حيث أجاد المرحمة، ىذه أعماؿ معظـ كذلؾ واالنتشار، وا 

األعماؿ، فقد لجأ إلى استخداـ  ىذه فى الكوميدية العناصر استخداـ )جمعو لي(
اإليماءات والحركات الجسدية، واعتمد بشكؿ أساسي عمى كوميديا الموقؼ مدعومة 

لحوار المسّمي الذي ينيض عمى القوالب الشعبية ذات اإليقاع والقافية، ساخرًا با
 اىتمامو ذلؾ إلى أحيانًا، وناقدًا أحيانًا أخرى سمبيات المجتمع التركي. أضؼ

 ٕوغيره . ديكور مف والبصرية السمعية والمؤثرات الصورة بعناصر

 رمزى، طابع ذات كانتالمسرحية، ف وأعمال فى عف حضور السياسة أما          
 ييجو، المختمفة، فتارة التركية الحكومات سياسات فى المستور وكشؼ النقد بو أراد
 ومقترحاتو أفكاره بعض ويعرض النصح يقدـ تارة ينتقد، وأخرى يصطدـ، وتارة

                                                 

1  -  a.g.e.,s.15،17. 

2  - a.g.e.,s.16. 
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 المعنى لكنيا عميقة الخفيفة، الكوميديا مف إطار فى ذلؾ كؿ والتغيير. لإلصالح
 1  األفكار. كثيفة

 ( :2111 - 1191) الثانية الفترة

 كاتبنا اختيار حيث مف سابقتيا، مف نضجا أكثر كانت ىذه الفترة
عنصر  تكثيؼ إلى )جمعو لي( عمد وأخيمتو، حيث وأفكاره لموضوعاتو، وشخوصو،

 مف المرحمة ىذه فى أسموب )جمعو لي( امتاز المرحمة. كذلؾ ىذه أعماؿ فى الزمف
 ذى مف أكثر شمولية كمماتو اكتسبت ثـّ  ومف ، والكثافة باإلقناع  األدبية حياتو
 التى وااليماءات، باإليحاءات والنقد السخرية إلى تغميؼ )جمعو لي( لجأ كما قبؿ،
 الشكؿ بيف التوازف تحقيؽ عمى حرص شخوص مسرحياتو، كذلؾ بيا تنطؽ

ضافة مالحظات تخدـ الحوار بتطوير االنتباه جذب عمى والمضموف، والعمؿ  وا 
 ٕالمسرحى. اإلخراج

 سعى المذْيف واألدبى الفنى والنضج بالحرفية المرحمة ىذه أعماؿ امتازت
 تجدر وىنا . منيما كبير قدر إلى أعمالو وصمت حتى واجتيد )جمعو لي( إلييما
األدبية  المرحمة ىذه سنوات خالؿ أبدعيا التى المسرحية أعمالو أىـ إلى اإلشارة
 :  منيا ونذكر

( Bakanı Bekliyoruzـ، و)ننتظر الوزير ٕٜٚٔ( عاـ Gömüالدفف )
( عاـ Yürüyen Geceyi Dinleـ، و) انصت إلى الميمة المارة ٕٜٚٔعاـ 

 Dünـ، و)أمس أيف كنتـ ٜٜٚٔ( عاـ Yaralı Geyikـ، و)الغزاؿ الجريح ٜٗٚٔ
Neredeydiniz ٖالتراجيدي.ـ وقد تنوعت ما بيف الكوميدي و ٜٔٛٔ( عاـ 

                                                 

1  - a.g.e.,s.17. 
2- a.g.e.,s.18. 
3  - a.g.e.,s.18. 
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 إلى ساخر، وينّبو شكؿ فى لمماؿ اإلنساف عشؽ يناقش )الدفف( ومسرحيت وفى     
 طرؽ كانت ميما الفاحش الثراء لموصوؿ إلى والميث الماؿ أسر فى الوقوع عاقبة
 تصرفات )ننتظر الوزير( عمى مسرحيتو خالؿ مف الضوء سّمط كما. تحقيقو

 وترّدى إلداري،جوانب الفساد ا عف النقاب ليكشؼ الدولة، رجاالت وكبار المسئوليف
 عف ( يعربُ انصت إلى الميمة المارةوفى مسرحيتو ). التركى األخالؽ في المجتمع

 إلى يميؿ حيث وقضاياىا، أمورىا معالجة فى وطريقتو الحياة فى وفمسفتو أفكاره
 الفوضى عف بنفسو وينأى والتطرؼ، العنؼ والحكمة، ونبذ العقؿ استخداـ

 ٔواليمجية.

 مف عدد أبواب طرؽ المرحمة ىذه خالؿ )جمعو لي( إف جممة القوؿ     
 التركى وليس عامة بصفة باإلنساف الصمة وثيقة والروحانية ،النفسانية الموضوعات

 حدود يتجاوز عاـ إنسانى بعد ذات كتاباتو كانت آخر بمعنى أو الخاصة، بصفتو
مرحمة، ال ىذه أعماؿ جميع بيف مشتركة"  سمة " نمحظ ىنا ومف التركى.ػ المجتمع
 تجاه حنينو عف والتعبير واستدعائو، الماضى إلى العودة فى مظاىرىا تتمثؿ

  ٕ .حزينة أغنية كممات يردد كأنو تعود، ولف وّلت التى السنوات

 الطفولة دور عف نتغافؿ أو نغفؿ أف األحواؿ مف مما سبؽ ال يمكننا بحاؿ
بداعاتو كتاباتو عمى التأثير فى )جمعو لي( عاشيا التى  سنوات ذلؾ إلى أضؼ ،وا 
بّصرتو بأخالقيات مجتمعو، وشّكمت قدرًا كبيرًا مف وعيو، ودفعتو  المحاماة فى عممو

 وأخيرا . اآلخريف ومشاكؿ تجارب ضوء فى الحياة في وفمسفتو إلى مناقشة أفكاره
 ثقافاتو بحار فى والغوص المختمفة العالـ ربوع بيف قضاىا التى الترحاؿ سنوات
و، كؿ ىذه العناصر مجتمعة كاف ليا دور في تكويف شخصيتو األدبية، ولغات وآدابو

                                                 

1  - a.g.e.,s.18-19 
2  -  a.g.e.,s.19. 
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وتوجيو خطابو المسرحي لمناقشة منظومة القيـ واألخالؽ في مجتمعو مف خالؿ 
 بيئتْي الريؼ والمدينة.

  )نجاتي جمعه لي(ثانيًا : الريف في الخطاب المسرحي عند     

اثرة أو المتجاورة، تقع الريؼ ىو تجمُّع صغير لمجموعة مف البيوت المتن
في سفح جبؿ أو بطف سيؿ، تحوط بيا المدرجات أو الودياف، وأشجار أو طوفاف 

 وترابط أىمو عمى بكارتو اً زؿ محافظيلـ ، والريؼ بعكس المدينة .مف رماؿ الصحراء
. الريؼ تجمع لـ تصؿ إليو الزىيدةالبسيطة، وتكاليؼ حياتيـ  حالـأصحاب األ

و خدمات المياه والكيرباء والصرؼ الصحي، إنيا األرض بكؿ الطرقات المعبدة، أ
بكارتيا لـ يموثيا اإلنساف بمدنيتو، إنيا ىدوء المساء الجميؿ، والنشاط الدؤوب في 

الزراعة والرعي أىـ الحرؼ التي يزاوليا أىؿ الريؼ، ولكف وتعد الصباح الباكر. 
لتطور اليائؿ الذي تشيده المدينة بدأت تستنزؼ أىؿ القرى لتحسيف أوضاعيـ بعد ا

قرية صغيرة، بعد أف كانت قارات  -كما يقاؿ  -الكرة األرضية، وكأنيا أصَبحت 
 .ٔمتطاولة

أولت الحكومة التركية في العيد األوؿ لمجميورية اىتمامًا كبيرًا بالريؼ 
التركي وبشئوف الفالحيف، فأصدرت مجموعة مف التشريعات مف بينيا إصدار 

ـ، وأصدرت قانوف القرية ٕٜٗٔالتعاونية لالئتماف الزراعي عاـ قانوف الجمعيات 
ـ، وألغت ضريبة الُعشر في السابع عشر ٕٜٗٔفي الثامف عشر مف مارس عاـ 

ـ، كما احتمت شئوف القرى والفالحيف نصيبًا مف خطاب آتاتورؾ، ٕٜ٘ٔمف فبراير 
كاف % مف سٓٛـ؛ وذلؾ لكوف ٕٕٜٔال سيما خطابو في األوؿ مف مارس عاـ 

تركيا يعيشوف في قرى األناضوؿ، فكاف طبيعيًا أف تسعى الحكومة التركية إلى 

                                                 

 خريػػػػؼ ( ، بيػػػػروت ، ٛٔعػػػػدد ) مجمػػػػة أبػػػػواب ، الياسػػػػيف النصػػػػير : بػػػػيف المدينػػػػة والقريػػػػة،  - ٔ
 .ٖ٘، صـ  ٜٜٛٔ
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. ولكف ٔ مف الناحيتيف االقتصادية والثقافية عمى حد سواءاالىتماـ بالقرى والقروييف 
حقيقة األمر أف القرية التركية كانت تعاني سوء الخدمات قياسًا بما تحظى بو المدف 

اعًا كبيرًا مف األدباء أف يسّخروا خطابيـ األدبي لمتصدي التركية؛ وىو ما دفع قط
لقضايا الريؼ التركي وما يعانيو مف إىماؿ ومشكالت اقتصادية واجتماعية. 

(، و) رواية القرية (. النقاد تعبيرات مثؿ ) أدب القريةوسرعاف ما تردد عمى ألسنة 
لقصيرة قد سبقا المسرح وفي الحقيقة أف كال مف الجنسيف األدبيف الرواية والقصة ا

في تصدييما لمقرية ومشكالتيا. وعمى الرغـ أف مراجع األدب التركي تفيد أف 
األولى التى تتخذ القرية موضوعا ليا يعود تاريخ ظيورىا إلى  الروايات والقصص

(، غير أف الريؼ في ىذه الروايات  ٓٛٛٔ-ٓٚٛٔسنوات ) الفترة ما بيف
سرحًا لألحداث فقط.  لكف إتجاه رواية القرية عمى كونو م مقصوداوالقصص كاف 

الذى تناوؿ بوجية نظر شاممة القرية والقروييف ومشكالتيـ قد بدأ بالروايات التى 
مف سنوات خمسينيات القرف العشريف.  كتّاب خريجو معيد القرية ابتداءأّلفيا ال

اير عف ويالحظ تشكؿ إتجاه "مسرحيات القرية" فى األدب التركى أيضًا بشكؿ مغ
إتجاه "رواية القرية" التى انتيجيا الُكتاب اإلشتراكيوف بدأ مف سنوات خمسينيات 
ف كانت الرواية والقصة قد سبقا المسرح في التصدي لمقرية  القرف العشريف. وا 

كية ومشكالتيا، فيذا ال ينفي أف الكتابات المسرحية التي تعرضت لمقرية التر 
 . ٕ( يفوؽ ما أنتجتو الرواية التركيةـٜٓ٘ٔ –ـ ٖٕٜٔ)  ومشاكميا ما بيف أعواـ

إف اسـ المرء ىو ىويتو وعنواف وجوده، وأبمأل دليؿ عمى تعمؽ األديب 
أف يغّير )أحمد نجاتي آجار( بالريؼ التركي وانتمائو لو، ىو استئذانو مف والده 

ىو اسـ امراة  (Cuma)جمعو  لقبو، وتحقؽ لو ذلؾ بقرار مف المحكمة. كاف اسـ

                                                 

1  - ÇIKLA, Selçuk: 1923- 1950 Yılları Arasında Yazılan Köyü Ve 
Köylüyü Konu Edinen Piyesler, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 175, Yaz 2007, 
s.98.  
2  -  ÇIKLA, Selçuk: a.g.e.,,s.99-100 
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( التي عاش فييا والداه. اختار المقب Kaylarتعيش في قرية )قايمر كانتقروية 
الجديد متاثرًا بيذه المرأة، حيث يخبرنا بمعمومات متعمقة بحياتو وعائمتو، ويعمؿ 

 (Kaylar Rehberimي قايمير ت)مرشد القصيرة اختيار لقبو الجديد في قصتو
(. Ptolemaisمايس )بطوال باسـ يًا تعرؼ" كانت )قايمر( بمدة أمي وىي حال :بقولو

التي تقع جنوب  المقاطعةكاف اسـ )جمعو( الذي أصبح لقبي ىو المركز األوؿ في 
 .ٔر( قميال ..." م)قاي

 عف رأيو في القرية التركية بقولو : " إنيا معيٌف ال جمعو لي( ويعبر )نجاتي        
، وأخالقو بعاداتو كىالتر  لممجتمع نموذٌج مصغرٌ  وىي،  والمبادئ لألخالؽ ينضب

وأراىا مرآة لتركيا، مف حيث كونيا معقؿ القيـ والمثؿ، وابف القرية ىو اإلنساف الحؽ 
(: " Songül TaĢتقوؿ الناقدة )صونگؿ طاش ".  و ٕالذي طالما بحثنا عنو ... 

أف تصؿ كتاباتو المسرحية إلى مستوى العالمية، فأدرؾ أف  يتوؽ) جمعو لي ( كاف 
ناصر المحمية لمجتمعو، ومعايشة قضاياه ىي السبيؿ إلى ذلؾ؛ الغوص في الع

 يعانونوفأولى ريؼ األناضوؿ والقروييف ىناؾ اىتمامًا كبيرًا ، وعّبر عف عذاباتيـ 
 .ٖمف إىماؿ وتيميش برؤية إبداعية تعكس واقعيـ المعيش..."

يسيـ في التعرؼ وال يفوتنا أف تقديـ الريؼ إلى القارىء بوصفو مكانًا  
، كما عّده عمـ االجتماع امتدادًا لمجسد، ٗعمى السياؽ الجغرافي والمعماري لمسموؾ

ومعبرًا عف قاطنيو، فوصؼ المرء لألماكف وانتقالو عبرىا يسمح لو بالتعبير عف 
                                                 

1 -KOCABIYIK, Deniz : Necati Cumalı’nın Romanlarında Ve 
Hikâyelerinde Yapı Ve Tema, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Haziran 2006,s.12-13. 
2  -  TAġ, Songül: Necati Cumalı Ve Oyunları,s.14. 
3  -  a.g.e.,s.23. 

قصص محمد العمري، مجمة فصوؿ،  شاكر عبد الحميد : الوعي بالمكاف ودالالتو في - ٗ
 .ٜٕٗ، صـٜٜ٘ٔ ،ٗ، عٖٔمج
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. أما ٔالقيـ الفردية والجماعية لقاطني تمؾ األماكف، ووصؼ حالتيـ االجتماعية
لمكاف النفسية تقوؿ إف الصفات الموضوعية عمماء النفس فيؤمنوف بأف " حقيقة ا

لممكاف ليست إال وسيمة مف وسائؿ قياسية تسيؿ التعامؿ بيف الناس في حياتيـ 
 ". ٕاليومية 

لريؼ بوصفو مكانًا أو مسرحًا لألحداث، لـ يكف اختياره عند )نجاتي إذف ا 
مسرحًا  ، وبالتأكيد فإنو كاف ييدؼ مف وراء انتقاء الريؼخبط عشواءجمعو لي( 

ألحداث كثير مف مسرحياتو؛ ىو تبصرة القارىء بما عميو الريؼ التركي مف 
أخالقيات وآداب، عمى الرغـ مما يعانيو الريؼ مف ضعؼ االمكانيات وتدني 

 مستوى المعيشة. 

جمعو لي(، وال  )نجاتيوىناؾ أمر يسترعي االنتباه بالنظر في مسرحيات          
الواحد، ىو الشخصية المسرحية. فقد أولى عناية  سيما المسرحيات ذات الفصؿ

أفكاره و رؤاه  عرضوكبيرة بشخصيات مسرحياتو، فقد آلؼ عمى استخداميـ في 
ومشاعره، و كاف الممثؿ ألية شخصية مف مسرحياتو بمثابة سفير ولساف الكاتب 

 .ٖعمى خشبة المسرح، يحمؿ أمانة كبيرة في نقؿ أفكاره إلى جميور المتمقيف 

ُيفيـ مف ىذا أف الشخصية المسرحية، ىي المفتاح الذي مف خاللو نستطيع       
جمعو لي(؛ ألف الشخصية المسرحية في النص ىي أكثر  )نجاتيالغوص في فكر 

وضوحًا وأكثر كشفًا لذاتيا مف الشخصيات في الحياة العادية وذلؾ ألنيا جزء مف 

                                                 

قراءة موضوعاتية جمالية، منشورات  –د.حبيب مونسي : فمسفة المكاف في الشعر العربي  - ٔ
 .ٔٔ-ٜـ، صٕٔٓٓاتحاد كتاب العرب، دمشؽ ، 

خ ، د.عز الديف إسماعيؿ : التفسير النفسي لألدب، دار العودة و دار الثقافة ، بدوف تاري - ٕ
 .ٚٙص

3 - TAġ, Songül : a.g.e., s.15. 
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خالؿ الحدث وسيقرر الحوار الواقع " فالشخصية الدرامية ىي كشؼ مستمر... مف 
 .ٔدرجة وضوح الشخصية عف نفسيا وعف الشخصيات األخرى"

يقوـ الحوار بالنص المسرحي بتقديـ الشخصيات بأفعاليا كافة فضال عف   
الكشؼ عف عواطفيا، فالحوار الذي يدور بيف الشخصيات ىو تفاعؿ بيف مكونات 

رجة كشؼ الشخصية النص المسرحي، وىذا في ضوء حوار الشخصية سيظير د
عف سماتيا األكثر بروزًا وتأثيرًا وتفاعاًل في مجرى الحدث الدرامي.فالحوار في 
الدراما ىو المسئوؿ عف التفاعؿ بيف الشخصيات وبو يكوف الكاتب المسرحي معنيًا 
برسـ دقيؽ لمشخصية يجعميا تظير متكاممة مظيرًا ومخبرًا، وكذلؾ تفاعؿ 

ير الموقؼ بواسطة الصراع الذي يدفع األحداث الشخصيات مع الحدث فإنو يظ
إلى أزمة تتصاعد متسمسمة. وىنا تكمف أىمية الحوار الذي يسند إلى الشخصيات 

الكشؼ  ومف ثـمف خالؿ الكشؼ عف باطف الشخصية، وتأثيرىا في مجرى الحدث 
عف الفكرة في صوتيا عبر حركة الحدث وحركة أفكار الشخصيات وموقعيا مف 

ف خالؿ العالقات التفاعمية بيف الشخصيات، ومف خالؿ الفكرة الرئيسة . فمٕالحدث
لمنص يتضح بناء الشخصية مف الناحية النفسية والفكرية، والرمزية وبيذا يحقؽ 

 الحوار الدرامي أربعة أغراض رئيسة :

 اظيار خواص الشخصية  (ٔ
 تعزيز الحبكة  (ٕ
 توصيؿ المعمومات المطموبة (ٖ
 ٖحدثابراز الحالة العاطفية لممت (ٗ

                                                 

دار الكندي لمنشر  د.منصور نعماف نجـ : إشكالية الحوار بيف النص والعرض المسرحي، - ٔ
 .ٕٛٔـ،صٜٜٛٔوالتوزيع، األردف،

 .ٖ٘ٔالمرجع نفسو، ص - ٕ
لنشر، حسيف رامز محمد رضا : الدراما بيف النظرية والتطبيؽ، المؤسسة العربية لمدراسات وا - ٖ

 .ٕ٘ٗـ، صٕٜٚٔلبناف، 
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وثمة مف يقدـ مف ناحية األىمية الحبكة عمى الشخصيات، وىناؾ مف يرى 
تقديـ الشخصيات عمى الحبكة. ويعرؼ العامموف في مجاؿ الدرس األدبي أف 
الكاتب المسرحي يواجو صراعا قاسيا في االختيار بيف تعاليـ مدرستيف قائمتيف : 

ي وأف الحبكة نتاج طبيعي األولى : تنادي بأف الشخصية ىي أساس العمؿ المسرح
لصراع الشخصيات، والثانية : تنادي بأف الحبكة ىي أساس العمؿ المسرحي، وأف 
الشخصية ليست سوى عامؿ مساعد لمحبكة. ويرى الباحث أنو ال يوجد فرؽ في 

أو آخر في مكاف و الحدث يصنعاف بعضيما عمى نحو األىمية، فالشخصية و 
بالشخصيات المسرحية والحوار الجاري عمى  . أي أننا سنسترشدزماف بالضرورة

 ألسنتيا في فيـ وتفسير األحداث، والوقوؼ عمى مراد الكاتب .

 ممخص المسرحية :

زمير(، إإحدى القرى القريبة مف مدينة )  ُيفتح الستار عمى منزؿ ريفي في 
 األـ تجيز الفرف بوضع أعواد العنب الجافة فيو تمييدا لخبز العجيف، واألب يسقى

المنزؿ االبف اليارب ) خميؿ (  البعير الذي يعينو في أعماؿ الحقؿ. يتسمؿ إلى
في الفرف. يشعر كال الوالديف بحركة في الخارج فيسأؿ كؿ منيما اآلخر بىء يختو 

عما إذا كاف سمع صوتًا في صحف المنزؿ، وتصرح األـ أنيا دائما حينما تسمع 
ابنيا ) خميؿ ( . يقاطعيا األب و صوتًا في صحف المنزؿ تمني نفسيا أف يكوف 

يطمب منيا أاّل تذكر اسـ ىذا االبف أمامو فيو لـ ينجب سوى ) ولي ( ابنو األكبر 
 الذي يعينو في أعماؿ الحقؿ، و )ىاجر( زوجة المزارع المكافح . 

يحتد النقاش بيف الزوجيف، ويخرج األب لشراء لفائؼ التبأل . يدؽ باب 
تجد الشرطة، ويطمبوف تفتيش المنزؿ، غير أنيا ترفض المنزؿ بقوة، تفتح األـ ل

دخوليـ إال في حاؿ وجود زوجيا. يعمميا الضابط بأمر ىروب ابنيا ) خميؿ ( مف 
 يدلفوفالسجف. ومع إصرار الشرطة عمى تفتيش المنزؿ، ووقع الصدمة عمى األـ 

حركة  كؿ أرجائو. وأثناء تفتيش الشرطة لممنزؿ تممح األـ ويفتشوفإلى المنزؿ 
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الفرف، تسارع بالتظاىر بإشعاؿ  يفتشوفداخؿ الفرف، وحتى يطمئف أفراد الشرطة وال 
النار في الفرف. وقبؿ أف تغادر قوة الشرطة المنزؿ، ينصحيا الضابط بضرورة أال 

 إلييـ. عند لجوئواألسرة عمى االبف اليارب  تتستر ىي وأفراد

ئف ابنيا بانصرافيـ، عقب انصراؼ الشرطة تيرع األـ إلى الفرف وتطم 
ليرتوي  األيراف ويسمى بالعربية )المذيؽ( مف روعو وتحضر لو ىءوتحتضنو و ُتيد

كسرة خبز، وما إف تشرع في إعداد طعاـ لو، يسمع صوت أبيو  مف الظمأ. ويسأليا
االبف األكبر ) ولي ( في شونة التبف. يدخؿ األب و  ىءوأخيو في الخارج فيختب

يؿ ( قد ىرب مف مستشفى السجف أثناء تمقيو العالج. يدؽ باب يخبرا األـ أف ) خمو 
ىاجر( مذعورة بعدما تمّقت مف زوجيا نبأ ىروب أخييا مف )  المنزؿ و تدخؿ االبنة

السجف. وأثناء إعداد األـ لطاولة الطعاـ، يدور حوار بيف أفراد األسرة، األـ واالبنة 
ب واالبف األكبر يجداف  خمياًل  ال يستحؽ تدافعاف عف خميؿ وتشفقاف عميو، واأل

منيـ أية شفقة أو تعاطؼ؛ ألنو تسبب ليـ في العار ، وأصبحت سمعتيـ تموكيا 
تستمر األـ في دفاعيا عف ابنيا الذي ترى أف والده وأخاه   ألسنة أىؿ القرية.

متحامميف عميو، وتقـو بفصؿ طبؽ مف الطعاـ الموجود عمى طاولة  كانا األكبر
عاـ، وىنا يرتاب األب في أمرىا ويشعر أنيا تخفي خمياًل في المنزؿ ويطمب مف الط

ابنو األكبر أف يفتش المنزؿ جيدًا. يتردد االبف األكبر ) ولي ( في تنفيذ طمب 
والده؛ ألنو عمـ مف أىؿ القرية أف أخاه مسمح . وفي ىذه األثناء يخرج عمييـ االبف 

يسمح لو أف يقترب منو ليقبؿ يده، إال أف والده اليارب ) خميؿ (، ويرجو والده أف 
 يرفض ويعنفو و يأمره باالنصراؼ.

يوضح ) خميؿ ( أنو لـ يأِت إلى أسرتو ليغضب أحدًا مف والديو أو إخوتو، 
ولكنو جاء موضحًا أمورًا كثيرة ، و معاتبًا أسرتو. ويروي أنو لـ يفكر في النزوح 

اناة أسرتو مف الفقر والعوز، فرأى أف يوفر إلى مدينة )أزمير(، إال بعدما رأي مع
حممو بأف يصبح سائقًا إلحدى الشاحنات الكبيرة.  ويحقؽلقمتو ليـ، ويعمؿ عمى 
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ويحكي ليـ أف األمور لـ تكف مثمما حمـ بيا في المدينة. فقد عانى البطالة لفترة، و 
طويال، ثـ  افترش األرصفة، وعمؿ مساعدًا لسائؽ شاحنة، إال أف ىذا األمر لـ يدـ

عمؿ حماال في محطة القطار، ولكف لحداثة سنو وضعؼ بنيتو لـ يجد لنفسو مكانًا 
باليدايا ليقتنعوا أف اختياره  بيف الحّماليف. وكـ حمـ بأف يعود إلى أسرتو محمالً 

النزوح إلى المدينة لـ يكف خطأ. لكف بسبب عدـ قدرتو عمى توفير عمؿ دائـ 
، كاف يقضي النيار يبحث عف عمؿ، ويبيت ليمو في وعجزه عف إيجاد مكاف يأويو

ُعوقب أوكار المدمنيف وأرباب السوابؽ، ومع مداىمة الشرطة ألحد ىذه  األوكار، 
 .بالسجف ثالث سنوات

أىمموا  ألنيـعاتب ) خميؿ ( أسرتو ػ بعدما حكى ليـ ما عاناه في المدينة ػ 
نيـ قصروا في زيارتو والسؤاؿ الرد عمى رسائمو التي كتبيا ليـ في السجف. وكيؼ أ

عنو. وكيؼ أنيـ بخموا عميو ببضع الميرات التي كانت ستسمح لو بأف يشتري موقدًا 
والقميؿ مف جرامات الشاي والبف والسكر، التي كانت ستمكنو مف توفير نفقاتو داخؿ 
السجف. وعمؿ والده إحجامو عف زيارتو؛ خوفًا مف العار الذي سيمحؽ بو عندما 

مى باب السجف جئت لزيارة ابني المص. واألـ بررت عدـ زيارتيا لو، بسبب يقوؿ ع
خميؿ ( ما ُأشيع عنو و. ينفي )منع والده ليا، وألنيا أّمية لـ تستطع الرد عمى رسائم

أنو لص، ولو كانت زيارتو ستمحؽ العار بأسرتو، فما قوليـ عف زيارة أسر 
 شيف و القواديف؟!!المساجيف لذوييـ مف القتمة والسارقيف والمرت

يسأؿ األب ) خمياًل ( عف سبب حممو لمسدس، فيخبرىـ أف حارس 
مف  ةالمستشفى ارتاب فيو أثناء ىروبو. فقاـ بمغافمتو، وطمب منو أف يشعؿ لو لفاف

التبأل، وأثناء إخراجو لمقداحة مف جيبو، ىجـ عميو وخطؼ سالحو الناري؛ خشية أف 
ا استشعر ) خميؿ ( أنو يرتاب فيو. وتطمب منو يستعممو في إطالؽ النار عميو بعدم

أمو أف يعطييا السالح الذي يحممو؛ ألنيا تخشى عميو مف أف يمحقو أذى أو 
 يتسبب ألي أحد في أذى.
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يصر األب عمى أف يغادر المنزؿ، ويرجوه ) خميؿ( واألـ، أف يقضي الميمة 
اؼ حتى ال معيـ، ويغادر في وقت السحر. تقوـ ) ىاجر ( وتستأذف باالنصر 

يرتاب زوجيا في طوؿ غيابيا، وتودع ) خمياًل ( وتدعو لو أف يحفظو اهلل مف كؿ 
 سوء. 

ـ ئفي صحف المنزؿ؛ ألنو ضاؽ ذرعا وسيطمب ) خميؿ ( مف أمو أف يناـ 
شوقًا إلى النوـ في اليواء الطمؽ. وأثناء إعداد األـ  ويتوؽالنوـ بيف أربعة جدراف، 

المنزؿ، يتسمؿ االبف األكبر) ولي( مف نافذة شونة  لفراش نوـ ) خميؿ( في صحف
التبف، ويبمأل عنو الشرطة، التي سرعاف ما تحاصر المنزؿ، وتأمر ) خمياًل ( 
بضرورة تسميـ نفسو. يطمب )خميؿ( مف أمو أف تطفىء سراج المنزؿ، وقاـ بخدعة 

  وغافؿ قوة الشرطة وفر قبؿ اإلمساؾ بو.

 ية ) أمر الضرب ( :حضور الريف وأخالقياته في مسرح
" لألديب )نجاتي جمعو لي(  Vur Emriتمثؿ مسرحية " أمر الضرب 

ترسـ لنا  نموذجًا لمجتمع الريؼ، ويبدو مف االستيالؿ أننا داخؿ منزؿ ريفي، حيث
في وصؼ ىذا المنزؿ، صورة حية بسيطة ومتناغمة لذلؾ الواقع  ديبكممات األ

 الريفي البسيط االمكانيات. 
: ردىة منزؿ ريفي صغير. فػي الخمػؼ جػدار يطػؿ عمػى الشػارع. "الديكور 

الواحػػدة مفتػػوح عمػػي الشػػارع ، وقػػد أغمػػؽ بمػػزالج مػػف  درفػػةبػػاب الفنػػاء الخػػارجي ذو 
الحبػػاؿ، وفػػي جانػػب منػػو يتػػدلى مقػػبض حديػػدي . وفػػي األمػػاـ شػػجر الكػػـر العػػالي. 

عػد بسػيطة يعمو الباب سقؼ كبير يمقي بظاللو عمػي ردىػة البيػت، تحػت السػقؼ مقا
مػػف صػػناديؽ السػػكر الفارغػػة ممتصػػقة بالجػػدار أماميػػا منضػػدة خشػػبية. عمػػي اليمػػيف 

لى باب الحظيرة، وجرف التبف، األمػاـ فػرف منزلػي، أمامػو كومػة مػف سػيقاف العنػب  وا 
        ٔالجافة... "

                                                 

1 - CUMALI,Necati: Vur Emri, Bütün Oyunları,C1, Cumhuriyet Kitapları, 
Ġstanbul,Ekim 2004,s.709. 
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يعكس تصوير المنزؿ الريفي و أثاثو، تواضع المستوى االقتصادي لقاطني 
مكانيػػػات المتػػػوفرة فػػػي منػػػو أف أىػػػؿ الريػػػؼ يسػػػتغموف كػػػؿ اإل فيػػػـىػػػذا المنػػػزؿ. كمػػػا يُ 

 تقػوـلسػكر الفارغػة أر الكػـر بمثابػة المظمػة، وصػناديؽ بيئتيـ الريفية، فيػا ىػي أشػجا
نػػاة سػػكاف بػػدور المقاعػػد. ىػػذه المفػػردات المكونػػة لممنػػزؿ الريفػػي، تعكػػس الفقػػر ومعا

)نجاتي جمعػو لػي( بما كاف االقتصادية . ور  أوضاعيـمع  وفالريؼ، إال أنيـ متكيف
يريػػد أف ُينبػػو المتمقػػي أف العػػوز والفقػػر المػػذيف تعػػاني منيمػػا األسػػرة، والػػذي يشػػي بػػو 

 أثاث المنزؿ، ىو مجرد مممح مادي، وال يستتبعو بالضرورة فقر أخالقي.

القػيـ الظػواىر السػموكية ، و مسرحية ) أمر الضرب ( تتضػمف مجموعػة إف 
األديػب ) نجػاتي جمعػو لػي (، أثنػاء  يعرضػياىؿ الريػؼ، األخالقية التي يتمتع بيا أ

تنشػػػئة اجتماعيػػػة قاسػػػية لصػػػبي شػػػؽ عصػػػا الطاعػػػة عمػػػى أسػػػرتو عرضػػػو لظػػػروؼ 
 الريفية .  

وفيمػػػا يمػػػي نسػػػتعرض مجموعػػػة مػػػف الظػػػواىر التػػػي تشػػػكؿ أنمػػػاط السػػػموؾ، 
 وكذلؾ القيـ األخالقية التي تضمنتيا المسرحية وفقًا لترتيب األحداث :

 ة العنف األسري : ظاهر  .أ 

تقػػػػـو األسػػػػرة بعمميػػػػة التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة، وذلػػػػؾ ألنيػػػػا أوؿ وسػػػػط يحػػػػيط 
 .ٔبالطفؿ، ويقـو بتربيتو وتوجييو، وتشكؿ الحياة االجتماعية وعمودىا الفقري

وبتعريػػػؼ نػػػاجز لمتنشػػػئة االجتماعيػػػة يمكننػػػا القػػػوؿ: " إنيػػػا عمميػػػة تشػػػكيؿ 
المجتمػع فػي بنػاء الشخصػية، منػذ طفولتػو السموؾ االجتماعي لمفرد واسػتدخاؿ ثقافػة 

حتى نيايػة العمػر، بمعنػى أف عمميػة التنشػئة االجتماعيػة ال تػتـ مػرة واحػدة وتنتيػي، 

                                                 

صالح عمي صالح الديف : األسرة وأبعادىا في النظريات االجتماعية المعاصرة، مجمة  -ٔ
 .ٓٓٔـ، المممكة المغربية، صٜٛٛٔالوحدة، الرباط، السنة الخامسة، العدد الخامس، نوفمبر 
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نمػػا ىػػي عمميػػة مالزمػػة لإلنسػػاف فػػي كػػؿ مراحػػؿ حياتػػو. وىػػي بػػذلؾ عمميػػة تحويػػؿ  وا 
الكػػػائف الحيػػػوي إلػػػى كػػػائف اجتمػػػاعي، يتػػػأثر بالجماعػػػة ويػػػؤثر فييػػػا، وتحقػػػؽ عمميػػػة 

نشػػئة االجتماعيػػة أو التطبيػػع االجتمػػاعي عمميػػة امتصػػاص الفػػرد لقػػيـ الجماعػػة، الت
وتعمػـ أسػاليب ومعػايير السػػموؾ التػي تتبناىػا الجماعػة بمػػا يتػيح التفاعػؿ عمػى النػػاتج 

. وبذلؾ تبقى التنشئة االجتماعية عممية ٔبيف الفرد والجماعة مما يسيـ في تماسكيا"
 أعضػاءا الفرد شخصيتو بتنشئة صغاره، وجعميـ التفاعؿ االجتماعي التي يكتب فيي

مسػػئوليف يعتمػػد عمػػييـ، ويكػػوف ذلػػؾ باكتسػػابيـ المعػػاني والقػػيـ التػػي تحكػػـ سػػموكيـ، 
يجابيػػة التفاعػػؿ.  وباكتسػػابيـ توقعػػات سػػموؾ اآلخػػر، والتنبػػؤ باسػػتجابات اآلخػػريف، وا 

شػػى لديػػو ولكػػف حػػيف يفقػػد الصػػغير المثػػؿ والقػػدوة، ويػػرى عنػػؼ األب تجػػاه األـ، يتال
الشػػػػعور باألمػػػػاف، ويمجػػػػأ إلػػػػى حيػػػػؿ، تػػػػوفر لػػػػو األمػػػػاف مػػػػف العقػػػػاب، لكنيػػػػا تشػػػػوه 
شخصيتو، تبدأ بالكذب وتنتيػى بػالفرار مػف األسػرة ، ويتمقفػو الشػارع  حيػث المصػير 

 المجيوؿ .

يعمؿ ) نجاتي جمعو لػي ( طػواؿ عممػو المسػرحي ) أمػر الضػرب (، عمػى 
ىػو ينيػر والدتػو ويأمرىػا أف تنسػى ولػدىا، إظيار مدى قسوة وخشونة والد )خميػؿ(، و 

وال تفكر فيو. ويمتد األمر بػو ألبعػد مػف ذلػؾ، فيحقػر مػف مشػاعرىا ويصػؼ كالميػا 
 عف شوقيا البنيا بالحديث الممؿ الذي ال طائؿ منو .

 األب: عجبًا !  لقد رأيت وكأف ظؿ شخص ما قد مر قبؿ برىة." 
، ىؿ ىناؾ وقػت لػـ أخطػئ  فيػو؟ لقػد توقعولـ أاألـ: ال تنظر إليّ ىكذا، اليوـ الذي 

 خميالأو ىاجر أو  ولياً قضيت عمري أنتظر، كمما يُفتح الباب فأظنو أنت أو 
 األب: دعِؾ مف حديثؾ الممؿ ىذا .

 األـ: يأتي وّلي، وتزورنا ىاجر كؿ يوـ حفظيما اهلل، ولكف خميؿ؟

                                                 

نبيؿ عبد الفتاح حافظ، عبد الرحمف سيد سميماف : عمـ النفس االجتماعي، زىراء الشرؽ،  - ٔ
 .ٜٔـ، صٕٓٓٓ، ٔالقاىرة، ط
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 األب: ال تذكري أمامي ىذا االسـ .
! إنني قمقػة عميػو، و أفكػر فػي حالػو .. مػاذا يأكػؿ ؟ ومػاذا األـ: وىؿ نسيانو بيدي ؟

 ٔيشرب ؟ وكيؼ يعيش ؟ "

ربمػػػا قصػػػد األديػػػب أف ُيصػػػّدر مسػػػرحيتو بيػػػذا الحػػػوار لوالػػػدْي ) خميػػػؿ (،           
ليعممنػػا أف قسػػوة الوالػػد وعنفػػو فػػي التعامػػؿ سػػواء مػػع شػػريكة حياتػػو وأبنائػػو، وىػػو مػػا 

 افعًا مف بيف دوافع ) خميؿ ( ليفر إلى المدينة.نمحظو مف الحوار السابؽ؛ كانت د

تفشػؿ األـ فػي ترقيػؽ قمػب األب تجػاه ابنػو، وتخبػره أف نسػيانو لػيس بيػدىا،          
فيػػو فمػػذة كبػػدىا، ومػػا لحػػؽ بػػو مػػف ضػػرر لػػـ يقػػع أثػػره عمػػى أحػػد غيػػره، فيػػو الوحيػػد 

 الذي يعاني بمفرده في سجنو .

 سو .األب: الشخص السوي ال يفكر سوى بنف" 
 األـ : ) تتنيد ( آاااااه .. ما جرى قد جرى .

 األب: كفى .
 األـ : لـ أستطع أف أتحمؿ ثالث سنوات ىكذا.

 األب: ال خير يرجى منو ليّ ولِؾ .
؟ ىؿ أصػابؾ منػو أذى .. لقػد زُج بػو فػي السػجف ليعػاني ىمومػو  األـ: ماذا فعؿ لؾ

 ٕبمفرده، فماذا خسرت أنت ؟!"

سػػػابقة بػػػيف والػػػدْي ) خميػػػؿ ( مػػػدى العنػػػؼ المفظػػػي، نمحػػػظ مػػػف الحػػػوارات ال
ال يسػػػتمع إلػػػى حجتيػػػا فػػػي فيػػػو ورغبػػػة األب فػػػي نيػػػر األـ عػػػف التفكيػػػر فػػػي ابنيػػػا، 

الػػػدفاع عػػػف ابنيمػػػا، وفػػػي األخيػػػر حينمػػػا ال يجػػػد مػػػا يقولػػػو أمػػػاـ حنػػػيف األـ وشػػػوقيا 
 بقولو : ، يغالي في عنفو المفظي وقسوتو تجاىياالبنيا

                                                 

1  -  CUMALI,Necati: Vur Emri,s.710. 
2 - a.g.e.,s.710-711. 
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 يا المرأة ) ثـ يخرج مسرعًا مف الباب ويغمقو ( " األب : اصمتي أيت
 األـ : ) تندفع  خمفو ( أنت أبوه 

  قائمػػػػة( اتػػػػؽ اهلل .. " اصػػػػمِت .. اصػػػػمِت " سػػػػيؿ إلػػػػى  الخمػػػػؼ) ثػػػػـ تتراجػػػػع       
لػػو.. مػػاذا عسػػاي أف أقػػوؿ ؟ إف روحػػي تختنػػؽ مػػع  قمبػػي يحتػػرؽ شػػوقًا .. إف المقػػاؿ

 ٔي عدو أحمؽ ال يرى..."قدـو الميؿ، وكأنو رصاصة صوبيا نحو 

ويبػػدو أف حالػػة العنػػؼ األسػػري ليسػػت قاصػػرة عمػػى والػػدْي ) خميػػؿ ( فقػػط، 
ولكػػف بػػالنظر فيمػػا صػػرحْت بػػو أختػػو ) ىػػاجر ( لوالػػدييا، حينمػػا ىرعػػت إلػػى منػػزؿ 
والػػدىا تتحػػرى صػػدؽ نبػػأ ىػػروب أخييػػا ) خميػػؿ ( مػػف السػػجف، نجػػد أنيػػا تعػػاني مػػع 

العنؼ مع ) ىاجر ( مف قبؿ زوجيا تجاوز العنػؼ زوجيا أكثر مف معاناة والدتيا، ف
المفظي إلى العنؼ الجسدي، فيػا ىػي تشػفؽ لحػاؿ أخييػا بعػد ىروبػو، وتخشػى عمػى 

 نفسيا مف سوء العاقبة :

.   مُغاضػبا" ىاجر : أيف يذىب؟ وبمف يحتمي؟ مف يعمػـ ؟ لقػد ظػؿ زوجػي يصػيح 
رباً، ولف يمّف عميّ بكسػػػرة لو لجأ إلينا خميؿ. يعمـ اهلل أف زوجي سيوسعني ض  ماذا

 ٕخبز أو شػربة ماء بعدىا ! فمف سيحنوا عميو يا ترى ؟ "

ي مجتمػع الريػؼ عمػى يبدو أف ظاىرة العنؼ األسري التي يمارسػيا الػذكور فػ       
وغيػػػر مسػػػتيجف، ويبػػػدو أف النسػػػاء كممػػػا حػػػاولف أف يحّسػػػف  زوجػػػاتيف، أمػػػر طبيعػػػي

رىف الػػذكور بطريقػػة تحقػػر مػػف قػػػدرىف. أوضػػاعيف ويػػأممف فػػي معاممػػة أفضػػؿ، ينيػػ
الدتػػو لػػو فػػي شػػونة التػػبف يعنفيػػا ومثػػاؿ ذلػػؾ حينمػػا يعمػػـ والػػد ) خميػػؿ ( أمػػر إخفػػاء و 

 يقمؿ مف قدرىا ال لشيء سوى لكونيا امرأة .و 

                                                 

1  - a.g.e.,s.711. 
2  - a.g.e.,s.719. 
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 " األـ : ارحمو ألجؿ اهلل 
 ٔاألب : أنت امرأة، اعممي قدرؾ جيدًا ! ال تفعمي شيئًا خمسة عني ..."

أو  اأو أختػأما ىو حاؿ المرأة في مجتمع الريؼ، سواء كانت  ولما كاف ىذا
مػػػف ) خميػػػؿ ( و ) ىػػػاجر ( وىػػػو  زوجػػػة، يكشػػػؼ لنػػػا الحػػػوار الػػػذي يػػػدور بػػػيف كػػػؿٍ 

يودعيػػا قبػػؿ أف تنصػػرؼ لتعػػود إلػػى منػػزؿ زوجيػػا،  أف الخػػوؼ ىػػو القاسػػـ المشػػترؾ 
ويشػفؽ عمييػا  بينيما، فيي تخشى أف تتأخر في العودة إلى منزليا ، وكـ ىو يخاؼ

 مف العقاب أف تصرح بمقائو، فتمقى مف زوجيا سوء الجزاء .

 ) تبحث عف غطاء رأسيا ( حتى ال أتأخرىاجر: سأمضي "
 تبحثيف ؟  األـ : عـ

 ىاجر: ليتني أممؾ شيئًا أعطيو لخميؿ .. فال شيء أرتديو يناسبو أو ينفعو.
ؾ .. ولكػػف كأنػػؾ لػػـ خميػػؿ : يكفػػي أف تػػذكريني.. كنػػت سػػأقوؿ بمغػػي سػػالمي لزوجػػ

 تريني.
 (خميالىاجر: سامحني يا أخي .. كاف اهلل في عونؾ )تعانؽ 

 ٕخميؿ : سامحيني أنت أيضاً..."
ربمػا يمػػوـ الػبعض عمػػى األديػب ) نجػػاتي جمعػو لػػي ( عػدـ تقديمػػو حػاًل ليػػذه        

 الظاىرة، ولكف ليس مف دور األديب تقديـ حموؿ لممشكالت والظواىر السمبية، بقػدر
 ما ىو منوط بو تسميط الضوء عمييا وحث أبناء مجتمعو عمى تجنبيا.

 اإليمان العميق و الصبر عمى المصائب :  .ب 

تتسـ شخصية الريفي، بالبساطة و النقاء والميؿ إلى الفطرة ، ويشػكؿ الػديف  
مممحًا رئيسًا في حياتو. ويعمؿ الريفي عمى اإلخالص في عبادتو لممولى عز وجؿ، 

                                                 

1- a.g.e.,s.721. 
2- a.g.e.,s.727. 
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رتػػو؛ ألف التسػػميـ هلل ىػػو الطريقػػة اإلنسػػانية الوحيػػدة لمخػػروج مػػف ظػػروؼ والتسػػميـ لقد
الحيػػاة المأسػػاوية التػػي ال حػػؿ ليػػا، كمػػا يضػػفي التسػػميـ لقضػػاء اهلل وقدرتػػو، طمأنينػػة 
عمى النفس، وأماًل في رضا اهلل، وطمعًا في نيؿ جػزاء الصػبر عمػى الػبالء، وىػو مػا 

 جاء في كثير مف اآليات  القرآنية :

َوالم ػُو  مُِّصػيَبٍة ِإال  بِػِإْذِف الم ػِو َوَمػف ُيػْؤِمف ِبالم ػِو َيْيػِد َقْمَبػوُ  عػالى : " َمػا َأَصػاَب ِمػفقػاؿ ت
 " ِبُكؿ  َشْيٍء َعِميـٌ

ٔ  
ْف َيْمَسْسَؾ الم ُو ِبُضر   ْف ُيػِرْدَؾ ِبَخْيػٍر فَػال  قاؿ اهلل تعالى : " َواِ  َفال َكاِشَؼ َلُو ِإال ُىَو َواِ 

 ُٕيِصيُب ِبِو َمْف َيَشاُء ِمْف ِعَباِدِه َوُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيـ" َفْضِموِ َراد  لِ 
ـْ ِبَشػْيٍء ِمػفَ  اْلَخػْوِؼ َواْلُجػوِع َوَنْقػٍص ِمػَف اأْلَْمػَواِؿ َواأْلَْنفُػِس  قػاؿ اهلل تعػالى : "َوَلَنْبمُػَون ُك

ػاِبِريفَ  َوالث َمػَراتِ  ـْ ُمِصػيَبٌة قَػاُلوا ِإن ػا ِلم ػوِ ال ػِذيَف ِإَذا  (٘٘ٔ) َوَبش ػِر الص  ن ػا ِإَلْيػِو  َأَصػاَبْتُي َواِ 
ـْ َوَرْحَمػػػػػػػػػػةٌ  (ٙ٘ٔ)َراِجُعػػػػػػػػػػوفَ  ـْ َصػػػػػػػػػػَمَواٌت ِمػػػػػػػػػػْف َرب ِيػػػػػػػػػػ                         َوُأوَلئِػػػػػػػػػػَؾ ُىػػػػػػػػػػـُ  ُأوَلئِػػػػػػػػػػَؾ َعمَػػػػػػػػػػْيِي
 ٖ("ٚ٘ٔ) اْلُمْيَتُدوَف 

ابر عمػػػى وتمثػػػؿ شخصػػػية أـ )خميػػػؿ ( نموذجػػػًا لمريفػػػي شػػػديد اإليمػػػاف الصػػػ
ابػػػتالء اهلل، فحينمػػػا تصػػػدميا الشػػػرطة بنبػػػأ ىػػػروب ابنيػػػا مػػػف السػػػجف، وأنيػػػـ جػػػاءوا 
لتفتيش المنزؿ، تكوف أوؿ الكممات التي تجري عمػى لسػانيا مناجػاة ربيػا بػأف يخفػؼ 

 :عنياالبالء والمصيبة 

خمػػػس سػػػنوات عمػػػى مغادرتػػػو البيػػػت.. منيػػػا ثػػػالث قضػػػاىا فػػػي  ت" األـ : لقػػػد مضػػػ
ف في القرية يعمـ ذلؾ  ) لمحارس ( أليس كػذلؾ ؟ ىػال جػاوبتني ؟ السجف .. وكؿ م

 لـَ الصمت ؟
 الحارس : لقد ىرب .

                                                 

 .ٔٔسورة التغابف اآلية  - ٔ
 .ٚٓٔسورة يونس اآلية  -ٕ
 .ٚ٘ٔ-٘٘ٔسورة البقرة  اآلية  -ٖ
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 األـ : ماذا ؟ يا إليي .. ماذا ألـّ بنا ؟! ) وتسقط عمى المقعد ( .
 الضابط : أجؿ .. لقد ىرب .

األـ : ) وىي تتػرنح مػف األلػـ فػي مكػاف جموسػيا( يػا ربػي .. يػا إليػي .. يػا ليػا مػف 
 ٔمصيبة وبالء قضيتو عمى عبدؾ المسكيف ..."

وبعد أف يعمـ كؿ أفراد األسرة بػأمر ىػروب )خميػؿ( مػف السػجف، يصػبُّ كػؿ   
مف األب واألخ األكبػر جػاـ غضػبيما عمػى ) خميػؿ ( ويمعنػاه لمػا ألحقػو بأسػرتو مػف 

وتصػرح أختػو ) ىػاجر ( أنيػا مػف وقػع الصػدمة، زىػدت نفسػيا الطعػاـ، غيػر  عػار،
محػظ الطمأنينػة والسػكينة التػي تػنعـ بيػا األـ، فيػي عمػى يقػيف أف اهلل ال يتخمػى أننا ن

 عف ابنيا وسيعينو في مصيبتو :

"ىاجر: لقد جاء زوجي إلى البيػت وأخبرنػي.. انػتفض قمبػي ذعػرًا .. إف شػرطة سػبع 
 .. ماذا لو قتموه ! خميال قرى أخرى يتعقبوف

 ٕحده، بؿ يعينو ..."األـ : إف اهلل ال يترؾ عبده في المصيبة و 
يحرص )نجاتي جمعو لي( عمى التأكيد عمى الطبيعة اإليمانية ألـ )خميؿ(،  

وتكػػوف آخػػر الكممػػات التػػي تختػػتـ بيػػا المسػػرحية دعاءىػػا لػػو وىػػو ييػػرب مػػف قبضػػة 
 الشرطة، و تناجي ربيا يحفظو ويعينو في كربو .

ورقػػػة جافػػػة حممتيػػػا " األـ : ىػػػرب كغزالػػػة يطاردىػػػا الصػػػيادوف.. وامتػػػزج بالظممػػػة ك
 الرياح
يػػػا إليػػػي .. احفػػػظ عبػػػدؾ .. كػػػف فػػػي عػػػوف عبػػػدؾ الضػػػعيؼ .. واحفظػػػو مػػػف       

خير     ازدراء الخمؽ .. أنر لو طريقو .. وأرشده في عتمة الميؿ .. وأدـ حياتو عمى
 ٖ.. وارحـ جميع األميات ."

                                                 

1 - CUMALI,Necati: Vur Emri,s.713. 
2 - a.g.e.,s.718. 
3 - a.g.e.,s.729. 
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 المواساة في الشدائد :  .ج 

فػػي  التينئػػاتائد، وتقػػديـ فػػي الشػػد بعضػػاألػػؼ أىػػؿ الريػػؼ مواسػػاة بعضػػيـ  
المناسػػبات السػػارة؛ وذلػػؾ لطبيعػػة العالقػػات االجتماعيػػة فيمػػا بيػػنيـ، فجمػػيعيـ بمثابػػة 
األسػػػرة الواحػػػدة. وربمػػػا يرجػػػع تفسػػػير ذلػػػؾ إلػػػى أف غالبيػػػة أفػػػراد الشػػػعب التركػػػي مػػػف 

، ومػا جػاء فػي المذيف ًأشربوا فى قموبيـ كا تعاليـ اإلسػالـ وُجبمػوا عمييػاالمسمميف، و 
لقرآف والسنة النبوية. وقد جاء في الحديث الشريؼ : " مف أكـر أخػاه المسػمـ بكممػة ا

يمّطفو بيا، وفّرج عنو كربتو، لـ يزؿ في ظػّؿ الم ػو الممػدود عميػو الرحمػة مػا كػاف فػي 
 ". ٔذلؾ

ومػػف األخالقيػػات النبيمػػة التػػي نصػػادفيا فػػي مسػػرحية ) أمرالضػػرب(، مػػا قػػاـ  
ي صػاحب قػوة الشػرطة التػي داىمػت بيػت أسػرة )خميػؿ( . بو الحارس ابػف القريػة الػذ

بػأمر ىػروب  بعػد أف عممػت  وحينما يالحظ ىوؿ الصػدمة ووقعيػا عمػى أـ )خميػؿ( 
ابنيا، يحاوؿ مواساتيا وتيدئة روعيا، فيو قبؿ كونو يمثؿ السمطة التنفيذيػة بالدولػة، 

 مثمما اعتاد : لـ ينس أنو فرٌد بالقرية، وطبيعي أف يواسي ىذه األـ في مصابيا 

 ترفع ناظريؾ مف عميو  " الضابط : ) لمحارس( احرس أنت الباب .. ال
 يذىب إلى الحظيرة ( )           

! ) لػػػألـ ( أيتيػػػا األـ .. ىكػػػذا ىػػػي الػػػدنيا .. يفعميػػػا الصػػػغار،  الحػػػارس : ال تقمقػػػي
 ويدفع ثمنيا الكبار.

 األـ : كـ عانى خميؿ ! إنو مثقؿ بالمصائب.
 ال تحزني .. ماذا بوسعؾ أف تفعمي ؟!الحارس : 

 األـ : ماذا أفعؿ ؟ حقا ! يا ترى لو جاء خميؿ .. أكنت أشفؽ لحالو ؟

                                                 

، تحقيؽ وتخريج الشيخ األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ٕاإلماـ أحمد بف حنبؿ : المسند، ج - ٔ
 .ٖٙٓـ، صٜٜٙٔالطبعة األولى، 
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لػػػـ يعػػد إلػػػى رشػػده بعػػػد. آه لربمػػا يػػػأتي يػػػـو  خمػػيالالحػػارس : مػػػف البػػدييي أف ابنػػػؾ 
 ٔويرجع إلى صوابو ..."

طبيعػة  وربما يرجع حرص الريفيف في مواساة مف يعػاني كربػًا أو أزمػة؛ إلػى 
العمراف في الريؼ الذي يقوـ عمى التوسع األفقي والتجاور الشػديد، وىػو مػا ينكشػؼ 
لنا مف خالؿ الحوار الدائر بيف األـ و)خميؿ( حينما يطمػئف مػف خالليػا أف جيػرانيـ 
مػػازالوا فػػي الحقػػؿ؛ ألنيػػـ فػػي حػػاؿ وجػػودىـ فػػي البيػػت، يسػػيؿ عمػػييـ اكتشػػاؼ أمػػر 

ة إلػى الحػػد الػذي يسػيؿ عمػييـ كشػؼ صػحف بيػػت وجػوده، ألف أسػطح بيػوتيـ مجػاور 
 أسرة )خميؿ( :

 " ) يرتبؾ خميؿ، ويجوؿ ببصره، ثـ يأخذ المالبس التي مدتيا األـ ( 
 خميؿ :  ىؿ سطح جيراننا فارغ؟ ىؿ جيراننا في حقوليـ ؟

 ٕاألـ : نعـ فارغ .. إنيـ في الحقؿ ..."

لى جانب الطبيعية الدينية وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أف ىناؾ عاماًل ميماً، إ 
التي تحض عمى ضرورة مواساة المكروب، وطبيعة العمراف األفقي فػي الريػؼ، ىػي 

يعممػػوف بعضػػيـ الػػبعض  يعػػزؼ بعضػػيـ بعضػػا صػػغر حجػػـ القريػػة لدرجػػة أف أىميػػا
باالسػػـ، ويسػػيؿ لػػذلؾ تػػواتر أخبػػارىـ بشػػكؿ سػػريع، وىػػو مػػا اتضػػح مػػف خػػالؿ عمػػـ 

)خميػػؿ( مػػف السػػجف، وتفتػػيش الشػػرطة لبيػػتيـ، قبػػؿ األب واألخ األكبػػر بػػأمر ىػػروب 
 أف يعودا إلى بيتيـ ويعمما مف األـ :

 " األب : ىؿ حضرت الشرطة لتفتيش البيت ؟
 األـ : نعـ .. الضابط والحارس

 األب : ىؿ عرفِت ما ىي فطرة ابنؾ ؟ لـ يستطع حتى أف يقضي عقوبتو.
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 ٔيؿ ..."وليّ : لقد ىرب .. كؿ الناس تبحث في بيتيا عف خم

 الحفاظ عمى األعراض :  .د 

يحظػػى أىػػؿ الريػػؼ بمجموعػػة مػػف القػػيـ األخالقيػػة النبيمػػة، لعػػؿ مػػف أبرزىػػا،  
تقػػديرىـ لحرمػػة العػػرض بػػنفس تقػػديرىـ لحرمػػة الػػنفس والمػػاؿ، وال غػػرو فػػي ذلػػؾ فيػػـ 

مػع طبيعػتيـ الدينيػة. وقػد حػث الػديف اإلسػالمي الػذي  يتمتعوف بقيـ أخالقية متوائمة
يعتنقو السواد األعظـ مف األتراؾ عمى حرمة األعراض، ودعا إلى الطير والعفػاؼ. 
وقد حػـر اإلسػالـ عمػي المجتمػع اإلسػالمي كػؿ الرذائػؿ، واصػطفي عبػاده المػؤمنيف، 

يمػػانيـ الصػػاد ؽ. فقػػد ووصػػفيـ بصػػفات تتفػػؽ مػػع عقيػػدتيـ اإلسػػالمية الصػػحيحة، وا 
وصػػػػؼ اهلل عبػػػػاده الصػػػػالحيف بػػػػأنيـ موحػػػػدوف وال يػػػػدعوف مػػػػع اهلل إليػػػػًا آخػػػػر، وىػػػػـ 

يحرمػوف الزنػا عمػي أنفسػيـ، فقػد قػاؿ اهلل و يحافظوف عمى حرمة األنفس واألعػراض، 
ـْ َيْقُتُروا َوَكػاَف َبػْيَف َذِلػَؾ َقَوامػًا ) ـْ ُيْسِرُفوا َوَل َوال ػِذيَف اَل  (ٚٙتعالى: " َوال ِذيَف ِإَذا َأنَفُقوا َل

ـَ الم ػُو ِإال  بِػاْلَحؽ  َواَل َيْزُنػوَف وَ  َمػف َيْدُعوَف َمَع الم ِو ِإَليًا آَخَر َواَل َيْقُتُموَف الػن ْفَس ال تِػي َحػر 
( ٜٙ( ُيَضػاَعْؼ لَػُو اْلَعػَذاُب َيػْوـَ اْلِقَياَمػِة َوَيْخمُػْد ِفيػِو ُمَيانػػًا )َٛٙيْفَعػْؿ َذِلػَؾ َيْمػَؽ َأثَامػًا )

ـْ َحَسػَناٍت َوَكػاَف الم ػُو  ِإال  َمف َتاَب َوآَمَف َوَعِمَؿ َعَماًل َصاِلحًا َفُأْوَلِئَؾ ُيَبػد ُؿ الم ػُو َسػي َئاِتِي
وحـر اإلسالـ الزنػا ألنػو مػف الكبػائر والفػواحش، وقػاؿ تعػالى: ”. ٕ(َٓٚغُفورًا ر ِحيمًا )

َنى ِإن ُو َكاَف فَ ”   . ٖ”اِحَشًة َوَساء َسِبيالَواَل َتْقَرُبوْا الز 

تكشؼ لنا أحداث المسرحية أف الموقؼ القاسػي لػألب تجػاه ابنػو ) خميػؿ (،  
نمػا كػاف  ليس سببو الوحيد أنو نػزح إلػى المدينػة وسػمؾ مسػمؾ االنحػراؼ والجريمػة، وا 
قبػػػؿ ذلػػػؾ دائػػػـ التحػػػرش بفتيػػػات وسػػػيدات القريػػػة، كمػػػا أنػػػو كػػػاف عمػػػى عالقػػػة غيػػػر 
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 إلػى سػمعة مف عمرؾ وأنت ال تنفع أحدًا .. لقػد أسػأت ة" األب : منذ الخامسة عشر 
الالتي تركيف رجػاليف وسػافروا طمبػًا  اءىا! لقد أزعجت فتيات القرية ونس القرية كميا

 . لمرزؽ ! لـ يبؽ أحد لـ يتحدث عنؾ
 طويالً. خميؿ : إف إعادة الكالـ في مثؿ تمؾ الموضوعات يستغرؽ وقتاً 

األـ : ىؿ ذنب خميؿ وحده .. عندما ُضبط مع زوجة ابف العمدة .. أليست ىي مف 
 أغوتو ؟

 ٔخميؿ : دعِؾ مف ىذا األمر يا أمي.. كفى ..."
يسػػتحي  فإنػػورغػػـ مػػا أقػػدـ عميػػو )خميػػؿ( مػػف سػػموكيات مشػػينة فػػي الماضػػي،       

ّؼ عػف تػذكيره بيػا ، منيا حيث تتناقض مػع فطػرة الريفػي، ويطمػب مػف والدتػو أف تكػ
مما يعكس الفطرة السميمة المعروفة عف الريفييف الذيف يصونوف األعراض ويخشوف 

 غضب اهلل مف ارتكاب الكبائر والمعاصي .

 اإليثار :  هـ .

اإليثػػػػػػػار لغػػػػػػػًة مصػػػػػػػدر مػػػػػػػف آثػػػػػػػر يػػػػػػػوثر إيثػػػػػػػارًا بمعنػػػػػػػى التقػػػػػػػديـ واالختيػػػػػػػار        
أي اسػػتبد بػػو وخػػص بػػو نفسػػػو، واالختصػػاص، ومػػف ذلػػؾ قػػوليـ: اسػػتأثر بالشػػػيء، 

واستأثر اهلل بفالف، أي مػات و رجػي لػو الغفػراف، وآثػر عمػى نفسػو بالمػد مػف اإليثػار 
مة اإليثػار واحػدة يتعػد فضػ. و ٕوىو االختيار، ومنو األثرة بمعنى التقدـ واالختصػاص

مف دعػائـ منظومػة القػيـ األخالقيػة التػي يتمتػع بيػا الريفيػوف. واإليثػار  كمػا ورد فػي 
ـْ َخَصاَصػٌة َوَمػْف ُيػػوَؽ ُشػح  َنْفِسػػِو ا ـْ َولَػػْو َكػاَف ِبِيػػ لقػرآف الكػريـ " َوُيػػْؤِثُروَف َعمَػى َأْنُفِسػِي

ـُ اْلُمْفِمُحوَف" َفُأوَلِئَؾ ُى
. أي أف اإليثار ىو أف يقػدـ اإلنسػاف حاجػة غيػره مػف النػاس  ٖ

 ليروي سواه .عمى حاجتو، برغـ احتياجو لما يبذلو، فقد يجوع ليشبع غيره، ويعطش 
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وتعتبػػر فضػػيمة اإليثػػار عمػػى الػػنفس مػػف الفضػػائؿ الشػػاقة؛ ألف الػػنفس البشػػرية      
ُجبمت عمى الراحة والدعة والميؿ إلى المالذ والمتػع، كمػا ُجبمػت عمػى البعػد عػف كػؿ 

مػػا ُجبمػت عميػػو الػػنفس مػػف  يخػػالؼمػا َيشػػؽُّ عمييػػا. ولمػا كػػاف ىػػذا النػػوع مػف اإليثػػار 
 صعبًا عمييا التمبس بو، أو التخمؽ والتحمي بمعناه. الراحة والدعة كاف 

يقػػدـ لنػػا األديػػب ) نجػػاتي جمعػػو لػػي ( فػػي مسػػرحية ) أمػػر الضػػرب ( نموذجػػًا       
 رائعًا لفضيمة اإليثار عمى النفس، فيا ىو بطؿ المسرحية ) خميؿ ( ُيصرح في حوار

مدينة، رغبة يفر إلى اليجمعو بأسرتو، بعد أف عاتبو والده ليروبو مف المنزؿ، أنو لـ 
منػػو فقػػط فػػي تحقيػػؽ حمػػـ حياتػػو أف يجػػد فرصػػة عمػػؿ ىنػػاؾ؛ بػػؿ حتػػى يػػوفر عمػػى 

 معيشية أفضؿ. بأوضاعأسرتو نفقاتو، مما يسمح ألخواتو 

 " األب: لو لـ ييرب مف منزلي! 

خميػػؿ : ال نيايػػػة ليػػػذا ! مػػػاذا كػػػاف لػػػدينا ! كػػػؿ مػػػا حصػػػمنا عميػػػو عشػػػرة قػػػراريط مػػػف 
كبػػرت فيمػػت أف مػػا نزرعػػو ومػػا نأكمػػو لػػف يفػػي بػػديوننا . ذىبػػت األرض .. وعنػػدما 

والتحقت بعمؿ في المدينة ألوفر عميكـ طعػامي.. قمػت : ال نصػيب لػي فػي األرض 
 ٔوليشبع إخوتي ..."

عمى الرغـ مف ُحسف نوايا ) خميؿ ( ورغبتو في معاونة أىمو، بقدر ما توصػؿ       
 واألحػػواؿعػػانى العديػػد مػػف المصػػاعب  نػػوفإ؛ لحداثػػة سػػنو، جإليػػو تفكيػػره غيػػر الناضػػ

القاسية، بعدما نزح إلى المدينة التي كانت تمثؿ لػو أرض األحػالـ. فقػد حمػـ بفرصػة 
عمػػؿ تتػػيح لػػو أف يعػػود إلػػى القريػػة محمػػاًل باليػػدايا ألسػػرتو، ويػػدخؿ قريتػػو وىػػو يقػػود 

 وفػػػرض عمػػػؿ نػػػادرةسػػػيارتو. ولكػػػف كشػػػفت لػػػو المدينػػػة وجييػػػا الحقيقػػػي مػػػف قسػػػوة 
 وبة توفير مسكف مالئـ.وصع
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زميػػر(  كػػاف فػي جيبػػي خمػػس ليػرات .. لػػـ أنفػػؽ إ" خميػؿ : حاولػػت .. سػػافرت الػي )
منيا قرشًا واحػدًا ولػـ آكػؿ شػيئًا ذاؾ المسػاء . فػي صػباح اليػوـ التػالي خرجػُت مبكػرًا  

 لمبحث عف عمؿ. ذىبُت إلى مصنع، وأخبروني بأنو ال يوجد عمؿ. 

الواحدة تمو األخرى .. أردت أف أعمؿ مساعدا لسػائؽ اقتربُت مف شاحنات البضائع 
الشػػاحنة، غيػػر أنيػػـ قػػالوا ال يوجػػد عمػػؿ. عممػػُت حمػػااًل .. وسػػكنُت بجانػػب صػػاحب 
قيػػػوة كػػػاف سػػػيئ الطبػػػاع .. اعتػػػدى عمػػػيّ .. وتشػػػاجرنا . ثػػػـ عممػػػُت معاونػػػًا لسػػػائؽ 

شػب الميػرب شاحنة.. كنُت أقوؿ:  لعميّ أتعمـ تمؾ المينة . كنا نعمؿ فػي تجػارة الخ
.. ثـ انقمبت الشاحنة .. فيربت وأصػبحت عػاطاًل مػف جديػد .. ثػـ عممػت حمػااًل .. 

 كنت جائعاً، والجوع يدفع اإلنساف إلى أي شيء .

 األب : لو كنت رجعت .
 األـ : ليتؾ عدت يا ولدي..

خميؿ: لػـ أسػتطع أف أطعػـ نفسػي.. األمػؿ .. األمػؿ يجػري كنيػر فػي أعمػاؽ الػنفس 
لقد كاف في مخيمتي أف أعود لمقرية ماسكًا بمقود شاحنة ومحمال باليػدايا البشرية .. 
 ٔفي يدي..."

ذكرنػػػا سػػػابقًا ػػػػػػ صػػػورة لمريػػػؼ التركػػػي بمػػػا لػػػو  كمػػػاقػػػدـ ) نجػػػاتي جمعػػػو لػػػي ( ػػػػػػ     
وعميو، ولػـ يغػب عػف عينػو الراصػدة ألخالقيػات الريػؼ، نشػأتو ذات الصػبغة الدينيػة 

كمت قػػدرًا كبيػػرًا مػػف وعيػػو وتكوينػػو األدبػػي، وىػػذبت فػػي منػػزؿ جػػده الريفػػي، والتػػي شػػ
لمخمػػػؽ القػػػويـ المتوافػػػؽ مػػػع الفطػػػرة اإلنسػػػانية، فيسػػػتعذب  تواقػػػاروحػػػو وجعمتػػػو دومػػػًا 

الصالح مف القيـ واألخالؽ ويزكييما، وينفر مما عمػى النقػيض منيمػا ويمقػي الضػوء 
   مساره . أف يصحح مجتمعو التركي رغبة منوعمى الظواىر األخالقية السمبية 

   
                                                 

1 - a.g.e.,s.724. 
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 )نجاتي جمعه لي(في الخطاب المسرحي عند ثالثا : المدينة 

المدينة إطار حضاري َيصُب األديب فيو رؤاه،  ويعبر عف موقفو مف الحياة،  
وعالميا المتغير باستمرار، ولذلؾ تتداخؿ الرؤى في كينونة المدينة المأزومة 

ؽ المعاناة وعمؽ اإلدراؾ ، عمى صد مدلمةدومًا بيف الواقع والمثاؿ المنشود ، 
ليصبح توظيؼ المدينة ذا قيمة فنية في المنظور األدبي ، كونيا تعبر بوضوح 
عف تجربة اإلنساف في عالقاتو المدينية لتعطينا منظورًا دالليًا مف خالؿ 
التجارب األدبية في رؤيتيا الموضوعية مع إدراؾ واضح لمستويات التجارب 

 . ٔربة الموضوعية في صورتيا الكمية لممدينة اليومية موضحة أبعاد التج

أي ال بد مف  ٕلقد ورد في عمـ االجتماع أف : " اإلنساف مدني بطبعو "
االجتماع الذي ىو المدينة، لذلؾ أصبحت المدينة تشكؿ ظاىرة اجتماعية 
تختص بدراستيا عدة عموـ كاإلنثربولوجيا وعمـ االجتماع . وقد اختمفت 

ثرت النقاشات عنيا، وتعتبر المدينة نموذجًا لمجتمع التفسيرات حوليا وك
حضري، وجدت منذ القديـ عمى أشكاؿ بسيطة وتطورت مع أشكاؿ الحياة 
االجتماعية بيا واالقتصادية، ألف المدينة " تطورت مع تطور المجتمع 

عف طرؽ روحانية ومادية واجتماعية وسياسية  باعتبارىا تعبيراالصناعي ونشأت 
المدف بمختمؼ التقاليد والقيـ واألفكار المنظمة لمعالقات االجتماعية وتأثرت ىذه 

، وىي بذلؾ تمثؿ العنصر الحضاري لدى اإلنساف، وفييا يعبر عف طبعو ٖ"
 في التطور والتغير . افعاالويجسد أفكاره ومعتقداتو باعتباره فرد 

                                                 

 .ٖٙياسيف النصير : بيف المدينة و القرية ، ص - ٔ
ابف خمدوف : مقدمة كتاب العبر وديواف مبتدأ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر، دار  - ٕ

 .ٚٚـ، صٜٗٛٔالتونسية لمنشر، مؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
دينة ) دراسة في عمـ االجتماع الحضري ( ، المكتب حسيف عبد الحميد أحمد رشواف : الم - ٖ

 ٘٘ـ،صٕٜٛٔالجامعي الحديث، 
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قؿ بيف وال يمكف أف نغفؿ أف ) نجاتي جمعو لي( الذي عاش في المدينة و انت
نما نازح مف الريؼ. وكاف مف الطبيعي  عواصـ العالـ، ليس مف أبناء المدينة، وا 
أف يصطدـ الريفي الحساس بمجتمع المدينة، وقد اصطدـ بواقع مخالؼ لما 
تعود عميو في قريتو مف بساطة وتمقائية ووضوح ، ونقاء فطرة. وىكذا لـ يستطع 

إذف أف يتحوؿ األديب ذو األصوؿ  أف يأنس ىذا الواقع. ولقد كاف مف الطبيعي
الريفية إلى سيؿ مف المعنات في مواجية المدينة. لقد خشى محاصرتيا لو فأراد 
. أي أف اندفاعو إلى مياجمة المدينة ورفض مالمحيا  أف يبدأ ىو اليجـو

 ووجودىا وتركيباتيا الحضارية حتى ال تتمكف منو فتقضي عميو .

  Krıstof كريستوفر كولومبس وقد اختار الباحث مسرحية )بيضة 
Kolomb’un Yumurtası نموذجًا لمسرحيات الفصؿ الواحد، التي جعمت )

سموكيات تمثؿ نمط الحياة في وأخالقياتيا موضوعًا ليا، ورصدت مف المدينة 
 المدينة .

 ممخص المسرحية : 

تمثػػؿ مسػػرحية " بيضػػة كريسػػتوفر كولػػومبس " لألديػػب )نجػػاتي جمعػػو لػػي(         
فػػي مكتػػب أحػػد المحػػاميف فػػي مدينػػة  ياتػػدور أحػػداث وذجػػًا لمجتمػػع المدينػػة، حيػػثنم
 زمير.إ

ُيفتح الستار بدخوؿ المحامي ) السيد سػمماف حقجػودار ( إلػى مكتبػو، و فػي         
اسػػتقبالو كاتبػػو ) عمػػر ديػػديف(، ويستفسػػر المحػػامي عمػػا إذا كػػاف قػػد سػػأؿ عنػػو أحػػد 

، لكنيمػػا لػػـ يخبػػراه عنػػوىنػػاؾ متصػػمْيف سػػأال  العمػػالء فػػي غيابػػو. ويخبػػره كاتبػػو أف
بيويتيما، وأبمغاه أنيما سوؼ يتصالف الحقًا. يوبخ المحامي كاتبػو ألنػو لػـ يسػتجب 

 لتنفيذ تعميماتو بضرورة االستعالـ عف ىوية المتصميف بالمكتب. 
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يسػػتقبؿ المحػػامي اتصػػاال يعمػػـ مػػف خاللػػو أف المتصػػؿ األوؿ فػػي غيابػػو، ىػػو        
ورغػػـ ثرائػو فإنػو لػػـ اسػة قػػديـ ) السػيد كمػاؿ أوزآري( يمتمػػؾ شػركة سػياحة، صػديؽ در 

دراسػػػتو الجامعيػػػة. يطمػػػب مػػػف صػػػديقو المحػػػامي موعػػػدًا؛ ألنػػػو يرغػػػب فػػػي أف  يكمػػػؿ
يزوره مع عميؿ جديد في حاجة لمحػامي مػاىر. أعقػب ىػذا االتصػاؿ، اتصػاٌؿ آخػر 

لمتصػمة الثانيػة التػي سػبؽ ُيفيـ مف خالؿ الحوار بيف المحامي والمتصمة، أنيا ىي ا
وىاتفتػػػو فػػػي غيابػػػو، وأنيػػػا عشػػػيقتو التػػػي ُيمػػػح عمػػػى لقائيػػػا، ويطمػػػب منيػػػا أف تخػػػدع 

ا فػػي زوجيػػا وتوىمػػو أنيػػا سػػتذىب إلػػى طبيػػب األسػػناف أو الخيػػاط، وتػػأتي لزيارتػػو إمػػ
 في المنزؿ. المكتب أو بعد الرابعة مساء

لعميػػػؿ الجديػػػد ) السػػػيد بتو ايػػػزور المحػػػامي صػػػديقو ) السػػػيد كمػػػاؿ ( وبصػػػح      
مػاىر يسػاعده فػي  (، وىو ريفي مف إحدى قرى األناضػوؿ، يبحػث عػف محػاـِ ىدايت

قضية ميراث أخيو المتوفي الذي باع كؿ ما يممؾ قبؿ وفاتو لزوجتو. ويطمب )السيد 
ىػػدايت( مػػف المحػػامي أف يجػػد وسػػيمة يشػػكؾ بيػػا فػػي المسػػتندات التػػي تممكيػػا أرممػػة 

 مف ميراث أخيو الذي لـ يرزؽ بأبناء. الموفور يحظى بالنصيبأخيو حتى 

وحينمػػا يعػػرؼ المحػػامي قيمػػة األمػػالؾ التػػي خمفيػػا األخ المتػػوفي، يغػػالي فػػي       
طمػػػػب أتعػػػػاب المحامػػػػاة، وىػػػػو األمػػػػر الػػػػذي يػػػػزعج ) السػػػػيد ىػػػػدايت (، ويحػػػػاوؿ أف 
يتفػػػاوض معػػػو حػػػوؿ تقميػػػؿ أتعػػػاب المحامػػػاة، لكػػػف يقطػػػع حػػػديثيما اتصػػػاٌؿ تميفػػػونٌي 

السيد ) تفية يتضح لنا مف خالؿ حوار بيفكتب المحامي. وأثناء ىذه المكالمة اليالم
كمػػػاؿ ( صػػػاحب شػػػركة السػػػياحة، و) السػػػيد ىػػػدايت ( العميػػػؿ القػػػروي الجديػػػد ، أف 

المحامي طمعًا في أف يػروج لشػركتو  األوؿ عّطؿ كؿ أعمالو واصطحبو إلى صديقو
الكػؿ يسػمع خص موثػوؽ بػو فػي قريتػو و ة؛ ألنػو شػالسياحية في قريتو والقػرى المجػاور 

لػػو، فضػػال عػػف أف القػػروييف حريصػػوف عمػػى أداء فريضػػة الحػػج و التقػػرب إلػػى اهلل، 
وأنو يأمؿ أف يكوف مقابؿ أف عّرفػو بمحػاـٍ مػاىر أف يػدعـ شػركتو بعػدد مػف العمػالء 

ة تشػػػتمؿ عمػػػى العنػػػواف واليػػػاتؼ. الجػػػدد ال يقػػػؿ عػػػف أربعػػػة ويمنحػػػو بطاقػػػات لمشػػػرك
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التفػػػاوض بػػػيف المحػػػامي والعميػػػؿ الجديػػػد، ينيييػػػا  ويسػػػتمركالمػػػة الياتفيػػػة تنتيػػػي الم
صاحب شركة السياحة بالضغط عمى المحامي بأف يقبػؿ مقػدـ أتعػاب زىيػد، ويتعمػؿ 
العميػػؿ القػػروي أف ىػػذا المبمػػأل غيػػر متػػوفر معػػو، ويضػػغط عميػػو بػػأف يػػدفع، كػػؿ ذلػػؾ 

ده ويرسػػػؿ أبنػػػاء قريتػػػو فػػػي سػػػبيؿ أف يتحقػػػؽ مػػػراده، بػػػأف يػػػوفي العميػػػؿ القػػػروي بوعػػػ
والقرى المجاورة مف راغبي أداء فريضة الحج إلى شركتو السياحية، وىو األمر الذي 
ألػػػح عميػػػو قبػػػؿ أف ينصػػػرؼ مػػػف مكتػػػب المحػػػامي صػػػديقو ويجعمػػػو يسػػػتكمؿ بيانػػػات 

 العميؿ الجديد.

 حضور المدينة وأخالقياتها في مسرحية )بيضة كريستوفر كولومبس( :

ة " بيضػػة كريسػػتوفر كولػػومبس " لألديػػب )نجػػاتي جمعػػو لػػي( تمثػػؿ مسػػرحي        
فػػػػي مكتػػػػب أحػػػػد المحػػػػاميف فػػػػي مدينػػػػة  أحػػػػداثيانموذجػػػػًا لمجتمػػػػع المدينػػػػة، وتػػػػدور 

زميػػر(. ويبػػرع )نجػػاتي جمعػػو لػػي( فػػي وصػػؼ مكتػػب المحػػامي و ُيصػػدر لمقػػارىء إ)
 عف ذلؾ المحامي مف خالؿ تفصيالت بالغة الدقة : تصورا

بمسػػند خمفػػي .  دّواراليمػػيف مكتػب مػػف خشػػب الجػوز، ومقعػػد  " يوجػد عمػػي         
الفتػػػػة عمػػػػي الحػػػػائط مكتػػػػوب عمييػػػػا ) أجػػػػرة االستشػػػػارة خمػػػػس عشػػػػرة ليػػػػرة (   وخمفػػػػو

وأعالىػػا بورتريػػو آلتػػاتورؾ . وعمػػي اليسػػار أريكػػة ومقعػػداف مػػف الجمػػد المغربػػي بنػػي 
شػبو مػوري الموف . وفي المنتصػؼ منضػدة صػغيرة . أمػا فػي المػؤخرة فينػاؾ حػاجز ب

شفاؼ يفصؿ المكاف الػذي يجمػس فيػو الكاتػب. وعمػي يسػار ىػذا الحػاجز يوجػد بػاب 
الػػػدخوؿ. وأمػػػاـ الحػػػاجز مكتبػػػة مميئػػػة بكتػػػب القػػػانوف والتشػػػريعات .. وعمػػػي الحػػػائط 

 ٔ"مثؿ شيادة المحاماة في إطار... ياء متنوعة توجد في مكتب كؿ محاـاأليسر أش

                                                 

1  -  CUMALI,Necati: Krıstof  Kolomb’un Yumurtası, Bütün Oyunları,C1, 
Cumhuriyet Kitapları, Ġstanbul,Ekim 2004,s.61. 
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حػػامي أنػػو إنسػػاف حػػريص عمػػى المظػػاىر يبػػدو مػػف وصػػؼ ديكػػور مكتػػب الم       
في تأنؽ المكتب، وىو ما يعكسو األثات الفاخر؛ حتى يبير عمػالءه  ومغاؿٍ الشكمية 

شػأف، كمػا ُيظيػر ديكػور المكتػب كونػو محبػًا لممػادة ، وىػو  او ذ اً ماىر  اً بكونو محامي
ف مينة ما نستدؿ عميو مف الموحة التي تحدد قيمة أية استشارة قانوينة، عمى الرغـ أ

المحاماة رسالة قبؿ أف تكوف مينة، ويقاؿ عنيا القضاء الواقؼ. فكيؼ لمف ىػو فػي 
منزلػػة القاضػػي أف يسػػتغؿ المظػػاىر الشػػكمية فػػي إييػػاـ عمالئػػو بمػػا ىػػو لػػيس عميػػو، 

 ويجعؿ مف المادة ىدفًا لو قبؿ رسالة مينتو .

لػػػػيس لػػػػـ نتعسػػػػؼ فػػػػي الحكػػػػـ عمػػػػى المحػػػػامي السػػػػيد ) سػػػػمماف حقجػػػػودار( إنػػػػو     
، ولكػػف يػػواري قمػػة ميارتػػو خمػػؼ الػػديكور المبيػػر لمكتبػػو، وخيػػر  بالمحػػامي المخضػػـر
مثاؿ عمى ذلؾ أنو حينما ىاتفو صديؽ الدراسة القديـ السيد )كماؿ اوزآري( صػاحب 
شػركة السػياحة وأخبػره أنػو سػوؼ يػػزوره وبصػحبتو عميػؿ جديػد بشػأف قضػية ميػػراث، 

مػػػد القػػػانوف المػػػدني ليقمػػػب فيػػػو، ممػػػا عمػػػى الفػػػور نػػػادى عمػػػى كاتبػػػو حتػػػى يعطيػػػو مج
 يعكس قمة خبرتو، عممًا بأف قضايا الميراث مف األمور البدييية عند المحاميف.

 "سمماف حقجودار : ىال أعطيتني القانوف المدني ذلؾ مف ىناؾ
 ) يأخذ عمر القانوف مف المكتبة ويعطيو لو ( 

 . واجمسأنت إلى مكانؾ  اذىب أشكرؾ، ىيا
ذات الحقػػػػوؽ القػػػػانوف ( الواجػػػػب إلنقػػػػاذ األسػػػػيـ الماليػػػػة   تصػػػػفح )يخػػػػرج عمػػػػر، وي

الماليػػػة .. األسػػػيـ الماليػػػة ذات الحقػػػوؽ المحفوظػػػة ) يتجػػػوؿ المحفوظػػػة .. األسػػػيـ 
بػػػالموت ..   بعينيػػػو بػػػيف عنػػػاويف المػػػواد ( الورثػػػة القػػػانونييف .. اإلجػػػراءات المتعمقػػػة

ثػػة أربػػاع لألبنػػاء، و النصػػؼ .. الثال ٖ٘ٗ، نعػػـ المػػادة ٕ٘ٗ، والمػػادة ٔ٘ٗالمػػادة 
 ٔلألب واألـ، والربع لألخوة .. ثـ إذا لـ تكف ىناؾ حالة أخرى نطالب بحصة ..."

                                                 

1- a.g.e.,s.66. 
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مػػػػػف   مجموعػػػػػة تشػػػػتمؿ مسػػػػػرحية " بيضػػػػػة كريسػػػػػتوفر كولػػػػػومبس " عمػػػػػى 
أىػػػؿ المدينػػػة، قػػػدميا األديػػػب ) نجػػػاتي  تصػػػؼقػػػيـ األخالقيػػػة ظػػػواىر السػػػموكية والال

 .   في معايشة يوـ كامؿ في مكتب أحد المحاميف جمعو لي (، أثناء مشاركتنا لو

وفيمػػػا يمػػػي نسػػػتعرض مجموعػػػة مػػػف الظػػػواىر التػػػي تشػػػكؿ أنمػػػاط السػػػموؾ، 
 وكذلؾ القيـ األخالقية التي تضمنتيا المسرحية وفقًا لترتيب األحداث :

 أ.انتهاك األعراض : 

واعػػػد تقػػػـو كػػػؿ مينػػػة مػػػف الميػػػف اإلنسػػػانية عمػػػى أخالقيػػػات وآداب، تشػػػكؿ ق       
ضػػابطة ليػػذه المينػػة، ومحػػددات لمعمػػؿ. ويعتبػػر عنصػػرا االسػػتقامة ، وحسػػف الخمػػؽ 
مف األخالقيػات الػالـز توافرىػا فػي رجػؿ القػانوف، وعميػو ضػرورة اجتنػاب الممنوعػات 
شرعًا وعرفًا مع التحمي بالوقار والعفة. أما بطؿ المسرحية السيد )سػمماف حقجػودار( 

 مجاؿ القانوف. كاف نموذجًا سيئًا لمعامميف في

" سػػمماف حقجػػودار : ) يػػرف اليػػاتؼ . يتحػػدث إلػػى العميػػؿ ( ألػػو .. نعػػـ تفضػػمي . 
 يا عزيزتي ؟  ىذه أنتِ ىؿ 

    ىػػػؿ لػػػي أف أعرفػػػؾ ؟ لقػػػد عرفتػػػؾ عمػػػي الفػػػور . قمػػػت إننػػػي عرفتػػػؾ ؟ ىػػػا أنػػػا ذا قػػػد
 عرفتؾ .. مف أنِت؟  وماذا إف قمت مف تكونيف.. ىؿ ستخجميف؟ .. 

 كذا لف أقوؿ أنا أيضًا .. فيذا يعني أنؾ ال تثقيف بي .. أليس كذلؾ؟ ماداـ األمر ى
             لػػػػػو كانػػػػػت لػػػػػديِؾ ثقػػػػػة بػػػػػي لصػػػػػدقتي أننػػػػػي عرفتػػػػػؾ .. ىػػػػػذه أنػػػػػِت .. زىػػػػػرة حيػػػػػاتي
اليانعػػػػػة .. نػػػػػوري .. شمسػػػػػي .. شػػػػػجرة المانوليػػػػػا الخاصػػػػػة بػػػػػي .. نعػػػػػـ تضػػػػػحكيف 

 وتسخريف مني .. أليس كذلؾ؟ 
عرفتػػؾ ؟ فمػػف تػػراه سيتصػػؿ غيػػرؾ؟ ولكػػف أنػػتف النسػػاء ال  كيػػؼ تػػريف األمػػر .. ىػػؿ

تػػػػثقف بمػػػػف يحبػػػػونكف أبػػػػدًا .. ال النسػػػػاء .. نعػػػػـ النسػػػػاء .. أمػػػػا الرجػػػػاؿ فينخػػػػدعوف 
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ويصػػػدقوف .. ولكػػػف أنػػػتف فتسػػػتمتعف بطعػػػف خنػػػاجر الشػػػؾ فػػػي قمػػػوب مػػػف يستسػػػمـ 
.. لمػػف ورؤيتنػا ونحػػف نتقمػب مػػف شػػدة اآلالـ .. فػي الواقػػع ال يمكػػف الوثػوؽ بالنسػػاء 

 كانت ىذه المقولة ؟ ربما لشكسبير .. ربما أيضًا لنابميوف.

ىػػؿ كانػػت : إف الرجػػؿ الػػذي يصػػدؽ النسػػاء يشػػبو الجنػػدي الػػذي يخػػوض حربػػًا دوف 
سػالح .. أـ مػاذا؟ كانػػت شػيئًا كيػػذا ولكنيػا صػػحيحة .. صػحيحة لمغايػػة . عمػى أيػػة 

              اذا كػػػػاف يجػػػػػبثالثػػػػة أيػػػػاـ؟ حسػػػػنًا مػػػػ تحػػػػاؿ أيػػػػف أنػػػػِت منػػػػذ عػػػػدة أيػػػػاـ؟ ىػػػػؿ مػػػػر 
            أف يمػػػػػػػر .. ثػػػػػػػالث سػػػػػػػنوات . لكننػػػػػػػي شػػػػػػػعرت بيػػػػػػػا كػػػػػػػثالث سػػػػػػػنوات .. اسػػػػػػػتمعي
لي .. التحزنيني .. اتركي اآلف كؿ ىذه الترىات أخػرج ال أخػرج .. يجػب عميػؾ أف 
 تخرجي. ال تنسي أننا لف نخػػػػالؼ ما يمميو عمينا عشػقنا مػف أوامػر .. نعػـ يجػب أف

كػػؿ مػػرة .. إلػػى طبيػػب األسػػناف أـ الخيػػاط؟ أـ سػػتذىبيف  فعمتػػى فػػىمػػا تخرجػػي .. ك
 إلى أمؾ ؟  اختمِؽ أي شيء.. صفية عزيزتي .. روحي .. استمعي لي ...

وجػػػد مشػػػكمة .. كمػػػا تريػػػديف .. إف أردتػػػي ت ي أيػػػة حػػػاؿ مػػػا دمنػػػا قػػػد اتفقنػػػا فػػػالعمػػػ
بعػد السػاعة   فاحضري إلى ىنا . إف كاف األمر كذلؾ فمتأِت إلى المنزؿ .. وسػأكو 

حسػػنا يػػا عزيزتػػي .. حسػػنا يػػا روحػػي .. سػػأنتظرؾ . الرابعػػة فػػي المنػػزؿ مػػف أجمػػؾ 
"...ٔ 

حػػػػرص ) نجػػػػاتي جمعػػػػو لػػػػي ( عمػػػػى إعطػػػػاء صػػػػورة لممتمقػػػػي عػػػػف ىػػػػذا           
ظيػػػاره بأنػػػو ىاتػػػؾ لألعػػػراض وسػػػيىء  المحػػػامي الفاسػػػد، فػػػي بدايػػػة البنػػػاء الػػػدرامي وا 

خرى، فمف يقدـ عمػى فعػؿ الكبػائر يسػُيؿ عميػو الخمؽ، حتى ال يصدـ بأية ممارسة أ
تزييؼ الحقائؽ والظمـ وأكؿ حقوؽ اآلخريف، وىػو مػا يتنػافي مػع منظومػة القػيـ التػي 

 يجب أف يكوف عمييا رجاؿ القانوف.

 
                                                 

1- a.g.e.,s.66-67. 
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 ب. سيادة المادة ولغة المصالح الشخصية : 

مػف ر يغمب عمى العالقات اإلنسانية فػي مجتمػع المدينػة، أنيػا تؤسػس وتسػتم       
المصالح الشخصية والمنفعة المادية، ونادرًا ما نجد مف يتعاوف مع اآلخر دوف  أجؿ

. ويعمؿ أىؿ المدينة ىذه الممارسات بنمط يحقؽ مأرباأف ينتظر مف ورائو مقاباًل أو 
) بيضػة كريسػتوفر الحياة الالىث وراء لقمة العيش. وعمد ) نجاتي جمعو لي ( فػي 

ي بشػػكؿ العالقػات فػي مجتمػع المدينػػة لينفػرىـ مػف ىػػذا كولػومبس ( أف يبصػر المتمقػ
 الشكؿ مف العالقات ويعيدوا حساباتيـ في حياتيـ : 

كمػػاؿ اوزآري : ىػػؿ سأحصػػؿ عمػػى منفعػػة منػػؾ أو مػػف ىػػذا الصػػديؽ ) يشػػير إلػػى " 
أحصػػؿ .. ألػػيس كػػذلؾ ؟ لػػيس لػػي منفعػػة ألػػيس كػػذلؾ ؟ ولػػو  سػػمماف ( ؟ ال .. لػػف

 أكف ألربح خمسيف أو مائة ليرة ... كنت أباشر أعمالي اآلف ألـ
انتظػػر .. ال تقطػػع حػػديثي .. ولكػػف ال قيمػػة لخمسػػيف أو مائػػة ليػػرة فيمػػا بيننػػا. فمػػا 
أجػده الئقػػًا بػػؾ أف تعتنػػي بػي مثممػػا أعتنػػي بػػؾ ! أي أنػو عنػػدما يحػػيف وقتػػو سػػتعتني 

 ! بي أنت أيضاً.. ال يمكنؾ أال تفعؿ ذلؾ
أّنى لي أف أصؿ ليذا الحػد ؟ مػف أكػوف حتػى ىدايت طانري فردي : استغفر اهلل .. 

 أعتني بؾ يا سيد كماؿ يا عظيـ الشأف ؟
كماؿ اوزآري : ال ليس ىذا ىو األمػر!  أنػت تعػرؼ الحكايػة حينمػا جػاء اليػـو الػذي 
ف لػػـ تفعػػؿ فػػال  احتػػاج فيػػو األسػػد إلػػى ا لفػػأر.. فيكػػذا ىػػي الػػدنيا . إف تػػزرع تجػػِف، وا 

           لػػف تسػػتطيع أف تحصػػد بكػػؿ تأكيػػد!  أنػػا اآلفثمػػار لػػؾ . ىػػؿ ستحصػػد؟ ىيػػا قػػؿ ؟ 
 أساندؾ.. وحينما يأتي وقتؾ لتساندني أنت .
 .نى، وال تقمؽ مفقط ىدايت طانري فردي : خمصني مف مشكمتي

كمػػػاؿ اوزآري : انظػػػر يػػػا سػػػيد ىػػػدايت واسػػػتمع .. كمػػػا تعمػػػـ فػػػإف أقربػػػاءؾ ومعارفػػػؾ 
 أحواليـ وأمورىـ .القروييف ينصاعوف إلى كالمؾ ومشورتؾ في كؿ 
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 ىدايت طانري فردي : أجؿ .. فيـ يقدرونني، ويحترمونني .. فالحمد هلل والشكر .
            كمػػػػػاؿ اوزآري : يحترمونػػػػػؾ بكػػػػػؿ تأكيػػػػػد ! فػػػػػأيف ليػػػػػـ برجػػػػػؿ حػػػػػؽ مثمػػػػػؾ ؟ اسػػػػػتمع
لػػي .. القرويػػوف كمػػا تعمػػـ شػػغوفوف بالػػديف وال يقصػػروف فػػي أداء الفػػرائض والسػػنف 

 سواء الصـو أو الصالة . ويؤدونيا كما يجب
 ىدايت طانري فردي : الحمد هلل .

كماؿ اوزآري : فمػف يحصػؿ عمػى مبمػأل قميػؿ مػف المػاؿ ال يفكػر إال فػي سػداد ديونػو 
 والذىاب إلى الحج.

ىػػدايت طػػانري فػػردي : الحػػج ىػػو ديػػف أيضػػًا فػػي أعناقنػػا جميعػػًا بعػػدما تتػػوافر لػػدينا 
 االمكانيات .

فػػػي الواقػػػع إف لػػػـ تكػػػف حياتنػػػا فػػػي ىػػػذه الػػػدنيا اسػػػتعدادًا كمػػػاؿ اوزآري : بػػػالطبع ! ف
مػػػا ىػػػي ضػػػرورة الحيػػػاة بطريقػػػة  لمكاننػػػا فػػػي العػػػالـ اآلخػػػر، فػػػألي شػػػيء تكػػػوف؟ قػػػؿ

أكمػؿ. قػؿ .. أنػت   ى؟ أقصد لماذا سنحيا؟ انتظر .. ال تقاطع حػديثي، ودعنػأخرى
 تحبني .. أليس كذلؾ ؟

 ىدايت طانري فردي : وىؿ ىناؾ شؾ في ذلؾ ؟
مقابػػؿ مػػػا فعمتػػو لػػػؾ اليػػـو مػػػف  ؿ اوزآري : وأنػػػا أيضػػًا أحبػػػؾ .. انظػػر اآلف فػػػيكمػػا
  قدمتػػو لػػؾ مػػف .. ابعػػث لػػي بأربعػػة حجػػاج وىػػذا يكفػػي .. حتػػى أسػػامحؾ فيمػػاخيػػر

 خدمة .
 ىدايت طانري فردي: اترؾ لي ىذا األمر.

 كماؿ اوزآري : لديؾ بطاقتي .. أليس كذلؾ ؟ ولكف حتى لو كانت عندؾ، ال ضرر
) يعطيػو خمػس أو عشػر بطاقػات ( اقرأىػا لمػف ال يعػرؼ  المزيد. خذ ىذه أيضػاً مف 

القػػػراءة، وقػػػؿ ليػػػـ " شػػػركة النػػػور لمسػػػياحة " أعػػػِط كػػػؿ مػػػنيـ بطاقػػػة وال تشػػػغؿ بالػػػؾ 
 بالباقيف. وليكفيني أف يحمموا سالمؾ إليّ .
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 ٔىدايت طانري فردي : ال تقمؽ عمى اإلطالؽ..."

ي مف المكالمة الياتفية التػي اسػتقبميا، يعػرض عميػو وبعد أف ينتيي المحام         
المسػتندات التػي بموجبيػا كتػب  السػيد ) كمػاؿ ( وصػاحب القضػية السػيد ) ىػدايت (

األصػػغر كػػؿ مػػا يممػػؾ لزوجتػػو، وأثنػػاء إطػػالع المحػػامي عمػػى ىػػذه المسػػتندات،  وهأخػػ
            اسػػػػتغؿ السػػػػيد ) كمػػػػاؿ ( صػػػػاحب شػػػػركة السػػػػياحة ىػػػػذا الوقػػػػت و كػػػػرر طمبػػػػو مػػػػف

) ىػػػػدايت ( ولكػػػػف ىػػػػذه المػػػػرة طمػػػػب عمػػػػالء أكثػػػػر مػػػػف المػػػػرة السػػػػابقة حينمػػػػا  السػػػػيد
ة المحػػػامي الػػػذي تفضػػػؿ عمػػػى السػػػيد استشػػػعر أف حػػػؿ القضػػػية موجػػػود لػػػدى صػػػديق

 ىدايت ( وعرفو بو :)

" كمػػاؿ اوزآري : افعػػؿ مػػا تػػراه يػػا عزيػػزي سػػمماف .. افعػػؿ مػػا تػػراه صػػوابًا .. و نحػػف 
ىػػدايت ( مػػف الجيػػد أف ىػػذا خطػػر ببػػالي .. كػػـ عػػدد القػػرى   سػػنتحدث معػػاً.. ) إلػػى

 بكماؿ باشا ؟

 ىدايت طانري فردي : ) محاواًل أف يفيـ مقصده ( سبع وعشروف.

 كماؿ اوزآري : والمركز أيضًا مزدحـ .

 ىدايت طانري فردي : إلى حد ما .. ىؿ مف الممكف أال يكوف مزدحمًا ؟

سػػيد ىػػدايت .. فػػإذا أردت ابعػػث لػػي سػػتة أو كمػػاؿ اوزآري : لقػػد قمػػت بحسػػاباتي يػػا 
 سبعة حجاج عمى األقؿ .

ىدايت طانري فردي : قمت لؾ يػا سػيد كمػاؿ أف تتػرؾ لػي ىػذا األمػر .. اسػتمع لمػا 
 ٕأقولو .. اترؾ لي ىذا األمر..."

                                                 

1 - a.g.e.,s.73-74. 
2 - a.g.e.,s.75. 
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يسػػػتمر صػػػػاحب شػػػػركة السػػػياحة فػػػػي ابتػػػػزازه لمريفػػػي المميػػػػوؼ عمػػػػى مػػػػف           
أخيػػو. وحينمػػا يسػػمع السػػيد ) كمػػاؿ ( ىميمػػة صػػديقو يسػػاعده فػػي دعػػواه ضػػد أرممػػة 

المحامي وىو يدوف مالحظاتو في ضوء المسػتندات التػي أمامػو، ويعمػـ حجػـ التركػة 
التػػي سػػيرثيا السػػيد ) ىػػدايت ( عػػف أخيػػو، يسػػتغؿ الموقػػؼ ويبػػادر فػػي طمػػب المزيػػد 

ت( مػػػف العمػػػالء لشػػػركتو. وال يكتفػػػي بمجػػػرد الطمػػػب، ولكػػػف يسػػػند إلػػػى السػػػيد ) ىػػػداي
ميمػػػػة توزيػػػػع كتيبػػػػات الدعايػػػػة لشػػػػركتو السػػػػياحية، وجمػػػػع أختػػػػاـ، وبطاقػػػػات ىويػػػػة، 

 غبي السفر ألداء فريضة الحج : اوالصور الشخصية ، لر 

 " سمماف حقجودار : ) يدوف المالحظات ميميًا ( ثالثة حقوؿ، ومنزؿ، وحانوت.

فػػػي ىػػػذا كمػػػاؿ اوزآري : لػػػيس صػػػوابًا لػػػـ أتمكػػػف مػػػف الحسػػػاب جيػػػدًا .. لقػػػد ُخػػػدعت 
 األمر.. يقع عمى عاتقؾ إرساؿ عشرة حجاج لي عمى األقؿ .. عشرة حجاج .

 ىدايت طانري فردي : مف يعرؼ ربما أحد عشر .. ىذا نصيب .

كمػػاؿ اوزآري : حسػػنًا .. وأنػػا أيضػػًا أنتظػػر منػػػؾ ىػػذا .. ) يفػػتح حقيبتػػو ( خػػذ ىػػػذه 
عشػػر أو عشػػروف كتيبػػات الحػػج لشػػركة النػػور لمسػػياحة الخاصػػة بنػػا .. ىػػذه خمسػػة 

فمتكف معؾ .. تحوي كػؿ شػيء عػف األسػعار والمواعيػد لمػف يرغػب فػي السػفر  اً كتيب
بالطػائرة أو البػاخرة أو القطػار أو الحافمػة أو مػا إلػػى ذلػؾ .. وخػذ مػنيـ فقػط األختػػاـ 
وبطاقػػػات اليويػػػة وأربػػػع صػػػور فوتوغرافيػػػة لكػػػؿ فػػػرد، وليتركػػػوا لنػػػا البػػػاقي، وليجيػػػزوا 

 ٔف سنجيز ليـ تحويؿ العممة وجواز السفر..."نقودىـ فقط .. و نح

يريد ) نجاتي جمعو لي ( أف يقدـ رسالة لممتمقي فحواىا أف الجزاء مف جنس        
العمػػؿ، فمػػف يطمػػع فػػي اآلخػػر، حتمػػًا سػػيجد مػػف يسػػتغمو ويطمػػع فيػػو. وحينمػػا ييػػوف 

مػػرًا األخ عمػػى أخيػػو، فػػال أسػػوأ مػػف ذلػػؾ عمػػى مسػػتوى العالقػػات اإلنسػػانية، ويصػػبح أ

                                                 

1 - a.g.e.,s.75-76. 
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عاديػػػػػًا  أف نػػػػػرى بػػػػػيف اآلخػػػػػريف الػػػػػذيف ال تحكميػػػػػـ صػػػػػمة الػػػػػدـ ممارسػػػػػات االبتػػػػػزاز 
 والمساومات واألطماع .

 ج. قطع صمة األرحام : 

حػػث ديننػػا الحنيػػؼ عمػػى صػػمة األرحػػاـ والبػػر واإلحسػػاف إلػػييـ، ونيػػى وحػػذر        
طيعػػة عػػف قطيعػػتيـ واإلسػػاءة إلػػييـ. وقػػد حػػذرنا الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ مػػف ق

األرحػػاـ؛ ألنيػػا تمنػػع مػػف يقػػدـ عمييػػا دخػػوؿ الجنػػة. ويعػػد اإلسػػالـ صػػمة الػػرحـ مػػف 
الحقػػػوؽ العشػػػرة التػػػي أمػػػر اهلل بيػػػا أف توصػػػؿ فػػػي قولػػػو تعػػػالى: " َواْعُبػػػُدوْا المّػػػَو َواَل 

رسػػوؿ صػػمى . وقػػد أخبرنػػا ال ُٔتْشػػِرُكوْا بِػػِو َشػػْيئًا َوِباْلَواِلػػَدْيِف ِإْحَسػػانًا َوبِػػِذي اْلُقْرَبػػى ... "
مػػف كػػاف » اهلل عميػػو وسػػمـ أف صػػمة الػػرحـ ىػػي شػػعار اإليمػػاف بػػاهلل واليػػـو اآلخػػر:  

 .ٕ«يؤمف باهلل واليـو اآلخر فميصؿ رحمو

نضػطمع بػو ولما كاف ) نجاتي جمعو لي ( قد أولى األسػرة اىتمامػًا كبيػرًا؛ لمػا       
ألسػػػرة كبيػػػر فػػػي مػػػد المجتمػػػع بعناصػػػر صػػػالحة، ومتػػػى صػػػمحت مؤسسػػػة ا مػػػف دور

كػػػػاف طبيعيػػػػًا أف يسػػػػمط الضػػػػوء عمػػػػى ظػػػػاىرة قطػػػػع صػػػػمة و صػػػػمح المجتمػػػػع بأسػػػػره، 
األرحاـ، وما يترتب عمييا مف تفشي الحقد والبغضاء والشػحناء محػؿ األلفػة والمحبػة 

                 والرحمة بيف األخوة وأقرب األقربيف.

مػف تصػديو  وأغمب الظف أف )نجاتي جمعػو لػي ( حتػى يحػدث األثػر المرجػو       
ليذه الظاىرة، جعؿ فاعميا رجاًل مف أصوؿ ريفية؛ ألف أىػؿ الريػؼ بمػا يتمتعػوف بػو 
مػف حػس دينػي قػوي يتحػروف مػا أمرنػػا بػو اهلل عػز وجػؿ، ولكػف ضػعاؼ النفػوس فػػي 

   كػؿ زمػاف و مكػػاف ال يػأبيوف بػػاألوامر اآللييػة ويخرجػػوف عمييػا. ويعػػد نمػوذج السػػيد     
) بيضػة كريسػتوفر كولػومبس ( نموذجػًا سػيئًا مسػرحية  ) ىدايت طػانري فػردي ( فػي

                                                 

 .ٖٙ: اآلية  نساءسورة ال - ٔ
 البخاري ومسمـ  - ٕ
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لمريفػػي الػػذي نسػػى تعػػاليـ دينػػو وصػػمة رحمػػو، فكونػػو األخ األكبػػر جعمػػو يرغػػب فػػي 
السػػيطرة عمػػى مصػػير أخيػػو األصػػغر، فقػػد كػػاف وصػػيًا عميػػو وقػػاـ بتربيتػػو بعػػد وفػػاة 

 :  والدىما، ورأى أنو يحؽ لو أف يرسـ مستقبؿ أخيو و يختار لو شريكة حياتو

 سمماف حقجودار : ىؿ كانت ىناؾ خصومة بينؾ و بيف المتوفى ؟" 
ىدايت طانري فردي : لقد كاف أخي يػا سػيدي .. أخػي مػف أبػي وأمػي .. ىػؿ ىنػاؾ 

 قرابة أقوى مف ذلؾ ؟
 سمماف حقجودار : لقد سألت إذا ما كانت ىناؾ خصومة أو عداوة ؟

األخ وأخيو ؟ كؿ ما  ىدايت طانري فردي : أية خصومة ؟ ىؿ مف خصومة بيف
 .غضب األخوة .. أو دالؿ األخوة إنوفي األمر أننا لـ نكف نتحدث منذ أف تزوج ..

 سمماف حقجودار : حسنًا .. كيؼ تـ ىذا األمر ؟
 ىدايت طانري فردي : ىؿ أحكي مف البداية ؟

سػػػمماف حقجػػػودار : احػػػِؾ حضػػػرتؾ مػػػف البدايػػػة ) يػػػدخؿ عمػػػر ديػػػديف ليأخػػػذ فنجػػػاف 
 جاجة المياه الغازية(القيوة وز 

ىػػدايت طػػانري فػػردي : ىػػذا مػػف فعػػؿ امػػرأة .. لقػػد تػػدخمت امػػرأة .. وىػػؿ تركػػت تمػػؾ 
نا أال يتزوجيا، لكننا لـ نستطع ر قد قمنا لو مراراً، وتوسمنا وأصر المرأة عقاًل ألخي ؟ ل

 أف نمنعو. ) يخرج عمر ديديف (
 سمماف حقجودار : نعـ ؟

ج الفتاة برجؿ ؟ مف أجؿ مالو ! مف أجؿ أمالكو ! ىدايت طانري فردي : لماذا تتزو 
 لقد تزوجتو المرأة وىا ىي قد وضعت يدىا عمى كؿ أمالكو .

 سمماف حقجودار : وبعد ذلؾ ؟
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ىدايت طانري فردي : ىذه ىي النياية يا سيدي .. ىػؿ مػف األفضػؿ أف أحكػي مػف 
 البداية .

 الخطوط العريضة .سمماف حقجودار : ال تقؼ عند تفاصيؿ مثؿ ىذه .. احِؾ 
ىػػدايت طػػانري فػػردي : اسػػمعني فقػػط .. لقػػد مػػرت خمسػػة عشػػر عامػػًا منػػذ أف تػػوفى 
والدنا .. وكاف أخي يصغرني بخمس سنوات ولـ أعاممو بشكؿ مختمؼ عػف زوجتػي 

 ٔوأبنائي حتى ال يتشتت شمؿ بيت أبينا..."

أف يبػػػرر يحػػػاوؿ التػػػاجر الريفػػػي السػػػيد )ىػػػدايت( مػػػف خػػػالؿ الحػػػوار السػػػابؽ        
قطيعتو ألخيو التي أسػماىا بػدالؿ األخػوة، كمػا أنػو يحػاوؿ أف ينفػي عػف نفسػو تيمػة 

تعيػػد ، وىػػو مػػف ءهطمعػػو فػػي تركػػة أخيػػو، فيػػو الػػذي عاممػػو كمػػا يعامػػؿ زوجتػػو وأبنػػا
مفتونػًا بفتػاة سػمبت عقمػو  أخػوهأرض والدىما وتجارتو ، في الوقت الػذي كػاف  برعاية

 دوف أف يتحرى عف عائمتيا وأصميا.وعقد العـز عمى الزواج منيا 

"ىدايت طانري فردي : كاف ال يحب أعماؿ الزراعة أو التجارة ... وكاف يحف دائمًا 
شػػبابو ُأعجػػب بفتػػاة دوف أف يسػػأؿ عنيػػا أو يتقصػػى عػػف  صػػبوةإلػػى المدينػػة، وفػػي 

 أصميا وعائمتيا. في البداية منعناه مف ذلؾ، كما أنو لـ يكف قد اعتـز األمر. ولمػاذا
سػػيتزوج؟ فزوجػػة أخيػػو تغسػػؿ لػػو مالبسػػو، وتحيػػؾ لػػو مػػا انقطػػع منيػػا، وتعمػػؿ عمػػى 

 ٕراحتو، وكذلؾ أبنائي يقنعوف بالقميؿ منو، فمماذا سيتزوج ؟..."
ينكر السيد )ىدايت( حؽ أخيو، في أف يتزوج ويؤسس أسػرة؛ خشػية منػو أف         

ار يعمػػؿ جاىػػدًا فػػي يسػػتقؿ بحياتػػو ويفقػػد ىيمنتػػو وسػػيطرتو عميػػو. ومػػف خػػالؿ الحػػو 
تبريػػر قطيعتػػو ألخيػػو، الػػذي لػػـ يسػػتجب لرأيػػو ولػػرأي العائمػػة، وتمسػػؾ بػػالزواج بمػػف 

                                                 

1  -  CUMALI,Necati: Krıstof  Kolomb’un Yumurtası,s.76-77. 
2- a.g.e.,s.77. 
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أحبيا دوف أف يولي اىتمامًا ألعتراض أىمو، وألقى عمى عاتقو مسئولية إدارة أمػالؾ 
 أبييـ، وكانت أخباره تصميـ عمى فترات متباعدة.

لقد ترؾ أخي مسئولية أمالكو عمى ..   فقط "ىدايت طانري فردي : استمع لما يأتي
عاتقي، وسافر إلى أزمير ثـ إلى استانبوؿ. ومػرت ربمػا مػا يزيػد عمػى عشػر سػنوات 

 كنا نتعرؼ أخباره مف عيد إلى  آخر، وىذا كؿ ما نعرفو عنو.

 سمماف حقجودار : ىذه أمور ليست مف صميـ قضيتنا.. وبعد ؟ 
ذا أخػوؾ مػاذا سػتفعؿ ؟ ال يمكنػؾ أف ىدايت طانري فردي : قمنا لقد أتى وأخػذناه فيػ

لونػػو. ولقػػد شػػب أوالدي  تغيػػرتتركػػو عمػػى البػػاب ورأيتػػو يسػػعؿ بصػػوت مبحػػوح وقػػد 
وكبروا، وبات المنزؿ ال يسعنا وعمى الرغـ مف وجود منػزؿ آخػر كػاف يممكػو والػدي، 
ولكػػف يسػػكنو أحػػد المسػػتأجريف وال يمكننػػا إخراجػػو فقػػد جيػػزت مكانػػًا فػػي إحػػدى زوايػػا 

ولـ يمض خمسة عشر يومًا حتى ظيرت ىذه المرأة مػف جديػد . وأعتقػد أنػو  منزلي،
لػـ يكػف بينيمػػا عقػد زواج، و نحػف يػػا سػيدي أسػػرة شػريفة محترمػة. ولػػدّي بنػت كبيػػرة 
وال أريد ليا أف تػرى مػا يحػدث بينيمػا، فالشػرؼ عنػدنا فػي المقػاـ األوؿ. ولكػف أخػي 

فضػػي وعػػائمتي ليػػا. لقػػد نظػػرت أصػػر عمػػى الػػزواج مػػف ىػػذه المػػرأة عمػػى الػػرغـ مػػف ر 
المرأة إلى أخي وجدتو عمى فراش المػوت، مػف ثػـ انفػردت بػو واسػتولت عمػى أمالكػو 

 وأموالو، وكيؼ ال تفعؿ ؟ وكيؼ لي أنا، أو أنت أف نترؾ مثؿ ىذه الفرصة .
 .شخصية، والمحكمة ال تسأؿ عف ذلؾ سمماف حقجودار: عمى كؿ حاؿ ىذه مسائؿ

المحكمػة عػف ذلػؾ فػال  نسػألؾمى أية حاؿ يػا سػيدي إف لػـ ىدايت طانري فردي : ع
 تذكره. لقد حرضتو ىذه المرأة كثيرًا وأوغرت صػدره ،ولكنػي لػـ أعاممػو بالمثػؿ، وقمػت
لنفسي فمتصبر، ولتكف أنت األكبر. ولـ أرغب في االستحواذ عمػى أرضػو، فتقاسػمنا 

تػػؽ سػػويًا منػػذ ذلػػؾ كػػؿ مػػا نمتمػػؾ، و تػػزوج أخػػي ىػػذه المػػرأة فػػي ىػػذه األثنػػاء ولػػـ نم
 ٔالحيف..."

                                                 

1- a.g.e.,s.77-78. 
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عمى الرغـ مػف سػعي السػيد )ىػدايت( أف يػوحي لممحػامي أف ىػذه المرأة/أرممػة       
ه ليتزوجيػا. ولكػف الحػؽ أنػو يكرىيػا ابب القطيعة بينيـ؛ ألنيا أغػوت أخػأخيو ىي س

ألنيا ىي السبب في مطالبة أخيو بنصيبو في ميراث أبييـ بعدما كاف ىػو مػف يػدير 
ارة تجارة ييـ. ونجده يتفنف في ذكر أسباب غير حقيقية لنفوره منيا؛ منيا إدأمالؾ أب

ه عمػػػػى نصػػػػيبو مػػػػف ميػػػػراث والػػػػدىما، وىػػػػو األمػػػػر و خاصػػػػة بيػػػػا بعػػػػدما حصػػػػؿ أخػػػػ
المسػػػتيجف فػػػي مجتمػػػع الريػػػؼ، حيػػػث أصػػػبحوا حػػػديث المجػػػالس و الكػػػت سػػػيرتيـ 

ؿ وزوجيػا يقضػي األلسف، فكيؼ ليذه الشابة الجميمة النضرة أف تعمؿ وتخالط الرجا
 يومو في فراش المرض دوف رعاية.

 حانوتػػػا"ىػػػدايت طػػػانري فػػػردي : كانػػػت ىػػػذه المػػػرأة  تمتمػػػؾ بعػػػض األمػػػواؿ ففتحػػػت 
وبػػدأت العمػػؿ بالفعػػؿ، أمػػا أخػػي فكػػاف يقضػػي نصػػؼ يومػػو مريضػػًا فػػي الفػػراش. أمػػا 
ىػػي فكانػػت شػػابة جميمػػة ونضػػرة، فتناقمػػت األلسػػنة سػػيرة أخػػي المػػريض زوج الشػػابة، 

أصـ أذني حتى ال أسمع ما تردده األلسنة. ومرت ثالثػة أعػواـ وسػمعت عبػر  وكنت
مأذنػػػة المسػػػجد أف ىنػػػاؾ جنػػػازة، فسػػػألت عػػػف المتػػػوفى فربمػػػا يكػػػوف لػػػو ديػػػف عنػػػدي 

ني أف الميت ىو أخي. فما رأيؾ يا سيدي؛ ألـ يجػدر بتمػؾ نفأقضيو، فإذا بيـ يخبرو 
الصػواب أف أتػرؾ شػأني لمثػػؿ المػرأة أف تأتينػا وتخبرنػا بشػأف مػرض أخػػي. فيػؿ مػف 

 ٔىذه المرأة..."

يمجأ األديب ) نجاتي جمعو لي ( إلى المفارقػة ليسػخر مػف السػيد)ىدايت(،          
ففػػي الوقػػػت الػػػذي يحػػػرص عمػػػى أداء صػػػالة الجنػػػازة عمػػػى المتػػػوفى مػػػف أبنػػػاء قريتػػػو 
والتػػدقيؽ فػػي التعػػرؼ عمػػى ىويتػػو حتػػى يػػوفي مػػا عميػػو مػػف ديػػوف، نجػػده قطػػع أقػػرب 

ذنػػة المسػػجد مثممػػا ئ يعمػػـ بػػأمر وفاتػػو إال مػػف خػػالؿ مه، والو ة رحػػـ لػػو وىػػو أخػػصػػم
يعرؼ بأمر وفاة أي فرد مف القرية. وأولى بػو بػداًل مػف توجيػو أسػيـ النقػد إلػى أرممػة 

                                                 

1- a.g.e.,s.78. 
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ولػػـ يكػػف بجػػواره فػػي  اهشػػعر بػػالخزي؛ ألنػػو لػػـ يكػػف يػػود أخػػأخيػػو، أف يمػػـو نفسػػو و ي
 مرضو .

 .النفاق االجتماعي : د

ألقػػػػػػت مسػػػػػػرحية ) بيضػػػػػػة كريسػػػػػػتوفر كولػػػػػػومبس ( الضػػػػػػوء عمػػػػػػى النفػػػػػػاؽ          
االجتمػػػاعي باعتبػػػاره نمطػػػًا سػػػموكيًا مسػػػتيجنًا وآفػػػة اجتماعيػػػة. ويرجػػػع تفشػػػي سػػػموؾ 
بػػداء الشػػخص رأيػػًا خالفػػًا  النفػاؽ االجتمػػاعي بػػيف أىػػؿ المدينػة بمػػا يعيبػػو مػػف تمػوف وا 

وتفشػػي لغػػة المصػػالح، فيضػػطر لقناعاتػػو؛ نظػػرًا لسػػيادة المػػادة فػػي مجتمػػع المدينػػة، 
ضعاؼ النفوس إلػى السػكوت عػف الخطػأ، والتممّػؽ لنيػؿ رضػا مػف يرجػوف منػو تمبيػة 
خدمػػة أو مصػػمحة، ظنػػًا مػػنيـ أف سػػموكيـ ىػػذا يجنػػبيـ مػػف يػػدعـ تحقيػػؽ مصػػالحيـ 

 .فحسب

ستطاع )نجاتي جمعو لي( مػف المسرحية عمى ثالثة شخوص رئيسة، ا تعتمد       
رسػػػػػػـ لنػػػػػػا مالمػػػػػػح أوليػػػػػػا، وىػػػػػػو المحػػػػػػامي ) السػػػػػػيد سػػػػػػمماف األولػػػػػػى أف ي حؼالصػػػػػػ

حقجودار(، وكوف المتمقػي انطباعػًا عنػو بأنػو إنسػاف يحػرص عمػى المظػاىر الشػكمية 
والتأنؽ الشديد، فضاًل عف كونو سيىء الخمؽ غير عفيؼ منتيؾ لحرمػة األعػراض، 

لسيد الحقوؽ اآلخريف. وحينما يتحدث ) وىي جميعيا صفات تتناقض مع إنساف راع
سػػػػمماف حقجػػػػودار( مػػػػع كاتبػػػػو عػػػػف صػػػػديؽ دراسػػػػتو ) السػػػػيد كمػػػػاؿ اوزآري ( وىػػػػو 

 الشخصية الثانية في البناء الدرامي يقوؿ : 

 "عمر ديديف : مف يا ترى ؟
سمماف حقجودار : مػف يكػوف السػيد كمػاؿ ! عزيػزي كمػاؿ اوزآري .. صػاحب شػركة 

 يت لـ يمر عمى المكتب.النور لمسياحة .. آاااه . إنؾ ال تعرفو .. فمنذ أف أت
 عمر ديديف : نعـ لـ أقابمو.
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سػػمماف حقجػػودار: إف لػػـ تقابمػػو فمػػف تخسػػر شػػيئًا .. إنػػو أحػػد األثريػػاء ولكػػف أعمالػػو 
 عمى ما يراـ ما شاء اهلل، حيث تمتقط أنفو رائحة النقود جيداً.

 )يتنفس الصعداء( 
س ىػذه الشػركة. واآلف لقد درس ثالثة أشير مف العاـ األوؿ لمحقوؽ ثـ تركيا، وأسػ 

 ٔيمتمؾ سيارة أمريكية فارىة فيو لـ يدرس ونحف درسنا..."

يعكػػس رأي المحػػامي عػػف صػػديؽ دراسػػتو حسػػرة، فيػػو ال يػػرى فيػػو أيػػة ميػػزة        
غيػػر كونػػو أحػػد األثريػػاء وصػػاحب شػػركة سػػياحية وسػػيارة أمريكيػػة فارىػػة، ولكػػف ىػػذا 

ي الػػػػذي درس وتخػػػػرج فػػػػي كميػػػػة الصػػػػديؽ لػػػػـ يكمػػػػؿ دراسػػػػتو الجامعيػػػػة، أمػػػػا المحػػػػام
الحقوؽ ال يممؾ ما يممكػو صػديقو . وحينمػا يػزوره صػديقو فػي مكتبػو و فػي صػحبتو 

بالنفػػاؽ والمجػػامالت  ئػػاً عميػػؿ جديػػد )السػػيد ىػػدايت طػػانري فػػردي(  نجػػد الحػػوار ممي
 الفجة؛ ألف األطراؼ الثالثة ال يجمعيا سوى المصمحة و النفع المادي :

  وسيال بؾ يا سيد ىدايت ." سمماف حقجودار : أىال
 كماؿ اوزآري : مثمما تعرفني أعرفو ىو أيضاً.

 ىدايت طانري فردي: ) إلى كماؿ ( حفظؾ اهلل .. ) إلى سمماف ( أىاًل بؾ سيدي .
كماؿ اوزآري : وعالوة عمى ذلؾ اسمو يعبر عنو، حقجودار.. أينمػا يكػف الحػؽ فيػو 

 ىناؾ ! فبعد اهلل ال ينجو مف يديو أي شيء.
 سمماف حقجودار : ىذا مف ذوقؾ ..

، كماؿ اوزآري : ليس مف ذوقي وال غيره .. أنا أقػوؿ الصػدؽ .. فأنػا ال أجامػؿ أحػداً 
دائمػػًا .. والسػػيد ىػػدايت يعرفنػػي . )إلػػى ىػػدايت( ألػػيس كػػذلؾ يػػا سػػيد  وأقػػوؿ الصػػدؽ

 ىدايت ؟

                                                 

1- a.g.e.,s.65. 
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 ىدايت طانري فردي : مرضاة هلل 
 ؟ سمماف حقجودار: ) إلى كماؿ( وكيؼ حالؾ

كماؿ اوزآري : ىذا ىو وقت العمؿ يا أخي فأنا لدي أمػور كثيػرة تشػغمني، وأنػت فػي 
بػػػالي طػػػواؿ الوقػػػت .. وطالمػػػا قمػػػت لنفسػػػي ألمػػػر عميػػػؾ، ولنتنػػػاوؿ معػػػًا فنجانػػػًا مػػػف 
القيوة، ولكنني لـ أفعؿ !  ففي أوساطنا ال يوجد مف يفيـ عممو، ويمكننا الوثوؽ بو، 

ف ل سارة فادحة، ولوال أمر السيد ىدايت لمػا خـ أفعؿ تكف فأنا أتولى كؿ األعماؿ، وا 
خطوت ألي مكاف؛ فيذا الوقت مف العػاـ يػا أخػي مػزدحـ بالعمػؿ حيػث موسػـ الحػج 

 المبارؾ.
سػػمماف حقجػػودار : عمػػى أيػػة حػػاؿ يكفينػػا أف تكػػوف أعمالػػؾ وصػػحتؾ عمػػى مػػا يػػراـ 

ال ما استطعنا وىذا يعني أنني يجب أف أشكر السيد ىدايت ) يبتسـ إلى ىدايت ( و  ا 
 أف نرى وجيؾ بطريقة أخرى .. ) يمد سيجارة ( سيجارة ؟

ىػػدايت طػػانري فػػردي : ) إلػػى كمػػاؿ ( حفظػػؾ اهلل يػػا سػػيد كمػػاؿ .. حفظػػؾ اهلل وأنػػا 
 أيضًا ال أبخؿ عميؾ بأي شيء عندي.

نػػػػا .. سػػػػنتحدث عنػػػػدما نكػػػػوف كمػػػػاؿ اوزآري : ) إلػػػػى ىػػػػدايت ( فميبػػػػؽ ىػػػػذا فيمػػػػا بين
 . بمفردنا
ذ سػػػيجارة مػػػف العمبػػػة التػػػي مػػػدىا سػػػمماف .. و يوجػػػو حديثػػػو إلػػػى سػػػمماف ( إف ) يأخػػػ

العمػػؿ يتغيػػر عنػػدما يشػػارؾ فيػػو السػػيد ىػػدايت . مػػا أريػػد قولػػو أنػػؾ يجػػب أف تسػػاند 
السيد ىدايت كما تساندني تماماً. أنػا ال أبػالأل فػي مدحػو ولكنػو رجػؿ مسػمـ .. ولػيس 

المسمـ الصػادؽ الػذي ال يحيػد عػف  مف ىؤالء المدعييف فيو مسمـ حقيقي، فأنا أحب
 ٔالحؽ .. وليثبتنا اهلل عمى الديف والحؽ..."

                                                 

1- a.g.e.,s. 68-69. 
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تفوح مف الحوار السابؽ رائحة المصالح والنفع المادي والمبالغة في المػديح          
( يحػػاوؿ أف يشػػعر العميػػؿ النفػػاؽ، فصػػاحب شػػركة السػػياحة )السػػيد كمػػاؿ  إلػػى حػػد
تػػرؾ شػػركتو فػػي ذروة موسػػـ الحػػج واصػػطحبو السػػيد ىػػدايت (  بالفضػػؿ أنػػو الجديػػد )

إلػػػى صػػػديقو المحػػػامي الػػػذي اليشػػػؽ لػػػو غبػػػار، كمػػػا أنػػػو يطػػػري بشػػػدة عمػػػى صػػػديقو 
حػػؿ قضػػيتو عنػػد صػػديقو. ويسػػتمر لالمحػػامي أمػػاـ العميػػؿ الجديػػد أمػػاًل باقناعػػو أف 
لجديػد بالمنػة والتفضػؿ عميػو، حيػث صاحب شػركة السػياحة فػي إيحائػو إلػى العميػؿ ا

ذي يقضػػػيو معػػػو فػػػي مكتػػػب صػػػديقو المحػػػامي يتسػػػبب لػػػو فػػػي خسػػػائر ف الوقػػػت الػػػإ
مادية، لكنو ال يأبو بذلؾ نظير راحة ) السيد ىدايت (، وىنا يأتي دور المحامي فػي 

 النفاؽ والمبالغة في مديح صديقو )كماؿ( المعروؼ باإلخالص :

يد " كمػػاؿ اوزآري : ميمػػا يكػػف لػػدي الكثيػػر مػػف األعمػػاؿ، ال يمكننػػي أف أخػػذؿ السػػ
عممي يمكنني أف أخسر خمسيف ليرة .. ألخسر مائػة  عندما أترؾىدايت .. ولكنني 

 ليرة لكف ىذا ليس لو قيمة .. يكفيني أف يكوف السيد ىدايت مسروراً 

سمماف حقجودار : أنا أعرؼ أنؾ صػديؽ مخمػص صػدوؽ .. فمنػذ أف عرفتػؾ وأنػت 
 ٔتسارع إلى أعماؿ أصدقائؾ دائماً..."

، بعضػاذه حاؿ الصديقيف مف مبالغة في المديح والنفػاؽ لبعضػيما إذا كانت ى      
المحػػامي لمخاطبػػة ود صػػديقو صػػاحب شػػركة السػػياحة؛ ألنػػو تفضػػؿ عميػػو بإحضػػار 

 زآري ( صػػاحب شػػركة السػػياحة ينػػافؽ عميػػؿ جديػػد إلػػى مكتبػػو. أمػػا ) السػػيد كمػػاؿ او 
ؿ مشػكمتو عنػد يبالأل في مػديح صػديقو المحػامي ليقنػع العميػؿ الجديػد القػروي أف حػو 

صديقو المحامي، ويوحي لو أيضًا أف تركو لمكتبو فػي ىػذا الوقػت مػف العػاـ يتسػبب 
لو في خسائر كبيػرة، ولكنػو يطمػع فػي أف يقػدر ذلػؾ العميػؿ تضػحياتو . ويػأتي دور 

 العميؿ الجديد في النفاؽ، ويقدـ عمى أفعاؿ لـ يفعميا مف قبؿ: 
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 مرة أخرى ويقدميا لمسيد ىدايت ("سمماف حقجودار : ) يمسؾ بعمبة السجائر 
 حسنًا .. سيجارة ؟                   

 ٔ..."فقط ىدايت طانري فردي : أنا ال أدخف ولكف فألدخف واحدة فقط مف أجمؾ

يمثؿ إلقاء ) نجاتي جمعو لي ( الضوء عمى النفػاؽ، ليحػذر مػف خطورتػو ك فػة      
طمػس شخصػيتو فػي سػبيؿ إرضػاء اجتماعية، فعمى مستوى الفرد فاإلنساف المنػافؽ ي

اآلخػريف الػػذيف يمّبػوف مصػػالحو. وىكػذا يصػػبح المػرء ُمسػػّيرًا إلرضػاء اآلخػػريف، يكػػبح 
كي ال يصػبح منبػوذًا ممػف يرجػو مػنيـ تحقيػؽ منػافع أو مصػالح،  ئوجماح نفسو وآرا

يخشػػى إظيػػار الصػػدؽ حتػػى اليجػػد االنتقػػادات الالذعػػة، وأصػػبح المػػرء يجامػػؿ عمػػى 
ف كػػػانوا عمػػػى خطػػػأ . وعمػػػى حسػػػاب نفسػػػو فقػػػط  لػػػيكف محبوبػػػًا ويماشػػػي رغبػػػاتيـ وا 

مسػػتوى المجتمػػع يزعػػزع النفػػاؽ السػػالـ االجتمػػاعي؛ ألنػػو ُيكسػػب فئػػة مػػف الفاسػػديف 
. فػػال يسػػتقيـ أي مجتمػػع إال فيػػـ يبػػدوف خػػالؼ مػػاُيخفوفحقوقػػًا ال يسػػتحقونيا نظيػػر 

وؼ، والمصػػػارحة بحيػػاة الصػػػدؽ والنقػػاء واإلخػػػالص، والثقػػة بػػػاآلخريف، وقػػوؿ المعػػػر 
 .غموبالرأي الصواب دوف شطط أو 

 ه. التحايل والظمم في توزيع الميراث : 

عمػى حػب الػػذات واألنانيػة ، والطمػع بمػػا  مجبولػةلمػا كانػت الػنفس البشػػرية 
في أيدي الناس ، واالعتداء عمى حقوؽ اآلخريف ، ومحاولة سمبيا أو االسػتئثار بيػا 

ي جمعػو مػا بالحيػؿ ، مػف ىػذه المسػممة ألقػى ) نجػاتأو االستيالء عمييػا إمػا بػالقوة وا  
( الضػوء عمػػى قضػية أخالقيػػة ذات بعػد إيمػػاني فػي مسػػرحيتو ) بيضػة كريسػػتوفر لػي

قضػػية كولػػومبس (، وىػػي التحايػػؿ والظمػػـ فػػي توزيػػع الميػػراث. وترجػػع خطػػورة ىػػذه ال
 وقػػد أنػػذر المػػولى عػػز وجػػؿ مػػف  لػػـ يػػراِع حػػدوده التػػيألنيػػا خػػروج عػػف طاعػػة اهلل، 

شرعيا، وعصى اهلل ورسولو بأف يخمد في النار ويذوؽ صنوؼ العذاب كما جاء فػي 
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َتْجػػِري ِمػػف  اآليػة الكريمػػة :  " ِتْمػػَؾ ُحػُدوُد المّػػِو َوَمػػف ُيِطػػِع المّػَو َوَرُسػػوَلُو ُيْدِخْمػػُو َجن ػػاتٍ 
( ـُ َيْعػِص المّػَو َوَرُسػوَلُو َوَيَتَعػد   ( َوَمػفَٖٔتْحِتَيا اأَلْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َوَذِلػَؾ اْلفَػْوُز اْلَعِظػي

، فضػاًل عػف كونػو ُجرمػًا كبيػرًا ٔ("َٗٔنارًا َخاِلػدًا ِفييَػا َولَػُو َعػَذاٌب مُِّيػيٌف) ُحُدوَدُه ُيْدِخْموُ 
 يورث األحقاد والضغائف، وييدد البناء األسري واإلنساني لممجتمع كمو.

،  ورسػـ معالميػايػار وقد امتاز األديب )نجاتي جمعو لي( بالبراعػة فػي اخت
فحتى يكوف ليذه القضية وقعيا وأثرىا في نفس المتمقي، جعؿ أحد اطػراؼ القضػية، 
قامػػة العػػدؿ، وتطبيػػؽ  رجػػؿ قػػانوف، حيػػث مػػف الواجػػب عميػػو مراعػػاة حفػػظ الحقػػوؽ، وا 
األحكاـ، وصيانة األنفس، واألعراض، واألمواؿ، ومنع الظمـ واالعتداء، وذلػؾ حتػى 

تمع وتسود الطمأنينة ويعـ الخير، وبدال مف سعيو إلى تحقيؽ يستتب األمف في المج
ذلؾ يسعى إلى معاونة أحد التجار مػف أصػوؿ ريفيػة حتػى يسػتأثر بالنصػيب األوفػر 

 مف ميراث أخيو المتوفي الذي كتب ما يممكو قبؿ وفاتو لزوجتو : 

يػػد أف " كمػػاؿ اوزآري : أره اإليصػػاؿ يػػا سػػيد ىػػدايت .. اإليصػػاؿ .. السػػيد سػػمماف ير 
 . يرى اإليصاؿ

عقمػي ال يسػتطيع إدراؾ مثػؿ  ىدايت طانري فردي : كيؼ لي أف أعرؼ يػا سػيدي ؟
ىػػذه األمػػور، فضػػاًل عػػف أنػػي لػػـ أعػػرؼ طريقػػًا لممحكمػػة )يخػػرج اإليصػػاؿ مػػف جيبػػو 
الداخمي( لقد أخذوا كؿ مػا أمتمكػو مػف نقػود قميمػة بموجػب ىػاتيف الػورقتيف .. لقػد زاؿ 

 العدؿ مف العالـ.
ماف حقجودار : )يأخذ اإليصاؿ ويبدأ في فحصو( نعـ .. إنػو عقػد وصػاية ممكيػة سم

 ٕحتى الموت كما توقعت .. إذا سمحتـ سأتفحصو لدقيقة أو اثنتيف ..."

يستشعر المحامي مدى ليفػة التػاجر القػروي فػي الفػوز بميػراث أخيػو، عمػى 
نيػػا؛ ال لشػػيء سػػوى تُثبػػت مػػا يريػػد أف ينزعػػو ع االػػرغـ مػػف امػػتالؾ أرممػػة أخيػػو أوراقػػ
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مػػف أبػػييـ، وحتػػى ال يػػنعـ  اإدعائػػو أف أمالكيػػـ ال تسػػاوي أمػػواال بقػػدر كونيػػا تػػذكار 
بميػػراث أخيػػو زوجيػػا الػػذي اقترنػػت بػػو بعػػد سػػتة أشػػير مػػف وفػػاة أخيػػو. وىنػػا يسػػاومو 

 المحامي ويطمع في أتعاب كبيرة نظير ما سيصنعو لمفوز بالدعوى القضائية.

ف ما يكوف يا سيدي. ولكف كيؼ لي أف أتحمػى بالصػبر " ىدايت طانري فردي: فميك
وأنػػا أرى أمػػوالي ىكػػذا فػػي يػػد الجميػػع، فيػػذه المػػرأة مػػا لبثػػت أف تزوجػػت ولػػـ يمػػض 

 عمى وفاة أخي ستة أشير
 سمماف حقجودار: ىذا أمر آخر .

، وحػانوتمنػزؿ،  إنػو ىدايت طانري فردي: )متعجالً( أال يستحؽ األمر يػا سػيدي ..
 ثالثة حقوؿ ؟و 

 سمماف حقجودار: بكـ يقدر ىذا ؟
ىدايت طانري فردي: )يستجمع نفسو( ماذا ؟ قيمتيا؟! إنيا غير ذات قيمة في ذاتيا 

 .فقط سيدي، إف قيمتيا في أنيا تذكرنا بأبيف
 سمماف حقجودار: إذا قمنا ثالثيف ألفًا لجميعيا ؟

ؿ قمػػياًل .. ال ىػػدايت طػػانري فػػردي: يػػا إليػػي .. مػػاذا تقػػوؿ يػػا سػػيدي ؟ ال .. ال تميػػ
 تبالأل ىكذا .

سػػػمماف حقجػػػودار: أنػػػا أحصػػػؿ عمػػػى ألػػػؼ ليػػػرة فػػػي الػػػدعوى القضػػػائية .. ألػػػؼ ليػػػرة 
مقدماً، وألؼ ليرة بعد نياية الدعوى. وسػتتحمؿ حضػرتؾ مصػاريؼ الػذىاب واإليػاب 

 ٔلكماؿ باشا..."
يبرع )نجاتي جمعو لي( في إدارة الحوار بيف المحامي والتاجر الريفي، وىو  

( حينمػا قػاؿ :  Mehmet Kaplanيذىب إليو معنا الناقد التركي )محمػد قػابالف ما
 قطعػا والعبػارات الكممػات يخمػؽ مػف الػذى المحتػرؼ إف )جمعو لػي( أشػبو بالمثّػاؿ "
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". وحينما اختار )جمعػو لػي( موضػوع توزيػع اإلرث لمػا فػي ىػذه القضػية ٔ نادرة فنية
أف يناقش مفيـو الظمـ، فالتػاجر الريفػي  مف بعد ديني وأخالقي، أراد مف ىذا الحوار

الذي يعطي لنفسو الحؽ في ظمـ أرممة أخيو وحرمانيا مف حقيا الشرعي الػذي أحمػو 
اهلل مػػػف مػػػاؿ تركػػػو زوجيػػػا، نجػػػده يتػػػألـ حينمػػػا يغػػػالي المحػػػامي فػػػي طمػػػب اتعابػػػو، 

بحالػػػو وعػػػدـ  أف يرفػػػؽويستشػػػعر الغػػػبف والظمػػػـ. وكػػػاف عميػػػو قبػػػؿ مطالبػػػة المحػػػامي 
والمغػػاالة فيمػػا يطمػػب، أف يفكػػر فيمػػا سػػيقدـ عميػػو مػػف ظمػػـ وأكػػؿ لمحقػػوؽ. أي ظممػػو 

أف رؤية المبدع ىنا تؤكد مػا يػذىب إليػو عممػاء االجتمػاع بػأف صػالح المجتمػع يبػدأ 
مػػف محاكمػػػة الفػػرد ألفعالػػػو، وأف يقبػػؿ ل خػػػر مػػا يقبمػػػو لنفسػػو، وال يرضػػػى عميػػو مػػػا 

 اليرضاه عمى نفسو.

 : الخاتمــــــــــــــــة

ال شػػػػؾ فػػػػي أف األدب مػػػػرآة المجتمػػػػع، يعكػػػػس مبػػػػادئ المجتمػػػػع وأخالقياتػػػػو،       
يصػػػػور معاناتػػػػو وآمالػػػػو وآالمػػػػو . واألديػػػػب حينمػػػػا ُيبػػػػدع نصػػػػًا إنمػػػػا يسػػػػتمد أبطالػػػػو 
وشخوصػػو مػػف مجتمعػػو ال مػػف وحػػي خيالػػو حتػػي لػػو سػػطر عباراتػػو وحواراتػػو وحيػػدا 

الػذي  كػؿ مشػاعره وأحاسيسػو منيػابمنعزال عف الناس؛ ألنو عندما يكتب فإنما يكتب 
 .مف إسارىا ال يستطيع الفكاؾ منو أو التحرر

لي (  وبعد النظر في نموذجيف مف مسرحيات الفصؿ الواحد لألديب ) نجاتي جمعو
 يمكننا أف نخمص إلى النتائج اآلتية:

              لمسػػػػرحية التػػػػي قػػػػدميا ) نجػػػػاتييمكننػػػػا أف نسػػػػمي ىػػػػذا المػػػػوف مػػػػف الكتابػػػػة ا أواًل :
لػػػي ( بػػػػ " مسػػػرح الػػػدرس األخالقػػػي " لمػػػا حػػػرص عميػػػو األديػػػب مػػػف تصػػػوير  جمعػػػو

 أو سمبية. لالخالقيات وسموكيات بيئتْي مجتمعو سواءا كانت إيجابية

                                                 

1  -  TAġ, Songül: Necati Cumalı Ve Oyunları,s.2ٓ. 
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لي ( في مسرحو الوظيفة األخالقية لممسرح فجعمو يقـو  صاغ ) نجاتي جمعو ثانيًا:
كاتب إلى ذلؾ صياغتو لمموقؼ بدور المدرسة التي تيذب األخالؽ. وكانت وسيمة ال

 الدرامي وعنايتو بالحوار، بصورة تفجر روح الخطاب، والتعميـ، وانتزاع الدرس.

ال يستيمكو الوصؼ  لي ( كاتب تحميمي ) نجاتي جمعويرى الباحث أف  ثالثًا:
نما تمفتو الظاىرة ػػ ال الحادثة ػػ فيجعؿ  والسرد، وصياغة الحكـ، وتمقيف المبادىء، وا 

في الكشؼ عف دوافعيا الموضوعية وتقصي مظاىرىا، وتتبع آثارىا في البناء جيده 
النفسي لمفرد والعالقات المتبادلة داخؿ الجماعة. تقوـ النظرة التحميمية عند )جمعو 
لي( عمى خطيف متوازييف مف الشموؿ والتفتيت، فيو يرمي ببصره إلى األفؽ البعيد، 

فكارىا، ولكنو يعبر عف ذلؾ مف خالؿ ويكتشؼ المسار العاـ لحضارة أمتو وأ
 جزئيات الحياة البسيطة.

سػػػاعد إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػى حقبػػػة السػػػتينيات عمػػػى تفسػػػير مصػػػادفة شػػػخوٍص  رابعـــًا :
عػػف  وف، والخػػارجقطػػاع الطػػرؽ، وفمسػػرحيات )جمعػػو لػػي( منيػػا الشػػحاذ بعينيػػا فػػي

و المقصػريف فػي بعضػيـ، والػذي يػديُف بيػـ رجػاالت دولتػ وفخوة الطامعالقانوف، واال
 في دورىـ، بؿ يديف مجتمعو كمو الذي دفعيـ إلى ما وصموا إليو . 

لما كاف دمج العمؿ األدبي في الحياة الشخصية لمبدعو، مف مرتكزات  خامسًا :
 دور منيج غولدماف في النقد البنيوي التوليدي. وقد ساعد ذلؾ الباحث في فيـ

بداعاتو، كتاباتو ىعم التأثير فى )جمعو لي( عاشيا التى الطفولة  ذلؾ إلى أضؼ وا 
بّصرتو بأخالقيات مجتمعو، وشّكمت قدرًا كبيرًا مف  المحاماة التي فى عممو سنوات

 ومشاكؿ تجارب ضوء فى الحياة في وفمسفتو وعيو، ودفعتو إلى مناقشة أفكاره
 والغوص المختمفة العالـ ربوع بيف قضاىا التى الترحاؿ فضاًل عف سنوات. اآلخريف

ولغاتو. كؿ ىذه العناصر مجتمعة كاف ليا دور في تكويف  وآدابو ثقافاتو بحار فى
شخصية )جمعو لي( األدبية، وتوجيو خطابو المسرحي إلى مناقشة منظومة القيـ 

 واألخالؽ في مجتمعو مف خالؿ بيئتْي الريؼ والمدينة.
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عف عينو قدـ ) جمعو لي ( صورة لمريؼ التركي بما لو وعميو، ولـ يغب   سادسًا:
الراصدة ألخالقيات الريؼ، نشأتو ذات الصبغة الدينية في منزؿ جده الريفي، والتي 
شكمت قدرًا كبيرًا مف وعيو وتكوينو األدبي، وىذبت روحو وجعمتو دومًا طواقًا لمخمؽ 
القويـ المتوافؽ مع الفطرة اإلنسانية، فيستعذب الصالح مف القيـ واألخالؽ 

النقيض منيما ويمقي الضوء عمى الظواىر األخالقية  ويزكييما، وينفر مما عمى
 أف يصحح مجتمعو التركي مساره. رغبة منوالسمبية 

مف تراجع التركي حدد )جمعو لي( بتكثيؼ بالأل ما يعانيو مجتمع المدينة  سابعًا:
أخالقي، وسيادة لغة المصالح، وتقديـ المادة عمى صمة األرحاـ، وعمى تقوية 

. وقد أعانو عمى ذلؾ ميارتو الفائقة في رسـ شخوصو وأبطالو، العالقات اإلنسانية
 وتمكنو مف إدارة الحوار عمى ألسنتيـ بدقة شديدة.

أولى )جمعو لي( اىتمامًا كبيرًا باألسرة، فالتنشئة السميمة تقي المجتمع  ثامنًا:
  أمراضًا اجتماعية كثيرة وانحرافات سموكية عديدة. ولنا في ) خميؿ ( بطؿ مسرحية

لـ فإنو ) أمر الضرب ( خير مثاؿ، فعمى الرغـ مف معاناتو ومطاردة الشرطة لو، 
يجد مالذًا وال مأوى لو سوى أسرتو، بخالؼ ) السيد ىدايت ( الذي قطع صمة 

 رحمو بأخيو ولـ يعمـ بأمر وفاتو إال مصادفة

قدـ )جمعو لي( صورة لممرأة في مجتمعي الريؼ والمدينة مف خالؿ  تاسعًا:
في وغمظة جي الدراسة، ونمحظ أنو عمى الرغـ مما تعانيو المرأة مف قسوة نموذ

في عالقات  الخوضالريفييف في المجتمع التركي يرفضوف  فإف، في الريؼ التعامؿ
في مسرحية )أمرالضرب( مف عدـ قدرة  وىذا ما نالحظوخارج مؤسسة األسرة، 
قداموت القرية، ( خبرة سابقة في تعرضو لبناخميؿاألب أف ينسى البنو ) عمى  وا 

وال شؾ أف رفض الريفييف لذلؾ كاف عالقة محرمة مع زوجة ابف عمدة القرية؛ 
العالقات. عمى لذي ينيي عف مثؿ ىذه الممارسات و قوة الوازع الديني ا ُيْعزى إلى

في مسرحية )بيضة كريستوفر  ) السيد سمماف حقجودار (   النقيض نجد المحامي
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و في مكالمة ىاتفية، معبرًا بذلؾ عف صورة ذىنية لوضع كولومبس( يواعد عشيقت
المرأة عند أىؿ المدينة الذيف يتعامموف مع المرأة بوصفيا سمعة لمتمتع فقط، دوف 

ي الخوؼ مف عاقبة غضب اهلل؛ لنتبيف كيؼ طالت ثقافة المادة واالستيالؾ بن
 بحدود اهلل. البشر في المدينة دوف أف يأبيوا

المادي في الريؼ ال يستمزمو فٌقر  الفقرتي جمعو لي ( أف ) نجايرى  :عاشراً 
مف وازٍع دينٍي راسٍخ في نفوسيـ،  نوأخالقٌي وانعداـٌ لمقيـ؛ ألف أىؿ الريؼ بما يممكو 

يكوف جرس إنذار في حاؿ إقداميـ عمى أي تجاوز أخالقي أو سموؾ مشيف. أما 
مادة وسيادة لغة المصالح ىؿ المدينة فتختمؼ الحاؿ؛ فنظرًا لسيادة الفي أ

، يقدموف ويشجعوف عمى سموكيات بعيدة كؿ البعد عف منظومة القيـ الشخصية
 القويمة .

http://www.bokra.net/Tags/الفقر
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