
 

 

 حتليل مسرحية أهل الكهف
====== 

 ملخص الفصل األول
ال يتبني فيه االإنسان غري أ طياف ثالث : وزيران من وزراء   تبدأ  مرسحية احلكمي يف كهف " الرقمي " حيث الظالم  

الهاربني من وجه " ديقيانوس " اذلي أ قام مذحبة هائةل للمس يحيني يف عرصه ، والوزيران من املؤمنني ابملس يحية   الطاغية

"ولكبه   فهيي: الراعي" ميليخا  أ ما الشخصية الثالثة  الطاغية . وقد اختار هلام احلكمي امسني هام:" مشلينا" و"مرنوش"

مقطري ، واكن اثلهثم من أ بناء معركة املس يحية ال وىل . واس تغرق وجودمه يف الكهف ثالث مائة عام ، مث استيقظوا مبعجزة 

ظافرمه طويالن بفعل تأ ثري الزمن دون أ ن ميس أ عامرمه وأ حاسيسهم وانفعاالهتم .خارقة ، وشعرمه وأ    

ذ دهب ميليخا   لتقى بفارس فأ برز  الإحضار الطعام   وتأ خذ املرسحية يف احلركة خارج الكهف اإ من املدينة ، ويف طريقه اإ

عجب من كوهنا تعود اىل عرص قدمي ، هل ميليخا ما معه من نقود عارضا عليه رشاء بعض صيده ، وعندما أ خذها الصياد ت

عرص ديقيانوس، وظن أ ن الراعي الغريب املنظر قد عرث عىل كزن . تركه الفارس مس تغراب . وعاد ميليخا اىل صاحبيه 

 ليقص علهيام ما وقع هل .

ذ أ اثر منظره ونقوده فضول الفارس والساكن . وهنا حت   دث حركة مادية لكن مبجرد عودته مسع أ انسا يسريون يف أ عقابه اإ

نفس ية خيتمت هبا الفصل اختتاما مؤثرا من الناحية ادلرامية ، اإذ ال متيض حلظة حىت يشع داخل الكهف ضوء ، مث يش تد 

اللغط ، ويدخل الناس هامجني عىل الكهف ويف أ يدهيم املشاعل ، ولكن الياكد أ ول ادلاخلني يتبني يف ضوء املشاعل 

يتقهقر ، وخلفه بقية الناس يف هلع ، ومه يصيحون صيحة مكتومة : أ ش باح ؟ موىت ؟.منظر الثالثة حىت ميتلئ رعبا ، و   

فأ هل الكهف جيهلون أ هنم مكثوا يف الكهف س نوات طوالا انمئني يف مغارهتم ، واكتشافهم احلقيقة .   

 ملخص الفصل الثاني
" مؤدب ال مرية "بريساك " ليخربها أ ن جتري وقائع هذا الفصل يف قرص املكل املس يحي ، حيث يظهر " غالياس          

كزنا من عهد " ديقيانوس " قد وجد مدفوان يف كهف بوادي " الرقمي " . وطلبت منه ال مرية أ ن يذكرها بقصة جدهتا 

مسها ، واكنت ختفي ديهنا املس يحي عن أ بهيا  القديسة بريساك اليت عاشت يف نفس الفرتة منذ ثالثة قرون، وحتمل نفس اإ

وأ ظافرمه طويالن ،   ثين . كام أ خرب "غالياس" املكل بنباإ اخمللوقات املفزعة الهيئة اليت تعيش يف كهف وشعرمهاملكل الو 

 ومالبسهم غريبة ، وذكره أ هنم الشهداء اذلين هربوا بديهنم من "ديقيانوس" ، وقد تنبأ ت الكتب القدمية بظهورمه من جديد 



 

 

الكهف اىل القرص ، وفور دخوهلم ، صاح "مشلينا" : " مل يتغري يشء اي وبعد حلظة جاء رهط من الناس بأ حصاب     

 ميليخا ، ها هو ذا هبو ال معدة كام تركناه أ مس ".

فلك مهنم يربطه ابحلياة اجلديدة شأ ن خاص ، فهذا "مرنوش " يبحث عن زوجته وابنه ، وهدية حيرص عىل تقدميها   

قة حب طخطيبته " بريساك " ابنة " ديقيانوس" . وهذا "ميليخا" تربطه ابحلياة البنه كام وعده . وهذا " مشلينا " تربطه عال

ال هو ، ولكب حيرس غمنه .  غمن ترعى اللك  يف ماكن ال يعرفه اإ

ليس تطلع ال مر ، ويتفقد غمنه ، رسعان ما يعود اىل القرص ليخرب صاحبيه أ ن لك يشء   وبعد ذهاب" ميليخا" اىل املدينة  

هذا العرص غري عرصمه .قد تغري ، وأ ن   

ويفضل العودة وحيدا اىل الكهف من جديد ل ن هذا العامل ليس عاملهم ، وأ هنم أ ش باح موىت ال أ صل هلم يف احلياة ،   

حظة من ال حداث أ ن يعودا والكهف هو ما ميلكون من مقر يف هذا الوجود . ويرفض" مرنوش" ومشلينا حىت هذه الل

ىل مقابةل "بريساك" ، و"مرنوش" مرص عىل اذلهاب اىل ابنه وزوجته ، فهام حسب ف ." مفشلينا" مرص عاىل الكه

ال يبرصان ، أ عامهام احلب .  تعبري" ميليخا" أ معيان  

 ملخص الفصل الثالث
بعد قضاء ليةل يف القرص ، بقي " مشلينا " يتشبت بهبو ال معدة ينتظر عش يقته " بريساك" ابنة " ديقيانوس" ، وهو   

املكل املس يحي اذلي وجده يف القرص قد قتل " ديقيانوس" وجلس عىل العرش ماكنه ، ونصب نفسه قامي عىل يعتقد أ ن 

 "بريساك".

أ ما "مرنوش" فرسعان ما عاد قافال اىل القرص ليخرب "مشلينا " ابحلقيقة املروعة اليت اكتشفها ، ويه أ ن زوجته وودله  

ش يخا هرما يف سن الس تني ، مات قبل أ ن يفرح هبديته اليت اكن حيملها قد ماات منذ ثالث مائة عام ، فقد تويف ودله 

ليه، واقتنع يف أ خر املطاف أ ن اليشء أ صبح يربطه هبذا العامل ، فهذا العامل خميف ، وهذه احلياة املرعبة ال ماكنة هل فهيام ،  اإ

 ويعود اىل الكهف ليلتحق "بميليخا".

رص حىت يقابل عش يقته " بريساك"، رمغ اطالعه عىل احلقيقة ويه أ ن " بريساك" أ ما مشلينا فقد أ رص عىل البقاء يف الق  

ال شبهية هبا ، فقد بقي ممتساك مبوقفه  اليت اكن يعرفها قد ماتت منذ ثالث مائة س نة ، وأ ن اليت يظهنا "بريساك " ليست اإ

ليه ، وتعلق هبذا الومه بعض الوقت ، ومل يسارع اىل العودة اىل الكهف كام فعل صاح  باه ، وحاول بلك قوة أ ن يس متيل اإ

"بريساك" ابنة املكل املس يحي، يذكرها بأ ش ياء التعرفها ، وبوعود مل تسمع هبا . ويسرتسل يف مغازةل" بريساك" اجلديدة 

قلبه  حيس هبا حبيبته القدمية . مث يتبني هل أ هنا حفيدة حبيبته ، ويتحول من الومه واخليال اىل احلقيقة . ويدرك هو ال خر أ ن

يثار املوت  مل يعد هنا ، وأ نه ال يصلح للحياة يف هذا العرص ، فقد فات زمانه ، وتبدد الومه وخضع لل مر الواقع ، وقرر اإ

 عىل احلياة كام فعل صاحباه ، فعاد هو ال خر اىل الكهف .



 

 

 ملخص الفصل الرابع
ظ الفتية ومه يشعرون ابلتعب والاختناق ، ترتبط أ حداث الفصل الرابع بأ حداث الفصل ال ول ، تبدأ  بلحظة استيقا  

س تحرضون لك ال حداث اليت ي ويتذكرون ال حداث اليت جرت هلم ، ويتساءلون : أ مه يعيشون يف احلقيقة أ م يف احلمل ، و 

ال أ هنم يستسلمون للواقع . ويقتنع" ميليخا  مرت هبم منذ خروهجم من الكهف اىل عودهتم اليه ، وقد اختلط علهيم ال مر ، اإ

"أ نه ال يس تطيع اس تئناف احلياة يف هذا الواقع اجلديد ، فيستسمل للموت . ويتبعه يف ذكل "مرنوش" اذلي كفر بلك يشء 

 حىت ابلبعث ، مفات هو ال خر .

أ ما مشلينا فظل مرتددا يف أ مره بسبب حبه " بريساك الشبهية حببيبته ، وهبذا ارتبط ابحلياة من جديد . وحتبه كذكل "   

ليه وهو عىل بريساك  ليه يف الكهف بعد أ ن تكون قد تيقنت من موته ، ومل تشأ  اجمليء اإ " بنت املكل املس يحي . وتأ يت اإ

 قيد احلياة ل هنا مقتنعة ابس تحاةل هذا احلب ، وحمال أ ن جيمعهام يف هذا العامل ، وأ رصت أ ن تأ يت اىل الكهف لمتوت جبانبه .

وتنهتيي املأ ساة بقيام الرهبان حصبة املكل بشعائر دينية لتوديع أ حصاب الكهف  وميوت "مشلينا " مؤمنا ل ن قلبه حيب .   

هبم بريساك بعد شهر من الزمن .وبذكل يغلق الكهف بعد أ ن التحقت   

-----------------  

:أ حداث الفصل ال ول *   

حساسهم ابلضعف واالإهناك يف أ جسادمه - .استيقاظ الفتية من نوهمم ، واإ  

.تساؤهلم حول املدة الزمنية اليت قضوها نياما داخل الكهف -  

.تلكيف ميليخا ابخلروج الإحضار طعام يطفئون به جوعهم -  

.خروج ميليخا ومقابلته أ حد الصيادين -  

.فزع الصياد من املظهر الغريب لميليخا وفراره بعد أ ن قدم هل نقودا من عهد املكل ديقيانوس -  

.نة عن طريق الصياد وجميهئم اإىل الكهف حبثا عن الكزن اذلي اعتقد الصياد أ ن ميليخا ميلكهوصول اخلرب اإىل أ هل املدي  -  

.فزع أ هل املدينة من الفتية وخروهجم من الكهف هراب الإخبار املكل -  

 

:أ حداث الفصل الثاين *   



 

 

وصول اخلرب اإىل املكل ، و اإحساسه ابلسعادة لظهور أ هل الكهف يف عهده ال س امي بعد أ ن أ خربه غالياس بأ هنم قديسون  -

.من زمن املكل ديقيانوس  

ىل القرص واحتفاء املكل بقدوهمم - حضار أ هل الكهف اإ .اإ  

ليخا : ال غنام( و )مرنوش : ابنه استئذان املكل ليسمح هلم مبغادرة القرص لالطمئنان عىل ما تركوه قبل نوهمم )مي  -

.(وزوجته  

ىل الرجوع للكهف وحيدا - .اكتشاف الراعي )ميليخا( حقيقة نوهمم ، واحساسه ابلصدمة ، مما دفعه اإ  

 

:أ حداث الفصل الثالث *   

ىل القرص ليخرب مشلينيا ابخلرب ، ويدعوه لالحت - اق به يف انصدام مرنوش ملوت ابنه وزوجته واكتشاف احلقيقة مث رجوعه اإ

.الكهف  

.ثالمثائة عام  حزن مشلينا ملوت أ هل مرنوش ، ولكن مل يصدق أ هنم انموا -   

.التقاؤه بربيساك معتقدا أ هنا يه القديسة اليت أ حهبا ، وتذكريها ابلعهد اذلي قطعته عىل نفسها بأ هنا لن تزتوج سواه -  

.يف الكهفصده من طرف ال مرية دفعه اإىل مغادرة القرص ليك يلتحق بصاحبيه  -  

 

:أ حداث الفصل الرابع *    

.استيقاظهم بعد شهر من عودهتم للكهف وحتاورمه حول ما حدث معهم ، معتقدين أ نه جمرد حمل -  

.موت ميليخا ومورنوش وتشبث مشلينيا ابحلياة -  

حساسه ابلسعادة  - .والفرحجميء بريساك اإىل الكهف واعرتافها حبهبا ملشلينيا اذلي لفظ أ نفاسه ال خرية بعد اإ  

.رفقة القديسني ومتوت معهمبقرار بريساك البقاء يف الكهف ليغلق علهيا  -  

----------------- 

 

 



 

 

املوت والبعث :( 1)   

أ و وفاهتم ، وفكرة البعث تقوم مرسحية أ هل الكهف عىل فكرة البعث ، البعث كام جتسد يف استيقاظ الفتية من نوهمم    

، والعريب االإساليم خاصة .  هذه اليت اس تلهمها احلكمي من الرتاث االإنساين عامة  

الواقع والومه : (2)  

ن الرصاع يف مرسحية توفيق احلكمي مل يقم عىل الرصاع بني املوت والبعث بل يه حرب أ خرى بني الومه واحلقيقة من    اإ

ن والزمن ، هذا الرصاع اذلي انترص فيه الزمن واحلقيقة عىل الومه .هجة ، ومن هجة أ خرى بني الانسا  

------------------ 

: أفكار املسرحية  
.أ هل الكهف و شكهم يف مدة نوهمم  استيقاظ - 1  

التأ كد من طول الفرتة من تغري هيئهتم -2   

الرغبة يف مواصةل احلياة . - 3  

. رس الكزن و موقف أ هل املدينة و أ هل الكهف -4    

موقف ميليخا من تغري الزمن . - 5   

.اخلطاابن املتناقضان بني ميليخا و مرنوش -6    

- 7 الفرار من احلياة .  

 

: خصائص املسرح الذهني لتوفيق احلكيم   

. جعل ال شخاص رموزا الفاكره و ظهور ادلال و املدلول يف املرسحية  - 

 - البناء احملمك ملوضوع املرسحية .

 - الزنعة االإنسانية السائدة يف الرصاع املأ سوي .

 - احلوار املمتع اذلي يربز الرصاع النفيس .

 – حسن الربط بني الشخصيات و الروابط اليت تربطها .

 



 

 

 

: عناصر املسرحية   

ستيقاظهم 309ال حداث : اليت تصور نوم أ هل الكهف و نوهمم  - 1  و اكتشافهم حقيقة ظروفهم و انقطاع عام مث اإ   

. ماضهيم مما أ دى اإىل انقطاع مس تقبلهم   

ه قطمري و أ هل املدينةلكبالشخصيات : ميشلينا و مرنوش و زيرا املكل الظامل و دقيانوس الراعي ميليخا و  - 2   

- 3 الزمان : قبل االإسالم زمان حمك املكل الظامل الوثين دقيا نوس و بعده   

املاكن : الكهف - 4    

جمئ الناس للكهف –العقدة : اإدراكهم أ هنم يف زمن غري زماهنم  - 5    

احلل : دخوهلم الكهف مرة أ خرى للموت بعد أ ن تأ كدوا من انقطاعهم عن ماضهيم - 6  

----------------- 

 شخصيات املسرحية

 



 

 

:وميكن تصنيف خشصيات املرسحية اإىل -   

بريساك -ميليخا  –مشلينيا  –مرنوش  :رابةخشصيات تتسم ابلقداسة والغ -    

اجلنود –دقيانوس  :خشصيات سلطوية -     

الرهبان –غالياس  :خشصيات احلمكة واالإرشاد -   

 

للمسرحية واملكاني الزماني الفضاء  
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