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 الملخص
شّكل موضوع اهلروب من الواقع ومتثالته النفسية حمورًا رئيسًا هلذا 
البحث ، ملا يشكله من ارتباط وثيق مبحركات الوضع اإلنساين الراهن 

 أنن يبحثا يف الدوافع واملسسسات ، فقد كان يف ذلك دافعًا للباحثني
اليت يتبلور من خالهلا تصور اليت تكشف عن التمثالت النفسية 

واضح هلذا املوضوع ، مستعينان أالطرح االديب املسرحي الذي يشكل 
يف ارتباطه مع هذه الظاهرة عنصرا دااًل على مسارات هذا املوضوع 

البحث املوسوم أـ  واشكاله املختلفة ، وأذلك أسسا الباحثان عنوان
( Dark Roomاهلروب من الواقع ومتثالته النفسية يف مسرحية )

 .للكاتب عبد الكرمي العامري
Abstract 

The topic of reality escapism and 
psychological representations is a main focus 
of this research , and because of its close 
association with the appliances of the 
current situation, it was an important 
motivation for the researcher to search the 
motives and institutions that reveal 

representations through which a clear 
conception of this phenomenon is taking 
shape indicating the paths and forms of this 
topic Different. Thus, the researcher 
established the title of her thesis: 
"Representations of reality escapism 
psychological  in dark room play " for abdul 
kareem alaamri. 

 الفصل األول
احلياتية عند اإلنسان أسلبياته يربز الواقع مبعطياته : مشكلة البحث

فيحاول ان ينسجم مع هذا الواقع لكي يتماشى مع أمور  ، جياأياتهوإ
احلياة ، ولكن احيانًا حتدث ضغوطات أو مشاكل أو تعقيدات يف 

موضوع اهلروب من الواقع  وقد اصبححياته جتعله يهرب من الواقع ، 
دخل يف حيز النظرية  وايضاً ، رحية حمال للطروحات الفنية املس

العامل  والدراسة مثلما حصل مع طروحات علم النفس وما قدمه  
( من دراسات مهمة تقرن حالة االحالم النمساوي )سيجموند فرويد

والكواأيس مبعطيات ال تنتمي للواقع أضغوطاته وقيوده والتنسيس 
 . عامل املخيلة واالفارا  واحللمواالنطالق إىل
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املسرح العريب يف على نعكس هذا أشكل صريح وقد ا
تقدميه ملعطيات هذا املوضوع ، مقدمًا أسباب وتنثريه على مصري 

العنوان  – الباحثني –صيات ، وأناًء على ما تقدم اختار الشخ
 Dark)مسرحية  النفسية يفاهلروب من الواقع ومتثالته املوسوم أـ )
Room) سسال مشكلة مقدمة  للكاتب عبد الكرمي العامري

لهروب الرئيسية ل النفسية : ما هي التمثالتيتالبحث الذي يتمثل أاآل
للكاتب ( Dark Roomنص مسرحية )من الواقع اليت تبناها 

 ؟عبد الكرمي العامري 
 The، الواقع Escapism هروب ) : تحديد المصطلحــــات

reality متثالت ، Examples ) . 
)) اهلاء والراء والباء كلمة واحدة ، لغويًا يتكون من  الهروب : -1

هي َهَرب إذا فـَرَّ ، وما له هارٌب : ال قارٌب ، أي صادٌر عن املاء وال 
 ( .1وارد ، أي ال شيء له (()

يف حني يّعرف ) اهلروب( يف معجم املصطلحات العرأية 
أننه  )) نزعة ادأية الغر  منها االأتعاد عن كل ما هو منلوف ، 

 (.2(()أو أهبج أو أنقى من واقع احلياة ما هو غريبوااللتجاء إىل 
ويّعرف ) اهلروب ( إجرائيًا : حالة ما أني االجياب 
والسلب تتسم أاملغايرة ، واللجوء العتماد وسائل غري منلوفة أو غريبة 
، أو أمسى من واقع احلياة أو ادىن منها يف أسلوب الطرح الفكري 

 والفين للنص املسرحي .
يقّسم ) اجلرجاين( الواقع اىل قسمني : فـ )) عند  الواقع : -2

املتكلمني : هو اللوح احملفوظ ، وعند احلكماء : هو العقل الفعال 
())3. ) 

)الواقع( يف الفن واالدب يعين )) حماولة تصوير االشياء و
أشكل موضوعي وأنقرب صورة هلا يف العامل ، اي أشكل ايقوين 

املّصور ، مع اخفاء معامل انتاج  يتطاأق قدر االمكان مع النموذج
 ( .4العمل والصنعة االدأية والفنية (()

وأناًء على ما سبق من تعريفات ، فنن التعريف االجرائي 
لـ )الواقع( هو : التنسيس الذي يتبناه الكاتب املسرحي يف طرح 

                                                           
،  معجم مقاييس اللغة( أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،  1)

( ، ص  2008) بيروت : دار احياء التراث العربي للنشر ، 
1030 . 

المصطلحات العربية معجم ( مجدي وهبة و كامل المهندس ،  2)
، ) بيروت : مكتبة لبنان للتوزيع والنشر ،  2، ط في اللغة واألدب

 . 425( ، ص  1984
:  معجم التعريفات( علي بن محمد السيد الشريفي الجرجاني ،  3)

قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق 
سة : محمد والتصوف والنحو الصرف والبالغة ، تحقيق ودرا

صديق المنشاوي ،      ) القاهرة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، 
 . 208ب ت ( ، ص 

:  المعجم المسرحي( د. ماري الياس و د.حنان قصاب حسن ،  4)
، ) بيروت :  2مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض ، ط

 . 516( ، ص  2006مكتبة لبنان ناشرون للنشر والتوزيع ، 

مشكالته ، مستفيداً من الواقع املوضوعي وتصويره فنيا أصيغة مطاأقة 
 ه .ومتفاعله مع

يعّرفه ) الرازي ( يف اللغة أننه )) مثل : مثل كلمة التمثالت :  -3
تسوية يقال هذا مثله كما يقال : شبهه وشبيهه ومّثل له متثاًل : إذا 

 ( .5صور له مثاله أالكتاأة أو غريها (()
وفلسفيًا يقصد أـ )) التمثل أو التصور خمتلف الطرق اليت 

لة من جديد امام الفكر ، ويقصد هبا تصبح املوضوعات الفكرية ماث
حىت يف  أه ايضا الطرق اليت يستحضر هبا الفكر املوضوعات اخلارجية

 (.6(()حالة غياهبا وعدم وجودها
ويف علم النفس فقد رأط )فرويد( )) التمثل أبطل العمل 
االديب ظاهرة هلا جذورها يف الالوعي تدخل ضمن البحث عن املتعة 

، وعموما فنن ) التمثل ( )) يّدل على  (7وتسدي اىل التطهري (()
عملية أسيكولوجية غري واعية مييل االنسان من خالهلا اىل التشبه 
أإنسان آخر ، وهي جزء هام من آلية تكّون الشخصية عند الطفل 

())8. ) 
ويعرف ) التمثل ( اجرائيا : متّثل الشيء ومقارأة صورته ملا 

 ص املسرحي .يراه املبدع يف صياغة افكاره داخل الن
 الفصل الثاين /  اهلروب من الواقع ومتثالته  وفق نظرية فرويد:

ترتبط موضوعة اهلروب من الواقـع يف الدراسات النفسية 
أتمثالت هلا صلة أبعض آراء علماء النفس اليت أإمكاهنا أن تقدم 
مقارأًا لفهم موضوعة اهلروب لدى الشخصية ، ومن هسالء العامل 

( الذي تعددت نظرياته النفسية وتنوعت د فرويد النفسي ) سيجمون
يف طرحها للمشاكل النفسية ومفاهيمها ، ولعل دراسته حول ) 
األحالم ( أحد تلك احلاالت اليت تتصل مبقارأة اهلروب من الواقع 

                                                           
معجم مختار مد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، ( مح 5)

(  2014، ) بيروت : دار صادر للطباعة والنشر ،  2، ط الصحاح
 . 376، ص 

، )  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية( جالل الدين سعيد ،  6)
 . 117( ، ص  2004تونس : دار الجنوب للنشر والتوزيع ، 

قصاب حسن ، المصدر السابق ( د. ماري الياس و د. حنان  7)
 . 147نفسه ، ص 

 . 147( المصدر نفسه ، ص  8)

(  )م( : عالم نفس نمساوي  1939 –م  1856فرويد )  سيجموند

، ، وكان قد بدأ حياته كطبيب ثم سافر الى فرنسا ليدرس بعض 

االمراض العصبية ثمن عاد الى فيينا ، وقد اجبر )فرويد( على أن 

يترك منزله في فيينا عندما ضمت ألمانيا النازية النمسا عام 

لسنوات الخمسين ( وهاجر مع اسرته إلى لندن ، وقضى ا1938)

األخيرة من حياته في البحوث الطبية والنفسية ، ومن مؤلفاته : 

)الحلم وتأويله ، مدخل الى التحليل النفسي ، سيكولوجية تفسير 

األحالم وآراء علماء النفس( . ينظر : أيفان وارد ، أوسكار زاريت 

، ) القاهرة :  1، ترجمة : جمال الجزيري ، ط  التحليل النفسي، 

لمشروع القومي للترجمة ، المجلس األعلى للثقافة ، الهيئة العامة ا

 17-16( ، ص 2005لشؤون المطابع االميرية للطباعة والنشر ، 

. 
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لدى الشخصية وتوجهها صوب واقع آخر ، ويتم ذلك عرب متث ل 
أن تطلق على هذا النوع من   -الباحثة  –هرويب مسقت ، لذا ارتنت 

اهلروب أـ ) اهلروب املسقت ( لتحقيق هدف احللم املتمثل أاهلروب ، 
 Travail darerإذ ان )) هدف القسم األكرب من عمل احللم 

 هي أحيانًا حاذقة جدًا ولكنها غالبًا ما هو خلق مراحل انتقالية اليت
تبدو لنا قسرية . أهنا تصلح لتنسيس حالة التداعي اليت توجد أني 
مضمون احللم والفكرة الكامنة أذاهتا ، املختلفة يف شكلها ويف مادهتا 

( ، ويّعد 1واليت مت اعدادها أواسطة الظروف اليت جلبت احللم (()
هروأية انتقالية تفار  استبدال شكل احللم على هذا األساس مرحلة 

جامد غري قاأل للتحريك أشكل آخر مرن مينح الشخصية ظروفا 
أديلة لظروفها احلقيقية وغالبًا ما تتصل هذه الظروف أنمور متّر هبا 
الشخصية على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي ، 

قاألية التصوير  وأنطالقًا من ذلك يرى ) فرويد ( احللم على انه ))
املتحرر من الرقاأة . ولكي يصل إىل هدفه يتبع الطريق اليت جيدها 
ممهدة أمامه من قبل الالشعور ، وتسثر تلك التحويالت يف املادة 
املكبوتة اليت ميكن ان تظهر للشعور يف صورة النكات والتلميحات 

 ( . ())2اليت تزدحم هبا كل ختيالت العصاأيني 
ويد ( هلذه املادة املكبوتة لتخيالت أن حتديد ) فر 

العصاأيني تعود اىل رؤيته يف )) ان االحالم تشبه املر  العقلي ، الن 
املر  العقلي فيه اأتعاد عن الواقع ، مث اغراق يف خياالت وافكار 

( ، ألن هذه احلالة اهلروأية ليست حالة إجياأية ألهنا ال 3داخلية (()
الواقع الفعلي الذي هرأت منه الشخصية تفار  وجود واقع مغاير إزاء 

، وهذا ما يتميز أه العصايب من افكار وخياالت تبعده عن الواقع 
للشعور أاللذة ، وهو أذلك يفّضل اللذة على أمل الواقع ، ويتم ذلك 
حسب ) فرويد ( )) أواسطة الاركيز واالستبدال أن حيصر اللذة 

ال واحلقيقة . وإذ يعيش أإحساس واحد ، وهناك امهال للفرق أني اخلي
املرء يف عامل من اخليال فيميل إىل اختاذ خياالته كحقائق . وأعبارة 

                                                           
،  علم النفس والنظريات الحديثة( سيجموند فرويد واخرون ،  1)

ترجمة : فارس متري ظاهر ، ) بيروت : دار القلم للطبع والنشر 

 . 62 والتوزيع ، ب ت ( ، ص

(  والتشنج )( العصاب : "حالة من القلق والفراغ )الضياع

 والضغوط . ويمكن ان تظهر هذه الحاالت جميعها 

على المستوى المعنوي )أفكار ، تخيالت ، كالم( ، أو الجسدي    

العالج النفسي والطريقة )عوارض جسمية ( ". د. فيصل عباس ، 

، ) بيروت : دار  1رسة ، طالمما –التقنية  –: النظرية  الفرويدية

 2005رأس النبع للنشر ، مكتبة  –المنهل اللبناني للطباعة والنشر 

 .73( ، ص 

، ) عمان / بغداد : األبداع في الفن ( أ. د. قاسم حسين صالح ،  2)

 دار دجلة للطباعة والنشر التوزيع ، 

 . 109( ، ص  2011   

 .333نفسه ، ص  صي ، المصدر السابق( د. عبد العزيز القو 3)

اخرى أن خلياالت العصايب " حقيقة نفسية " ، وهذه احلقيقة النفسية 
( ، وهذا يعين أن القوة 4يف عامل العصاب تعترب العامل احلاسم (()

خصية فنهنا ستميل أه الضاغطة من الواقع عندما تزيد طاقتها على الش
إىل هذا النوع من اخلياالت العصاأية ، ألن األخري ال ميتلك 
اإلمكانيات جملاهبة هذا الواقع ، فلذلك هو االن ميّر أفارة من 
االندحار واهلزمية إزاء إمكانية تغيري الواقع ، فيكون اخليال العصايب هو 

فتبقى الشخصية  البديل ولكنه نتيجة لالنغماس يصبح وكننه  احلقيقة ،
ختدع نفسها هبذا ، حيث تنسى أنه اخليال وكننه احلقيقة ، فيكون هلا 
مبثاأة احلقيقة النفسية ، وهبذا يتخذ من متّثل االحالم مهرأًا لتحقيق 
ماال يستطيع حتقيقه على أر  الواقع ، وهذا ما يعزز من فكرة 

)) أفعااًل نفسية  احلقيقة النفسيـة ، ولذلك فقد عّد ) فرويد ( األحـــالم
هلا من املعىن مثل ما لغريها . وأن القوة الدافعة إليها هي يف كل حالة 
رغبة تسعى إىل التحقيق. فالعنصر املتحكم يف األفكار الكامنة للحلم 
هي النزعة املكبوتة. وهذه النزعة )...( حتاول جاهدة أن تشبع نفسها 

ركي مقفاًل أفعل عن طريق احلركة. ولكنها جتد طريق التصريف احل
اخلاصية الفسلجية حلالة النوم ، وهلذا تضطر إىل االرتداد إىل مستوى 
االدراك احلسي ، فتتحول االفكار الكامنة يف احللم إىل جمموعة من 
صور حية ومناظر أصرية ، وحينذاك حيصل للنزعة املكبوتة اشباع ومهي 

ة ، وما يعزز ( ، وهذا ما يكرس ما للحلم من نزعة هروأية مسقت5(()
هذه النزعة أيضًا ما يتم ِعرَب احالم اليقظة ، فهذه األحالم )) تشبه 
أحالم النوم يف كثري من الوجوه ، أمهها أهنا جمال للتعبري عن النزعات 

فالشخص الذي يسعى اىل  ال ميكن حتقيقها يف حياة الواقع. اليت
نفسه خطيباً الطموح وجيد السبل أمامه غري ميّسرة ، يشرد ذهنه ويرى 

مفوهًا أو خمارعًا ذائع الصيت ، أو يرى نفسه رجاًل غنيًا عريض اجلاه 
( ، جيد )فرويد( يف حلم اليقظة أنن احلامل ))ميلك 6واسع الثراء (()

املهارة امللغزة كي يقولب مادته اخلاصة أه ، إىل ان يعرّب أثقة عن 
يار اللذة هبذا أفكار احالم اليقظة املتعلق أه ، مث يعرف كيف يرأط ت

االنعكاس املتعلق حبياة احالم اليقظة أشكل قوي ، إىل أن تارجح 
حاالت الكبت وتنقشع . وعندما يستطيع القيام أكل ذلك ، 
يكشف لآلخرين عن طريق العودة إىل الراحة والعزاء اخلاص مبصادرهم 
 الذاتية الالواعية واملتعلقة أاللذة )...( ويرأح ايضا خالل حلم اليقظة

                                                           
،  عقدة اوديب في االسطورة وعلم النفس( بارتيك مالهي ،  4)

 ترجمة : جميل سعيد ، مراجعة : د. احمد

زروي ، ) بيروت / نيويورك : مؤسسة فرنكلين المساهمة     
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( ،  1ما رحبه قبال فقط أواسطة حلم اليقظة : االكرام والسلطة (()
 وهذه املغريات حيققها فقط يف حلم اليقظة أعيداً عن الواقع .

وهناك نوع آخر من اهلروب يتمثل أصيغة التمين يف 
االحالم ، وتوجد مقارنات جزئية للواقع واهلروب من الواقع كما 

ت النزهة على املاء فارة اطول ! يكشف النص االيت : )) آه لو دام
ليتين هنضت ولبست ثيايب قبل االن! ليتين اكلت الكرز كله أدل أن 
اقدمه لعمي ! ).( لكن احللم ال يقف عند صيغة التمين هذه ، أل 
يتجاوزها ايضا اىل حتقيق الرغبة ، ويقدم لنا هذا التحقيق يف شكل 

ستخدمها احللم لتصوير واقعي وراهن . وغالبا ما تتمثل املواد اليت ي
حتقيق الرغبة يف مواقف وصور حواسيه ، مرئية على الدوام تقريباً 

قع وهروأه من النص ( ، ويف املخطط التايل كشفًا جلزئيات الوا2(()
 :املذكور سلفاً 

 اهلروب الواقع
 ليتين هنضت عدم النهو 

 ليتين لبست عدم لبس الثياب
 ليتين اكلت الكرز عدم اكل الكرز

يرى ) فرويد( ان الدخول اىل احللم هو الرغبة أاهلروب إىل 
النوم واالنسحاب املتعمد من العامل اخلارجي ، ملا ينتج عنه من آالم 
يعيشها املرء وظروف حياتية قاسية ، وينجم عن ذلك االمر أن تتاح 
الفرصة ألساليب النشاط القدمية ان تفصح عن نفسها اي النكوص ، 

اومة الكاأتة اليت تثقل على الالشعور ، وهذه االخرية وثانيًا نقص املق
تتيح فرصة ألن يصاغ فيها حلم أفعل منبهات داخلية وخارجية تسثر 

 ( . 3يف النائم وتعتمل يف نفسه ، فيتمثل ذلك اهلروب عرب احللم )
( متّث اًل آخر للهروب من الواقع يف حني يّعد )النكوص 

ت أو احراجات متّر أه الشخصية تعتاده  الشخصية يف معاجلة حاال
ولذلك اطلق عليه علماء النفس ومن ضمنهم )فرويد( أـ )النكوص( ، 
أذ ان )) للهرب أساليب اخرى كالنكوص ) أو الاراجع ( . فإذا 

                                                           
،  علم النفس والنظريات الحديثة( سيجموند فرويد واخرون ،  1)

 ترجمة : فارس متري ضاهر ، ) بيروت : 

 .39والنشر والتوزيع ، ب ت ( ، ص  دار القلم للطبع    

ة : جورج طرابيشي  ، ترجم الحلم وتأويله( سيجموند فرويد ،  2)

 ، ) بيروت : دار الطليعة للطباعة  3، ط

 .18 ( ، ص 1980والنشر والتوزيع ،    

 .106م حسين صالح ، مصدر سابق ، ص ( ينظر : أ. د. قاس 3)

(  و  ) ( النكوص : مفردتها ) نكص
((

تعني حرفيا رجع من   

حيث أتى ، وتعني نفسياً العودة إلى أساليب في التعبير والتوحد 

والسلوك كان الفرد قد تجاوزها خالل نموه وتطوره نحو النضج 

الراشد . فالنكوص حيلة دفاعية يتم فيها تجنب القلق عن طريق 

العودة إلى انماط سلوكية تخص مرحلة عمرية سابقة من النمو 

النفسي –الجنسي 
))

. أ. د. قاسم حسين صالح ، المصدر نفسه ،  

 .299ص 

اصطدم انسان مبشكلة يصعب عليه التغلب عليها ، فننه  يرتد احياناً 
سلوب اعتاده يف إىل الوراء . ومعىن هذا انه يرتد يف الغالب إىل أ

طفولته . والسر يف ذلك ان الشخص إذا واجه مشكلة ومل يتمكن من 
التغلب عليها ، فانه يفقد اطمئنانه أو اتزانه ، فريجع إىل أسلوب قدمي 

( ، أن 4كان قد اعتاد ان يسلكه فيحصل على الطمننينة (()
)النكوص( الذي ي ِعني الشخصية على اهلروب من واقعها ال ميّثل 

مًا حالة إجياأية ألنه  ال مينح الشخصية القدرة احلقيقية على إجياد دائ
العالج املناسب للموقف املناسب ، وامنا تعود الشخصية لتتصرف 
تصرفًا كنن يكون طفوليًا تعودت عليه الشخصية منذ الطفولة أو 
تصرف أدائي ، لذلك يكون )النكوص( مبثاأة )) رد فعل على منزق 

، وال تسمن له إشباعًا حلاجاته احليوية ، فينكص إىل ال جيد له خمرجًا 
 ( .5أساليب اكثر أدائية يف جماهبة       الواقع (()

ومع متثل )النكوص( يدعو )فرويد( للهروب اىل املر  ، 
عرب االمرا  العصاأية ، وذلك ألنه يدل )) على حماولة الفرد 

ية ؛ أي أن لالحتماء يف العصاب كوسيلة للهروب من صراعاته النفس
الفرد حياول إجياد وسيلة خلفض التوتر املتولد من وضعية صراعية من 

( ، أذن للعصاب أمهية يف تنسيس متّثل 6خالل تكوين االعرا  (()
حالة اهلروب من الواقع لدى الشخصية ، وقد أكد )فرويد( على أن 
)العصاب( ذو نوع هرويب من خالل ما قدم يف كتاأاته اليت تثبت هذا 

مر ، فقد كتب يقول )) إن العصاب ، يف زمننا هذا ، حيل حمل األ
الدير الذي كان فيه ، عادة ، ينعزل كل من كان خييب أمله أاحلياة أو 

( ، وهذا يعين أيضاً 7الذين كانوا يشعرون أنهنم ضعفاء امام احلياة (()
ن ان أعض أنواع الز هد يف احلياة مل ينيت من شعوره أاإلميان ، وإمنا ميك

عّدِه إىل هذا النوع من اهلروب ، كما عند الرهبان يف الديانة املسيحية 
 أو األنعزال عند البوذيني .

ومن حاالت أخرى للعصاب ي لحظ متثلها أـ ) التقمص (  
أحد تلك االمرا  اليت جتعل املرء يف عزلة عن هذا الواقع ، ويعيش 
واقعه املفار  وحده ، أعيدًا عما يعّكر صفو مزاجه أو جيعله يعيش 
القلق واملعاناة ، فـنالحظ الفرد الذي يكون )) يف حالة التقمص يتخذ 

من صفات "محيدة " يتوحد معها ويعيش فيها : لنفسه ما يف غريه 
فاإلنسان يف هذه العملية يسعى ألن جيعل من نفسه على صورة غريه 

                                                           
 . 322( د. عبد العزيز القوصي ، مصدر سابق ، ص  4)

 .299( المصدر نفسه ، ص  5)

االنسان المعاصر في التحليل النفسي ( د. فيصل عباس ،  6)

، ) بيروت : دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر  1، ط الفرويدي

 . 389( ، ص 2004والتوزيع ، 

(7  )Freud: Cinq Iecons sur Ia psychanlyse , 

ed, payot , paris 1968, p .60   نقال عن د. فيصل عباس
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، أنن يضم إىل نفسه خصائص شخصية آخر من سلوك أو افكار او 
انفعاالت عاطفية فيشعر أانه قد أصبح ، يف اخليال والوهم ، نفس 

 تتقمص تكون ذاهتـــا ( ، فالشخصية اليت1الشخصية اليت تقمصها (()
راغبــة يف ذلك التقمص ألهنــا جتد يف ذلك التقمص  )) إشباع أعض 
دوافعه فهو وسيلة هامة لتحقيق الرغبات اليت ال ميكن من حتقيقها 
أنفسه ، فيقنع أتحقيقها يف حياة اآلخر الذي تقمصه ويرضاها لنفسه 

توتر والقلق لديه وكننه  هو الذي قام هبا . فيشعر أالتايل أاخنفا  ال
())2. ) 

وهنا سيتم اهلروب من واقع يعيشه إىل اخر مفار  ليس 
الواقع ذاته الذي يعيشه ، من خالل صـراع الشخصية القائم على 
عامــل الشعور والالشعور ، فالشعور يتجلى يف حالة الواقع وضمن 
حميطه وال يبتعد عنه وميثل )) اجلانب الظاهر من الشخصية ، وهي 

ية ، أي أن مكوناهتا ميكن الشعور هبا أو أآثارها ، وهي منطقة شعور 
خلقية ، أي متيل إىل أن تكون تصرفاهتا يف حدود املبادئ اخللقية اليت 
يقرها عامل الواقع ، وهي تتصل أعامل الواقع لتحقيق النزعات الغريزية 

( ، يف حني أن ) االنا 3أالصورة اليت تراها خلقية    معقولة (()
لى ( على الرغم من أهنا الشعورية إال اهنا جتسد قمة مثالية الواقـــع األع

أكل أط ره وأنظمته ، فهي )) الناقد اخللقي األعلى الذي يشعر ) األنا 
( ، إذن جتعل األنا يرتد عن فعل كل ما له عالقة 4( أاخلطيئة (()

 أاالأتعاد عن الواقع وجتعله ضمن حميطه .
وميّثل اهلروب من الواقع واالأتعاد  اما )اهلو( فهو الالشعور

عنه وعن حميطه ويتم ذلك من خالل الضغط الديناميكي على ) 
االنا( وترغيبه من اجل احلصول على اللذة وتّعد ) اهلو( )) قوة مجوح 
، جتتمع فيها الغرائز والشهوات اليت تزين اهلوى لـ )أنا( وهي ال تتجه 

ى قاعدة حتقيق اللذة واالأتعاد عن وفق املبادئ اخللقية ، وامنا تسري عل
األمل ، وهي ال تتقيد أقيود منطقية ، ومن مركباهتا النزعات الفطرية 

النزعة  –حبسب رأي فرويد  –الوراثية واملكبوتة ، واهم هذه املركّبات 
اجلنسية . ومن اهم خصائص هذه املنطقة الثالثة اهنا ال شعورية 

ضح ان الشخصية ))  نتاج ( ، ولذلك فنن ) فرويد ( قد أو 5(()
تفاعل العوامل البيولوجية مع العوامل االجتماعية ، وأن الشخصية هي 
ميدان لصراع موصول أني عدد القوى الشعورية والالشعورية ، وهو 
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صراع قد ينتهي أتكوين الشخصية املتزنة ، أو تكون نتيجة االضطراب   
 ( .6النفسي (()

)فرويد( عرب ما يطلق وهنالك متّثل آخر من اهلروب عند 
( ، الذي حياول من خالل هذا األخري ، اهلروب  عليه أـ ) الكبت 

من األآلم اليت حتيط أاإلنسان ، وميكن تسمية ذلك اهلروب 
أالالإرادي ، فاإلنسان )) مييل إىل ـــ دون إرادة منه ــــ إىل اخلالص مما 

أطبيعة تكوينه  يسذيه ويسمله ، وأعبارة أخرى نستطيع القول أن العقل
مييل إىل أن يبعد عن حياتنا الشعورية ، ما يسبب لنا الضيق ، وما 
يتناىف مع مثلنا اخللقية واالجتماعية ، ولكل ما من شننه أن ميس 
احارامنا ألنفسنا . حيدث كل ذلك أطريقة آلية تلقائية ال شعورية . 

نكبت وتعرف تلك العملية الالشعورية "أالكبت" فنحن النعرف إننا 
( ، وهذا الكبت ينشن نتيجة 7، أو ماذا نكبت ، أو ملاذا نكبت (()

صراع عقلي ينتج عنه استنفاذ جزء كبري من الطاقة اجلسمانية والنفسية 
، وهلذا فنن الكبت ي كمن يف إأعاد االفكار املسملة عن النفس ، 
وحماولة االأعاد هي يف الواقع فصل للدوافع والذكريات عن الشعور ، 

لفصل هذا يكون نتيجة للصراع العقلي ، ويستمر هذا الصراع وا
 ( .8أطريقة ال شعورية )

وهناك مثة متثاًل آخر للهروب عند )فرويد( هو عملية 
)التربير( اليت تّعد أسلوأًا دفاعيًا وهرويب يف الوقت نفسه ، إذ نرى يف 
أعض األحيان عملية التربير املستمرة عند شخصية ما ، تكون من 

تقدمي اعذار تبدو لآلخر منطقية ومقبولة ، و )) يبدو التربير يف  اجل
حدود ضيقة امرًا مقبواًل ال ضرر فيه. ولكن اذا متادى الفرد يف التربير 
فننه يبتعد عن الواقع وال يستطيع مواجهة مشكالته مواجهة إجياأية 

( ، السيما اذا كان ذلك التربير املتمادي أه نتيجة ملوقف خاطئ 9(()
قام أه الفرد ، فننه حيتاج جلهود فكرية كثيفة من اجل تربير املوقف ، 
وكلما زادت هذه الكثافة كلما ازدادت مسافة اهلروب من الواقع ، 
ولذلك )) ي الحظ أن التربير فيه دفاع عن الذات وهرب من اللوم . 

                                                           
، )  الشخصية في سوائها وانحرافها( د. مصطفى فهمي ،  6)

 50ب ت ( ، ص دار مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،  القاهرة :
– 51. 

(  : الكبت )
((

حيلة دفاعية يتم فيها دفع الرغبات والدوافع  
 واألفكار غير المقبولة لدى األنا إلى الالشعور .

والكبت هو الحيلة الدفاعية األساسية . حيث يتم عن طريقه      
 طرد الرغبات واألفكار واالنفعاالت المصاحبة 

لها هربــاً مما يسببه الوعي بها أو تنفيذها من قلق نظراً      
 لتعارضها مع رغبات أخرى أو مع أوامر األنا 

ية ، األعلى الذي يفرض تزمناً خلقياً صارماً على الشخص    
محرماً اشباع تلك الرغبات 

))
 . أ.د. قاسم حسين   
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ونالحظ عادة أن احليل النفسية تكون يف أغلب األحيان هروأية 
س الوقت. ففي النسيان هرب من الواقع ومحاية للنفس دفاعية يف نف
 (.1من آالمه(()

وهناك آلية أخرى للهروب من الواقع تتجلى أآلية 
التعويض عرب الـهرب من الشعور أالنقص ، فيتجه اجتاهًا إجياأياً 
إلثبات الذات ، ولكن هنا ميثل هذا نوع من اهلروب اإلجيايب ألنه  جيد 

يس من املستحسن فصل احليل النفسية اىل معاجلة ويضع احلل ، ول
أنواع ، فبعضها هرويب صرف وأعضها دفاعي صرف. والنوعان 

 (.2)يل النادريوجدان عادة خمتلطني إال يف القل
اىل جانب ما ذ كر فنن هناك متثاًل آخر للهروب من الواقع 

من هلوسات وانقطاع تام  ، وهو ) الذهان( أسبب ما ميّر أه الذهاين
عن الواقع ، فــ )) االضطراب يصيب حياته االنفعالية والعاطفية 
والعقلية ، ويصل هذا االضطراب إىل درجة كبرية من االختالل يف 
أعض احلاالت مما جيعله  غري مسسول من الناحية القانونية ، عما 

 أشٌر يصدر منه  من أفعال خطرة أالذات وأاآلخرين . أن الذهانيني
فقدوا صلتهم أالواقع وحتولوا إىل جمانني أاملعىن القانوين . ويفار  ــ 
أالطبع ــ أن االختالل الذي يصيب الذهاين حيرمه  من االستبصار 

(، وهلذا تكون )االنا( يف حالة الذهان حتت سيطرة الرغبة 3حبالته (()
ا ستث َبت الالواعية ويعجز عن كبتها كبتا جزئيًا كما يف العصاب ، وهن

الصلة أني االنا والعامل اخلارجي ويباشر الالوعي أبناء واقع ومهي أديل 
( ، وأذلك فنن 4عن الواقع األصلي وأذلك يفقد التماس مع الواقع )

الذهان ميّثل مرضًا نفسيًا نتيجة ألوضاع وظروف قاسية ، ال قدرة 
جة للشخص على حتمّلها أو استيعاهبا فيحدث اخللل ، وهذا هو نتي

وليس وسيلة ، ويّعد من اهلروب السليب ، كونه ال ي غري من الواقع 
 احلايل .

 -ما اسفر عنه االطار النظري :
وهو حيلة دفاعية هروأية تعتاده الشخصية  الهروب النكوصي : -1

ترتد اىل أسلوب طفويل يف معاجلة حاالت حرجة متر هبا ، جتعلها 
 .النكوص يف طروحات )فرويد(  ويتمثل هذا

ميتاز هذا التمثل أنسلوب دفاعي وهرويب يف  الهروب التبريري : -2
متادى الفرد يف التربير اأتعد عن الواقع ، ويظهر ذلك  الوقت ذاته فإن
 عند )فرويد( .
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ينفرد هذا التمثل مبنح الفرد العيش يف  الهروب المؤقت : -3
بيعية هروأية مسقتة مثلما حيصل ذلك يف األحالم الط حلظات مستقبلية

 الفرد ويتجسد هذا التمثل عند عامل النفس )فرويد( . اليت حيلم هبا
 الفصل الثالث

سيقوم الباحثان أتحليل عيّنة البحث على وفق   عينة البحث :
املعايري التالية : ) اهلروب املسقت ، اهلروب النكوصي ، اهلروب 

 التربيري ( .
 تنليف : عبد الكرمي العامري Dark Roomمسرحية 

تدور فكرة املسرحية حول مصور جوال فقد زوجته واأنه 
أسبب الفقر والعوز واحلرمان ، فيعيش اخلياالت واحالم اليقظة مع 
زوجته املتوفاة يف غرفة داخل فندق ويتبادل احلديث معها على الرغم 
من إهنا وهم ، يف حماولة منه أن يوضح األسباب هلا عن عمله ويف أنه 

 نهما .ليس السبب يف موت اأ
إن )املصور( ال يستطيع ان يدفع أدل االجيار ، فيتعر  
دائما اىل املضايقة من قبل صاحب الفندق ، ويف حلظة من اللحظات 
يطلب صاحب الفندق منه أيع كليته الأن أخيه مقاأل مبلغ مغٍر من 
املال ، غري ان هذا املصور يرفض ويتضح الحقاً ان كليته  قد أ خذت 

 منه أالقوة .
جل متثل )اهلروب املسقت( حضوراً مع انطالقة املسرحية يس

من خالل أحالم اليقظة اليت مير هبا )املصور( يف ظل وجود زوجته 
 املتوفاة وحماكاته هلا ، فيتودد هلا طالباً منها ان هتديه طفل يشبهه :

)) املصور : )ينهض ويقارب منها( أعطيك روحي لو 
تبقني معي وهتديين طفاًل يشبهين .... )ماردداً( لو عاهدتيين أننك 

 ...ولد.. وأمسيه وحيداً .. فنأوه قد عاش وحيداً ..
الزوجة : حنن معاً.. وسنبقى معًا .. وما دمت معك ال 

 ميكن أن تشعر أالوحدة ..
املصور : ال ادري شيء ما يقلقين ، أمتىن إن ال أغمض 

 عيين فنفقدك ! )يغمض عينيه( 
ن املعتم حىت ختتفي يف الزوجة : )تتجه حيث املكا

 ( .5الظالم( لو عافك كل الكون فننا ال ميكن ان افعل ! (()
أن احلوار أعـــاله يارجم لنا عملية التمين املفقودة على 
أر  الواقــــع ، أمنيــــات الزوج اليت ال ميكن أن تتحقق ، وهو أذلك 

 يذهب إىل األمنية ويهرب من واقعه .
إن عملية اهلروب من الواقع يف احلوار أعاله ، عملية 
مداواة ومواساة ، عملية انتفا  على الواقع الذي ال يطاق ، إذ أن 
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الشخصية ال تستطيع حتمل جمريات الواقع ألنه قاسي جدًا ، لذلك 
يّن نفسها هبذا اهلروب لكي تعيش حالة من اخنفا  التوتر .  مت 

يسمى أـ ذا النص أورود ما فضاًل عما مت ذكره ، ميتاز ه
اهلروب التربيري( يتضح يف حماوالت الزوج )املصور( أن يدافع عن )

عمله ومهنته ، ولعل تربيره لعمله على الرغم من اجلوع الذي فتك 
أالعائلة هو هروب من واقع حقيقي ، وعدم القدرة على املواجهة أو 

ه وولده الرضوخ واالستسالم ، فبفعل اجلوع خسر )املصور( زوجت
 الوحيد :

)) )صوت زوجته من املكان املعتم( نعيش معاً؟ أقامسك 
 البطن الفارغة وتصاوير ال جتلب عافية ..

 ..من حقك ان تفخري يب .. عملي هذا املصور :
 الزوجة : عمل ال جيلب إال احلرمان .. أتسميه عمالً ..؟

 املصور : لكنه جيلب قوت يوم
 الزوجة : أنعيش ليوم واحد ؟

املصور : هي نفس األيام ندور واياها حنملها ثقاًل على 
 أكتاف أرهقها الدهر 

 الزوجة : غريك حيلم أاآليت وأنَت تعيش ليومك
املصور : مل يبق درب مل أمش أه .. أو رزق مل أسع إليه 

 . (1موصدة (() فجميع األأواب
ما أعد خسارة الزوجة تنكيد على ان  ويف احلوار أعاله 

فل يعين إنطفاء عائلة كاملة وموضوع شديد الوطنة على وخسارة الط
النفس ، فعملية إسارجاع اصل املنساة واالمل هو نوع من أنواع 
الذهاب أنجتاه حلظة هي أيضًا هروأية وان كانت حلظة أاجتاه العودة 
إىل املاضي ، هنا نوع من اهلروب ولكن هروب فيه حماوالت إلجياد 

تربيرات ملا وقع وحصل من احداث تربيرات للشخصية ، أن تضع 
أليمة ، فهذه هي طاقته ، كان كل قدرته أن يعمل يف هذا العمل على 
الرغم من أن هذا العمل هو أساس احملنة ، ألنه  لو كان هناك عماًل 
اخرًا لكان وضع الشخصية طبيعيًا وانسانيًا وال ختسر العائلة ، ولكن 

طبيعة العمل اليت كانت خسارة العائلة جزء كبري منها هو أسبب 
متارسه الشخصية ، فألنه هو حمور ومصدر األمل ، ي لحظ أن قضية 
اهلروب تتمحور حول هذا املوضوع يف هذه احلادثة اليت تستذكرها 
الشخصية وتذهب أاجتاه إجياد التربيرات من أجل التطهري وتربئة 

اة النفس يف كون الشخصية مل تكن السبب وامنا الظرف وقساوة احلي
  مها السبب يف ذلك . 
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 الفصل الرابع
 النتائج -اوالً 

طبق )عبد الكرمي العامري ( متثل )اهلروب املسقت( عرب أحالم  -1
اليقظة يف النص أنمنيات الزوج اليت ال ميكن حتقيقها على ار  الواقع 

. 
اعتمد )العامري( يف النص على متثل )اهلروب التربيري( عرب  -2

 حماولة منه الدفاع عن عمله .شخصية املصور يف 
 مل يطبق )العامري ( يف النص متثل )اهلروب النكوصي( . -3

 االستنتاجاتثانياً : 
عامل النفس تتضح يف التجرأة العرأية ان متثالت اهلروب من الواقع عند 

جاءت متوافقة مع متثالت اهلروب من الواقع عند الكاتب  )فرويد(
من خالل طرحه لتلك التمثالت يف )عبد الكرمي العامري( العريب 

وما ينتج عنها من تصورات للهروب ( Dark Room)مسرحيته 
 من الواقع .


