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 .تطبيقات في مقياس النقد النفساني

 .نقد ومناهج : تخّصص. د.م.السنة الثالثة ل

 .سامية عميوات: إعداد الدكتورة 

 

 .وفق حقائق عمم النفس التحميمي" شهرزاد"تابع لتحميل عز الدين إسماعيل لمسرحية   

 

: والمشكمة الثانية التي تواجو دارس ىذه المسرحية ىي التي عبرنا عنيا بالسؤال الثاني- 
 لماذا استمّر شيريار في قتل العذراوات؟

أن سّر استمرار شيريار في عممية قتل زوجاتو ال يكمن " عز الدين إسماعيل"     يالحظ 
في فكرتو بأّن كّل النساء خائنات، فيذا الزعم مجّرد محاولة لتغطية موقفو اآلخر الذي كان 

نما في التعفف واالستعالء " بدور"يرى فيو كّل النساء مثل  حقا، ولكن ليس في الخيانة وا 
واستغل في تفسير ىذه الظاىرة دور الالشعور، حيث رأى أن . عمى النزوات الشيوانية

الشيوانية ظّل يعيش في ال شعوره بعد قتميا، كما حدث أن " شيريار"لنزوات " بدور" "صد"أثر
أصبح يعتقد في  دخيمة نفسو، نتيجة لعممية استنساخ معكوس، أّنيا خائنة حقا، وبالتالي فإّن 

أي : في معاممتيا لو" بدور"متابعة قتل باقي العذراوات كانت عمى أساس أنين يشبين 
 .شعوريا في الصد، وال شعوريا في الخيانة

في عممية االنتقام من العذراوات قد أرضى ال شعوره، فإنو " شيريار"    ولئن كان استمرار 
كان جورا، وأن " بدور"لم يعفو من تأنيب الضمير، ألّن شعوره الواعي يدرك تماما أن مقتل 

 .قتل الزوجات الالحقات بيا ليس نتيجة منطقية مع المقدمات
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التي اكتممت فييا جميع الخصائص التي افتقدىا " شيرزاد"وفي ضوء ىذا يكون مجيء 
ىو الحّل الناجع ليذه المشكمة، فضال عمى أنيا عرفت كيف تتخمص " بدور" في" شيريار"

عقدة النقص )فقد عرفت كيف تشعره برجولتو . من قبل" بدور"من األخطاء التي وقعت فييا 
أكبر زير لمنساء أنجبتو "وأنو " الرجل الفاتك"حيث شرعت تصفو بأنو  (التي كان يعاني منيا

، باألسموب الذي يرضي "بدور"واستمرت في محاورتو بأسموب مناقض ألسموب " امرأة
غروره، تحدثو عن عينيو الفاتكتين وعن ناره التي تيفو نفسيا إلييا، وتصارحو بأن مصدر 

من " شيريار"وتمك ىي الصفات التي كان يعاني ... إعجابيا بو وميميا إليو أنو زير نساء
 .التي حرصت عمى عدم مصارحتو بيا لعفتيا وحشمتيا" بدور"حرمانيا مع 

بعدما " شيرزاد"قد تخّمى عن قتل " شيريار"إذا كان :      ويصل الناقد إلى تساؤل آخر ىو
استطاعت أن تكسب نقاط ضعفو وتعالجيا، فمماذا طوال ذلك الردح من الزمن يعاني من 

، ثم يجرد "بدور"إذ كان يستيقظ كّل ليمة ويذىب إلى غرفة " سرنمة"مرض السير أثناء النوم 
 .ثم يعود ليستأنف سباتو" قتمتك يا فاجرة"سيفو ويصيح مرّددا صيحتو القديمة 

لم تخنو ولكن رغبتو الالشعورية ثبتت في " بدور"كان يعرف أن " شيريار"    ولقد عرفنا أن 
" شيريار"ومن ىنا كان الصراع في نفس . نفسو، نتيجة لعممية استنساخ معكوس، أّنيا خانتو

وأن سيطرة الحقيقة . بين الحقيقة التي يعرفيا يقينا والحقيقة التي زينتيا لو رغبتو الدفينة
ثم بعدما استطاعت . المزيفة عمى الحقيقة الصحيحة كانت سبب استمرار فتكو بالعذارى

في مقاتمة شبح - كتعويض عنيا- أن تحممو عمى اإلقالع عن تمك العممية، استمر" شيرزاد"
 ".بدور"

كان سطحيا إذ استطاعت معالجة شعور " شيرزاد"    ويرجع الناقد عمة ىذا إلى أّن عالج 
ولذلك فكرت في حيمة أخرى، وىي . ، بينما ظّل ال شعوره في حاجة إلى ترياق جديد"شيريار"

وفشمت لعدم توفر األساس السميم، وىو معالجة " بدور"أشبو بتمك العممية التي قامت بيا 
ألّنيا بنت عالجيا عمى أسس صمبة، إذ بدأت بمعالجة شعور " شيرزاد"وقد نجحت . الشعور
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ثم توجيت إلى ال شعوره، ذلك باإلضافة إلى أنيا اختارت نفس الخطة التي دبرتيا " شيريار"
جارية وألبستيا مالبس العبد حتى يمكنيا " بدور"من قبل، ولكنيا استبدلت بالعبد عند " بدور"

مجّرد ما يثور ويتفجر ال شعوره السابق الذي ارتسمت فيو " شيريار"أن تكشف الخديعة أمام 
 . النظرة إلى المرأة عمى أّنيا فاجرة

يرجع " شيريار"     وصل الناقد من خالل ىذا إلى أن سّر الصراع الذي كان يعاني منو 
وىي سبب كّل ما حصل لو ومنو، فشعوره ". شيريار"أو عقدة " الشعور بالذنب" إلى عقدة 

ومن تبعيا من الزوجات، وصراع ىذا " بدور"الذي ارتكبو في حق - وىو في وعيو- بالذنب
ىو الذي كان  (الذي أصبحت فيو قضية خيانة المرأة شيئا حقيقيا)الشعور مع الالشعور

لم تقم إاّل بالقضاء عمى ما كان " شيرزاد" ولذلك فإن. السبب الرئيس في فقدان ارتباطو بذاتو
ن لم يكن في . يجيش في الشعور الممك وضعتو في مأزق عرف من خاللو أنو المخطئ، وا 

وىذا ما . حاجة إلى من يخّطئو بقدر ما كان في حاجة إلى من يشرح لو خطأه ويؤكد لو
 ".شيرزاد"قامت بو 

     وفي ما يخص عممية التحكم في الشعور بالذنب، أو تأنيب الضمير، وىو من 
فإن التوبة قد أعفتو من آثاره، ذلك فضال عمى ما - وليس الالشعور- خصائص الشعور

 .يقدمو لو رضوان الحكيم من نصائح ومواعظ تتعمق بالتكفير عن الذنب

قد اقتصر عمى - كما يبدو من ظاىرىا"-عز الدين إسماعيل"    ولئن كان محور دراسة 
، قد لقيت "شيرزاد"و" بدور"، فإن بقية الشخصيات وعمى الخصوص "شيريار"شخصية الممك 

ن كان ذلك بطريق غير مباشر، ألن تحميل شخصية الممك قام عمى  أيضا التحميل الكامل، وا 
 .عالقاتيا ببقية الشخصيات


