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تعارض"بأنهاولياًتعريقاالمأساةعنصرفنعرانبوسعحا

المسرجيقهمهكانالنحوهداعلى.،قدرهمعالاذسان

الجماهيريجتذبونواوريايدوسوفوكلاشيلفقدكان.فياليونا

اليونانيةالمدنوطبقةالارستوقراطيةاثيناطبقةويجمعون

عليمفرضالذينالابطالبعضمصائبحولالمثمعبية

..الالههتسغطهمادقدرهم

كانالذينفسهالبطلفييختهفيالقدركانهذاانوالواقع

شأنهووذلك-يفتمرسهكظل،بالذاتمصيرهحمل

القدرهذااناو-بذلكمعرفةعلىامهيتروجالذيآوديب

لمالتيالالهةرسمتهأعليعالمفي،نفسهخارجيقومكان

البشرية.الجرأةكسةلمعلالتدخلتحتقرتكن

كلتيهما،الحالمينفيغريبأيظلكانالقدرهذاانعلى

معادية.قوةإنه.عنهلي!يدااوالانسانفيسواء.اكاانكاركاًاى

تجتازقوة،عدلقضاةالالهةكونولهاض!حايايرسقطالبشر

الاباءتذتظمسلالةكنفهاتحتطاوية،الناسمنجيلااحياناًء

جذس!كانوهكذا.أرسخبلوغأهدفهالتبلغ،والابناء

ث!4أعلى3!"يدلأترا"جنسو،طراده8ح344!!اسيدااللابد9

منالمنحدرالاولالجنسفالى.الآلهةقبلءمنامتيازذا

.طأعصىيموتالذياوديبينت!يأ!صاكو!ا،لايوس"

سجنئتمود!التيوانتيغون6أخاهيقتلالذيوايتيوعل

الجفسوالى.بالذات4ابنبهافحشرخاالاكريونفيهحبسها

الذياغاممنونينتيئاثه!93"اتريه"منالمنحدرالثافى

المرصودكتروالي،عسكرينصرمنعودتهبعدزوجتهقتلته

عم!يقاً.جرحاًالاكلهاحياتهزكنلمالذفيواورست،للانتقام

"اورتب"تشكلالتيللثلاثةالدراماتفانوهكذا

احجامه،وءلهـئالاالثأرإقدامواليأسالمجدوبالدمترويأضل

ليكسبالاالبشرمصلحةفيظاهرياًيأتيلاالذيالعأرذلك

النبيلة.التضحياتمنمزيدابعدقيمالنفسه

لرلمحهـرصو!،ثرافر!ح

جمصصض!بمدم

بينالتعارضهذافيحقاًيكمنمأساقيشيايولكن

الحديثه؟بعقليتنانفهمهانبوسعناوهل؟وقدرهالاذسانلا

هوذلك؟النحوهذاعلىالمأساقينعينرهل:اخرىوبعهارة

لهتلتصسانالآنافكاريوتحاول،اطرحهالذيالسؤال

.الجواب

تاريخيةظروف:المأساةمولد

عنصرفيهاولدالتفيالظروفق5الضوءبعضيأتينا

ممناسبةالديذيةالخرافاتعنصدرقدفهو.اليونا.قيالمأساة

التي".الديونيسمة"الحقولكاعيادا!لريفاوالربيعاعياد

نأوالواقع.رطلهاذثاذ؟،4،،.إ""ديونيسوس"كان

فهصلكلكقصة،يفالخركقصةمؤلمةديونيسوساسطورة

ومونها.الحياةانتصارءنواحدوقتفييع!!

ناجوب!رمنالقمرص،الاإهةفياغغ!9سيليناطلبتلقد

ومحاها-مرآهصعتمهارأتهوحين.كلهمجدهإطارفيتراه

و-دث.المثصمسنورفييختفيالقمرانوالوافغ.نوره

الحبل،!ذايستديرشكلهاوكانآنذاك-املاسيليناكانتان

علىيلصقانلزاماقكان،اوانهقبلمولودهاوض!عتوقد

لكنهو،ديونيسولهلىعالزلىهكذاو.لييعيشجوبيترفخذ

ألافيعانقدرهان..والبغضللحب،للتناقضخاشبذلك

إل-"السكرديونيسوسكان،هذاأجلوهن.يفهمولا،يفهم

الرعب.4أإ،4نفصالوقتفيوالياًسالألموا)04،والهيجان

الم!سجفقدكان.المأساةطريقديونيسوسيفتبمهنامن

الموكبفيتقدم،ا!لريفاعيادبمناسةدلفيسفييقام

ؤناعلابسيمنجوقةوتتبعهديونيسوسيسمبقهراقصا

،!أ؟"+بم،"تراغوس"نانيةباليويعنيئوالتيسى،التيوس

ولكن.مماساتيايحر4!أ*!كاح""راجيك"كلمةومنه

واحدوقتفييعرالتيسان؟والمأساقيالتيسبقصلةاية

الخصب.الصاخبالجنونوعنالحياةف!والنموالغزارةعغ



ذاالموكباليهيرمزماوهذا.المأدىاقيهوذلك:واطمذيان

الىيدعوانه.إكرماوفروعالزهراكاليلتحتيتقدم

ذلكيقطعطاظطاصواوالرءلىةوالعنفوالسكرإلشرب

جنرنأ.ابدايزدادايقاعكلة

كان":أكماتابهذهديونيسوسعننيهسشلميتحدث

المتألمكذلككانولكنه،المنتشيوالحبالسعيدالسكرلهإ

يروالتحرالو-"ية"إ!،والرعبالذشودة"إل..الميتالمعذب

"الهذيانالىالناسظهورهيدعومجنونإ)،"عيد،الم!

أمجادفيتساركلكيلاجموعالفرصةهياذنتلث

فيعنهالىولتنفض،وعنؤ4هيجانهمظاهروفي،ديونيسهوس

الانسا.فا،الاحتراميكبتهاالتيالانفعالاتجميعنفسهالوقت

وا!طظويطفالربيعاعيادهيطلك.وافينالهذيانتبلزجط

الديوئيسيه.

وابطالهااساةااموضوعات

.كدذ....سشخصتقيامهاثالاعيادهـذءيسود

!في!:+أ:ت.0.03قم!ةحكىاًلذيالراوي!و:رئ!-ي

.+!نرس:مؤزروكلامدؤفيبصوتوسديوزيم!

+!.هوالراويوهدا.بعيدوخيالى

!!في.ننت.المغضك!جوقةرئيءلىسيكودالذقي

7.:ول.ذ؟في++صلةيشكلوهو!أشيلكل-سجفي

،!.س+بهبئ!؟!اوالتمثياطالاحتهالبيرالوصل

--..*.مجرديكونبانبدألقد.الدراماتيكي

رييه.فييشاركانيلبثماولكنه،راو

وذوالرئيمالدورذويظهرثم.ممثلاويصبحالتهثي

الذينالأشخاطروهم،الثالثالدوروذوالثا.لىالدور

القديمة.الموءبجوقة،اليونانيةالجوقةبهمتحيطكانمط

"المبتهلات"آشهلكفصل،بسيطفصليبدأذاكوأذ

منالممثلنجميعويكون،اسطوريةمدرزةكارثةف!!وى

جوقةاليهمتنضموإكن،الموكبيؤلفونالذينهم:الرجال

فيهاليس،وصفيةلوحةمجردهيوهذه.الباكياتالنسماء

المسرخكلنالاولىالمرحلةهيتك.الدقيقبالمعنىتمشل

ثي.المأسا

الذيفمن،ممثاطالىالموكبراويتحولاذاولكن

الابطالهمومنالموضوعاتوماهي؟ديونيسوسلمج!

+؟وابطالهديونيسوسموضوعاتمحكسيحلونالذير

يذبغياثهوالحق.ديذيةتكوناطنالموضومحاتهذهإن

.ديذ؟4مناكثرلىكوهوديونيسوسبىموضوعبانالاعتراف

ي!تملماذادفيهاالانساناشراكجمنعاجزةالآلهةحوادثفان

؟.محضه!تاريخيةافتكون،خالدةابدرةتكنلماذابها.وهيه!

لهاحدودلاالتيالخاصيةهذهالىتفشقربذلكفانهاعكلا

بهايحملانللانسانليتاجتمددهاانمنلهالابدوالتي

تحتملالقاعدةهذهانعلىعالهذيانوحدطقياساتهخارج

ولكن.لاشيل"الفرس!"مسرحيةهو:واحداًاستثناء

بعثالىتقصدلاسالامينفيع*نح!*33كساركسكارثة

الآلهةملاحقةاظهارالىشيئكلقبلتقصدبلالتاريغ

وسائله.وغزارةالمخيةةكساركسرلمطامع

تاريحيةولامحضألاهوتيةليستالمأساةموضوعاتإن

الأرضجمتالطريقمنتصفعلىستولدلذلكوهي،محضا

الاسطوريةالاصولوان.والسماء

ءلميهاالعهدتقادملثمدةمنهيللام

فييغرقهااريمكتالمدىالىبحيت...3.+!)د

الكو!لمملتقع..!لىالمحدصلىغبار.ز:..

الأمة،تبدواهكلىو.4ءهيالالوو........!!...

ادق!،الاولننممثلمااسطة..:!غ
..--لو.:.!.!؟..

هممماوا،آلهةالابطالفليس.لاوراه+.!.....!...إ.!.+!

ئماوا،بثسأهمليسواو،3لهةنصاد!ا....؟:!!.

مزروعةاقدامهمار-..نبتساًكترهم.-.د-

الىمرتفههجهاههموان،ر.الارفيضإي

البشر.وحماقاتالآلهةأشواقيعرفونساذنفهم،النجوم

هويحملهبحيثالازسانيتمكالداخديماالتناقضوهذا

مص!وراالقومكطالحبشعورولماكان.حدودهخارجبالذات

نعردظطانيمنعمابعدثمةفليس،والدبماللحموفيالقلبفى

وانتفاضالتعاسةانسحاقالقومينالابطالهؤلاءمع

المجد.

باسطورة،هذهايامنافي5!حى،زنفعللاترانافكيف

الىتركرالتيالاسطورةتلك،لاشيك"المقيدبروميثيوس"

الشوقهذاقذدتهوبروصيثيوسإن؟البشريةالامةمذشأ

اكبر.شرا،هيةإ!رغبةألانسانفيي!يئالذيوللحريةللمعرفة

ويلقيهيجذبهالذيالمستحيلحلمالامامالىيحملهالطبيعةمن

بروميهيوس.ولكنيروىلاعطشاجديدمنيوقظواخرىمرة

مقيديننكونباناصنيتناايضايجسدقدالا!ةتقيدهالذي



مسؤولينانفسنانعترلابحيث،غريبةبقوئبلبأنفسنالا

تنقطع.لاالتيهزائمناوعنعجزناءن

يبيدرول!وفوكلواوألث.ليعندوالاثخاصالعمل

.ترتفع،والكونيةاللاوعية،الاجخماعيةالأرضيةهذةمن

أشيلع!ر،تطورها-يستشفالتيالمأساةفشيئاًكينونةمثيئاً

علىامالدشوتركيبالأشخاصغفي،واوريبيدوسوفوكل

-ةسواءحد

ثلاثةاوشخصانوهناك.لوحاتيصفأسيلإن

ففي.آخرمكانفيتقعالتيالأحداثنشهديجعلوننا

علىجالساول!3304"اتوسا"!بهد"الفرس-"ممسر-ية

كساركسكارثةلهيرويالرسولالىيستمع،المجيدعرشه

بعدمنتصرااغاعنونيعود"اورستي"وفي.سالامشفي

!رجالآنولكنه،طروادةسقو!

ش!!ممدداول30!3"ارغوس"قصرمن

المااار-وفي.كليتمنسآرقتلهوقدمحملعلي

!-.؟ء.ء3،ايتيوكلنرى"تيبصدالسبعة"

لم-ة،ثسهصعبولينيسلمقاتلةيذهبانقبل

-."االاسطورركنالسبعةالقوادوصفالى

نملأاهـ"

!.-!!مأ!5بقواديقابلهمانعليهكان.الذين

-.-!.-*!!ظ.اسطوريةدونهميكونوالمالذين

/ل!-!!!/ا.إكأ.حيتعقدالدرامتأليفادعير

برومثيواالبشريةالارادةانذللث.سوفوكل

محلتحلهذاأخلورون،.!يةالالالارادةتعارض

فينجدوفن.للعقدةوخلوعقدةأحداثاللوحات

يسبولينلأخهاالأختاخلاصان"انذيخون"مسرحيته

لمجركهاآلتياليكتروكذلك.وموتهعليهكريونحكميسبب

اوديبيسألوحين.ذويهضداورستفتدقعالانتقامبىوح

..المصيبةلبنفسهيمذفانما،جوكاستوأمهلم!راررياسالمراعي

انذغونمناقشات4المبحميأشيلاوصافمحلتحلوهكدا

ا!رحيةلى!ءووبالاح!ل.لأورسكلتاليكترومعرفةيسمانول

بة.والحركةامالدرالىالغنائيةمن

ذلكمنأبعدهوعندهالحبكةتأليففاناوريبيدواما

فهم،يبعد!م4تشككلأن،يضعفللالهةدورإن.تعقيدآ

الأحداثمنسلمعملةليخهواالخاممةوفيالتمهيدفيالايتدخلونلا

التصرفاتانوالواقعهغريبةبصورةوتشابركتتعقدت

من.وحي7بروزتشتد،الالهةدورضعفبعد،البشرية

"فترةتظلمثلا"ميديه"فان.والمتناقضةالمعقدةالعواطف

فيدر""وان.اولادهاتقتلانقبلؤالحقدالشفقةبينمتوترة

صهرهاعنهاعرضالذيلحبهاتثأر"هيبوليت"مسرحيتهفي

فيالحيلةتعييهاغاوونونوان،يرتكبه3لم!برم"تتهم.بأن

التيالتضحيةنبأيبلغهاانفيقرر،ايفي!جينيابنتهطهارة

فوكلويىعهدلديوكانالذيالدرامفان،بالاجمالو.هاتفتظر

علىداخليااوريبيدلدىيصبحوالبشرالآلهةتعارضمن

بالدوريقومالذيهوالانسانان.البشريالوعيحدود

.ثانويفدورهمالآلهةاما،الاول

تعميقاً،فوكللىشعبر،واوربداشيلبينفانوأذن

بنيةإن.للحركةمطردتعقدبالطبعيرافقهللدرامدانجلياً

الاولبالايجازوتستبدل،"نفسهالوزتفيتتفككالابطال

متناقضةمتموجةحركة،الغرانيتي

النفسية.اوريبيدتحليلاتعنهاتكشف-ا%ا!

ذطعةأشيلابطالانوالواقع

علييثبتمثالاهناكان.اصدة-!
!و

كساركسمننهائياًكلااثباتاًالرخام"/كا/
هـ.

المجنودطالغضبفيوايتيوكلطمعهفيهـ-غلألمماألم

غيرمن،الخيانةفيستمذس!مروكلي!،!يم

غيرالتطوران.التركلهميتيحان؟!جبر

بشعوردونموحىفهم.لهمبهمسموج

كتلك،تلتويلابارادةوغالباطاغ؟،دالمقى

شيئ،عنهيبعدهالاواحداتجاهفيالموجهةالكونيةالقوى

ال!شقيةالاءداثق!تأثم.الهجماتلأعنفتعرضتولوحتى

بمعارضتها.اوبمجاراتهاإملالنمنمةهذهلتغذيابسعيدةاو

قدرءزمهم!رركأنما،معروفغيرلسبب،اختاروالقد

يوقفديالكتيكايهناكوليس.لذوانهممماتل،ينثنىلا

.اليأسنحواوالمجدنحوسيرهم

سوفوكلابطالفان،سحنأشيللأبطاليكقلماذا

لاتحديدهمانعلى،كهنوقي!ن،!نمنمنمايضاًهميظلون

والدوافعبالتفكيريغتذى!ووانما،نفيسهءلىفقطيعتمد

منانتي!غونيمنعلاشيئاًاد!.احياناالعاطفةمنالمستمدة

يدعوانهامعاًوالعاطفةالواجبانغير،اوامركريوننحالفة

عنلا،بالذاتهيعنهايصدرانهيبدوالقراران.ذلكالى

يا-فانها،القراراتخذتمافاذا،بهاتلملهاسابقةقوة



أصبحتقد-انتبخون

..عص.وأصبحت،نهايرأمتحدية

/لأ.++.!-!9..ء.ذ!ور؟كأيطتط4مناتقهالىيكىكر

في:!مإخ؟3"."واىطةوخصائصطباثيما!ا

!..؟(:!د9-+!آ-ح!!لأ!جمن!،قيأشدبراراايبررهاسو!وحلح

..ل!-+!ء03!.كاجصعيفةأمؤجةل!حهايعارضاذ

--..+-!!!!أ؟ث!بر.،يسم!وانذعورفا:ئياصها

!.!"+"!أانيمطيرتماشوالكؤوكريسو

يررانوروظلا،زر!راثصكنا

أشاياطانالآخرابعادا-دهما

التعبيرلهمتدجلأد!الأحداث،النرووفرصةكأحهمسوفوحل

لمنف،ممهاتجاطى،مفيلينصونلكنهمو.ممعملكهميرتبهروءنمقاصدهم

اتزدادالارتلكويببدرقىطاوتنانفوليعرلاذ!ما.لالاوالاتجاه

أشيل،عندالمث!أنهوثما-،فارادنهم.الحقيقيةالبشرية

لهميبقىحهثالمعبداًعماقفيساهرة،.ناجزةمصنوعة

هذهان.يراقبوهاانعليىطوليسرط،فحسبيوجهوهاان

تضهعطىانغيرمنولكنوتبكيتتعطىطالطبمعةتتركالارادة

كلنالطوليكمىىط،الخارتمنمهددةقونهمإن.نفسهاهي

--.الداىر

لدىيظهرانماةالداخلمندأقيالذيلىيدوهذا-التم

.التوازنفان،عنده4ضعيهالآلهةفعاليةكانتولما.اوريي"يى

..نلانساالحلصلممفقيود

اقلهياذ/العطنيتعقدهافي،الابطالبر"ءيمولوجية.إن

بما-ذانهاقبلمنت!ديدااكثرهي،الآلهةقبلمنات!ديدا

فرصةالأسوداثلهاتتيحمتناقضاتمناءمالقهافينيركم

غارقة"فيدر"ان.نغ.س!اباذكاءنفسهاعنالتعبطى

عطىقاجرحامجروحةمبةالنفءزنهاوان،السفاحيطىحهافي

هيبوليت.تخاهالموت-ىطجارحةتكونانتؤزرانهابحيث

الذينالأشخاصامامالىيدطعللعاطكأؤديالكتنلثفهناك

ديناميكيةفيهازكمنخاصةبحياةالنحوهذاءلىينعمودىط

السطح-امكانياتءك!ءكر-تثويص!ث،الغريزة

ابطالشيئكلرغمنقربالتيالحتصياتبعضصلابة

أشيل.اوسوفوكللبعلاامنيييداور

الدرامات4وبذالأشخاصبفيةبر!نالانقارناواذا

ممثرقه.بيحه-!"!ملالتيالعلاقةلناىطهرت،نفسها

%شيل،علىكارلقد

ابرعلاله،برطماطة!نبهمممبب!-ب!-!.يمبر-أ--)؟.

ماللوحاتالىيلجطاانشك!ثيه!جم!-أ.إ!

ك!!خ!؟!لمحي!يبم!!؟!!عو9!4!س!9-د

لالهةما-الاا!ش!دا!بعدأليس2-+!ك!لمحي!ء!ئ!+ضنببم؟1!.+ت!ي..--ش+يركا

نءتنتجالتيالكوارت+--،9؟-خ!نج!س-.ء

،ىطووحلمطوع!د-ماا.دلك--".-..+خ+!...+.؟

النف!يالخاليلأنفبسبب.

تعارضفان،تعضونقد

اصا-اثا،ينتجوال!شرالآلهةاوريابيد

التعقدفان،آاضمريميمداورعمد.واماتعقيداأشدعملاثمرطوه

الىاجئاتتتضاعىطو،يعاسرلالعطمبكيتمثنأو،رمطموالبشري

فقدواالذين-الآلهةيتدخلولا..والعجائىطواللقاءات

الدرامانءلى.الدرامالالزنطىزوا-نفوذهممنكثيرا

أنفءهم.الابطالفيهومابقدرالأحداثفييعدلمالحقيقي

تحليلبقصدءالمثلثةاللوحةهذهبرسمنقملمفنحنوبعد،

التاليةبالنتائجلنخرجوانما،6ادبيتحليلااليونانيالمطمرج

المأساةلىنعار.انأ"اتقيحلأخهارئيسيةأهيمةذاتهيالتي

.اخىتلافهـ!الضو?لىنلقيوان،الحديثةبالمأساةالقديمة

للوناو"ةلالألمماةنتائجثلاث

المونانالمسريرينالمؤدىفينلدىوجىدناطاناناالاولى4اطمتيطى

امراءأكازواصمواء،الارطالفجميم:ارستوقمراطيةمأساة

يتذكرون،يناسطورأشطىاصااوآاطةاحفاداواصمراتاو

."ب!تر"جوو"سيلانا"بنانفسهفوكانديونيسوسانئطدا

!!مامعنمنفىطملغيرطاالاجالمأساةمولدانرأيخاوقد

المسرحي!ن.المؤلق!ن

الابطالهؤلاءلقدكان.سبلذلاثانهكانفيرليبولا

4نفس!بمدانل!خحصلىلكلياتهجونالحدوديتجاوزونالذين

4نفمطعنليغطموان،زرةالذاحدودهلدحمهميفقدبان،فيمم

ابحدقيالاءبرابالىتدعوهكانتحماعيةلصالغ!مكلتطاركة

هـديونيسوسرط،3لمطالى،اطوافهابعدفيالألمالىاواطرافه

المأساتي.هذاروح،اعماقهفييظلالذيذلك

مرافقفيطالىطالالييمرزالذيوالتجاوزالافراطهذا

الاولى،السلالاتصصادركأدنة"4الوقتفييثدلمم،المب

في،فردءلفيمةعلبقةالامةكانتولما.الأمةكطغايطعند



فيالألموتصعد،شعورأكونيأتثيرفهى،دمهوفيلحمه

فالمأساقي.الا-شاءاعماقمنالشفقةاووالذعر،العروق

الام!راجمننوعالى،اشضصيةاانتزاعالىبرلىيدمنيفضي

حيثاإشتركةالحياةثنابيعالىردواوقدالمشاهدين!عبين

أحد،منموصوفغيروأنهلاس؟المأساتيالشعوريستحر

الجميع.يصفالذيمأهوبل

نا:متناؤفىةحقيقةالىبالاجمالتقودناالنتيجةوهذه

..الاغفالفياإمحوموعزغرقالمأساق!هذاارستوقراطية

شخصياتعونينؤعظماءادأافريشكئونالذينالابطالفهؤلاء

شخصيانهمينمواانمنبدلاأنفسهممن3ويخلوالحضور

شأنمنلىوليه.الشخصيوجودهممأساةفيويصهروهـم

.،حلكيئفي،العطماءالافرادفان:تدهشناانالحقيقةهذه

.،المجموعدثمخصيةينزعون،السياسةوفيالممسرح!

،اإجموعهذامنفردلكلالأصليةبالموهبةويستبدلون

واغرموسيقئازاء.أرجاعناانواحسب.صشتركأمصميرأ

فانها.الملا-ظةهذهتوكداش!+ص!4!51،1،3الرباعيةواوبراه

تحرك،الجاهليةاظرافاتمناستوحيم!وقد،ايضاًهي

حىيثالكونيةالمشاركةهذهالىوتدعونامرنةاوقيانوسات

يث!حدرص

مر!ر

يور!!ىلع

ضلعزفماص0!ع!ا
لش.

مسرحيتاق
سار-ولجانإرولم.

مطوجيجلالوالمحاهيادريىهـصيلالدكتورترجة

إعالمي-االمسرحرواخسلسلةفي

الآدابدارمنشورات

4123.ىبصى

شخصيته.مناي!ممقدكل

عنها.مستقلةليمستاخرىنتيجةالىتقودالنتيجةهذه

ليحرء-ااستثنائيينيكونواانمنالابطاللهؤلاءلابدفقدكان

ولكن،اقدارهمللابطالترسمالالهةمحداوةان.الالهةحسد

اولئك.غضبثوقظهؤلاءجرأة

بينالصراعهذافيؤنفجراليونانيةالمأساةكانتواذا

ناالطبيعي7فمن،والآلهةالانسانبيناو،وقدرهالاذسان

الطبيعيومن.الالهةعندهيتغلبالذيوهو،أشىيللهممهد

الذيوهو،القصوىحدودهاالىالمأساةسوفوكليدقعآن.

ناالصىييرومن،للاممةمساوب4كيونةعندهالانساناتخذ

ابطاله،داخلفييجعلهااناي،داخليةالمأساةاوري!يديجعل

بالالهة؟اهمامهمناكثربالبشر!همالذىوهو

داخليةاليونانيةالمأساةجعلالتانيةالنتيجةهذهفيماأهمان*

الأرضالىالس،اءمنالدرامنقلالىينرعطبيعيتطورفهـناك

معالانسانصراعمحلنفسهمعالانسانءساعواحلإل

ظهبرتالتيالحديثةعةبالنريإشراورير.؟دهناكانومن.الآلهة

وبعده،لثكسبيرنرىالامتداد!ذاوفي.راسين3ثارنط

عندالتوقفمجالهناوليىر.وسارتروجيرودوكلوديل

اوريإيدالىاشيلمنالحركةانهذهالىنشيرولكتنلهؤلاء،

تاريخخطترسمالداخلالىالخارجمنبالمأساةتنتقلالتي

.اللاهوتسطوةمنوأفلتت،علمانيةأص!-تاتيالفلسة

مستقلة.انسانيةتجربةمنابتداءجديدمنلتولد

ىس!!كما،أيظلكبيرالاختلاففان،رسلناعليلكنو

"جاذبيةفقطالآنلنذكر.الحديثةوالمأساةاليونانيةالمأساةبنن

.المتناقفىاتداخلهفيءتكرا،اليونانيةالمأساةءلى"الانسان

البشريةالقوىفيهتفقدكو.لمادرامفينغرقانمنفبدلا

نظلانذستطيعنكنلماننا.ذواتناالىنرود،شضصيخها

يصارعهوونبالانساقيهنشعركنالأننانيلكواماالدرندوشمغلق

اكهرشعورانشعراولاج!!كنهاولكن،والاطدةالكون

الانساننحسلأننا،الاذسا.يىبالدراموشخصيةص!يمية

نفسهعمعجصرا!في

ستعيدزاالتيفهي،ال!يونانيةالمأساةحولالثالثةنقيجتنااما

ءلىاطلقناهاالتيالتسميةفمهماكانت؛الحديثةالمأساةالى

حقاهناكاذاكانعمانتساءلانلنايخقفانه،اليونانيةالمأساة

-19الممفحةعلىالتتية-



خص!ىدمجروا""قيساهأ"

!نرىف"حن."درامائي"

!وحدهالحديثالانسانان

اً!ا!ةرربر!إوسماةأدلا!ءنكلفهومايملكالذيهو

!عالمئصمصرطسم-!الازساناثراو،"تيالمأسا"

الا!ههأشيلاذءان،اليو!ايخما

خص"
اوريايد،وحصصطوسوفوكل

اليوزانيالأنسانانوالحق."الدرامائي"الايعرفلمنهفا

الحرية.يجهـل.كانلأنه،ا،أساتيالايعرفاًنلهماكان

من.زحلفيالازسانواجههاءآءسضلىيف!رامائيالدرإن

نإللانسانيمكنلاا!راعا!ذا-لح!فهـوالمأساقيواما

يته.حراكتمشفاذاالالي"يرشعر

المأساقيوإدت،ناجزمص"وعءالممأساتي!.واصدراماإن

وجودغصطءنلهوليملى.الصعططريقفيعالمدراماثيهو

.-الانسان

فهي،اءتباطيهالآناصمأكإداتهذهجمإبدتربما

الثا.فيالقسمطا!صطسنخصهذاأجلورون.الشرحتس-!صط

.اسط"ادرهـ،ن

تيساوالمافيادراما

المأساةيمثلالذصط،اليونالىالممصرحاصوارضاناودلا

امضياناودولا"اطصدرثبالممصرج،تمثلخيرالقديمة

،ز!ا-برزتجر،بآ*اقيالىاءودانغيركلنقيالمأساتحلإلفي

تجربآ"اخارجتطرجفلسمذ4مسألةثمةليسانلييبدولأنه

بم.يوؤ"احل-!امنمستمدةلذاتراهاصرعنانزكصولا

ان"ابسرءة،.لاحطااليونانيةالمأساةتعريفقبل"اؤاذا

الاذسانبنال!راعهوالمعريفهذاان.عنهامبعدون

!اناجزمص"وعاانساناضصطيفكراعالصسرهذاولكن.هوقدر

القدرهذااكانوسواء.ناجزمصنوعقدرنحوسيرهفي

اليونارر4القدريةفيالشأنهوكما،الالهةارادهيجسدالمصضوع

التارنحيةهيرز!!حتصيئفيالشأنهوكما،دلتاريخمنطقمجسهداو

شيئكلرغمؤالقضقي،اليونانيةللقدريةامتدادهيإلتي

ولانةصهازمسخلاو.مقدماممصمجلةاحداثتركإبقضية

نفهورها.انالاأكايبؤ

احداهماتذتصبمتعاديتشقموتينهناكفان،وبالاحماصط

داغرمنيطالاضرىازاء

الاقترانمناحداهما30"-،!!!!!!!!!!اله
لممر!

لاقوىااًنقدنخ!وك!ذلصائالغ!لا!وامح!ل!ثيم

تحتالاخرىستطونمبالتي!-28لاممفحة،

الاذسانوسيكون.-"ا-ها!

-خص!ى!!ء؟*
عدوهدامما،ابداالض!حيههو

الآلمدة.اوالتاريخاوالعالمأفي،القدر

اقصبننبنتوترثمةدامما.دراماهناكانفيريهـبولا

ويكفب.الثا.بفيي!ىليأناحرهماي"جحلا.متف!ادين

االدرايتكهفحتىالمتصارسصتينالقوتينقدرةتتضاعفان

انهمارؤزاتخذتآلميةأفام،لاب!،هذاأج!وكلن.يعمقو

واحد.اتجاهفينهائياشخصاء3وحدد!رجالمن!اسافي

نعرفها:التينفسلميهمخ!صلءمصصطذللثكلنعليدلالةابلغطوليس

و-ى،سوفوحلعندالش!أنهو!ا،يختارونحنحتىفهم

يقررونالذينهمفليسوا،يقررواانيملكون31ويبدحن

قجملمض!اءةارادة،لمطخصيةغيرارادةنفوكس!مفيهيوانما

ع!ريصحفرالذصطالانتقامروج،أ)"أرهواو-كولدهم

نءؤيلكذا!.3!رليالرغمبهمويمم!-خفحرحاشأم

ا.ولونهاؤدرإ"ياالبغضبرروج".مدفوغبآنه"اتيوحل"

ولا،،مأنفس!!ى"عونلاالابطالىهؤلاءان."لايوسلعوق

صم-رفيدونمقدو،-ص-وءونهاصهم،انفصم،ممعنوني!عاو

.الصوانكلن

ماثمةلاسلأنه،القوتيناعءسءنيصدرالدرامإن

نفسهما"،تصي"عانلاهمااذ،الانصمهاروالتكاتفالىصهمارودي

فهـمعليبقادرةاصلىاهماولي-ت.تانناجزمضوضانهماب!!

-تءصاتالاثمةلي!صطو،بشريةلورخصيةثمةليسصط.فالاخر

توجدلمالحريةانءلىيدلنالةفيوصرل.مراقبةقوةغيرءن

تنفجر.انالاللكارزةيبقلموانه،ممنالجانبهـنافيفيمطلقا

المأسافيوهمالدرامهذافييعثليناان؟؟نثطانوالحق

مرةكلففصط.رئ!مميةنقطةوهذه.الخطواقترابهوانما

*المستقب!!أتقر!33!تأولمم!"44"ندركاسعا"ال*بيةفيمانتكا

مرةحلوفي،طروادةعلىتسضطلىوفالتيمبالالآوتةذر

نا-القادمةبالأ"داث"رتبطةا-،ايبدوالتي-الجوقةتعلن

ذاكعند"!سيما"عللقضمةالمعارمنطقبانوتتنمأبتقترالعاصة



عنتمامأيك!شفضافعلناردانوأحسب.المأساةتبلغ

اقترابان.فالواقعالمأساقيمحلالدرامائيئفيهايحلالتياللحظة

تدنوالذينالابطالمعالتعاطفالىفحسبيدعوناالخطر.لا

هذاان-مفاجثا؟اوبعليئآ،الألمويقتربالعاصفةمنهم

للخطر،معهمالتعرضاًلىفقطيدفعنالاالابطاكمعالاتحاد

نا،يجهلوذهاهمفيماالكارثةنستشعراذ،كذلكنظنوانما

.خطرااقلدربالىوتحويلهاالمحتومةإ"تيجةاازاحةبوسعنا

فيتتدخلانتستطيعأنهاتتوهمصريتنافان،اخرى،وبعبارة

وهكذا.ا!صارمةاالحتمياتفب4تتجابهالذيالصراعهذا

،بفحمىاحطفامنبدافعلا،التعاونالىمدفوىيننرانا

يس!تطيعلا.حلامناينتف!!الدرامانلوكما،وبنمثا!محمليأبل

ذاته.للقاءمنيمترجهان

الذيالنداءهذامنيأتلمان،آنذاكقلقنايأتياينفمن

قدالاموراننن!؟!انالىاياناداعياً،شبخصياًاليظوج"

وجموصيا،القائمةالعةاصرفيثاويةاللمتيجةوان،مقدماًصعت

الملحةالدعوةهذهان.عنايستغنيانيمكنلاالدرامانالينا

كخميرةالعقبةالىت!كأذلحريةالاستعجالوهذا،لاشتراكنا

المأساتي.يبدأهنا..جديدةطرقاًتكتشفإبخعلها

بهنمسكالذفيالعرقب!تركهذلنعجلالايذبغيانهواعتقد

الىمكهنفذناالدرامفيانفتحقدجديدأبعداانذلك.الآن

المشكلة.خارجاللحظةهذهحتىظااناانناوالواقع.المأسماقي

.كلننوعالىفس!ق!لموان،كثاف!افينشاركانبوسعناكان

ليدعوزايكنلمشيئاولكن.الاسطوريينبابطالهايربطنااودا

لأنذلك،بالأمرمعىششخصيانكنولم،الاصمرا!الي

انفمى،مهميكونوالم،واقدارهمالابطال.والآلهةالابطال

بالنسبةاحدهم"خارجي!ن"كانوابل،الدرابمفيمص!ضطن

نفسه.الىلذىبةباخارجياكانممموكل،الآخرالى

والعبد،السيدمنطقفيالآنحىمخ!يجريشيئكلانوالحق

ف!محلالاردليمسمنهماكلا-ان!ثينقطعلاتعارضهـماوكان

فاتبتصسمحددةمنهماحلاعمالانالىبا!!ظر،الاخرازاء

يفلتانخشيةالامتلاكيةحركتهفيمصوباحدهما.الآخر

قبيتر،الاولضهددفاعألالليسالآخربينما-،الاخرى"

وكل،صدالترقيمبذولةطاقاتهماكلان.مراقبتهنحاتجان

نؤس!،ءنويداقعقوتهليرنذاتهحدودعلىصركزمنيتآ

وفاثدة،الا؟علواءوفائدة،ذاتهاستردادفائدةيفقدحيث

باخها.فيماللانقضاضمستعدةحتمياتالاهناكيبقلم.ألفهم

تتجابهخارجيةكلظاهرالاثمةليىر.الهدمكلنيعةمرضجةفي

امواجتحويلومحاولةالعداوةولوقفللتفاهمنحرجغيرمن

.اخرىمجالاتنحوالغض!ب

فيتقداليونا.يىالمىرجيكونانفلاءمح!ب،وإذن

هؤلاءنفسياترتتح!وان،البشرءلملىهةالالاهدافنهاثية

الأمروهذابةمتطورةليمستولكنها،قويةخصائصفي

تحليلاتهفان،انسانيةثنلفالمؤاقوى.اورليبيدءلىينطهق

والواقع،المفاجئةرالارتداداتةغنه،متموجةتبدوسميةالنف

يوهمهوانماوعواطفهمغرائزهمتشابكفيابطالهارتباكان

الذفيهوالغريزةكلنطقانالواقعولكن،بالتطورايهامأ

.الداخليةمتناقضاتهماطرافب!نيتنقلوناذفهـم.ترددهميقود

بذلك031الأصنيهـراء،ميكيفواانالايفعلونلا

يغيرهم.لاشيئاًانحينفي،الذقيكانوهمايشر-ون

هووهذا،الداخلكلنيتقدمونلااخرىبعبارةا!هم

مقررةاحداثأاناذ،التقدمبعديستطيعلاالذيالدرامشأن

كفاجثاتاوكعجائبتأتيهيأو،حركتهتغذيالبدءمنذ

عملالا،ا!العمفينمواهناكانالقولوممكبن.منتظرةغير

.لبطالااقلبفيمنةكايرةمركزةبؤرلدمنتولالحرغةنااو.مهآمتنا

وهذا.ب!براعةبعضهاالىثةضافاحداثتتابممنوانما

يلحون،راسينأمثال،بعدفيمااتواالذينالمؤلف!نجع!!الذي

نجداجمسظءنيمتنعونالنظامبههذافهم،"العمكوخدة"ءلى

وانالحقيقيالعملمحلالاحداثغزارةتحلانويرفضون

.المتطورالعملأمقاالوقاختعقديقوم

ا-داثالخارجمنتغذيهالايجب،العمليتطورولكي

الدينالأسخاصنموالداخلكلنيغذيهانيلةجديدة

ويزدادون،امكانانهمويستغلونالدرامعبرذوانهميحققون

الىاللجوءمنالتمكنينهغي"داخلهمءنصدورآاذكراطا

ليىر:الدراممفهومكانهذاانالواقعولكق.حريغم

ناجزودالهة،ب!نهمافيماصهراعفيخارجيةمظاهرالاثمة

عنغائبنناجزينبشرتجاه،الخالدةاهدافهمءنوغائبون

الاهناذليىر.المصنوعةغرائزهماوالمصنوعةارادهم

لا.الاخرىنحؤاحداهماتمىيركيبتان



يةلحولوةللماء!ا

فيالعمياوينيدتينالعنالقوتينهاتينبينالاقترابإفي

يلغيايضاًهوولكنه،الدراميكثفالذيهوواحدوقت

غيرالكارثة.يحدثانيمكنلالأنهالدرامداخلفيالمأساتي

التيالقدريةهذهءلمنغائبونهماذ،انفسهمالألثخاصان

تحمسناسواء،الصراعءننكاديبعدو،انخراطهمءنتستغني

3،مساعدعنلعجزنامةسحقونلأزنا،عليهمأشفقنااولهم

عن،كاساندراو،الجوقةفيهالناتكشفالتيالاحظةالى

حيخمورلمجابهةالانخرا!الم!اًاخيرفتدعونا،المسضقبل

يبدأذاكجمند"الحريةفيناموقظا،ا-لتميةيغيرلنيستطيع

وان،شيئكليفكلولم،شيئكليقللمانهاذ،المأساتي

وامحض!رعحضوربواسطة،بعديصنعانيمكنشيئكل

الحريةءهوالمأساقيثمنإن.خلاق

ثسجيل.فيلبغي.صرويحى!ةالاؤكارهذهكانتاذا

لمالمأساةهذهفان.اليونانية4لأساةاأصابتالتياتالغيير

وهيءالمتقابلتانالقوتانهما:بعدينذاتالاالآنقبلتكن

الحرية.ؤوة.هي،مضوررةقوة:ثالثبعدعلىالآنتقوم

خارجآيقومالآنحتىالدرامفبينماكان:ذلكالىوبالاضافة

الدرام2ابط!الداخلوالى،الينايذتقلالآنهواذا،ع!نا

هوبعدالمأساتيمهياسوليس.الحريةاكتشفموااذاانفسهم

يكونانلابدوالذيسيكونماوبينهوكائنمابينالمساهة

يمكنماوبينهوكاكمامابينالمسافةهووان!،بالضرورة

ا-لرية.بسبب،بسببنايكوناًن

كانءللمأساقىجديدتعريفالىبنايفضيكلهوهذا

إنهأ):نجيبوفن"وقدرهالانسانتعارضإنه"لنايقال

بحريتهمهددانفسهالانسانانه،الا؟"انفيمعلقآالقدر

فيؤهوالمأساقيواما،التعازشلىفيالدرامكان."الخاصة

المأسافنانجز.امامصنوععالمفييقومالدرامكان"كانالاكل

عاىمنهجزءفي،حرطدنافيمعلقعالم،يصنععالمفيفيقوم

.بالذاتلحضورناوكأمكانية،الأقل

و"ثورةواظ!وعالحتبة

نلاحظانؤيذبغي،اكأشفناهماالمأساقييكنلماذا

واكن،والصراعالدرامائيعرفناقدشكغه!مناننا

مضمونعلمنخاليةمقو)لةانها.تجربتناقطيلقلمالمأساقي

ءالحياةتثعثهالمانالكلمةتوجىلىلماذامعهنتساءلانكن2

مملهـاالحياةمحتجحىالمأسايى0ننكرانماانناوا!ق

معنىءلنمسهالوقتفييفقداكلكانياتهيفمد!اإذالوجودفان

سناريو""الىنستمعانالاالانبعدمنا!نتظرفلا،انسافي

ضخم"تاريخ"او،بالخياليتمصرتعلابليدإلهصنعه،تافه

ها.إيامنعنااقيكل!اةدرالمباالي"تسند

،الوجيودرونزستصلاناكالخالدةالدعوةهذهإزاء

التمردمواماالخضوعإما:مسلكينب!نالخيارلنايبقى

اتباشاوولو،وا-دةغيبةفييلتقيانكلي!!اينالامرولكن

للانخراطرففىاالاذاكاذالتمرديشكلفلا،متعاكسة

ممواءالخضوعشأنذلكفيشهأنه،للتراصخوستراتاجية

.بسواء

الىالدونيةردإف.واضحللخضوخبال!سبةوالامر

بالمساؤةيشعرولابهليتحدالحادثعلىيوافقفهو.العقل

ثمن.بآىالدراميتجةبانيريد.ـانهوالعالمالانسانب!ت

الحياءوهذا،الدالمفيلوحدةراال!ممعورمنالخوفوهذا

لهيبقىلاوجودا""ئيآاركريبترالاحتجاجاوالرف!لىازاء

لبستحركاتيرسم.الماءءلىكالطحلبيعيشانالا

7..ليست!ر،حسرةالىرغبةمنرابهاموينزلق،علاماتهي

ا-ت.!غامرةولافيهانورلاالتيايلأيامرضىالىالأمرآخر

اللاشخميالأشياءعالمفيالوجودذلكيسطحللحيهـاةا!تدادا

دبق.بموتاومنهامللاإيمائيبتقليدمأخوذهوكأنما

وحسرالتصغرهتسمليات،صغ!!ةوالامصغيرةمسرات

الذيللقطيعالمختلطةالضجةانه.الاياموتقلت،ضيره

نإ.للغيبةآخرشكلهيالتىالتسليةاوالغيبةوهوملحآ؟مث!ي

لتتلقىالمحيطشاطيعلىماكلكانفيضائعةجبانةهناك

لها.هويةلاالتيوجثثهاالمغفلةالحمالاتهذه

اذاوانه،جبنآدائماليسالخضوعانجيدااعلمواني

البطولة.أشكالاسمىيبيزانيستطيعومقصوداواعياًكان

الىالخارجمنبالدراممرقدالحالةتلثفييكونولكنه

مقليفجرهالاللحادثارادتهبملءينطولموهو،الداخل

الزاوز"هذهمنوهو،الحريةتدخلضيفكرأنه.الداخل

ظاهريا.إبعادهنجرباننريدالذقيبالمأساقيعادقد

ش.الظاهرفيهوالذيوالتمرد.التمردذاكاذويبقى



احم!تيا"دوريزي!"وعييخثىلاكطوالن!الوجالح!مائ!

يقيس،أليكرالمبذول!الفوضوفيولادمطكامو4عهيداخ

هوواذطالدراماهميةويقدر،العالمءنالانسانمسافة

ظهردلهيديررفاز4،الحادثخطيماشيانيستطيعلا

مقاومةإخضهعليأم!تلاالتمرد!ذاكاناذاولكن.زر%شها

الحريةعودةالىذاكبالنكلهـهته*هـاذالاكللهذالأن!ح!الكون

مقدمايعرفلأنةأكللبلاالورردهذاكاناذا-قيوالمألسا

الانسانوان.-يائهيةهيوالعالمالانسانليثنالعداوةان%

يسشطهغعانغيرمن،ورالعكسرال!المخارجابداسيبقئ

كانايا،التمردهذافان-الآخرفيالاندراجاحدهما

،يتضء"4الذفيالاخلاقيالمغزئاومهـماكان،عنهكامودفاع

.الخيالفيقصوراالاالأموآخرهوليعشالتمردهذاإن

.سعبدآ"يفسيؤ"ال"اهريتصورانكاموارادلقد

-كونانيمكنلاوهو.كذلكيكونانالممكنمنوليس

الىال!طرعنوكف،ءجمذيهءلىالقهاعالقئاذاالاسعهدا

وهو.الحاضرفي4نفهسليحبماس!،لهفيرجلاالذيالمستقبل

بدعوىالمسةقبليجهلانمؤزلمرا،نظرهمعيتحايلبالاحمال

القصورهذاانوالواقع،للحاضرووياتبصسااحشانه

فطععامتن،البقاءلهلياتيحإلايخهزلمالنظرقيالوجودي

يغرقالذيالملجأفجآةالتمردهذاغدالقد.العالمبمصاته

ا!نيهة.يففانكلنوخوفهنظرهفصورفيه

التحديقالىيضهعلرلاحتىالحاضرفينفع!4يسبمنانه

رغضبهويسكركغاية4نفسهيتخذإنه.شقبلالمسشرفات-في

نهاءل!،نتحارالاكاكلوفضريراذلاأفهملا!ناو.تلذابا

ف-يا،اورلاحبةعادةلىيقبلإذ،يفسؤدامما،بهط

غيرمننفهـس!قتللقد،ثورتهنجليانفينفسههويتبحرانما

يذتحر.ان

ءلطمجوعالحياةمجوعاحتجاجايلأقلهوعلىالانتحاران

إنه.الىهعادةووهمسالحاضنظرقضوريرفضنإنه،ا!ياة

الحريةهذهانعدامانبحيثشديداتأكيدآالحريةمطلبيؤكد

ناعلىواحدةمرةتموتاتتؤ"رحىياةان!جارالىيدفعه

.يومكلموتشدرئحياتموت

فيهوالانتحارإنيقولأذياالاعتراض!اعرفوانا

ذلكعليواوافق،وجنللحياةتثبيطالأخيرا)*تح!ليل

لى،البطوؤ"اعةفت،آخوشيشايكنلمالواعيالتمرد،-لكن

أصا.-ووخح!ءير،يةحىرليلادجولوانبادرمثم!ز"بأيففهلمهرنتحالااو

لاكلىاواظ!هوعالتمردإنالقولالىيقودناهذا

ت!ستغنيالحياةكانتفلئن.ليالحياةجد-رةمواقفيشكلان

،الخضوعفياوالت!هردفيعنهانهت*"فيفة!نى،حقأعنا

يسألنا؟لامنصبربترانابمف.كأ؟اغائ!كنذاكاذوسنصبح

منعطفعندبه""االتقواذا،تيالمألسانعرفس*اانلكر"او

م!ا-يطلبحضهورفيلم!ضادواذا،زتساءلنظرةفيشارع

الاالينايبتملحبفياص!ذرليبنتلقاناهوواذا،المعونة

الوقتفياصزرافي-دقواذا،الغرائزمنحزممةفقطزكون

هذهدخولبذلكفنجنع-قيقتناأفيرفيلى4فينتعصبالذقي

نايستطيملاالذيالمحدثهذا،محدز"اقلبالىالحقيقة

اكلأمأركعةاواذا،عنفغيرومنية!رإلاحقهقةنايقبل

ق!يدأفعانب"الثلاالذفيالضحفذلونءلىقلفآ،م!د

ينف!بحهث،ميتلصريرامامننتحبجعلناواذا،نفسه

حرباعلانفيطاقاتنادحميعجزواذا،الحريةينبوعفيأة

الغزودواليبتعملانقبلمازتقدالحريةاننعرفلاننا

صمتطهارةفيانفاسهاقيالمأساخأمسلواذا،اللاشخصقي

أخيراو،تنياالامكاجميعىدأفقعميقو،طيركجناحخفءف

فزعرف،نعرفهذاكاذ...تخكي!نايفتشلرتيألمأساكانإذا

،الأمحيداثطرحتهالذيالسؤالالاي!نيرلأنه،الحرية

مااو،القدركانلقد.الخاءد!بناجواضكشيرع.اناليكا!هلة

امشحانكانلقد.بالذاتوبرودنافيمعلقا،ؤدرآزسم""

إثما.الحريةتجربةمع8"جمذالمأساتيتجربةإن.الحرية

يد-ءلى.لاعليهاشاهد

العصريةالمأساة

نكن.لمالذيالصراعحانالدرامانإذنبوصوحل!ايبدو

،في4ي"خرطونانفمس،مابطالهيكنولم،زدخل"انزهههتطيع

بسببدين!متمراوضعينىد!ح!ادهمجموءلىونررورىرنواكا!ا

بيخما.الاخرىءناحداهماالغريت!ن،القوتننغيبةكلن

لأنالانخرا!محاولا*لذيالآنهىانحضهورالمآساقيضنيفكر

موجهةشعجلةكلهسدعوةولأن،4طاقازعنريهىتغنيلاالصسراع

ريقناحىفانبةفسهدك!!يكنلمإنالعالمولأن،حريتهالى

نا،قدرالعالمليكونانعنفعوضا،ذنوا.هز*كرانزستطيع

يذتطرالعالماناخوىبعبارةاو،العالمقدرحىريقناتكون

واحدوقتفيهيالاأسانيةالحريةإن.صلرياتناورنرسالته



.ةيدخهدىؤرلكواىظ

إنه":.يىالمأساتعريفالىمقودينانفسنانجدوهـىددا

!ذا!آجلوكلن."حريتنافيمعلقة،مهـددةقيمةكل

فهناك:وصلمتهالمسرحفيلا،شيئءلفيالمأساتم!بهان

هىاكبك،للجمالتم!ومأساظللخيرقيومأساللحقيقةقيمأسا

يطرجالذفيالسمىالادثينيكملىللالهللأمأساكلهدثتفوق

،الجوابوان،ارتعاشاواشدهاالاسئلةاغربهومنهعلينا

وان،4يظلرواوالعالميرلمضفيانيستطيع،حريتنافيالمعلق

!ذافيةالانسانفوورية.حظايمةحهاوالكونمناللهيةفيي

!.الأخيراللهحطهي،الافىالمأساتي

كو؟"افيانها؟الجديدالمأساقيهذاصوابادلةهيفما

ايةثمة-وليس.البابخارجاحدايدعلاوانه!يعاًندخله

كلناكثراوإ-4إنصفاوبطلاالانسانيكونلأنةحاجى

الارستثراطيةمنشيئالمآساقيفيلقدكان.بهليلتقيارسان

بة،غرلالامرفيليس؟ديموقرافيالجمديدانأقولفه!!

صعودءهدفينقبللافانحن.خماعيةالاجطرالونوجهةهـثط

لح!سابه،مسؤولياتنهـاءلىيستوليمابطليمثلناانالجوروع

الليترك،لصالحهحرياتناعننتنازلانفقطاليناطالبآ

نغرقاذدرامةاآصبحالذيدرامهمعنتعاطفبانالحق

التعبةاشعوببذللثيقبلانما.الغفلالجهفيانفسنا

انت!ىلقدطفلاالآخروناما.المتطورةغيروالمجتمعات

ية،صريرالأحدبلعتاذالشعوبانوالحق.الابطالعهد

.فردمصهلمحةاصلورنالجصعلتجميدقبولااقل.باتتفاخها

إرالقولسضابهاناو،بطكمآساتيهوليسالمأساتيإن

وا،"لمثانهبسبمابلا،للبطولةمرشي!الانهـوفردكك

برككانسان.لأنهبل،اسىتنائيةانسانيةصاحباو،عبقرفي

ليعضىدرامفيالأشخاصيمحوالمأساتيانمنفبدلا.برساطة

بادتسخصىدلةميزاظهارالىالانممهإط،الامتيازذوقي

ليته.مسؤوبتحىدنم"المعلق،واخطارهحطوظهحسفيه.عيقي

هيالتي،فيالوناقيالمأسافي"الفرد-البطولة"تلتآتحد

تيا،أسافي"الثخصالبطولة".بالضرورةاسذنائيكأ

!نا.لكلبالواظشفاصىحتعمتالتيالحديث

موهبة".اية:يقلفلا.هنااسخريةايبررماول!س

ثمةليسانفا)واقع"!المأساقييكتشفبلنمكاأوت!اكك

تقميصاالمأساقياكتشافثفان.الموهبةهذهمنأثمنهوم*ا

7قدرا!ا!لل!ضوعهـشأكءالي!بقلم.الأنسا-يماا!ورأةءلى

للفرد،ءنيبألابدق:يمالعقيدللممرلاو6جزنامصنوع

في")نقر".يعذبناالذيالحادثاستكشاف*مندلورجموعاو

كلييعهلبل،معهمالانسبتقرلاجديدصلفرصة

،الأنساديهصةكمالذيهويخالتأرليس.وج!"وتصكريلهتحو

مطلقلأأالتارينيرص"عيمالذيهوفسانالال!ءلىو.صغليرىاع

ضكرقه،ن،اتاريخايؤإفانالاز"كن-ولبهن،سارتر"رئ!ا

نإالقولبوسعناإن.هحضور.شههادةالارسانمن

اتتويجاوليينغ!س!*ح،،غ/1،41الحادثبثنالمساقةهوتيالمآسا

يقع:ماكلهو"الح!ادث".ول3عاولعتص!3

محدداهمع+تهبذالهوان،لثقهااوآسيىيكونان4فيصكة

وفق،نحنفعلارداياهيكس!4انكلاإبرشريامعنهاهولكق

يدمزالىقادنافاذا.اءهازأتصسفاوفياستقهاإ،فييقتهاطر

حضور؟شرارةقينابعثقدلقاءهانيىنيفذلك،يةالحرمن

الانسانيةمنيدمز.نحوترقيةاي،لوجودنا"تتويجاً"فلأصبح

.انذلك،في"بالانخراطبداًنااذاالاحذلكيصعبحلنوهو

بةالذيفهوالتتويجاما،عناخارجايبقىماهوالحادث

يختارذاكواذ.اصلىلاقةطاقاتناامواتمعضاحاملن.ندحإما

يقتهطر،قدر-كاغألناضرزعرالتيثالأحدا-وروعمنمناعل

ءرسالةالىقدرهمخولوهـكذااتتتوبالىتحويلهـافي

هينمااالحادثل2دافيالتتوييمءنيكشفالذيولكن

لها،جواباتنتظرأصيماكدعوةايتو-"الحادثان.ايضايةالحر

الا-داثازاء،حظهميفوتونمنالألث!غاصمن!اكوان

من،الخياصلوزنهالحادثكقبردارك،خطورنها!نبلغم!مال

هنالثانغير.بحضورهمتتعلقالتيئالرسالةيسلموهانغير

تفاهتها،منبلغمىتتويجاتعندهمالأحىداثجرتضفييناخر

اليه،نحتاجماان.اءهمواخترالتزامهمبر"ارأضاءوهاقدلأحمهم

فقر.ىدلبالغىتتوتململثروحبلى،كللمثحركةهول!ءر

نءيصدرانما!اءرجلاالتيالحيوات!بعيأءلىإن

كلنبهموتحيطشديداض*طأاص.حابهاشض*طالأحىداثان

ناغيرمق،ضهوحةالمقحىخميتهاعليهمفارضةجانىبكل

كراهنااز"ني.ألميدانثحريا-(3لادخالءالا"مخترك

درام4لدرتغلتوالذي4أحبمثازقلقءلىالمسمربالعامل

بفوضكذلكوافكر.سفيالنىقبالمأساعلىالحيوا.يالعيتهلى

،أدفاخالغرائزالام!ازاعندهاأا("ظااضطرابكيترلاأمة



الغطاء.حو-5يشد!انالىمىعلرأؤفىكممه.فردكلبحدحيث

-وارتيكلأسامحلخلقدالمتعاكسةالمصالحدرابملادالواقي

تشدالتيالحرب!الةاًاخيروافكر.جديدوتجميعخلاق

نايجهلمنثمةنيسلأؤه،البيولوجيةلحيا!مالظسكل

انطلقتهيان،الدفاعيةالتكيهكياتوصستودعالغزولياتا

هاواكتزصرامةالقهـدراشكاللأشدءالاالاتتركفان،سامحة

لأنالاالقاراتءلطالذرةتحطملاحيتطلاخعحصية

!ىأالمحربدرامان.الةممائرفيتحطمتانسهققديةالحر

وان.نفسهيستدركانلأ"دتآبحانغيرمنتحلن.انعلى

وفيالسإئةارادتنافيمعلقةتظلانهاعلىبمقاالحربأساتي4

تنا.ياحصروتمز

القوميةلاىالفوضودرامالفقه!دراملإ"لى،إذنوهكذا

.لازفىاالاماسا:"4-كليعاالدراماتهذدل!ست.الحربودرابم

المأساتيات.اولىهيء"انفالحريةلأن،الحريةصقف؟از!رآ

الحو"4مأساقي

ظوظشااكنرانها،ودونشا،نخيخاتصءأكأالحريةإن

د!.الغامضالنمو.ذلكناؤرغرانموءستجتتمخهاءا.ص!!ية

!اس!ةوتشتد،القويةا(عقلعضلا"تفتأرروزتشتدوهي

حقالاغالبآل!ستالفعلتقوةلان،و،نطقهـاحت،!ا!ا

.الحةانءكأصااالالبأغاليسينحهيئالذ!نلحناالأنو،ألأؤوئ

7مالأ!اغزيرةاتحؤء3ا-عاالحريةالعقلنحونانالممكن!ن

!ص.هيوانمامصنوعةهيل!مستبينما،آنناجزمصنوعان

فهيالحريةاما،الطبييملكناالىيفتميانوالغريزةالعقلإن

عناااخترهيليلجظ،شخصيينغركماا.تناومغامرفناكتمعماا

اذاالااللأشخاصعالمندضلولنالشخصيةحدودابعدالبالغ

الريب.عنالبعيدةعتبتهاا-تزنا

كثروالأ،للعص!افابليةالأشدالقيمةهيالحريةإن

لأنمااخرىقيمةايةمناكثرمعلقةوهي،للانتهاكتعرضة

يفقيدهاالمخاطرةفيهايحاوللاالذيوان.تنبهكاعلىشوقف

حظوظها.جميع

الفيماكثرفهي،ذاتنافيص!ددهاذاتنااندفاعولماكان

ادردناازنهـاواحسب.الأخرىآلقيمجميعمفتاجلأنها،مأساتية

تستطيعانفي"السلطة-رية"هولإسالمقصودانجيدا

السلطاتدرامالىالايؤديلاوهذا-يرادماكلتعملان

-عونعزلايتزالذينوآلهتههماليونافي!نالابطال!درام،المتنافسة

استعمارمنالذاتمخرير،"الارادةحرية"المقصودوانما

نفسه،اعلانفيالبشريالعالميبدأوانما.والعقلىالعرائز

696"

فيهيعلنانماالازسال!لأن،الاولالقحريرهذامنأبةداء

لمانالعالمتأريخفيالثاركةيسهتطيعتراهفكيف.حضصوره

هواءيستطيعوكيف؟الخاصبتاريخهنفس4الوقتفييشارك

حررلم!اموطناولافييرلمانالعالمعلييرانالحرية

؟اذلطص

الأساتيجذور:"اتمة

اليهيسعىكانماهذااليس،اخيرا،نتساءلانناغير

بر!نالتطوريرسمالا؟يعرفانغيرمن،اليونا.ئيالمأساقي

نإ؟الازسانداخلنحوالانحنائيالخطهذاواوربيداشيل

منالحريةالى،مرفوعاصبعكأنه،يوميئاليونا.يىالدرام

ادراكها.يسظجانغير

علىكانلماذا:فنلمساءلذلكمنابعدالىنذهببل

الاءحدودهابعدالىالهذيانيدح!انالديون!هـصيالسكر

وستحزحويفنلالامتلاكوالعقلتالغريزة؟جوبليفتح

حيىيتحطميجعلهالذي"ازسانكلنكثرالأ"هذاالانسان!ن

تجاصوالافرالغرابة

كلقبلالمقصوديكنالمطالحماسةاوالألمحونتوفي

ليستطيع.ذاتهعقالفكوالىالح!الىالانساندف!شيئ

الابطالو)كن؟4يسكهالذي"المجىنونالإإ4"يركأاخ!هـاً

مغاللقاءهذاتحققانتظارفيصرهمنفدالذينثناليوناني

آلهةالخارجالىزطلقونكانوا"انفسهمكلناكترهومما!)

استعجالهملقدكان،الألوهية-لىترفعهملهامنافستم!كانت

مماكان،اسطوريةبطولةومن،الحادثعظمةمنيلتمس

.ـالحريةواكآشادتللتتويجالداخليالاسةبطانفقطبهيعدهم

كلاانادرانافما.جذورهأعمققيالمأسايكآشفوهنا

بواسطةالاذاتهعنيعلنلنإلهحضورنفس!4فيبجبسلامنا

حريته؟انتصاراقي،الانسانحضور

نايل،،طلقاالانسانتمددالذيهواللهفليس،وإذن

اللهصظهيالانسانحريةإن.اللهي!ددالذيهوالانسان

.خطرهاو

اللهيدفنفانماكان،الدهموتلعصرهنيلمشهاعلنحثن

اذااما.القدروجهذاالله،اناجزاالمصنوعالله،اليوناني

ادركنيقشهال":يكاناما،بحريتنامعلقاإلهاالمقصودكان

ومعنىالانسانعظم"ءنالتنازلنفسهالوقتفىيعنيقتلهان

صبثميرد"أحضورنا

(الآهـاب)تربي
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