
الم!ي!ا!ئترةا!!دباره.

م.!ي!هـمحييعأ،4!ماهعبر-ا

صشب!ملارر!ص

اعادةمنبهقامماانباعتبارنفسهاالمسرحيةرفضالىوربما....التجاريوالمسرحالخاصةالفر!اعمالمنهائلركاموسط

منهاالاساشبةفكرتهيخمم"!اواخت،رالاورطورةجوانببعضتفسيروهما-ميبياوالليالمسرجفنالىتنتميانهااصحابهايطح!يالتيتلك

الاعمالقداسهعلىاعتداءهدفهااللفكرةلهذهيحققلاماواهمالالتيالجديدةبمسرحسيتهكالشهابساللمعليعلينايخرج-براءمنها

الاصيل.جوهرهايفقدهابماالعريضةاوديب"كوميديا)ءوهيالايامهذهزاعقبصوتالقاهرةسماءفيتدوي

علمىسالمعليتظاولعنالدفاعمعرضفيهنالستاننيومعاوافقلا-آخراسمتحتاللحكيملم!مرجالشرقاوبم!جلالاخرجهاالهـتيا

الذيالفرعونيالمصريالثوبذلكوالباسهاالامالاغريقيلأالاسطورةفنىنجاحاولحققتوالهكي"الوحشقتلتالليانت"هو-عليه

ى!الآنعلينانفسهماتفرضانحصابن!مةفان،مسرستهفيظهر.العامهذاالقاهرةفيالمسرحيلللموسموجماهيربم!

ارىريث؟هذاالعملعنسوءااكثربمسرحيةسيئةبدايةالموسمهذابدألقد

تقومانهاعلىتتفقو!ادونشا!لهاالاسورةجميعةتعل:الاولىوطنى"المتتتالثرقاوبماالرحمنعبدكتبهالفلسعطينياللفدائي

نمنابهفيبولفنشتوماسلنايقولوهنا..الواقعتحريفعلىمطاوعكرمالقوا"كيالمسرخمديرسمحميلودرا!طبشكلواخرجه"عكا

التأديخيهفيظرتءالخاصاللجزءفي"وروعااليونانميثولوجيا"ايضاتتمسحاًنوتحاولاسوءاتفللااخرىمسرحيةظهرتثم..

فعلاعاشواقدأناسسوىررواالالماطراعلامان"..رللاسورةب!اوافيوالفنيالتا!يخبملمانزييفمنكثيرفيالفلسطينية؟لقضية

اليهماضا!الاياممروعلى..اللعظيمةلالحمالامنسلسلةوحققواوسطاخرجهاوالتبئ"الرنجثورة"تسميالتيبسيمسومعينمسرحية

فيه"يخركوناللذيالعجببالاطارذ!كفيوضعهمماا!عراءنجبال.الالفينبيلالضجيجمنكثير

نا-العقلادىاقربلعلهبل-اطلاقايستب!دلاالههداومعنى..انهبداهسرحيلموسمسيثااستهلالاوغيرماالمسرحياتهذ.كانت

!جرةطروفوسط!صري!ا!عمنء،خوذةاوديبا!طورة!ونفاذا"اوديبكوميديا"ظهرتحتىجدالبلامؤكدافشلاسيطقق

..اوروباالىوافريقياآسيامنادقواورطريقعناو!ريمةالحضاراتالصباجكريحتهبالنجاحببشائرواذالفوراعلىئتغيرالصورةبملامح

ادحرهنطقةشعوب+لالرتؤكد-مكانهاهناليس-حصربلااد)4وهنار.حالكةليلةبعدلنديةا

الثقافىوالاشعاعوالتجارةوالحربالتزأورطريقعنالنوورررعرضموقوتاظهور.جطءضأبليالجديدةالمسرحيةصدرتولقد

الاماللحضارةباقير!االقديمةالمصريةوالديانةوالاساطيربالعثقداتبعضضمنابمقدمسةمسرحيتهسال!معلياسبقولد..المسرحية

كتابهفيلويسبرناردالتايقول..اللقديمالعالممنالمنطقةهذهفيعليها!امتاًلتبئالابخ!اراتوهما،اوديباسطورةحولاجتهاداته

انناالغريب"..نصارحبنالدكتورعربهللذيا"الس!رةأرض"الىا!!داتزعماقياالفكرةتلك..لمسرحيةافيالاساسية!رته

اللفراع!نةساطير1فيصورةأشتهائهابعدأمهعلىيعقداوريلاوديبرررسوىالحقيقةبببسالافىيقياوديبانالاخرىالكمبب!ى

ثمويموتنفسههذا!كاصيبا"،زوجهاأخاانوبوزوجزتستالياذليستليونانافيوقعتالتيالاسطورةاحداثوانالمصرياخنالون

لئاويقول.."!1(تموزيةسأبأن!بعداليماعرفتقاعدةءلى!مثفبىوقعتالتيالتاريخلاحداثالاغريقييرالتصسوىالحقيقةفي

..ودكسوسلسانعلى"واوزيريسايزيس"كتابهفيخوس!لو!ارلنف!هسالملمجطاستباحفقدلتنجةاهذهمعواتساقاهناومن..ممر

وكانايزيسفشقنهمالمالساقين!لتصقاًمرءاولفيكانزيوسان"اوديبياسطورةفاذامصرفيالوالعيةارضهاالىالاسطورةرد!لية

هنايزيسابنهوابولووانمون2هوزيوسانيزعمونالناسجموةاغريقيىع!كأسطورةالسنين!لالىالانساليالوجدانفيعاشتالتبم

منوثمةاحبرحورسوسمياء!ريا)رحمفيكان!مااو،يريسهذامعاحتفظوان!رممونيمصريواقعالى1سرحيتنافيئتحول

هوالشعوبجمجعممنسدمشتركالهااكانالذبمالصرايسانيقول.وجوكاستاوكريونواوديبكتريزياساليوثانيةالاسماءببعض

يثيرانالقديمةالمقدساتعلىالتطاولهذاشانمنكانوقد

قديم.مصركيالهوباتالانوبشىصيغةانوبو-1ساللمعبملليهااكوصلالتيالنتائحرفضالىويدفعهماحاديميينحنق
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ديونبسوسهـ-ويساوزيراًنتقولق!يمةاسطورةوهناك.اوز!يس

لا..؟.!إبركغقى-!رزسفيبزعالتارر-جبينحمبلمةعلاقةثمةانكلههداوكلمئى..(لف!س"الاعريقي

زر؟..ى3؟اساطيرمنأليونانفيدللكبعدعرفماوبيناللقديمةالمصريةوالاساطير

".؟لأ/4في-وجعلسالمءلشيمنه2بداللذيالافتراضانيؤكدوهدا..

افأراضاللقلىيمالمصريللتاريخالادلمةاللصيأانةهيالليونانيةالاسطورة

فاصلةقىبكلمالعلمفيهيقطعيبمادوالخطأالىمنهاللصوا.بالىاقرب

ى*نر!!كل!س،ل!!عليجالبفي"ق!التيالابحاثمنرمزيديومكلتأكيداتزداد

/...-لالافي،.!.سبز-ح.ؤ-ء*ف-.-..جانبهافيهويق!او

"-.ان-ئراءيزيدهالعلمهبل-شيءفياًلمسرحيةيضيرفلاهناومن

:!..-جبم"-واء-مائهاملاءح!،بنفسلللا-طورةاللعامةوالشخصياتا!طوطتتئاول

6---د؟!فيأ..ء؟لاأ؟إ؟-!."خلطلمهدا،عتراندونقديمافرعونيامصرياثوباعليهاوؤخلعاليونانية

2س-.بم:"001نجلم*"؟!بر.لاع،..بهوعرفتالا!طورةاليهانتهتاللذيالشكلقدسيةعلىاعداءاو

.+ى/:ا.!.مشخ"نرلمد؟-*"."الاحداثتضاولىفيالفئانحريةبمدىتتصل..الثانيةواللحفيقة

.!؟رحاصة،ولسن..هطلقبشكلالاسطوريهلوالتاريخيةوالشخصيات

-.!--اولالنأففي4حريرتهمااللفناناسحةامضاًننقولانالىهنا

-ئي--".غتج؟بم...نفهاالعلميةاالحققةفيحهىوالتصرفالنفسيرواعادةوالاخنيار

!لأطل!..6لا-.لاقيهقيالمحإنجضعانالايملكلااللعلمفرجل..الةنسماتمنسمةوتلك

لاع!انيرهلكاللفنانولكناتتينيس،ويوواحدواحدمجموعانتقولالني

لااحدىفيمثلايونسكوذللكفعلوكمايراهكمآ-مجموعهماان،يقول

كم!،ساخرمستوىعلىوللكن-تماأما..ثلاثةيساوي-مسرحياته

!هلو،!وقوط!ىبالعلىتخطرلملاوديبعقدةفرويديستحرج

نايرؤكدبثسكل"هاهلت))باخراج-حدثوفد-سوفياتيمحرجيقوم

في-الطبقيينالتكوظروفسببهاوأنماداخليالأقاأمبعثهاليسازمنه
.-3-برقلبعلىخطبرقديكونانيمكنلاتفسيروهوبهيحيطائذيالمجنمع

عل3.شكسبير

سالمكا.،
وجههسوى-يقالكما-النهاقيفيليسحقائقهبكلالتاريجان

،**هـذايعتبراندونيريدمامنهيختاراناللفنانحقفمنولهلىا،نيظر

وب-"غلىأوديباسطورةبعلاقمةثم،التتاولفياللفنانصر!ةوب!دىهـ-عكألكالا"دكانفاذا..شيءفيالتاريخيةالحقيقةعلى!اولا

الدكأوريقولكمااخرىءرةولشسلم-القديمالمصربمابالتاريحخاصاوسعوحريةاكبرحقااللفنانيملكاناوليبابمنيصبحالاألتاريخ

واللاعقلبقيثءقىالوالعناصردبوج!حتىالاصطورةانزكي!الاحصاحص!اً!رسريقولكما-الاسطورةان.؟.الاسطورةمعالتعحلفي

منافاقول-)1(هـجةو!جعية+لار!خيهاصولعلىتقومان!افيهاكلوفيواللامكانوا!زمانواللاهعقولالم!منطقا"يحكمها-ركيكمال

هـبئبا!حداثينتقلانساللمعليحقمنيصبحالحقائقهذ.جماعضربكأ،اتجور!رصاأوواليقظةالحدأبينوسطاالاسطورةتبدوهذا

قيللمسرحيالعاماللجوءلمىيخلعوانمصرطيبةالىاليونانطبأهوهـو2لفنأانانلزمانلنايحقفلاهناومن.."ممنعاليقظةاصلاممن

إ(وميديا)إ3الىيديهبهـيناًلأساةتتحولوانفرعونيةصفكأوشخو!طالاملاحدا،أاللذليلاتابمذنم!نيصبحانالاسطورةمعالتعاملبرصدد

تق!ومالتيالبرلسكاعمالىدائرةضمنيدخلبانةع!ملهيتهماندون..عليهارخروج11اوقياوزهامنتمنعهبحيث

ارهكلبمة.الادبيةالاعمالمسحرةعلىاللطاءعلىوكدرتهاوحيويتهاتجددهافييكمنالاسطورةثراءان

ا،روهـ"اللهـزلممةبعهاغلبهافيالمسرحيةالاعمالل!اف،تللقد"ىلكاأوديب"ومسرحية..ا!عصرلقضاياحلولعنتسألعندها

-سوحيااسمالةهـنابعثلاثةاللىانحزيرمناللخامسأرفي-ألؤقننهوا-ور-ء!اوولا؟ءلىأضادرانأمكنكانوشموخهاعظمنهابكل"لسوقوطليس

الثلافةالمنارعوهذه..المض،مينمناتنتماء"!أذاوتقطوتستلمهاسليعللنكاؤ!اانباعبارالاسطورةنفسلاسنغلالبعدهاتآتيانيمكن

ينمظم(فسماا"لاالمعرىفنتالعدياالخ!مه!ذدت!ايناهـنالعفاوليحكتا!لاالمم!رطوح"هيظعطولكن..سالفذامملا!ذاقاء"الىيصلاوديبعنآحرعملايكتبان

....ء.(..."..منمئاتعدةكنبتحنىيومكلالعطاءعلىاللقدرةتملكظلتالاسطورة

اسضل!اميركنودصم..سالمعلي"اوديب"حتىوهبةالدينسعد.

لم!-رداللفنتازياال!ى4نزوعاوالا!طورةوىلحثهاوللتارلخالكما-!و!ورسىوسبب!جكبمسو؟وطا!!وورروراابمميلوسمنابتداءالمرانق

.:.:............داح!ومحليالحكيمتوفمقىحتىكوكنووجانجيدواندرير"وفولتير

مبماللحطه-مصايا.طرجوا)ثبرطرءير!هاكا!دلاللةيألمهيغهكنيةلايحاكنعم!قةلأعهألمجأدفهلمةالاصرىمعالمحاولاتهذهمنمحاولةتتمنسبهاندور.سالموبرباكثير

-..س-...ص..للاسطورةاللحرفيةبالاحداثالكنابهؤلاءمنصارمالتزامودون

بكلالمؤلففيهيوسلالذيالعملهذاقبمةئكمنهناومن..)1(فالحينالهثعرفنفيارسطوبهنادىعاهوبالضبطوهذا

نابةهـنالخصبالفنتازفيخيالهوبطلنأحيةمنالاسطورةثراءؤدورالتمياررقييديهالخرافاتعلىثمنبايالحرصالىدام!لا"

المصر!-المسرح؟الفنتازيا(!ياستخدممنابرعهواللملىوعلي-اخرىا!مروفةتوار!خالانالاشفا!يثيرالحرصهذاان.مأسيناعليها

.واحدةللحظةالوأقععنينفصلاندون!كلهذاكلومعالئاسمنقليلةلفئةالالواقعالمجماامعروفةيست

فىأكاملةثورةهيااوحقيقيافتحاتعنبر"اوديبكوأمريا))انءندتررأيينقضالذيالقولوهو.."بهايس!نمنعونالمشاهد!!

ظلتا.لتصالمريضةالعليلةالكومببديا.هذه..المصريالمسرحكوميديا.الامطورةبالاسارررحيةعلاقةمدىفشكلةأثاصواالذيناحاديميين

التىالبوليفارمسرحبلاتمنت!هل-تزالوما-عاماا-صمسينمننكثر،كماأدةالاسطورةبطبيعةتثصلاالتيالخقاأئقهذهجماعومن

اللعربي.الكاتبدار.زكغكمالاحمد:الاساطير-2801-27:الشعرفن-ا
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نقاءمنتمثلهماركلارزخصيةهذهوجودوللعل..وجادشريفعشرللتاسعاا،لقرناواخرمنذالفرنسياتجارياالمسرحاقجاهصنعت

-والم!قاليل-المكملالآ!-رالوجهيمملالجوفالحكاممجموعةوسطاتجاههواصرياالممرحفيالكواميدياعلىيسيطراللذيالاتجاهان..

الئىمبهذاوسطوتبصرحكمةمنتمثلهمابكل"تريزياس"لشخصيةءوضوعهـويتغبرلاواحدموضوععلىتقومالتياللفرنسيمةالمقتبسات

اثخصيتانوهاتان..للا"وزمنوغوغائي"افههوماكلاسننابهالذيوالزوجةالزوجهـ-نالمكونةالشهيبرةالتلاثةهاطهئيالزوجي!ةالخيانة

توازنها.لهاويحطانبقاءهاللمدينةيحققانماهماهـلزالكل-،ولكنه1)زمن4علبعفىمويضاتجاهوهو..واللعشيقة

!هنا..حلكةاللبب!ليكونمااثمدهظلمةطيبةفيالحبلةوأتبدوفاذا.بةمهسفىاكوميدياالمسرحاعمالاغلبفيالسسائدةلنغمةل

ماطيبةكانتولوحتىاللعالمفيمدينةاءكلملانهيارتكفيثلاثةعناصرالوميدياليكتبمحل!ويثورالانجاههذايرفضالذيذلكفجاةوجدن!ا

ا!-ارجىا!طرفبيتمثل:الاولىوالعنمر..والابرطالالصارأتجوهرذلكفيمستخدماالاصيلةفي"بجهامنتكونماكأصفىالنظيفة

السلطةفييتمثل:ا)ثافيوالصنعو..اًلهولىادووهوبللمدريخةالمحدقيكونماافءلتصقاالاحياناغلبفيوالفنتازياحيناالاسطورة

عنتكونمااعجزوهيوتقفالشخصيةالمصالحتدءرهاالتياًلحاكمةالخطهرالتحولهذامقدأرلعرفنامصرفيالاجتماعيلواقعباالالتصاق

تمزقهاللذبماالمد!نةشعبفي3يت!ل:إثالثاوالعنصر..شيءابماءكلكاتبناالامامابىفهو!بمازالوما-سنواتس!تمنذ-احدثهالذي

.شيءكلعنواللهووالتواكلالسلبية.اللمسعليالطد

ويتصدىالمدينةالى"اوديب"يهبطالتامالانهيارهذاووسطاخرىمسرحية!اللجةبأيةسالمعلياوديبمقارنهفانووذاو"ع

..الملك!ةوليتزوجملكاللببصبحدما"اويعوداًلوحثىيلقيهاللذي.للفز-الامالاسطورةوبينبينهاالمطابرقه!حاولةعنفضلا-اوديبلاسطورة

ابقالمةالاعواًمالافالى،رياحضطي!بةبمدينمةالانتقالمناوديبويصدأالاحوالاسهرفيالمقارنةهذهلان..المسرحيةللهذهفادحاظلماتحمل

اظمطيبةبجعلحلمهلتحقيقواختراعا-4معملهالىهذاويفرغ.0لل!سحيةالمطاقةالقيمةاما..للهملالنسبببةالقيمةاللىالاتقودنالن

لمحهدبراقحضاريبغلاففعسلاالمدينةوتكتس..اللعالمفيمدينةنفسهاالمسرحيةفينفتكم-الناقداليهايذهبانيجبماوهبم-

!أتىبدأتالتيااثطرعواملينفيانيمكنلاولكنهحقاالنكلريخدع.المضمونهذايحتويالذيكلوالثالعملبمضمونالقيمةهذءوتتحدد

مهل.وعلىا)خفاءوفيالداخلمنالمدينةجسدعلىاسطورةلمعالجةبمحماولنينلسابقتمينيحتفظالمصريالمسرح+لاريخان

..يقسهواًناًويبترانيشافلملطيبةومحباطيبااوديبكانهاتينوفي..باكثيراحمدوعلياللحكيمتوفيقمعاللجةوهمااوديب

احيانهابعل!هتمتالتيالتنازلاتبعضالىالحبهذابهانزلقوثددونفلكهفيوداداسوقوطلبسأس!بماوباكثيمالحكهموقعاولتيمنالمح

..الاحيانمنكثبرفيعلمهبغيروقعتاقيالاءطاءمنكثيروالىوحاولتاربلمتفسيراالاسطورة-!يمالاولحاول..تذكراضافىلمت

خرجتاراًحش(إ!)ثانب4مرةالوحشفيظهرالمأساةتقعانبدلاوكان!همالكلب!لاكانالمحاولتبنكلتاوفي..جن-لياتفسير!االثائي

وا)ص!ر.كحيرهمي!وقعهالمنكبراءهزيملآهزمتلملاةالم4ييةووثقيمةتضعنرو!،..طايى!وقوافدام)ئحتصريعايخران

:الاخطاءتظهرؤبدأت!سالعليمنهااستخلصهاًلذكطوالتفسير*سطورةاللجديدةالمعالجة

مساوىءكلفيهاتتجسداكت"جوكاستا"الملكةهماللثكانت-بهوبلغتوباكثيرالخيهمتوفيقعلأىثادلقد..الرائعةكوءيدياهمن

لمالذيالماضيانها..الوحشماماعاجزةوقفتالتياللقديمةطيبةالاسظورةاحداثعاىبلللاسطورةالهونافيلآأ!عاللجةءلىثارانالجرأة

ينمواخذالذبمرالواقععلىالاسوددطلهيلق!ما(فأخذطيبةءفتتخلص.نفسها

مجردكانت..الوجوهمنوجهأيعلىملكةتكنللمانهاوالحق..الىسالمعلييديبينطيبهوشعباوديبمأساةتحولتلقه

الاستيلاءمجردعليهاويستوليالصغيرةالانثويةرغباتهاتمزقهاامراةهذهولكنها-؟كومي!دياكاتبايكونانالامؤلفنايملمكوهل-وميديا3

!بهايثبتالتياللحظهءعمنهوالتخلصلهامغهداكانطالماالرجلعلىسابقةاعمالفيبهاالتقيئالتيطخرةالمهالكوميدياتلكليسضالمرة

التى-السيئةالعناصرلكلالدالرةمركزهبمالملكةكانصولهذا..اللعكسالاجتماعيةناسوءابعضىمقالنيلتستهدفكلألتنفسمهللمؤللف

الداخل.منالمدينةدوحئهمثىفيعملهاتعملاخل!الواقعفيالزيفء،اهر"نوغيرهاوالبيروقراطيةكالروتينالمعدودة

فيا!سلطةصوروأبغضالشرطهرليسى"أوالج"هناكوكان-منالدرجةهذهالىوصلانبعدالجديدة،وميدياهان..المصري

الخولىيرمزقهوكان..اللخفاءفيالمملكةمعاًلمن،مريناولكان..طيبة/اوالسوداءالكوميدياداثرةفبىالابواباوسعمنتدخلالنضج

وسجنوقتلورربالافواهكممولهذأاللعريضة-لمطاتهاستغلالويسيءومرحلةباصهوشعباباكملهوضعاتتناولالتيالمرةالدامعةاًلكوميديا

ظلفيالجميعقاوبفيوالخوفالارهاببنئنوالشعبدوحودمر.والسلبالايجابمظاهرمنبهتحفلمابكلتاريخية

منذللكمحنففللاوكان..طيبةفيالاءنءلىللحفاظالبريثةثه!اهوحثىيضهددهـا-القديمةالمصريةطهيةمدينةهي-مدينةفهثا

-.نغسمهالوقتفي!4والمستفيديناوديبعلىاًلمتلأمريناولياكلرهيبوحشوهو..االولابوهوا)شماليةحثودهاعلىهف

طيبةجامعةومديرآمونكهنةرئيس"محبحور"هناكوكان-الوح!ثىمواجهـةوفي..الافرادبمواجهـلأيكنفيولا(والجماعاتالمدن

مغاوعلمدينرجلباعتبارءةسلطافياتكمنالرجلهذاومسؤولية..فصواللشعب..وحكامشعبالىمنقسمةوهبىعاجزةطيمبةتقف

وحورالح:رر!زيفحينالخطيرانحرار!كانالمودعهذاومن..اهـرحمنكثيرالىبهالمحدقالخطرعنائصرفقدلاهشعبمدينتنا

علىوالقىالهاالانساناودوبمنوجعل-الكلمةاخطروما-ا!كلمةعب4يؤخذانيمكنمابكلالشعبهذاولكن..الجدمنوقليل

الواق!لمععنتبتدالتيالكاذبةالجوفاءالكلماتمنكثيفاظلاالمدينةذلكجميعايمثلهامتوثبةوروححيوضميراصيلمعدنعلىينطوي

.الارضعنالسماءبعد..البصيرةيفقدللم4ولكأاللبعرفقدالذبما"-هـيزياس"اللعظيمالرجل

مجلىرورئيسالتجاريةالغرفيرئيس"4او"هناكوكان-ووفىاجسىوا،الجوفاءاث!خعياتمنمجموعهفهماللحهامواما

هـنه!ولحةالىوحولهالمديرئةيافننصادعبثالذفيذلكطيبةمدينةلحكم2امسؤويىءمسضىدونماالىيهبطونوالذينوالخونه،ولثواتهم

لروةالىيديهبينالثسبامو-الواستحالث..الحضاريةالمسنتحدئاتعلىتأمرتالتيالملكة"جوكم!متا"لشخصياتفيهؤلاءويتمثل..

بزمأمتملكالتيالفاله"ىةالمجموعةمعيشلمءمامنهايرسرقاوينهليننرالذكي"!بةفيالشرطةرئيس"اوالج"و"ن،تباعااذواجها

اوررهـقي.كليزيفاللذبمر"محبحور"فيثمالمدينةقلبفيوالخوفاللفزع

فينفسهواغروامس!لاستمرأالذيطيبمةشمبهناككانثمساولااًلمدف!باكهمعاديعبثالذي"اوغ"فيواخيرا3لمصلحتهشيء

لليمواستسلمالعملكبلاللهوواحباللذيماجوجيةءظاهرمنكثير.بأول

الرقابةفيكشعببواجبهيقوماندونمعهومن"اوالح"بهيفعلهمما!رجلوهوالصشقائد"كريون"يقفالمجمومةهلىهورسط
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د..شعباخطألقد..وبمصالحهبهيعبثونبمناًلعقابوانزألوالتوجيه

:---..علىلهي!قدماوالسماءمنعليهيهبطللغزالحلءخنتظراخذحينطيبة

--د*س-.لأحدلافيما4نفواغرقييىومهعاشحينواخط..اللذهبمنطبق

ء::.-ع..-إروحيى"اوالجوانبالاشيماءبجوهرالاهتمامدونالماديةالمظاهرمنله

)"؟في؟!ت،؟؟في...!+وراءانسافىاواوديباللهح!ين-بر3الاخكله-واخطأ..واللفكرية

لأ*بز--.فئ.عونبالطليصابوانمحتوىدلاجسداصلصبحانبهقمينافكانتأليهه

+زرس-لالجبما!-.الهزيمةعليه!نحق

-طإلمةء--:الشرةلماءاخطاءهناركانتلم

-أدلا.،.+شوبرغم!يبهفعلهما!كلحبهكلبرغماوديباخطاءهناككانت-

ء.-!بر..هـذهاول..المثالصورةفيتقديمهومحاووومعهالمؤلفتعاطفكل

-..-وبيخنبهنجه!ايقيسيعلمهاكانبحدءةطيبةفياًلحكمتقلدانهالاخطاء

؟لىلالأ-".انلنفس"سمحلقد..اخطاءمنذللكتلاقيماتورظهناومن..نفسه-

لإ../:..خم!اناللفالسدةالعناصرللبعضوسمح..انساناكودهفيعظمتهانمءيرؤله

.ش!ى.ءفي/!،.!س!محثمالكاملبالتغيير4فييقومانيجبكانالذيالوقتفيتبقي

*...لأ.--"علم-برعمالفاسدةالقديمةاساليبهاوبنفستعملانالمجموعةلهذه

نءالعزلةمنبشيءلنفسهوسمح..الاقلعلىمنهبجانباوبغسادها

!،)..ال!ىيتحولانلنفسهوسمح..مهملهداخلانقطاعهظلفيالناس

!خء..للمجموعالبطولةفيهتكونأنيجباللذيالوقتفيفرديبطل

كانولوحتىللجماعةالجا"خةاللعواطفوداءبالانسياقلنغسهوسمح

..منجانبباخفاءلنغ!4وسمح..والواقعالحقبغيرينطقءموتها

واخهرا..الاولىلرةافيللوحشقتلهعدمكحقيقهالئاسعن-فةالح!

.الناسلابناءالمدلمضةبناءاعادحيناًلفادحخطأءهناككان

لنفسهصضعللقد..الحرسقائد"كريون"اخطاءهناكوكانت-

"بلتحفلماكلعنوبنفسهبهمابعتعدحينجنودهوسطفاضلةجينة

اكر!!ويلخمتبادلةعلاقةوالناسالجندبينالعلاقةانيعلملاوهوعفنمنطيبة

ناعليههـ،ن..واحدةللصملةوجهانفهماواللطاترالتخئيرعلىتقوم

له**المزمحينكريونأخطالقد.0العكسلاالاصحاءيعدونالرضىانيفهم

مسعبهذامتشابهمعهومن"اوالىح"بهيقوماللذيالدوروخطورةدامماعنهاسكتوالتييعرفهاالخنىزلالمهلكلمنالسلبيالموقفهذا

.كريونالرجلهوالشجاعالجادالخنائدهذاان.بةمنهاجنودهمعمامنفي

ناالىينبهلمالشعبعلىالمسؤولليةيلقيوهوانه:وئاني!ماالىويكونويحنرينبهانعليهكانالموقعهذاومنالمدينةفيالثاني

منيحذرلمانه..ج!يدمنابناءاعادةالىحطح!فيطيبةانسان.ا!سصابيسشأهلمخطئافكانوابتعدسكتولكنهأوديبجوار

ناعليهكان..لداخلاءنومدمرالصنعججدفير/الانسانهذاانكلواقفلهكانتربما..اللفنان"سنغرو"اخطاءهناكوكانت-

انجرفلقد..فعلاللعهـسعلىولكنه..الكارثةوقوعقبلهذايفعلهوالفنانان..اللقعورمنشيءعلىتنطويشخصيتهولكنلثريفة

وهوالهولابيمعمعركةالىالثمعبفدفعالعاطفيةاللعماسةوراءاما..موقفيناحدالحرجةاللحظاتفييلتزمانوعليهالحقصوت

طيبهشعبان-افدحخطوهـذا-يعلملااو-هنهخطا-وهذايملموف-ر.بةدلالةيحملوصمتهينيرصدفهان..الصمتأواللصدفى

انهااوتكتملللمصياغتهاعادةلانحشالولملاؤ،ةاشعدادعلىيكنام"أوالج"يمارسهالذيللقهرالخضوعمنشيئالنفم!صهسنغروادتضى

الىطيبةابناء1نررزياسدفعلقد..له"ايمايركنلموبناؤهبعدتبداللماويعتقدلامايكتباًنلنفسهوارتضى..تحدلاالفمنانحريةانمع

وهي-الحقيظةنصفاصلبلانمها)وحشاملمت!تالتيالانتحارممليةاللخولىمنشيئالنفسهوارتضى..والكلالمجموعيفيدلامايكنبان

نادوننفسهعسنالدفاعمسؤوليمةالشعبىعااللقىحين-ءضللةبانياب"يضرباللذيارطاءونبحقيقةاخاساأعلموهووو)دهبيتهعلى

الاجابءفيتتمثلواللتيالحقيقةمنالثانيالنصفالىبصيرتهننفذمنلهويااثخصيةحريتهلخبشتبريفنهباعللقد0.طيبةجسدفي

الضخمةالمسؤوليلاالذهمهيئاطيثةشعبكان!ل:السؤالهذاعلى1-.بخسثمن

دها؟الق!يامارتصىالتيمشاركا-الاقلعالىنظريوجهةمن-أراء"ياسكريز"حنى-

إمثىلوابعادهاتريزياسبشخصيةالاحاطةفيالقه،ورهذاانجو!ريمثلاسرحيخةافيقىيزياسان..وطيبهحلتالتيالمأساةفي

خ!لمهـصوهناسالمعليوخطا..الجيدةالمسرجةهذهاخطاءأهمهـنجانبفيوهو..وفصميرهاللشعبهذاروجانه..طيبةشعب

انصافتقودناوكماللحقيقةنصفالىا)نفاذبهواعنينفسهكريزياسيخشىلاولانهكلهاالاسبابلهذهوهومطلقبشكلالحريةيمثلجوانبه

بالدقسةيتسملاحكماا،شياءعلىوالحكمالحلولانصافالىاللحقائقاى-تقريباوحده-يملكالثظامفوقلانهحياتهعلىحتىشيءعلى

الواجبة.وعرضهماالمسرحيةطولءلىينبهوظلكثيراًقاللهاوقد.بة"لا"يقول!

ذلكهاممازقفيالمسرحيةوضعتالتيهينفسهاالنقطةهذهانكانولوحتخالفرديالعملانبالحتبادالفردعلىالاعتمادخطورةمن

تجيبانلونعليناتطرحهاهيأو..الاسلةمنمجموعةطرحتانهاالض!نوبفاقدار..بقصورهمحكومعملالاعجازاوبالبطولةيتسم

يصخا.عنهمنائبلااللحياةاصحابيبنيهاوالحيملأةالافرادلااسخ*طوبتصنعها

ا!رحيةطولعلىطيبةشعبمنينال-"ثلا-اؤللفاانممهومن"اوالح"يفعلهماخطورةالىينبه"تريزياس)ظللقد..

يطاللبثم-يحبمنقسوة-القصيوةمنكثيربشيءويدينهوعرضها:فادحينخطأينارتكبقد-هذأبرغم-ولكته..

معالوحشومواج!ةالمغزاحليتولىبان-إ!-نفسهاللشعبهذابهيقومالذيالفردجم!الدوربصورةاود!يواجهللمانه:اولهما
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ابنساءهوالصالةجمهوريصنحولهذا..بصوقهوالمتحدثالشعب؟فكيف..معهسلمبقةتجربةمناكثرلهان

لحقتاحلكفيالمباشربحديثهاوديباليهميتجهاللذينطيبةشعبلهالمسرحية-نعرفانبهدولاماخ!أبوجموديقطعسالمعليان

الشعبهداضميرهو-هنا-تبريزياسولان..نهاينتهامعالمسرحيةاستسلمالذبم!لشعبطيبةفيهوهل..الخ!هذايهمنإبئا-تجيبلا

أ/لثيابحاءلالرثالك!لللكذيصجمحلافانهالوثادةاشابةاوروحهالء!!فىأم..ف!بغيرهبةايهايقدماللحلينطرواخذوالسلبيةل!لتوأكل

القوةعلىدلالةالبنيانالقويللغضاالشحابذللكيصبحوانماالعصااللفارررينطا!ةمنكانوا!واءطيبةفيالشعبهذاامرعلىاللقائمين

ملابسهتستبدلول!ذاحقيقتهفيا!ثعبهذاعليهاين!يالتيومن(لماوديب"احعالالاشرا!!ئفةأممعهومن"أواللح))امثال

التقليديةعصتا.وتختفيالحديثمةالعصريةالملابسبفذهاللقديمةالاغريقيةالظادرينحكامهاتخلقالقويةالشعوبانياسةا)-علميقول؟..حوله

والمشرفطاللحزبنطيمبةلحن4علهيعزفاللذي،رتالجبذيك"حلهايىءليصنعتزيداوعامآلافلسبعةظلطيبةشعبانالتاريخويقول..

لتصبحالمعروفةالبيضاءلحينتهاللفورعلىو6نذوبالوقتذاتفيبالاملولم..الواديهذاربوععلىالارضوجهويرخضروالحضارةاجمباةا

هذايستكملثم..واذنيهرأسهتغطيالتيالسوداءالباروكةتلكشعبااربعي!نمناكرالتاريخهذاطولعلىيواجهانمنذللكيمنعه

يأكأذولاالحدائةنحوينزعاللذ!بالديكورالمسرحيةلمعاصرةاًلتفسيرجميعاعلههمانمتصروطنهوالالىتيلا?لىعليهالسيطرةحاولول.وأءقى

التيوبالملابساليونانيةاواللفرعونيةاللخطوهـالمعماريةءنشيثاا!عءنهده،بب،هوور!ه!اأظريموباكصياننواياالىوذهبوا

بها.تلتزماندونالقديمةالمصريةالخطوطتسمتاهم.يومكلفوقهاوجودءلممنويدفعالارض

هذهفيالشرقاو!رجلالبهاقامالتيالخلقعمليةشأنومنبدلاولكنه..المسرحيةفيشيئايقولانهذابعدالنقديملكلا

الملكةشخهسيةتبلورانالاطلاقعلىعروضهتعتهـافضلالتيالمسرحيةالاولالفصيممستوىثونجاءانهلبرىالثاللثالفصلعنديقفان

بينهاتقوماتيالريبةالعلافةتلكتظهرحاسمبشكل"ستاجوكا"انمانيةآفا!فيافللينهذينطوالالمرحيةحلقتلقد..والتالي

بانتحارهازنتهيالتيأللقاسيةالمواجهةتلكءعهاولتتم"(واللح"وبينمناشرةبمسرحيتهينتقلاممساعليبمؤلفنااذوف!ة..رحجةوفكرية

وسكلتظهرانايرفلمالمخرنجبهقامالذبمماالخلقهذاشأنومن..بعدمامرحلةعنالمباشرشبهاوالمباشراللعديثالىالمطلقةآفاقهامن

نعثرلاالتيسنغرواللفنانشخصلأهيموثبرةجديدةشخه-ةالاحداثمباشراخطلبياالمسرحيةمناللفصلهذاجاءوللهذا..مصرفيالنكسة

.المطبوعالنصفيوالوضوحالثثيردرجةبنفسىعليهايرضيلاالذكماالفصلهذاولكن..فنياالمسرحيةفصولاضعففجاء

الرقةاللبالغةالنعومةتلكهيضاللصهذافيميزةأهمانعلىحماسمققدراكير-ا!للعجبويا-يلأفياللذيهواللنئاوالنقد

ى!ساعدوالنى..للمسرحيةالعامالايقاعتنتظمافيوارءثووقيانفارادجيداهذايعلمكانساللمعليولعل..وتعاطفهمالمشاهدفي

...مضحياالوضوحمنجداوكثيرلصراحةامنبكثيرالشريفةكلمتهيقول

ستحااثخالانةللذكيملميلحركنملثباميع!كوراًلاولم!دحاعتلفئاللبمسةكميرعىكس!عهالموولاصموحهالثاهدايقفارهوآخرهدفالليحققالةنبفنطلبات-ماحدالى-

.....التيالتاريخيهاللحظاتاخمطرمنلحظةفيكلمتهلليقولعصرهعلى

الوطن.بهلىائمر

تعسف-أيدون-باللضرورةتحتملالتحليلبهذاالمسرحيةان

ظروففسينحياهاالتبمالتاريخيةاللح!مةعلىالاسمقاطاتمنالكثير

هوةفيسقطلاالمسرحيةولكن..6791حزيرانمناللخامسبعدما

-صو!صالنهايةفيوتقولوتدافعتدينوتكشفوتحللتناقشوانماالتببريرية
فييالكلمةهذه..وقداكتسمتالمعركةفياللفنهيكلمةشريفةكالمة

عليبهقامالذيالرقيقالدق!يقالمزجذلكمنوبللهالراءهاالمسرحية

للفناللخالصالصدقمناطارفيواللفنتازياالاسطورةببصساهـم

الوطن.!ذاالخالصوالحب

مسرحيتهاخراجعلىوفرجانسالمعلبمحظحسنمنكانوقد

مفهللقد..الشرقاويجلالهووصدقاامانةمخرجينااكثرمنواحد

المسرحيةفيوالفنتازياالاسطورةبينالرقيقا(زجذلكطبيعةالمخرج

صطواذماالمسرحيةمف!وم*ءيتنافضلاالذيالخاصنف!يرءهذافي لهوكار-اولا-ال!صكلمهعلىيدكل.دحرصفيادقطه،ههـهمنلمحبدا

وحيوية0ثراءويزيدءيممقه

وعزفالمسرحيهفيا!فنتازياخيطالشرقاويجلالالتقطلقد

رالراوقرماراعلىالمعاصر"صفةواضفاءالهملتفس!يرفيالجميلالهادىءلحنهعليه
الاطارء.فةالمسر!قىهـنالمخرجاسقطلقد...وشخوصهاحدائه

ءصهـنقربااكثرالاحداثفنصبحالاحداثفيه7لدوراللبماللقديمالزماني

يرا!ايرير!عالىممونماافربالشخوصولتصبحالمعاصرةالتاريخيةاللحظةطبيعة

ببدةالاسرعميقةوايحاءاتدلالاتالكلماتوبتكتسبمعينواقع

اللطثير.
راصذرلق.5؟

اله!الة-جمهورهو-المسرحيةفي-طيبةشعبيصبحوهكذا

اولصيزياستربنهمنيرضجالذياللجمهودوهو-العرضفيس

.هـذانموذجهووتريزياسلاوللم..نهايتهافيالليهويعودالمسرحية
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اللفرعونبةالاشكال-"نالمست!مدةوالملابسرز!هجديهوالشرقاويجدل

منوهماثضالابو!وزيصممهاالتبمإتقليد-"ااشكاللهافبملتورطادون

الحكيم.مسرحابناء

والمنمشرلم!لطاعةي!م!رولفردا"اودب-ب"ثععخصيتيفيرأبمرا!شرقاوبمرللجلادكانلقد

النصبس،ءول!ذا..نهايتهمافيرأيالهانقلاو.."كريون"و

عاصان..لمسرحاءلىقدماللذتج!العرضءنمختلفاللمسرحية؟لمطبوع

تقدمطبيص!ة"عتتفق!ةنهابالوحشمواجهةبر*-سدبآوديبينتهيسالم!

..أعمىكاناتلمهيكثفقوديب..العملامتدادعلىالشخصية

العربتراثمج!عةمنيمفهلماللذبم!المعنويالعمىولكنهاللييولوجياللعمىذللكليس

الحلطر-قنسعبهاعرف!ان؟*رطيبةقيكولهذاالحق!يقةاكتشاف

الحققينمنلجنةفباشراتصدرفيالشرقاوبمماجلالوفى..اقتقم!االت!الحقيقةءنبحثاهوليخرج

فسالرمزصمةعليهيخلعانبعداوديبعلىيبقىقدمهالذبم!العرض

يميف4والىطحنيقة7لذكاريكأصبيقفصثالمسرحيةمشاهدآخر

..لقمنهاصدرلم!نىممثعلااللحرسقائدكريونيسطرهوالىللكلمةممت!لاالفنانسنغرو

00003المذهبر،لقصاثنصجلدا15العربلسان-اواللفنالحقيقةمنالمكونالتالوتيرمثلونمعاالثلائةوكانبالسلاحالقوة

00001المذهببالقمالضىمجلدات5البلدانروورجم-2/اجلومن..بالنصرداليبةتيقانيمكناد!اللقوىوهم!اللسلاح

سعدلابنالكبرىالطبقات-!ا!يالنهايةفيايضايغيرالشرقاويجلالفانالمصنىلهـذاالوصول

00001لر!ارس-بدورولمدات8القاف!هذاايقن!ق!..اللحبرسىقائدكريونللحياةالمؤلفوضمها

..؟..،ع،يئالذلهـؤلاءيأق!النصروان..بالدمطيبةفداءهنبدلاانهالشجاع 0036مجلدا!الصماءاحوانللرلص--

006لاحاحظالدخلاء5وييموتبالوحش!يلتقيسوحدء-خرجولهذاعاللياالثمنيدفعون

ينفذانيمكئلاباللبطولةيتسمكانلوحشالفرديالمملانوليثبت

075-الحريريروظمات-6ولهذاالدمهيالنصرعملةآنوليثبتص!ثلاليضربماتلقد..شعبا

ا؟..جزاناجالرلابنالعشاقكلصارع-7عوبنالحسينوضعهاالتبمكتلكالطريقعلىعلامةيضعاناراد

025الدمشقئطولونلابنعشر،الاثنالائمه-8هوهـ!ذا..ا!تاريخشهداءمنو!رهمرياضالمنعموعبدوجيفارا

006لليازصال-حرينمجمع-9جلالرفضهاللذيا!زىو!والمطبوعةالمسرحيةفيكريونموتمغزى

005الدباغلابنال!لوبانوارمشيمارق-ا.مؤهـدةانتحارعملةالوحشلملاقاةاللقائدهذاخروجواعتبرالشرقاوي

075للكنديمصرولاةتاريخ-11ديصبحعلهابقىودهذاالحلعرلىانبمدلاثيءفيطيبةشعبتفيدلا

006-جبيرابنرحل"-ا؟.النصرمثلثاضلاعمنواحدا

0015بطوطةابنرحلة-13بهقأمالذيخيلالتمعنصربئضافةالعرضهذانجاحويكتمل

؟-!...لطجزااليعقوبىتاريخ-ا1اهم..المصريالمسرحممثليمنالتاليالصفشبانانبغمنمصموعة

357"الفخري"الاورلركل-4ا!دولدخ!ار-15اكثركاؤواولكنو!النمجماركبالمسرحوتفيمالشمباكبمقاييسنجوماليسوا

003!عا!قيلابنا!كبيروالادبالء-فرالادب-16جميعا!ؤلاءرأسعلىيئتي..بلادنافيالكوميديانجومانحنىمنتأللقا

0021للبيهق!طوالمساوىءالمحالسن-17دوردعبادءي"نجيبفاروق"هوا!عطاءواسعالموهبةعظيمفنان

0051ينيوللقزدلعباواخبارال:لملأدتارآ-81اكممتوىالصا!نيةارظمت"!خطولوف!ورثطقةباستاذ/بئ"اواللح"

008المعريالعلاءلابيال!رانلةر!-ا!امع!ي!م!ءمعاصبحالتيالدرجةالىبلاشافيالكوميدياممثل!اعظم

الاثيرلابنالتارلخ!أالكاصل-؟.انورشلممعاللفذالممثلهذاجوارواللى(!)الصالةفيبأسمهالهتا!

00002للمفهارسومجلدمجقدااأأ!ةعلىالمهيبوحضورهالل!يضاللجميلاللقويممابصوتهاسماعيل

...،،..الشرقاويوجلالوالهزلاللجدبينالمبدعةللجميلةابنقلانهاحمدوفؤاد

العباسب"الاعصرميالعرابءاد!تورث-12يفاوتالآخرا!جانبوفي..للتمميلالعاليالمعهدفيالاستماذبداء

006البتانيبطرك!للاورت"ذماجدةمنجوكستادورويضيعواخرىليلةبيناللحليمعبداحمداداء

006للوشاء"والظرفاءالظرف:او"الموشى-22الاداعبرم!بب"محبحور"دورويهبطلغدي!اصوتهابسبباللخطيب

0052قماشمجلدللزمخمثريالبلاغةاساس-23بديببنروش"لى:4وو))دوريذوبوالهطاويللصدالحفيظالراعق

008للحاتكلجمماالمتنبىلمتقيلرفيضر"الو-0،2فيهالمبادغانفعالهبسببنوحمعمد

فياءاص؟وولانيا!-لامسبل-ء2المسرحقدمهماابدعمنواحدة"اوديبكوميديا"مسرحيلآان

0001المذهبر،لقماشءجلدينذلكيرتفعجوارهاوالى..الاخيرةالسنواتفيكوميدياتمنالمصري

،..مجلذللعسقلانيالمرامبلوغ-6؟ف!مما..الخاصةواللفرياربم!التجالمسرحكوميدياتمنالهائلاللركام

.003غلافللعقلانيالمرامبلوغاوسكادبهقالاذبمااايفرفىانه؟..وهناكهناالكوميديابينالفرق

غيرواللعملالصالةجمهورعلىيسيطرا!ذكياللفنياللعملبينوايلد

الصالة.جمهورعليهيسيطرالذيالفني

بركنمحمدالقاهرة
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