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المث!ى،رللعزلةتبعا-"خوارصدارتيا!جمصسةة4اتجرامحل،الفيلسوف*(2)

هـذ.حطامومنولكن.ا&جربةهذهلنهيارخافهاواقي-اليها

اوز/!ة4تجوعلىالحصوليضمولحلا،طهرنفهااللجمصبةلضجربةاا)ءهعبةالتجربةومغر!أثينا!ا

ا-ىاطو/بئهالتج!الرؤياصماحبالةردالفنانيحققها.دريةنوربم!تجرر--ةفلبمنللفننظرةنحددان)1(سابرقمظلفيحاولنا

اخراجيدية.االتجوبةوهي..فيج!اوركلالآخر"نودون،الفد!ةفيةانئاثي!ت!كلمهمحنبعيدا،الانسانيالوجود

اتءميةاتهافيخلالالتجربةهذهظ!ركيةيةحديد!ضوردماكجردكأباا)حهءمار.باطهفيافناانالىوانت!يئسا.ء-:قفوضاي

وافععاىول-اس"زطرة!اان،ثيناباالجمعةارر!!اتجدبةالجهـ)!اثورياللجوهر"جسيدألم.اساهـوا!دادهـاءلى،زيةالاف

،به--اا!ت+جة!ذهالىللدوصلضروريةخل!صةهـانللذياابناء.الحالممواج"!ةفيل!،المللأزمالمحتوموللتجاوز،التجودةلهذء

ء-نلملاحالانس-اسعيةالاسا"ص"،لصهلىافبالاضاف!ة.!نصجسلحصسكلصة

بالمصىازدهارء-ردأءيأازد!ار!رة،كنلمفأيضا-الجمعيالوءبطاىا-بدايا-ها":دا!حيئكجربةباالفنللصلةتتبعنافي-ناوا"

فمبيا\لمأكي!هـاكانتلفد.-الاه!ةبالغب!نىوانما،اثىائعا!ةرديالوعييقفةءرحلةالىالجمبةالرحلةمنالانتقالمعانه

للب!لةاوضوءجمىاالنظامرغماي،المشكلةفي،مرغمالانسانلفاعايةتجوبةخ!فيياوالروصاحباللؤدائف،ناقىمحاو!رت،باللعالم

ءؤ!تا.س،!حالةتحققتاذ،حيضهااحفلمرياوا!نظامالاجضماعيةاثعائرا-جس!هاكماالجمصةالتجربةهـلملأءهـن4!لتحل،الجاور

،03الموضوعيةصورتهفيوالوا!عالانمصء،نبنالؤدىاءالمفازجبربةمنسبقهـساوما،اطيرالاصاطارفيوالطقولى

!ذهالةبردكبعيالويقظةمرحلةمعالمشكلةوكانت.اـعال!باالمباشر

فينطرفاي"!غذلمعل!!ااسيطرةوابالطبيمةا!لاقةانذللكا!تجاوزفىتجوبتهماحالةمشكلةهيالرؤياوصاحبللفنانبالنسنة

انالمجتمعحيثالتنا!ضعلىانطوائهرغمالاجتماعيوامبناء،الانغلافى.نسصيجهاوبركلالاخرصسنالى

اللدبرمحيدخكلع!نص!نهاتناعلىفصالوضعع،مجتمعيوطب!انظرعبو!جم!التاريرخ!هالإللوسينبينمايجمعرداتمثل"حاوله!امتالمشحكلةهذ.مواجهةوفي

الفردلينالثانويةالداخليةالعلاقةتلكذللكقعلهنادفىخصبةفترةعنهاتمخضتمحاولة...الرؤياوصاحبالفنان

الوعي.ويخقظةالجم!الوعيمنالانمصلاغفترة،هيالانسانتاريغ

فالفئ.سبقفيماالليهااشرنااالتيبالددجةالعا"وموفوعاتاكجربة!ةفيهاتفومالتياللقرةهذه!في.اثينافيالفردي

ثم،مطا!رهابكلالائي!الفردحياةفيكعفرداخلالمجزأةبصورته....حددشاكماباثكدةنواجهاننانجداليونافيةالجمعيةالدينية

فيالاطارالفروريةا!حريةتؤكدالتيالديمقراطي!ةتلكهناكاخيبراصهإصط،العلاممعذاتيةاجهةموافيداخلياعزلوقداللفرد

الموجودالللإقيللتناقضبا.لنسبةالاعتباروضعمعايالقائمالاحسهاعصطهـ-ذاوفيوبالاخرينبالعالموعلاقتهفاعليتهيحددموضوعينظام

للمءا"افءنالاغريقتار!غفياللناحثكفور.هـ.قالهومانجد!:!نالفيلىوف!سوىالموقفاقتحامعلىالقدرةي!دلمالاطار

منابنا!انوالم!لىعاتالرا!ةهيعندنا،رةالحضمقاييستكنفكرفثمة.اطرادوفي،طريفيجدالفيلسوفاناليونانبماالواقعفي

وحسدمضحصشرمجتمعاعطمتعضبرءثلا!.م38ل!صنةالى.مفي48سنةنفس-هاوبيشبىتهاخلىذواتوثمقى،موفهوعيواقعوثمة،مجرد

...اليهنفم!والذياللجانبهذاي!بماوكأفما!بدو)2("الانخىفىسالآخرينوبئ"هادواض!ةصلمه!نلرويى!،والعلام

.والحضارة"حياةايضوعيااوالء!الانسانبينالمؤ!تالالمساقالم!ددا(فكر-ال!دينبئهـ!الا-برودالوبضجوبة-اجم!روقنهم

ادى،1!كأاررينقيا!جرر"*ص!"منالات!والتم!زا،لوفيوارتبط،افيطسوف!اابه!ارتبطه!اوعلى.الوضو!والواقع

يه-صومانالفرديللوعيوافإح،ال!راجصريا..الهامالنتاجهذاكاملفيرنجاطاراستمرارهاالفلىفة?متمدةت!مضهكبماودهذا،بالآخرين

.لمجصدةةبهبادرلمحثمةالرؤياوصاحبللفنانلنسةبااًما.،نالانسبتجربةالمد!

4،حاوئمنءسدقاوالاكثمر..البديلةالضجاوززجرقياصلالفيعجز

-يرىعبدالراز!!جمة-دكتوهـ.تأليف:الاغررق)2(

(231ص)6291العربيالفكردار-كتابالالف7910.اغسصس)آب،الثامنالعدد،"الآداب"راجع(لا
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نا"خنى،انه!ا"تقا-ا"4اوصحناكما!الفناثكالاكلاظرنفسهو-ق!ضمقىضيحالى9مبال!رةساسفىاننيلى9أسيرانأهئاوأوذ

،تحولالمتعددةالفناشكالخلالمنقىالاضافيا!تجربةلوريةتجسيددوناًلسابقالمقالوفيهنااليهاشرتماكلمنء!شمدللراجيديا

ةءواج،فيالاذمابكأالتجربةنسببجالى..نفهاالتجربةالىهناحددهعماالانحتىيخرجللموالذيعليهالمتعارفالغمءضاقشة

؟هذاتحققفكيف.الجديدةالتحد!اتفنوضبحمسصقلةدراس!ةفياءودانعلى،الامرجوهوفيارلىطو

صلاوبةثلكانا!نحو!ذاىعا!ورعاوالهـداً!اهـمطرحانقيالصجرب-جوهـرالى!ن!لمثكليفهمالفهم.هذابانا!قادي

دطرتهانععي-بئاالسالمقالف!الليهااشرناافنيا!ضاشكاللمفكلةالانسابلآ.لك-ردةالتوريباللجوهرا)صمي!!فنو!افيالتراج!دهـة

إب-كأفيافينواج"الذيالوقتفي-،جزوطر،بئعنفاعليتهاوعزلالمبئلاد-؟

!رلنهفيالةهـديالو!كطار"ة"واج،4ف:!،الال!ابةالمكلةالاموهيالاداةاللغ!ان،"نطلقعننبحثحينسبدنحانقرانيروكننا

اه"لىواعكططالاجتاماعااوحيال،ورتالتفيدامهءنلصيىاالغاريةلى
..اللغةانالقولويممكن..القائمةاللهـةعبورعلى-كصرا)"-ايفادره

افلقة.ا.صورتمهالفنادواتنطافىميت!علهاالتيب!رتهطاناذء-ك!"زالهافي

اشهـ،لل3يدءوو!وإدراءا--اا!جدنيالا!رهذابداولمقداكثرللمؤىبحد!لخضعتب!دماخاصمة،دانمايع!دللمامرهـو

للتجربة!فراورذاهـ،رق؟التظيمفى"بيهءا!ظهمفيتدخلانافناوالعا)!3القردبينالداخا!العزلوسائلمنوغدتبل،الاجياعي

والطةولىىالنت!الردسةءماخدمالفناشكللكانتحيث-مببةالجهللعه2اعادةفنغيمحاولةاعامبالفعلمنحنهذانمولواذ..والاخرين

خضاعوهـولالشادقةلحاجةباثن:جهةالسكلمهذاوحاجة-إلاحمفيبانالقوليرمكننالاولكنابشعهـ.هيالمحاولةللك...ءهدهاالى

د.!،1ءورلقء،لم!فيمواجهةوتشاركوصدةفيتلاحما*!االاشكالهذهوانما،اللداخليارننواصلعلىكاملةمصرةاللغةالىيعيداأمئمر

المحلولةمنحرلوبدأوود!الجدلالاطارهيالموقفهذافيفالدرامااللفاهليةمناكبربقدرالكلماتلصحنيعيدانهنفولهانيصصماكل

هـى.اللخ...والرفصوالمميارواللونالمو--قى*جمعاال!عويةالتواصلفياكننمالايحقتقاندوفيالموضوعياسرهامنينفذها

ؤلواطؤاضاريغاوااجتيعاعارمواجهووالمهددالابكماشنقلالهاتدعالوضوصبا!اللمصلتهما!ععدميعنيوهؤا،طهابواسا!اخبما

اجهةوء3،)1(اردامفتوحمطلببازاءالمؤقتانغلافهفيمعهاللفكرالهوةبنايعبوحلن!وننقودنااساسايميزهاماوذ!ن..تماما

..4علباخجماوزامطاباوالقويالجوهرطرحهناتض!التحديهذااوضوعىاوالعالم..نجاوزتجربةفيالانسانمطلببئالمقوحة

ووكاملة.حيةتجربةخلالمن.والمغلقالجديد

فيالانىاناتجربةاثوريالبمهرطرعهـ!اذنبايجازالمطلبالجمعيةلخنجوبةالابرةالرحلمةفمخغستالنقطةهذءمنمانطلالمحا

وأكامل!،،مته،ءاةصيةزجربةفيذلكوتحقهق،التحدىمواجهة،اللفنانالنبيووكلةحلعنتمخضت-نلقائينحووعلىالدينيه

ورياًلثجوهرهءنهلثفة43ذافيانيالافبالفعلالالتقاءيعض!ت!مماما.يغربانبهآنماانفاضمنبديلةجدث!ةتجربةلتخلقحيت

.اكجاوزحتميكأعليمهوطارحة

وهىوالغنائيالشعوانواعمننوعاولممذهـكويبدأ
/تب--"اني!فىالاءرانرورد!كلتصورانيمكنناوقدافمثلةالدسةاتجربةمجالاثمرهذااالتحمحيت(الدي!وارميوس)

)ملهـ!بااللقاء/منيالشعرانفكما،ارشسعرهمطنمثلكمااللبداءةروربر-!أاقىاثغرةهصالشعرفكان،ديونيسوسم،رجاناتفي

ثهطتفتجاوزالو!متنفىوفيلمدلوذاتكلماتأخلالمن4وضوءيا0تدريجياالجديدالوديلى!نها

الموضوء--يلهاهـهـلوتتعدىحنةثمنعليهاصبحتبماالعالمهذا

الاا-فاءهوصثانيمكن!لقان...4محنرر!صلانندواورلمقمىنعنبم-الناسبمصاحبةدلامربادىءفيينشداشعراهذاكان

سكوؤ"ما،فياكلوال)ـوافعهـواجهةفيذاتهفي،نيالانسبالفعلينفعلتدري!صابدأئمسا!قوسلممارس"الجمعيبالشكلارتناط

وركاملىبة"جردةز!وتجاوزهماقتالوذاتفيبح!ءوءلىؤذ!رعلصحىنفسهويفرضللارت!جالعنهوينتفي،الجميةا!اهـكةمن

انيةالافا!ض!ربةعاى/ضفياللذيالحياللجدل!الاطارفيىمسدهمنمجموعة4ايىيض!اثءصوبدأ.تحديدااكثربشكلالاحتفال

ا)-ىال!اكنالواقعخلالمنالنفاذاخربمصىاوالتوركبمابممطبذلكويتكون-دنشادهخلاليرددوكاللابياتبعضيلقنهمالناس

.اد!وزتجربةيدعسرجلالىبحاسمةخطوةاتتثمسبالجو!ةما-بمرف
انضمحين،الالهمنيسرداللذيالشا!ربمهمةيقومكان"تسبيس)

المحاو)سةولكن،النحوهـذاعلىالاهرتجريدفيانحرقنأوربما

للتجربمةالمحققينللجاصنواضحاتجسيدا!حنااليونانيهملامحتظهربانيسمحبماآخرفحوعلىالصرديشاركهاخررجلممه

ادوالرالهلناب!طوالذي!ك!التواباللجوهبر..التراجيديةبرفهوحندردانيمكنهناوالى.ال!راما..التاليةالخطوة

الجمعىالثحكلعنتدريجياالشرلفصلتلقائيةمركةثمةان
الاسالهيةالافنراضاتثم.!.الانىانيللوجودالجدنيالتوريللجوهر!حويى!ىالثعربواورةفردسةةمبادررورتأك!دنحووالمضي

!كاملافيالتجربةيحققالذبمانهاجيدلةجويدىالحولثرااللروفيسنناخلقالوعصاندشاعلانوهذا..تدريجيانحوهاالدينيالاحتفالابحاد

-1.داا!إوبةوقتهذءمهاميىةسمالجمعيةالممارلسةحلقةدخلاللفردي

ءنخلالا)ولو!يوءصضواهافنواجيديالجوهـرمنبالتحققونبدأماان!اليهنفرا!ذيالدراساملامحظهوروبدأية.امولها

المط!سق"ايحاكمأوديب"وهواليو.أفيمةالمحماولةنتاجاهممنمحملما،وهذءازنافضنفترضللانشصادحركةيمثلآخواجلانالرينففدءاصبح

كولوزا"في))أود/ب..لهءكصلإنلراهمااللمذينلأاللع!ئالسوفكلي!يا.ماتجماوزاوهان!يمجسةنحوفضالتناهذابيصوجصعاو!ركة

الا!ا!ء-بئالاؤتراضالت""وضيمذلكبصدنتابعانعلى.-انتميجونا"و"

ز،كي!*منانطللافاأ!راوسط())آلخلالمنالترا!يةالرؤياخلمقفي.لكنولم،لاهـدلاوليةصورةهو3تدركان!كن!،وه!ا

لاوديبا)تالي"/11لتعرضسوباا:ص:ة0ا،ف!ابهااوءراجيديالصوهرةفسفيبر!ةاًليونانا!ى(الفعل)برههىالد!امالظة!-ير-!قة

)ال-ر؟اردالمسرحيةوغةفيهامبحثعلىسه!الطبر!ث!كل"نعتمدي!وف"حياةاللج!لياجو!راء!!..نهاالمعبهذاالالتقاءتنالاءرجو!ر

جدلىاطادبازاءزحمنالملامح!ذهمنفبدايةواحنمالا."،ليالاف

ابهد،الضأريخلحركةاررائمانسبقمنحاللةيفضرضذلك)1(.ا-واء-اعلىوالفنللوجوداكوركطالجوهري!ضتانيرمكن

الفوفي.اللبناءفكرةمنجدليااطاراتمثلجديدةكظاهرةانهاهياهنااهامةاوالنقطة
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علىالملقىالمنبوذذلكصورةاللذهنالىبعيدبماد*اورلمهوالمملاللغة.)1(نوكس!ا(

موثظ.كثيرونجبلالترا!لىيوا!جوهـراودبرب-لأ

البعدهداعلىينطوييضااوبئالبداهـرالطويلاوديبوبحثالمممشوىواضحةمواجهـةزجدالبدايةومنذسوفكليساوديبفي

هىا.ل!لاًجم!لعرعاىاجاتلهاً!.ر!ولوالمناؤصالحقيقيالاخرذ)---كبداوكما،اليونانياقعالوفيللح!بلأ!والموضوعبمالاجتماعي1

ىا..اخرىمرةءمضلةموضعالحلهذالوةمعهناولكن.الانسان...
-...تتحدداصبحتالاس!اناقدرةانلفهموء!ا.الازءةويشكليتضح

الروحلدىشبىءكلمقياسهوالذيالانسانهوهل؟انسان....م.....ا.

ةالخادء-الاجابةهذهمن؟الاثينيرللدىا،جتماعبقىالتفاؤليةهـوةالسبفيواللقدرهوالموضوءيهالودبم!بألذكاءلمك!"ببالتالو!

بيىنالهناؤضوبهـذا،الحقيقيةالمعضلةامامالشاقةرحلتهتبدأمثل،المسرحيةفيذلكعنكثيراًيترددولنجدحيث،الطبصعةعلى

االرؤبحركأضي-5بدلاتهاالثانيةوصورد4ودلال!هاالاولىصورتهنف-4وعلمواببابسةالبحرعلى"سبطراللذيا،نمسانعنالعدصث

اللعامالجوهبرواحدآنفيهوا)هـيبافن!يالنهايةفيلتواجهنلعلميةلاساليبتبعاالطببمة"وسصحمرالمجتمعوخلقوالتفكيرالكلام

وللتراجعيديرا.اصافنهافي،بكأالانسل!تجرقيوفيرهاالاف،رات،ـذهومل،العالىسببديكونانمنالانسانماممنت

وضههمنمباث!رةالمسرحيةفينجدهاللحياةالموضوعبمالمستوىعن

اتفاعنلصسسوفكليسوة.ههاكمااسرحيةاعنوانمنفبدءا.اوديبشمخصيةخلالطبروحالمثلل!ذه"جسيد

حالا"لاءلا

اوحهمامبلوضمىلمعنى.هناسمأ!لقالمطل!للحامم!اولدىببول!ىثنسنكم.ئدقةلمفهومالهـذاقيس!داالثعريةصورهافيتهـإضاالمغةوايةالبدافمنذ

.........-.خاطبهمنلسانعلىاولسانهعلىجاءفبمادلكيأتي،اودلبفي

يعنىوانما،وراث!يالحكمباظفراللذيالملك،بيلافوكسبيرناردقب!يتآنىالاولىمراحاهاه!،عامةفالمسرحيوخلال،وصفهاو

?:هـ-داكمالحالىوصلاللذيالحكم،تماماالائينيونيفهمكماذلنيرؤىلمالاولي.ةواهءفيواللحدنى.لذللكا(قوماتكاالةمنمكثف

حسنااوودلكناوعجبف!ماولىولوقدزهـيمو،!وقدراز؟لفرلفرقىدإوما،هوالصو،ئسامت!ي!اجملىلمالص!لعو1لرا"بولبوس"وماكهاكورن!ثاتركقرر-ا"مدفماوديب.اللبدايةمند

.........."-تعدا،نفسهءلىهه"مداالتلهذهمناساسعلىي!نصرفوهو

الىحضر،اثيناءجتمعفيأالرجاللكليحتذىءثالاارهعتبامبدئيماطر/قهفيكانق!ذ.واضحةوحتةرياضيةونظرةبلموضوعيةالى

قدرته..الطبهمة!لىطرةالسبفيالانسانو!درةيؤمنبدأالذيو"!كلةارطاعونءتفكلةواجهثملغزهوح!الهولاباوقابلثيبهالى

هـ!مدا*."مهاوديباطلق"لقداجتماعيعلمينظامظلفيالمؤكدةيتبمصعكلهدلكخملال...4نفسهويكونمنو-جديد)الايوس"قتل

تنمم!ةهذخرافعنىبكثبرلواشعحركانتلرتفهمسبهاق"اللببهفيتادللذ!بلكاوملةوالم!معاوحسموضوعيى-لأزطرةالىمستتداهدامواجهةفيواثقةمبادرة

....جافب!!فيسوؤكليساثيناةلحفلرمتشربحس.ناضجاجتمامي

تعن!هـماالمصىهذاع5تتداخلالوقتنفسفي..المطقالحاكمالمعاد!زمنمستمدا..ساخرايكونيكاداطارفيذلكويتم-ذاك

شهقب-نذووديبوسااسماننوكسبيرناردفيةول.اوديبكلمةوهناوالوص"ط.والعدد1،هراومقارنةوقياسوالمكانبالزمنا!قياسيوا

إتورءة".االقدمذو"اي..ءتورموتعنيبوورط(و""ةمممنياواودفي""هـ-ذهيتطلببطبيضنه!والذي،للواؤعادانةمواجهةفينبدأ

فا"هـومجموعهافيالكلمةتصنيهءافانأوقتانفسوفيءواجهةثمالهولبابيلقائهفمنذ...ال!هااوديبويدفعالن!رة

..العالمعلىوالمسبطرائ!"4رفالعاالمطاقالحاكماودإب..اعروتةىلهيبدووالامرنفسههـوامش!كالتهثمالايوسمثكلةثمإطاعونا

ملقىبهالأثيخيإذكروي!عنيوذلك-اكو!مةاللقدمذولأالاخروأودإببسمونتي!جةايالىوزوصله،طبيعء"!باشرة"واجهةانواقعضوء

نااي-ءلمثدونضائع!..المثقوبتنقدميهمنموثقااللعراءفيش!ىءايقكلاًل!ليوالاشتدلالاوضوعيةاسىالاسبظكتمامامرتبطا

وب!ذاالنحوهذاوعلى.ؤياالرفيالىخ!اقضفيمديبرجنرجوعالاسميمشياللذيالشيءو5"ما..رياة.كابلغزيواجههالهـولفطبي،اخر

لا/وسالىفاتلن4بحتهءناوديبلجمئتقلالرؤياحركةتمة.يالايقاغمهضلمةوأ"،م؟"مساء؟فلاثوعلىظهرااتنهنوعلىصباحااربععلى

ء-ن:الى.؟.لايوسقاتلمن:السؤالمن...ن!"عنبحثهلوالقاف..ثلاثشههبذاكانلطريقا..مشاوهاشيئانجدلايوس

الاولاودوفي"نكلعلىمنطوب-سابحثهفبماوديبيمضي؟..انايعرفلاوهو،واحداكاننجاأذيوا..مجموعةوليسواحداكان

المطلقالحاكماوديرباءكانياتاقصىالىوصلاذاحتى..والثانيالنجواتبهذهمثلعاىالامرتكنسفإتوففو..واحداشءخاالا

الاخر،اود/بلليت!بدىما1تهالاوضاعانقلبت-الاستدلاثي"بوسائله.بالفعل

كان2به!مااجرماوأود/بقاضجأكانبه!ماالمتهماوديب-اللضيقييعتم!نجده،واتاء:ا44،ومواج"تنةميعناللبحثجاءلوراذثم

ابا*ثاكانمابعدعنهاالكمففيتماكياللخقهقةواود،ب،مشرعانحنوأذن.حولهاًإواؤعخل!لمنألاسلوبرجرء"ابنفسحقهقعلى

وقو!ها.منثقةفيقةالحقهعنبمعناهم،اواقعوا!لفكرالموفوعبماالمستوىلادازؤواضحةبدايةامام

"-عرحلطخلالمناودربي!صللاواورؤيقالحقيقيوبالمعمنى/.الجدليفير

ء"ور--4وكبما،هذاوجودهمواجهةالىألاوجودهعنبعيداهعرفته1)ءوهـة،هذاجانبالىنجدقتالونفس!وفيالبدايةومنذ

حيث،منهاو*دا،اددءءض!/واج،هاانءلميهكانالتيالاولىوتلك.للرؤياالمجسدللتناقضافمانياللبعد...والمناقضةالاخرى

لنقلاو،الهـوللاربالءقي!قيةوالاجابةالضائعاللحقيقياوديبهووالاش-دلالالواقعاض!اوزاباقىالقيالح!ءقيةاوديبصورةهي

المسرحية،نهايةفيهووكماكانكمااوديب..يجبكماالسوال،!توا!مااليونانياقعوالوللفكرالممثلاوديبليس.جطالموضوع

دونيواج،4ان4ءلمهثمزح!مبمالالعراءفيابهملقى،عاجزامنبوذااييهيسارالذيالاصراوديببازاءنحنوانما،الساكنالاجتماجمما

ف!ىمهبرممبفبب!بهاةالارسوك"كمإ&سىيقولكمالركاس!ياسىصئفعرا!لا،مح!سول،يبرطىالملقىالقد!نالموثقالطفليهميوذلك..المتور"لآارفدمذي..اصلا

..خلالابىدا/4مندا!ضااببمناتتسللالتبمالصورةتلك،العراًءفي
."والحياةاحكماوسفثة

الاصلمية،-قحتهالى،مجهولثاطىءالىاذناوديبيعود*كلبهتجمعهادراسات:الغربادبفيالثراجبدياروائع)آ(

وتلك..بئفممه"ذلثتجاوزوعليهالعراًءفيوحدءعاجزامنبوذاكائناالعربيالكياتبدار-بهووتسالس!مرةمحمودد.ترجمة-بروكس

طلبفياللجد)مةحركتهوممدر،للانسان-ارحالببقيةالبداًيةلاهي.91()ص؟691
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بالتزاكل4رونكر/مةميواذ.قيالحقبالاخرالجانبعلىيؤكدالعراقالانسانبازاءابدااًلمةتوحالجدلممدر..ا،:ىاووا)قهبمالحرية

كمااكحديعنالن!إبةفيوآكشفهاوؤهادمهاالازءكأدفعفيالاجتما!ما،ء:ررنجبراشرمع،ناةزاءوبا..و"كلاوماظالما..ومجرماقاضيا

لت،ليمينانالعطبفي-فانه-ا،طلمقا!حاكماوديبفيوذللك-نعنهءب،ودةودعوةالاخفاقعدا"*ثللاوبرهـا!-ة،الانسانينكرعاام!وازاء

ئف!4اوديببواسطة"وذلنجد!دضوءفيلضاينكشفموقفهاننجداةراص-دياالجو!ر،تجضح!ضاوءن..سلاحدونماشاقةرحلةالى

موتبعدانتيجونارواسطةثم،السابقةتجربتهمنلليهانتهىوما.بر،لورة4

..اودمنالتواًصءديازحوالمض"مرمنالدراماتنبثقانتحتمماوبهـمثل

اهـزدوجالايق؟عبنفسهه"ؤياالرتفندكولونيسفيفاوديبفىاجوهـراهذايتجم!دانتحتممادمثل،هـةالجمهال!جربةحطام

.اخرىجهةءن،افنراجيدللقضيةوالممثلجهةمنالثيملقضةا؟مثلجوهـصف!ال،المغلقاوضوعياا-توىاحيالالفرديالوعيازمة

حرمخةءمهتتجسداًلسلطةحولصراعفينيدخلواوديببناءق؟ىالويقظةيواجهماا*،م"حتومةلاءطلة"أيداييدوهنااللراجهدي

فىاوضحبنت!كلنلمسسوفا"لمنجوعلى-سببئمماالممتدةالشبر.تحدمنالفردي

!ا."حتومامهتادفيمنغم!ءنوانمامحددةادانةدون-اتريوسالوأرء-ر،اقيوالوافية!ما(الانسائيالوج،دانقيضدحاوديبفمع-

يخننيازعانلىلا"ض،لضمانثب،منطردهلمجلىباوديلحديوموافقةفبعد،عامبث*لجديىكأءقوماتخلالمنالالةبهعطمواجهـتهتتحققلا

علىويستوإب،المدينةءنبلبخديعةالاكبراًلاصخريطبردوالعرشيايملىدالوجسحرىةانجبث..ذللكمن"!كاكولا!اصبوء!4!ساوقي

السوطةلاننزاعاكغزوهاثباارواءمنجشداالمطروديجمعو-،عر،ثبها؟البداقيارء!وةهوالذيالمفجععنصموراجوهرهاؤجمما"ةومالانس،ني

منوأنهةالال-منقرإبااصبح3اوديبانالجميعيعبمواذ،اخيهمنلادراكبهاتيممنبدلااللذيإسالاسوهي،واللضروريةدائما

ا!اودبربالىالمطروديأزبا،واكصرباللقوةسيظفرمعونتهيمنحههوال!أيئفيوذلثابر!ا.مجهولمتعالنح-ووا!ارفقىالتجاوز"منى

مارقفيوأخاهانهكاءللوضوحاودل!فخرهوالمعونةالعفومنه.اًاً..ء.ا.ل..
....300.3ه-دمودووجودهمعنىواماماللع،للموجهمينلملاسالمدالثكيد

ليسو-المحيرةالثرحلبةبىخلالافهـما!اهالكإنلوأنهم،!4فيافيلابالافانرمرماوذلك،إمهحرباجماليعنيماوهو،ومصيرهالوجود

-الجدإدةوبصيرتهتجبربته،اعمإق"نبلاسبتخلاصتنمؤمجردهدا
اً..........ء..حيث..الهدموهيكلهالمشهدخلفالجاثمةالرهيبةالحقيقةتلكمن

إمك"4نلاالهبرمول-اد4لابيالحهيالههده"وكداعنههداكبماويمض

.10000101به-ذاالانمىانويتجاورها،اًللاامعهىخلالاللحقيقةهذهالعقليطرح
هربانلجزيمن"انحيهمحاريهعنامدرهـذارغميتراجمع

/.الاصفبر"منا!لمماتيوأنالاشارةحاولئناالذذالن!وهـذاءلىأالتراجيديوالجوهر.إجدلا

؟لمىؤءما،الحقةاجهديةالترالتجاربكلفيلميخأكدانهلزعماليم

ءصنالاساسيالدافعهوانهمبدئيايبرواذفانهكريوناما.)1(اًخرمجالفينوضحانسئحاولكماقىاليونانيالمحاولة

ثم.،ثيباسلاءةلاجلىاوديبطردعلىالوالدينموافقةفياًبىداية..

ياتيفاله،ثيبافيللسلطةاللقائما.شلاالاصغرالولدالىينضماذا!روالتجاالمعاطاهمع!ىس(

ظلهفيبالاماقلثحظىاببهاالرجوععلىاودربيىهـغم-افيطثيباباسميمكنوء،ا،سرحيةهذهتليفهماأسريعسوفكليسىءعونمضي

.مو""بعد4فييدفنالذيللمكانبالنمضبةبهالا)!ةوعدتلماتبعاؤضقياننلهسحيث،الواحداللتأكدحيثمنثلاثيةمعهايشكلىان

فانللسلطةا!ائمالممثلخرالاصانتصارضمانيريداذوكريونللها.مننكا"لااًفتراضانرىونكاد،ماثاةزالتءاذاتهافيالتراجيديا

منكلهكر!نموقفعليهينطويماجمشفالحالةهذهفياوديرب)اشفجوؤي!الاخرىالمسرحيةؤبثم(فيسكولوفياوديب)فيفهو

فىافانورواواللعقلللنظام"مثلا"رصفت،للملأنساىواحباطنترإطا!(االحاكم)اودي!بو!طفيطرحهلماامتداداهامج،ؤبالىيشير

يرك!نلموبرصءكلاوديبوبواسطةذللكءةدنكتشفات!.انغلافهمامغلقةحلقةفيالانمىانيدورانتعنبىلاالتراجبديةلتجربةاانوهو

الانمطنوخلرخيانةمنهذايمثلهما،الأوإىةالمسرحيفيواضحاالمت!جربرلآ؟لفعلجدلياتجاوزاهناكانيؤكدانما،المجهمالنزوعمن

كاوعلىافعا.فياكىان4لتزاا!لىءداخمايددرىلمسضمرالموقففيليئهعفىكهالفاقمفى-المعاناةءلىذاكإفنمدو،مادشكللاخفاقهاومفارقةا!كألرا

..بالضرورةدلكالىاكتمالهافييوديفهي-الواقعبرءركةارتباطها
ارجاعإحاولووووث.هـيداعماءااتخذوقداكربوبئمنالموقفلنايبدو

اوديبار:تيلليألسبافيوسلاءكألأواللقانونحعهسبمبا،مندفع،اوديب3الحااوديربفيء:4ءختافاوديبهوكو)ونيسىفيفأود/ب

لكريونلضيدوالتعريةؤ.كأذلكعنداودوبويبلغ،بهميعودكيوياسرهدا-ن"يص--هـ!الىوالنفاذالمفبم"واج!ةبعداوديب،اطلقا

انهـمص!بةباإبغرعاامفيغارقويبدو،يمثلهلماالسانيةالملاله!الحقهلمعنىباالتصاقااكثراصبحقد!اانه..المعاناةمعللانسانبافبة

علىتنصجباوديبوتعبر،بئ.اليهوء!لوطلحالياإوديبلعالمهـ-ن!.لسلةوالمسرحيقي.وحوله"مهالانسانيالوجوديجركةاللثوري

(.المطبقالحاكم)اوديبالاولىاًلمممرحيةذللكفيبماكبه!إونموقفرضنةبانهناونكت!في.والمصائرالاءورلحبركأالملضةاواجهات

بهريونلرىحينسوفكليسجانبمنشدإبةسخريةنبمحانكإدوانظءجمو!مإ..ؤياًامملبننت!ناولدونانواحدةمواجهةخلالمنلذلك

وارض!يه-اسرههمناوديببهانزليالتيبهولوناملكمنعهءضدما-.!يونمو!فبازاءتجرت"ق*:يهومااوءدلبءواجهةهوذلك

يدهصاوتقالالاثينيوالمجتمعوالاسيرةألعقلبابممتحدثايئدفع

وحقهيريده"ارواللةعلىمؤكدا..ل!لوناالاعلىاللقض،زباوالمجسيدورضم-نيدخلالمط!(اللحاكم)اوديبفيكريوندوران

لاوديب،ىثولءصبت-نبعقامبعد"،هذايفعلوهو.فيهالكاءلدونارؤيااصركأدفعفيا&مل"قوماتوبافيجهجمعهاالفخصيات

بحبثالرجلهدالروحقدرمنهدايعنيهاصبحمامغفلااوعافلاانهليتها.3فيالرؤ؟يخدمانماخاصاكشفاداتهفيموؤفهيعمياط

اوديب.وليساللضريرهوافلمجووهوتقائيد!ا،على!اماطة9المحاالاجضمالمجبةالروحاو،النظاميمثل

اللحاكمجانب-اوديبلدىالتناقضجانبياحدعلىوكدبهذا

الىالوقحاررائن"ايهابقولهعئداالي"نجثدثاوديبان-،سترسبان،ثلماس،ةوالحبالحكموسفيتةا!عرفةوقائدالمطلق

اكشىامالبى!الحديثهداتتحدثحينالاهـانةت-وقأينا

ببصبوةويركأف،حدثماكليعذيهالذيمايوضجثم..."نفسكالجدليةالطبيعة:هاملتعندداستذاكمثالمبدئياراًجع)1(

ماكلفييحدثانبدلاوماحدثفيماالالبيمالنناقضمننافذة61الهددابربل"المسرح"مجلة-الانسانجةلالتجربةالمغتوحة

يعذيهماالىوبساطةإةاانههافيويشير.بالانسانحقيقيةصلةله.9691شذة
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الالل!فيةلروياءحدثوكماالوقتنفىفيولكنه،الليهبا!نسبةبكل.الضحإثفيالماهر1اللجائرالرجلانت)،نلومنيوموضوعيت"ئطمة.

اكجوبةداخلالىلوجالوعليهافح!تمثاليةنطاقفيادراكهحصر4بايج!ريمكئبما،الخطركلخطر41وبمالهخطرلابماشيء

صدورااوالدولةعنؤكرتمهجانبالى-حق!قيابشكلالتراجيديةنيسموس.!لقفياخيرترىانك.مكنوماسرايطلانيجبوبما

نباطالالىطبعةاكادر6نللكبوتاليته6زلقدالحقيمقةفيف!-هنهايىيرممهحوارهبا!يدي،!.و!وانينها"اتيناالىالتناءو!

--!الحت،!فهافيالانسانيةة4بالتجواترابربيمةللتجردةالحه!مالانس!،نلمطلبوالمنافضةقةالم!افرجوانبالىوايجازبو!وح

،اخرىوجهو-!خبرتينؤوتينلاحدىقى!االامرفليس..المفؤحوكلالاج!نماعيالمستوىعني!طهبطاالوه!كرير!نذلكي!!!كما

ا:،كم؟يمثللاوكرإونتديددونماووهتدإصدرت!د!،ربل.الضريرةموى

عهـىمؤكداالرؤياالمزدوجالايقاعفيدورايؤدىهوانماخيرةقوةاناللتماكيد.اكثروضوحالسدامسرحية)انتيجونا(انراداتأتيئم

اجو!رايضيهو"ا.أشرا"ع"حت"في،نالاتيواجههالذيالتحديبوضوحنلاحظكماانها.تجبربته!ثمرةاقراد19اوديبهيانتمجوسا

ذللك.بازاءاتراجيدي"ت4!ريبةعافتتهيااو،والهاييهالاولىالمسرحيينفيلازمتهمد

ءما3ثاقةاكثربضءكلتعرضالثلاثا"سرحىاتهذهانونعتقددرجةالىمعاناتهفننورتور/كونولكأد،جىعهمالاخرينمناكثر

..ال*:--رىاشرالقض!ة-اأ!يونانيةالمخاولةتجاربفي-عداهابعدماالاكبواخاهاان.المسرحيههذهفييمتلههدامحدىوهي،كبيرة

صف،نالانسمطاقءيطاقايوبالتاإةالتراجبالروىكافةمطلقرجاءا-اخنيهويرجوالدرهالىيمضيالمحتومهلاكهعناوديباخمبرء

ا!او/ةوا،الانمص،نزجربةفيوجوههابكاالة،امنىواوالقيمالحبر!ةدلهاوأنت!!راتمنحاماانثييةالىعدتماانعلإكما"افسم..واحدا

رذهـكوهي،جودهلوا)تراص!ىالجو!رلادرا!!هابدلاالتيبا!ديبكناينكم،"!الان.لكسبايهالذيالمجدان.الموشحموقلي

لمطأبالاءنرادجفطءنفخرجولا،ايضاالديضيةالرؤىكا!ةمنطلقيمن!هعمايغرقهذابقولهوالهام!ننكما"تمنحاتيحينسيضامح!

هـهاافنانوافالن:كمااشرنماوكما.وللمعشوالقيما!حرير"اليالانساناب--4ضدالمعركةدحوضيمضيبهذاءول..الالورعلىكريون

تجاوفيكأتجربفي4مطلبءنعزلهبعدالمفرداجابرقى!واجد+دااللطريق.ا.يهمنالمحهومموتهعر!حيت،المتنا!ضالا-،نيبالمشعداد.

إنبياو!و!صدووهـ،-قيهواغرابهوالتار،حشمعالمجعالمفيعزله-إء!د!داو،نالوقتيمسوفيبهالمحيطةللح!ي!هتجاوزهيهوهذا

بداينه4من،يأ؟نهالفردالفهانوهووالاخر،اطرإق،يئنهامنيا-جنا.انتحجونالتجربة

:!مارجمع،ا،ز*ئلمميةالتواجبوالتجردة..الءمةءث،كلهبكليثفةلكلوانقالي"الوطنباسمليعلنكريون؟تيموته!بعد

ا!جديد.ضءالو!بماالةناشكالوركلةوصللاجرتاداهيسورالاصد!اءوجودوأن،الدولة-لامةفيسلاكل!نناان

الخلفية!ذهعن"ت!رضء،ج،نبالىاللملاثاتا!سحبوهذهوأوهـرالدودةفتهأنارلمحعاناريد.19فاعدههذهعلىالمدفيةسفينة

ا،ز-،نى-حلادتعرضزف!قتالوفينعتبرهاان!مكن،الاسا-ببةالأمرمنا!!رتولت،!القا!دةهذعو!من،التنعماسبمابمحليها

ا،وقف1تعرض،الن-وذا5عاىالاءورزجاورالي4ادىالذيلجديد9أهـ---؟زالديايتي!كلإسيقبراناريد..ا!ديبابنيشأنفي

ت"!الهيافضراتا؟لفيايض،...اثصتلمازدهـ،ر!نرةفيبداكما4ا!قاموأن،4وطعنالمدا!عموالف!خاووه!اموالأووبالثمجاعة

-الفوورةصوكةظلفي-مةت!باالانصانحيث،اصار)خاحوكةهعاهـا.الرجالمنا!طءانفوسالىوودىالتىاررينيةاجنا!الو

وحاحنلهاخجاوزافيؤهـرتهعنرهايرح!هف..صقةتجربةفيهـطلبهعنالعهـوكلنجينيوصعهاليهالعادطريداوطنهمنخرجالذيبولبر

اليه."--صعل!)ـ-قعارقاءوييجعلنا،وآ"فاصوارهويحوقليدموء

التراجهـ-!دي-بى!المشجةالاسالىللا!راضات،زك!رضوقبلأه،س"فرلهراءبابمهيكلنوانبكىو،*دفىالاامرتالمد،د"لمتا

وا!ضض،د،سر،و2ال-آخلملال-منياغواالالاسضطاووـذ!حان-.دويماللالدكاعمنمزيد"عكريوننفسواله.ال!ر((وسباعللكلاب

نظرب-ة!اث،وةكأدأ..نراهما-دودفيدا!ديافىالجوهرالىالجماع!ةومصدحهالوهـ!الىمستهـا:الانسانقعريبفيبىرة

اولا.الاسسىلهذءاوديباجربةثمرةلظهروهنا.والععلاالنظامللبالعا!نومداسة

ؤ!دفياساسميةملامحسم!لكانفجوناموم!في.لظهر..الارضيفار!!بلمابدت،كماالخصبة

ا!تراًح!ال!هالرؤ-ساايرنجى،"هـ-وق،داالذيمماالنزوخذادلاحيهالتلنيمضتالتي
-...-ن!بيانها-ء!يرهيلفىورلما.الت!رحركهفيالمطحونةلانسانيت

"-تخلصةتبدوالتراجبياخلقفيالاساسيمةالافتبراضاتانب!يسأياالذيسكريوناماموفمضيارضه!يوتدفنهمطلبه

،وؤانالي)دىالجمعيةالتجربةمقوماتمنوتدريجيتلقاؤ،أبشكلكلافنيمالمواب!للك"0.عنلتحدئه-ا!فانونمخالفة!لىجرأت

ايقاعظلفييةالل!التجربةمقوماتالتحامهوواحدؤانونويجمعهااأقوانينهذءتوجدلم..سهيلمن!وهـلمالىليسوالتيتكتب

ءس!توىالىبالفنان!صلصعبذلكوتحة،قى..جدلةحركةذيواحدانيسمفطيعمنوليسابء4خالدةهي..الأمسيهنذولااليوممنذ

"يقطىة!اجاا-وزانيةاالغجود"صكانتواذا.النبياوالرؤياصلمحبيكريونيتس!ضىلاالذيبرالجوهـرخلءوالاء!ر.".وصونمتىيعلم

اكأجرر--ةباع!الولهذاباؤجمةصلةهناككانتفقدالؤديالوعىامنداداكر*وطةمثلهماكلايضاب!وؤفهااننهجوناوتعري.يواجههار

4ودوج،ءدشقيالتراصالهجربرةخلمقفيهاهاملاعاذلكوكان،الجاببةافيصهمن!خاقانتستظيعوبابحبببمنعبرلهاانهابرلمل،ابيهالمحاولة

2)!إناوللدىا)ممغجاوزإاءربرقيأء"،لة-اةالاصهااثمهكلأةبالنص:ةخاصاؤلجونا-وهوؤ!ما.خواءءنابوهعلإ4ماية"عرمن!يدطلإقةروحا

اخجرد-ةاوصولتت--ءواصفاتالىصولوالو،يئالاخوالىالنبيءوفففيبدتاقيأا!قوةوبفسيركفف-!يهاا!ذيكر!نوابن

منلاحتكما01،ساورلمهجةالافتراةطتولنتتهع.نس!بهاركلالم!موعالرؤبة"نخصب!ضفيالمسرحيةوتمضي،هذاعنان!يجونا

.ا!جيصه"التجربة؟جمطسبقهاماانقاضولولىس،3فياودلبمسرحيةفياود!بعاليناافاء"انحوعلىالمباشرة

ا-"رتهطاالجهء-4اكجوبة!لأبمن؟!ا%/رأكمااتنهعرااناـجوهراهـنجازدواالايقاعزف!اطارهـكهامج!ة"لفجمةنهايةوفنم

4،لص*ردة1-اوثعرلارتباطامتدادااهـراطاملاءعبدتوايضا،!،لأساطير،.افنراجيمدي

"تصل41الال!مطورةووبالراجيد-،ء،دةاننرىهداءلى.الجمصة*رةالاخاسوحيةاوورزهمنجورلوويجلاننذ؟رانالمنا-بومن

ال!معية.بالضجبر؟لأ،.يئ-ناقض!وجودلىاذالمظفياأهـست!ياصي!اًلاترجوهوا)انتى!.،

-اتجاوزالارادةشحري،نجمص-ب!كطالني-طورةالال!انوباعمباروالاص-دىيرونكواحدأ!ا!!هلى-خهرمنهـ!ال3حهيقه-لمناوارادقين

اللي!-،النطرحاللةفيالفرديبلملو!يتندلرلمصلةقمثلزالتماة-ىدذاكونكونباحداعاافنةمحيةمحبناانفجدبح-ث-انتيجوق

فيالجم!الوعيلتلقائيةوصورة،الجمعيةللتجربةظلاباعتبارهاطبيعيامرالرويافي!نالمكللجدلهي!جلواكنشاف.المفجعمواجهة

!ا3



بازاءاد:االنهايةفينجدجهث-سنحددكمامستويالهلتعددوكبعاوعلى.التجاوزمطلبيحققتخيليوجدانياهأسعلىبالعالمللقائه

!عىكلخدمةفيوانمابذاتهيمتكامللاكجزءالرؤياطبيع"نفسوهو-الفرد.والاررطورةد-ئءابصورةالصلةهدهاستموارمناساس

انطباءصايعهه!ص!وحايثوناقوماتابافيمعؤموه!صودتتابعفيكانتفه،ذا-أشرناكماا)جهعبةالتجربةبروأ!بالارت!لمطنفس

س!نويات5منكلممحهوىام!في"م!تقلةفكرةاوالروياخادجمستعقلاالوقتنؤ-!؟يواووا!عاللفنانب!!ابىئبةالصاةحلأةةالاسطورة

ظلمهخعيه-اقرووو!آلء!-سرلمتاكد3ماوالنحونضمىعلى.الحدثوالوعىصم!ةاللجالدي!نيةالتجر،ةرين"فنداجمصرادنيتهلمثملالذك!

الاسصاسى.!رهطريرق!اص/لمحذوهوالرؤيالايقاعته،ماخاصعةالاحرينالى4الاءمالءشكالةبذللكاللتجسهدءث-كلأ"تواجهكي،افردفيأ

/الشخصبباتفسءئالمتداولبالمعنىمتحقيقةليمستفال!شخصيأتفىالاخرينالتإربةنهلاىاالمؤدإلأفاتالمواصنسمه"يرمكنمااو

الا،بالضرورةقائطا"واًكانانهضميزةالثم*خص!ياتافنحقيقذاتها.اث،عاف-امنالهماةووذ"ثل!كدهـامةدراًسال!طوئمه."اماها

ا!بكلمنهاكل/ناءخضوعوهوذللكلحلىسابقاارتباطاثمةانالغردلدىاًلباقيالا"ووءـذاايىونانيلآاللتراصءدياوب!والطقوس

ارر!اوت!إن!تالونفسو!ه!،الموحدالاورماس!االايقاعللذاك،ميزه.بهاطةالمرقيوالاساطيرلثء،ئر؟اصلض"في

لرريا،باالارتهاطمنالهدفلفسيحققانما،الخاص!ةواللذاتيةبيسنها!ادوا*!اثورياالمبدأظلفيالفئمص"ندءا4واللصلةهدهومن

!التراجيمد!اتوده"مهانؤلم!افاذا.مسمنقههدلالات؟يالسمأحدو!روتلقامالأ،تجربةبضلمءالىات4-لا!تراجيديةياالروتجيميدءملي!ةتبدأ

ا!اايىونأنيةاالتجربلأالنج!وهذالىطزح!ته!رضوءـو،اورل!هماص!ءعلىذلكتمو.التراجيهـفي"ؤياالر"نمهـمميهاانيرمكئوكما

تكأملرعماش.خ!كلجاتافيافيذللككا!واذا-ئمةاولااهفةخدوايئطوىمابكلنصاو!-اغتهاالإسعطورية-ا،قوممات3لو4فع

2!ماعالا!ىول!أكيدو-محمصالنورةه!هؤلمكفيتدورالخاصةصلمق"هاادواتمنإة!-"ءا؟كلاووحي!!العرمقوءاتثم..ذلك4على

اض!جرقيألاورصتخلاصء:ط!اكانمثاماوا!عر.خلالهامنالال!اسييرفاعاتماكهبهدفهـابر:لمءلصملبقى"حضع-ا،وا?فات(وكافة..الفئ

اضرورىااسمح1؟طل!"و،الدلنيةالحمعيةايتحرلةمنالتراحهدية11ؤلا
--...ء.لأ.......كاموباحتلمقوءهذهكافهخلال..لروحد

في،اضزاجيدياوااشمعرابنودائممحتمموإلارتباط،اللرويالحركةلمحىيهدوالخاقىعماليةفينتصور--وجماالاسالهءىفال!دلى

المتحد"لممولمالال!حتعلافىيرصلمصررفاجملميننهيملكاوإفقياهذابليلايقماعلالدةهاتهاتمثمكملهاالرؤبصالايقاعافنرابرءديارظءفيالراخلةالمقوكلاتكافةاخضاع

.م)ضضحركاخضاعها...الكأمللأياؤالرالىتايصلالذيالاساسي

اطارفيالبدايرؤءضذلرريااوايقاعبجءلىانطوائهالىذلكفىهردووص-!ةالموضوعو-دةءنا!*أئعةالمظهيمباراء!افلسنا.اثره

ا!نهائيالتج-يدمنرويدا.ولق!رباهـكطايدالضزاالايحلمءللزوكنههـانحو..اضحديداءلىءصض!عصجةوحدةباراءءنبل،اليهوماالخدث

-ممثعكلىةانهالب!ضيعنمقدالذياللهامالجانبذللكبمد!ادعنديويللجوراًلكاعل!رالتعبيرالىءرءمينزقودنما،تماهاباطنة

ووله-ائلالاداء"سمالهآإفى،فقطوالمعاصرا!حديرثالمسوحينتخص2ارفيأطاتملكؤراًهـاات!وااور.لاثاصر4لطاؤالم!"4الض،ئعةالكيفية

الدراماحق!4مابازاءؤنحن،المته!دةالفناشكالنضم!التيالهرضفىافىريلكاءلاثإطهفياللفذةالانسافيالوجم!لطببع"اساسيا

التجربسةفينواجهاذناذلك..الارواتاًواًلاوركال!فىء!لةاهةاصراكاؤلأنجد،الدراطءف!مءنفبدءا.للعا)مالداؤلمقياوزه

..جمهعالهاوركممااخضءاعا-اليونانحددكما-الضراجيديةلأ"واز/،احركيااساهـلاالتناثضيرلمكونحيث،جدليااطارا!خذ

العناصرضباقيامعللالمحامالفن!نهذهمنفنكلدوراخفاع.الررياالكليةة3للحر

مناياوم-موعهافيالتجربةبابلةوءدم،شمولذاتروياخممةي!سمنجده،ءقىاسالا!المواجهةباعتبمارهاالفكرمنفبدءا.

ء!حلالرايشحيقورومالرويا،هذهؤكاءلطريقفي!وماتهامطراو.شخ!ات!ناؤضا!ذا"مه.لممحبثام!اقضاالهإساالةبللا!ركة

ا!تجرنجةوموا!ىفاتبتقالي!وث!يقاتصلاا"ليت!هوالامر.ءهالمنجدليةصركةتتخذاخربمعشاو،أل!ت!قلالدونللمعاناةء-اندا

تقاليدثمخاصبروجهالاقن!ةنال!مصخدامفنحئ..الجمعيةا!يض-ةاب!ذاوهـو،سهلمفاهـحددفرصراعفيالحركياؤهاالتناقضاتتغطي

بالتىاتصاللهافيا!رحيالعرضجوانبكلةدابرصراءةمحددة"-صا.وعسوداك،ماؤي،الافج!دالوروبربقىمنالمئيحهكانهياخد

ب!ثاطلاقاءلبهاالخروجيمكنولا..ا!عرضوساحةوالاوركس!ترا-ورياصاانطقااطارفي-ا!ضوي(لماللمبااتصا)4في4ديتسم

للعص،بالن!هـءلأ،الخلقءمليةفياسا-لممماثاةالاءتاراتهذهتبدو،ا"ضوعىو!،كونهانونقهيتجاورولإنهسبببلاالمكريي!خذ!اافنفا

ذل-اكىنواذا،واررؤاءهاالرؤيا!،صروءن!اهـأ!كنول!انصتى،11ءورلطالم!ع!ريريحةمعولاضوصةالمفالحهـكةي!حصعحيث

برئفسوو،ب-افواجبديمةا!ت!جررقيء"أن-ا)طرووسلمملمرل!ةاءتداداالكر،منءصطندةي!!،اخر"عتاقضهبرغمشخصوكل!وقفكل

المتجربة.اي!را:ميداارتوافقمنجزعاجاءتا!ت!ائية!اقضايا"طرح-ؤياالرء"وبالمتسجهالتبارفي-يصحامنهاوكل

يوسا.ول2ءوضوع!لال،نهـذهـالا!راضاتصحقيونوضىوليس،والصيرورةبالحبركةيرتبطحبهبث،تناؤضهامعالاكيدكيانها

اتواج!ويأالجوهرءلىتأيدزامنانطلاقا،سوفكليسقضاويهكماحركةانما،اخرى4وجفي)واحدةدحصولاقضيةفيبتاذنهناك

.قادمءقالفيوذ!ن،ضوعالوهذااءمالفياولاالمأ!طوير4الرويايخدمالفكروبهـذا.الشما"لمةالمعاناةتيار!كمهاللفكر

اًلجئدكطر!لرىالقا!ةلاةكودبمللااللذيوايقما!االجددية7طبيةعهاءعطتقبا،!ئيبشكل

هـهـ-النهايةحتىمفضوحاجدلي!يظلحيثالتورربةهذهءثلفيببرء

وكما.خاص4بوجيةالمأساووللرؤياعموماا)ثوريولمهممونتبعا

فيحديثاصدرفيالنهايةصتىءدواالتراحءعيمضيفالفكبر-اًلآليالثالفيسنرى

لأوز!ي!ا،مجسدةضاؤفتاتعراشرايب!ولاحيث،للث!رريتها

ا!لآ،لأأو!صاتحديه..مجزءا-لملألهتضعانءنعاجزةالارادةمعهقيوكليا

ثمةليسخاصوروجهجزئيجنوجلاحبث،الكاملبالمعنى"صيريا

"طلقة.ادانة

فيالعراللشاعريواند!ا
فى+ثووصرال،ورسى"،مةمنكببواًجاؤب!اانمبددباالملفتومن

لممعه!حضدقيلموبحيث،الهن،قضات/بئوحر،الفكرياءعررااستقلالعدمتأكيد

ن"ءولدهاحسبقضة3ل"ءقيجاوبهاللجدلؤاكبدااللكورسىمهـمة
الآدابدارمنفوراتأةراعىمنطاقوذلك،م!ءهروبرثكلذللكبرعدتناؤ*.هاثمالموقف

.خاصبوجهاليونانيةللتجربمةلنسبةباعلإ4ألتأكيد

سسس!-الرريالايألمعالخضخعنفساليىنجشءد!السب!فللحدلثإنجبحيبةوبا


