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 : ُمفتتٌح

، بال  لتفعيل حرية اإلرادة اإلنساانية  مجاٌل مّتسٌع –والفن عامة  –إَّن اإلبداَع 
؛ هاا ا اإلرادة  –واسااتعلال   –أكااادأ أمعاانأ أنااا اللجااال الوحيحاات اللحيااد لتفعياال       

 –فالتجربةأ الجلاليةأ تلنح اللبدَع الفرصاة الوحيحياة إلعاادة تنالين م ااهد الويااة       
وفاار رتيتااا ال اصااة ، وماان ااان تلنوااا التجربااة الجلاليااةأ ال ااعلر      –وأحااداا ا 

بالحدرة على التنلين والت نيل وإدارة حياٍة ما ، بلا يوحر لا التلامّن والرضى ، 
ا بفعال اللاىاع اللواايو ، وبفعال الحاالس    وي لصاا مان ىاالس ابساتتي التات تت اادد    

 الليتافيزيحية التت تتربص با ك اٍت إنسانية ىابلة للتناهت والتصّدع . 

إّن التجربة الجلالية هت الفعلأ  اللحيدأ الحادرأ علاى ابنساجام ماع  لان النالر      
ال ي سطع فت روح اإلنساّن من نفخ روح اهلل ، وهت الفعلأ  اللحيدأ الحادر علاى  

؛ بوًثاا  : الطاينأ  تراكن فت  النياّن اإلنساانت ، وهال  ل لن الجزء الثحيل اللالتصدي 
 والور وال ير والجلال ، والوب .  واإلرادةعن السلل والورية 

هاا ا التجربااة الجلاليااة التاات تجّسااد  –عامااة  –يلِثاالأ لاات أديأ تلفياار الونااين 
، ية والواابلوريااة واإلرادة اإلنسااانالتساااتل اللسااتلر ، والبواام اللولاالم عاان ا  

باعتبااارا نلل ًاااا مثاليااا ل اا ا التجربااة      –خاصااة  –وأتلّحااى إبداعااا اللساارحت   
الجلاليااة . ويوتاال اللساارح التجريباات لتلفياار الونااين منانااة نحديااة خاصااة ؛   إ   
مامال موّل ادل وإىبااٍل نحاديين ؛ ََناا لان يابَن ها ا اللسارح علاى دعاا ن ن يارا           

، كلا أّنا كاّن واعًيا بتجاري اللسرح الغربت الغربّت منحطًعا عن ترااا وا ورا 
اللعاصرة لا فت ه ا اللجاال ، وواعياا بواااة اللسارح اللصاري والعربات إلاى        
أعلاٍل ترتنزأ على التجريِب الللن ج ال ي يلّبت حااة اللتلحت الروحية والفنرياة  

فيار  ، ويجيبأ على أصداء اإلشناليات اإلنسانية اللليزة ل  ا الروح . ويتلياز تل 
الونين فت مسرحا التجريبت بارتنام نّصاا اللسارحت علاى أساطلرة ، أو ىصاة      

مع التورر من  نصّية الحصة ، وابنطتق من ا إلى نِصا  –أو دينية  –تاري ية 
لواد  فات ها ا اَساطلرة أو     بنياة ا ام  ، أو تلظيا   ال اص من منطلار ابساتل   

تلفيار الوناين مسارحية      كتاب  –وها ا اللان ج ال ااص     –. ب ا ا الالعت   الحصة  
 -أوديب  " وتعامال الوناين ب ا ا الوار   حار التجرياب و ماع أودياب اَساطلرة         

تعامًلا  تجريبًيا محتصًرا على عالن اللعنى ، مأغّياًرا فات   –وليس النص السلفلكلت
منطاالق وملاىاا  ش صااايات البنيااة اَساسااية اَصااالية دوّن مساااٍ  اااالهرٍي      

  و1 بالحالِب اليلنانت الللرو  . "

 –فر ه ا اللن ج التجريبت ال اص كتب تلفير الونين مسرحيتا اللتفّردة وو
فت معالجٍة خاصة َحدا  ه ا الحصة الحرآنياة  " أهل الن   "  –رتية وطرحا 
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الُسبات اإلعجاامي فات الن ا  اان      –، معالجٍة احتف ت بالحالب اَساست للحصة 
اللعناى " إَّن هناات تعامًلاا ،    ال روج عن اللعنى إلى حّد نحض ها ا  مع  –البعم 

حاين يأحصادأ    –وب نساّليا اللماللّن    –أو واً ا آخر للتجريِب فت عاالن اللعناى   
با أّن يصبح معارضًة للسرحيٍة مرة ، ومرة أخرس بأّن يصبح " استل اًما لنٍص 

  و2 " ، ومرًة رابعًة أشّد ااتراًء بتفنيِن البنية ، ونحض عالن اللعنى ك لن . " 

وىد تلّ ض من ىراءتت ل  ا اللسرحية عادةأ  رتس وعادةأ تسااتبت دفعتنات     
" نحااض اللعنااى " كلنوااًى    اسااة النحديااة  ؛ فحااد واا ناات    إلااى إاااراء هاا ا الدر  

لاا يتصال بت طايو ال  صايات و     بت بدًءا من عنلاّن اللسرحية  ، ملتّدا فيتجري
طبيعااة نتباااهت . كا لن لفاات ا طبيعاة الفعاال الاادرامت ، ونلاو الصااراع الترااياادي  

الولار كلنّلّن بنا ت ما ٍز  لجنس اللسرحية ، فمًلا عان تعادد الطبحاات الدبلياة     
 من الدبلة .يفّجرأ اَعلر فت نص ه ا اللسرحية وارتناما على ن اٍم عتماتت 

ومن هنا طأرح الن    بأكثر من دبلة فلسفية وات ا  أبعااًدا  م تلفاة عان دبلتاا      
الصااراعبين  وأدار الونااينأ الناتااب علااى نحاض اللعنااى .   الدينياة بلااا يباارمأ ىادرة  

الحاالس الليتافيزيحااة اللتلثلااة فاات  الاازمن، والوااب ، والفناار واإليلاااّن ماان خااتل   
. لحااد رأيااتأ كاال هاا ا اللناااحت اااديرة   اإلنسااانية الراماازة ل اا ا الحاالس ش صااياتا 

مساتحًلا ، إَلاا   ، ورغن أَّن كل ه ا اديٌر بدراسة تستغرقأ كتاًبا بدراسة نحدية توليلة
لرتية الفنرياة  لر يسية لافت ه ا الصفوات اللودودة إبرام اللتمح  أننت حاولتأ

 ت فت ه ا اللسرحية .ن ب ا نحضأ اللعنى  كلنوى تجريبوالنيفية الفنية التت  ت

إّن هاا ا العلاال اللتفاارد لتلفياار الونااين ينكااد أّن الفناااّن ب ينحطااع عاان ترااااا    
ينلّن أكثر صلة بالترا   –فت أحياّن كثيرة  –إنا ب لض تجربة التجريب ، بل 

فت ظل ه ا التجريب ، َّن التجريب يتطلب اللعرفة النافية العليحة مان التارا    
حيم تنلّن ه ا اللعرفة نحطة ابنطتق إليا والتلنن منا " التجريب ب يلنن أّن 

ت ينالّن مماادا للتاارا  ، أو فات ملاا اة معاكسااة لاا ، بال إّّن التاارا  يصاُب فاا       
 و 3 ر يستل نأ منا لتجسيد رتاا ."التجريب ، وه ا اَخي

 عتباُت الَّنِص :

، عتبااارا عتبااة أساسااية تباادأأ اللىفااةأ النحديااة مااع العلاال اَدباات ماان العناالاّن با  
سااناٌل إشاانالتب ، بينلااا   –كلااا فاات رأي الساايليا يين  –أو . إلااى اللعنااى  وبلابااة 

"    -أتفاار معااا  - والعناالاّن فاات رأي نحااديو 4يناالّنأ الاانُص إاابااة هاا ا الساانال  
يتملنأ العلَل اَدبّت بأكللا ، بنفِس الحدِر ال ي يتملنأ با العللأ اَدبُت العنلاَّن 

  و5 ، ويرشدأ إلى ىراءٍة خاصة لا."، ويتدخلأ اَّولأ فت تلايا الثانت 
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عبارة عن مرَكٍب وصفٍت يأ يرأ - " أهل الن ِ  " -وعنلاّنأ ه ا اللسرحية 
أهال ها ا    - والثاانت إنساانت  –الن ا    –أحادهلا مناانت   ،  كيانين مترابطين إلى 

فات   –يص  ش صيات ها ا الحصاة اللعروفاة    والعنلاّنأ بصفتا النلّية  –الن   
ها ا   وصافت   ؛ فحاد  فت ها ا الطارح    بصفات ت تل  عّلا ورد –الطرح الحرآنت 

" أصااواي الن ااِ  " فاات ىللااا  هلااا بلأسااليين ،  ساالرة الن اا ال  صاايات فاات 
و .   و6 تعااالى : " أم حساابَت أّّن أهاال الن ااِ  والااَرىيِن كااانلا ماان آياِتنااا عجَبااا "     

إ   أوس الفتيةأ إلى الن ِ  فحاللا رّبنا آتنا " فتيٌة " ، كلا فت ىللا تعالى : " :الثانت 
آمناالا  ، وىللااا : " إن اان فتيااٌة  و7 ماان لاادأنَن رحلااًة وهِياان  لنااا ماان أمِرنااا رشاادا " 

 . و8 " برِب ن وِمدناهن هدس

هات اختصااص   إَّن الصفة اَولى " أصواي الن ا  " تطارح دبلاة دينياة     
وحدهن  –ه ا ال  صيات بالن    كودٍ  إعجامٍي ؛ ف ل محتصٌر علي ن ، وهن 

تلييازا لاا عان أي ك اٍ  آخار       -أصواي ه ا الن   اللأعاّر  باأداة التعريا      –
ثباتأ ل ان مرحلاًة علرياة     ف ات ت " فتياة "  أَماا الصافة الثانياة    -على ساطح اَرض  

عنفالاّن ال اباي    : ااتلااع الماّدين فاي ن    –مان ناحياة إشاارية     –، وتبرمأ بعيِن ا 
 ؛ بَلا خّلد   كرهن ب  ا اللعجزة .  اإليلاّنىلة و

ف ال   و أهال الن ا    ا ا اللسارحية    ين لال ي اختارا تلفير الون عنلاّنالأَما  
  -؛ حيامأ يبارمأ الن ا أ    بين ه ا ال  صيات وبين الن ا    العتىة  ديللمةيبرمأ 

حيااات ن ، بلااا يطاارح هاا ا  ومسااتحّر  ، آهاات ب اان   –فاات هاا ا التركيااب اإلساانادي  
. كلاا يولالأ   ي يلّثالأ ل ان الّسانن وابساتحرار     اللناّن اللحيد ال  الن َ  باعتبارا 

ا تنا  ه ا ال  صيات بالن    ، وات اا ا سانًنا إلاى حاد     العنلاّنأ دبلة إشارية ب
وسال   خاارج الن ا  .    واىاع    ن عن كل ماا هال  بنسبت ن إليا ، فت محابل اغترا

 ةالنحديا الرتياة  موان  ت فجرها العنلاّن ، ونعرض ا على ن تزّنأ ه ا الدببت الت
 .  افنًي ا ، وطرًح ، فنرا ا النص أاناء اللمت فت مساءلة الانب ه 

بعاد   وضعا الناتابأ العتبةأ الثانية فت ه ا اللسرحية هت ه ا التصديرأ ال ي 
ماان ساالرة الثانيااة ع اارة اآليااة الواديااة ع اارة واآليااة العناالاّن مباشاارة وضااّلنا 

اّن  و 11 " فمَربنا على آ ان ن فت الن ِ  سنيَن عددا الن   ، وهت ىللا تعالى : 
ت ااايرأ اآليتااااّن .  "  و12 بعثنااااهن لااانعلَن أَي الوااازبين أحصاااى للاااا لبثااالا أمااادا ... 

 النريلتاّن إلى  :

 حد  السبات  أو المري على آ اّن أصواي الن  و  -
 حد  البعم . -
 و أو إحدس الغايات مناالغاية من البعم   -
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 -دوّن غيرهلا من آياِت  سلرة الن ا    –الناتب ل اتين اآليتين  اختيارإَّن  
يوللأ إشارة الناتب إلى  اللدارات الزمانية التت ساتدورأ أحادا أ  اللسارحية فات     

سبات ن  ، ومادار   فلن ا ، وهت : اللدار اللاضلي َهل الن   متلّثت فت ممن 
. كلا يتماّلنأ   يد متلثت فت ممن بعث ن فت عصر اد –مستحبل ن أو  –هنحاضر

اختيااارا ل اااتين اآليتااين  إشااارة إلااى مسااتلس ماان مسااتليات الصااراع  فاات هاا ا     
أو  –اللسرحية  ، وهل اخاتت أ ش صايات ها ا اللسارحية حالَل ححيحاة الزمااّن        

بلاا سايرىى ب ا ا ابخاتت   إلاى  أّن       –ححيحة ما لبثلا من الزماّن داخل الن ا   
ا ال  صايات  بللىاٍ  تراايادٍي  مان     ينلَّن مرتنز  انفراد كل ش صاية مان ها    

الحاالس الليتافيزيحيااة ، ماالااًة فاات : الزماااّن ، ححيحااة اللااالد اإلنسااانت ، اللاالت ، 
طبيعاة اَساطلرية ، ب بلعناى    بلا يحتريأ ب لا من الالوب ، اإليلاّن ، العحل .   

منافاة اللاىع وابشاتلال علاى ال رافات اّلتمعحالل ، ولنان فات تجاومهاا  ىاانلّن         
وتطلياع السانن للتفالق    ىدرت ا على اختراق اَطأر اللنانياة والزمانياة   لاىع ، وال

 على ه ا السنن النلنية . 

إلااى أّن ي تااار َحاادا  مساارحيتا مماًنااا ومناًنااا    تلفياار الونااين  لحااد علااَد 
، بلاا يّتسالاّن باا مان سالاٍت خاصاة  تتعادس          يتلّتعاّن باّلتمودودية  والَلاتنااهت 

اَطر والودود اللعروفة فات اللاىاع اإلنساانت ؛ فالزمااّنأ فات ىصاة أهال الن ا          
ممِن أي حدٍ  إنسانت آخار ، وبلاا    ا يلنوا صفة التليز عنيلتّد اتاة ىروٍّن  بل

ينفااردأ بصاافاٍت    -الن اا   –كاا لن اللناااّن   يأماافت عليااا صاافة اَسااطلرية  .   
الناالاميس التاات تتساان ب ااا اَماااكنأ فاات اللاىااع الب ااري ؛ ف اال يوااتف           ت تاارقأ

يبحااي ن داخلااا فاات وضااعية فرياادة ماان علااى ىيااد الوياااة اتاااة ىااروٍّن ، وبأصااوابا 
ومع  لن فانّن ها ا الن ا  لايس بيتاا ،       –ليست الللت وليست  الوياة  –السبات 

 ات  –ور عنا وليس ىبًرا ؛ وهل بلا مأنح من خلاص تجبرأ ال لس على أّن تزا
 . رغن واىعيتا   -يبدو منانا  ا طبيعٍة أسطلرية  –اليلين و ات ال لال 

وإ ا تأّملنا عتىة ه ا ابختياار بأحادا  اللسارحية ، سانتح أ أّّن اللسارحية      
أَما على صاعيد اللنااّن ، ف ات تبادأأ      .تبدأ بل  د البعم ، وتنت ت بل  د الللت  

، ويانعنسأ ها ا علاى اللفاردات ؛ حيامأ نتحا أ أّّن مفاردة        بالن   ، وتنت ت فياا  
الن   هات أول مفاردة يطرح اا الناتابأ فات الانّص ، أماا اللفاردة اَخيارة ف ات           

. وب نستطيع أّن نترت ه ا اإلشارات من الناتب دوّن تسجيل مفردة " الللتى " 
بااين هاا ا   اللاضااوة  من ااا رصااد   عتىااة التناااظر  بعااض اللتح ااات حلل ااا ؛  

 ثنا يات : ال

 .و اآليتين الحرآنيتينحد  السبات وحد  البعم  في

 و .بداية لللسرحيةو ، والللت  ن ايًة ل ا البعم
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 .   منطلر اللنانت ل تام اَحدا والن و نطلر اللنانت لبداية اَحدا م الن  

وملىاع   –ملىاع السابات والبعام     –من ختل ه ا التنااظر   –يبرمأ الن  أ 
 –أحدا  اللسرحية بالبعم ، ون ايت ا بدفِن بريسنا الللت ؛ بلا يتناسب مع بدء 
 اديد .  –احتلالٍت  –بلا ين ّنأ بسأباٍت اديٍد وبعٍم 

  ب  ا اللص   ي الدببت الرمزية : الل  دأ اَول فت الن  يبدأ 

الن ا أ بااالرىين  .. ظااتٌم ب يتباينأ فيااا غياارأ اَطياا  ، طياا أ رالااين ىاعاادين    " 
 .الحرفصاء ، وعلى محربٍة من لا كلٌب باسٌو  راعيا باللصيد " 

إشارة الناتب إلى ش صايات ها ا الل ا د بصافة     ، مع يبدأأ الل  دأ بالن   
ويماا    اَطيا  ، وهت الصفة التات ساتترددأ علاى مادار أحادا  اللسارحية  ،      

ينسجنأ مع وضاعية  إلي ا  وص  أهل الن   بـ " الللتى  " ، واَشباح "  ؛ بلا 
وبلااا ينسااجنأ مااع اللضااعية  –عنااد البعاام  –أهاال الن اا  فاات ممااٍن غياار مماان ن 

الليتافيزيحية لإلنساّن فت ه ا اللالد باعتبارا كياًنا طيفيا عابًرا ، لا فت اَرض 
ويبادو الوناينأ فات ها ا اللعالجاة الفنياة  مرتًنازا علاى         مستحرب ومتااٌع إلاى حاين .    

وهاات –الوااداات  –أباارم معااالن التجريااب التاات عأاار  ب ااا مساارح " بري اات "    
تلظي  ال  لر ال بوت لل  صيات فت طرح أبعااد دبلياة ميتافزيحياة ، وكسار     

سلات ال  صية اللسرحية ، بلا ينسر اللاألل  فات ماا    فت  –الفّنت  –اللألل  
 .   صية من عناصر مسرحيةيتبع ال

 الشخصيات في المسرحية : ةطبيع

وأتلى أ عند عنصر ال  صية وسلات ا فت ه ا اللسرحية ، حيمأ تمطلع 
ا الناتابأ ، وىاد   راع ، وموايا الرتياة التات يطرح أا   ال  صية بنبرام الانب الص

بلغ من أهلية ال  صية اللسرحية أّّن بعض النحاد صّنف ا بأن اا أهان عنصار فات     
 لناىد " بال  ااري " ال ي اعتبر ال  صية ا ، الحصة التلثيلية ، ومن هنبء 

ومع ان مان كتبالا فات أصالل التاألي          -م الًفا  ب لن أرسطل  –أهن من العحدة 
تتناالّنأ ماان اَبعاااد     -رأي بااال  ااااري   فاات –و ال  صاايةأ  و9 اللساارحت 

وكاّل ماا    –وتعاُد  عحادةأ اللسارحية     –الجسلانية واباتلاعية والنفسية  –الثتاة 
 . و10 أاٌر من آاار ه ا اَبعاد –في ا من فعٍل 

ويمطلعأ الل  دأ اَول بعرض ال  صيات الر يسية لللسارحية ، ماالاًة فات     
نلب ىطلير ، مع اإلشارة إلى بحياة  ال  صايات   مي لينيا ، مرنلش ، يللي ا ، ال

وتبارمأ  عبحرياة التاألي     دىيانل  ، مواة مرنلش ، ابنا .مثل بريسنا ، الللن –
فت تلن الل ارة ال ديدة   –فت اانٍب من الانب ا  –اللسرحت عند تلفير الونين 
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، بلا يبرمأ بأعادي ا : الالاىعت ، واإلنساانت     فت رسن متمح ش صياتا اللسرحية  
ش صايات  واىعياًة مأللفاًة ، تتلاا أ ماع     ؛ فال  صياتأ تبادو فات ها ا اللسارحية     

بأبعادها اإلنساانية التات تجعلأ اا    اللاىع  . وفت اللىت  اتا تتليزأ ه ا ال  صياتأ 
لجاال  في –تبارمأ عبحرياةأ تلفيار الوناين     لن كا .  أنلاًطا إنسانية لنل مماّن ومنااّن 

الفاصالة باين   النفساية والفنرياة   إبرام الوادود  فت ىدرتا على   –رسن ش صياتا 
 وأخرس .كل ش صية 

طرح تلفير كل ش صية من ش صيات ه ا اللسرحية باعتباريت ا اإلنسانية 
الللااالدة فاات اللاىااع  ، وباعتباريااة  إشااارية  كاادببت رمزيااة لاابعض اللعااانت  

طاع تلفياار الونااين أّن يرساان للي االينيا متمااح     وماان ااان اساات  "  الليتافيزيحيااة  .
إنسااانية  اعلتااا رمااًزا للحلااب اإلنسااانت فاات ملاا ااة الزماااّن كحاالة ميتافيزيحيااة ،    
" واعلتااا فاات اللىاات  اتااا رماازا للاا ات اإلنسااانية فاات ملاا ااة تناهي ااا.   باادا        

و اللالت  -ارتنز على الوب فت ملاا ة الوياة " نلل ج اإلنساّن ال ي   مي لينيا
وفت ملاا ة حتلية الزماّن وسطلتا  . حلال م الينيا  حباا  لرميارة بريسانا       –

عند الفرار إلى الن   من م بوة الللن اللانت ، وظل ه ا الوب فات ىلباا اتااة    
ىروّن ، وبأعم وهل يوللا ويلااا متغيارات اَحادا  مان ختلاا حتاى اساتطاع       

ع ر اَميرة بريسنا الثانية ، إلى حد أن ا آارت الدفن معا حّياة علاى   أّن ينسب 
أماال بعااٍم اديااد . وهناا ا كاااّن الوااب هاال اللاادار والفلاان الاا ي دارت فيااا حياااة      

 م لينيا ، واستطاع با ملاا ة الزماّن وىلس الفناء .  

ويترت لنا تلفير الونين  كللاة يلضاح لناا في اا من جاا فات رسان ش صاية         
" ال  صاايةأ ل ااا تنكاادأ مااا است ااعرناا فاات الاانص اللساارحت . يحاالل : مي االينيا لع

عندي شااملٌة مان حيامأ إن اا تلّثالأ ال ارًة كبيارًة مان النااِ  ، وتاتنلنأ بلساان ن ؛            
فلي لنيا بطلأ أهل الن   ، ب يتليزأ بصفاٍت ينفردأ ب ا عن ساا ر الناا  ، وإّنلاا    

زمن ، ونمااال ن بأماال توحياار هاال يألّثاالأ كاال النااا  فاات ماالاا ت ن ومحاااومت ن للاا 
 و 11 " الوياة خارَج الزمن ... أي ال للد . 

فحد رمز ب ا تلفير الونين لل ات اإلنسانية التت فحدت  ش صيةأ مرنلش ، اأَم
إيلان ااا بحاادرة الوااب علااى ملاا ااة الاازمن ؛ فتوللاات إلااى اإليلاااّن بالعحاال لف اان     

هال رفيار مي الينا الا ي صاوبا فات        الهر الزمن ، وكيفياة ملاا تاا . مرنالش   
العلل مع الللن السابر دىيانل  ، وهل عاشٌر لزواتا وابنا ، وكاّن حبا ال ديد 

ا ه ا العحيدة ، وىاد هاري    من اللانية إلى اللسيوية لي اركلزواتا سبَب توللا 
 ماع   –م اا دىياانل  لللانمنين باللسايح ؛ فات ا      نيا مان الل بواة التات أىا   مع مي ال 
ىااد ظااّل مرناالش متلّسااًنا  حتااى بعثاالا فيااا . و ، الن اا  إلااى   –الراعاات يللي ااا 
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؛ فلجاأ إلاى العحاِل يلاااا باا معماتت        بنيلانا بالواب  حتاى فحاد مواتاا وابناا      
؛ ومن ان أوصلا العحل إشنالية الزمن ، وحتلية الللت  :  س ا، وعلى رأالنلّن 

  انت اارا لللالت ، ب   إلى  التسلين لحلس الزماّن ؛ فات   ىارار العالدة إلاى الن ا    
 انت ارا لبعم اديد . 

الراعت ، فحد مّثل الجانب اإليلانت فت الروح اإلنسانية ، وكاّن  يللي اأَما  
. كااّن اإليلااّن وراء    إيلانأا ملجأا اللحيد من  بدء أحدا  اللسرحية حتى منت اها

 وكاااااّن والثحاااة فاااات اهلل والوااااب لللساااايح . بالثبااااات والساااانينة  تااّتساااام ش صااااي 
إيلانيللي ا  العلير هل منطلحأا فت إدراِت  ححيحة ممن الرىاد فات الن ا  ؛ ومان    

استستما اّن عبم أي مواولة لللالد فت ممٍن آخر  ، كلا كاّن ه ا اليحينأ سبب 
ات ا  ىارار العالدة إلاى الن ا  انت اارا       لوتلية الحماء وابرياة ىالس الزمااّن ؛ ف   

 لللٍت حتلٍت  . 

 م اارة   تبادو  ال  صايات  ها ا  لاضاح باين متماح    من ختل ها ا التبااين ال  
أو  –ت طيو ال  صيات  –فت النحد اللسرحت  –تلفيرأ الونينأ فيلا يأطلرأ عليا 

" حسن تلميِع اَدوار على ال  صيات بويمأ ب يجعل ش صيات  وهل–تنسيح ا
؛ فحاد اساتطاع الوناين أّن     و12 اللسرحية من نلٍو واحٍد ، أو من عجينٍة واحادٍة "  

تلنو ااا ال  صااانية ، ينواات لناال ش صااية ماان هاا ا ال  صاايات متمااح فارىااة   
. وهناا ا اعاال وتلنو ااا ابضااطتع باادور بااارٍم فاات اللسااار الاادرامت لرحاادا    

الحلااب ، و اإليلاااّن ، فاات  العحاال ، و:الونااينأ هاا ا الاا وات اإلنسااانية رمااًزا لحاالس   
 ملاا ة  ىلس الزماّن . 

يلغات  بلاا   –ة ما ترمزأ إليا كال ش صاية مان ها ا ال  صايات      أهليورغن 
وتااج إلاى    ي لتلثيلات  اإلباداع ا إَلاا أَّن     -فنرة ابستغناء عن ا فت ها ا اللسارحية   

 تاديرأ  وتلّثلأ الطر  اَساست فت الجانب الدرامت   ، ش صية مولرية  والد 
وبلااا تولاال ماان طاىااات روحيااة    ، دفااة اَحاادا   بطغياااّن حماالرها اإلنسااانت   

من ملاضع ، من ختل نصيب ا اللافر وعحلية  تنار فت غيرها من ال  صيات 
 اللولرياة هات اللأماّطلعة    التلتر الدرامت وصلب إلى ال روة . وه ا ال  صية

 . علل التلثيلت بعبء إبرام رتية الناتب فت  ال

فاات هااا ا  ش صااية مولرياااة   مي االينيا ماان هاا ا اللنطلااار  تباادو ش صاااية    
 :. نستندأ فت  لن إلى عدة ىرا َن اللسرحية 

معاا ؛   حبيبتا بريسانا   بدفن :بدء اللسرحيةأ  بلي لينيا ، وانت اتها  أوًب -
ماان الوااِب  يواايوأ   –أو ماادارًا  –فلًنااا  بلااا يجعاال ماان مي لينياوبريساانا 

 بأحدا  اللسرحية فت اللفتتح وال تام  . 
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مصيرية علاى مساتلس   أحدا  موّرت عدة بلصفا  مي لينياإبرام ا : اانًي -
 –الواارات الاادرامت فاات هاا ا اللساارحية ، مثاال تسااببا فاات فمااح  أماارا   

عناد الللان دىياانل  ، مان خاتل الرساالة التات أرسال ا          –وأمر مرنلش
، ومااا تبااع  لاان ماان فرارهلااا إلااى  إلااى بريساانا عباار وصاايفت ا الغياالر   

 –السبب الر يسات إلىادام اَميارة بريسانا     هل مي لينياالن   . كلا كاّن 
يعاُد  ومان ااّن   .حّب اا لاا   على دفن نفس ا حياة فات الن ا  بادافع      –الثانية 

فات الن ا  ، كلاا     -اان البعام    -م لينيا السبب الر يست لود  السابات   
رىااد  من السبات والبعم مان خاتل    دة دورة اديفت انت ار  سبٌب أنا ال

 بريسنا . 

 ي مسرحية أهل الكهف :طبيعة الصراع ف

 اإلباداعأ الفاّن ومرتنازأا ، ف   ىالامأ  إلباداع ، هال   هل العللدأ الفحري لالصراعأ 
فات   –و غيار اللاعياة   اللاعياة   –من مبدأ ميتافيزيحت يتلثلأ فات الرغباة    ينطلرأ 

، وب ااجرة ال لااد بالوياااة وعااٌد منتنااٌزالفن  اتااا إفناااء الفناااء  ؛ فااومااة اللاالت ومحا
مان خاتل ىدرتاا    ،ال لاد والللان الا ي ب يبلاى      –هل  –بل يبدو  ب يبلى ، وملن
ب  ، ومنطحأ اا وساننأ ا التات     ا ، وأحداا ا ل ا ش لصأ إبداع حياٍة خاصة ، على 

  الفنية الجلالية و ناايٌة مان حتلياة التنااهت     الللت ؛ ف  ا الوياة وتليةت مع ل
 .من الل يلة اإلنسانية الب ري  ؛ َّن ا م للىة 

هل روحأ ا ، والورارةأ التت تنبعمأ من ا فات كال   " الصراع فت اللسرحية  و
...وه ا الصاراعأ  وفت كل كللٍة تأحالأ أو إيلاءٍة فعٍل يجري على خ بة اللسرح ، 

يبدأأ من  يرفعأ الستارأ اَولأ ومن  النللات اَولاى التات ينطارأ ب اا أول اللأتنّللاين      
  و13 ، وب ينت ت إّلا بنزول الستار اَخير . "  فلق اللنصة

 أو عّدة طبحاٍت –فت مسرحية أهل الن   عَدة مستلياٍت –الصراعأ  ت  أيو
أهال الن ا     ّن واباين الزما     -الساطح ال ااهري   فت  –فالصراعأ يدور دبلية  -

فات ن اياة اَحادا      وتنمن إلي ن بريسانا  –اللتلّثلين فت مي لينياومرنلشليللي ا
بااين  - فاات طبحااة أعلاار  -وياادور –ماان أهاال الن اا   ملتاادة  لتحاادم نساا ة ادياادة

، فياادورأ ماان الدبلااة  لغااا رةفاات الطبحااة ا أَمااا  -فاات عللمااا   -ّن واإلنساااّناالزماا
 -واإليلاّن حلب والعحل وبين ال –حتلية كحلة ميتافيزيحية  –ّن ابين الزم الصراعأ 
وعلاى رأسا ا    - يلااااأ ب اا اإلنسااّنأ ملاىفاا الوّدياة     اٌت الحالس دعاما   ها ا باعتبار 
الطاىااات ّن و ها ا  االزما  وب ا ا التلّحات أفتاارضأ أّن الصاراع يادور بااين      -اللالت  

 واٍت  مجااّرد  اإلنسااانية يوياامأ نسااتطيعأ أّن نفتاارَض أّّن ش صاايات اللساارحية     
. وفت كل مساتلس  اإليلاّن و،العحل  والوب ،و لحلس  ةامل رمزٍيلحأو   رمزية 
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الليتافيزيحياة اَكبار   من ه ا اللساتليات الدبلياة يبارمأ الازمنأ بلصافا اإلشانالية       
أكاد تلفيار الوناين فات     وىاد   ت دد  اللاالد اإلنساانت بلوااوبت ابساتتي .    التت 

، خاصااة التراايااديا أكثاار ماان  كللااة أَّن إشاانالية الاازمن هاات أسااا  التراايااديا    
" الصراعأ عند اإلغرير يحالم باين اإلنسااّن وآل تاا ،      . يحلل :العربية واللصرية

يتأ .ولحد رأم بين اإلنساّن وعاطفتا وعند اَوربيين مثل   كلرنت وراسين و يحل
أَّن الصراع فت التراايديا العربية أو اللصرية يجب أّن يحلم بين اإلنساّن وممنا 

كنشانالية   –ن وفت كللة أخرس ينكدأ الونين أَّن صراع اإلنساّن مع الزمو 14. "
أىلس وأىسى من صراعا مع اآلل ة فت  التراايديا  –شغلت الومارة اللصرية 

اإلغريحياة " َناا ب يصاارعأ ىاالة خارااًة عناا ، بال ىاالة مرتبطاة با ات وااالدا         
اللادّي واللعنلي ... وهت ليست ىلة مادية ، بل معنلية غير من لرة تتلثل فت 

  و15  الزماًّن واللناّنأ والغرا زأ والطباعأ ..."أّّن اإلنساّن سجينأ إطاٍر معّيٍن هل 

الزمنأ ي غلأ فنر تلفير الونين َنا ىلة حتلية ب يستطاع ال روج من اا ،  
حياتن اللأحّدرة بزمٍن معين " :  فت  لن  أو النجاة من تلالي ا وسيرورت ا . يحلل

..فأناات يسااتويلأ علياان أّن تلىف ااا لتعيااد صااياغت ا ماان اديااد  علااى شاانل أحساان   
 و 16  خاضٌع بالمرورة لن اٍم صارٍم هل تلالت الزمن . "

وفت كللة واضاوة يواّددأ  الوناينأ طبيعاة الصاراع فات أعلالاا اللسارحية  ،         
، بلاااا يعاااّد اساااتلرارا للفلسااافة  الصاااراع الليتاااافيزيحت الغالاااب علي اااا نكاااد أّّن في

. يحااالل : " إّن الصاااراع عنااادي أىاااريأ إلاااى الصاااراع عناااد   اللصااارية الحديلاااة 
اإلغريااار ، ف ااال ب يلاااُت بصااالة لرخاااتق وال  صاااية ، وإنلاااا هااال صاااراٌع        

  َ للفلساافة  ارارعتبارأ الصاراع فاات تراايادياتت اساتل    ميتاافيزيحت أو فلسافت . إناات 
اللصرية الحديلة . لحد تصلرتأ أنا لل كاّن عند اللصريين الحدماء مسرح لنانلا 

لحاااد كااااّن اإلغريااار  نفاااس الفنااارة التااات أىلت اااا علي اااا .ىااااملا الترااياااديا علاااى أ
 و17 " للصريلّن يصارعلّن الزمن أو الفناءيصارعلّن الحدر وكاّن ا

 –باين الزمااّن والا ات اإلنساانية       -فات ها ا اللسارحية     –يتدرجأ الصراعأ 
 –ٍة عبااَر عااّدة أمماااٍت وأكثاار ماان  رو   –ومااا ترماازأ إليااا ماان ىاالس ميتافيزيحيااة    

؛ حيمأ  " لناِل ملىاٍ  مان ملاىا  اللسارحية       –أو الول  –وصلب  إلى الحرار 
 وىرارأا . وه ا اَممات والُ رس والحارارات الفرعياة تتجّلاعأ كلاا    أممتأا و روتأا 

علاملأ العاصافِة ودوافعأ اا . وتواد أ اَمماةأ الر يساّيةأ والا روةأ الر يسايةأ         تتجّلعأ
  و18 ل الن ا ت لللسرحية كل ا . " والحرارأ الن ا ُت أو الو

ت اكت ااا  أهاال فاا –فاات هاا ا الصااراع الليتااافيزيحت  –أول أممااة  باارمت 
مثاال طاالل اللويااة  وطاالل اَظااافر   -رالن اا  مااا طاارأ علااى متمو اان ماان تغياا  
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بلاا اعال ها ا     ، وممن بحا  ن فات الن ا     تساتَل ن حلل  بلا أااَر  –وال اري 
. ظ لر للزمن في ن ، وأول إعتّن من الزماّن عن والدا  التغّيرات  بلثابة أّول

ا اعاات يللي ااا ل ااراء الطعااام  ، ولحا اا    ااروج الر، فتلّثلاات فيممااٌة اانيااٌة  أَمااا اَ
؛ ملا دفعا إلاى  من هيئتا ومَلا معا من نحلٍد  أارية ال ي ارتاع بالفار  الصياد 

ماااع الزمااااّن  ؛ فنانااات الللاا اااة الواااادةإباااتل الللااان الجدياااد وأهااال طرسااال  
 والوحيحة . 

بالغة اَهلياة ،   روٍة دراميٍة يتحدم الصراع خطلة أعلر وأىلس من ختِل 
 -بناااء علااى إبااتل الفااار  الصااياد   –أهاالأ طرساال  إلااى الن ااِ  هاات وصاالل 

وتبلاغأ  حاملين الل اعل فت مواولة الدخلل وابّطتع على ححيحاة أهال الن ا  ؛    
بلثابة كسر الوااز اللاىع بين أهال الن ا     بدت أهلية خاصة َن ا   روةأ ه ا ال

اللااال  –وبين ملاا ة الزماّن فت صلرا اللتماادة اللت اابنة : ممانأ ن ال ااص     
فت فترة رىاادهن فات الن ا  ، وممان أهال طرسال   الا ي يبعاد عان أعلاارهن           

ولحااد باارع الونااينأ فاات تلظياا  اللفااردات باادبلتي ا : اللاىعيااة        بثلثلا ااة عااام .  
مان خاتل  ن ااٍم عتمااتت     –وعلى مدار اللسارحية   –فت ه ا الل  د والرمزية 

الل ااعل التاات  يتابّطنأ الن اام اللغالي والن ااام الـاـ ماا فالق لغاالي ؛ حيامأ طارح         
يولل ااا النااا  رمااًزا للوحيحااة التاات أضاااءت الن اا  أمااام أصااوابا ، أو بلثابااة        

و ااة الفارىااة يصا  تلفياار الونااين ها ا الل   .  ا الوحيحااةالمالء اللأسااّلو  علاى هاا  
 درامًيا بحللا :

" ب تلض لو ةأ حتى ي ع فت داخل الن   ضلٌء ،  ان ي تّد اللغوأ ويدخلأ 
النااا أ هاااالين ، وفاات أياادي ن الل اااعلأ  ولناان ... مااا ينااادأ أول الااداخلين يتبااّينأ   
على ضلء الل اعل من ر الثتاة حتى يلتلَن رعبا ويتح حرأ  وخلفاا بحياة الناا     

 .د اضطري ن امأ ن وهن يصيولّن صيوات منتلمة و هلٍع وى فت

النا  أ   فت تح حر ورعب و : أشباح !  .. الللتى ! اَشباح ... ! وي رجأ 
الجليعأ فت غيار ن ااٍم تااركين  بعاض م ااعل ن ، وي لال اللنااّنأ للثتااة وكلاب ن          
ن والملءأ منت ر ولنن ن ساهللّن اامدوّن كالتلاايل كأنلا ىد أرعبت ن هان أنفسا   

ف لاالّن مَلااا رَأوا وساالعلا   هاا ا النللااات : " أشااباح .. وماالتى " أو كااأن ن ب ي    
  و19 وشيًئا

استطاع الونينأ أّن يصّلر الازمَن ويجّسادا مان خاتل الل ا د الساابر  ؛ فحاد         
اَسَد الحروّن الثتاَة التت ىماها الفتية فت الن   من خاتل وصاف ن علاى لسااّن     

الفصاال الثااانت  ب اا ا الل اا د  وأساادل سااتار ، أهاال طرساال  بال اابوية واللاالت  
تاركااا الل اااعل الراماازة إلااى اشااتعال الوحيحااة ، حتااى ياالحت لللتلحاات ببحاااء هاا ا    
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، كلا  هل الن    وات ن وححيحة الزمن فت متمو ن الل اعل مرآًة ينت  أ ب ا أ
ببحا  اا علاى بااي الن ا  باساتلرار ساطلع الوحيحاة فات ها ا            -الناتبأ  -أوحى 
 الزمن . إلنساّن ، وة بين الطرفين : االللاا 

، وهت النحطة التت  ينلّنأ في ا كّل شٍن أَما نحطة التولل فت الفعل الدرامت 
 -من اللسرحية  –فتبرمأ مع بداية الفصل الثانت  و20 حيلي هاٍم معرضا لل طر 

حيمأ يتلثل الزمن الفارق  وصلل أهل الن   إلى ىصر الللن  الجديد ، أي مع 
أن ن  –تدريجيا  –بين أهل الن   وأهل طرسل  ، وحيم يتمح َهل الن   

ماااٍض يواااول ابنغاارا  فاات اللسااتحبل ، وأن اان بلثابااة اللاالتى الاا ين يواااوللّن     
 محاسلة اَحياء حيات ن . 

يأصّدرأ تلفير الونين الفصل الثانت من اللسرحية بعبارة   ب ل اَعلدة ... 
الساياق  وه ا العبارة تعلن عن ميرة بريسنا بين وصا ف ا وفت يدها كتاي ..و اَ

كلا أّن ا تبرمأ للنا آخر من الصراع  –من ناحية  –حدا  ه ا الفصل اللنانت َ
هل الصراع بين الدببت الرمزية التت تولل اا اَمااكنأ    –فت ه ا اللسرحية  –

من حيمأ هل  -لوب والحلب اإلنسانت ب ل اَعلدة  دبلة إشارية ل؛ حيم يوللأ  
فت ملاا اة الازمن    الصامدأ  ل رمٌز للوب ال الد ف –ملىع لحاء مي لينياوبريسنا

اللناّن اللحيد ال ي لن يلور با التغير رغن تغيار معاالن الحصار كل اا ،     كلا أنا ؛ 
 ك لن . طرسل  معالن و

بلاا   –حصار الأهال الن ا  إلاى     وصلل من اَمماتأ والُ رس بدًءا تتتحرأ 
والجلااال  –وتتااالالى الل ااااهد  -للاا اااًة باااين صااالرتين مااان الزمااااّن  يأجّسااادأ ال
أهال  التت تص أ الصراع بين الزمن وكال ش صاية مان ش صايات      –الولارية 
 . بلا يرمز إليا من معنى ودبلة  ،الن   

يطرحأ تلفير الونين  أار الزمن فت كال ش صاية مان ال  صايات الاثت       
هل الن   طرحاا  ا دبلتاين : ظاهرياة ، وعليحاة ، بلاا يان ّنأ بتناامت اَمماة         َ

الر يسية فت اللسرحية ، وبلاا يادفع إلاى التأهاب لطارق ال اتص والوال  الا ي         
 توللا رتية الناتب . 

 الينيا " مان خاتل  الوالار     اتبأ بطارح صالرة الازمن فات عاين " م     يبدأأ الن
 ال ام  : 

يااا يللي ااا ، هاااهل  ا  ب اال   لاان يتغياار شااتٌ ال ااارج و :  " مي االنيا    صااا ًوا فاات
 اَعلدة كلا تركنااأ أمس . 

 مرنلش : نعن ، ب ل اَعلدة لن يتغّير ... 
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 ...كل شتء تغّير ...! ن تغّير   فت صلٍت كالعليل و كل شيللي ا :

وايااب ن الحديلاة ، يوايوأ ب ان       ان ي  اروّن ب اعلرهن اللأادبة ولوااهن الطليلاة ،     
 "  و21 راال الحصر وانلد الللن و 

الازمن  صالرتين مان الازمن : يطارح     من ختل ها ا الوالار يطارح الناتابأ     
مااان خاااتل لوااااهن  –فااات متماااح أهااال الن ااا     - الحاااروّن الثتااااة  -الوحيحااات 

، هات الصالرة اللأتلّحاة     يطارح صالرة أخارس مان الازمن      و–واياب ن وشعلرهن 
منطلحاا   امن ىلبمي لنيااّت   ؛ فحد اّن فت وعت كِل واحٍد من ن ، وفت شعلرا للزم

ال ي العا مع  -ب ل اَعلدة   فلن ير فت الحصر كلا إَلا إلدرات ححيحة الزمن  ، 
  ليلاصاال م االينيا وكاناات صااللد هاا ا اللناااّن لعلاماال الاازمن كافًيااا       –بريساانا 

. . أّما مرنالش  رغبتا فت الوياة فت  الزمن الجديد محنا بحدرتا على ه ا الزماّن 
لرحلاة مان اَحادا  ؛ حيامأ     فات ها ا ال   – أ ملى  مي لينيا من الزمااّن  حد ات ، ف

العثلر علي ن  آمًت فت كاّن ب يزال واىعا توت م اعر ابشتياق لزواتا وابنا ، 
  لا . بلا سيتغّير فيلا بعد اكت ا  ملت ،

بوحيحاة الازمن    –متفاّرٍد  وساو رفيحياا     - يحا ٍ بالعٍت  ويبرمأ الراعات يللي اا   
وفت ىرية طرسل  كل ا ، وها ا ماا بادا فات اللتاا " كال       اللاال فت ىصر الللن 

 . شٍن تغّير ..." 

الولار ين  أ عن  روٍة هامة فت مسار الصراع الفلسافت فات ها ا    إَّن ه ا 
اللسرحية ، بل إنا يلّثلأ ركيزة الحرار اللصيري ال ي سيت  ا كل واحد من ه ا 

فات التعامال     -حتاى ن اياة  اَحادا      –ال  صيات الثتاة  ؛ فل يلنيا سيساتلر  
والل الللىا    ، وسال  يت ن لر ه ا الحلب اللفعان بحالس الواب   مع الزماّن  من م

ب  –العحال   فياراا بيح اة   ّن بعد فحاد ابناا ومواتاا ؛    ااإلنسانت للرنلش من الزم
فحاد كااّن رمازا لحالة اإليلااّن التات تا عنأ للوتلياة ، وت ماعأ          أَما يللي ا  –الحلب 

لللطلحات الليتافيزيحية ؛ ومان ااّن كااّن أسابر رفيحياا فات اإل عااّن  لوحيحاة ال الة          
بين اتات ن ،  وبين أهل طرسل  اللعاصارين ؛ وكااّن   الزمنية الفاصلة اللاىعة 

أول ماان أ عاان ل اا ا الوحيحااة واستساالن ل ااا ملىًنااا بعباام أي مواولااة التئااام  بااين     
وباااين أهااال طرسااال  باعتباااارهن  –بلصااافا كياناااا ماضاااليا  طيفياااا  –واااالدا 

أول  –مان اان    –الواضر واللستحبل ال ي ب يحبل  الللتى أمثالا . وكاّن يللي اا  
. يطارح  لصراع مع حتلياة الازمن   ن اية ل و،رع إلى الن   باعتبارا ىبرا من هأ

 الونين ه ا الدببت عبر الجلل الولارية اآلتية :

 يللي ا : أين م لينيا أين م لينيا ؟ " 



  الفتاح عبد د/ كاميليا                                                                                                     2017يونيه -1ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 مرنلش : ما بن يا يللي ا ؟ 

 يللي ا  : ادعأ م لينيا على عجل ، ولن هب ..! ولن هب ...! 

 مرنلش : إلى أين ؟ ! 

 يللي ا : إلى الن    . اتاتنا وىطليرأ معنا . كلا كنا .

 مرنلش : لَن يا يللي ا ؟ أاب . !

 يللي ا : ه ا العالنأ ليس عاللنأا ... ه ا ليس عاللأنا . 

 مرنلش : ما ا تعنت ؟ 

 يللي ا : أتدري كن لبثنا فت الن   ؟ 

علااى  مرناالش : أساابلعا ؟   يللي ااا يمااون ضااونات عصاابية ها لااة و شاا را     
 حسابن ال رافت ؟! 

  و22   على نوٍل م ي  و إَنا ملتى ..! إَنا أشباح ..! " يللي ا :

دفع الناتبأ ش صية يللي ا لترديد الصفتين اللتين  رددهلا أهال طرسال    
من ختل  . أشباح و ملتى ووصف ن لل  لص الثتاة بأن ن عند  دخلل ن الن   

وعات يللي اا   ؛ فحد طارح  هاتين النللتين يبرمأ الناتبأ أممًة اديدة   ترديد يللي ا
ماع وعات    –أو تلاًساا   –بالزمن باعتبارا انستًخا من وعت  رفيحياا ، وانويااما   

يساالق الناتاابأ علااى لساااّن يللي ااا عااّدة دببت    . وأهاال طرساال  ب اا ا الاازمن   
ورحًلاا   –ص مان نالع خاا    –رمزية للن   ؛ فيطارح الن ا أ ختًصاا ، وحيااًة     

لاازمٍن خاااص ، ونجاااة ماان  مماان أهاال طرساال  . ونتحاا أ فاات هاا ا الللضااع     
 اتصا  صلت يللي ا بصفة العليل ؛ بلا يتناسبأ مع شعلر يللي ا بالللت : 

" يللي ااا   فاات صاالٍت كالعلياال و : أااال . إَنااا اشااحياء ..أشااحياء .. نواانأ اتاتأنااا    
إَلا فت الن   . فلنعد إلى الن   . هلاّن  وىطليرأ معنا . ب أمل لنا اآلّن فت الوياة 

ليس لبعمنا اآلّن سليٌع وب مجيٌب إَلا البعض .هلُللابنا . رحلًة بات  يا مرنلش !
 ! إّنت أملتأ إّن   منثتأ هنا . 

 مرنلش : أنَت اأننَت أي ا اللسنين ! 

الن ا أ كال ماا نللانأ مان      يللي ا : لستأ بلجنلٍّن ...إلى الن ا  .. علاى الن ا  .   
 .   و23  حٍر فت ه ا اللالد ! الن  أ هل الولحةأ التت تصلأنا بعاللنا اللفحلد ! "م
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الدبلة اإلشانالية للن ا     –على لساّن يللي ا  –هن ا يطرحأ تلفير الونين 
؛ فاااالن    يلّثااال ل ااا ا ال  صااايات الااازمن اللاااألل  ل ااان الااا ي يأنسااالّن باااا ،  

ورغن أّنا يلثال    -التت ىملها فت سبات ن وهل الحروّن الثتاة  -إليا  ويطلئنلّن
الوياااة ؛ بّتساااق هاا ا اللاضاات مااع تناالين ن       ي ااتلل علااى  اللاضاات ، إَلااا أنااا   

ولحااادرة هااا ا اللاضااات علاااى احتااالا  ن      –ال اراياااة والداخلياااة   –ومتمو ااان 
ماع هاا ا اللاضاات ؛ دوّن   –الفلساافت  –وابحتفاا  ب اان  ، وىاادرت ن علاى التناااغن   

. الن َ  حياةأ ه ا ال  صايات  وهال حلحاة عاالل ن اللفحالد .       اغتراٍي أو تصّدع
يلثال  والرحن اآلمن ، محابل ال اارج اللفازع ،    –فت ه ا الطرح  –يلثل الن  أ 

وتحا أ الا اتأ    ا.اغترابا ا وعادم ا وملتا  االلالد والوياة ، بينلا يبادو العاالن خاراا   
لاالت والوياااة " ت ااعر  وكأن ااا ت تااار مااا بااين ال  نيةأ أمااام هاا ا الثنا يااات ، اإلنسااا

بالدبلة الناملة َسطلرة ال اارج والاداخل فات ابغتاراي الا ي أأىايَن علاى ها ين         
 اللصااطلوين ؛ فاالراء مااا هاال مأعَبااٌر عنااا ب صاالص صااراع لا ال اانلت ، يحااعأ    

  و24 . " ابغتراي والعداءأ بين ابانين

رماز اإليلااّن الراضاخ لوتلياة الازمن محابال ملاا اة الحلاب          ويبرمأ يللي ا
وتصادي لا ل ا ا الوتلياة . يطاارحأ     -اللا ين يلثل لاا م الينيا ومرنالش      –والعحال  

الونين ه ا الدبلة فت أكثر من ملضاع ، حاين يجعال يليل اا وحادا فات ملاا اة        
 مرنلشلم يلنيا ، كلا فت الللاضع اآلتية من اللسرحية : 

فت صلٍت باٍت رهيب و َدعاا يللي اا فات شاأنا ... أي اا الفَتيااّن ! إّّن        " يللي ا :  
 يللي ا علرأا الثلا ة عام !! 

 مي لينيا : مسنين يا يللي ا ، ونونأ إ ّن ؟ 

 يللي ا : أنتلا مأوّباّن . 

  و 25 مي لينيا : أو ليس للوّب علٌر "  

 –بغتاراي مان ا  –ومعاناة كلبا  –معاناتا يللي ا يص أ وفت ملضٍع آخر 
" يللي ا : ها ا أناا وها ا كلبات ىطليار فات ها ا         نتيجة وعيا  الصويح بالزمن : 

الوياة الجديدة ! أَما أنتلا فأعلياِّن ب تبصراّن ! أعلاكألا الوُب ؛ فت أستطيعأ بعاد  
  و26 اآلّن أّن أأرينلا ما أرس 

تسااهن فات    –صلرة اديادة للازمن    – على لساّن يللي ا –ويطرحأ الونين 
 :  و م لينياومرنلشاللأوِبين   هت ممنأ  –تعلير دببتا فت ه ا اللسرحية 

 .و27 " يللي ا : أستلدعنلا اهلل هانئين ب باي ىلبينلا فت حياتنلا الجديدة " ص  
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تطلر عليار فات الفعال الادرامت     لاا ة بين الفتياّن الثتاة عن لاله ا  أسفرتأ
أانااء   –على اليع اَصعدة  –التت كانت تجلع ن لحدة التصّدٌعٌ  فت  برم الحيمأ ،

تصاّدعت   والدهن فت الن   ، وهن يلاا لّن الزمن الل تل  خارج الن ا  . وىاد  
. يتماح  الازمن فات شالارع طرسال  وىصار الللان        ين واا لا ه ا ه ا اللحدةأ ح

شاائتلا فاات هاا ا العااالن ، لحااد   هاا ا التصااّدع فاات ىاالل يللي ااا : " يللي ااا : إبحيااا إ ّن مااا 
صرتأ وحيدا فيا . وليس يربطنت إليا سبٌب . ولئن كنتلا لن توّسا بعد ال رم ، فاننت  
بدأتأ  أحس وىار الثلا اة عاام  تارمحأ توت اا نفسات ... الالداع ياا إخالاّن اللاضات !           

 . و28 ! " إ كرا ع دنا الجليل ...ع د دىيانل 

الزمن اللزيد من تاأمم الفعال الادرامت    هن ا يأفجر التباينأ  فت اإلحسا  ب
، بلااا يباارمأ  ، واللزيااد ماان فجاالة ابغتااراي والتصاادع بااين ال  صاايات الثتاااة 

م ااارة تلفياار الونااين فاات تماافير أحاادا  اللساارحية ، ودفااع ال  صاايات إلااى       
يزيادأ مان ىالة       والللاى  التت تبارم اخاتتف ن واتفااى ن فات الل ااعر والارتس ،       

،  لالوبنة الدرامية التت هت روح الدراما فت رأي أرسطل " وهات مبادتها اَو  
وهت التت ت ّد أازاء العلل الدرامت وتجعل ا تتآمرأ فيلا بين ا لتنالَّن كًلاا واحادا    

انفار  الناّل   ، تنت نأ أازاتا انت امًا مونًلا بويمأ لل تغّير اازٌء من اا ، أو نأازع    
 . و29 واضطري " 

فت ها ا اللسارحية     -تزاد دراة التلتر والتأمم على صعيد الفعل الدرامت 
؛ حياام يألِثاالأ هاا ا   ب ااروج " يللي ااا " ماان ساااحة اَحاادا  فاات اللساارحية        -

ال روجأ أول نحطة انتصار لحلس الزماّن الوتلية على النياّن اإلنساانت  . ويبحاى   
للحلاب والعحال    يلاا ااّن ها ا الوتلياة بتلثيل لاا الرمازي       م لينيا ، ومرنلشكل 

" وإّن الوناينَ  لان تأمانا    يأفرد الونين سااحة الصاراع للعحال والحلاب     . اإلنسانيين 
فنرٌة أىلس من فنرة الحلتين تتجا باّن اإلنساّن .يتجا بأا العحالأ والحلابأ . اإلنسااّنأ    

ادًلا للعلل بلنطحا وشّنا ، يجب تتنامعاأ الحلةأ والونلةأ . الفنرأ يجب أّن ينلَّن مع
 . و30 أّن يعادل ويلامّن الحلَب ب علرا وإيلانا " 

صّلر الناتب ملاا ة " مرنلش " لوتلية الزماّن  من ختل ايلاة درامياة    
امتدت بتفاصيل ا من بداية الفصل اَول حتى علدة مرنلش إلاى الن ا   ، ها ا    

عن لااا . لحااد تلّثاال الزماااّنأ  الثيلااة هاات اشااتياق مرناالش لزواتااا وابنااا ، وبوثااا   
ات ا   ؛ ومان ااّن     للرنلش فت الفترة الفاصلة بينا وباين  ها ا اَسارة الصاغيرة     

من  لو ة البعم فت   -مراحل نامية عدة  عبر  وعيأا بوحيحة الزمن ال ي يلاا ا
بالزمن وبين  والد أسارتا   وىد  ربو تلفير الونين بين وعت مرنلش  -الن  

فحد كاّن اشتياق مرنلش إلى أسرتا وراء  –بلا يلثل حياة ىلبا  –على ىيد الوياة 
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شعلرا اللملل بزمن والدا فت الن   ؛ فلان يتعاد ها ا الازمن شا را فات أكثار        
تحدير لا  . ان برم إدراكا بالوحيحة بعد فحد أسرتا  . وب لن يبدو اللعت بالزمااّن  

وكاأّن   –أو برتياة الحلاب    –ن وعياا ناىصاا فات ظال تاأاير الحلاب       فت رتية الوناي 
أو توجاب الحادرة علاى إدراكاا ، وىاد      –الوب يلّثلأ غ اوة توجب ححيحة الزمااّن  

ساق الونين ه ا اللعنى على لساّن يللي ا فت وص  رفيحيا بالعلااء توات تاأاير    
 ىلبي لا . 

لت بعد عللاا  يصلر الناتبأ تطلر ملى  مرنلش من الزماّن ، وتغيرا الن
الناتاابأ بااا إلااى   بااا  وياادفع–وشااعلر مرناالش  بلفاااة أساارتا ورتيتااا ىباار ابنااا   

الصاالر اللتناىمااة للزماااّن  ماان خااتل التجاااور الماادي بااين مرحلتااا  ملاا ااة  
وعلر ابناا الوحيحات اللوفالر علاى الحبار       –فت تصلرا  –العلرية ، وعلر ابنا 

فيعجااز عاان ؛ مااام مرناالشيتلاارأس الاازمن بصاالرا اللتناىمااة أ–ن عامااا سااتي –
م ااعرا تجااا ابناا     –إدراكا  ، َنا يواول التعامل معاا مان منطلار  الل ااعر     

كلا يعجز عن إدراكا بعحلا ؛ َّن العحل يعجز عان تصادير مثال ها ا      –وأسرتا 
التجاور المدي للراحل الزماّن : شباي اَي ، وك للاة اببان ، وطفللاة اببان     

 –فات  اتاا    –ماّن ب  ا الصلر فت آّن واحاٍد يوحار   فت آٍّن واحد . وإَّن بروم الز
شارًطا فنياا م لاا فات ش صاية ال صان فات الادراما اللسارحية ، وهال الحسالة أو            

 اا  التوجر ؛ ف  صية ال صن يجب " أّن تنلّن ش صية خصيلًة ب يست اعر ىلب 
  و31 الرحلة ، وب يعر  الوناّن ."

يعلانأ أناا را ات ومادرت     حين يساتعرض مرنالش الصالر المادية للزمااّن      و
ليبحاى م الينيا    –من الثحاة بالحلاب   أو  –للوحيحة ، ويعلن انسوابا من علاء الحلب 

وحدا أسير ه ا العلاء  . يطرح الونين ه ا التولل فت الفعال الادرامت للرنالش    
عبر ه ا الجلل التت يسلى ا على لسانا من عدة ملاضع فت حلارا الطليال ماع   

 :يحلل مرنلش م لينيا.

 " أنَت ب ترس الوحيحة . ابنت مات فت سن الستين " 

 " ولننا مات . مات ىبل أّن يفرح بال دية التت كنتأ أحلل ا لا مع العيد ! " 

 و 32 " ولدي الصغير مات هرما ! أتس ر منت يا م لينيا فت ه ا الساعة ؟ ! " 

باين   غير اللتنافئة –ىسلة الللاا ة  -على لساّن م لينيا  –ويطرح الونين 
 الحلب اإلنسانت ، وحتلية الزماّن . يحلل م لينيا للرنلش : 
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" أي ااا اللساانين ! أناات ب تسااتطيعأ أّن تتصاالر ولاادت إب كلااا رأيتااا آخاار ماارة .   
ب تأغيرأ شيًئا من صلرة وم لا تسلع عن الثلثلا ة عام ف ت مجرد كللات وأرىام 
 و33 ولِدت الصغير ... تلن الصلرةأ اللنطبعة فت م ّيلتن "

؛ ة الل ايلية باين اإلنسااّن واللاالد    الصال  يطرحأ  الوناين   الواّب باعتباارا   
ومن انّ يبرم ش صياتا اللسرحية مغتربًة بعد انحطاع ه ا الصالة . يطارحأ ها ا    

طارح الاتتمم   يالدبلة من ختل تصاعد الللىا  الادرامت ال ااص بلرنالش ، و    
، و لن من ختل العبارات  بين اغترابا وبين يح ة وعيا وإدراكا لوحيحة الزماّن

 تية على لساّن مرنلش : آلا

ئيربطنت اآلّن ب  ا العالن ، ه ا العالن الل ي  " مرنلش : ولدي ىد مات ، وب ش
. نعن صدق يللي ا ... ه ا الوياةأ الجديدة ب مناّن لنا في ا ، وإّّن ه ا الل للىات 

إناات اآلّن فحااو أدرتأ هاا ا  .. ب تف لأنااا ، وب نف لأ ااا . هاانبء النااا  غرباااٌء عّنااا  
 .و34 " الوحيحة .الثلا ة عام ممت 

 ويعلنأ مرنلش ملت ىلبا ؛ بلا يعنت ملت عتىتا باللالد اإلنسانت : 

" مرنلش :م لينيا ! لحد مات ىلبت يا م الينيا ،وبفا ادة تأرااى مّنات بعاد اليالم .       
 . و35 تعال معت يا م لينيا " 

مالت ىلباا ، يعلانأ فياا يح اة عحلاا فات         وفت اللىات الا ي يعلانأ فياا مرنالش     
 ملاا ة الزماّن ؛ ومن ان إدراكا حجن خصلا الليتافيزيحت ال ي يلاا ا : 

" مرناالش : لاان يباار لاات إب العحاال ، ف ااا أناا ا للعحاال وحاادا . وهاااهل يعياادنت إلااى 
  و36 عاللا... عالن  الزماّن  واللناّن ... " 

بعااااين أهاااال  -وياااارس رفيحيااااا  - وفاااات  روة دراميااااة  يرسلرناااالش  اتااااا 
 و 37  "  إنا اآلّن ملنأ الزمن ؛ فيردد محللت ن " إنا أشباٌح ... طرسل 

اا ه ا و يسجل الونين انتصار حتلية الزمن على ال ات اإلنسانية التت تلا
يعلاانأ مرناالش انسااوابا ماان حلبااة الصااراع ،  الوتليااة ماان خااتل العحاال ؛  حااين  

 . إلى الن   : وىرارا بالعلدة إلى اللاضت ..

" مرنلش : إَنا ملنأ التاريخأ ... ولحد هربنا من التاريخ لننزل عا دين إلى الازمن  
   و38 ينتحن ! اللداع يا م لينيا ! " ... فالتاريخأ 

مرة أخرس يأطرحأ الن  أ نجااًة وختًصاا مان ابغتاراي ، وحيااة  ات دبلاة       
، حياة مستلدة من اللالد فت الن ا  الا ي ينتناز الحاروّن الثتااة ، وماا       خاصة 

ىبل ا من ماض ترتبو با ال ات اللغتربة ارتباطاا حليلًياا  يلنو اا الساتم والثحاة      
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 –وهل ممٌن مستحبلتب  –واليحين والد ء ، محابل ما يلنو ا الزمن خارج الن   
رناالش ىاارار العاالدة إلااى   ماان م اااعر ال اال  وابغتااراي والعزلااة . ويت اا  م   

ماارددا مثلااا وصاا   -كلااا فعاال يللي ااا   –الاا ي يولاال هاا ا الاادببت  -الن اا  
  و39 الن   بأنا العالن ال اص ب ن 

وهن ا يدفعأ الناتبأ ش صياتا إلى حملٍر خااص فات ىلاب اَحادا  ، هال      
حماالر واىااٌع فاات منطحااة بااين الوحيحااة وال اابوية ، بااين الغياااي واللثاالل ، بااين    

الزمن . ورغن  لن فنّن حملرهن فاعٌل نااطرأ   –واللالد خارج  –د فت اللال
الازمن   –مطلار   –والدهاا  ، فات    -مطلار   -َن ن رملم لل ات اإلنساانية فات    

فات حاّد    –ه ا الوملر ال ااص يلانح اللزياد مان ابحتلاابت الدبلياة ، وها ا        .
يولالأ النحيماين    اتا مللٌح من متمح التجريب  اللسرحت " فنّل ملىٍ  درامٍت 

، ليس هنات وضالٌح مواّدٌد موسالٌم ، بال دا ًلاا غلالٌض مالح بحتلاالٍ  ىاا ٍن ،          
واللتلّحاات فاات الاادراما يبحااى فاات دوامااٍة تتااابع دا اارٍي عباار عت اار تولاال انا ياااِت  
ابحتلال ...، بلا يأماع أ مان ال اتِل اإليوا ياة للللاىا  الدرامياة التات تتغيارأ        

  و40  ت . "حتلا فت سياى ا الصراع

تزدادأ حدة التلتر الدرامت من خاتل ماا أااارا تلفيار الوناين مان  الت اابن        
ال َلاق بين الل اعر اإلنسانية اللتماربة فت ش صياتا ، واضاطراب ن الروحات   
بااين   : الوااب ، وال اال  ، والواازّن ، وابغتااراي ، والونااين  إلااى اللاضاات ،    

والنازوع إلاى ال اتص ، والرغباة      -الواضار   –وال ل  من الازمن اللساتحبلت   
فاات الوياااة " إَّن اَحاساايس فاات أعلااال الفاان تاازدادأ علًحااا       –اليا سااة  –الدفينااة 

ووضلحا عن طرير نسٍر علدٍي الٍت وىاطٍع ؛ فتت  أ العلاط أ تسلسًلا مرتبطاًا  
، وتتطاالر علااى نوااٍل ىّللااا تتيواااأ الوياااةأ العللّيااةأ ، أو يناادرأ أّن تتيوااا  . وتناات نأ   

  و41 ااسنأا اللطيفةأ ال ا لةأ فت طريٍر من التتابع اللنمبو اللنطحت . " هل

إّّن الزماّن ب يبدو فت هيئتا الوحيحية  َهل الن   إَلا بعد إفاىت ن من  سنرة 
وكاأّّن الواّب والالعت باالزمن ب يجتلعااّن فات        –نتيجة فحد من يوبالّن   -الوّب  

ال ات اإلنسانية ويطرح الونين أكثر مان حالار باين مرنلشلمي الينيا يبارمأ في اا       
انا بحادرة الواب علاى الصاللد أماام      تلسن مرنلش بالعحل ، وتلسن مي لنيا بنيل

معملة الزماّن ، أو تصدير ىدرة الوب علاى التصادي ل ا ا التعارض اإلشانالت      
فت اَممنة . الحلبأ يلاااأ الزمنأ ، والحلبأ هل اللحياا  الوحيحات الصاادق للويااة     

اإلحسا أ بالوياة هل الوياةأ وهل العلرأ   –فت طرح تلفير الونين  –ب الزمن  –
ولان ب أأصاّدقأ ؟ كال شايٍن     "  : لزمنت ، يحلل علاى لسااّن مي النيا   لعيار اوليس ال

 .و42 سلاٌء ما دامت هت ..."
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ويحلل : " هب  أّننا نلَنا شيًئا من أعلاٍم ؛ فلا ا يأغّيرأ ه ا من حياتناا اآلّن ؟  
 و 43ألسنا فت الوياة .. نوللأ ىللًبا وآماًب ؟

  . الوُب هل اإليلاّنأ ، واإليلاّنأ حبب عليٌر 

بلصفا ىدًرا ومنوًة  إل ية  تتجاور  -فت  ه ا اللسرحية  –الونينأ يطرحأ الوّب 
بنرادٍة من اهلل ،    وتأخ  مساحًة مباركة مان   –فت الحلب اإلنسانت  -مع اإليلاّن 

. يسالق ها ا   ّن مان اإليلاا   –خاصا  –ه ا اإلرادة .  ، بل يطرحا باعتبارا للًنا 
 الدببتعلى لساّن مرنلش حين يرس تأار م لينيا من التحصير فت العبادة :

  و44 " مرنلش : إَّن اهلل و ىد خلَر  لنا ىللًبا ىد نزَل عن بعِض حِحا علينا " 

 " مرنلش : إّّن الوّب لبيتلَع كل شيٍن حتى الصداىة وحّتى اإليلاّن . 

 مي لينيا : حتى اإليلاّن ؟! 

  و45 : َّنا هل نفًسا إيلاٌّن أىلس من كّل إيلاّن "  مرنلش

ويسلق الونينأ على لساّن ش صياتا ما يأفّسر اتصا  الوب بدراة إيلانية 
أىالس ماان اإليلااّن الاادينت ، حيامأ يساارد اللىااا ع التات تنكاادأ أّن  ها ا الوااب كاااّن      

 السبب الر يست بعتناق كٍل من مرنلشلبريسنا  الديانة اللسيوية : 

مي لينيا : للب امرأتأن اللسيوية للا كناَت اعتنحاَت دياَن اللسايح ... أناَت الفتات       " 
 اللانّت اللنمنأ باللانيِة ، وساعدأ دىيانل  اَيلن فت م ابوا السابحة ! 

مرنلش : وللبت أناَت للاا اعتنحات  اَميارةأ بريسانا دياَن اللسايح وهات اللنمناةأ          
   و46 بديِن أبي ا دىيانل  . " 

فحاد كااّن الواُب      –فات ها ا اللسارحية      –ىدٌر ال  صيات الر يساية   الوُب
مَلااا دفع ااا إلااى انت ااار م االينيا ، واللفاااء    –اَولااى  -ىاادر اَمياارة " بريساانا " 

لع دها اللحاد  معاا ؛ حتاى تلفيات   فات ساِن ال لساين . كا لن كااّن الواُب ىادر            
اة ؛ فاختارت أّن تدفن حية التت آارت الوب على الوي–الثانية  –اَميرة  بريسنا

مع م لينيا . وهن ا تعَدت ش صيةأ م لينيا حدود ال ات اإلنساانية لتصابح  دبلاة    
 رمزية على ىلة الوّب . 

ويبرمأ الونينأ رتيتا الفنرية حلل ىلة الوب و انغراسا فت الجبّلة الب ارية   
يااا  " حاالل ومنِدب اا " غال  -الثانيااة  –مان خااتل ها ا الواالار بااين " بريسانا "    

اَميرة بريسنا اَولى وع دها اللحد  مع مي لينيا ، حيم يلِظ أ الونينأ ىدرتا 
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على الترميز ليطرح  للصاطلح " الع اد اللحاد  " أكثار مان دبلاة ملَمعاٍة باين         
 اإليلاّن وبين الوّب  : 

 " اَميرة : تأرس مع من  ه ا الع دأ اللحد  ؟ 

 من  غيِر اهلل تريدين ؟غاليا  : مع اهلل يا ملبتت . مع 

 اَميرة : كنتأ أحسبأا مع من  اختارأا ىلبأ ا . 

. أو ي تاارأ ىلبأ اا غياَر     غاليا  :   مساتننًرا و حاشاا هلل ياا مالبتت ! أساتغفرأ اهللَ     
 ؟اهلِل

اَميرة: وما يلنعأ ؟ إّّن ىلَب اللرأة يّتسعأ دا ًلا هلل وغيِر اهلل . إّنن ب تعر أ ىلاَب  
  و47 غاليا  . إنن أحلٌر . " اللرأِة يا 

كلا يسالق الوناينأ يحيناا بنفاساة الواب وضارورتا اإلنساانية   فات عاّدة ملاضاع           
 على لساّن اَميرة بريسنا "  ، من ا : 

 " اَميرةأ : إ ّن كانت ىِديسًة ححيحّيًة ؟ 

 غاليا  : وهل فت ه ا شنب ! 

  و 48 تنلَّن امرأًة لل استطاعتلأ أّن اَميرة : ب شّن أّّن ه ا الحّديسة كانت تأفّم

 يطرحأ الدبلة  ات ا على لساّن بريسنا  التت تعلنأ انويامها للوب والوياة  :

 " اَميرة   فت ت ّنن و أنا ىديسة ؟! كل شٍن إَلا ه ا . " 

   و49 وتحلل :"  كَلا . لستأ أريدأ . ليس ه ا حأللت . "

الوااَب بلصاافا للًنااا خاًصااا ماان اإليلاااّن ماان     كاا لن يطاارحأ  الونيلأرتيتااا 
ختل إبرام ابحتلابت الدبلية للفردة  " ابنت ار " على لساّن كٍل من  بريسنا 
، ومنّدب ا غاليا  ؛ حيامأ تنكاد بريسانا أّّن اادت ا كانات تنت ار حبيب اا ، بينلاا         

 ينكد غاليا  أن ا كانت تنت رأ اللسيح . 

ٌ. تستلر ه ا الدبلة نسغ اللسار  يلاَّن حبب عليرالوُب إيلاٌّن عليٌر ، واإل
الاادرامت للساارحية أهاال الن اا  ، حتااى ن ايااة اَحاادا  ؛ فوااين يلاالتأ مرناالش  
مننًرا البعم وارتنام اللالد اإلنسانت على غاية أو منطر ، يستغفر لا م الينيا  

تأ منمنا ؛ َناا  م لينيا فيللاأَمو50 فحد ىلَبا ، وب يعت ما يحلل."بحللا إنا " ىانٌو 
: " أش دأ يللتأ عاشًحا . يحلل م لينيا عند سنرات الللت  –فت رتية الناتب  –

 و51  .أأش دأ اللسيَح أّنت أتمنأ بالبعاِم َّّن لات ىلًباا يواُب . "     اهلَل أنت أملتأ منمنا
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بعد دفن اا فات   -ك لن تألصت " بريسنا " منّدب ا غاليا   بأَلا ي كرها عند النا  
  و52  بأّن ا ىّديسة ، بل  بأن ا " امرأة أحّبت "  – الن  

 ي لحلس الزماّن : تصَدتإرادٌة  الوِب 

ىيلاٌة مطلحاٌة ، أنفاَس        -فات ها ا اللسارحية     –يطرحأ تلفير الونين الوَب 
وأالاَن ماان الوياااة  ات اا  ؛ ىاالًة ميتافيزيحيااًة  ب متناهياة تتصاادس لحاالس الزماااّن .    

وعلى رأس ا تناهت  –الوُب ىدٌر ومصيٌر حتلُت يلااا با اإلنساّنأ ملاىفا الوِدية 
باين هااتين الحالتين      -فت طبحاتا العلير   - وىد دار الصراعأ  -الزماّن والللت 
وهال صاراٌع فلسافتب يت ا أ مان ال  صايات         -الواب والزمااّن    -الليتافيزيحيتين  

" فالصاراعأ الصاويحأ يتنالّنأ فات ظااهرا مان       رملًما ووساا ل وكيانااٍت  إشاارية    
ىلتين متعارضتين ، وفات باطناا تنالّنأ كال ب مان هااتين الحالتين نتيجاة ل اروٍ           
معحاادة مت ااابنة فاات تسلسااٍل ممناات متتااابٍع بوياامأ يجعاال التاالتر بالًغااا الغايااة ماان   

  و53 " ّنأ بدب من أّن ينت ت بابنفجار الرعب وال دة حتى ب ينل

الوُب هل أول شعلٍر إنسانت وأول عاطفٍة تنتفضأ فت م اعر أهال الن ا    
هال االهر    عند لو ة البعام ؛ وكاأَّن الواُب هال الل صالص بالبعام ، أو كأناا       

بلا يعُد نحًما لجلهر اللعنى فت الطرح الحرآنات لحصاة أصاواي     –حد  البعم 
واشاتياق  مرنالش    –فاللسارحية تبادأأ باشاتياق م الينيا  إلاى  بريسانا        -الن    

وتنت ت  بغلبة الوب على بريسنا ، وإصرارها على الدفن معا فت  –إلى أسرتا 
وبريسنا  إطارا ل  ا اللسارحية ، وفلًناا    الن    . وهن ا كاّن الوُب بين م لينيا

دبلًيا يمُن ش صيات ا وأحداا ا  ؛ بلا يبرم ىدرة الوب علاى التصاّدي للازمن ؛    
 –طلال اتاة ىروّن  –فت طرح تلفير الونين  –فحد ظل الوُب فت ىلب م لينيا 

فيا من علاط  الوياة وم اعرها ، بلا يطرح أ  -وبأعَم  –وكاّن أول ما انتفض 
 اكاارة الحلااب أىاالس ماان  واعيااة الزماااّن . وكااأَّن الوااَب هاال هلاازةأ اللصااِل  بااين   

فت اللىِت  –والواضر واللستحبل ، وهل  –اللاال فت الحروِّن الثتاة  –اللاضت 
 أىلس من ه ا اَممنة الثتاة .  – اتا 

 -بعااد وفاااة أساارتا –وماع ترااااع إيلاااّن مرنلشاابالوّب ، ولجل ااا إلاى العحاال   
كرمٍز لحدرة الوّب على التصّدي لحلة الزماّن الدرامت  اللسار لينيا منلًلا يبحى م

على إمداد روحا بالحدرة على ملاصلة الوياة  فت غير ب الوحدرةب ملىًنا يبحى . 
رادة بلاا يجعال ها ا اليحاين يبادو وكأناا اإل      –بال بعاد خروااا مان الازمن       -ممنا 

 اة المارورة الليتافيزيحياة  ؛ فحالة     فات ملاا  اإلنسااّنأ  اإلنسانية التت يتسالح ب اا   
ماان أهاان ال اارو  الفنيااة التاات تنفاال      –فاات العلاال الاادرامت    –إرادة ال  صااية 

للصااراع الحاالة والتااأّمم  " فال  صاايةأ المااعيفة اإلرادة ، أو التاات ب إرادة ل ااا      
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تنلّنأ دا لا ش صية شديدةأ ال طر على اللسرحية ، وىاد ت اّل الفعال وتنت ات باا      
  و54 "  إلى الركلد .

بعد استستم  مرنلشاليللي ا   –يتوّللأ الل  دأ اللسرحت من التعّددية إلى اإلفراِد
ويبحى م لينيا بلفردا فت ملاا ة الحلس –لحلس الزمن وانسواب لا من ملاا تا 

الليتافيزيحية رامًزا بلاالدا اللفارد إلاى اغتاراي اإلنسااّن ووح اتا فات ملاا اة         
إلى ما ينتنازاأ التنالين اإلنساانت     –فت اللىِت  اتا  –الوتلية اللالدية ، ورامًزا

؛ وب  ا  اللأسَتِلبةتلّننا من الّتصدي ل  ا الوتليات  كامنةمن ع لٍة خفيٍة ، وىلة 
ملحياا باللزياد مان الادببت التات تسااهنأ ب تل اا فات         ينلّن التولل فت الل ا د  

 تعلير شونة التلتر الدرامت .   

هال الحالة التات     –اع الفلسافت فات ها ا اللسارحية     فت الصر –ي ُل  الوُب 
بعد أّن هري  مرنلشليللي ا  –يتصَدس ب ا م لينيا للزماّن ك اٍت إنسانية وحيدٍة 

وي ل الواب يلاُدا بالحادرة علاى ملاا اة الحاروّن        –من ه ا الصراع إلى الن   
العنفلاّن ، الثتاة الفاصلة بينا وبين ما بعد البعم ، بل ويلُدا بال علر بال باي و

حتى تصل اَحدا أ إلى  روة درامية اديدة هت اكت ا  م الينيا مالت بريسانا    
ويواد أ التوالل فات الللىا  الادرامت      –أاناء حلارا مع بريسنا الثانياة  –حبيبتا 

وكأنااا  –َول ماارة علااى مساتلس اَحاادا    –لل الينيا ؛ فيلااااا الاازمن ويساا لا  
م لينيا : أي ا اإللا ، أعطنات عحات أرس باا    " : بعد إفاىة ىلبا  يراا لللرة اَولى 

، أعطناات الناالر أو أعطناات اللاالت . اليح ااة .الناالم .العحاال . العحاال ... مرناالش  
.أين أنت ياا مرنالش ؟ ! أيان نوانأ ؟ أيان نوان اآلّن .. أحاتمأ الن ا  ؟ أأناا فات           

إلاَت   ححيحة ؟ أأنا فت الن   ؟ ! ما ه ا اَعلدة ؟!   يت بوأ بين العلد فت الب ل و
يا مرنلش ... يا يللي ا ... إَنا ب نصلحأ للوياة ... إّنا ب نصلح للزمن ... ليسات  

  و55 لنا عحلل ...ب نصلح للوياة .! " 

 متناٍا ، وهل الزمنأ خصٌن ىلٌي مراوٌل ب –فت ه ا الصراع  –إَّن ال صن 
، وهل ب  ا الصفات  يناسبأ  العلل اللسرحت ؛ حيمأ يجعل  الصراَع  فت حالة 
تلتٍر وتأهٍب دا ن لتنفجار . إَّن العلل اللسرحت  ب يتطلب ال  صاية الر يساية   

ل ا ا   –والنيااّن اللعاادي    –بل ي اتر  أيماا واالد ال صان      –أو البطل  –فحو 
اَع ، ويباارماأ ، ويباارمأ الل اااعر واللعااانت " وباادوّن   البطاال ، بلااا ي اانل الصاار  

هاتين ال  صيتين ب يلننأ أّن يلاَد ما يدفعأ اللسرحيَة إلاى اَماام ، أو ماا يثيارأ     
  و56 الصراَع في ا . " 

وب ينوصاار اَماار فاات مجاارد وااالد بطاال وخصاان ، أو ش صااية ر يسااية  
الحلة التممااة وكياااّن معاااٍد ل ااا ، باال يجااب أّن تتصااَ   كاال ش صااية من لااا باا       
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لللاا ة اَخرس ، وت ديد والدها حتاى ن اياة اَحادا  ، ملاا ي انل الوبناة ،       
ويبزأ  رس اَحدا  ، وصلب إلى اَمماة ، اان الوال . " يجاب أّن تنالّن هاتااّن       
ال  صاايتاّن ماان ال  صاايات الصاالبة الحليااة اإلرادة التاات ب تعاار أ ابنثناااَء أو    

لصااراَع  ... وهاا ا شاارٌ  مطلااليأ فاات   اللساااومة فاات أغراضاا ا التاات أن اابت  ا  
 و57 ال صن أكثر مّلا هل مطللٌي فت البطل اَول . "

تتصاعدأ حدةأ الللاا ةأ الدرامياةأ باين الواّب والازمن بادًءا مان ها ا الا روة         
الفارىة فت مسار اَحدا  فت اللسرحية ؛ حيم يلّثل م لينيا ىلة الواب التات ب   

و ه ا اللنونى من الللاا ة منونى ملًحا من تتمعمعأ أمام الزماّن ؛ ومن ان يبد
شااأنا أّن يغااري الناتااب اللساارحت بابسااتلرار فيااا وإن اااء اللساارحية علااى هاا ا  
النول السلس اللنطحت ال ي يحنع اللنطر الب اري ، ولنان تلفيار الوناين ينتصارأ      

، يستلر فات طارح   لرتيتا الفنرية التت تنتصرأ لحدرة الوب على مجاب ة الزماّن 
الثحة واليحين فت ىدرة الحلب اإلنسانت على الّتصدي إلشناليات اللاالد اإلنساانت   

فات ها ا    –؛ ومن اَن يطارحأ لناا تلفيار الوناين دبلاة مده اة مان دببت البعام         
من ختل م اض ع ار   –أو توديد ىلس الوّب  –هت بعم الوب  –اللسرحية 

الثانيااة ، وب اا ا الع اار الجديااد تتجااددأ ىاالس اديااد فاات ىلااب م االينيا تجاااا بريساانا 
وملاا ااة اللاالت اللاااال فاات رحياال بريساانا     –مي االينيا علااى ملاا ااة الزماااّن   

حاب   –يطرح تلفير الونين ه ا البعم الجديد ملتًدا مان البعام اَول    –اَولى 
بلا يجعل بريسنا الوفيدة امتداد لجّدت ا ، وكأّن ا ت ارت م الينيا   –بريسنا الجدة 

 لوياة من  اتاة ىروٍّن ، وكأَّن بريسنا الجدة لن تلت  . ا

إَّن تجدَد ىلس الوِب دبلة أساسية من دببت البعم فت ه ا اللسرحية تبرمأ 
النيفية الفنية اللده ة التت نحاض ب اا الوناينأ اللعناى الر يسات للحصاة التاري ياة        

 –وعبارات  –الل ه ا الدبلة الل لة عبر عدة يطرح الونينأَصواي الن   .
 :الوفيدة وم لينيا –فت الولار بين بريسنا

" م لينيا : ما هت الثلثلا اة عاام ؟ ! وماا هات تلان الباراهينأ التات تثباتأ لات أناِن           
لسِت إياها ؟! وما هل  لن الليال الرهيابأ الا ي ينن ا أ لات أناِن امارأٌة أخارس ،         

اآلّن فت ححيحة واحدٍة : أنات   وأّّن بيننا هلة ؟! كل ه ا ب ي ُلنت اآلّن َنت عا ٌش
 و 58 سعيٌد هنا ... وأَّن ىلبت هنا . " 

عند علدتا إلى الن     -ويرددأ م لينيا اللعنى  اتا فت حلارا مع مرنلش
ينكد تلسنا بالوياة ، وب مبابتا بالزماّن َنا شعر بادبيب   –فت الفصل اَخير 

 الوب اانيًة ، وشعر بالوياة : 
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: لحد راعتأ وأنا فاىدأ اَمل فت الوياة ، ولنن ... اَّن أحُس أنت أحُب  " م لينيا
  و59  يا مرنلش ... أحب بنل ما يستطيعا ىلب... "

إَّن ش صااية م االينيا  بلااا تلتلاانأ ماان هاا ا الطاىااات الروحيااة الحااادرة علااى   
بلاا  و –الَلاموادود   –النفا  إلى صلين الوياة من ختل ها ا الحلاب اللفعان بالواب     

علاى الّتصادي للنياناات الوّدياة      –اللتلاصلة  –يلتلن من شجاعة الحلب وىدرتا 
يتعادس حادود الا ات اإلنساانية       -إّناا ب ا ا كلاا     –الللثلة فت الزماّن واللالت   –

ليصل إلاى مصاا    –من ختل ش صيتا فت ه ا اللسرحية  -التت يحلم بتلثيل ا 
يلاااا خصاًلا فات سااحة الحتاال ،       البطل التراايدي ، البطل التراايادي الا ي ب  

وب يلااااا أعااداء يزّااالّن بااا إلااى النيااراّن واَفاااعت  ومتاهااات الجبااال ، باال         
 -يتصدس ل صاٍن خصايٍن منغار  فات عصاب اللاالد ، بال هال ىااطرة اللاالد           

. وماان هنااا نسااتعيرأ النللااة  التاات   وهاال الزماااّن   -وحافلااة اللاالت فاات آّن واحااد   
نوااى التجريباات لصااتح عبااد الصاابلر فاات   وصاا  ب ااا د. أسااامة أباال طالااب الل  

وهااال أَّن   هااا ا  –فااات مسااارحيتا اللعروفاااة عناااا   -معالجاااة ش صاااية الواااتج 
اللعالجة  "َ  مواولة واضوٌة مودّدةأ الحصد واللعالن لللارسة تطبيِر " ت.   . 

، علاى   إليلت " ال ا ير علاى ش صاية تلماا  بينيات ، فات اعال الحاِديِس بطًلاا         
   و60 ".نانيةخت  الحاعدة البل

 : البعُث من رحِم الحِّب

كلاا   –مثللاا ابتادأت بالبعام     –تنت ت أحدا أ اللسرحيةأ باللعاٍد ببعاٍم ادياٍد    
بلااا ي اايرأ إلااى  –مثللااا ابتاادأت بل اااعر الوااّب  –أن ااا تنت اات باالبدة حااٍب اديااٍد 

  –فاات رتيااة تلفياار الونااين   -بااين الوااّب وبااين البعاام     وااالد رابطااٍة  وطياادةٍ 
تطاارحأ  الوااّب منبثًحااا ورحًلااا للبعاام وتجاادد الوياااة . وإّن الناتااب ب يتركنااا أمااام 
ال نيااة الدبليااة  كثيااًرا  ؛ حياامأ يتاارتأ لنااا كثياارا ماان العتمااات الماال ية علااى       

 الطرير الللصل إلى ه ا الرتية . 

 –الوفيادة   –ا من ه ا العتماات دفاع الناتاب ش صايتت م الينيا ، و بريسان      
وىديلة من حيم امتدادها فات روح بريسانا    –إلى اللىلع فت عتىة حٍب اديدة 

أانااء   –ه ا العتىاة توارضأ م الينيا علاى التلسان بالرغباة فات الويااة          –الجدة 
كلا ت يحا لو اٍت خالدة من الساعادة لان يا ى ا عبار منباع غيار        –سنرات الللت 

لو ااات اَخياارة فاات ينااا وبااين بريساانا فاات المنبااع الوااّب . ولنحاارأ هاا ا الواالار ب
 الن   :

 " م لينيا : الز ...من ...
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 بريسنا : الزمنأ ؟ ب شتء يفصلأنت عنن . إّّن الحلَب أىلس من الزمن !

 م لينيا : أحلٌن ... آخٌر ... سعيد ...؟ 

. ولايس  ي لنات بعاد    بريسنا : بل ححيحة ... ححيحة خالدة يام لينيا ...أنا بريسانا  
أّن أكلّن هت أو ب أكلّن ، بل من يدري لعلت هت ! إّن ال با بيننا ليس مصادفة 
، ومحابلتنا ليست مصادفة ك لن ... محابلتنا فت ه ا الجيلّ  إَنن بأعثَت لات وبأعثاتأ   

 أنا  لن... بعثا من نلع آخر . ىن ... واحت ... وعش  ... 

 م لينيا : يا للسعا... دة  ! 

يسنا : نعن ... لسات أرياد ... لسات أرياد اللالت ... ربااا ..أنحا نت ... هااهت         بر
 .  و 61  السعادة ... ها ... ىد ى رنا الزمن ... الحلب ى ر ... "

فات ملاا اة   –وضاآلتا   –ويسلق الناتب على لساّن بريسنا نسابية الازمن   
الوب ؛ ومن ان ىدرة الحلب العاشر على تجاوم كتلة الزمن  ، وت ّطت حاازهاا  
التحليدي ال ي ينت ت بالللت . يطرح الونين على لساّن بريسنا ماا يصالر ىادرة    
الوب على العايش فات اللاضات والواضار واللساتحبل دوّن حاااة للعااء الجساد         

 الزماّن  :  اللادي ، ودوّن حساي ل  ا الصلر اللتنلعة من

" بريسنا : نعن ..نعن الحلابأ ى ار الازمن . إن اض ياا م الينيا . إنات منا  حاداتأان          
  و62  لللرة اَولى وكأنت أحبن من  الثلا ة عام وسل  أحبن َلل  اَعلام .."

فاات  انبااات هاا ا  –ومنتنااٍز  –يطاارح الناتاابأ يحينااا ببعااٍم  اديااد م تاازٍّن  
داخاال  جابة الللاان لنصاايوة الصااياد  بتاارت اتاااة معاااول تاسااالن اا  ماان خااتل 

؛ حتى يستعين ب ا أهلأ الن   علاى ال اروج مناا فات بعاث ن الثاانت  فات        الن   
مماان آخاار وع ااٍد اديااد ؛ بلااا ياان ّنأ باادورٍة ادياادة ماان الوااب والبعاام ، والبعاام  

 اللرتنز على الوب .  

سنا   الجدة و تبحى وهن ا تبحى ال  صيات متعالحة بالوب حتى الللت : بري
علااى حب ااا لل االينيا حتااى ياادهل ا اللاالتأ ، فتطلاابأ أّن تلاالَت فاات الللىااع الاا ي    

تلاااااأ بوّب ااا لل االينيا ال اال     –الوفياادة  –اختاازَّن م اااعر حب لااا ، وبريساانا  
بنصارارها علاى   من الللت ؛ فتتوّدس اللالَت وتلاا اا    –الغريزي  –اإلنسانت 

ليناالّن هاا ا اللاالتأ بعًثااا آخاار للوااب، فاات مماان اديااد   أّن تاادفن حّيااة مااع م االينيا
 –يلااااا ساانرات اللاالت بع ااٍر اديااد لبريساانا   –علااى صااعيٍد آخاار   –.م االينيا
ويأ اا دأ اهلل علااى حبااا ، وعلااى     –الحديلااة  –وم تلفااة عاان   –ملتاادة  –ادياادة 

إّنَ  تلفير الونين ب ي تن أحدا   انطتىا إلى اإليلاّن با ، من ختل ه ا الوّب .
بانت اااء التاالتر   -ولاال لوِ ّيااا  –للساارحية ب تااام تحلياادي يلاانح اللأتلّحاات شااعلًرا  ا
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الواادة    -والصراع الدراميين ؛ بال  ي اتنأ اَحاداَ  بلأفتاتح ادياٍد مان التحاابتت         
يحّدم لناا الويااة    –تلفير الونين –بين الوِب والللت ، والبعم ، وابنت ار . إّنا 

الوياة التت ب ينت ات في اا شاٌن وب يلالتأ ؛ إَلاا       –ة فت ه ا اللسرحية اللتفرد –
لينبثر من رحلا ميتدأ شتء آخر ، وبعٌم آخر ، بعٌم ب تراا العيلّنأ ، بل تارااأ  
اَرواحأ . " يبحى التلتر بين التحابتت من دوّن حٍل ... ب تلادأ الحادرةأ البتغياةأ   

صاال ا ماان حياامأ هاات تاارتبوأ    ل اا ا التحااابتت باعتبارهااا منعزلااة ، إّنلااا فاات تلف    
الوياةأ فلاٌن مان التحاابتت الواادة اللتالترة اللتصاارعة :        و63 " بتحابتٍت أخرس .

الليتد والللت ، الللت والبعم ، العجز والّتصدي . اإلنساّنأ يعيشأ فت فلٍن من 
ها ا التحاابتت ، يعايشأ ليلاااا ها ا التحااابتت التات يصادمأ في اا تناهيياا الب ااري          

 متناهت من الحلس الليتافيزيحية . بالَلا
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 :الخاتمة

مااع  لاان يرتنااز تلفياار الونااين فاات مساارحية " أهاال الن اا  "  علسالتناااص 
بلعناااا  –الطاارح الحرآناات َحاادا  هاا ا الحصااة ، كلااا لاان يرتنااز علااى ابسااتل ام  

باال اعتلااد علااى منوااًى تجريبااٍت أكثاار حريااة واّتساااعا        –اللواادود  –التحلياادي 
للتجربة الجلالية ، وأكثر إبراًما لحدرات الناتب اللسرحت ، وطاىاتا اإلبداعية ، 

وتف  من الحصة الحرآنية إّلا بوداين ، وهل " نحض اللعنى " ، فتلفير الونين لن ي
، اان باادر الناتابأ إلاى  نحاض      هلا : سباتأ أهل الن   ، وبعث ن من ه ا السبات 

 اللعنى من ختل : 

 –وهاال ااالهر اللعجاازة فاات الحصااة    –طاارح دبلااة ادياادة للبعاام : أوًب -
فجعل البعام حادًاا واىًعاا فات الحلاب اإلنساانت ، مساتنًدا إلاى ىالس الواب           

ة علاى التصادي للتنااهت الب اري ، ولفعال الزمااّن وىالة اللالت ،         الحادر
وطرح الناتبأ الوّب لصيًحا بالبعم وبر ًخا لل للد ، واعل ملت الحلاب  

أو مدخًلا للمع  الب ري اللندي إلى الللت الوحيحات والتنااهت    –سببا 
الب ري . طرح تلفير الونين ه ا الدبلاة ال اصاة مان خاتل التلظيا       

 صاايات ، وماان خااتل ن ااام العتمااات اللغليااة ، وتعاادد       الرماازي لل 
طبحااات الدبلااة فاات لغااة الواالار ، وماان خااتل تااأطير أحاادا  اللساارحية 

وصاالًلا إلااى طاارح وعااٍد  –ابتااداًء وانت اااًء  –بلااداٍر ماان الوااب والبعاام 
 ببعم اديٍد من ختل وبدة حب اديد . 

،  تراايدًيا بطًتها باعتبار ش صيتا اللولرية م تلفير الونين ا : ىداانًي -
كلللاٍح آخار مان متماح نحاض      ًفا ب  ا ال  صية عن بعدها الدينت رومن

 اللعنى .
ال اص بحصة أهل الن    -استطاع تلفير الونين  نحَض اللعنى  االًثا : -

الوادود اللادياة    ت َطت دبلاةٍ فات أكثار مان      طارح الن اِ    مان خاتل    –
فحد طأرح الوُب ك ًفا تأوي إليا ال اتأ اإلنسانية بوثا  ؛ للناّن اللعرو  ل

لللاا اة  عن ال اتص والنجااة مان ابغتاراي ، كلاا طأارح العحالأ ك ًفاا         
معمااتت اللااالد اإلنسااانت ، وكاا لن طأاارح اإليلاااّنأ ك ًفااا ماان ال اال    

فحااد  –كتجليااٍ  صاا رٍي   –واللاالت واللح ااة . أَمااا الن اا أ اللااادي     
يحاع   –ب كلناّن َحدا  ىصاة دينياة    –أسطلرٍي طرحا الونينأ كلناٍّن 

فت منطحة وسٍو بين الحبر والسنن ؛ ف ل مأوتمانأ السابات اإلعجاامي ،    
بعاٍم إعجاامي . وهال الولحاةأ      -أكثار مان   -ومأوتمنأ الوّب الحادر علاى  
اللتماامة  –اللتنافرة فت اللنطر العحلت  –التت تربو اَممنة اللتمادة 

أو فات الحلاب العاشار .  وب ا ا الطارح ال ااص        –فت الل يلاة اإلنساانية   
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. وماان خااتل هاا ا اللعالجااة الفنيااة اللتفااّردة اسااتطاع      لربعاااد الدبليااة  
علًلاا يرىاى إلاى     –الفناري   –تلفير الونين أّن يحادم لللسارح التجريبات    

مصا  اَعلال اإلبداعية اإلنساانية  ات الطبيعاة الللولياة ، فلسارحية     
الللولت من ختل تصادي ا لتصالير الصاراع    أهل الن   تولل الطابع 

وهاال صااراٌع أكثاارأ  –اإلنساااّن والزماااّن  –بااين اللتناااهت والليتااافيزيحت 
من التوام ال علي واَمن فات سااحات    –ورهبًة  وترويًعا  –حدًة وىلًة 
 الحتال . 

 –طيفياة  ، أو  فت وضعيٍة شابوية ش صيات اللسرحية   عرض :رابًعا  -
بلعانات ن مان   –أيما  –مأبّررة بلالدهن اإلعجامي ، ومبررة –حأللية 

حتبت ال ِن فت واالدهن الفعلات خاارج إطاارهن الزمناِت اللاضالي .       
 اتأ دبلاة رمزياة علاى طبيعاة     عتماٌة   –فت حِد  ات اا   –ه ا اللضعية 

االد اإلنسااانت اللغتااري فاات الناالّن ، كلااا أّن ااا ماان متمااح التجريااب  الل
ا اللسرحية ، ومن أبرم متمح اللسرحت الوداات عناد "  البارمة فت ه 

 بري ت " ورفاىا . 
 تلظي  بناء اللسرحية تلظيًفا دبلّيا :خامًسا : -

على أربعة فصلل ، دارت أحادا  الفصال اَول   اللسرحية  اشتللت ه ا
والفصل اَخير ، فت الن   ، ودارت أحدا  الفصل الثانت ،  –من ا  –

فاان ا مااا  –فاات ىصاار الللاان الجديااد   –ل اَعلاادة والفصاال الثالاام فاات ب اا
والحلب  -بلصفا رمًزا للوب  –استومرنا الدبلة الرمزية لب ل اَعلدة 

ا تعّلاار إ ا مااا استوماارنا ماا، واللتصااّدي للزماااّن واللاالت   -اإلنسااانت  
مجتلعة فات اللاضات    –بالن   من دببٍت بلصفا رمًزا لحلس الزماّن  

مااًزا لللناااّن الواماال للساالات اَسااطلرية ،    ور –والواضاار واللسااتحبل  
 باعتباارا  الواّب  تبارمأ  أدركنا أّّن وضعية فصالل اللسارحية ب ا ا النيفياة     

 -الن ا   ، وتبارمأ  ىلب اللاالد اإلنساانت اللواا  بحالس الزمااّن الوتلياة       
وختاااٍم ل اا ا اللااالد    حكماالفتت باااٍي ، أو كلفتاات    -بلضااعيتا الرمزيااة  

اإلنسانت . ه ا التلظي أ الدبلت للبنية ال نلية لللسارحية  تلظياٌ  يبارمأ    
ارأة  تلفير الونين علاى ارتيااد مساارات اللسارحت التجريبات بلعالجاة       
تاادُل علااى ابىتاادار الفناات ، والااتلّنن ماان أدوات اإلبااداع اللرتناازة علااى    

ت إلباارام الرتيااة الفنريااة  علاار الفناار والل ااارة فاات تطليااع ال اانل الفناا  
  -الفناري   –بأبعادها الثرية التت تتصّدس بتعدد احتلابت اا ، وب تناهي اا   

 للتناهت الب ري . 
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