
وليلمحيهيصدءف!لرالصبىلهريا

؟حصىعحهـ-صا-ال!

!ير!صلمو!وجمرعهم!ل

أذاوالصراصير.قلناكماحقيقيةصراصيرامام؟الطبعنحنما:كالوسواسشبابهفياللحيمعقلعلىتسلطتا)*(فكرتان

النمل.للجثافلفريسةوبانت،نهوضاف*خطعللمظهرهامحلىانقلبتوإحطالمعروفالنملمنادفىتملا،ايضانحن،لسنااننااناادر

اللغامفةالاشاراتتلكمعنىماولكن.الوزيرلابنحدتماوهذاننتف-وشنيعةميتةواي؟هومانعرفلااخرجوهرمنآخرن!لمن

عن،ابتعادهجدينهوالىآبنهنزهة"بواءة))الىالوزيرصرتفي!جةزوالىخليلةمنالمرأةتتحولعندماالحب

وكاهحهاالمملك!ةعاللمالملكيستدعيومحندما؟والغامراتالمغازلات،المديدةإكأحاطوالارومار!االلفكرتينهاتينالىيبدو

يرهزاقلا،!جزهطفيعلناى،ا!مملخطرلدرءطريقةفيلاسحمتنشارتهماب!د،بداًءكهيجدللمحدالىاللخناقعاليهوضيقتا،بالانتاجاللغن!ية

أ)دقيا!لهذاثما؟،((ا!ل"ا!موا!رينأر!لممعجزالى!جز!ما.مت:*س!ايمخحهماانمن،كاداوءمرهمنامصعابعااللعقداتمان

اهـىالوحيداهـبهلكانولم؟امامهعاجريئوالدينال!لملقف."صرصارمصير""سرحي!ةكانتوهكذا

هو:خطرهءدردامما،واحدةالتيجةآن؟انان!واالى؟صصار!ر

..فرره!هارررأطريقةنجدانويجب..؟كلناانه:الملكةمأساةهيساةوالى،الرجلالدقةوجهوعلى،الانسانهو؟لصرصار

.ظهركعلىتستلقيلاانهيالوحيدةاللطريقة:الملكيجبالتباسلك!وهنعا.لاالمتصرصرآلان!سانا،،الصرصار-الانسان

الحل!كلهوعندداذنهذا:الملكةشخصياتلان،رهزيةمسرحيةاماملسناانناالىالانمننشيرإن

..!2(حميما!ندنا:ا!رئالصراصير."هلكةفيتدورصراصير،اواحداثهافعلاهيالمسرحيةهذه

منمعيننمطالىرمزالمطاف2تمةخافيمواللصرصار2انوصحيح

،ظهرهعلى"وقع"قد،الذكر،ا)يزيرابنانلاحظناماواذاانقبلصرصطرايضااللصرءما!ولكن،المتمرصرالانسان،الانسان

طهرهاعلى،(تستلقي))لاءنهافالمطلوب،الاقلى،الملكةاماآخركائنلايادمزا*ون

الجنسي.الغعلهوالمقصودآنفيشكعمدتايعدلم،استلظءخطراتواجهوهيالمواصيرمملكةعلىتنفتحالمسرحيةان

ا!صراصيريفثرساللذياحيقبالنمل:نملينالنملىكاىهناومن3ظهرعلىمنقلجماصرصارا.نبصرتكأدماالتياأنملجحافلى:داهما

رجولمحةيفمترساللذيالرفزيوالنمل،ظهورهاعلىتنقلبعندمااودارالىموكبفيجثشهوتحملارباأرباوتمزقهعليهتنقضحتى

.اثرأةاوالانثىاواثجنسياللصلفيمتمثلاالصراصيرمناللذكور:الوز،يرابنانبالمملكةحلتالتيالفواجعواخر.تموينها

انيتوصكلللحكيمكيفامكن.يضساءليانا!قارىءحقمنكانوربما!مولايياكبرىكارثة...!كارثة:الوزير

منالاداتهاتحذذقلاالذكررجولةارفمعلوم؟المفاوقةهدهمنلالى؟الخيرما.الملك

الرجولة؟تفوسالانوثةاناللحكح!ميقولفكيف،الانثىاًنوثةخلال...الوحيدوللدي...مولايياابني:الوزير

خىكتبناهوما،المسلمةهذهمحلىيقومالحكيمعاللمكلانإلحق؟لهما:الملك

هنانثيرانبدلالكنو.ذلكعلى!لتديىلىمحاولةلأآلايكنللمالانالغم-هـربيعفيوهومات!شبابهعلىمبكياذهب:الوزير

مسرحيةفيتلكمسلمتهعلىافنعديلبعضادخلال!كيمانالى...ق!ل0.0قتل...الصباوريعان

وجى"محلىهيهنااللذكرتغترسالتيفالاتتى."صرصارمصير"؟اللقاتلومن...؟كيف...؟قتل:الملك

عقاهافيالحديثالمجتمعادخللتياالانتى،صرةالمطالاننىالتدقيق؟..النملأالوزير

المرحية:فيالاولىالسطورمنيتجلىماوهذا..للر!لمساوير-ةانهها.ايصالنمل:الملك

...ال!ملوقتحان....!استيقظي،،قومي:الملك...التملغيرشيءولا...النمل:الوزير

.ء؟حدثماذااخبرنا...!النملمناه:الملك
تسط!ولاوسآصب!رعني:الملكه

...!رروى!ليا...!!سيا:اروكفوقيسيوابني...-كاندائمايحثالذيحدث:الوزير

هننيبدلاانهتتذكزانيجبو...نائمةلستاني:ا"!ة...سنهفيمنفآن...النفىعنوالشرويجالنزهةلمجردالحائط

والتواليت!الزينةاف-4...جيداابنياخلافىاعرفلاني،باطبعبر"فةنزهةكانت

كل..0المغامراتالىولاا!غازلاتالىيميللا...اللجدمنتهىفي

الروجاتكلىكانتاًذا...0.051!والتوالليتالزبنة:الملك.لم..الفارغاللهومنالانواعهذه

!السلامالازواجكلعلىفقوليمثلك.؟حدثماذا...عليناما:الملك

ء!"لكةانيتنس،...ملكةانا:الملكةطبعا...ظهرهعلىوقع...الارضعلىووقعقممهزلت:الوزير

...الملكوانا:الملكوعندئذ...اقدا"علىوينهضوجههعلىينقلبانيستطعولم

...شيءفيبيننافرقلا...لمبسواء!واءمثلكاناالملكةانفا-هـ،لموكم،بهواحطط،وجيوش"بجماعاتهوجاء...ا(لتمللمحه

لا...قر!يوجد:الملك.0.)1(وقراهمدلهإلىبهوساروحمله

فضلك؟منالفرقهذاهوما:الملكة

...ارنشوارب:41!نادبفبدراسة-والواق!ع/الحلملهعبة"كقابمنفهصل)*(

.-!بيروتبداهـالاد،1عنقري!ليصدرالهذيالمالهحكيمتومديق

.؟ه-51مى-نفمحهالمصدر:)2(.13-12س-ابالالىمكتهبة-،(صرصهـلامحصيردا)1(

بة"



لأشكولانضحكاننا!يقاسلابماعقلاوسع3ومنهاأ!هىمخلوفى...شوأربللكانكماكسواربأءانا:قيلملكة

عقل!نرىمحندما،الحيوأنيةالمرتبةكلأللصراصيرمنالارفىنحن...تنواصبكمنأطولأناشواربيولكن...لعم:لملك2

المساءوكاس،متحركاصخماجبلاالانسانقدملهايصورالصغير...ك!لحوظغيرعفارقهذا:الملتة

مبيداةخانقامطواتجمعهامراكزعلى؟لمسؤح...الليكيخيل:الملك

بينوئيقارتباطوجودثومالوحظقدانهالواقعةالعاللميصورالديهوالسقيهاخيالك...انتاليكيخيلبلةالملكة

...خاعينوعمنكوارثويقع،مكانفيصراميرمحدةاجتماع...وبينكبمخيفارقوصوددائمالك

...المنحركةالجبالتقصدث،!وزيرمتقيمت!.الأقلالدأنمانحاوينبنكمغؤايدش!ورعندى:الملك

لمبيد.2الخانقوالمظر...بانضبط:العالم11(؟قعمتك:الملكة

القبيل.هذامنكوارثخبربلفني...صححهذا:الملك...سلطانيمنالانتفاصلىائمايحاولين...وسلطافي.الملك

اذا...،نعلميةالوجهةمناليوممؤكداهلىاأعبح:العالمكل!لىانامحليليسأ..منعلىسلطانك؟!لمطئك:اكلكلا

!طم!،ارفوءوهجوكلان،مكانفيالصراصيرمنع!داجتمعولاتطعمنيلاأشت...شيءفيمن!أحسنلستانت...حال

جماعتنافتدوسلؤوسولالمحمملهاليىجبالتحر!هـ،فرطن...تفسكأنتلطع!كما...نفسيأصمالتيانا...تس!:كي

مطورشاشعليتايفمراحوىاحيانوفي...سحقاويسحمها؟ذ!نأوركر

...آخرناعنيبيدناخانق.،بنفسهرزفهالىبمىصرمماوكل:المللى

اللماللم؟أيهاذللكسببوما.الملكة..أ؟(نفميأمرفيحر!ايااون:ا!!كة

طبيعية.ظواهرةلمال!ل"المناقرة"ت!نآناثزاويةهدهمنالصدقةكبيلمنوايس

نجتمعمحندماالاالطبيعيةا!ظواهر8هدتمعدثلاولماذا:الملكالىالملكقادتلا!د،بينهماالمم!،واةمتلةحولوأثلهـةالملكبين

عراصير؟طدةالمملكةأساطينأما!اوقفالتيالمشكلةتلك،النملهـكلةطرح

...تفسرالىبعدا!علميشوصلللمبألغاللمالاتجماههانتيءمحلىقالهراألملكيعدللموالتيالأيديمكتوفي

المطروهذاالمتحركةالجبسالهذهحقيقةهيوما:الملك:يتأوهأن

المبيد؟الخانق..آه..01051إا!نملمنئكلة:الملك

يقصداللخانقالمطروهذاألمنحركةالجبالهذهوهل:الملكة؟عندكماكلهذا..آه..اه:الملكة

اباد/تنا؟اللصراصير.وكذللك.حقيقينمل،قلنا،كما،أ.يضاالنملرلكن

...علمياعليهاالاجابةيمكنلاأسثلةكلهاهذه:العاللمشرطمحناللقديمة)مكرلاتهجديدمنيعرضأنللحكيميتيحماوهذا

كجمعناأكلماالاالكوارتهذهلقعلالماذااذن:الملكةهذامنألىقىنملاأيضانحنلكونلاءم9):،(؟ثنملي))الانس!ان

(!ط!والعلميستط!عهماكل..0مولاتيياأدريم!لا:العالمتعرفلاخر3جوهرمناخرنملمنوأحط(للديناالمعروف)النمل

قانون،أستخلاص،بينهااللعلاقةورب!،الفواهرهذهتسجيلبالنمسب"(للبشروضعيصبحآلزاويةهـذهومن.)13"؟هوما

.)5(طمييوكدماوهذا.النملالىبالنسبةاللصراصركوضعالصراصميرالى

نسخران،"العلمية"المنافثةهذهامام،لنايحقوبالطبع:الصراصير"انسانية"آخردف!ءأيمناكر

مننسوكرأننفسهالوقتفييتبغيألاولكن.الصرأصيرمن...راقيةمخلوقاتنحن.العاللم

/لمحيالاخرىهبم.تتخنطصراصيرفينانرىأنينبغيألال!أنفسنا؟مناأركىمخلوقاتلوجدألا:الملكة

قالهالقد؟اللامحن!ودانهونمعجزاتأمامالمحدودمحقلهاحدودالنملان...الارضعلىالمخلوقاتقىلرئحن...ألا:العاللم

هداسيدليسعندهالانسانان:"التعادلية"فياللحكيم.المعرفهذللكفوقفيهمنانحنأما...الطعامهويهمهماكلفلا

هذافيالمطثقةحريتهآوالاتسانوحدةفكوة")يؤيدلاوهو،الكون؟المعرفة:الملكة

وحريرف:ارادتهحدوديعرفانالانسانوعلى،"الكون،لناالتيلطسويلةاالشواربهذهان...للطبعباالعاللم

الح!ودوهذء،خاصةحدودفيحرةمحنديالانسانارادة)1بهانلمسكي!رةأحيانابل...الطعامالمسفيفقطنسمتحدمهالا

مصادقتوليستنواميسهبم،طاغية(راداتولليستقوانينهي...حقيقتهاواكتشافططبيعتهاتحسسلمجرد.،.تؤكللاأشياء

...النهايةفي"صيرهأمامحقاعاجزمحندكمافالاكسان...طالىئة...لاستطلاعاحبلمجرد...فعلا...كعلا:الملكة

يتخطاهاأقدائمايحاولونوامسفوانينالليهتدفعاللذيالمصيرهذاارادة...حبالمعرفة...الاستطلاعحب...نع!:ا)مالم

.)6("يتحراهاو0011.المعرفة

الانسان:المتصرصرلللانسانالاخرالوجهيتكنتفهناومننحرخ؟..الارادةضعافانناالملكةعزيزتي؟وتقولين:الملك

محنالصرصارعجز،الكاملةالمعرفةادراكعنالمحمودبعقلهاللعماجزإ..ممصتحيل؟هنااقوىالنمل!...محوداالارضمخوقاتأصلب

جمونوبذللك!المبيدالخانقوالمطراًلمتحركةالجبالحقيقةادراكيعرفلاولكنه...فيكلناكيففقطيعرفانه...،يعر!لاانه

واحد.بحجرعصفورين،العرصمارلىمزبامحتمادء،أصابقدالحكيمفكرةأدنىعندههل؟يعرمناآلنملهل؟..نكونمن..نحنمن

عبقريةشاءت:القولفيننوالىلابل،الحكيمبراعةشاءتولقد.)4!؟مغكرةخخلوقماتاننايدركهل؟طبي!عمتنا!ن..حقيقتناءن

المتصرصر،للانسانالاثنانانوجهان،اللعصغورانيسقطأناللحيمالمعرفةعلى،بقدرتهابرقيهاتبجحهافيا(صراصعيرمحذءأشبهوما

اللصرصارأحبر.فد(البانيو)ا!حمامحوضهوواهدهكانفيالنواميم"قعرفأنتحاولعند"،عماها2وماجهلهاالثدوما!دالبشر

كبيرةبحيرةبل،سحيقةهوةاكتشفبانهالبلاطأهلبقيةالعا!مالكونفيبكونقطىانهمتجاهلةالمحدودبعقلهاوتفسرها"الكبرى

"لماءباتمتلىءاوأحياناالماءمنتخلوأحيانا"نوعهامنعجيبة

...جافةتكونمحندما"ناصعابماضابيضاءملساء"حه!انهاوتكونا.نبساعسحنتمطقاذ،الحوارفبأدحكيمبراعةدنلاح!:11)

.اسهتفهامبعلامةاليدكر"أيالملئهقيمة"

مشاهدةفيرغبته،ممعرفةبحبمدفوعا،الملكالصرص(رويبدي.5ص،أص!رص:"!2)

.ء28-26ص،نهفسهالمصهـدر:(5).؟بةص-"الهـعاجىالهبرجمن":(3)

.70،1-601)محى،لالهيهةللتيعدالىا":!6).عا-94س-لمأصرص!لرمصيبرلا:(؟)
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يعا!وأنت...قبلدأنهضيأنا...كالعادة،نعم:محأدلالحوضىجددالملكيتسلقوبالفعل.الاحمامحوضأي،البحيرة

قبلي!اللحمامندخليناللحوضفي،يسقطتزلبقدمهفهـاذا...علمنالبحيرةالىلينظر

!الاصولهيهذه:ساميةالحوضجدرانلتسلقباطلةجبارةجهودببذلوبشرع،الجاف

أدخلبدلا،قبلكالنوممنقمتانا؟..أصولأى:عادللانقاذبالنحررالبللاطأ!ليهموعندها.بنفسهوالنجاةالملسماء

!اليومبعدحقوقيفيأتهاونلن...قبلكاللحمام:العالمبهميهتف،مليكهم

!كثيراس!متهاأسهطوانة...ذلكتقوليومكل-سا!يةوالجدتان..ا!وةأمحمافيفينه0.011يستطيعأحدلا!

نالي!ياحعيإ..!قيلانهءمحادلالا،نفسهالاأ!ديغقذهلى..الاق!*امعليهاتنزلق..رر!

عمليلانهبلكأدخلأفا...وقىلضيعلا...أب!د.لمما!ية!)1(الس!ماءمنمصجزةاو..هوم!هودء

...يدمحوكي،الحمامحوضويبوبلاأولاانها؟هوةاي؟الهـوةآمحماقفي

موظفةانطكأاذا.؟بةعا!أنماوهل.؟.مح!لك.عادل7آلمرصارانكماولكن.المعرفةحبالليها(بالصرصاردفعالتيمالهوة

مشعجلة،ع:تواذا...اتنر!نفسفيمثلكموظففآظلثركأفيحوضمناكثرهوالحمامحوضفانكذللك،صرصارمنأكثرهو

وانتشأحلقهاأنيجبذقننياناثم...مثلكمسعتعبمطناالحمامحوضيستمدالصرصارآازثحراجيةهنوانما.حمام

...ذقنهـثا!صرصارانمابقدوحمامحوضهوالحمامحوضان.ازثواجيته

الذقن!مناهمهوطمحندي:لامي"،رمزهو،حمامحوضمنأكثرهوالحماموحوض.صرمارهو

الاهبم؟هذاهوط؟!ادل.رمزانهبقدهـماأي،صرص،رمنأك!ئرهوالصرصارآنمابقدر

!توا!يت،واالرينةمنلييدلاإ..اس!تاذياالتواليت،صاميةلئ!ايقولكما،الرأةرحمالى؟الحمامحوضيرمزآلأمولكن

!)((توالليتولازيةلاتعمللاوا!ف.)؟(واح!دآن!يالتحليليالنفسعلملنايقولوكماشكله

سخيف!ةأوامر.الاوامرمنمتناهيةلاسلسلةتبدأذللكوبعدللخروجالرجلجهادهوهوالحوصمنللخروجالصرصاروجهاد

تنسلا:الرجلالىتصدرهاانأنثىتستطيعالتبمالاوامركلشأنالاهنهخروجايستطيعلاالذيآلسجنذلك،ادأةسجنمن

الراديو،افح!غازأنبوبةلناليرسلوابالشركةتنصلأنعادلياتبدلمعجزة،السماءمن،بمعجرةآو،وحدهنفسه(علىمبالاعتماد

جهز!قميصكآزرا!وهـكبوالخيطالابرةامسكيالحنفيةافتحلاالجنسيةالغر-ئرةوتستأصلفيناوضعتالتيالنواميس

مفتاحأدر!النارعلىاللبنوضعالمطبخالىاذهب!اللفطورلنا.الجنورمن

الكولونيا،وزجاجة،أيضاواليرنس،الليشكيرنماولني!العازالسقطةحقيقةفي.الشكبعضففوسنايخامريزالماكانواذا

الخالدةالصورةاقها،ختصاربا...و.0.و،البودرةوعلبةالىننتقلأنالاعليناقليس،منهاللنهوضالجهادحقيقةوفي

علىأرغمتهأنبعدهرقلمنتزوجتالتي،ليدياملكة،لاومغاليكافيوكيفالرمزيتجسدكيفلنرىالمسرحيةمنالثانيالفصل

هعاكليشبهلاوقد.النساءتفعلكماليغزلقمميهاعندالجلوسفياتأنساللصرصاركاا!مثلمارجولتهلانقاذالمتصرعرالانسان

النهايةفيحتمامشنههولكنه،الندايةفيا"لقوةحيثمنهرقلا.الا؟لالفصل

المؤنثةالآلةتلك،المغزليدهوفيامرأةقدعيعندالانتهاء:والمعيروانماالصراصميرمملكةيدوهـفيلاكانوان،الثانيالفعلان

اليونافيةالاسطورةبينالوحيدوالفار!.اللشر/يةكانتانمنذلالفم!عليهانفتحهانفسعلىذللكمعينفتح،الانسانمملكةفي

هو"صرصارمصير"فيعادليرويهاالتيالحديثةالاسطورةوبين:الاستيفاظساعةحولالزوجينبينوجدالنومحجرة:الاول

وبينمها،وبالفعل.صرصاربصورةاىف!لثقدالمغزلصورةان؟عاوليااستيقظت:سامية

الذيالصرصارعلىئظرهاوقعالحمامةبمغادرتهمساميةكانت.طبعا:عاثل

وتستنجدذعرصيحة!نطلق،الا،لالفصلفيالحوضفيسقط8المنبهجرسرنهلى:!سامية

يدورالذيلجنسارمزجديدمنالقارىءويسمشف.بعادل...كا!عادةنفسيتلقاءمنفمت..طبعالا:عادل

بينهما:ملنصاقذلمعانضسبطهالمإ..المنبههذاأمرعجيب:س!امية

/بدلاذللكقبللكن...حالاا!حوضتنظيفيجب:سامية؟الساثسةعلى

...قتلهمنحتىيتظرلكنه...ليلةكلكالعادة...ضبطناه:عادل

قتله؟:عادل.)3(برنثمبنفسبماناالىءيقظ

بسرعة.:ساميةتأخرهالتبررولوالمتهابزيئتهااللصرصاراشتذرعتو!ما

قتله؟سأتولىاللذىوأنا:عاررباللدخولحقهالتبرر7بهماسا.ية.تنذرعكذللك،العملميعادعن

طبعا.:ساميةقدارمرصاركانواذا.قبلهانهضانهمعزوجهاقبلالحمامالى

نفسه.تلقاءمنسيخرجاًنه...انظريلكن...طبعا:عادلعادليشيركذلد،؟نثاهعنلهمهزةكعلامةشاربهطولأشاهـالى

فتلهلان...أحسنيكوننفسهتلقاءمنخرجاذا.ساميةوآخيس!را.المصنعالىاللذهابقييحلقهاأنعليهالتيذقنهالى

...)ع(الحوض!يوسخالحوضداخل!س!-طعملانهابالمساواةلنحججتقدالصرصارأشكانتاًذا

.بالارتفاعالئراجيديالصوتيأخذاللحظةهذهمنوبدءا:ساميةتفعلكذلك،بنفسها

.مرةكلفيتسقطهالجدراًنملاسةولكن،للخروجيبمافجقالصرصار؟ذا!تأينالىةسامة

قوةأماماللجدوىرومكفاج،ميهامللاكفاحعلىالاصر،ارانه...طبعاالحمامالى:عادل

الحكيم،؟رادولقد.(لمماساةفياللعظمةانها.بهاللانسانقبللا...؟ولأانا...فضلكمنأبعد:ةافسريرمنتقفز)ساعية

الرجولهماسإة،مأساةسصحيتهتكونأن،المقدمةفيقالكما..6س-"ا!لمر!،رمهمير"(1)

-95ا!صفحةعل!ىالئنمة-عحنأللكشفافيمالدففلىقصلىمرييسدملبدكهتوريهود:(2)

الااولىكانون-"المميوج1"ممجلةأنظر.حوضللجنيمياًافضمون

.68-67ص-نضسهالممدر:(4).6؟-!؟؟ص-6591

.85-؟8أص-"صلالمرم!صهييرلا:(5).66-56ص-"صا!مر!صيبرال:،3)



أنت.لكحاءالدكتور؟..الكلامهذاما؟..!ات:!ههه حشرسامية

.ا.تلكالدكنور...صر!ارهـصير افتح

31(؟حشراتدكتور...أنالي:عادل

...02!-1.الصفحةءلىالمئ!ثورنننمة- ،لكن،اللطبيبعلىمحادلءرضحاليالهتموهأن!اميةولحاول

المشادةوتحهى،الحقيقيالسب!علىالل!اطلاععلىيصرعادلاص-- لم.و
التدخلثالىالطبيبويضطر،الزوجينبينجديدمن

الموضوعاعرفأنااتر!وفي...لياسمحوا:الدكضور-كفاحكللفأن...جد؟ىابلاولكن،نفهالأستعادة4المكافح

حشفالسسيرعلىتفضىل.0.عادلاستاذياأرجوك...تفسيثتراجيدي

...ابنفسيالحقيقةأعرفوافا*..عليك...يتسلقزالماانه:عادل

الحقيفة،السريرعلىليسضالحقيقة،دكتوديالا:عادل...أيفسايسقطزالوما:س!مية

...)((الحوضفيهنالاحظي...يسقطئم،يتدحرجثم،يتملق...نعم:عادل

الارهافىمنبشيءمصابعادلأاناولىللوهلةاللطبيبويتصورقاعالىسقوطثم،تدحرجثم،انزلافىثم،تسلق...الحركة

هذالمثلقاطعاتفيايأقيعادلجواب،لكن،والنفس؟اللجسدي...اللحوض

التشخيص:الىسقوطثم...تد!صجثمتزحلقثمتس!لق:سامية

مزعجة؟أحلاما7دحلم:الدكتور...الحوضقاع

...)5(بالمرةاحلملا...مفرحةولامزمجةلا:عادل...راحةبمون...جديدمنالمعاودةثم...تمام:عادل

الحلملان،رجولتهالفاقدالرجل،لهأحلاملااذياالرجل...هدنةبدون

الل!ررةهبمالرجولةولان،قلناكمامذكرحلمدوماهوالحكيمعند؟هتىالى:سامية

يركتشفماسرلعاناللطبيبولكن.المطافخاتمةفيالاحلامصنععلىقيوقفهدا؟متىنقررأن،انتولاأنالا،نستدعلا:هـادل

هسذايكونوقد.ءسءمارا"ءعبحبانحلمه،أوحدحلمالعادلانء!نالكفنيةعيهيبدولاالآنحتىوهو...هوارادتهعلى

عادليحلبماللذيالمرصالى1ولكن.متصرصرلانسانعجيباغريبا.حلما.)1(المحاولة

يذالحوضمنللخروججباراكفاحاامافجاللمسصارهويكونهبأنيجدالمظنسنصارالهسجانبمنفيهأمللاالذيالكفاحهذا

،الاخيرةكلمتنانقللماننايعنىالذيالكفاح،الملساءالجدرانالذيالرجلذللكأد!بتعبير1،،المتصرصرالانسانذلك،عادلفيه

التراجيديا:معنىا!فاجعةيعطيالذيالكفاحهـصضتعبرخيرفيهيجر،صارالصرمرتبةاًلىانثاهبهحطت

...ألصرصاراهذاالىجيداانظر...دكتوريااسمع:عادل.بهاولقمبللاقوةضدكفاح.الآخرهوفيهأمللاالذيكفاحه

؟الآن!ءءإذانيو،لوهوالرجليبدأهاللذيالكفاعذللك،الرأةرحممنللخروجكفاخ

يصنعلا؟..ماذايصع:(الحوضالىناظرا)الدكور،والاخيرالاخراًلر!!س!أنالىيخوضهويظلنطفةبعديزالما

ا!.ايضاالملساء/هوبجدهـانهالارضرحم

الصرصارانمثلاترىألا...دكننورياالنظردفقةعادزوبينبينهقا!افعادليكتشفاللذيالتوحدكانهناومن

ششا؟!حاولالحمامفيالصرصارهعنفسهحبسالىيسرءولهذا.اللصرصار

...اللحوضمناًلخروجيحاول...طبعا:الدكوربمنطفءيلوذعندهامتمردكليفعلكماتماما،تمردهيعلنحيث

وصلنا...عظيم..عكيم:عادل.منيحةحصينة

؟ماذاالىوصلنا:(اليهفيظر)الدكتوربابحطمتوالايخرجبأنوتنذدهوتهددهساميةةثائروتثور

...)6(!لهالموضوعإسرالى:عادلسامب4بينالتا(يىالحوارويمور.جدوىبلاولكن،اللحمام

نأذلكقبلبدلاولكن0كلهالسرالحوضمنالخروجفي؟واللطباخة

بة..........؟لمحرحاتهذهمثلالىمعهلعرضنىدائمااًنهثسامصة
يعهم.اريحاولداهووها.دالسهالحوصسرالطبيب-.--"..

.؟أسألأقدرثالدكتورلد!م...فيةأخطاءفيلو!ع،وأقودهأنقذه،بجوارءدائماالىولولا

تفضل!...دكتورياطبعا:سامية!يقويكويحيئربنا:الطباخة

زوجك؟!فيفياعتقادكهوط:ارر!را!ذيماإ..أبدايخال!نيولا...يطيعنيداًئماانه:سامية

حيث؟منثساميةلكن..ا!ح..افتح..افتحلهاثول؟..الصباحهذالهجرى

..والضعفالقوةح!تمن:الدكنور!عجينمنوأذنطينمن؟ذن

من؟الىبالنسبة:سامية!كلامكيسمععمرهطول:اللطبماخة

طبعا!اليكبالنسبة:الدكتور!)2(لهحصلماذاأعرلىلا...ليوماالا:لصمامية

...لضخصيتىمنآضىمفشخص!بتهانأعتقد.؟.انا:ساميةالضكةطبيبيحضر،الاحكلاثتشابكوءبعد،النهايةوفي

ذلك؟يعرفهووهل:الدكقوروكل.التوعكببعضءصابعادلاانأبلغانبعدعادلعلىللكشف

...مؤكد:سامية:اًلصرصاركفاحيتابعالحمامفبىيزالماوعادلذلك

صراحة؟ذلكلكفهـاليهل:الدكور0،00الموقفلكلاشوحافت!ج...عادلياافتح:سامية

...نفسهدخيلةفيي!تقدهولكئه...لا:ساءية...شرحالىيحتاجلا...واضحالموقف:ءاًدل

عرفت؟كيف:اللدكتود.حضىالدكتور..شي+استجد..غلمطانانت:سامية

هذالابادة؟..دكتورأحضرت؟..دتور:عادل

مأ011ص-نفههالمصدر:(13أ!طبعأحشراتدكتور؟..المسكين

.ا3؟ص+نفمهالمصدر:(4)

.أا8؟ص-نفسهالمصدر:(5).3!-9المص-نفسهالمصهدر:(11

5125ص-نفسهالمصدرإا:(6!.601-51.ص-نفسمهالمصدر:(؟أ

هـه



تأحاإولانهالىيعودههذا،عليهأصب!هيضعكادانبعدال!وأركم!هواني...علإ"متسلطةبئنيدائمايصرحانه:ساءية

النفس،علمق(ويةمنواللعلميةالنظروجهةمنالصرصلرسريقهم...أضطهدهوانبم...أيامرك!آطاعةعلى

شخصية،حالةوىئهاعادلحألةيدرسانحاولانهوالى؟تضطهدينه:الدكور

نظرانهلو،المنظارهذابغيرالمعثللةالىنظرالهولو.فردية...يقولهماهذا:سامية

هـلمزاويةمنلاالنعبيرصعان"الحياةعلم"زاوايةمناليهاس؟تضطهدينهانكبوهمأويعتقدهواذن:الدكور

حا3مجردلامحادلحالةفيراىاولولو،والمحدوداءجزئيالنفس...نعم:سامية

فيوأىلوأتهأي،يغهالبتنويم!الوضعالىرمزابلفرديةتغس!ة...محلهفيف!صي:اللدكتوو

،حواءالثاب"وفيآدمالاولفي،الرأةصمالاميةوفي،الوجلعادل؟تئ!يمىاي:لمامة

قصةأ"ام،درامااماملانياجيدياأمامأتهيدركانأ"كنهلكان!هذهاللصرصارهـورألة:اللدكور

محلىيدءيضءأنآيضا4أمكهولكان.اتسانقصةأماملاالأنسان؟العلاقةهيوما:سامية

ثذ.والضعفالقوةبصد!الروجينتصريحبمبيناتنافضسرانقاذهيريدوهو...اللصرصارابادةتريدينألت:الدكتور

وجهعلىولهذا-شخصيةمنهأضعفزوجتهبانعادلاغظدان...رررمن

للعبسةامثلتجسيدهوانما--وتتسلطتتحكميتركهاالتحديد

انهحينفي،للعبتهآلمرأةانيعتقدالذىالرجل.و.الرأةاًلرجل....دكتورياننقصد:ساهـ"

يطلفهسأالتبموالتنبيهالتحذيروهـحمة.الراةلعبةالواقعفينفسهمثلقداللباطنوعيهفبمانه...نعم:الدكتور

فيمأطلقهااك!الصيحةنفسهاهيم"صوصارمصبير"فياللحكيم.10.)1(عليهومحطفهبها!مامهسرهووهذا...بالصرصاو

اللبشر،أم،بحواءانصليومذللكقبيلمنو.ءلمناسباتمناللعديدحش!ىالموضوعسرالىتوصلانهيتوهماللطنيبيكادماولكن

بينهمماهدار،بالآخرةآلاتصالبهيمكنمفشضلانسلكيجهازبواسطة:عادلقبلمنقاطعبنفييفاجأ

الناليةاللحوارمخلص!ةزوجتكأولا...محادلاستاذيااسمع:الدكهور

.افصد؟.الانتظبحقالمراةمنحموضوعفيرأيكما،اخبريني-لىف!...وإتقدركفحترمكانها...صدفني..0الاخلاعىكللك

...وتقودوتسوستحكم؟نفيحقها...فيهامنأضع!نتخصيكاناغتادد

اللذجمومن؟أقدوللمأسسيوللمأحكملمانيللكقالومن-؟..ذللكفالمن؟..شخصيتهامنأضعفشخصيتي:عادل

غيرتزسثمامرأةاتصدقلا؟الارضالىوأخرجهيدهمندم7قاد...افتراضمجردهـذا...أحدلا.0.لا:اللدكتور

إ..الرجلبهاتقودالتبمتفاحتهاامرأةلكل...ذللك...احتمال

نصق!هـا!ظرياتف!ثثصرلاتنا...يصدقونيفلملكذقلتس!الاء!الأوالفرضهذافراطلاقاباليعلىيفرلم:عادل

فاللوارث!اشاعهاونطه!غيننايقوللم!ئ!كالمرلين!هاضعيالهللقيخىنصدلحالائقأفيح!جمفهمأنيمكنما2و0..طلباتها!كلون..!لاربما:اللدكور

.......أوامرهاانه

حالق!منله

ذلكمنأكربل...وأوامرطلباتصاحبةهبمفعلا:عادل

علىعشتمنذانيثييب!و؟ضعيفةيسصينياللذجم!ذامن-...التسلطفيورغبةبل...تحكمات

معنرترأ"داضمعيفةهتكيمميلعديهاغلطةفبم!ييبمو"ا،نوأنتمالوهيمحتىالالررضل....النقطةبهذهمعترفانت:الدكتور

إ..)2(لالقوةالرحلشظاهركما،لائضعفتتظاهر...باثنظتد:عادل

...؟لتسلط11فيرغبةلهااناذنترى:الدكتور

تحلميلاالنفسعلمرفض،قدالحكيميكونأنهذابعدغروولاكانتمنخصوصا...اللزوجاتاغلبمنل...طبعا:عادل

كانأنمنذكانازليوباء،وجودىمرضهوالمرضلان،وعلاجافيمعهولوظفت...الكليةنفسمنزوجهامعوتخرجت،مثلها

للسقطةدمزالاآلمسرحيةفيعادلتصرصروما.الاولانأبوانا...العملتفس

علىكتبقدر:لهعلاجلاالرضوهذا.آدمسقطة،الاولى...شبمءكلفي.نامهبينكماالمساواةاذن:الدكؤر

فا.للنملفريسةاكونانالصراصيرعلىكتبكماالانسان...شءكلفي:عادل

تدخللا"،الاولالفصلفيجاءكما"الازلقدمقديمة"مشكلة!لطوأن...!ف،زأنهيتريدذلكومع:الدكؤر

نبا&بهيدعلىالحكيمحرصلهذاو."والعلماءلملمانطا!في...و!كم

الخكيم!الءماالتراجيدياوثرط.تراجيدياهبمانمامسرحينه....قوبخنىحالة...بالفبط:عادل

."بهالهقبللاقوةمع.لصراسعهنتيجةالبطلنهايةممون)أن...وررءكح.ررطتركنههاوأنت:اثركؤض

هما،البشرالىبالنسبةوالجنس،الصراصيرالىبالنسنةوالنمل

ولان.نيأسألاهيللطبيبعادلق!الكماكلهالةوالمث.القوةهذهلانهاارضائهافيمنيرغبة؟..لماذاا.ندري...نعم:عادل

وباالتائيالحوضجدرانملاسةرغميمتسلموللمييأسلمالصرصار...ونبوغهاونهوضهابشبابهافرحانة...ضعيفةامرأة...امراة

ألحماقهكلمنوتمئىبطلبانهعادلوصفةللذللك،تسلقهااستحالةذللكأعتبراني...وقوتهابتفوقهااعتقادهافيأصدمهاأنأحبلا

الطبيب.تشخيصيرةضاذوهو.صرصارا...مثلهيكونلولهالرصواجبانوأرى...القويم!الرجلأنامنيلةنذا..0كأ4نذا

.صرصارأيكونأنلىابعديتوصللملانهالالشيءفلا،لحالته.)؟(المعنويةدوحهاورفع...واهميتهابقوتهااشعارهاهو

المرصارشبه2انياعتقدتماًذا...دكنوريااسمع:عادلاتمريحيسنهذيناقاءباللجرةالطبيبيشعرأنوطبيعي

...خ!!نفانتمفهم(عنعجزقدكاناذاولكنه.والزوجةالزوجقبلمنالمتناقضين

أ!تانيممترفأناإ..خطأوأى...طمعا:الدكور
..!13-138ص-المح!دهـنفى"(1)

.156--155ص-"لحهكيملدكلصا":(3).165-162اعق-نهـفسسهالمهصدر:(؟)

56



؟الصرصا!هوعادلأل!يولكن؟نفسهامحقاا!صرصارهذهبكلمتهةم!ىءمرةوألف...مصى*انيمعزفط...؟!ئخيص

الرجليمتحولكيفيريناانمسرحيتهمنالحكيمقصديكنأولمالىالمستوىأصلانيمكنلالاني..جسيمخطأ..نعم:عادل

المقورعالىفلنصغ،شكلدينايزالماكانواذا؟صرصارالى.اللصرصاراليهوصلالذيالرائع

:"صرصادمصير"مسرحيةبهتنتهبمالذبم!الاخير؟الرائعالمس!توى؟..تقول"اذا:الدكتور

اليومانت...عادليااسمع:(الحمامداخلةوهي)سامية.نعم:عادل

؟جمادأنتا:يوفدكتا

فييكون...(الطبيباياهامنحهاننىالاجازة)اجازةل!.

لا..سامع000فا!ععملفياليومهذاتمضبمأنأ!يد...معلومك.)1(الحدكل"،!ل

لىتبهاأقمد00.ال!ولابفيمنكوشة،فسا-تينيملابسيعندلرالمفارقعة!هذء.صرصارا!رأن.رريالىا!و!الىا.جل

كس!فى؟لقىيضغليمنارجع.فىاحم!..واحدة..بالراحةوعلقهاع!شمتولدةمفارقة.المسرحيةفيا!يهاآللحك!مبرامحة،وصلتاقي

؟مفهوم..ورتبتهنظمتهشيءالمفارقةهذهطريقعنلكنو.واتباسهمابالحورلمجةالرمزاصتلاط

(؟هصاطرا!في!ثعادل،التراجيديامصافالىبمسرحيتهيرتقيانالحكيماستطاعأيضا

.أ!ام!نىسامةالى!واقعارءزاالصرصاركفاحيرفعانمنمكن!نهالتي!!يانهااذ

...سامع:عادليماسبلاولك!ئجدوىبلاالكفاحعظمة،ساوية31اللعظمةمستوى

؟مفهوم...يكر!سأو!نيطبقوا!رال!نايار:!امميةالنظروج!ةمنالمفج!ةوالضهاية.بهاتمناقبللاةوىضدأيضا

!م..و...و...مفهو:(ع!ائحا!عادلييا،!لان،ار!طلعظمةمنتصيئائبدلولا،هميمةذاتغ!وونر

...حذرتكأنا:ساميةمواجهةعلىصممنماالمه!وانمأ،سلفامعموفةفالنهاية،النهايه

عليها(و!لمقاوحمامئدخل).كاللقدرمحلينا،!كتوبةانهارغمدرئهامحاولةوعلىالنهايةهذه

...والخرقةالجردلهاقي...عطيةأميا:(يصيحلعادلالذيالاهرفيالصرصارالىباو!نسبةاًلنهايةهرهزهثلتولقد

!)؟(الوجودمنوازيلينيكصا،بالماءا!حوضتملأبأنالطباخةعطيةامالىلا!يةأصدرته

طرابيشبمجورجانمااللصرءمارحثةموؤعطيةأمسفرتهالذيالماءدلوفي.خلت

تلكهيبهاشبمعارتيالوحيدةالرثاءوكلمة.النملعليهاتجمع

.168!167ص+ا،صرصلالرمحيير))"(1)."حياتهأجلمن0.1.كفاحههوالمهم":عارلقاللهااتيا

.،291-ا!اص-"صرصلاكمصسير":(2)عادلشيعهلندريأنيخرمنكأالمصرحيعلىا!ممشارويسدل

المأركسيالفكراصولتقدمالآدابرار

كورنواوغستفاالهمفالقادمالجديدالموسمفي

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمةا!ديدةامنبمنهااليةجموعة

وحواءادمبن

وو،دهفيالفئأنصورةمباركزكبمالدكتورللمرحوم

ة

جولميجبمسءنألليفروالة؟لماذا...اليجديداالشعر
البطوطيمماهر.نرج!

الص!بورعبدصلاحتأليف

يي

العأريةاالشوارعتسعرمنتهخنأرا

براتودشيفاسكوتأديونرواي!ةطهمحمودعلى

الخراهـادوأوترجمةااليصبورعبدصلاحتقداح

/خل

التترصعراءوالبمأدقالرجالعن
بوزاتيدينوتال!فدوايةكئفانيغساىبقلم

المرجافطوابراهيمالهنداويخليلسنرجمة

!ه


