
ءءا
ادبىبرس.اوس!ط"سرص-ةعرض-لمىعسئواتخ!!"ضبىبعد

ع-لمىم14منأكثرانعرامودمد،6691((-ةالارضاهزاقيا))ا!اووولا

"سح!بننهتجيء،9691((المخططهن))لآالم!.ادسهمهسحينهعرض!عثر

1رحاواؤعفي!اءقياؤقىانغطى-7191((اتالثااجهسا))الاخيرة

.ؤ!والرفىمهدب41منالماض!ةنوات1اطوالءانىالذيالمصري

ي!--ةءسس-فطكادلىحشزفهاصولاهرص:كأاا-دكةادارتحبت

المدمرحخشبةوالابتذالافجاجةواافئا.ققىاواتات.ا)دوارهولمن

صاشبعمافض.جفلاارةكمااكرورةاوري!ا)5مال4الابءنضراتوأمتلات

فيوماعالخمص-"تاتصرأواءخذيكل"طحرءإىلاعثرا)زريءعمرحأضمبر

ا-تي!نات.امنالاواىال!تاء""واتا؟وال3:يراورءو؟اا)طرإؤهذا

انحرؤتو،اةوالاصا*هقان!وانجا!4وشتتوالطريرقالمعئطؤأ!ورد"/"

عهجم.مغالقمةدروباىابه

به!ءتجىجوهرهءنالمسرحؤب!اانعروطاتطالص:واتهذهليءد

ال!يراة:،ناهوزالءاادرشيرولم"ةطانلنؤكد((اتاضااالشس))

بضه--رىءولااص!هولةاالى!مىكبنولانة-4يكررلااثياالطهوح

جديدةروىءنبحثااجكراالا-ؤ؟قدازه،يصوببل.ا(طرودةالدروب

يو!فسبطل"نفههاررببول!ذا.4مدولنتهؤن!بةوءمهطغصوروعن

اكأ،باسخطمنقدرأكبريرلمهتقطباذىاامئط-حاناااطدادر.بس

ير؟تولوان.اجاءدةاافنبقىواامكرنرةااباورواوابالمقواعدالئهقشقين

ص-ولمطاإلمت!دطبمؤسسةا"ىا-لكبيرغااخاصيةاا"قىهاخلصطالما-

ء*"!وا-هـء،ام"و!كلةيئ!جر!انفهـو.والوسطواليساراليمين

ؤ،-"يجتراذيالعقاكالكهلالدعةمستلمم،والجهودبالرتابة

من!وف"أنرء،ولمن؟لعلىلىاخظ،مطمأمونةمضءكةمقولات

جدإهـ.ءنوواؤ*"ذاتهءواجهةفيا)رغبة4ؤبيم!"شثبروأنغفوته

ابداي?"ةءادىا،يرةالهروفيادا/م!االصارخهذا!وادر،بمىويروسف

،ا)ضجببم.ا&ءخ!واخطاازوابعا4صومنؤ.ييو،افيودوابالجسور

اد!)سى)ءوورةطدور--4ا-تااالمسرحيةهبى((اتالثاال-ئى))و

إحط-فياا((و5591ا)صإتفرإةصههـور))و5491((لؤطناملك((بعد

6691().-قيالارضالمهـز)ة((و6491((امرافبرا((و5891((الحر-ة

إسىإولى"ءادر4فصعلىالىسحبةهذهوت:"ض.ا!6!((المخططهن))و

ء:ه!اانطلمفتاًلتيااووىانفسمنذطاقبالاحرىاوهي(())ا(ة!.جرة

هى*كأبؤد.إو-فانصحيح."خايرةآفاقؤجمبمات!حلتىأنزلمبتمانم

ص(5،---وريرقى((ءنلالق!"ءرةقه-ءههبعه!علىالت"ممرصبهباتؤءل

الم!زاهة"والاد.مفي،سالمىهاةفكل"ة"على؟ةبزهدا)تيا((لمحرحات

ؤط--وق((ةإقصيرا4لقه.تالعاهلآاقيهةاعلىضت!ن!اتجاا((الارضة

((هـكطا((روىءنهنا((اثااثاالرخس))انطلاق)كن،((العقلصدود

مى-ن"ع،لجتها41دهـءقاتجهااقض"هـةازةسىعلىأبا؟اااتاحاير*:كطلا

ءدىاىا5:،./ومىءاكنهو.ت،،8رؤ"وسبءأوزأدندهاؤيورءبتهؤءل

نج!فىها4انضماحدةاىواكاتهناوجدانءلمىالةرزي!هل51ا!ذاروىثقل

!ؤدتتجسىذمبصورةاقه"ءبرةاقصضهفي.ا-لمدتاًك!بماال:ءراالروى

المبنىحهثمنوءةتاقض!--كأبل"خايرةبءمورة"اثاثااا)جئس))

يعطيالشكلاتياهوالروىب!نلكاهميقاالاننضءورالهذا.معاا*خىوا

علىهامةخطوةيجملهاالذيوهوالمسرحيةهذهفيأههءضهوالمحتوى

فيفىلمحبتماه دضتنهح+رنه-ا

لمحلقيما-ا!،لىسامزا

المم!هبر!!اؤلما
لا*!لألإثيزرلأ:33،!دزر؟!3فيسكد*لأ؟!؟مم!-!حازر*نزجهئي!!ئن؟لألأتر33!33لا!حبمالإ3!3؟لا!لأ!لأ!!لالالإ؟بربنلأ/؟لأ!،!"3!لإ!!لأك!لح"!ح!؟فيلأح!9لأ؟!؟!ق!!"!

تر!!9قىطنغ:ح!؟حثح!فيلا!رزح!؟!فيك!جيرفيلألا3؟قيدلألاطجمد!6

؟؟لإك!ئج؟!!لأك!فيج!!!كارزرزخ*!ح!1!؟بم!*!!!!لاخ!!ئر؟،ع!!!؟!6بزي!3!!ثلا*بمد!؟!و3ئم!رزح!!رز!ي!،لا

!جج!؟لأ!9!ظ؟جي!لإكيماحبمانمظ3؟كاخخئنل!اىلاد؟!لأ،!؟ل!نر6*؟!،جئنفي!ههبما؟!ئيدبئن!،طلا

6ئيا!،فيرز!!!!جبما!ك!قي7لأ3لأئنخ!خد!!!بهيا!!3*لأ!،ئم!حغلا!ئرع!+

3!ع!غ!!"في3؟3!3،؟ع؟ش3!!!بر،في!ئي*61

بزخ!لأ!!*!3،3؟لأ!*بمبن3-"زرلأ،!؟3*!!لأ!لألأ*!!

كأ!ئن؟؟؟لأ؟!!!3يزط!برزر\!3ئر!!ذ!؟نج"حلا!ح!!ثج!!

!!؟بز!رزكبئ!!!فيد!!ءلأن؟!زر!!لألأ3،*حث!

يزرزرز!ئز!!!؟لا!حك!لأ-3د!!؟3!،ع!لالأر!

في!!!*ئر؟لم"!!!إل!!ث!!!لأفي؟!!خحئم

!ج!!فيخ"فيبن!!حلم،!!رززفبزدئنزرئر!ك!جها،اطه!"فيلا!*3!؟فيل!!!إ33:!3فيلأي!3

في!لإلا!!بز*؟!رز3لأظج!!\!ج!بغ!!،!ع!د"غ!6!!لأ!!خ!رز،رز3جم!حظ!لا!!ئم"ئر!د*
!\،بزبخ؟!لأفئ؟،ظزر!جرك!ع!*برع!!لالا"ر!زركازر**لاممه!!ع!1يخ!!!!!جلإخبما*رز!!لأع

لألأإرز333!؟ص!،ك!!:ئر!لا*في!ل!بزلأرز!ئن!3بز؟ل!\!حبماجبم!ذ؟بز؟بزكلافئد؟بئ!بما!*6!كالأمميمكث!!ص

!!3لإبخ!3ئر!!\!؟تزفيفي؟!!ل!!ئنفي؟يرعبئلإئر؟دد!خلابملإك!؟؟ك!!!في!كلأخ!ء،رز؟*بز!لألأ!لأ

فئرز!:ظ؟فيء/!ئرظ6شرحئن!زررزرز!فيكئنلإفي:به!!؟؟لأ*خ\6**\"!!!ئرعل!،!بزخغئمدلإ3*إلألأك!الإلاح!ولظ!لا!!
يز!6لالألألألأ!!3لالأبمئنرزد!!لأ،!!3!*!بز-؟لا-لالأ!عدلا!؟!لأ"دلا!!لألا3لألا!تم!؟!بن؟لأ!ئرخلا!\؟!حين!

لابننر!!-/نر!!ئي:!!!لأ!!رز!*:د!ح!لإ!لأئن!كأ؟!نرنر!!!!د!!،!\!!3لأ،3؟3!به!؟-ؤج!زر!دكازط!لأ!بز3لأفي7لأخلأ"

3!ل!!لأد:لالإ"؟:6!؟ك!دعص*3!د-لأ!ك!دلا)دذ!!\

رز،!!؟ع!6!33!!لالأ،3لإلأبن-زرع*؟علالاع33ج!1بم!1*3!!،لأطبنئرس؟!!ئي7!*3!6علا7-*ا!!!رزفي:لا!لإ"

ء!!3غ؟!3ع"لا!سلألاخلا؟6لا33!؟لاد!3د!!!د،3لاء-9"

3*!!3!!ع\3ظبززر!3خد!!لأل!3!سلأ3،،!لا!!!دلإؤلإلأحأ؟حئنج!د!*!يملإجئنك!فيئر-!!!*لابر؟رر؟!جبز،دلأ!لاجئن

لأ33ئرلالألا3د-لأ-:لا3!ح!*!ئرلألألإ!حهحعدك!!3!!؟؟3عظحأ!!حيئي؟لأك!يه!!بزعث!ح!ؤ!!ئر!3-حم!!!!ل!

لأ!!3د63-لا33خلأح!33!3لأ33ع\3لاس3لأع!*!!!*ل!!!؟*ير3؟ف!زر!؟6بم3!

3!7"ع؟ا3!ح!*لالا!د!لائر!لإلا--فيظ3لإ؟خ!

بملا33لا3لا63خ!!!لأبز!ظبزدلإئر*ك!بنئر؟!لأ!!

لالأئر6!،!!ئرى!33لائه!فىرز؟!!صلا33!؟!3!ك!-لإلأزر!

لا333د!لا3ح!!غدد*لالأد!فى+لأحدخلأئخ،لأول!عك!!ق6-؟3!!لمج!!يخ3-!1؟

333لأعس\كأكا!33،!-!حؤ3د\!؟!*؟3لأرزلأ!-،!ج!ح!بن*في

لأ!إلأء*،\الأ6لأ!!رز!لأتر

-3-3لأل!لألأ!!!فه!بندفي\!لأ!"3د،!!ئر3

ل!ع3-دلالأ!د!!لأ!جب!!ط!إدلا3لأع3لا-لأ2كئئؤ

!!لأج!!ج!

33!!\3!جط!ا!خ3ئن!رر!ا3زر!حج!ج!!

د333خ3فيلأ،يزبخ\!ئخئنبمث!39!!يما!،لأ\ح!!ئم!!3لا

لا3د33خ،،ءدلا"!لأع؟!يملا**ح!لأرز!!3ح!

33د!لالا3لماص\،ءبر؟!!!!!33-ع6دطلاع\،لأ!13!*!ع،!!!3!!لألأحد

لا3!3-3-2ءلاس3لالائربن-3دلأ333د39لأ3لائر333ددعل!13دجل!لا3تخ!!هه!+بمو!،!

لا33لا،س؟ج6!لأ!،،،س-3:+د،لألا!فيلا:3:لأ!علأعخ*ئر!!!كا،!*!"يز

3!3دع33د"3؟!!3لأترلح!لأ\ل!ى!بزد،لالأ؟*دءد!3!ج!3خر!!بيح!!6برلأ

د3لا333دي!!3*ئرظ!زرفي3

+33عع3!!،3!ج!ل!؟لا!

-!3-لأ33لألأ3،لأعلأ3لاعلأ+لال!لا*ئخ!!!،ير+3

لأ-د63!لادعصددد*ل!،3لا؟3سد!خ3ؤ!3ى3!ك!!!!!رز!جث!!سلأصلالائن3ص

يسادرسفيوادقىورا

كركرك!

اهرحاء!ادرإسيرود.ةطخاة-،1اتصياالج!ورةالمغا"رة!يئ

حولانه-رتافنيباساتالارةمنالك!نمرعلىتج!زلان!ا،والاذم!ان

تعيدولانهـا،"اخططينا))حتى()ا!رافيرا))ورفالاصءرةمسرحياته

براثنؤ!براالواؤطمايمقاعباء"مادخذاتالتيملأانتهاـوركيمااالمخيال

هـصن-دئ-رةمرموءقىوا!ةداربجهمارةولقارع.اساذبرةااواؤهءكأا

امههاص-صةاطةو)نها)ىد،ررسحوتبرتد،اثاءلهةاالانسانبةاياالقضت

دهطراؤضصوغ.انضءحافىوااطقوساقىقدا!المسرحيرافعلكانحيث

نض-طلهدبم،نالان!اسورة،اجدإدةاا،قى1)خبااس،ورت!،الارؤداد

"مضلة..اكببرىاالانىانهبئااه!ضلاتحلعنالهؤوباوبرحثهالملرهي

الحلمببنا!"ة،دضضلمةء4..اتروااخيرامعء"لةا..اءيإةوااوتا

هدهوهدؤطالارادةءجمهعةبجمن،وا(وة"وعاتافاببن،والواوء

اعا-،نطويا)ك!رىالانسافي"المعض.لملأتهذهكل..وغاقي!االارادة

وحتى.((اثالثاالجنس))قنالاسطوريةادريسبروسهةطؤاؤتاز؟

)تطرصها،التكيماااقضن،ياابقنقىوعلىازءازإافااهذهحقهفةعلىننوررف

ا-فىيواإا)المطبوعنه*الاءلمى"*تهد،ن،حلباهاؤنطنشرعانءلميئ

.الم!رحخنض.:"ء"ىالمعروضادئء!عنعديدةاولكنؤ!(يخشلف

الاطاردئارمدمقص!ير)بروواوح)باستألملألالمم!رحيةهدهتبداً

!ي.7191،121،افاهرةا((الكنبعا)م))ءنصلر(1)
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الستاريفتح!ت،الاسطوريةا)مانتازياهذهالىءضهندلفالذي

حامضلجزيءاداخلياال.دديباوحةتنصدرهآدم3ءورا)دمعهلعلى

ك-ايوكدأن"ريدوئنه،اءحيةالخليةهكوناتاهمو!و(د.ن.ا.)

وهـو،المكضونولسرهاالحياةلجوهرالمهملهذاديالصدارةان

ى!للبحخظمعملؤصغروولا،انيكنولوجيااص-ءاتآخريقنلمعهل

وهوألا،وحداثةله!داابيواوجيهااء!--وماأكترمنواحد

الخلفيمكوناتأدق!يبابىحتيمغامرالذيالهإم...الميكروببواوحي

ي!جى!ريالم!ملهذا!بم..9!اااحياةسعنا)كشفءرفيةا!ية

اهئرانواافابفىاوالخنازيرالارانبهـ-سلى/جاربه((آدم))الدكتور

ن!سالفصيرهلالالا!هذاو!ء.((زاره))و"-"،عدص"هووالقبرود

،نارهبم!اءدتهآدمادك!ورتربرهـاا!نياحمبمهاالا!فةبطبيعة

المرعمنروحاالغإهـيةئجلربهفيهلدورالذياك،خعلىنضفيوالضي

دحسبا!خرعلىالتبه"يامبملامن!مادكل.العادلةالبهجةاواجادا

من!هـاكلاانالاحداثلنالؤكدوسو!.كله()4جضس))علمىوانما

ناره"حاولاتنلىطالروحووسهـهـ-ذه."ضهزجضسالىإسهي

ارريان،بقدرتهاالاستخفاف..آدمفياررلمبهفيالجوانبلمحاربة

دوناتجربةاعلمية-لمىعىجز3اتوا،ا!وبرفىكأطابتا!ضالدالم

براوومبةأيرضاالاور-هلالهذافين!كط.ا.سافيضهااىاالالتفات

غادناحلهاأوولحانداءداخلهديزودظاذ.!جرهاالىنيالتجارب

صرىفوالصاعطمىاا)ءهايتانوتتس،وى،الز"ندي!،ي!تولمحفمحئدما

اوج!--دانافيالشعائرية4بظلاا(7)اهـؤماضروالهتقي!لنلتجربته

.!توقعوورادراءكب!ارالمووةءنحسالملحانداءاهذاومع.الانساني

التظارة.امامالتدر!جيالمنهةءواننفدمتدفعهوضروراتضموطوولة

هـ،نتانفيعد.هـا"ةاكزءربادللعبةأمام"فمة،اتيااءاكتهذا

ب-صهنحساءميطرلهخاضعةآدمالدكتورقبضلآ!!مااواؤورفيالتجردقي

د!وفداوله-قااًافر!بالنداءفذا!بفقىفيارو!وعفيددأوفد

المراكزفه،1تتبادلا)ء!بماصةالمعباهذهانءاقصوربهبرةبرا/هـاءةالكاتب

س-طزنهجزئيا-بالضسيانيففدىبردأقدادمانانىاشارحينما

((ناره))ءازقعلىبر-صا!اات:ماتايلقيوبدأ،لررقي"ءقدراتعاى

ودأنهيربدواذياا)ضداءرءكماءهنا..دورهالفاصجلزه،ماتعيالتي

داخاياث-ثلمءيهسط،د!-نجةداخلبقىأولمارعلىيقعاكنهالخارجمنقادم

مجسدخارجيته:هـرووم،ئه،اجهولاءعالعا"رآدمادكأوراأءماقفي

الانثوياكداءان(57ر)كايؤكدول)*اب.؟عه،قهفيلملحورلما

فىا-ايتبآءرنداء،ؤرارعلىاصوء"زهثرزكادلاازياالع!ق

نأيطلبكانو)ـوحت-ىنكلركفي11حكأ.بئسهللههوإجعيطلإ"ما

لمكش-لا)صوتلهـرزالصماعهبرعدآدماناءضاويؤكد..نفسكتقتل

"--نيفيقودأنه"رأسهينفضىأندابلا4واكأالوقتبىضمذ!ولا

او!مأعنبآدملخرجا"كباالاثلراتهذهكانتواذا.((يرقظةحلم))

ررمعهالذياله"وتانكأكبكاؤجةفيرآخركالناىاوتحهل"عاد،"

خاربصوتالاؤلعاىأو.آنوجماوخاربريداخلك!صوتادم

لىء-وقعأنا:تء،و)كأ"مههلبقى.جردفديهاءقىاحطةمنانطلق

حدائهوالسريعادايفاع"الاولالفصهلقان،دمآداخلفيحيا،طوتر

آماقؤ!!بلاودفرا"فاءاحدثاوفع،ثنحتيضنفن!حالتيالملآحقة

هذاتثرياخرىضاصر9علىأيدإنجايضع-وؤءخصهب51الخهالمن

.يؤكدهوالتصور

دانءتر-اساعةا-"،بعةاادؤلآامعينفرجالاولافصلافممعتار

منيعانيأنه3وعه.بهبئبحركاتروووموهـوآدمعلىايهضيقهالعضبة

،ا))صه((نفسهيكلمليأنو"2تهـث!ءل!?"عاىتنفجرداخلإقىتشنجات

جديد.نوعمنتجربرقيؤفي"قىفيافكلباواؤعبانهتجىءتشنجات

واتسخ،ضالاب4م!ةفيهماتهـدليومهنمنذاعتبةاهيدانفيهوفها

هـ-!اللأؤفلاتاءعددةاومحماولا/4"ضراءمقاومتهالمعطفمعوتهدلت

وانصزلى،الهيدانسرةاىامرئ!بةلابقبودحركتهوشدت،اهـاره

ااكأ"-ويسمعهـ،.الميدانة!جةو!-ط!وقوؤ"برغمةرير5وحدةفي

حولهمنويصق.يروز4لاو!كنهمالمارةزحاميرى.تس!معهلا

ومن.برحهيكادلارخاميمقعدالىينتدهخىالعزلةحصار

ا!سرالقويالنداًءبئننحسالمشهدهذافيوالحركةالاحداثصلال

الاولى،ب،لدرجهاداخلامننداءالعتبةميدانا)ىرآدمجاءاتيا

معه،نواصلمهعطلولما،اصورةابهذهالخارجيالعالمعنعزلهلماوالا

هـصالاغوارأغوارمننداءانه".الرعبمنميتطغلالىأحالهولما

يعتحمخارج!اهانفاأبدالشى.منهفكاكلافدرالىدهقي.ذاته

4لانث،اعضىثيءولكنه،معملهمنبرعونةينتزعهأوخلوأ"عليه

يشده،صلابهاالىاسصكانالتيالعلمماعدةدياثفهالمفقده!لأاد

"!ويئبت((اخز!لملأتا((منعالموىئهوهلةلاوليبدىامعاالى

.(17ص)بلالرارالحاروالعالمامامالداوو4ا)طالولهرعب

ا!ا)م!الىايقودهارسلالذيالشخص،عشماوييطهرلم

!رار،ء-تمبليطرازمنسيارةفيمادمايظهر.اليهدعيالذي

الشةعيمندهامالمةامرةغروولا،0791عاممينزللماونحن7591عام

ومن.خياياه5واسنثمرا!المستقبلءع"فافيةافضكبمااالمعملهذاجمي

!رةلاولنعروروعشماويادمبينيدورالذيالفريبالحوارخلال

لنشولمازي))ءعملهفيبطلضايجريهااء*يالتجاربطبع"كلشيئا

.(22ص)((بأحيوأنابتموتانت،بخولمهالتالليأعادلبحاول

ا!وتعشماويينشربرينمابذورهاويتعهذالحياةينم!يمااآنيحاولانه

منينقلهالذيهولادمالمكاملالنقيضوهذا.،ةالحببرذوةطفىءو

إفاصهلمةا((العتبة((بهيبرحالذيهو.ا!خراله،لماىاالعالمهذا

كفكلالبإب!"يفتح.المجهولصحراواتالىبهويدلفالعالمينبين

هذايكونأنةدلاوكان..الاكتشا!بهتاباتوحدهاياتوييتركهثم

اقلالاندقظلبس،الجديدالعالماىاسبيلههوا*ترفاالقافل

بواديالىوالانطلاقيالفظالوامعؤتل..لاخلقا!خرالوجههو

أيضىاولكن.الميدانأىاوالقيدالحركةعنا)عجز!تل..!احاما

بعد-ميماالاحداثعنهتتكشفسوفءاالىباكرةاشإرةوهذه-

يره!وأنالموتيكرليأنل!وىالا-ناحتىاستطاعقديكنامآدملان.

يشيىر،وكأنم.الموتارادةغيرالمتواليةأبحاته)ؤكد!لم.اراد.له

الانض-،ناكتشفطالتيالباهـرةوالانجازاتالعلومكلانا)ـىالفنان

آدمويمض!بما.للحياةنكريسهامنأكثروالدماروالحربالموتكرست

سبارةو،متلإانوءواضهعاتهودوانينهاوامعارحان)ويعثء15مع

.عشماويصحبة(فيالذهابعلىآدمأجبرمنئمةولهمس.المستقبل

هوي.بأنهذاكمبررايتبعهأنواخار.بزجارالاححر/بئا"تركتفقد

لمجق!ذوقدمعهآدميذهب..المجصللاكتشافمغامرةوالعلمالعلم

.رجوعلاانهمنزماما

ؤلميسر،آدمثبةاوييتركالاولالفصلمنالثانيظرالمضومي

وسكلسجهبئي!تركه،اجدإداالمىءوربليالعالمهذامي"كانلهث"اوي

وءد!بر/8ودأن4.اعطثمطانيرانوتكويهالشمسفيهاتجلدهالصحمراء

اررابقألعاناةايعيشأوالفردوسالىبهسيفضيالذيالمطهر

يتضجسو!ففا.الملغزالطلسهممغالهقولانفض،ضاروإ،التكشف

الا?ء،زهذااجتهازالى"ضهيحتاجواكنهسهلاشيئاليسآدمأمام

5"عيهعلىزءفرقالتكبماالمعاناةهذهاًن.41أهلايرلصبح-تىالعسير

إعيشى،هـالانآخرجديدلاكيدهيبطولهاولبباليايماماازمنا7

،رحباةدادنةهـعاناةولكنبماخارجيلنداء.لمابهبئمجردلبسطآدم

المسحىوراالمدينةمغاليق.لنفتحوا)عذاب.مسالمثطوإبةامجالدةوبعد

".هوووه))9-"درارلاالذيالعمبق((هي))نداءعلىعيهكيهتحت

!33()ص((ءإيزاك..هي))انلهكلؤكدةوزرءقبلهالاشجار،((أد!ل

أكث!كءثضءن()هـوووه"الغأمضالاستهلالنداءيةكمثمف!ا

نفسي!ب.لثيرو)كنهالندا،مصدرمعبرفةالىتطلعنايثممبعغموضا

عن!-تحكيانيااهذه((هي((ترىيافون..جديداتطلعاالوقت

افءرحل!ألهلقيعلتحبأنعلىافادرةا.الاعاجيبهذهل3الاشجار

.اءرأةبألفهو!-دا-تمتعانهي!طمن!مرجلكلتجعلوان

-2!-الصفحةع!سالتمتمة-

؟



م.حم!7
الجنسالثالثمسرحية

!16-الصفحالةءلىأضتن!وراز*حىلآ-

كيصيا خي

ال!-ونفيماوأروعوأ?عوأرقوأعظموأصاىأجول..((هي))

فيه!تكل!ساحرامعافيا!ساحرة8كيلةالبم((هي)).(36ص)كله

ت*هلؤلممرحيرةفي"رةاس"ءهتاونكناا0((!كط))..وتحسالاشجار

الساحرلنداءا..(()ة..لا.دصازقكتو..لمحها داتهدههـ!ماالرىس"!..را....ره.،

الاشجارحتىيج4--لاذيوااضة-راعاى"نولييرمماذياالمالحسالاص

،مقدسشبئاايستاًز"،.؟.احياةباولعحرهابحصض،،4ذاهلتتبردم

ء--صس+قيلتمافيأ!ميتها"ء!ىوهذا،ا-داهذاالى

ومنافعالاخار!ةاالتصوراتهـنبورخلءتوطةانهاصحيح.احداتى

هـ-ن..علب،1يرةهردامنهناكانغيم..ا!وروأءاارر*ررةاا!تضاهـل

فيكلام..عليهالؤولوها-نعماكلامثصويةفيراًإ"..!كبما((:ير!رض!

نىجرةتحرخهكذا..(36ءر)()ضءرؤ،1حدولادهاتىلماحد..كلام

تابوعلىإتمردبرإ.دقرنهرلؤحسبر،لهساخ/منفكولا.التمرحضة

هـته!كنحقيق،((!كط))اخت!ارنهاتياادبرلاافي؟ارفف،((هي))

تضعر"حسحةرلفة"آغالمهاتهرداهؤا..!رينادرعارم؟نت"قالرء:ة

افدالم*ةاهالةيهزقلا،،تلملا*قلا!ثسريرعورايرقاع..لي،لصورملإضة

ا)نمردن!ةاإضاك،يفدماكنهؤ،ؤووس!ب((هكماا))!"ء.ط-!ا!

تغرقلانصو-،،وفي"ءـبيا))ا-اكاءلاابب،لاله":حلانشوؤ،1في

.الفويالا-ورروندا،ها((!"4!:سبحتىا!وارةارءنجظفيآدم

ابدب-لاهذاعءزمنتيفنن،و!دالىرحيةمنالاولافصلاوينتهـي

ء-،اواءحزةااتموكأكأالغ.ءرةاصراجبرغم.احخيقةايصبحانعن

هـذاف!الاواكااخطيمعةاءرلالك!4الضمرحنةكاقتؤقد.!زةالمهبنضعبه

افىعا-4ل!ي-"اذينظامهعاىخارصةوأول،اسكلرياالعالم

ا:دءصلاتكونلانا"ء،ولنض،،فيانهادعرؤطاننادل.برمادولابرانولا

اًكبر..الانانيةوهياملا)ماهذافيجر!مقىأيرارتكبت((!!ه!ا((عن

لذاكاستحزتفزدثمو"ن.اةغضريةدهتسوالذياماًلطهذاًجرالم

لملأموالرشسة3ال!رعلىالقدرةؤقدانوهو(.(ص)العقاباؤصمى

الىبالضلحنةالتووتتبحول.جنيليلاوالبقاء،اتوعواوالشعور

آدم-سليواصبينما.حياةولاؤه!احركةلابر،ءدة!افةشهجرةمررد

.استاراوإ:سدل.الحقيقية((هي((اىااطرإبئاافيرحلته

آخركانم!نهانأءننفدؤء"يربهشهـدالثانيالفصليبدأ

أخ!الاوللىللفصلملأذاتذ!دا!ذاأءننبرفانني.ئمومن،الاولالفصل

يئكلأنعلىافدرةاالاولالفصلىقا!قد،النتاني،افصلاالىطريقه

هـذا.وتكا"لمهالفضطالمعهلالكليةاوحدةااط،رفيجزئيةوحدة

ه-ذابدار"فيالمسرحختضةاأىآدم?اأث"ءراتوؤودهوالمش!د

"دخلء:دهن،تركهعلي،نوان،ازخ!تؤد!،من4ان41ا.قيالمنلالف!

ث-!.عنهالتضءئايرءرؤنلااملا؟بطاالاواءرينتظرحتىافرير:ةاالمدفية

يضفؤن.ويودعن"

،الاولالفصلن!،""كاناطبههياالمتضهدووذاءكانانأؤول..

؟نجعلمهال*فماالجزئيةوحدتهالاولالفه*لسصه:حكانلاز"فهطاجس

يذ1ااسحريااء،لماأوارؤ؟ااأضصوءةمشمارؤءحتىالارنحالفصل

سلالفصان!اءلانإفااواكن،بفح!،5الغا.بالف!"ل4عنسيشف

ء-لمىكانا،"!طاحمطلوراتا"ناكثيرايؤةلىالر-ل"استلهرارعلىالاول

ز"ا!ت!-اءعأةهولاان!نهىاو،الىفلضنبرءن"عه،إه-ثمىانالمش!اهد

ؤف"-لم!.امف"الغاافر!بةااح!اءدر:قىءثا?-بار،نرث،فالمؤذنة

"ه-!وتاةنيااخفيظاالاإهاءاًتءناكأ!كاضض،ءرركأعلىإء،زانهعن

اهـ-ىالاواىالرحلةانتهاءءناإ-سر!ةالنقلةمعا!رحخثه"بةعلى

،ا.وكائنااجديدةاالمدينةعالم"عار*لةا..اضانهةاالرحلةرداية

م!هوعةو!ةتحتودفه!ااثكلةاثارة!!،لهوب!فالاولفالفمهل

ونحزينتهيأنبردلاكانهناومن..الحلمحافةالىافغوطمن

اليه:الطر!ؤىازلناما!نحنلا،بالض"طالحلمهذاحاؤةعل!

.ارادةضهأ.رتفعالتيايوتوبيهأاووفهاو..الحلمالعالمهذامواصهة

ففلهين!!انأراداكاتباانيقالوفد.الغاياتآسمىأىاالحياة

،والدشلأموالحسللحركةودقدالهاالتمرحنةتذجرةبتحجرالاول

درامهحدةانفيد.لهام1لدرا"!ا1الحدثهدالحتخطايضعخى

عميه.اتركيزمنمزيدا!الكالمب"امنت!،جلاوتوهجه2!الموهذا

كاسدالمساءدةعواملدون-جمفيماوالدرا!ةالعنفامن!فيه

يمفصأنالكالبعلىكانهنلو"ن.الأذهانلمحيلحفره-،رالمت

نحتالمععيحيةطوالواقعاالدراميحدثهيجعلكأ!،بعدهبفصله

ن!وباستمرارفدالعهاك!افروراتاأوالضفوطمنم!موعةوكلة

صس51الطرىءتنصءوفمنير!فوحمى،والت!ركاءخعضعءنمزي!

لها.ويهيئهالقادمةالاحداث

بىلث،الاشجلررحيلبعد،اعنقادي،كيااخا،كااالفصليبدأ

وبصذلك.ا!المهدارعصا!حناجرا"نضطمعه81العذبهالموسيعى

وفودهيمنحناوالذي،وخرو!كدبهلزاشجءنا!ظلجمطالغريأوللنا

ذيا!اجديدابعالمهداعنالمعلوماتمناسيبرالمضطرساحهأىا

اخرا!عاعليهيم!يطرافيوا،محتلالهكانناتبيناتزاوج!"!تم

الانسانءندهمنيررجولا،سببدولمااحدا-طلبلامحاوم..كمادم

دخللهماعمردا.اللهميللهحدبيعزلة!مادا))..اليهدخلكما

حاتخرجممكنموشالك/أكد".)48ص)((الننبمءلعىوطمعلف!ء

ناابلتالانتمار/،نهانان..(!اص)((دخلتمازبمماعندهمن

يرحدثماعلىوالدلالةالاهميةشديدتاالنتازكماال!صلبدايةميول!،ن

بداب-4منذشاعريبفموضتوءئان.-لال!مابصنظريهالفصلهذا!ي

ا!امةلالتغيراتالمشاهدوهيعان،ميهسيجريءا4طبيعاىاارمم!لى

الم!رجألىيدلفدبعدهما.وشخصيتهآدمروى!يستحدتالي

خطوديوتقل،الفلبرائحةيعبقسيوياليىئن))اجديداالكانن

الخطو(()05)وقعنفسلهمتعاقبداخطيبضوءيشعببهـا،واقعي

ا!-فيامالماصلمثاسندسامصرا)ى؟دميىمهحبخصضاخلو

ؤسلزهرةعلى11ه!رنجمة!وءمنثماعلىرووطمنخاق..بظره

أثهرالتلالةضاتالكلووذهب!نتزاوجوردث،كروانئ،ءأحطة!ي

نمالمزيدادملاصطبؤدمهاكجرديعطيناالذيالعجيبالكائنهذا

نانهر!صث،العالمهذافيوالعلا!اتالحياةطبيعةعنالمعلومات

ةلمجهوهـ-سماعهبمجردالمعارفانسانهاتصنحللحضارةمدارس!4

فيطيى!الغرإباجديداالعالهداانونعرم!.الض?مفوفيتمن

ص:س-ءمنعالموانه.منهانابعولكض4الارضيةكرننادوقموجودا

أليس:آدمسوالعلىالجديدا)سرياليالكا/نيح*باذ.الانسان

.58))صا!نمرصنعمنهضاأمامهيراهماكلبئن؟إ..،رنترعندكم

برطعهـد!مة(عظمفياعالماهذااىاقادمآدمانفااونعوف

.انسانالى

!ؤوالمساهمةاحدثالتقدمالفزوريةالمعلوماتهذهكلوبعد

"فالننمصفياجديداأالعالم!ذايةالجوهر4الطهيهتيدآالاماماىادؤعه

النس!اًلطبيعة.والاحداثالمعلوماتهذهبكللهاالفنانم!دأنبعد

.ا"امفارف-يركوناندوناواقعا!الممظؤض!اماو!ا!زا!!مل

ادمفيطضر.واؤعالىوالرغبةؤعلالىالارادةؤيهتتحولحت

ور.وهـ.ادينةاال!!يدالكافنهعوإمبر.الطيرانفييرغبعندما

،4ات!ممازالاكثرلطجض!ى،المشرمنىالارق!لل!نسءدينةانط!ه

ءصدقدرةالاكثرا!جنس،وقائعاىارغباتهل3تتحولافىياالجنس

كشائزكليهبدالذياجنمسا،والحبلتواومواوالتعاطفاضواؤقا

الى:برس!جنمهضايثوفالذياجنسا،آخربمصىاو.الآخرين"!

ويكونه.وافنعاسةا-ربوابارثمرالمليءوافعهيصبرلان../كونهلان

ارفصة،؟لضحكة،))بالهويغنيادمبمقدمالارقىالجنسهذاوإرحب

جاءاللحطة،تجسداًليوم.اغارساحيوا،آدءضاحهوا،باللهفة

صف.جاءرحبطاعالمبا،جاءادال!ابالحب،جاءالوا!"عبالامل

مر،نفمةق!كلهن،.خقبلسماهاوفي،((هي))-سعدعلاها

ص.16)(،تدوممن"هي))،كانتالتي"!!!))،ايهانموجودكل

اليشر،صبواتمنمصاغةا،هي"ؤيهاتبدوالتيالاغنيةهذهلهيغني

صة



هي"أهذكريعودالاغنيةوءع.وللانسانوللحبالامللارساآدم

دننتطم!ترةكلالقرارفييترددالذياللحنوكانها،الحواراىا

بنةساوالايقاعبحفسمرةكليوددلاو!ك!4.تضاعبفهفياالاحداث

الاحداثواجهةاىايفدمرةكلففيا.والثراءا&موضمنادرجةا

منأوفرقدراواكتمىبالسابقةالمرةعنغنىازدادقديكونبعدما

عنجديدمنوبافنساول،((هبم))اىاوبالعودة.اظلالواالدلالات

.الاولالمن!رينتهي،كنهها

قادءام!بااعالمنلتقيالثاننافصلاهذامنالثانيالمضكلرومع

حىىكائنكلعزفهافياشضرك،العذوبةشديدةمو!-جقىوتء

المبالفةكثرةفنحس.ب!دم!حيبااجديداالعا"هذافيحيغيراو

الاهـداثبهسصتمص.ىءابكلالخافتص15الار3انهاوبهالتبرح!بلي

فيهاإوكدالتيولاالنثرا-ملةاعنالثعرياكةبيركانهااو.كعبعن

حلموماحدأقصاىاوعظبمةكبيرةدم2اهمصلآان((6ص)العالم

نروتهاللسهذاقياتصاعدابلمعوعندما.قبلمنبشرببلوغها

زتش!ككنغمة.ت"هـ4ولاتؤكدة"كونتراًبنطيةة)بهغمهاـهنانايع(رضه

ماواق!اكانانتدريلا.يهورماحظيقةفيسآدملسانعلى-

التثككفتدحر.بالاامؤمزجهبعدماالاحقيقتهمنت!تيظنلا.حلما

احلميةاالمعجزةحيثالمى.احرالعالمهذافراديسالىندافأنقبل

الاحلاموكل.لافطالىالبمثرإلاالرغبلتكلتحولمعجزة.الهبرى

المعجزة..وقائعالىا!دميةا)صبواًتوكل،حقائقالىالانسانبة

..وحقيقتهاجديداال!المهـرزاواقعهي؟لمو!ااىاعالمنايتووالتي

تهواس"رابدم2*ساولات"بدأجزةالمهالواقعهذامعايشةومن

اجابةفتجىء..؟نحنعالمنامنارقىعااماهنلكترى..الواهنة

ءستو،،تمنمستوىأيعلمىاحقيقةاهيافعلباوهذه.بنمامالعا

نحط-وء-مير-4فىئياعالمناذادهوالراقيامالماهذافوجود.المعنى

ا(لمبئةلأالقالبحباقهتحملمن4يمكلاالذيا*لمماهو.الالص،ضمرار

عالمنىافي،الانهانمحالدةيمنحالذيهو.والتطس"والحرببالثر

امالعا!ذاانغير.الحلمموباوغواقعهتجاوزالىيصبوحيثالمصني

حقينط-اعالماليسلانه،ناقصعا)موالكنهكاملاعالماليسالارقى

ن!وخطوة"جردير"ضبرفاؤ4ثمومن.4نقصقرنتحققه!دم.بعد

.ا-ميهةانحوالحلمهـخطوة؟ونكماتماما.ا-قييقبىاالارقىالعالم

اىاالحاء"ء-يسفبىرزا5الجدبدعالمهان!دماما!مادؤكدهناومن

مىناراهناء!إنافيءالارهـف،الراهنلعالمناءمثلا؟عمباره،آدم

"هىا"وبينبجنهاتزآوجارزجبحتى.وللحياةللصمهضقبلثوف

ص:س..و"نحلمادياالثالثال!:س-اجديدااما)عاهذاروح-

.ءصقرضحنىمطلقخيرهوولا،يستشرىحتىكا"لشرهولا

بطبي!عنته"هددالحلمءادةم-ن.،غالمهالجديد11الم!هذا

بر،افعلوءـذا.اضمحلاا!االىيئضبماالاحلامثت!عاقب.بالانقراض

ناهـادالذياًاطلقاخبراعالمعن..عالمهعنالعا)م!بهيخبرناما

فه،لمن!ا،زحن،عالمةءناكنو،الةموذبريا)هالم!دامنلا،ينقرض

اًنه..مإبينهاظاهراا)ضمه،رضبرغمالطاينعلىالواقع-فيتطوي

يتمصسوا،اي!نا":هيمبزير3ب:منتواكانواجيلوراصل:يقول

الفنكل،"حمينوالمصوالشمعراءالرسلكل،جص:امنشخصيات

قاص-اةصصحراءبظتحطشنلكانتلولاهااالليالحإجاتكل،والموسهيقى

ءصيرنفسبهلاقوا4ً"ااء*حان13و.هـم"صدرهاكان،الحقدمن

ورغم..(72!ى)((الاؤوىارو!الا!يهبقاءلامج!مع!يالخير

يحسو،ءكمةفظاظةمنءلميههوماعلىعالمناظلارسالاتاباككل

احق!قةابين))بانالجىلارساحراقعاواهذاازاء-آدملسانعلى-

ان"فالا!،ن،كدهاءميق4اكانتفيء،ولو،كاملانسجاموالخيإل

احابزافبهي!ت!مزقالذيالاحس!ال!وهذا.(،7ص)*((كدهتكون

،ءجمتغاةكحتم-لأانسجا!ه(يتبلورو،والخيالاووقبقةابينالفاصل

اىاالوث-كبالارتداد..الحلمعالمببزصدعاالحقيقيالارهاصىهو

احنهناثنارابينكبير*دالىالارهاصرهذااخ!تفىوان.الواقععالم

.اخبالواالعذوبةهنالقدرهذاء!لىاحقبقةاتكوناناىااعارما

والةمل.الرغبةبنا!لرةالوحدة!لمكعالمنا!يتتحققانالى

اواقع.واالحلمببنالرهيبةاه!وةامنهوتخنغط

السط،اميسلممهووعيه؟دموجدانفيالتوقهذاتبلوروبعد

بيسنكاملجديدعالم..ويمضعييديهبينشيءكليرك.الاءانة

لينجب((هي))اءعء(ةادوحهءعيفزاوجانعليه.ارادتهورهنيدير4

دورهوهـتا.؟.((!في،))أينو!كن..المرققبالجديدالجنسمنها

الر:،لهولهامنق،1ء!تاتىاالامانة!طوتلك.ورس!التهوقدرهآدم

الاماتقىرضسلإمار!!رص-"*نالثافيافصلاوفي؟هط.الاذ"،نوحطها

!ا-،ونظيفآدمافف*?-5اقداداا-لماءااهذاوويخبر.ااغالموموت

لةصالمقا"لبالىةكللو!و.قاتلاالإخرهوكانفقد.الوقتنفسفي

المستورالدرساك!ىااراذعا!ثاقتل.الواقعالىوالاستناءقىالبلادة

والتى.الانسانلىءفء،ابرالمنكوفهاالتياجمهجمةبرا.عاءالصثرون

وبالسعى،والاثرانورإدالاح،لمنوبالتخاص،برااحبا-؟طاعت

(لمحبهائلاؤط:-،ن9"انالارؤىالإنانيالجنسعنبحثاايدائب

..(71صن)((!ي))ب-رط..المرتجىالجنسافرادآخرجذب

..يموتآدمديبينوء،لمهـ،((هي(("صيزالعالمهذايضعوص!بنما

)خرفدالاسطورةأواءقىقةاءستوياتمنباكمإهمستوىم!هو،موت

.آدمالدكهورمعملالىجديدمن

معالخعبلأارحلةا!ذهمندم2عودةبرهداثال!ثاافصلاويبدأ

بهاحلمالتياءمهـورية؟اتذكرناالتيالهوتوبياءع،الخاصحلم4

صه!ور)قى((الثانيةادرإسيو!"ف"-سحيى!قىفيفرحاتللصول

ولكن.وا)ءدالةالاءانةنيفكرعلى4القازهريةالج!..((فرحات

لانها،اررءيطةالمحدودةفرحاتجه"وريةمنشههولاأكثرأدميوزوبيا

بهاحلماالتيالاجتماإيلمةال!مهـور/4تلكمن"أجريداوأشدطموحاأكثر

الحبساوثثاعلىقتنهـة!الرحابةشديدةيوتوبيافهـكبما.فرحات

برر-لتهاتغامرثمأجمحتاالواقعيافىاخمنتطاق.،ةالحب-الارادة

انها،جديدمناواقعاالىتعودثم،اطموحاالبثريالحلممعتلك

بصه-ورةمنهحزءهبىبل،شفيءأيؤبلااواؤءا!ذاأجلمنرحلة

.اصورامن

الطموحةايوتوبيااهذهءنآدماوبةبهدا)ثالثاف!"لاويجرأ

اسإمانآدمعاىفاورطفيهااكتوتقد))ناره((ز*ون،إمإابعدة

الةالحىهذهمنلاصراًجهاًفة!ررةءحاولاتهـاباءتأنبهدالاء"اليا

إعد،)مااهملاهذامنخرجالذيآدمانأعماؤهـافيوقر.بالفش!ل

آدمعلص-4يوافقمااةهلباوهذا..مضتلفش!خمم!عادالذيوان

انما،ض(عواصدولىش.تانيواحدرجعالا!ماانا!اكياشا))

عض":،هاالتبمءارحلةؤا.(،8ص)((4ررف!ةبماامرةلاول!اواحد

4.إوالغا5!ادق!اءن،اتفطاءنوتثرحاةالاواىبالدرجةهيآدمءح

لب.كفاوست"صمجم!ان*4ؤونيهعلما*:4:لىقيالمستفي!اا!"تثرق!

دك!ووها.4ولرسا)ت*بمي!اتهاهدؤطبرمعرفتهاشهتراها،الع*سعلى

!-فاا!ىا)ء"-"حلقاًلطررعد.رمرفامولهنه،وءاتههدفهعرؤط

ا)ةاية.و؟اكالهدلى

عىالمطخرةالتفاص-لمنءجموعةعلىاتعرفافينيهـاهنا

نااثبات/بمصت،!فافيوا.آدم/ث"ملالذيالعلميالبحثطبهمة

اب،ةاارادةداخلهفيي"فهعخدهاير!وتالانصانوان،اًرادةالهمر

وزهرؤط.اءوارهاعوارفياالكامصةالمولىارادةعلإ"اوزةتصر،تثمهخو

ا!زب!واكتن!"!طا!ر،ق!مصةطالىافهلباوء.لقدآدمانأيضا

،افاداومالاززءنالاثامإ*ضفوبحمثهملير3انعليهوان.الوتارادة

ءثم!ه!إوياخنمياراناهذان!رؤءان.ووونحس.اح!باةاارادةاؤز/م

لت،ار!صلانه.وناضجاموهوبااخ!نب(را3-،نحلمهالىمحبنه51

يله.تفاصنعرفانفلواؤء4ءلمىايديئاووضعابحثاهذابيعةبرول

الانؤ!!اىااوصولاؤ!ااة*رراوؤثلمهاوتاارادةلانزيرماكهث!إفهوان

ا:!--ابا41!فتح4ور!*واابءعالموتحاديج!لالذيهوالمضاد

ة:حثهير!!الض!ال!بو"وبيا،المرتجاةا-وتوبرثراا11الحلمالىالمفضي
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نشهدلكننا.الوالمحعارضالىالحلمفاق2منهايمصروأنهذا

بحعثى4اكمالفيارغبةافقدوقداليوقيبياهذه"ن4اوبرتبعدآدم

ئنالع،اماودعهاالت!بماالرسالةي!نجزحتى((هبم))عنبابىحثحغل3و

الىوحولهابىحثعنث-لمهانحدا)ىاجمرثاذا40تغرؤواور.يرديه

ح!نساومبادرةأياجنراحعنهـ-صاجز.ءنصظرراغبكالنمجرد

((هبم))فيالرغبةاستغرقتهفقد.لوفةافىا.و!قىابح."يهصإعتالاس

بتقولي،مازيازفبرتؤ*للأانا((:.لهول..رتهغبز9عاكلللأاًؤاا?تهر

ب!نفةطله،مشفيهنبض!ةكلكاةن،راءبينكا،ع،رزئنكاأه":-تأزأ

برطاقةفوق،وءك!وبلاوو!،ارار"كببخارجودإرادتي،ركأة؟؟ت:ض

((ناره"ف-دركاصرخاتاهذهبص.(!8ص)،((إزءإابثصرا؟اؤقى

4افاهاإوكد،داخا"وىيرءتكلرافىيااررفقىؤبركان،،ضمعلم.4ا

اطريق.ااخطافقطواكنه،،ة"عام

فصل-اثالثاالفهءلأ-داث-مضعىالخطماهـفايد3"أدربوعلى

ا!ا15،تاكبرج5-اداتهبلعئد*ا-الواقعأرضاىااكاءاقىا،يراءودةا

المجئون!دمحبهاوالورارفباونقعها..ةاعارءاورغب!"-االساحر

ا"فةنفساىاجدردمنتردؤاوافنيبالصورالمليئةالح!ىجةبغه(

((هبم))عنآخربديلفهيلمدا..التهـر*:قىكىجرة-ثءلمم،1كانتالتي

احامامسهتوىفيءئهابديلااتممرحقىاكانصكمااًاواقعهـستوىفي

ال!لمكلمةهئاأستعملاث،1اؤكدلانالاوانآنوقد-اليوتوبي(او

الاولالفصلينفيولثعإهدناهلان،مجازير4بصورةا-و"وبياااو

4،ينتمياقىياالقدربنف!اليوتو؟يإاىوااحلماالى):؟ميا-انىوا

لرظ-سإتمنهـامقىاح!ةتتجمه!هـفيال!نيالصورةاًنه.اواؤعاا!ا

وهـ-و.اةلاحاار!داربة!،واتافيحاعثدءاامااوراما،4المه4التجرب

بخ!---!4تصاربكليرريارزيا11،ريه!آدمحلماوؤتانفس!ا؟كإ

ادءوهأنأحباواؤعامنآخرزوعباختص،رهـوأو..ا!ء"الوءمول

ا-قيقىالواؤعاءنوانصإنيقىحهيقيةاك!ثراؤعووهو..اضطدااواؤعبرا

ونر!دهنقلهالذيبالاحرىأو،نعرفهاتيالم1ااكانف،ذااشالمه

زه"فىن.احر،لأوانيالازمماوالغعلوالخير4اوالعدااكطقامعاووو

الا*.خهدادووالموتاثسوااظامواالملأ"هقولاامعاهـو،ب!ملحظآصإرء،لما

ف-م.ل?غيرةاالاستثناءات!نء!هوعقيعلىبداءة،ض%امعا..

بناءءن!اويشيدالاستثن!اءاتل!هالنكلمةا)وووانيقيركمأنوابثما

اله--الميبت!دهناءن.ءفلهاتيااما)علمءنواحكامارورموصا31ر

!واءصد.اصبحصالنيالاور-ت-2اءاًتتئحيه.اواح،لآاعنااطبيعي

.وحدهالرلممفياًلاالمبهرا"31تمافيدتء-دلاح!نىصطاردهوبظل

ا)ك!صالوعا)م!المىبطرابعبثا!ءا:افنطرفءجنالعالمينهذ،نومن

فدةالمه4بازدواحيتلعالمنااحقهواالكا"إلأاصورةاتتونا..لهدرا

اصبابين..والثراءيراببئالتوازن..الضط!رةوتوازنا-4

قي-ادلقدةالم!الاعبةخلالومن..اقيوالعدا11،امبين..وا)-ملم

لئىصايصوغ..*عااحةإبزصااالمت!هارضةا-ؤئيماتا،ثهب!ناداكز

تةاصيىلتكتهلولا..ونبوءتهش،ادت4..ورؤاهلفنىااءملهالة:ان

اواقعوااواؤ-عاادءوهببةا..؟لهالمينالااك"وءةاث!ههادةا!ثه

اوافعاامعافي((هـمبماا))عنبديلهيلداانأقول..-ءعاالمضعاد

يممهتطيعلاديل4.المضهإدإواؤعاإمفيعاء:!ابديرلملاافنموحةكانتكما

الاخرىهبف،يإدا.سماتهـاببضرا.أشاحهبرغملااءقيقةابركونأن

صاجس--ة((!ما))اؤ،اتقدآدميج!لاءتقيافى"وعدءنت!ءدث

نأ--ضطبعلال!،1((ا.!بةاافياميعادمحثدك))ا:،ديااءه!قااله*وت

احقيقيقي.ا()هى))!"ماتمنأخرىلهءمةاياىاالحد/ثهذاصت*اوز

اكبير،احلمهعنآدميحدثهاعئد"اتتخبطانت!لإثماًفان!اثمومن

بة.حقوا!ا.معايديهمانبر!هالىلمقبرقىاًاجشرمهء-رءن،اخهردطعن

.4وله:ةوخلاصتهوحدهآدمولحرولهئهقدرهاىبىالبشروبئ!ههمير

علىالمولفكةاوالمتهاوولأالعلملاقةهـووصدعترأبأن"ناره))وتحاول

حسىببالفئلعلىهامءحكواعلملأقةاهذهلان،تفشلول*:"(1الانهـيار

لهـ!وفقاتتحركوالت!مااًلفني،الفكريالبئءتحهمالتبماحتم!يةا!اني!

المسرحية.هذهفيالاحداث

الثلاثةبمئمحاهدهالعالثالفصلفياًلناقدنظويلفتماواهم

!ممتمباينةمستوياتبثلا!لةوتعالحمخعتلفةن3أهاثلاثةفيتدورا!"!م

المستوىعلىالتمرحنةتي!ةتكرارهوبيس،ادرامياالتناول

ذلكهوولا،للحواراللغويةالتركببعبةحتىشملتببراعةالواقعي

المتعددةالدراميالعلاجومس!نوياتالثلاثةالاكلاكنبصنالبارعالان!نقال

ء-نمتييئةمستوياتبينواثخصيةالموقفتمزقاىاتشيروالتي

القدرةتلكهيولا،-خوضهاالتكبماااشاملةاجربةا)تبرطبيعة1يوعي

يرختسباكاتباوكانالورقفوقالدراميالموقفتجسيدعلىالبارعة

ءيئىأمامفيهاماأرهفيجسدالذيابالقافيم!خرجةسرحي!نه

المسه:4شروحهخلالمن..اورطرك-ا!ارىءاوالمشاهد-القارىء

ليسأقول00(4،601!صراجع)الادا*ولنوعيةالمئهدلطبيعقى

ناره"((موقفو!نه،ونف.جهاههيض4برغمال!اقدظرلمجت!اهوهذا

اةلهلعلافيالاحداثعنهاشننكشفاقيالتطلهاتمنللعد!داوقظا

هيلدامقدمقبلونارهآدمبينيدورا)تيال!دي!ثةفبم..الرابرع

:هيلداعننارهزروول،طلاسمهلحلنفمهآدمر!هدالذياللفزحول

انهابرغم،)19صأ((آدمدكتورياانزااحلفي،(وونيمهندا))

اوعئدء.الاواىادرجةباانثويكيانفيورتحسداللغزانتعبرفلا

نمهاوطةمعجزةباعتبارهاعئهاتتحدثل"ببلدامقاب!نوابعدتعود

..*بمنجمدي..الطاقمةمصادر))منمصدراو؟ءتبارها،الصماء

تتحدث..(39ص)((بهمساتكلمهإ،حبءرؤ!ا،حبنغسها

قبل((!ه!))صفاتهيتبصظ..((هي))عنواضحةبمجازاتتا

نااىاآدميدفه،نغريبنووجدتوقىعنهان!نحدث..خر2كا!صاي

الرايدحماسكهو،كالهدهالموضوعفيعاجبئيااوليأنا)):اهاووول

مفامرةعلىم!باةأالليانتوكانك،بيرجفكلهجمىمكانتدا،له

حولاتطلعاتامنمجموعةداخلضافيليثير،(3!ص)"حب

((نارة"معرفةحول..وهبب!دا((ناره"بينا(غامضةلغريبةااعلافةا

هـلاؤلأانجاحفياحماس!يةامثم!اركتهاحول..اللعزببميعةالمبهمة

ؤلمك((ناره))هـبطدورهاحول..احما!ا!يبالاحرىأوبهـيلداآدم

زملائهامنعثسةكبفقد،احبامنجارفةموجةحوللاتثيرالتي

منذاكوغير..اكليةباابةطاتزللماوءـ!االحبؤضالدفيها

الفصى-لفي"فاجاةاوانقلابانهير-دولما"مهدنالتيال"طؤلاتا

اليمالارتدادفصلأوالواقعالىا)كاملةالعودةفضإ..اراًوعا

منهاانطلقنإالتيالبدادةنقطةاًلى،41ةثصلفى.ها"*ررالتياتجربةا

على!هءشهـئهءدناثم،الضدالواقعهذامعاخص-بةارحلتئافي

الث.51اا)فصلفيالواقعينبناماصلةاال!نخوم

الةصلثتهياوهإداآدمبينالعلأولأالااستحااكطااوء*ولرا

لمناولمسمتوياتمنباكما"ءستوى.004وية،ه!،4اسس-كلامناثالثا

لعتبة"اثبرح))ارارعالفصلابداي!ةومع،المسرحهةهذهفيقةالحقي

افاهـالأااًلمتبة..اثالثاا!علاطوالعئ!هاتريثناالتيالاخرى

بارحناهاانه(الاولىللوهلةيهدوانهبرغمالمضاداواقعواالأواقعبين

يرروركانلح!يقةافيافصلاهذاانغير.العثالثالفهءلبدايةء:ت

عتبى!ة"))لاموقفية((عتبة"لانها،ا!*ورةةيرالع!نبةهذهووق

اكمرحثةتحورتكماوير!نبدل.!تحور11سحيةفبمث"يءفكل،ءكانببة

لانتقالذياوعبرهيكمكان)القبة(كانتواذا.هيلداواصبحته

الىمجازه.كطالمو!ف((اضنبةا))و(نالضدالواقعالىعهرهآدم

بالعودةالرابرعالةصليبد(ولذلك.جديدمنللواوعاكاملاالارتداد

فن!ن،للاحداثمكانابامحتبارهالمعملالىلا،المعمل3لىاا)كاملة

ساحةباغنبارهواكن.المعانيمنبممنىاً،سرحيلآطوالذبرحهام

تجرقي..تلكاطويلةارحلتهفيمنهاآدمانطل!التيالطم!بهللنجربة

لفاءفيآدمفشلبعداليهن!ود..الحياةارادةانزيمعن1*ثا

علىالموشكةالياساطلالةوبهد..كععاوالحلمالواقعفي(((هيا"

والسعبعين.السابعةتجربتهمعآدملنمثمهداليهنعود.شيءكلا!تهام
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قيطقةآخرلالها-اختيارواًلفنسيالذاتالتجربةهذهنشهد

ومن.الحياةارادةانزيماىاالوصولفيلهاملآخراو،حوزته

انتباهئاويشدالاهميةهـذهكلعليهايعلقانبعد-يرجريرهافانهثم

!5رؤمالارنبعلى.جربتهمفرداتمنالضابطةالمفردةعلى-اليها

اك!ايةالىبذلكمومئا..التجربةمفرداتبقي!ةاليهتقاسالذي

الاهميةتجربتهفيالمحاولةهذهومعطيا،صهةمنالمت!جربةالوشيكة

م!!ذا.بةالغريب((ناره))لانفجاراقممةاباعتبارهابهاالجديرة

هوولا،محاولاتهاآخرفثفلءععلافنجبربة"وتوليديطالانفجار

و)كنه..هيعللتكطبهاوثبقاوار!با!االارنب!ذاحبهاو!د

ذروة..الانحتىامامنلجرتالض؟االاحداثكلذروةكلههذامع

..الطريقيعرفءلهلهالحابيةوهدهدتهاادمءلىاطوئلاء-برها

ايضاواكن،فحسبموؤفهطب!يعةعلىالتهرففيلاآدممحاولاتنروة

الهعدعيرابالذييقاًلىالكلوالاهتداء،الضائعة4ذاصعلىالعثورفي

العالمين.بين

مغلقاطريقساألمطافبرهايبلغحيئهصاو؟ساغضباتنفجر)ءفئاره"

ذي1االجديدالفنض"لبهذاالمتبمررقشلهآدميكرسوحينط..معه

اخرفي!احشدتاًلشنفاثةاصر،طقعةاخر))،لمجولكمامعهضادت

بحق!!-4آدمقياجههنا..)ا22ص)((وقدرةذكاءمناطكهما

ال!دالىكهيراليسبانهبيلينها،تواجههور4املهاخصبةبكل،المرة

.لهـانفسهعرضالتياكبيرةالحقا!قمواجهة!ع"يرمكنهالذي

اك،درة.الارادةبوتقتهفيتتخماقافياا:ادرااحبواعلىقادراواش

رء*ورةاس"تعلن.الكبارأثيابفيمتكرء.غيرانسانمجردوبرانه

،زإ-كالليكلومن،منكقرفانةانا((وسخطهاضيظهاسافرة

هطانهـمعئم!مالمحهاةالليا!اموسمناكثراولكبماالنلسمنقرفانة

.موجودبنيفضاواان!مالمهماقما،ازايقهممن،وبسيعيم!موا

..حاصةيجراشماالدودزييصيشوا.مهممشقفاه!علىيتلزقوا

ويرسيهوهـاير!ض-وهمطقدعلىالهمريقضواوالملايينبا!لدنبابيجوا

.اذاحابرقىالدفيفيفيرواولافيهمحاجةتفو:لا،كانواماوكأنهم

انصع.حصاةودا-للوافيواشرفانظففالموت،الاحياءانتمكت*م

ناؤيهالكاثبتبتجربةحاقوماللبماديالمرةانا،اهوهوؤدامك

دئىحقبقىيازلمهجشءيإسكلزيصياةيعننمليمكنلاالحقيقيالانهان

)ينىااب!انخلقتشمىاالحياة.ونووتبادفياتهيهايا،دمبن2

بخاب-4اءش!بثالصفيرافاراسيدييا..فيرانيعيشوهاآدمين

،وفي4فياملهاخيبةتدفع،(ووكذا..(125ص)((بص..اصذيرةا

..الموتارادةباتر،بمنف!اصقناىا..الاؤتحارالى3ما!ابااحياةا

فةال!بالذالقىالرئراةهذهمنالب(سذروةيبلأ-غران"بخمطال!الى

يرقومان..تجا!هابمشولي!ةيرضطلعوانوت!جاوزهاانير-تطيعحتى

بها..جدارتهخلاا4مند3ويؤاحىاةاهذهوجهبهيغيرواضمحبفعل

جمل"،صفطحهيمقةيأسلحظةمنالايئفبملناذياالتغييرءـفىا

دفبا)فهلكانآدمانوالحقيقة..معاوالكاذوقىالواهـئةلىالامذبالات

ةاضابطاالمفردةعلىافنجربةاجردصيئماى!نارنأسذروة!هـغ

هـفىهعلىبققيعبرفاناستطاعقدي!نلمولكنه.لمجربنهف!

بركلاير-اهمكاشفت،-اوبعدنارهانتحاربرعدالاوجدان4فيالمححظة

وجهالاءصالعنالاقهعىة-مز)قهابعد..واحدةدفعةاحقائئاهذه

خادءفي.4باردهالهتسربلةاحظئقواالزالفة

هىالان!هخارعةبالابرهاتكاشفهلمالتيالحقائ!اهـماًنغبر

.وحبتمايجدهااندونالوقمتطوالت!ايبحثكانا)صي)ووكط(از،-ا

عاص4هائلىكأطاوداخلهفي!بثقى(ووكماا)هي(ناره)انمنيتبزقن

يرحاولنارهصسدفوقالمصل"عالزاحفالموتقهـرعلى.لهزبرم!ةادفع

هـذهتنب!ثق.تهـابرذوغطفىءوانالح!باةاواراعهاقهافييخمدان

ومنرء"تلمه.لهيالجمارفحبهومن.الموتاماماهائلارعبهمنالطاقة

ال!ا-سمبرجنالمخصفا!دعيرابوانالتوازن!فسهيبدانفي

...الاحلامءملكةالارضفوقيحققلانا)هاللتوقهومن..اواؤعوا

الا:باءهذهكلمن...وفظاظ%"الواؤعهذااسخف4كراهيضومن

اللغز.حلالىفيهتديالموتجبروتمناعتىارادةداخلهفيتذبثق

تستث!يرانعلىالنإدرةالموتارادةمناله.غرالمتنلهيةالحرعةاىا

كاودوقولكماالموتهيفالحياة.،ةالحبارادةجديردمناءماقنافي

جذوتها.وتتوهحالحياةذبضاتفيهاو،رأد،نارهبهاويحقن.برنار

ير!فىلانهالمصلاكىفهلتلهو،احباةاالىنارهوتعود

فإرة..فحسبنارهانقاذير!د!-انانه!افيؤكد.)هي!انقاذ

عاء!ارب4ءحلهإكباوا.يهـواهاانهفقدادهالحطةاورفاتي

عبراكتشافهعنعسزء،1،مع!زخارقوبوجهـودلحظاتفييكمتشف

نارة،ابرلمنذلكبلألؤامبالفعلوهو..اله.ماءاءجارباعشرات

واجست..نارةهبم)هـكب!لانوا*نف!ب)!كبما)هينارةلان!!

عئصراوايةعلىؤأكسدولكئهابالالفاظتلاعباومنيحذلقةمج-ردهذه

مسأصيغتالنياء:اصرامنغيرهعلىواسبقيته)!ى(فيالواقعية

ثمومنبما.واقعصامواكنهاياطوباوشيى!اليمستف!.ء"ورتها

الحلم(هي)ابرلومن11،اقعنارةاجلمنالمعرزةيجترحدم2فان

وحد!ما،وبةمعااءخزاصا!ااحظةوؤبهي-نارةاجلومن.ذلكبصد

المضنأدبالواؤعلوافعالهاءاوالحكمهـ-عالواؤعانصهاراحظ-"في

،و!04طوالاليهالوصولعن!ءزمااىاآدميصلفاصكقىنقطىةفي

ءرلالتحقيقهفيفت.لمايحقق..بتعارض!ملوحتىباؤتواًؤهص،

و)كنهيغم!وةصماءؤجربةمرردليساعام!فا.اله"هاءا!تجاربعثرات

اعظي!هواالانساناوالعظ.بموالعالم.وللحبلهعرفةواللحياةعارهة

لحف4فيآدماستطاع.وقدللحهاةمء،فيشي?اشقكلوؤبلاولا

ل!هصاعطهمعاثقانهيؤكداناحاموااواؤعابهصا)دامهقىالضاق

معاعانقهطعلىالملقاةوبالمهـهةوالحلماواؤعابنلرةجديرواؤ4.!ا

ناقبلفواقهبء"مةوهـكبما.الجببدا!ثالثا-دصاخاو!ة..

اةكرياموقفهاقبلامسر--ةااهئبةااء"؟فقىالان.4اسطوريتهون

ءعجىزةلابشرإةمهجزةآدمعنهايب!ثالتبمالمعجؤةان):-اؤؤكد

داصصلالاواىلدرص-كةبكا!نم!واز!ا.ظوبويرسةاومهنإقيزيرق!-ة

عئهابمنئفءلمحتىاصحي!ح"اسراكليةالىتفتفداكأ!ا،الانسان

ا!كب-وار:-ادرالحبهياه،الوكأوكله..الاحجاروتزاحالاغط!ة

قبلو!ي،..الاخرىحافتهعاىالاءليربصاذيااخورياا*أس!إ..

برءقتصبحصىالحياةوص"على،نالاتارادةسيطرةوبعدهءـفىا

.وظلالمهانمنالكلء-كأأءهلمههـاركلانسانيةحياة

اء*ةفيدتئ-.-ةالمسرحاح!اثعلىالستاروتن!مهدلهناالى

المفف!ك!اا)دربعلى-بىا)-بردايرةاحظة..نهـايرةلح!ةؤي،لابداية

ا.حروءن.ابادرةا-الر.،ة..ا!هلا-الحه،ةوالى1،ووساااىا

اروحىقيفبم،ابةالمعتمستويابيصافصلاعدمعلىتاكيديكان

وىينهيءمت!ئاعئده.قولصار"-،ص؟،انض"!انعل!:ايج!لابحي!ث

اوا!عاصورةتتبلوراواابهو"ويىبةخثهعكلاوا)ء"3بدوهئااواؤعا

(5،لح-ةءتعددةإ،تء-تو!"وىلهء-تهذهاناعتقدلان:كم!ا.المض.اد

ن!ثطاقافئة،زيابرطابه!االاسطورو-كأالاحداثهـفهوانىالمعنى

بق!ص!ة"يم1كلفىاءرز،ف-اءافلاريرتساورةهكبئهـءف*قى!اؤه!قىا!!س

"ت،جيمنبرزءايىرلانهافصلاهذابدارلا.المعاابةنويراتء

ا--ءوىاعاىاءدثا!تكبما،المس!-ء-ةفئهابقى.المعمل"ء*وريولا-هـن

ا!توىى1ا-ديردزوعمناورودةةبدايقةالح!هفي،هيكبماالواؤه

ا-ظىقىفيآئتهبمافالمسرحية.المض-،داواؤعااوباليوتوبي،ادعوهالذي

اوا!هئر-كأاارة!ايةهذهةأنثمومن.ا)ضحةقايو-و!بااهـثهبدابقى

لبسرئااتؤك!..اًإضاداواؤعااواليو"وبر-ااىاجد!دءناتردف

إضاول*نا.فحسبا!لأالمعافيهمابررتالذي!نالمسبويينامتزاح

?ها،الاواىرحا؟ناع-نالهوزوبرجااىااجد.،دةاا&ودةه!هاختلاؤء

ب،ادءار.وبهـلىايىو"وبربهذهيهددماكلةمدالتساحبرمدزةمالان!

عودة.عل!يقضياواءه-لاالرا!ءالمإثمصفكادالذياثكأصاقلافي

المسلءةب،لارادةاحقةاابدابةااءفةمنتنط)قلان!-اواصدىارسخ

حوا؟-"برفقةآدمعودة..الجديدا)ورالمالىلعارماوا)توقاحبوا

.المهاءالاصببلىة

65



ا-اءودة.ثمافنتازياااىاالواؤعمنرحلةةلمرماؤذه

وعهقتوعيئبهاصساس:،ار!فتقدا)هنتازو!نص!واًنبء-د.اوافعا

ا.مثة!وروعةالؤضتازيسارحابةالىصديد/منارزدادثم.)51بقضط

انىدقولةاجمءسةااراد-4ولممارد*4.للتصقممدالمشوقانمانناله:وات

.فلعب!ةةا-يإا"ممدراتعلىقىاحببباالارادة!ث!هو!ميطرة،ا-تهـ-لمافعا

برصورةو!كنجديدمنتتمالاشن!لاكنهابةمعصرتا(.نيز3اواًاص:ادل

"-عا.واحلامه-ءربصةزء-امعلىمسميطراًآدمءع!ايرهـود.عهص*.ة

ؤتصبح.وؤورالءتهاذمازيتهؤرفهـإ-!لاث.ه-ولااكأربره،تىاو

ءطورةالا!كل!قىتهخيةهـ،ب*لصيإكأإ-"عهرامإورةبتق4"سص--كأا

ادرا!قىواافلسمفبةامطوريالا!اـمال!لمت!ديرداتؤكل.!وء!ضىطهوبممن

الاء-ححدإهـهؤكماكاسمرروبئول..لوبروهامن4بوبرو*هامتحققة

الال!هامعإ،درامياعالمالارر"طورةءالمان))الانمأنهةالمثواوجي!"

؟اكبب-نالاصطدامهذاترىرغطووالاس،"تص،رعةوقومروقدرات

"ةعمالال!!وريوالادراك.الطبإةظوا!-رمنظا!رةفيكلالهوى

بجومصاطي!حساويرىمى،فكل.العاطفيةمراالشءب!ذهدائم!ا

ةهنمإر"الاساوج11،؟-اوالهرزاباواتزنااوالؤرحء-نجو.خامر

الاثءاءعننت--دثانفتطيملاالاسطورةا!معاوفي.والةم

.صديقلثمريراوخيرهض،ك*مياءفهل.هامدةاومي؟قىء،دةباءت*ارها

ي!م!إهم)1(((متوءدء:فراو?جبجذاب.غريباواوفطهـأ.عدواو

.ومشاعرهوآلامهالازء-اناءمبواتحيحسي*مادلياغةءوفي/

.أ-ردلااة:ءةافصب"،ت!ا.المسرحيئفيت!ةقمابالفهلاوولف

ولكن!ا.ءاء،1اورتر!،ااواقعيةاباررممالمسفوحةقبءتهاث"-الاا)ى

مبتمهضاؤىتدىكص،الانممانيةف"اقى8للهطورياالم!معادلا)تاتقدم

إمسادريوررممفطاؤ،!م.ءىافى"ءةددةبصوروردن-اءور،دل.الوا!ن

(و)!"ضوبرزم)4حاالرو)(الخدءةو)(ا*برىااءقى551ا)أ*:ءرةاالاخهرة

اروحر.ااهذهف9اطروحةااحلولاهـ-ناك!ثيرااىاويرمفهـف،و)هي!

افض.،ياالا!ما--ا!4اإرالاوآمن4مص!وععلىالوؤتنفصيةبويحرب

"اؤ"ة،ا35اعقىبر-وذالىيا)-س-يةو*اتوؤ!.ء-؟هءثلم":"-!!ءاز،طاتيا

اوا؟----*حمااعلىعء:،وة.ءتحبض!ا-ا:قيااب*ضوب"صبمثرت1ا*:،

*-اؤ"ىءهلؤ*ل.الؤ!نياا)ءملسوراتةعلىواصرىالراربرى

.!/اءهربرااقعاوااىااءالايرهؤي؟!الؤرادءلموبر"3إحهـ"إفيا،ا4ثمخه..ب

اثاعءة"لةاالاص)قوا.ءنالا"اكنبرعضؤء!مسرصهـت!اصة*!عا"اتبااكن

"إءأاةهـ،اإفةاط!اائعة1\يرااكأالاحادةوا؟ءبئواؤه+د.الانجرةالةخرةؤي

كا11الاثىارةفصالاخبرةا!ونةلمجبمااة:ءلأالالاء،1كا،3اال!!ا

وقد.اق!مةاالمحدودةالم!،زاتعلىبره!!هدبا،عاوبا!اربرث،االواؤع

ءلاطوازارةمةواوجاجزاءبرروضفي"إوبالاسهـذافىادرمر/وور"ةط-ءثبى

ب!ضاء،كأ4فيقلقاافىواوجهـزاب!أم5ومن.ا"ممرحمطنهـاهـةفىى

،مت!غإرة،المسرحب!ةنسيجتت--الطالىء+طاثطعربةوالرهاؤ-لآامؤتقدا

،و"ن!رولارتفاع.ءهجممالمصورمبياا4اءا،اء،ء:"ةلابهؤىأبن،ئها5ء

ء--مضملاالتيا)ث-ائهقىالؤالاصؤواعدمن"!،وء-لأعلىولاءتهاده

ءبةا"ساءعإقىعلء،سادطئهـفنمآءباو-4إث."ءرا4االاصااهـهـؤو?

ف،نالانجرىا:احهلأاومنناحيةمنووذا03رو"ء:هرتاشياأواؤيمبا

ا!ةاتا"-نربر*خ!آدماراماىادد!تهالت!م!يرهبزلأاإ:ولوج!ذاذسة

ا(ف-رداتءإهـلمانط"كتوانالاحوال"دطصالبا!ءلمبهتضإمقىلاالني

ا---ابا)ـ"؟يم5(5-ا0ا-ارصكاء،،ااواؤ!اف!صا-،-ااالاثطرةلبزى-رغبا

س--اءهـرزاا"إبا-حقباندم2-!-قىثمخصةحاعاصدوا،بمحلاحداث

مهـا-اءم!ىوآدم.اكلرىعوا"ل!"تدافولمماررسصء-قيئهاية!م!

اواؤ!اهذالفظاظةاسننسلهصنامنواحدا-ا:ولوجا!طافىنارةتت!مه

اغبنارا6،دء!بواؤعايحالمبنااصرا*:4و.!اناتاء-نيه9إظقىولما

ا!ياااةاالاحات-?كأادتمهـا-"وات*ناواؤعا!ذاؤث/ء-،د،روكا

اهطاص!،الةخيار*هلهذاوبء"ووارة.ضبنبرنجبنرو!اكانتصوراىا

عب،ساصسان4ترجه،طنيلأالافالحضارةفك.فةا)ى"دخل)1(

8؟ا،ا7؟ص

*

الضبصرةبهذهارادا)كاتبانيقالوقد.مثاليةوالاخرىواقعبلأ

لشخصيةالافري!انالعصريةالصورةهوآدمانلئايرؤكدانالنرصيممة

التعاليلهذاعيهـان.الوسطىال!صورمسرحفي+،+لأمءول

بلانماطاوم!ازاتمسرحيةدستا(سرحيةهذهبانعا-4مردود

ادماس!فيوب"ن.اسرحامنالنوعهذا"*ونعنهـاأبعدهط

فياةالاحاجوانبمنا/لمقصودالجانبهذاالىللاور-ارةيكة!ها

ينه.مخصث

آدمش!خصيةفيلناانؤصولحا!م!نطاعتهذابرغم4المسربلكن

انساننلءسبواتيستوعب.بالدلالاتغنيا،جديدااًسطورهـارطلا

فىماعلىا/ضاووضطوي.ومواتزاورءمنىاولفيماتجاوراىا

الهامارتي-صاتتطلبكصا-تبلغلامعاببمنالانممانهـ-شاارادة

تجاوزها.المستطاعمنفانثمومن،الاخلاقب"النقائصيخةهـر-الارسطية

البساظةتلك.يتهاوعفولبشريةاالمعجزةبسماطهنارةؤكبا-جسدوان

من)!بمايمثلهماكلجوانح!بينترويانتسمتطيعالتياعفويةوا

حنة،لتمراشصجرةنجلال"نيقدموان.مغامسفوحةلبلمةغاقيم

تعوفيلانالطهوحالحاحهافي)هي)عنالزالفةابداثلاوهها!ا

اهـا.معامسههوحةءاليةقيممنأهي(تمث!هماتن!مجهاوانسات،

مابكلالآبعنالفرويديالمتصورلكا"فقىاالهورةهـانؤقدالعا)م

ف!ىالاصيةوالرفياتالدوافعهـنللكثيروتسلطقهـرمنير!ثه

واناوديمياتفسيراالمسرحيةافسرانئيهذايعنيولا.دم7وصدان

اتهددةااررتوياتعلبهاتنطويافنيالتفسيراًتمنواصداهذاهـان

الصارمالغر.لمزيبالتوق،شمحوندمقى.االمرحية!فهفبىإغنىا"ص

اخصبواوالفهماصباعلمىهائلهةطافلأمنتهصله"ادكل)هيا(اىا

والتىصور.أ!اتتلإسان-تاولات!اابىا؟للكل.رافضوالعطاء

في!"العحورفيفمشلكل!!ويرفحم!-ا)هي(عنمنهاكلفيييصث

الذياممالعاموتبه!الاا)حهءقةبهييهةقيلا.الاصيلةصورؤ،1على

وصو)ء"سبلفيالاساسيةلعوا؟قىااحدا"مورامنبصورة/!تب-و

اوقت.اؤؤرالياليهاالمفضيةالالطسيةالدروبواصد)هي!اىا

متعددةتوياتءوقبلهالمعنىهنالمشوىهذاص،نبالى!إكاكلئ

اوولقيقةفاغروولا،وفاسفيةوحضاريةواجتماعيةسياسية،اخرى

حاوكموقد.كبيرفنيعملكلفيالفرديةاحميمفةباا-لمقيبماا!،ء-قيا

وخاصةالمتعددةالمستوياتهذهاًلىاوءصءان11هسرحيةتصليابخلال

اليهالمروامالاودي!بيااررتوىاستبعدتوان،والصضاريةالفلمصهمفءقى

فيهتتدىالذيالمشوىهوالمستو؟تهذهواًهم..المرظةاهذهؤبل

ولقيموصورة،اصالةمنواقع:"ؤيهـالكلشعريرةبلورةأهي(

اخلصلمنتجسيداالعا)م!هع!،وياوحوللوطنوللربةوللامالمرص-وة

عا!إ،قيادوا!ءلممتهوجههاعنلها!غرتحتىر!يابدايةاؤ-،

الجنسوبهامعهايثجبلأانوعن.لهافياور!!ونانعصعجزول،:4

فىودبيدير"علىتموتاناوث-*تاوبءدء.المرتقباثاماا

فيما3لاستصرخالاضواءواصفرت(الدنبوغامتالوهن1ا،اوءما

ناركا.ومضىالحباةبعضاهااعادح:ناوجماداتكافاتمق!ور4

الانهانفانهسالم!نىمنالممه.توىهذاعلى-آدماًء!.شيءكلىلادم

مرتبلأالىإمادصبهيرتفعانعنعجزإكضهبويكثمراحامحي51

..عليهااإعالمسبطرةصب!مم"لأفمإإت.اصلمفإءناعجزةااجنراح

منهيئقذهالموالا3!راًاح!.قبىللخطر)هي(زعبرضتوءتدء-ا

كمأوجزئياتهاإوون!لمئضاتتحراخباسهلااوومحلبأ*:"ان!رزهـا.سواه

معهايمضدبانجديرااصبعهحم!لأ1ا!جهومن.قبلمناعا)مافهل

اليهمضافا،ا،عثىمنالهامالمضنوىهذاعلى..جديدغداىاوبها

الكببرةالمسرحيةهذهودرةتبدو،افالسصفياوااحضإري،اضوبيئاور

اهـذيا)وا!عوجدان4ريجيشىمااد!نءاءعبيراعلىالرقيه-لأ

)س"بالئسبةتكونانفيوبراعنها،وخلرات!ضايامنء:4?درت

ير-ا.وررنبوءة

حافظصبرياقاهرةا

+،


