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!رنسي،مسرحيوكاتبقاص(0791-8091)آداموفارتور

وهاصر،ظاسمببرقؤظودسككاو!قبىلدو،المنشطروسي،االاصلارمعي

-رباتااندلاعوعند.اظفارهنهومةؤجمط،فرزس.،اىا4فامع

ذهبالىهضلمكو("ن.المانيافي-اسرتههنة-كان،الاولىالعللمية

ار/-ر4اىاءادثم.أزمناءسطلمدةحسءفؤك!اسهةقيرح!ثسويسرا

التضماهـووص،دقالسريالي!يىنحاظاتؤبماانخرطوهنلك2891سنة

انضهر3،91اىا3891سصنةومنبة)1(ا،"واربولا!روفاالفرنسي

اهـه،-احلقاتعدةمنافيتاوهـو(الاعتراؤط)المرعبمؤلؤ4مابة3في

بببىنو?لحاقةا*ةاباوهذا(9391!اريمه!و)(3891باريس)

ؤ---قى"ثمموبه.ورةإءرةطو"-و.اللأ"ورقيولاادبواوصوديانالادب

فهؤيقية،ميظن!ووج!ة*ن،الاوروبركبماءالمرخ!عفطا!فردءأزقر!هية

في1،1)م!اوعزاقى،اعا"افبى،المجنمعهـوراؤكبماالانسانعزلةبوزو

انالانسد-نالانفصامةء.ءكأاىاويتعرض،المخهفالرهببا)كونهـ-ثا

.ءالاشباوبروسرالانم!،نضنرمن،بهي!حب!و"،4ويح-ط!منوبممط

ؤمنرةكلصركأؤبما!ترافالاع)خلة"قىونيرك!ا!فاجعالانفصاموهذا

.او!!اؤباارتوروصوداوتارهـنوبركلناءكأوفي،!قرا/ةمن

الاأء،-ار،الفحيعة،والازمصم(مالانفء.ال،ءادوالاواكربةا

"-!اداورةوا،الواقعالىارجوعوااذاتاىا1روبا،والدهش

ته"ر،،!بالم!المجنهعوذات،اءفبةاالذاتببدطوالمظورة،ا.وو!ا

صؤوتكهثدت!نهطىالاءورهذهكلمشصلاموالاساخهوداوصزرالننهرد

.ا.فابا1،ممذاتررء4امد"نو"طيل،4ءفالوكياتزبداريورنإسى

شعىئا،ادراكهاو!،مهاوتفهمه،هكنلااحيم(ةاؤكطلضيشاير!ارؤور

وفضت،الاضدادوبهـنا:ظئة!ببيرهع،الاثارةكلءضيراغريبا

راياًوتفكبواوءنطقطفيءبريمدمويبي،يرركبويبءثر،امث!مثايل!و

ثيمفا/جد،غا/يئاوهدفاو،عملا.!ووباوحذلأاو،!ربراو

ملشىء،قسراًلوصودادكلهسم"ءتم!مهم،صوداو،تجماكالار3لءرتتكا

4اوافي-ف!وذاكاجلومن،شيئايعنيولاورء(ي؟على/بىللا!ب4

ثح!ف"أاجةبصورة،ن!مهصوليت!ركدائريخط-اخرهفيكما

م:طوقاناوتوااجهودوا.اخرىب،ر!هينةجا"دة،؟ارةهادله،تارة

كظإهمفانب،ماؤ*"ف،قى3احرا!طوفى!مضبعدان)كنهـمى!متقاربان

الفورةتلك،ل--ساةاتلك،الحوكةؤاكوصؤانانهـها؟الحركة

الا":قىال؟جعبقىغعبرمفهـوكل-ا)لحركةيعرؤملااوصودالانالكاربوفيصة

ءرع)كتابعاىادا"وؤم--رةمملو"!اتقياعتممدنا-ا

ثروة..ي.عترجمةاير-لمن(لمأرتناللاأم!قولاا

امسسراام،مصص-
دسسمهمىنسالىدعس

بقرلوصة!جمن!لمح!ج!حمى!ىة

صحاصحبال؟قديرافان،هضاومن،كلوتهوبلجهودافناءواللفضاء

ءواز"،فيإل،اوبروداهـتاحرهـةفيينعصرانرهكنلاللوجود

الطبيعقىنزوات"سمنبنزوة،عا-4ا)حياةوتطظ!المس!"!رواندثاره

تق!فراففب،اللامفهـوهـقى،الملأمهفولةارة-ا؟!امنبرق--ة،امجيبةا

،المادةتن!.لوسطما..م!ىاىاالاخيرةافن!ار،اجدوىااىا

غير،معقولغيرقرةكلااً)ـوجودي!صبح،ا!بركةعن،ااوبرود!ادة

يرقجفاربورتحعلا(تن-هـياالسه*ونم"وهذه..وا)ممصورللادراكؤارل

سجينافىفي4بقاؤ4ضريبةومن،اليهاننفما؟4دلالةومناوجوداءن

كلالخوؤمفيهو/يننعث،جانبكلءنارسماإحبهـبه،4نمورذات

هـنيرعرفلاارؤور.ا-مروؤ"ا،اريض"ا،المهزوزةاًلمتهاقضقىالمض،هـو

قهزب!ثاا،فلحرا،لمرف-قىازت4كيضو،اتلمذباهو،هدبروورء!دجولوا

اعذاًب،اظاهـرةغير4لهفظاهرةإءرفولا.1،هـماصواءمنافاتيا

هذاعصل*رفهء-اكل.بئذالمهرؤ،!ةالاةغقاركلية""؟رو!-و

فسموولذ)كا)ضفشهـثهاساسىلمج!واقفصالتثمور"وب،*دهـو1،ثابا

اعرف"ماكل؟أنامنا*تن.ءوجودانيئشىءكلؤ-لاءرؤء:))ربئول7

!ئو)،1تفنسياساسقكبافلاناتعذب3:تواذا.اتعتبانينفك!ءدط

اثفىاه!ورلااهـنرامر،واقهةحق!قةالان!مالان)2(((ازفالاو

ةهـا،مافىحم!اءعابت!ادءمليةلالاز!انالا،يباراب"/:*لمولا

فري!لا،ؤ،نطا؟؟مماحالرااًريورؤ*ريرقفصتا؟انضمبىءااووفهو

منء:فل.كأفلانا((:يقيولاًنه.باور.ها!االاشس،ءإس.هكباان

،اببالاغترءهيهااث.عور!رشمعاًز".ءكليلثااكذبااسصهانقدرالا؟ءاذا

المهولة،ا!لمقإقىبالمادة-،الم!له!ة4ؤو"أمع،-5((،4ءولبالجا!برالزمن

وكأكأه4نفيحسرير،لمهناجرياالاحداث،نيجربسم((الئفيبالمرض

ذااجلومن((ادراكهيهكنلاءظ.!مردنيكالن)ء-نرتحرالاجزء

ذابدلاورارزفشا)ىبالقياسراكاءناهذااههس!ةمنبثمىءزلم

.4عنىيت-دثوهـو4الهن!م!ةهع

وهـىداخليفي)وحسد(،ور!خطانبىفييتغلعلهاللوحنش))

اجو"ن-ارتورومةلؤماذا.((ورطوقنيبتلابيبييأخذوعب.الخارج

؟اوث!اا!تمناءللأصا

،مؤلك!ابةافياالنجاة)):4قيواا-ؤالاهذاءناربورإءيب

و!كذاوحمد4ب2ءسمرااظللكصلا،ارعباب!ذاراًلناساشىءراناصل

أالمعذباكضلهذهافروريااتمنفيساطريقهي،وحدهافالكتابة

اي!مان.نمار:اللامع!ولمسرح-2
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فيمكايدةاكأاتباقيلملأمبصرعبها!لكادولىغيرامالعافيقيوىلاا!ألون

والتعلىق،اوافعاء-نالابتعادعلىحصلا1إحيل،،ودناءةوخمسة

مهوالحل))لانذاك،اهـتب:ةااحيماةادالرةء-نوالخووج،بالاحلانم

ومند،بالحلميلىوذلاوكهف((الليلفيالهروحالعطيكأاحركةا

الاشيمه،ء،ءما؟كمااؤةهـ،ءت،باهنهالفهيرالايى،نءناجدوىااذتمت

.وانشتربسواء!واءوالناسالكاماتحتىشيءكلالمرضواصاب

يبقفلم.قط-لحممهبان2فييكن"حدالى،اور،ءاانتثنى،راأرض

الأنلملأل،ءةطقةاىاالعاريبكيانه،ب!لدهالىفنرارءيرءجالمنلار-ور

دد"،-ا)ضيالانفص،ميهوالرجفة،اروحاغههق-يث،صاب41االى

ال!ن.الحسينورينبرانصتونداف-ااكفس

ؤبميعدهانهكأى،خاصاتصوراارقوريت!صورهالذي،با("ه

فكىأكلاعلملاء4)9291سنةباريس))الاعرا!(5ناثا؟ءةاةالحلنن

،علىلعام1عنرمزيالعبراصافاب!:ار،اماموااخاص!اببن!نها

والمجرداتالمهترنةالمفاهيمنبذ((كةءتجخع!نباكلاعملاناهـاس

ف،نثمومن.((ليتةاالفدييةالاسياءلارآتغتصباتكطاالجاهـة

الاحس،سومنه--هـانومرضها)محالممعئىو!هياعايلمنةانحطاط

صولتالمقدسة،!رالالىوازننعائرصنفاءوانالا-هـلموتلانضءبا!دسهات

-سهمة،اءاكلجد،دةمواج!-قى،عاريهمواص!44نفممهيواجهالكانب

الجوة---،ءا!غةعالم،ا)صالماهذاًءخاوض،وصوداوجودهباعتبار

الانمم!،نانهزالكانهناومن،قىالمتواأحضارة،المصمتوالتاريخ

وا!مري،ايتاالجلد،الانمانصئدزمزيقوكان.منهمفرلاا"!ا

اندصمهاره!ترةؤب-ا"صراهأنالانن!ضأر-اءناس،سيةقضيةلىء،ما

طرهـقهـنأذاتافيالخلاصمجالاتعنالعاركظوبحثه،وانحداره

"،رأناتفارذاكاىوافي"رحمةلاالذي،ياله،!،المأساويالاغنرا!ء

،،لخلاص"!الاسيكل.عاذهـةتنيئنه"ال!ت،بهذاؤراءة:((بقمملهايسلن

)2(((برمأز!مهاالفمالوركبماالاءترافكوا)ذااًلهءتصلالمن

ؤظيىعور-توىعاىالاعترافاوهذابىحثهذايكنونانوطههعي

وص!قد،!انةابرثاهذأوزسجيلاذاتافيفالبحث،التنتماؤممن

لانبالن!متماومالى:ح!تهذاققرنانلف،يمىلممحانالاءترافطريقمن

العواملهذهب،ءتبأرارزورنقسبكأفيركترةمننوؤرةالى؟تت!،ؤمعوا"ل

كااواالاؤلمةرادو!ةوالكلالمضفىص،ة،قىالمعذباحيا-""!طصقىترل!بات

!-منض،س:))4بقواادامووطينضيررقنقىالم!اصادفكأااحقيمسةاهذه

الخهصارعلىمادرالانسأننئ،ءوامفء!خ*نواصدءوففءأؤمبالنم

،4ءةءفروغاءرافنننهاومانذاكومطى)()والشتماوما&فأؤلبيمهن

ولا4"تمفرلاتي11،اوحبدااثخعصاله-،نمبمااواوعاهـولانه

يضنهر!!افنيألاز"ة،51ء"وراءصءلمة!وا)رزيالمصرازءةفي،محيص

مرفا.كأا"صىبىمهألة،اساسادفي-قىازمةاداءوف

بر*دهـ!الذين،؟لاخرإبئء*،لالاتوفق-دان،نالانسعز)ـة4،نذلك

،ؤ-مرب"نفسهعلىيئكفىءانعلىمهانالازرحهلملأن)اجحبماأسهارتبر

،واغوارهـ،ربهـ،ومسهأامماقهـ!فيويئغيس،ومتاهتنأبهدال!صافي

وكابوسا،قلبهانياطءةزقوعذابا،بحطهيئوءعبئاوصودهفيفدو

يىجئميهودحتى،نةآو،لمء*درهعنبرتفعيكادلا،لملامالاصمنمرعبا

ووحشببة.وبرطنغ"4قممهوتهبركل،اصرىآونهءاه"

فى-اواذا،اداءوؤءءهرحافيمهمدور1.1هذهلامالاصاقىوورهأ

،د.رغا"شئر(حام)بهـممرحيةلرالطاثدريأؤدكاتبنى،اننطما

ا---ماماادوخاتيا،المر:ينة-نإءجفنا،ذيبربيالى"والكانبذاك

4تنغمن-5د--ب،اتأثببراا!ذاار؟وراسمنعدادمنكانوما،الممرحي

اا:ء*ح،سورلمةاتةااف"راللاهب4وعلنعع،ا)،،لهكأوروحه،الطقة

ء-صعاؤؤلمةاالاراءونشخاصبةالمصرأئتالجاكلمهذلكمننس!تةجان

اكاتبا:انافتعانا!فافياليهالالماع"-نبدلا،وم!.الشتالجهذه

ورهخرةءناكثرايسأعا)ما،سوداءسوداويةروةةاًومالميرى

ايعهلمن.مارتن:اللامعقولهسرح-4و3

"رف!يكونمااصدمريضا!الم،والادانةوالاستمنكارالاتهامتحق

واضحانجدههـ،،وهذاوالتفززالاشمنزازعلىيهـونماوابعثقرف،

4هلات،44انددح!نبي،يحيطالذي41،اماا)همصجن)):4وووافي

ء-ناكثرهوبهاعترفانالمرضالذيغي!ر،ء-مخرةمنثر31لهن

-ادامودنطرفيسكذلكالحالمصورةكانتواذا.)5)ا)مهخرة

،وهذاميىخةمرعبةفللهرةزف!ص!اال!،ةظاهرة-ل!وناناورطه!يفمن

اسهيئالالىالفروفذات،الحياةهذهمي)):بقولمهكاتبنايؤكدهما

هصفعلهنصشطيعهـاكل،نفسهااههيخةاالموا!ف/!كرر!ت،ادعبة

على-ءرننوفيرءرئيعاهـ،ناماا)15انوبما.)6(((اخبيثةا.لحطصم

تلاقنقطة"ل!ونانيجبالمرحية،هـ،ناداءوفاليهيذه!ما

الاجلامعالمفيالالحقيقهيمدننلاالذيالامر،العالمينهذينبي!ن

دياواخر،لسرحي"ا44اكنماافيثروعهءةذاداءولىفعلهماوهذا...

تنهاذالا!)مسرحي!تهفي3-زازر2هليهوركزاأهذافي-ةا!ةايىءاحربا

.)نتارا

اهـم!من-مداالت!)تارانالاس!نلذ)ر،اتحاءللت،ولانولمحبل

ل!نمندوحهلا،ا!نقادرأيعلى-راللا!ولامبثاء،امء!مرحب،ت

المسرصيهم،تفلكومن.المعرومة"هرحيالهمنلبعضالع،ررةرةالاثممأ

،وت!تالقدةاواصرتظمزق-،وفيه!3م40!ه:د،-!الث)

انف.4االدوافعمنالمسرحويضجرد،الشروصمهالمو)فميع،ا!لمفة

،3اننخوصاولنهسزل،احوا!زواالدوا!ءبهسذهالمكلهلمةا*واملوا

عاىفدرلهموعدم،انفسهمعلىيربنالذيبالصجز،"،اماانعزالا

يزبداناجلومن...أكلص،تامحلكاالايمأءاتوحلول،الاتص،ل

مت!ل،تفءوصها"-نالاسماءينتنىخواء1اتفموا!"مناداموف

والموظف)ن(ورء،الاعتيساديةالأسماءمحلأوهومةااوظائفااوا!رووطا

؟*يعانفعللاالننيالخالدةابفيا((المي))مجيءيهةظروناغاح!كطوا!ص

ءفوي-يرونتعاسهءهمفييتمرغوناأذيرناماعسصناهزلاءأجلهـن

جانب.هـ-ل"نا)حمرةبهمز!حبطا-قىآحركة،فيالاتجماهـ،تكل

و!الاعنؤاف)وؤءادا"بكابيذكرناالذياخابوساجوويلفهم

فيالوجهلعةءراىواا-قيوطاوالىاك"المالىا)قا!ء-"احاجةا))

ادامووطبعالمواضحتذكيرفيبهو/هندف،("7(ظنياءعلاء،مالنراب

برقوله:عنهيتعدثالذيأعللما

نا!اولافد0()ويس!ذهنييطوقالذيإمأمااهو((هذا

،بهدمااخلاصاذلكدونيصقطماسرعانولك!"،اخلاعيبايؤءص

الخلاصذلكءنيئخدثذاهـوهل.الوهمذلكحقهفةل4.لبنمت

)ءمصدمئهبخ!لاصيآءختاناحيانااب!حدث:))قهم4برقيواالأسطوري

للىكلمثىللووومية1الطميعةتبينتءصاسرعانولكني،)الع،ام

الادواربتبادل،اًلمهرحيةهذهفيالاحلاموطأةوتشتد.الحررصة

خايىةميكافيدنقىحركأتتص!حدمحمهث)ءبررةغير)""طقيةفيربهرعة

،وهوالحياةعنؤاجعاانفصالااهساانفصاعلىيدلاممها،الممنىمن

ءحمه-لاحهاةايحولانهذ)ك،آداموفءقاصدمنارليسيااقصدا

فيرصقىءفوبميورةاوو،بارزالىضرندب!3ثيرأ.ن!حدهـ:او،لحام!ا

ايىتا!زينن!لفهـوماذاك4سترندبررملدىالحلم،فهـوممعمتجادنة

ههـذ!4مهمرحمفي-شيف،يفءلمناادالمموففسانذاكوعلى.المعلوم

.والضث!اوةوالا-ايةالارتبالممنبجو"واصهتاغير-

،الارتباطءنتوعافيهازجدفاظ)الاجت!ياح"ءسو--ةأما

اجن،ا:عزاالاؤرادبين"جمعاالظكاالاوامنفيقيمثل،لىلارنجاكتحديدا

كاتبب!هاوصى،غر)بكتابحروق!فكجاهدينيحاواونادينا

؟ةحل،أنيريدلاعصبةنطلا!ك!نابذاك2ءءوداتاكنو،بناسو4

ذاكصهالث*!بماءأيؤعىلعننعاصنرالمنعزلونالافرادهؤلاءإكللو

مزيدءالىبهمصدؤعاذيااًلامر.الممىتعصياأعاصكهما)كاب

افي.ءارتن:الملامصولمممرح-6عو

اسكندر.يوسف:ترجمة.برونكو.ل.ك:الملليعةمهرح-7
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تنتابهم.والتشوفالتثصبثمنالمزيد.الى،والتشوشالارقي،ك

الىالوصولغيرهـصنا،خرتلوالواحدالمنونوتختطفهمالحيرة

نايمكنلاكبيرحلمفيتإورالم!رحيةتستمروهكذا.ما.صنجمجة

الحياةءنتمارفالىاداموفينحدرهذااحلماعالمومن.يتحقق

ومضمونها،)الصغرىوالمناورةاكبرىاالمناورة)بمسرحيتهالنفسية

لان،السياسيالارهاب"حطيمؤ!ااثورياالانس!انهشلفييتعدد

القصوة.الارهابقوةاىاتمم!ت!دانبدلا-النهايةفي-سلطةكل

((:اثوهارجلا))بز"تككما((المجاهد))بالبطاصتفتكالصت-

،هباءزضالهجهودكلعصونضب،والاخفاقالخيبةالىينتهيالاول

نأيمكنلاكما،ملالمصالفشلالىالاي!نتهيانيمكنلاالنضاللان

،الاولمهكليراليهانتهىالذيالمصيرالىالاالثانيسلبيةتنتهي

هذاوسبب.((بشريفعلا*لمامكاطفيمكتوبالفشل((انذلك

سا:!المجعلوفيمايفهلانفيويفيهاالانسانيواكبالذيالفشل

،برإقى"لمعء،ما،انسانيعمللكلالحالهمةالحصيلةهو،وايجابا

لمحبئتسرياور-،داؤظاهرة،الاموروتبداتالاحوالتفهرتومهـما

منء"ميدنقلهاذورةتحاولالذيالمجشمعفيتممريكمانفسهااثورةا

عدمؤفيكم-نأدالة-هـذاوعلة،عقبءلاطرأل!طوؤل:"،آحرللى

إملأنلاوالذي،أس،ساالمريضالانممطن!الموصش-عالاز-،نادراك

هراءمحاولةهي،لانتكاس"4تمهيدهيلهمعالجةكللانمعالجته

واو،ء:!،-اخروجاؤهـرتهفيان4:مورأنبعد،4تعاسضهوةاىا

ؤعل/المر?،ملانعلىالمملابرهانا))انالعلممع.موهومةبصورة

كللمابح،ولاتو":قيطاوح!يدةاطدقة511لقولةاهي"جمقى((مهزومر!فلا

ذاتغي!رالمرعبةالمهواةه-سفىهاضجاوزالازص"انيبذلهاالتيلسافعةا

يرمصصتطعاماذا،ا،خ!افىولان،يصددهاأنددلاافيسلان،جدوى

.ء،قي*لمل!ءخهـ-اصبيىء-5،قيرص!دهااند-دلا،!دهـا!انالب؟س

ؤ،!الص!د،!4علمهذقاب((ابإهد)ءئورةزءدصاومن..!رد!ا

واو،بربديدةضاسدالىقنقلبانتلبثلا،الثور!افنتلعتطات!ا

بظرودها،الجديدةالحياةته"زعكصإ.ءغايروطراز،خر2باسلوب

يقية،ايت،فيزا"آلام))وجودمنلرغماعلى"هالصص.و))أطراف،ا)خصاصة

ءصصصص-رإنجضهيوهكذا.ويىدهاعلىرالعطفتكلاهرانتحاولالننبما

،الانسانجبينعلىالمكتوبالقدرهوالاخفاقكأن،بالاخةاقالبطليئ

،نالراهـسالعالماضخلىانساصصةمحاولةكلانعلىعمليةدلالة

عقصبةة.لةمحاو

امننيازه-!رنئهكءتمتازلاالاولىموفاداممسرحي،تفانثمومن

((الواففيةرمز))و،وبصصيطهاشخوصهاكأبسراصي،المطلقةبالعدمية

،4الان!مارالقدرةو!ءبى!بةالتنخعخيهروازدراء،الاحداثحركةونجنب

،الميزاتهذهكلاىوا،اتواصلاعلىاستطاعتهاوعدموميكانيكيةها

حركةاداموفرفض)):بقوا"برونكوألبصارالتحديداتاوبالحري

دوراداءعلىالحواروقصرالتخيصوازدرى...الاحصصداث

فوله،يريدون(ماالاضخاصفيهيقولمانادراالذيعالمهليئانوي

.)8(((اددااخواصصلاابهمينصيسولا

المعقولةكبرتأثيرا"ها،اعطيةااداموفلجولاتكان،ثمومن

ا!تىالمشاعرانغببر،ال!:ةعمي!امنب!ىببالحديتسحالمهقكها

ظلتبحيثوالصهاتةالنصصحوبمنكانت-المسرحمجالاتفي-قدمها

امثلكازتلالإها،-لموىغيرمن،الناسىقلوباىاطريقها.دتلمس

حلقاي،المصرحخشبصةملءغيرعملمنلصمليس،ش!خوصا

هواسرء!مااالجيزملءانمنهاءضقادا)بصر.ربئ)مصصرحيةتجسيمات

الم!ريرةبأن))منهوظنلا،متكأملامصر-يعهلاكلالاساصياهـثرطا

خفباكأء*ةعلىعرضتاذاالامصمرحيةتكونلنوانهـ،الادبتتجاوز

ترجصة:برونكوكابلليونارد:اطليعياالمصرح-8

اسكن!و.يوسف

لنفسيعاالمسرح)علىاحتجاجمنفيهما.ذلكوفي،"النظارةأمام

منالمسرحتميزالتياًلجوهريةالهعناصرلبعضاوانكمار)التكلليدي

هـنبالتدريصنيئفضانلىااجمهوربادلمحعالذيالامر"الغنونسالر

اعم،له.بواكيرفي،اداموفمصرح

الادبيةالاوساطهزت3(الضالمسرصيئ،()،رانالاسصنناذ))أما

اللامرئي-المالمدءنيتراوح،الاحلاممنغريببجوفتمتاز،والفنية

محلفيالمحاضراتلالقاءبلجنصاالىالاسنناذفدعوة،المرئياموالعا

حقيقةتكونانيمكئ،فىصفافةبفلالةالمرحيةلفطيمينارالاشاذ

ماين،واقععلىدلالة.لكونانيمكن،الاحلاممنحلماأو،وافعة

قطعا.41ءبالوافععلملافةلامجنحخيالعلىاو

الشرطة،مركزفسءتارانالاستاذلنص!ربدوالاولاثهدففى

عريالاستاذ.راتاله-احدىحادةعلىالمحثمفيراضعري2امتهما

الاطفالرويةإتوؤعلملالهذلمكؤعلررما،ار؟ضاعلىيحملهزري5ا

اهادىء.ادمظ!ره،ذلكمنشيئارفعللملعلهاو،بهاحاطوااذإنا

فمن،"عروفةثخص-ةضماذالالهان.!لقاذلكعلىإدللاارزينا

منال!عبيدالقىكانقداًنه.البوليسمفتشيعرفهالاعجب

المحاضراتتلكنالتوقذ،بلجبكافيهـيماولااخارجاءيءالم!افرات

هـنلقريرايقدمأنأ!!ايريدفلماذا.مدونجاحءثتم!ةحقهما

أذالاستان؟و"صرهالاستاذلصمل"هديداذلكيتي.الا؟تاذالالى

الالعتءرابكلب-خغربانهذلكوأ"ص--صداقنف!ع"فيا)ثقةمل،له

ييمونهلاالمفننشغرفةعلىقيرددونيناصص!ذااسادةايجدصندما

"السادةهـشلاءيعتعقبأنفيحربرلمإبدلاذلكاحلومن.التفا"!م-

،صصياتتعرفواأنشء،طيعونلاانكم،الصصادةأيهـا،ا*ن)):بقوا"

ناهؤلاءءمنأييزفضوحيئ.((تارانالاستاذانا..!ضحيلهذا

ا+عرفهالمفتشاىاالاستاذء"ودبالعلىلهيخطراوره3يرءذاوإعرفه

الت!اهل،هذامعنى!دركلااًلالمتاذ.عليهوبرودهويفرض-بنفسه

.الامرافهملاأنا((:فبقولنفسهفيبهةبةلبه،المفتش،يخاط!انه

وجهفي004ءمليعنالنطروبغض،تكريمات)"ننل؟"ءماظرااؤبغض

كسذاومع.((ودصصبوا-دةءرةرايتهلوأبدا:-،5انيمكنكلا

نهم!التيوالمشاكل،وطنهفيالحقوق!موصر،مفونفالا-تافى

ا!ايتتجونلاالذينيقدرهاواقما،فدرهاحق4وكلابناءيقدرهالا

ناغير.اللائقالاهتمامرها!هوونالذينه!وحدهم!ؤلاء،وطنه

ا-رأةادصض"-تفقد،بعيدافىنالواقعكان،الاستاذاليهذهباالذي

هـ!التبحيثالاسنناذحضرةفيفجاءنفسهاوجدتالتيالرشيقة

اثداثارتف!م!ا!رةالمافيالاسبوعفيحضهـت)):ءجمهورةورخجبة

ولكني((:قائلةاكل."مرت،ناران"تاذالا!ا*لملاحظتهاوصند.((الاثارة

بمىااحظىانقصرأجمراكنلم،اًلاسضاذ..هو-انه.حالمةلست

يتنصلمم،يبررهاماالحظوةاهـذهيئونأناحلومن.()بهحظيت

مينارالاستاذنجاسمبلالمعروفباسمهلااصدؤ،"هاالىتارانالاستاذ

يكنلههـوره4هووالذي،وءلهمهوبرلمعارفهبهالطنتارانإحسنالذي

يرجد،استطرادهفييمضيسناذالالىووينما.والتقديرالاحترام.اعظم

المفتش،غرفةعلىالمترددينجميعلان،المفتشغرفةفي،وحب!انفسه

نأغيرومن،أصصص!يراهمانغيرمنغادروهامكيفص،غادروهاقد

:حوله،ويجريجرىعمانئ!-ئام،ههىلاالاسلمتاذ؟افادتهعلىيوفع

؟الاث*-اءمنطقعنبعيدوهوش!ثرئايف!مان!-ص!طهبموك!ف

،مالفنادقمن!دقؤكبا،ذالاش!4فيبدو،الثاقجمطالمش!اما

،فيالادارة،احدلا.ءفا:زولوااسماقاءاركأرهـممنا"ل!يس

افءوؤءلاسترو:،اهما.بانتظارحدهوهـوفيلو،"ةثهىأيرةا!اذهبتفقد

اثسطةاا!رادءنباثنيىناذاكذ)ثهوصا:هو!.بهماترص-بوا

يرى.لأران.،اهنةوااؤ!فةاءجهـول،تاراناسمهرجلعنيتمساءلان

ن8و.نوازا..!ويرخهذلكفيلان،وإزعجهيثيرهماالاغفالذلكفي

اننيمنمتاكدااكونانيمكنكيف..)):منتاظايتساملذلكاجل
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الاستاذنف!ههون4تارايكونانيمكنكيف؟ءضهتبحثانالذيالرجل

المذكورتاراننف"هوانهعلىالشرطيانيمرذلكومع.((أتاران

الخصوصيةالحجراتاحدىافيأوراقتركبتهمة،الاستدعاءأمرفي

،ثديدارفضااغهمةاهذهيرقفىتاراناننجبر،البحهرةساحلعلى

علىالساحل،.حجرةلبمأجرنقودايملكيكنلمانههوبسيطلس!بب

الساحلالىفيهبكانكلمادالماالبيتفينقودهينسىكانلانه

لقاهـدةلب-ذوذارة-الاخسالمرةتكنوام،البحيرةفياللاستحمام

الىالعودةيستطيعألا،نقودهمكانلو.تذكرماذاولكن:النسيان

لمحيلفظهلالاسغاذل-انعلىتنحدرالخاطرةهذه؟معهايجلبهاالبت

:فيقولالخاطرةهذهريناؤضيعودثم،استحياءعلىالشرطيينامام

القوةاملكلاانني.قظذلكعلىؤادرااكنلم،اقدرلاولكضكب!))

مرةولوسل!هاالتيالطبر/ق-فياقهقرىاارجعأنمنتملأ*:!ا-ابتي

أهـرهاننيعنفضلملأ..جديدمنالطريقتل!تفاصيللارى،واحدة

وبيتهـا.((اءشيوانابعمليمتعلقاأظلانأسغطيملالانني.اثبم

مديرة.لدخل،الشرطييناسثلةبعضعنبالاجارةمشفولالاستاذ

!ف4نفسليجد،اذالاتمنغفلةافيالشرطيانويخرج،الفندو

وفي!ا،السفناحدىمطعمخارطةلهعرضالتياديرةامواجهة

يقعالمحجوزالمكان،حقاغريبأمر.تارانللاستاذمحجوزمكان

تارانأهمةعلىيدلمما،اهـصغيئةفيشخه"يةأهم،الررانقرب

اوهن.مطلقا/نج!كرهلافىتارانذلكحدثكهفاما.الرحلةوبعد

له.الامرلتشرحإارانلفؤونعلىالمطلعاتاحدى((صيئ"تتدخل

هوذافها.اوهقعطهجراء،ضنعباكانيوماًلبطاقةاش!رىفربما

هىق!اذلكومع.المبطادةتاكاشترىانهؤضمم*ي،تعبهخفوؤد

ةارةعس-تعلوهتمثالصورةظرفهاعلى،4اليجنتحملهارسالة

اجلومن.ابىلمجيكيالملبرالاسدطابعوتحته((الاستقلالمنطقة))

التي،الطويلةمحافرالهذكرالىجنتعود،بئاستاذرتارانينسىالا

هـنمالرفعلىينقطعلاوتفس،مالغبزرمني!لقيهاتاذالاسكان

وتذكر،جيداذلكإنذكرجين.لإباعاالمحاضراتلقاءةالطلبةاخلاء

اشد،بدقةاطورهاانهلو،بهاتهـتمكانتكاالتالنقاطببعضالاسغاذ

الخطب،لهانالملاحظاتبهذهجيناكنفتاو.اكثرالامانةمنوبشيء

عنهاتعبرافنبماالاراءاًن..)):بقولهاالملاحطاتتلكتوضحانهاغير

انىواهدذكرعنلغاضيتكيفولكنمينارالاستاذباراءكثيراتذكرني

لعملتكبرارهذااًن.الشخصبمبحثكنتيجةوكأنهااعتمدتهاالى:!

تاذالالىيثور،الحدهذاوعند.((..بهونعجبجميعانعرفه

نحن.صحيحاليسهذا..صصحاهذالشىا:في!قوللكرامته

وهى،.حدثامورهذه.نفم!هااللحطةؤ!ه!انفهاالافكارذملك

يحدثالامرهذاانجينتبرهنأناجلومن.()الاولىالممرةتحدثلا

خدماتيرفضفيهاالتيالجامعةعميدرسالةلهتقراالاولىللمرة

بسرقةيكتفيلاكان،مزيفاستاذغيريكنلملانه،تارانالاستاذ

هـلفي،لهبتقليده،عوينلنهحتىيسر!بل،مينلرالاستاذآراء

هـلمىفينهار،حقي!تهعلىيبدوذاهوها،عملكلوفي،تصرف

حاله.ندتافوا،زيفهافتضاحبعدنفمهعلىمنكفعا،كرل!يه

...قتيلافأرداهالحقيف-ةسهماصابهلقد،تارانالاستاذمسكين

ت"خلصهماخيران؟تارانالا?تاذشخصيةمننىغخلصفملذا

نشط،بحاثةانسان))*لمرانالاستاذ((بطل)):ابلمن!مارقولهو

المسلىللرجلونموذج،ممغظاهرومراءمحهرمموا،طن،مكارونصاب

الوؤتف!ذاككل،لذاتهالمحطمالكسولوالمتضكل،ئم،المتفائل

((-تاران-ضاذالا!((يق؟رمن-آداءوفانيض!بماوهذا.)!(((نفسه

تتج!مهد،برديدةشدوصاخلق،جديدةسهبيلالهقيحثهانت!ققد

لثخصيت!ا.معالممنشيئاتفقدانفيرمن،ضننلؤضةموافففي

التى،الممذنادةالنفسيالمسرحبمواصفاتالاهـتماممنبدلا،الاصيلة

شاملة.كاملةنفسية-كويناتالىلاتصيطيةتعييراتالىكستند

اللامعقولى،مسرحروالعاحدىتمدالتي((يونغبنغ))مسرحيةاما

تخلبرتابتهامعوهي،ءرعبةرتيبةوحياة،خاصآاكابجوؤتم!ناز

قيهسللان.الفنطالب،وارثر،الطبطالب،فكتورالبطلينلب

وامل.وجاذبيةمتعةممنالحاصةحيار،م!افييجداهلمءايجدان

اقياسبرامؤلمايكونقدئاقضوالجاذبهة-الر.ارةبينافنناقضوهذا

ومىن،حياتهماافياساسإناقهى4ولكل،وهلةأولابطلينالىا

مرونةمحلا!ايةيحلالذيلةخريباعنصرينبعثالتنلؤضهذا

يجداناسابقةابحي،تهماالتكيفعنعجزاانبعد-فالطالبان،ةاحيماا

انهما.الخاسةالماضيةحيات!ماءنيعوضهماماالصصملءا!لةعملفي

ي!ملكانماكلميهايضعانالتيالحطكرةفيمشرما!خقبلايتخيلان

لهردلانجاحا-ا!لةطريقمن-خيبتهماوران4يته.ونقوداملمن

إصبح،ابىتذلة،ديةالاعتالحياةءحلا!اقىوبحلول.يتحققأن

هـ-ثهتفاهةانومع،نفسهانو!تفيوول!يلةغرضانفسهاالالة

فان،للحياةمبعثبرصبيانيوهدف،ة،،ئعجهدمنيكتنفهاوءاا!لة

الىالمنهـوكينالمعذدجنالان!انيئهذينمنكلايحول((الشيء))هذا

هـ،نواذا.الفولهذامنينفصمانلاذيلينبل،لهتابعينشيئين

الىينتهيانالايمكئلا-اداموفرايحسبعلى-الانص،نيالجهد

العبثعالممننقلهالذيالتحولذاكيتول!انقبل-العبث

((برودغفيغ((فان-اًلثوريالاصتماء--كاا)!كراماعاالىالأمعقولوا

أجسلمن،جذابة،ساحرة،جبارةقوةلة7امن!ءعلأناستالاعت

صتلإمالابمايؤءضان!"نجع!هما،لضديداا!واءارثروفكشورنةويان

الاستحواذعلىوالقدرةوالمالبالصطوةيؤمن،ن.قبلمنبهمانالالم

انبعثتالحبةاطاقةاهذهان!-ل!قيالمثفي-افريبوا.المرآةعلى

وخوا،ها،مرةالم!الحياةآ)جةتمعلانفيهاالمفروضكانالتيالا-لةمن

.هدؤطكلمناداموتجردها،معنىكلمن

.و"واقفتتحركتمملثخوصايخلقاناداموفاستطاعوبذلك

الاس!لموبهذا)):بقولهاداموف؟يئنعيرللتناقضاخريباالاءرهذاوالى

ناهـصمتمكنا-كالعادة-كنتجنكعلبم.اًنقذنبم..الخاص

أجعللانحرا)فجاة)نف!سيوجدت..الانسانيالمصيرتماثلاعرض

والمواؤفالنئخوصانايا!).((مواقفاخلقلان،لإ،5الشحوعى

طاقحةوؤوة،الحياةؤيءجالالهـالتجدادا"وفاناملبينمنانبعثت

فينجحاداءوفلانذلكحدث؟ذلكحدثفكيف.المجالذلكفي

فىالا*هذهنمتلهافياالمستمعووجودالالةوجودبينيربطأن

الحياةر-نالتامالتماثلحلقهنلومن،الانمم"جامكلمنسجمةوحدة

معينااجتماعيانطاماتمثلالالةهذهاكانتوسواء.ا!لةهذهوبين

النظريجلبالذيقان،السقيماالتافه!االعثبمعناهاالحياةمطلقام

وسخطهماالبطليئنقمةامتصامهعلىالعجينةؤدرتهاا!لةهذهفي

الاندولجنجدهناومن.اعنهاوبمعزلنطاؤهاصارجالحركيةوفدر"،ما

تجسيداا!لةتصبحبحيث،تاء،ا!لةولشخه*يةالبطلينشخصيتييبن

شخصبةعنابنطرغضضناواذا.وارثرفكمتورلشخهسيتيعجيبا

والبطلين،ا!لةلشخصياتالىبالقياسباهـنرةتبدوالتي،العاملة

المطلقبغللاشيهكلهاالمجموعةفييتلالفىيكادالانسانيالعنصرقان

فلىتتململافتيالالةحبركةفيكليةسمانهتضيعبحيثا!اةفي

هـندفيقا.عببراتعبرا!ا"هذهاًن.قثائبوجومقيتةرزابركأ

نجبرام.العاالىفيظرانيعودا،لما!لذ.دنا)حسالىجنا:طليناشخصبتي

،ومعن!اههورتكأققدالذيالعالم،العشريرنالقرنمنتصفابندنالرة

معقولة،ىر،"خي!فةكبيرةالةالىانقلبوهكذا،لروحهبفقدانه

تحللتالسابقةالبقيه!بحات))بأنذلك.الوجودءرربة،الادراكعىجرة

الاهـلىعلىتبعثكانتالبمالغينة(الاسسكلانهارتكما،وتلاثت

ايسلن.تمار:المعقولمسرح).او9)
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ءرعب،كونأءامنفسه،نالانسوجد))وهكذا.)11(()سوالتفاول

هن-،ومن.)12(((معقوللا(عمالمامام)اخرى،ك!هةأو،ء:طهيلا

-قىحقيف،مفهـوما،":طص!االحظوآلةالبطلينبينالالدهـاجكان

الآهـ"لظمصيعنيالاندماجهذالان.عليهغبارلاوامعا،ءقبولكأ

?مي!-دمنقالالافيةئي،الآلةلروحالانسانط4ولممهالانساناروح

والاحلامالاو!،معالم،المرمر!طاالص!المء.هيداىأالمرزكبأاومالم

.وا!ءصال

اتعبيداأذويعبرأنهذهالمسرحهبئطرفنهته4اداموفاستطأعوقد

ووابارباقى،اصيرامافلفبمفلىمتهعن،العبتبماحساسهعن

لان.أكدءأسويتلاترفي،نالانتبرهدعندهاينتل!هاويةالمصير

)اوجودال!وااقالمطإءنهاانفعم.جراتوكل،الاءل،ويرداتكل))

((.اظلاماافيصغبر،!أرغلغد،مقنعةاوهامانها!جاءةت!بن

.العهء،ءاء!الهآفيروالاهتهلممبالاءورناءجديرأ*،)مق!هماور-كه!اءيبق)م

وو:-،و"ن.صيو-ةضرورةالآاكأ!دهمثلوصوديكوناءميء،لم!ف!ي

ء-ع!مارهه،!ب!"هنمتواز،وامه!مامع!جاررهنارثروف!ورنجد

الادهسهبصفت-سأحطافهايتحكما!نتبم،الأوولفعالياتاعاماالخ!

والباعت،الادةخطوطاجميعا-يرأالمهـ"ددى،شيءكلمحلىأمادرا

يص-ط-الذيا!لعا1كانوأذا.اإخيوطهـدهلحوكاتكياحبو-"اعلى

والمعموا----ةالاتزانءنابصب،الاصزاءمتداخل،مرو:لكابا):طيىن

ت!نتلالتبمءالآاقىتينأن،عدلاالمالولءنرل،اذ،لىءبدون،ا!ىوا3

والتوتقوا)تداخلالار"باكذلك"--شكبيردتطعلى،ارمحا)م!

لان،ت!صيثايسألهاسنثهـياقدملاالعاءماكمانواذا.واللاءووو)ية

فيرهـاامعنا:ءث!كامحقانالمبطلإنفان،*"ح!"لاالشيءفاور

الآهـسصه.للىكي!تعدىلاءنجهالمبحوث411،"هذاكانولو،امعا9اهذا

يصحوهكذا.اءظاآلةوؤبروزاتجملافمىالتكبماالحظالتنيسة

هداديماهدفالىلوصولاعنوارزرردلأوعجزان:زقولاناخا

ورزراكادمىءرقيالآلةلم-يصرةت!تاوؤوعاعاى-ملاحماهـماامالعا

المفارقةهوهذاالالصالانوفق!،ام!،دقابعاكهكل"اتمالكل!الدا

اتخرءبا!كماا4اضانهاالمفارقةأما،االبطلينثخصجصكي،خر!ب!كياىالاو

وتةويت،ا:طايناأهدا!منهدفايلالجمازالآافى!ثلمبمفتحمق

ارتف-ر-بعمليشتموبذدك،مقاء-دهمااىاإوصولاعإ".!الفرص4

وهـ-دهالذياوربرضاو،واًلبطينآمالعلىالمضاء!بمالازدوابركماا

صا53((اريحاودبضباطلشيءكل)):لمهـول4احاورر،ناداءوس

.دمانلىمال

*ضهاءبهافيابطليناآراءعلىةلىظلعدلنأهالذيءـذاملوبرعد

نأوؤ:-ل.،ما!هماؤكريغلا!الا-راءهذهلاى،اررسحيةنصدـ!

هذهفا-فةعننتيء"عرمةمنلنلبدلاالمومهوعصلمبفيندخل

!ا-لموبهاعو!!اا:انةم!و4المصاأستاذة((انيت((ذيهع!ها.اللعبة

..أنتا-نتعرف!لااكتك،؟فهمأنوحاولوتلعبةأنت)):اخاعىا

يبقامأوضئيمةفرصةأمامكبقيتهل..خسرتأوكسبتهل

برلملثكتنضحاتياالاسئلةهذهواكن.))13((؟الاطلاقعلىشيء

كثلا)ا:يقولص-ناروؤ:لمنالقاطعالجامعاجواببانقابل

الذيالور،نرأيووا،((أ"البعض!الانسانيهلمكانالمطهفاكلنانه

ؤوة،أكبرطافةالمالفيحملفكتورا"،،اهتمامكبيربالمالا"ايس

"عئالافكاران((:الاوحدال!فكير!دفالما/جهلدأن،مجنحة

((.الانسانط!بيعة!يهـفه،تحزنفأنت"الاتفظدحهنوأن!،ل11ا

ذاكهـوها.الاحداثترابططريقةؤهوارثريحبرالذياشيءاأما

الطريقةهوفصلا-حيرنيالذيءارثي)):احيرةاهذهعنيت!حدث

!س!اتع4ار))!مةمففي:اب"لمنمارتن(12و11)

.ةيو.ع.ي((لةمعظولا

ا!ادرعبدفارو!ترجمة:اداموف10-بونغ-بنغ(13)

لهلاسلاه!هاكن."!لالهلالاحداثا..الاحداثهـد،،4تترالتيا

هـ-ذهمساريفتمرسونر.تنتنلاالتي2!ل!صةأدواتسوىلي-ت

نا)):الحا.ة-صةصاحهدورانتىالىيدةيخاطبوهوبمولهاللعبة

وسن!لرافرةاللعبةاًن.ثخصلايبالن!مبةابدا"لنتل!لاالاعبة

وجلءإىبةالاعجهـ،زالىارزرويئقدم.((،ةالحبدامتمادائرة

ارص-لا))الى?لثفت،فلإ"الرعبدملاو!يهبهواأ-قيوبأىاويرظر

سسالاساسكيالشيءانلم)):ويفولانفعالاتهفيات،ركه((االمجر

لد!وعدالهاكما،!كالحيلةتخيةءانها..الثفوبهونظري

لظااكأه-،وتخطعهاالص"!،صوبأنت،ايى"ا"ءوقاله!يالاث!مياء

نصمنهذاسيكونوور،و!ء*يبهاايهااتصوبأنت،الحطبؤرة

ي!دلانه،متعةالحوفانفيرىاكبيراارصلاأما.((أيضاا-ظا

.يقولاذصاصااءراءابىطا-ن/ةريفهـوولذل!،متعةمجازفةكلفي

المتعةمضاعفة،مرءجمةفلأرةهذهاناصةببما*ماأ!ولأنأستط.ج))

لت--!االلحطةفياـفبطوبل،ا!لةفيفبرت!ع4،اخو!اباز،رة

..افي!حراكلاه،ءدةحبثة.."وؤمت!دانهافيهااءكايخلي

((.بر!يدةحياة!اوتدبأصرىمر!الآلةتنطاقاللح!ةهذهفي

ي!جب:ك؟فدميهموض-ء-رفيهلاارزيا،الجهـدهذاكللمأذااكنو

.،ات-،ءبونافي"!ابة/منحكالمأل((لان.المالاجلمنانه:ف!ور

ل!-تلالحطانغير.()اجهدامنءزيدادفتب!تاا!تنعتواذا

يذهـرب!،-!يقماموروبرر.ا)فريبالفوض!ويء،ك،في،كذلد

ولذرك،وء،لشجاهلم"تصب"ن،ايى"و?لء،اىاادوصولأصلمن

ك!اقي..فيخراثجمماءاهذ))-:قيولهمكنورا"ءقوعلى"ردار"دزرى

فق!الوفتهـ-فىاءخلفياروجر"مهنؤيف،أدعقلهأنأ!تطيملا

يهرفلاته،ارنرريقاقءظلاثياالماح-ؤالالممهوهذا؟((...أن

اصلمن،ش!خد"ون!!منزطويع1،لاأرد،ب،بصتطيعكيفرفةالمعجيد

يقفزكيفيهرفولكنه،روصرؤ!فزكهفيعرفلاانه،مصإختهـم

ار"--م)):4رقواهؤلاءعندلأرتهيثرحذاهوها.الدثامعلىغيره

وزواياهـ!ابافكارهم..اليهمليأتواا&الى.إدعون(المالاربابش!ني)

ىفأصي!تفدر!م!أفهلمان!ؤلاءفيكتفث!،ورعدةورعد،لط!يىةا

بة.()صراانم!-،نحةلمصط،اتةجذاموةعع

ثروقيعصالم!عبدايوسفبنداد

البنانيةالنشردوراصدرتهمااخر

والعربية

م!لاتلاح!لثال!كالمالعرضالىبالاضافة

الاولولاليةوالموضسةالازياء

تبعلونه

انطوانمكنبةفي

بشيرالاميرشارع:فرع

بيروت.
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