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الممعو!قيرسمتوقد.دبهانفهازورطارألان!مانيم"!لف!غةام!نا!-7بعد!5بايرللهلدوأسهمسقطفي؟لم!ونس!بةدةدرر-!اتنمتغلثم.أوقتامن

"عالوجوداوداتهمعور*واءالمثاليةاللعلا!ات!لىصانالانتلتض!ف!اء"ورةرهممهتبر-ء!ة!،ومار!لهذأءنأ!كأ!ليؤررانماللبثثم.ءنئوات

باللنتمكوك.الأبرما-طريقكا،دحسم!ورسكلت!؟رهـ!هاقدوالدها.كلةمن!ذبالادل!لللاش!نغالوانقطع3891طمبوب!الىوء،د.اوووبافي

"وجفيالمغلقةالخاصةالعواللم!اقآر"ريونأالنممعرأءآتفوؤسفيوممقالاتانهتمهارابالانمبالميزيةالامراوليئنبوكار.السحيند!ك

الذياللشريرالمخلوقمثلابودللميريسصفمأوورف.اللقر؟ءمنالمدرب!نجبرلاولأ!ستوقسبروسهفممارس!عىلاللفرفصميوأئيالرءندرأى-ء"هامظدمت

مندراتالىويتييهاألادضيىتق!نفيالر!"ا!ه،قهفيتففرم!ئوانتهووإيااولىانجلترافيترت37!أطموؤك!.3191!اممرة

وهوبالمشانقويحلم،يرتظءبو!والقونأي!لمعاىوفي،إلمكل!ما،وا!جمار!!لتويكي.التأنيةاللعالميةأنحوب!وألىباريرصفيوبقي((مورفي))

برصفمحند،،،عثمهرعهابالدموعضمناهأءرورقتوقد(ن!بير"إ"ونهبر!!ئى.أريمؤبيةإا!ما؟ق!صسىفي!لاقامةلىباريصغادرلهاللجستابوتم!قبمن

الوص!فوواخلالمنيترورف!نأئ!إركبءرونالمتوقعن9ودللكبو!ليرءتبالا!نيالاحمتللالمنؤرفممه،تحريراعقهت-ا!تياررمنواتخلالوفي

علىالشا!وكيمانفييصءركياكب،نهفييئحضرالسمأ!اسمهتميءءلىأ!-دي11و"وموتم!!وى"و"ءولىوى))منهارواياتعدةباللفرنس!بة

.له"وأءحدجودو((اذكاسفي))مقدكل*"،فيمسرحياتعدةكتبكما."لهالصمملا

اتكراءبكل!اكماببودليربدأالمذ!،رح!تصهـويرلوجدوقدأإ(لم،هـ!و!حدلممثلصام!ة"ممرحية"و5791"اللعبةق!!!ة"وا؟ه!ه
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فبه!))مسرت"ي!نهيفانهألىكرصهي!ع*نج!صمويليصلوللكي1،فيوالثالمة57!ايناير13فيالاولىقدمت."اللجمرات))و

باننضسعالوقتداتوفي،مئهابدأتالت!الصقطة!د"جودواذنظار.!ه!البمبرا؟فيوانتالخنة57!9دير-ءه-ر

والتودفات.اللبداياتمنسلمس!المسرحيهوصركة.منها!رلايرقىه!هـن!(جودو!نتظارفي)
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ديديماةالم!اللقادوراتتلكسلي!مم!ءملي!أيةتقمبلاىحقاالعجب
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يخبرةانبشدةجوجوعلىيخرمثمومن.فظيعشيءبدورهاالتحربة"الامرفيسينظربانه"واجابهمامرةذاتبضراعاتهماألليه.لوجهأأن

."اللخاصكابوسه"منالاخيرهذايستيقطعندمااحلامهءن."بشيءيعدانمقدورهفيليس"كانوان

هومنهللافلاتويجاهدانوجوجوديدييعانيهاللذيواللعجزوجودهما.مناقوىللغزوثمة.التحديدوجهعلىلاينتظرانانهما

نفسيهمابشمقالانتحارفييفكرانحيرتهمامنولللخروج.مهولعجزفيوتتجاوب.ذاكر.نهماالىاللغزبذلكتحيطالتياللشكوكوتهكدز

عماالتساؤلالىيتطرقاانمايلبثانوللكنهما.اللشجرةغضنعلىمنواللخوفاللعونالىوالخاجةالخلاصفيالاملاصداءجنباتهما

ولا.متينةانهاالشجرةعلىلايبدواذ.ثقلهـمايحتملاللغصنكاناذاصعلوكأنفهما،قديممناكتسباهاعادةاللخوفاضحىوقد.اللخذلان

يمتنعاانيقررانالنهاقيوفي.الانتحادمحاولةيبدأمنعلىيستقران.السيروانهكهماالعافيه،فارقتهملالصبازايلهما

سيقوله.ماذالليرياجودوانتظارفييمضياوانشيءأيعلىالاقدامعنقدمهيؤلمحداءيخلعانيحاولجوجونجدالمسرحيةتبدأوعندما

.اللبدءنقطةالىيعودانثمومنعاما،خمسينمناكئرمنذيلازمهاللذيكفيقه،ديديويدخل.11ورمة

احيانا.وين!باعداناحيانايتقاربانوفلاديميراستراجونويمضيهذءالابدالىرحلقدجوجواناعقدفقد.جديدمنلر؟يتهويس-

.وللكنهماالنومورجاولان،الان!تحارفييفكران.يتصاللحانثميتشاجراقمستغرقجدؤ،وحذائهخلعفيجوجومعاونةعنعاجزوللكنه.المرة

اللذانياللقصورخلالمنالدوامعاىاللقيدموثقامرتبطانحالأيعلىبديديالبسيطةالارضيةجوجوملاخظاتوتدفع.اللخاصةمتاعبهفي

اللغباوةمردهلليسذاكقصورهماوللكن.الخارجياللعونالىواللحاجةفيالاحيانبعضجوجوينجحميتافيزيكيةشطحاتفيالتحليقاللى

كان"لاسنؤاجونقلاديميريقولفعندكلا،الحسغلظةاوجهل19اًو.جديدمنالارضالىمنهااعاثمحه

لقدكنت:)اليةالبإاسمالهالىمشيرايجيبه"شاعراتصبحانيجسوزويعترف.الاموركبرياتالىتقودالتيهياللصغيرةاللحياةوأمور

"؟ذللكعلييبدوألا،شاعراولكن"اللحياةفيالصبرةالاموريهملان"لايجبالمرءباقديدي

همسااخرانانسانياننموذجانالمسرحي!عبرجودوانتظارهماواثناءديديتقود"الاخيرةالللحظة"حتىينتظرديديانمنجوجوشكوى

يقورءطويلبحبللاكيوخادمهتابرعهألىثقالوالمت!جبراللبدينبوز؟الاخيرةالللحظةىنيشعرالاحيانبعضفيانهقا!للايجيبانالى

منجرائهايلتصقؤظيعةصرخةالمسرحخارجمنتتعالىانفبعد.ور4ذاتهالانفيبانهيحساًللحظةهذءمثلوفي.تجيءانوشكعلى

يدخل،جاءقدجودوانمعتقدينخو!فيدعضهماالىوجوجوديديفاناًللحظةللهذءتفسيرناكانوكيفما.اللصعداءويتنفسفرقايرتعد

الاخير.هذاعنقحولمربوطحبلبواسطةلاكيبوزوويقودولاكيبوز؟منباللجنىالمشوبةالحيرةاثارةالىاميلالخلاصالىديدياثارات

اللطولبحيثمنهواللذيالبميعقبهئميظ،رمناوللاكييكونبحيتفبحت4فيالتطلعالىيرمضيديديفانوللهذا.حقي!ةراحةايةاثارة

ويحملبورو.يرظهرانقبلالمسرحهـ*ص!اللىترملانلهير!سمحسؤالعلىبشيءدصدييجيبولا،قطلايجدهااجابةعنباحثاالخاللية

يمسكبينما،ومعطفانزهاتوسلةمطوياوكرسطثق!لةحقيبةلاكي.مستحيلاللفعلياللعوناسداءانيرىلانه"؟لاتماعدنيللم"جوجو

وعيفإء-بهـثو!ولاكيعنقاللحنلاللهبوقد.بءوطيدهفيبوز".نسجرةجوارالىجودوينتظراانوديديلجوجوقيللقد

.جاحظتانومابهالالتقاءعلىالمققالمكانهوالمكانهذاكاناذاماحولويتجادلان

فبرولاكياما.يرحملامغرورمستبدانهدوزوءنانطباعت!ناوأولقائلاديديوينفجر.ميهالالقاءعلىالمتفقالميعادهوالليومكاناذا

وجوجوديديالىنفسهبوزوويقدم.أللبؤسحالاتمنت!فييداجيوبهفيجموىبلاوينقب.الامرفيتدققتدمامحققشيءمنما

استداللذيلاكييأمرثم.ارفهحرمةغريبانينتهـكحقبأيويسأللهماالانواعمهفددةحثالاتويخربم،الميعادعندونشيئاقبكا!اذامالليرى

طصاهـ4.التهامفيويشرع،غذالهوسلةكرسيهلهيحضرانالتعببهاًللجمعةاوالاثنيناوالاحدكانربماالليوبمانويعلنجوجويرحمهولا

امكانهوعدملاكيعلىالمطلقاعتمادهعنبالتدريحيركشفبوزوولكئ.عليهالمتفقالميعاديومانهديدييعتقداللذيالسبتولليساللخميساو

يأ،بالحمليقوملاكياناللصعلوكينبودوويخبر.عنهالاستغناءوهما.اليوميجيءلنتأك!بكلجودوفانامسميعادهماكانولو

وظيفتهليستائهاكما.تهوظيفلليستلانهاكخنزير،الشاقةبالاعمالفلنتوقف"جوجويقولالنهايةوفي.لاامامسىهناكانااذامالايعرفان

فيسأصحكنتربمأانهملحوظالليكن)ا:سب!ايكونانبوزوأفيهوبلادفيالشبى"مثلانهما."؟سمحتهلا،لحظةاللكلأمءن

."نصيبهللكل.نساءتماغيراللصدفةتشاللملو.فيمكانيوهومكانهانهماطالما،حالايموقفهاعلىمثللليسءوقفهماوللكن"العجائب

"عنىلاشيءالتحكمياللعاللمهذافيمناكليشغلهاللذيالمركزانمبلغعلىتوقفربماومصيرهماباللغانرجلانهمابلصنيينليسا

المتكافئةغراللروابطوتتطوىسليمأختيارأيعلىمبنيالليسلانه.له.صوابمنتقديراتهمامافي

اللغاشمةاللقوةعلىمبنياالتكافؤعدمكانكلم(مريرتناقضعلىاناسابينمخرجلامأزقىعادةهوقرارالىللوصول،المحاولاتهـذهنهايةان

محسب.وجوجوديدييعتقدالاحايينبعضوفي"عملهمايمكنثمةلليس"ومنه

ايضايقومبلفقطومقعدءوشرانجهووزوطعامبحمللاكييقومولاوللكنطريقهفيمنهماكلومضىافترقالوللهماالافضلمنيكونقدانه

كلافكاري،"ؤانلاكييكنللملوبانهبوزوويعترف.عنهبدلاباللتفكيرللبضعولوقطعنهبالابتعادلجوجو.بسمجانيمكنهلااللواؤعفىديدي

."سوقيةاشياءشتكونكانتاحاسيسيوكلبتجربةحظىربماجوجواًنتصورءؤ!مجرد،النومفيفيهايروحلحظات

-30الصفح4علىالتمة-عهـذءفيالمشاركةفانذلكومع،اللجنونالىتحيلهفيهالايشاطره

!يى
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فيممتعايقدمهانللاكيامكنماكللدا:قدالمؤرقةنت!دحهكلوالى5ه! !ي.

اضحى!لايطاق،اً!قصوىالهاباتا!مرمناقرب.وللكنكلماالامراول!صموئيل!تثمسصرح غيرانهرغم،عذابهفيالمتسببمنالتخلصالانيريىبوروانحشى

الضا.ذللكحتىو!،هعلانقالد-؟3الصفحةعلىالمئشورتتمة-

الللحظاتانفسهعلىايلاما،اشدهابوزولحظاتا.نعسكانتثمومن!
وامرتنازلىورربوزونرىكناواذا.التفكيرعلىلاكيفيهايقممالتكب

جوج!!بعلىنزو!مضضعلىفذلك،عالأبصوتبالتفكيرلاكييفرضانبامكانهانيعتقدبشخصيناًللتقىلانهجداسعيدوبونو

ولهذا.المعنويةروحهرفعاجلمنفعلاهبماللهما!!ينالللذيرنوديديضعفهويبدووالسلطانللقوةتصنعهينهارماسرعانللكنسيطرتهعليهئ

بصوتيفكربان!كبمويامراللهائلةالتضحيةعلىاجل،طمنإقدمفهوإهماناللذين،وديديجوجوالىيتوسلعندماوذللك.حقيقتهعلى

شيءايلديهليسطالمايقدمهانللبوزويمكنمااكبرهذاان.عالقف،ذرثعلىيندمالنانهماتارةللهماقاللامعهيبقياان،بالر"يل

نااللفللقد.الامراولفييرقعىلاكيانعلى.يهدىبانجديرذانييىثاللذيجودومعموعدهمايخلفابألااخرىتارةاياهماومذكرا

كالمذبوحفهوالاناما.الللعينبوفيوعله"يستحوذانقبلطربايقفزجذامف!نمو!و.القريبمستقبلهماا!قلعلى،يديهبينبمستقبلهما

يلبسانبد!الهعلى.التفكيرالىلاكييئتقلثم.ا!لممنيركصحلقهيرترخطابايلقيفعئدما،الدوامعلىالليهالانرتباهيلفتبان

عنالموروثالفكريالتراثالىالقبعةرمزتوربما.يف!ر!ةىم!قبعتيلبثماانهعلى!كي.خىالليهالتطلعالىاللجميعويدحمثوأذهبرذا

تفيرفار،حالايعلى.ا!!تذ!جنوى!يعدلمواللذي3اللقهيىيحملهممالقولهان-وشكعلىكانماينسىان،الليهالانظارلفتوقد

عليهويجتمونارضااللقائهالىيضطرونالاخرينئ2خىمؤللمجدلاكيوعندما.يقولهانيهمكانماذاغيرهسائلانفسهقدرمنينزلانعلى

المنحوسة.القبعةعلىبوزوويدولصبل.اللف!يةللنوبتهحدلوضع.اللغرشو.يركبهديياجدلايخوض

ويتأللم.يطاقلاامربافكارهلاكيفيهيجهراللذياللطوبلواللعديث.لاكيحقبةءنا!شورعحبوديديبجوجويشنبدوبالطبع

وور-حوذ!لوبا.شهيداامامهيرىاذا!ثصيطاني!نأللمكمابوزومنهمشنطيعفيانكاللحقيقة))و*نمنهيتخلصاقيودافبوزوهماكيخبز

جديدةللعبةتستحوذكماالامراولفيوديديجوجوان!نباءعلىالحديثواذ."تقتلهاانهوشيءافضل.عنكاًلمخلوقاتح!ذءمثلتقصيان

اًما.تتزللزل.اناعصابهماتلبثمارللكن،صغيرطفلانتباهعلىقاظ!:ذاثعلىبوزوفيعلمقالبكاءفيينخرطاللكلامهذا!كييسمع

مايقال.معنىفهمهعدمعنويرلمهيهانضحك!كياداءفيسمتغرقهاللجمهور!لج!جوجويعطيفانهذللكومع."كرامةاكثرالهرمةايغلاب))

انماافبجلاءيينافالاتفكيرهيكملبئ!للاكييمحلاافومعسوىذلكعلىجزاء!كيمندتلقىلاجوجووللكن.!كيرموعبهلببمسج

انهـارا!كيبهارلىاللذياللبيانويعتبر.اللحاللمبزوالنجو،5منيئضببوزوسيدهمنا!اللعزاءينتظرلالاكيلانرجلهقعبةفيعنيفةركلة

واللفهـرالعلمان.التعقليةوالنزءةالتقدمفيعشرالتاسعالقرنلنظريةجوحولانربمااو.اهانةمجردفهيجوجومثلغريبجاهلشفقةاما

الاساسية.المنماكلتعاللجعندماوالتناقضالتخبطالىالاينتهياانيرد*ن!.مننصيب!ياصلاانهارغم،بوزووجبةمنتبقتالتياللعظامأكلقد

بصوتالتفكيرعمليةفيالمضىعن!كيوق!الىالتوصلائروعلى!-.نجبراللعاللمدموعان"،ماظ!لاكيبكاءعلىالتعليقبوزوويتوللى

تزولوتكادالتفكيريممرواذساع!ه.!دانهبوزويكتشفمسهوعيتو!فمنضارالبكاءفييشرعمنكلمنبدلالان.اللكمحيثمن

الذيالاليالفرارايضاللذللكتبعاويئوقفكنههاللزمنيفقداللذأكرةد!ا"يضحك"افيللضحكبالنسبةهذاويصدقما.مكانفيعنه

لليلمقاوديدىجوجوصيوعندما.الازلىدراًخمناللساعاتتوؤرءبأيحالالسابقةالاجيالمناسمدلليسانه،جيلناعنبالسوءنتكملا

قلبه.نبضاتالا.بمعانلاالساعةعنبحثابوزوجسدالىاذف!همارعنا"صمتبرهة".ايضاعنهباللخيرنتكلملادعنا"صمتةسهة"

خضمفيعجبولا!"اللعنة)ةانهاقائلايجيببذللكيخبرانهوعندما".عنهعلىالاط!قنمكلملا

قدوجوجوهوانهولاكيبوزورحيلبعدديدييعتقدانالعدم!ذافباته.ءو4المرحيةمنهج!ائعبشكلاًلنظريةهذءوتنالب

جوجووللكن.منهماالشبهشدإرريشخصينرايااو،قبلمنراًياطماواحساس!كرةضطكاحطسيسهامناحساسوللكلافكارهامنفكرةلكل

باللطبع.شيئاالامرمنترلىكرلا!لحتىالاضدادبينالتوفيقفيهيجلبمنطقهذاويذكرنا.مص؟*

ا،صة.هذهيحضرلنجودوبانللابلاغالصبييصلالنهايةوفييرهدولاالمطلقانطالماالمنطقهذاجدوىماولكه!.المطلقالمدلولالى

المسرحالىاللدخولفيالوفتمنقصيرةللفرةرتررداسبماوكأن."؟جودومجيءهوالافنراضاتمنفرضايكوناًن

وعذابهقلقهجوجوالىاللصبيمرآىويعيد.ولاكيبوزومنخوؤ،ا!ذكاءولاساسسهولاضميرلهلليسلمنرواتذومخلوقوبوزو

يرىمنلان،تعاستهينسىاناللوقتمنقصيرةلغترةامكنهانبعدءاما!ابوزومعادوروتنطبق.حطلهسوءنرىاللذي!كيمنابتزهما

انهنعرفلللصبيدءدياستجوابومن.بلواهعليهتهونغيرءبلو؟!و!كنسهوا!4،لاشطعيستخدمهااللتيالقوةهوفعلايمتلكهالذياناذ

يعرفلاوانه،دوفاخاهيفربشدهوان،جودوللشداولعزيرعى.ادعائهمثلتماماجوفاءقوتهانرننبينالمسرحيةاحداثبناتتقدمعندكها

اخيه.معاتبنمخزنفييناموانه،سعي!دغيرامسعيداكاناذاماثرروماآخرالىانمنبوزوضميرالىالنو!منبصيصويهسلل

الليليهبطخارجاويجريرسالتهابلاغمناللصبييفرعانوبمجردا!ةكرىاللماًلىعادءقدلافجمماخطاهذاوكان.ذاتهفراغمنجزرو4

يه!!!ع

سيلونهايئانسيوتاليفحديشاصدر

الناعوريعشمىترجمة

فوسغار

الفاشستسي--مالعح!ت!كتحالياايطىجنوبفيالقريةشصه

1813ب.صسبيروتاللظليعمةداًر
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لليعمايابماماشيااالدقلامهعلىيجداملورفياهبانهجوعوخايهجوعوثاياخد.المافرالمكانملىاشعتيملقيا،بغيةاللامرويكلع

ديديويعثر.كالمعتادعنهديدييويسر.موجودانبانهماالاحساساخرسيجيءقاللا،المسرححافةعندبعنايةجنبالىجنباويهمعهما

ديدكطيلقىحتىالثلاثاللقبعاتيتبادلانالصعلوكانويظللاكيقبعةعلى."سعيداوسيجعلانهقدميمناصغربقرمينوللكن..مثلي..

الصامتالضايلمناكعاانها.لاكيبظببعكويحتاظقبعتهالنهارافيزمنععبوالى،لهمثنىلاهبنبيويلالىاللكالياللاصابيرنالناثم

اللجوفاء.للافكارالابديالتبادلالىيرمزله.اهميةلاربيععنتنموارقاتبضعاللجرداءاللشجرقيانبتتللقد.معاد

اللذياللحدبعنبعتا.عبوالراللضعرنجيهارلغااتياللحكةوفيايماناللمؤميبالمعثيالرممبهواللثاحيبعضمنجوعوكانواذا

قبعةالانلاكيادتدىوقد.اللظهوروبوزوالاكييعاوداللجنوناللىيدؤمهباللتخلييرضىلااللذيالحيالرمزهوديدكيفمافيبسيطاساذجا

اصيبفقدبوزواماقصرااشمداللحبلواضحى،باللبكمواصيبجديدةكانولوخنىاررملعنيكفاناصرارفيويرفضاللعقلموهبةعن

اصبحاانعليهاطرأتاقياًلتغيراتهكءعلىترتبواد.بالنييميروللكيالغيحكيايردييكزباغل.مطباكجبرةالىاغلليادالشك

عبكدالفعندما.رباعيباكالتايادلةياقلعوعبوديدابهـحمكتحهيسعيدوءهمبجدتباعرالاالياللاصماعطلعفييبدأمعبكلوبنايبااةط

فيمبخ.النابويكعنعااتناأعهريانالارضعلىالا!رياعبلاكيبونالنكسهيكنيط"يلوللماكا.بعياالاقهفيبدألداكر.ايبيبمبكاك

النجدةنداءاللىوديديجوجويستجيبهلوللكنالنجمظطاللبابوزومنكسرةسرقلانهالموتحتىاللطباخضربهكلبعنصغيرةاغنية

اماالناسيمبااللصعلةلكانيللدعاااومن؟اسماعلبماالىيصملاللكعبهكءاًللاصك.عليهكتبقبراالميتلللكلبلتبنيالكلابكيبفرهرعاللرببمب.

التاااءلااللكعباللكبيعيوالشبمء.منمااتعاسكواكارظبعاااثعرنسخصينوحارت"الاانيكايبعلليآميعاللغناءعنثرلقالايبديربيلبثماوللغل،

مايدقالمنااعالمضاروفىنوللكقب،بنياماتلنةالاءشااميورعااتبهمبييهوالعيءفيروعاللكرؤكبهيسعبدثقللحكةاللصمتوينتابه"ابرالللككب

مساعدةالىي!رعاناماالعلراتب.محااالحيواكالانسماتباتبكالما3بهتبرللحكتها.واناهلتالباالراحك،افنقللتيللاد.الميمبمكالالاةبعبلبواته

كلض--اوكي.اللغادكأاعماقفبممبتعدايفصلاو،تأملادنىندوقرينهالتفيمر.منلقيمةللسرقتهاللقبريسشاهل-اللذياللكلبهوكانفربما

عدقامروععبعنالهانباللنسبةاما.للامرذهارةمسلكهدكمبنالحادلبنفرغكواه.دتبنهامتبكولهديدتبمتبما،مكتماعتلعتليدتلعبثط

منلنلعن.نهارفياملهيععقليا،غامقتمبعامعتدمباكالليعبطواتبكالمعتادعوعو

وعبعبلبملد/هـاكينرصطفرنكما"ريالىعرظبهبونياعيرو،عنهمايألسااكارنامكواابدأ.مزاقيهركروأادالنهاريبدأفهومنهاراسعيد

مشملبةوعاعبلبدالدمنمعاوناغباءتثيبومنمارتهمن4وادبلتباللمعاتللكمعيننعاتبعيناييعلىاادرغيريا.الاتبمبفياللاصزلرردهاالتيتلكمن

اللكامااكانانبفايتبيناكوماأتيحامي.ملميمعتبننلزاللعيماقلكنهالاغلم.اللااكتبرات.منكيبكاًلمكيمبتكد.ءفيفالوعملد.ديدمبحماس

وير!اودمعضياتهيسودحتىالارضهوتثرتهمناقالتهبعدفيهيقف.لتذكيرهديديمحاولاترغم،*مسبحدثماذايذكرانيريدولايذكر

يوته.منوانقذاءاله"احسنااللذينينكذعلىسيطرتهللفرضمحاوللتهللهؤيقولحيبهيئعتبوزوسمعانسبقبماجوجوديديويئعت

لا-"كاللحظانبرير"الانادلحىاللكاالبنلزعببالنسبةواليلمنبهاتتلالكجممااللعرعمنليهميققلغهاهياحصمندماوكللعبغبنمبيريا

.بالاترلاهاحسعاتلاتكلفكيعدلليلانه،لهمعنىلاانعراااالايعنهيمناسبانالااااللرلاالك،تكيراداتلرغليءوامة.السابقالليوالفيلاكبى*

فهما،هـ!فلد!-،اذ.الاحساسهذالدي!زالفلاديدياماويعترف.قلبهعلىاللسمروريدخللاهراوللكنحتى.جوجوبهلقدء

اًويهاكاءانيمكعلاشيءأيلمناهم!يةاكروالانتملار.يبودويركرار

بوروارعلى.جودوعلىيتوقفلل!مابالنسصبةشيءكللانعنهيتحدثاالأ!سععي******عهـ******كسم*حع!كلا!عي!عم

الافس!نمعيرالىيرمزانهل.مرعباغموضاغامضانمثالانولاكيحدشاص!يلر!

بهبمراساكاادلانربمالا،المنكلععليهيملميهعبايرآعءمابيناًلممتاها..ل!

الالتقاءان؟أمتزايدبشيوعالاخرىتلوالسقوهـالمرةعليهما!كتوبلانهألاوسطلشرقاقىقئئداتعارة
منانيتأكدانحتىيس!نطيعلاديديانبل،الجنونيورثولاكيوببو؟0.1هـ.0"-

ربمابالزهلاناشتلمابالامرعليهانيلطللادالمنتكر.عتبدمبربلليسبونبوى

عدممنالمعاناةضغطوتحت.متخفياجاءوقدالمنتظرجودوهوكاناوكلاغان.سىتأليف.

"وكللك!المضياستكيعلا"قا"دلاراايصيجاللعيكياك!رعلعلىاللاةلا

اللظهور.معاودتهربمااوالصبيظهورقبيلالفليةلسمفة

ماكمارايعدلاكانوان،رالفيلىالصبياعاباتتعلايولاراليممياتهب

ولاسيكعلىععرحالاالصبيانويامباستلت".حيرتهءنركسارب7

برسالة،فيهايأتيالتيالاولىالمرةانهاويقرربلقبلمنرآهانهيذىالأساةوتجربةاللعرب.لم

يئضرللنكانوانجودوان،قبلمنغيرهاوهواكدكما،يؤكدفانهأسماعيلصعدفيتأليف

حايايباهكاموعوعويكبيحاوعيستيكدا.سيعلرفانهاليوم

يقرراًنثموهـن.ينقطعاللحزامفان،نفسيهمابهدششقاالاخيرهذاا!بواقعالفكر.

للملوبهنفسيهماويشنقانالحبلمنقطعةسيحضرانالغدفيانهماطرأبينتيجورجترجمة،بوفوارديسيمون

يبودو.عببر

يخلوولا.كوميديبمأز!بلتراجيدلىبرحلالمسرحيةتنتهيولاوالتطبيقالمبمدأبيناللعربيةاللسياسة

بغيرنجزمانيمدننالاعلالاقلاوالرجا-منودبيمماجوجوموقفالبيطارالدينصلاحالاسشاذتاليف

ثيهاأعهيللم"يدنوداناامومنااكرانا"هيهـارتحكمكانحاا.كلك

السمةكاناللذياللديالكتيكيالتحليلفيغناءثمةيعدوللمبل،غناءايبرا!قوميةفيدراسلى.:

جوللمفهلادثييعلىالسلهل!نهمالللمبمركيعلأبولتقليدألانتذموحىبابأوانلأاناهاخلفيماور"ممنلرلعيرهماالرربارلرلممينلعمبليهرولقبييذالالستااليبأليمل*

سملبيةابجابهللحظهدوناحدكيثبودوناللىأختؤلطبمدزرماتناتمساوقدترمطلهوالخليىن18131.بصتاللطلهيعةدارمنشورات

حديد.منالدايةالىعودةلامراك!اناداالا،العدهومااللى ..!طكلهـكهكليكه!ا!ههـ!اك!*!هكلثه*،كلي*كلبكللا**،***،!ا،،،!اء
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يعنىلاؤلكوللفن.احهاثهامنمغئنمفابعدرمتتيفطبيبفمرحيتهالللعين؟ببامنكازهاجيمنتفرغألا"فجأةغضهايستيشيط":بوزو

ازاءالمفسرفالحلولنهذهعغياعناغنغصيالممئدتنفيرمنانبالنيرمبرف،للكاللؤفايةفلتعافيألليس،مايمفا!قى!متىمعرننفغيرامرانه

عندتقفلاحقيقتهافيوهي.اللهءضعالمحك!المحيرة-المرج!هذه،اعمىانااصبحتمايوما،ابكمهواضحى،اخربومكأيتمامامايوما

صعليبكين"مأساغعنالدعنيرحدذات،اليمبمذانه،نمببمهمايمئا،نوللدمأيوما،السممبسنففدمايباما

انسانيفظاهرفعلىتغودع"جعبهنناذهؤارفي"عسىحيفانوالواقبتمبياء.0"هدهبءاائنمر"؟للننبالنسبفالففايففيدللترألليسالللحظؤ-

فيفويعرفيتنفر.الانسانانما.بلايءالايمانالىاللحاتففهيعميقفأهديد.مناللغيليخيمثم،برهغيستنعالتها!

الانسانياللطابأفهفاانشثهولا.المئبطاتطريفهانيرلفستههمايتهفرنبيوانهمرحففمن-عتفهبانيمكنهانهاللدبباتبعلىالمرءويتذهو

يرفعنوالمحليفالافليم!هطللحدوداذهئتاوفيواللعموميفبالأنهمييلانهصفاننا"ببتاءلآ:استراثؤأننويصيحالمببشبفاللحفائظنمنمرحغفاللىاللنباتجف

كغنفياللعغئتلنتبفاط!الشيالعالميطال!فنيفالاهمايأعصافالىالمسرحيفالاحسابنيعكهنا،ديدربيافبئلهترألليعر،مانييئانجهعلىالهواًتي

فيالانمسانجةعلىغرباللشىبأمرتخاطبهاوهي.مكانكلوفيوقتفرياامتداداالموضوعيةهذءتكونثمومن"؟الوجودقيدعلىباننا

هلىقهعفبهالغىوغدنفسهتدموعيدائمنثؤععبتععفغيعيفيباةاكغياللفوانيناقياللىلليبلالعفيمالسعيهيباويفابق.اللنئانيفللنز،ات

بفنفلمنالمفافنهايفباقالايرمارنوزادهيففعهاللذهتيالئنيبيلتالبتظاغطر.بننملىقصورمنالانسمانفيمايلبفيكما.اللوئتتبدععيىعليهايرسى

عنه.نهـصلمنوراسوياللبيههلىصافظاللهرتامنانثم.الانتفارحيرغمنالمنرئفنجوفيالحغةالمعرفففيالائن!

لابيؤيتفانالمسرعتفعلىيأايماللذئفالاسىتععبرمنوبالرغببالانتحارممياكلاتمناثيرالمناتأامستعيلحغمابدببرعيمسيالانتفاهمرارغ

تففدوللفنها.خنائعفبسيطفدايرنةفلعاتالافللكالىبلبغيبخيستععهامنوالعفعبلاللفلوظنفيماالىاللمدعلوفينجانبمنالمتفررفاليائسف

اللهكأالمهارفوتهفسثن.حئالنلحنفينغماتلنربراللعاديفمدلولى*نها.ومبفاءو،راسفمرارف

اناللحأتار.شهيءلاخلاتنفياغثيعرعؤالاحسالىالمسرحيفههاهبهاكنبتاللبسافغ"جعندوفيانههاار"مسرحيففياللباصئتغالصفاتومن

علىاللإسفغهفتردولا0ضففاغنةيغدحىللكفومعببئهلانياعريفعاانببهوحيدفنيجرفالابهاليسفدرفجرداءبفعغفالمفان.اللنبامغف

ذلكوينرجمهكلهاالمسرحيةيعمولكئهالمسرحي!اشخاصمنايللسانعلىالانتحار.يقدماانفيالتفكيراللىالسبيلعابريتدعوبمشنقةتكو!

ال!يهانرفمببودوانتظارعدتنءنالصعليبفينوعهبعباللحرففؤءاللفصيبه.وربما.تغصيلاتهمنمجردبيمفانأانه،بعينهمهـانالليسالمكانوهكا

.يجيءلاجورو.جودوالسيدفيهيوجدانيمكنلااللذيالمكانانهالاصوليةصفتهكانت

لللتفاهم.بينةواداةمضمونءنتعبيرابيكيتعنداللغةوليستلنالذيالمكانانهايضانتنينانسرحيةاحداثامهـامناتتبسطوعت!ما

بيلارغفحهـسبأيسنهخهتنرسالتها.هننببردغفامشنمعئنغبناءعبه!بتافيالمستعندمفالمكانيفالوحدفنبتكرناوهن.جتفدظالسههالليهيجيء

،الامفانبغدهعنهاالاستفناءالىودفعهالسهنفارها،هغىصؤمله،المهنماهداللننرفغ"مسرتنففيامئاليقىلغببحدفساهتربتبتبجانباستعماييالمسرحيف

يفرعاتارغبيؤيتنرىنبلهـذا.محغهاغدهفاتسبراافغرصمتواحلاتاالندرنصياتتفببتفلابالببئؤورلحةسارلرمسرحيففيالمفانان"المفغفف

تماماحيفليستبعباياتاللثفثؤصياتينطتكنبتايف،معنىكعنمنالندعاتطريدعملىمابفعفهبنبيؤيتمسرتهففينوالمتن.تهااللربرتنجعلى

الاوقاتمنوقتفيحقببقيةكانتللغةانها.جامدةبلتماماو!ةولاعبارةوتماثلشادزفها.علىاللقدرةلديرمماالسنيلعابريجدلاخلوي

الناطقةالشخصياتقةوحقبوادفيانهاطالما،الانكذلكتعدللموللهـضهاسارتر.عند"فلنستمر،حسنا"عبارةبهبميتعند"فلننصر!،هيا"

غدىؤاتمههافرنهباهاتاللىايداابيفههيىدكعا.ائنرناادفيبهاداتغرففسار.نرسجنكأننبان.السجنمننوعالمكانجنمنكلاان

كلمنلاهدمتبعضهاحوارالىصفتمتىوللكنهاذاتهاحدفيمنطقيله.اسوارلامقفرفمكانبيكيتسجناما،جد!ان

.)1(غبالامنتهننانيمكنباللفنها،يعبانفهيللمسرمعفاللزمانيفالوحدغاما

ذاتالنكاتهذهمان،نكاتالىالافكاريختزلبيكيتكانواذافيمذكورهولمامرادفوالزمن.منابرجاةفيالاياممنضدداي

الىاللموامعلىالطريقتفتحلانهاالاترموقتةوفكاها.نه.مزدوجمعنىبشكلجديدمنتبدهولكنهاتنتهيلاانتظارعمليةانه،المسرحيةعنوان

فيالغاللها.السعفحيفالمغاللهفلمعالتنفالااليأيلفيصلجفلااللففرغب.صاللر.دائريفحرفففهيحرففملىينطوتؤالانتعئاروانباافا.يوتاكتببافي

اغثديرفيالمظصغفالمشافيامنلمشكلفالليأالليفالمعاللتفةتلبثلاثمنبمنيمفنفبمءمنمالانيفمئزننيءلا.اللسابتمياليوتناللىعوديوئفكتيان

قتاسفنفازبى.اللئنمفتنهارفتبترابييدياالىتتحتبثيانالاغسانيورديعبربايسأأنف.امارىرهـايفببئانهايةالمسرمعغنهايفوللمج.افاله

حدقيمنيخففانعلىي!حملهاللذيهوبي!تيختارهالذيالوضفىعتبدرلاوللكنبنا.هيا:استراجونويجيبه؟مغعيناهلااذن:صديقه

فيهاينخرلاالمثداهدانالمترابتيديااصيبللياتفمن.اليأنالليفلليبفبالمدا.اللجاميفباففتعباهلىالستارنبيسدتي.لغتحركبادرفايفايطمامن

علىلبثبفهدتارالديهرسها.نهان،الافلعلىمؤغتااعتفاداً،نبيداقههئاع)1(.بيفيتنارأصيامدلتفسيرمبميرفاريبفنظريامتاعربمجوغد

اللىتنسباننياللنظرياتكلاستنرقدناحيتهمنبييمتانعلئ

133تف!،7بىىان4"،اه"؟ةمن31،ثادةمقلراببع-ا

4"؟أ،3+،لا؟+،لانداني4+هولبمهبلفمول،3أ،436ع،حنؤ-تا+،7لهاند4عىنرللىيىالدهنحميالغفيالتفهسيىاتسييءبعجبراهف-ا

بمدها.وما1.بته691لويىامىيونى-الههلننالعدد.ا-261662-.يىمالمادرالاهىامرىيدةملسد!

قرل!ثنبىملضملصحديثاصدر

لسميأسة،المنهجيةا

لمفا!يمكامل.اسمتعراضللانسانالمسيرةالسلطةعنمنابعالعربيةفيبحثاشمل

اليومللسيطرةالممثلةالدوليةلسردضافللهؤلسمات.العصوروالامممختلففيالسياسة
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ونيل،ناجهماثانويتانشخصيتانايضااًلمسرحيةهذءوفيالألساةفييندمجالاالمشاهدمن!بغيبيكيتكانلماانهعلى.المسرج

المشلولاللضريرهامهماالحوارباغلبتقومانرئيسيتانوشخصيتانالمعالجةالىيل!فانهعقليةمتابعةيرتابعهاانبل،حواسهعليهفتمللك

لااللذيابن!ربمااو،3نابعهوكلوف،اللعجلتيندامقعدهيلازمالذيففي.التراجيديامنعقليةاكثراللكوميد!الان،ايضااللكوميدية

مفارقة.علىيقوىفاناللكلميديافياما،هامادوراالمشاهدعواطفتلعبالتراجيديا

مرافقهوللكن،نجوزو،اللعجلتبنذيكرسيهفيالمقعدهامويشبه.)1(اخرشخصورطةهيالمشاهداماماللدائرةالورطة

فهوسابقتها،عنمختلفةاًلمسرحيةهذءبانوينبىءلاكييشنهلاكلو!اعماللهمنأييلقهللمنجاحاالاولىديكيتمسرحيةللقيتوللقد

قادراكلوفكاناذاوللكن.ينفذ!اوالامعينةاوامريتلقىانعلىقاد!ذاحوقد.المسرحيةاللكمابةفيمحاو!لهاولىكانتانهارغمالسابقة

الىمنساقانفسطيجدذاتهالوقتفيانهالا،علىهاميتمردانعلىفيلندنقدمتفقد.اخرىمعاصرةاية!سرحيةتألفهالمبسرعةصيتها

واضحا.سبباللذلكيد!كاندونالنهايةفيللهالانصياعالتليفزيونمحطاتاحدىوعرضتها5691عامنيويودروفي91ع5عام

لحي!اةقصولعلى"الللعبةنهاية"شخصياتكانتاذاماواضحوغيرالمسارحتداولتهاكما)2(.النظارةمنملايينعلى6191عمالاميركية

كلمتداخلاناًلمرحيةهذءفيوالموتفاللحياة.الحياةفارقتانهاام.اللغاتمنعديدالىوترجمت.والالمانعةاللفرنسية

ويوافقه"نسيتناقداللطميعة"اللصددهذافيهامويقول.التداخل
اللعبة"دهاية"

للم:"قائلايستدركهامانالا"وجودللطبيعةيعدللم":قائ!لاكوف

نفقداننا!ونتغيرنتنفسوللكننا.تباللغانت!وجودلللطبيعةيعدفيانجزهافقد"اللعبةنهاية"الثانيةبيكيتصمويلمسرحيةاما

."!ومثلنالأ!ونضارتنا!واسنانناش!رناباريسفيمرةول3ومثلت5691عامفبرايرفيونشرت91ع6عامويود3

كما"نبضلهالليس"انهانيلفياخرموضعفيكلوفويقولاولباللفرنسيه"الللعبةنهاية"بيكيتكتبوقد.ذاتهاللعممنمايوفي

فيرد"اللحقلزهرةمثل،مرةذاتبشوشةكانت.."هامعنهايقوا،اللىبنفسهترجمهاثم-الاولىهسرحيتهشأنذلكفيشأنها-الا!

منالنادر.مرةذات-بشوشينايضانحنكناللقد):قائلاكلوفعليه."النهايةثعبة"بعنوانالانجليزية

ها!ةلهيقولصمتبرهةوبعد."!رةذات-بشوشاالمرءيكونالامسرجفيالرئيسياللخطهبمالتيالنهايةالمسرحيةعنوانويفيد

نيلعلبةغطاءويرمعكلوفديمضي"ميتهكانضاذاوانظر،اذهب"اللحدوثقدممكنشيءفكل.ا!سرحيةفييحدثشيءيكادولا.بيكيت

كذلك"انهايبدي":صمتبرهةبعدويقولداخلهاالىللينظرويخضيمنربما،غامضنحوعلىدمرقدواللعالم.وانتهىقبلمنفعلاحدث

داخلهافيناظراوينحنيناجعلبةغطاءكلوففيرفعناجعنهامفيسعنالتعبيرهوالمسرحيةفيبيكيتيعنيوالذيذري.تفجيرجراء

اللضدوقويغلق"كذللكعليهيبد!ولا":قائلاعليهيردصمتبرهةوبكداحداثها.بحكايةلاالللعبةبانتهاءالا!ماس

ثاجغطاءكلوففيرفع"؟يفعلماذا.."هامفيسألله.قامتهوير!ع

انه":قائلاكلوفيجيبهصمتبرهةوب!ثد.داخلهالىناظراوين!ن!.اليهايلاشارةسالففولليولاسءؤلفمن25و24صلأراجع-ا

فهواذن،):قائلاهاميجيبهبينماقامتهويرفعالصندوقويغلق"يبكي3!يل3،ح!-أول،7!لا9يعنوان!عأ،!،3*35أعم*لأ،!4مقالة!اجع-2

..ء".بعدهاوما3؟ص61!ااغسطس؟اعدد4!أأبمجلة

وعندما.الرحيلفيالملحةرغبتهعنالمسرحيةطوالكلوفءويعبر

حينانفيانهاوضحتلكاللجديدةمسرحيتهيلخصانيبيت!منطا8"له!"4!ررءرر،،ص،%4!ه!هعي.ء!يى!ىءمييمح!هـ،!كل""عي،ءمي

الثانيةالمسرحيةفيفانهمجودووصولالاولىمسرحي!نهفييتوقعاللكللدي

الانتظار،حولالاولىالمسرحهـيةتدوروبينما.يتظرنهائةرحيلرومهكلوف؟مطابمعنحديثاصيلر
.البابمنالخروجعلى،لرحليلعلىتقوم...ن

علىيقوىلاانهالالهوتأهبئالرحيللوىقدكلوفانورغم

عندشاعتبةقفلعإلفايةطوالللسبتانهآلبقىالللفبة!عا(بلا!عأل!ىءشىللخروجي!عطرعمدولعلئنال!ىؤ!كلأااود

هام.بطؤتقداللحركةفكل.اللبشريالجنسنهايةكانتربما،ء..

فاقدونيلناجمنوكل.بصعوبةيسيروكلوف.مقعدهويلازممشلول

الشخصياتمنو!كل.مغادرتهعلىيقوىلاصندوقفيويرقداللساقينوالتوزيعوالنشراللطباعة

والغلظة.والا!لرةالحقدعليهميخ!يمبل.لللاخرينمودةيضمرلاالاربع

علىالمسشعبدالابنوكلوف.طعامهمافيهامعلىيعتمدانونيلناج

نبتبقاللذثرحلممنهغيفمذىقعلكلبوللخبزعرفلجاكيفمنءكمصرللبآلقتليقمةسنبلبق!ةر.لمادة!طواًورالجزربين

نيلعنيحادثفناج.للهمويحكيهالاخرينالىانيبلغهعبثايحاولامل.1ا:..
هامفيويمفي.حطامالىاحالتهماالتيواللحادثةكوموبحيرةفينز!كأزي!ادةميثدطروكلمأ!

الملحةرغبتهالىياستمرارفيشيرم!وفاما.خيالهنسجمنقصةسرد

احدىتطلاللقبر.ممبعيحيللمسرحيةبوئمثمبهافيهامرفةبذ،ثتييعرلدورالرحيليفيداصيمببثمالواللادبا!ن

جرداء.اينارضعلىوالاخرىلهشاطىءلابحرعلىالرتفعتيننافأييهااً.
ظهرعلىتدورهلتماماواضحغير؟اذناًلمسرحيةهذءاحداثتدو-؟بلييلفؤادشعر!بييععأريد

مشهدتفسيرفياللكعيرقيلوقد.اللكونمناخرمكانفيأمالارض؟

المخيفةاللبقايايصورالهمنهماللكثيروقاد،لنقادقبلمنالمسرحية3منقحةحددد"طمعةالصلاغة
ء3...لهجء

طلحددس!كتتهلحفهيأيىموسيعمةممطوحيمهيكع!وفكمأعميلل!ليكيتكسرميم!ه!ه!-ء .......الدريةاللال!بلهبعدمالعهد
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خطيئة..اللخطيئةانهااللحكماءيقول؟يشقىالانسانانفياللسببانيزيداًلمسرحيةهذءاداءفيالوقفاتتلكمراعاةشأنومن.الممثلون

تلكبشبحمطاردالانسانان.ا!وقاتمنوقتديا!نسانارتكبهامافلحظاتالانهيار.توقعومن،الوجودفراغومن،الانتظارمرارةمن

تلكاللخطيمة.دينيسددحتىيشقىانيجبانهفروعهويقوم.اللخطيئةيمزقانالللذينوالكرببالقلقتنبضىاللحوارتتخللالتيالعديدةاللصمت

انيحيلهمنخوفاالمرةهذه.اخرىمرةمر!وضكمخرجوالانتحارمنتخرجعندماذاتهااللكلمات.عرىمنوتزيد،الاربعالشخصياتمنكلا

ومع"يقولعندماهامعنهيفصحماوهو.سخيفشيءالىاللضجر.السكوتهوةاللىلتت!يسريعااًلشخحياتافواء

لانهانه.الوقتحان..اجل.الامرانهيإن..انفي،اترددذللكنهايةفي"بيكيتصمويليثيرءاللذيباللعذابالاحسالىانوالواقع

اللحياةلمعقمويحيل."انهيهان-"يتثاءبا)-فياناترددذللكومعبعدهامواحد.ويقولانفيوالروعةاللقسوةباللغشيءهو"اللعبة

و.يتررد.الوقتمرعلىموتالىوحركالهموايامهمالاشخاصوجودقرحةهناككانتصدوي.بداخلمارأيتامسليلة"صمتبرهة

"؟جرىماذا"كلوفهاميسالوعندما.وكلوفهامعباراتفيهذاللماذاعماالمسرحيةطوالملحاكلوفي!لهامويمضي"..كبيرة

كناالتياللعبةهيهذء"المرسومطريقهفييمضيماشيء"يجبلهانالوقت،كلابعنف!كلوفويجيبهالمسكنيعطيهللكيالوقتحانقديكن

.غدا.وإسنلعبهاالليومونلعبهاامسنلعبها.الللحظةتجيءحتى.مبكرازاللا

اممس4أذللكيعنيماذا!امس-هاملا؟آلاميلمسكنالوقتيحناللم-هام

هذاقبل،بعيدزمنمنذ،اللكريهاللفظيعالليومذلكيعني-كلوفدبلى-كلوف

اللكريه.اللفظيعالليوم."صمتبرهة"!بسرعة!اياءاعطني!اخيراأآء-هام

مباشسربشكلالمسرحيةهدهفيالامربيكيتصمويلواجهوللقد."صمتبرهة.شيءا!ممسكنمنيبقللم-!كلوف

للمسرحيةاللفنيةاللقيمةفانولهذاالاولىمسرحيتهفيواجههممااكتر؟تنيءالالاممس!نمنيبقللم..."جزعا"-هام

بسببالتمسا؟لمناعظمقسطاالنفسفيتثيرانهاحيثمناكبرالاولىمسكنعلىقطتحصلللنانك.شيءالمسكنمنيبقللم-كلوف

مسرتأثرحالأيعلى"اللعبةنهاية"تأثيروللكن.الاوفىتجريديتها."صمتبرهة".الانبعدللاللم

نافيالمسرحيةختامفيينجحبيكيتان.الاولىالمسرحيةتأثيرويتعدى!مليئةكانتللقد.الصغيرةالمستديرةاللعلبةولكن-هام

فيهدءيستعملوهو.والاسىالمرارةمنسحيقههوةاعماقنافييترك.خاويةالانولكنها،اجل-كلوف

واللجرذاتواللبسكويتكالبراغيثالسخفحدالىتصلكلماتالمسرحيةمعين!اوينضباللصغيرةعلبهامنتنتهيالالامفمسكنات،افن

احسالساقلوبنافيتتركانالىاريبةللصنعةنتيجةتفضيوللكنهاوعندما.نهاية!ماالىالاوصالتقطعوتمضيتنتهيلاا!لامبينما

اللكلماتكالعطنتلكان.اللبكاءفيالملحةوالرغبةبل،والانقباضباللحزنوانهخوتقداللصغيرةالعلبةانعرفوقدقائلاكلوففيهاميصرخ

فيلحظةما.ويهويياكلحتىالمشيداللبناءفيرويدارويداينخراللذيهلحلقك":كلوفيجيبه"؟سأفعلماذا":ذللكبعدمسكنايعطىلن

يأمتناولفيليسللغزا"النهايةللعبة)!ي(بي!بتلناوي!نسجياصمت""برهة؟السكزمنقرصاتودهلصمت""برهة؟ملتهب

اللبالغةاللقتامةالمتناهيةالمسرحيةهذهوتعتبر.معاصرمسرحيكاتبهامتقطعه.حادةمرةسخريةمنالاجابةهذءفيمااشدوما."للاسف

فيانتظار"مسرحيةلوصفانجارواذا.فرلدةمسرحيةتجربةالتجريدلاالسكرمنفطعة،اللسكرمنقطعةهوعليهيعرضالذيبينما،الالام

ميها.نفع

لللشقاءهل؟الانسعانيلللشقاءالميتاديزيكيالتقديرهوماوللكن

العذابلكوفيحكيوهوهامالىفلنستمع؟معينةمقاييسالانساني

ما!يوما"بنبوءةيدليمنبحمالهي-صمتبرهةبعد"...اللكبير

لسح!-الظلام،في،الفضاءفياللحمكومةمنهناكستجلس.ااعمىستصبج

ضب،!انا،لنفسكستقولمايوما"صمتبره"".مثلي،الابدالى

شيئالاحضرسانهض،جائعاناستقولثمسأذهبواجلس.،ساجلس

ئدأسىلأااودشمئاواحل!انهضثم.الشيءلعضاطول!حالسا.وقتافلاظلحلست
طالماوللكن،اجلسالايجدركأر،سمدول.سهصلىوللك!ك.اكله

صمت""برهة.قطتأكلهشيئاتجلبوللن.تنهضلنوللكنك.آكله

واست!طاعةحعلتربما،عنيسأغمض،ستقولثم،برهةالحائطالىستنظر

وستغمضهما.ذللكاثرعلىاحسباننيواحسستالنومبعضعلى

لمنافىهـطالعوا!ثاكربرهة".ذللكبعدحالطثمةيكونللناخرىمرةستفتحهماوعندما
كل.منبعثوااللذينا!وتىكل،نهاليلافراغحولكمنسيكون"صمت

الترابمنحفنةمتلانتشتكونوهنا6اللفراغيملأوالناللعصور

شنكونالامر،هوماستعرفمايومااجل"صمتبرهة".اللخلاءوسط

!وكاملاستعدادلنولانه،احدعلىتشفقللملان،معكاحدثمةيكونللنانهعدامامثلي

..ثم"..."صمتبرهة".عليهتشفقلكيتركقداحدهناكيكو،،

هذا!..برغوث":برغوثضايقهوقديصيحذاتههامالىلنسممع

الطاهـةبواعكا!ةرلصاعةهواكرماثمةلليس"المقامهذافينيلوتقول"!يوممنلهيا!فظيع

.،اجل،اجل..-لكنبذللكللكاجزمانا.الشقاءمناثأرةلللضحك

بعزمونضحك،نضحكونحن.اللعامفيلللضحكاثارةا!موراكمرانه

لدساصةو!3العامهاللقصةمثلانه،اجلدائماالنسيءذاتهوالامرللكن.اللبدايةفي

عدناماوللكننا،مضحكةنعبرهانرلناوما،مراراسمعناهاالتيالمضحكة

هناكانذلكمعنىهلوللكن:الانساليالتن!قاءعننتحدثاننا

كا!3د،ه،/ر.!هـ3ماولكن.لملانيسانبالنسبةلهوجود!امرالسعادةان؟حقاشعادة
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تزالولاكانتالتيالايام،انقضتقدسنوانياحسنللعل..."صمتالناقدقولحدعلى-مفرفلا"الاملعنيائسةدراسة"بانها"جود"

لاللي.انيسحتلواررب!اعدت،ماللكني،للسعادغ4فرصفيهااماميعنيائسةدراسة"بازها"النهايةللعبة)،توصفانمن-جاسئرجون

كرابيظل".اريدهاعدتمالا.اًلنارهدءاعما؟نيوفي،الاناريدما.)1("اللثس

"لكونفيدورانهاثرو!ويوامل،امامهالىالفراغنتاخصاجامدا"الاخيريطالشر1)

""ال!سعيدالايام"متعمد.قعيءطابعداتقصيرةمسرحيةفهي"الاخرالشريط"اما

"الايامال!معيدة(ك!1(وهي،بيكيتمسرحياتاحدثالىالانولننتقلمنيعاليالسمعضعيفالنظرقصيربليدكهلكراباللوحيدبطلها

شيري"مسرحعلى6191عامسبتمبرمن17!يمرةأولقدمتالتيالىالاستماعطريقعناللقديمةذكريالهويسترجع.الامعاءفيمرض

.بنيويورك)2("للينفيعباراتبلكاملةتعرضلاتافهةغامضةذكرياتوهي.تسجيلاشرطة

فيلسباتها.غارقةوينينرىالاولاللفصلمنالستاريرفعوعندما..مبتورة

حتىومدفولة،الصدرعاريثوباترتديعموهامنتصففيسيدةو!بمنقبورهااستحرجهاالتياًللذكرياتهدءه!ح!كريثهإ):كرابويقول

،اللجافالعشبمنقليلبهاويحيطالارضمنرابيةفيوسطهااناللعسرمن..جديدالىاندفعانقبلنافعهاجدهاماكثيراللكني

حارقة.شمسوتصليها،يسوعيااللصوتهدا..الابلهالولدذلكمايوماكنتاننياصد!

منهبينيخرجصغيرجحرفيالرابيةخلفويالليزوجهاويعيشالبؤس؟...ذللككلمنبقيوماذا..القراراتوهذه..اللطموحوهذا

فييدهوممسكاالمنقوشاللننرمنقبعةراسهعلىواضعاواللفينةاللفينةاللىتستحيلسوفالسماءوزرقهـة،جباكءئتهبطالظلال"منشدا"

لويني.وللنظارةهوللياظهرءشمسياخذحماماللطيخرجوهو.لونهااصفريدةجرفيسلاكا(.سيرقدماسرعانشيءوكل،صقوللافيتمهدللجلبةوا،عتمة

الىاسماعنايتناءـىاللوقتمنردحمضىقدانهلنايبدوانوبعدعلاقاتوثمة.الترملمنفترةبعدامهبهوللحقتابوءماتللقد

جديد.سعيديوموليبدأللاشنيقاظارالاوالىللقد.مجلجلجرلمركنت...)،واسأمالمللبهاويستبداللفتو.يعتورهاماسرعارعراًبر"

وتبدااحد.منمقاطعةدونالاولاللفصلطوالاللكلامفيوينيوتمضيهـفعت.بالصدفةحدثهذا.ابيضصغيركلبالىالكرةبرميمنشغلا

فيمنقبةتمضيثمفالقةعنايةفي،ةبالفرشاسئانهاتنظفبانالليومبضعللحظاتهناكللبثت..قضيقدبالامروادا،لماذايعلمالله،رأسي

ضمنهامن،مصلصلةبأشياءجزافاملئتضخمةسوداءسوقيةحقيبةبقدمهمومئايعويواللهـلب،يديفيواللكرة،الاريكةعلىجالسااخرى

الانصالمحاولةتفعلهمايتعدىولا.ومسدسصغيرةيرويةمرآةبينفاخذها،اياهـااعطيتهاللنهايةوفي"ءصمتبرهة".طلبهافيملحا

لاكانتوانعالليةبروصهاوالاحتفاظ،جدوىدوناللصموتبزوجهابرهة"مكتنزةممتلئةقاتمةرثةالمطاطمنصغيرةكرةكانت،برفقانيابه

يؤذنالذياللجرسصوتالىوالاشتيا!،الدوامعلىذللكفيتنجحكان"صمتبرهة"..مماتييومحتىيديفيبهاساحسصمت"

للاحساسحدايضعالذيالنومفيبالتردييسمجممااخريومبانصراملللكلب.اعطيتهالل!ب"صمتبرهة".لنالسيبهااحتفظانبامكافي

.النهارفيهايدورالتيالمفزعةباللحلقةالتيالعقيدةانهوالوقتذللكفيف!ةرأيتثالذيان..صمت"برهة"

الاندفنتوقدوينيلرىالثانيالفصلمنالستاويرفعوعندمااللتسجيلجهازكرابيوقف"وهيالا،حياليكلهديهاعلىسارت

ماعلىفتمضي،تغييربلايظلاللحياةمنموقفهاعلىاناللعنقحتىضخمةصخور-"اللجهازيديرثم.الاماماللبكرةالىويطلقناور،بصر

بطهوراللحركةللبعضالفرصةتتاحعندماخىوذللكامس.عليهكافيدومالريحومقياس،المغارةضوءفينجدفقوالزبد،الجرانيتمن

انيبتسلقمحاولا،عالليهقبعةرأسهعلىوضصعوقدوقورةثيابفيويلليطردهعلىدائمادأبتاللذيالظلاماناخيراليوضحللقد.كالمروحة

.وعناءمشقةفياربععلىاالرابيةشيءكلكانتحتنامنوللكن..عنديماافضلالواقعفيهوانما

انهاذللك،موسيقيةقطعةتأثير"السعيدةالايام"تأثيرويشبه.اخر"الىجانبومنالسفل،الىاعلىمن،رفقفي،ويحركنا،يتحرك

الاحاسيسرتوقظهيبلجزئياتهافيمنطقياتحليلاتحللانيمكنلاقائلاالشريطمناخرموضعفيالقديمةذكرياتهعلىكرابويعلق

اللبحثانوالواقع.اللحسابيةالمعادلاتنوعمنبصياغةوالمشاعرمنذاياءكنتاحسبنيالذيا،بلهالوللدهذاسماع"نالانفرغت"

تعذرتقصدهلللها.نهايةلاجرةفييوؤمناالمسرحيةهذءمعانيعنهذاعلىمايوماكنتاننياصدقاناللصعبمن.مضتسنةثلاثين

؟الاطلادوجهعلىاللحياةمنالرعبهلتقصد؟اللبشربينالتفاهمبرهة"واللحمدلله.،انتهىقد،الاقلعلىهذا،.الحماقةالصهـمن

اللعصبية؟ظروفهافيالانسانيةالروحتحوضهاالتيالمقاومةتقصدهل

تقصدانهاام؟منهوالسخريهالازرصانيباللجلدالازدراءتقصدهل"الطرقمفرقعند"المسرحصؤلفمنبعدهاومل256ص!راجع-ا

ناالواقع؟اللبعيدالفجربصيصخلالهمننلمحالذياللطويلاللببل"كيفبعنوان7أ7+!أ3!ول!!حميرسيرللفيفيانمقالوكذلدلجاسنر

عاميونيودىمنشسورة*ءول415،ء53ول!*،94"النهايةلعبةتهقرأ

بومفراىارثركتبههاالمسرحيةهذهعرضفيراجع-ابها.واسشرشهدالذكرانفمزلفهفنيجاسنراليههااشاروقد!ها.ا

!!أهـ"يل7؟أم!"المسرحفنون"مجلةفي!وليل+وللأءمي!م،ىمملحق-عوضلويىالدكتورمقالالمسرحيةهذءتغسسيربهشأنولىاجع

6191.عامنوفمبرعدد.-63!اا-18الا!رام

حه،4!يء،مة

عفلق.ميشيلالاستاذتأليف:اليومص!و

البعثسبيلفي

موسعةجذيذةطبضه

3181ب.ص-بيروتاليطيع!ةدار

-،
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والانسان،الانسانانفكرةفهـيبيكيتمسرحكلحوللهايدورواحدةفحسباللخواطرتثرهيبلباللذاتكعبهبنان!ميئاتقصدلاالمسرحية

المرئيةغيرجمرانهابينويدوويدورورطةفي،الاخصىعااللحديث.وغيرهااًلموضوعاتهذءبصدد

الفنيواًللعمل.اننفسيرحدوديتعدىاللحقوالرمزمنهاللهمخرجدوناللىوتعطشهاوحدتهافيوينيعلىباللعطفنشعرللحظةوفي

لانقابلاالرمزكانفاذاعليهاينطويالتيالرموزمنمدىابعدالرمزيماانهابل،للهايقدمهشيءلديهليسويلليانتعرفاًنها.الامان

عندئذلانهبالاعتبارجديرافنياعملا!كونلنفانهتفسيرءيستنفدمنمجردالغامضةالراحةمنبنوع.نحسذللكمعولكنها،ر؟يتهعلىتقوى

متعةيعطياللفنيفالعمل.الجموداعتورءواحدمعنىالالهيكونلنلويليامكنكيفالتسا؟لاللىنننقلثم.تهامبعدءغيرعلىوجود.

بارزةخصيصةوهذه.تامغيرعاماووهماالامفهومايكونلاعندمااكبريجاهدعندماالنهايةوفي.اللعمرهذاطيلةوينيبزوجتهيرتبطان

ايضا.بيكيتفنفيهويدهمتناولالىالاشياءاقرباننلحطالليهاالرابيهصاىاويللي

عناللحيرةمرعبصادلىتعبيراخرىقحيةمنالمسرحيبيك!يتوفن.تحتالسطحمدفونةاللحطةهذهحتىوينييداتزاللابينما،اًورسى

ومسلماتهعقائدءازاءاللحديثاللغربيالمجتمعيعانيهمااللذينواللقلققبعةهيويللييرتديهاالتياللعالليةالقبعةكانتاذاعماعجباونتساءل

به.الالتقاءاستحقاقهعدموربمابلجودو،للقاءفيوفشله،الاصولليةيحاوليهوهل؟يكرههااموينييحبهوهل؟جنازقبعةامزفاف

الامالمننبيلكبيراملكلهوبلبدانهشخص،لليسنظرنافيوجودوكلاننفنرضانالممكنمن؟منهانفسهانمنخليصتعاستهامنتخليصها

يثبتانويمكن.والمريراللطويلتاريخهافيالانسانيةالل!بهاتاقتالتيمنوما،اللحياةفيمؤكد-بيكيتنظرفي-شيءمنمما،جافئذللك

دراما.آياتمنكأيةاللحديثالمسرحتاريخفيوجودهبيكيتمسرج.ضدءونفاءالاموجودشيء

ىأعلىلكببرافضلعنهالتعيراحسناللذىالسقمانعلى.السقم
......خاتمة

افضلالمتقناللبدبىانكما.عنهاالتعبيراسيءالتياللصحةمنحال

صراحةان.التجاريالمسرحلاحتياجات2ايفاالمصطنعالتفا؟لمنفنياودو،مريرةكانتوانلللوجوداصملةر؟ياذوبيكيتانشكلا

علىأجدىالمتواترةاللفنيةاللقيمعلىسخطهمفيالصادقبنالساحطينمقوماتولليمست.رائعحوارعلىادارةدائقةوقدرةمرهفدراميحس

الصراحةيستسيغلامجتمعفيباحترامهاالمتظاهريننفاقمنالفنهيبليفرضهاانيحاولمعينةفلسفةبيكيتمسرحفيالفنيالابداع

اًلمحررةبقوتهالاالفنمحيطفينومنانيجبفلاكثيراوالسخطالامثلةابلغمنوللعل.اسلوبهبهاينفرداللعتيالشعريةاللمساتتلك

باللغاللخيالفهـوهـلظاهريوسكونهبيكيتمرحقماءةكلومع.المخلصةباعتذارجاءاللذيالصغيرالصبيعلىفلابىبميرالصعلوكاجابةذللكعلى

والزيف.التصنعمنخالالخيالفيافياقهرغمانهعلىواللقوةللسيدسأقولهاللذيما"،يسألفالصبي.اًلمرةهذءاللحضورعنجودو

عناصيلانعبيرايعبرانهالىراجعةالمسرحهذاقيمةكانتواذاالانسانبلهفةمفعمةالساذجةقلاديميراجابةوتأتي"؟سيدييا،جودو

ارضاءفيفشلهانالا،اللعالميتينالحربينبعدماللجيلاللفكريةالحالة"؟كذللكأليس،رايتناللقد..رايمتناانكلهقل"وجودءنأكيدفي

نحاللبيةانطالماذلكمعمحققامرهوالمسارحعلىالمترررينجمهورولا.الحديثةاللدرامافيالمؤلرةالللمساتابدعمنتعتبرالاجابةهذه

قدتشاؤما.المسممىالوبيلاللنصنيالتهـفلىتحتمانيمكنهالاالجمهوربرموزهعنهالنايرقولذللكمعوللكنهبالانسانيةاللتشدقالىبيكيتيلجط
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