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1سيخث!ممرعىالهطصرتساار

ا!ى!ىيخكلبصرولح!ضو!هـاولف!ايهـ

ص!كبن.!اإض!.

اللحروباش!الدونيحلللمثىذاكلوللكنبالمساحبب!ودهنت،اللدعوةشرقناعلىتزحفواللا!قولةالوجوديةا!دابموجاتتزال!

ؤض!بلتينصورةزهارهـفياللعلماقرزالحروبطهذحأخدىوفي.الكثرةسارتربكتاباتبروتاسوافىفيهتمشلىءاللذيالوقتففي،اللعربي

الغمعارولأن،ال!ءربوان!!ت.ونجازاكيهيروشيماعلىالقي!نمارهببمتينبصبمب-تالقاهرةفيالجيبمسرحءقدم،ودوبوقواروبونتىجمماولساجان

زهءزاللتماألىءراحو،ونتاز؟كيهبررنتهئرهاؤوق!لقازالمااللذري-وذباب،كاموطاعون،اللقوميةوالد؟راتنقافةوزارةوتترجمواويخسكو

م!!زتيف-بوضوحمح*ورةراللتمآالاشلاءوصورأللرج،لاًجسامبصاقشات7حفتاصوتزدحم.مارسيلوقسيساونيسكووخرتيت،سارتر

؟لاط!الى.بآذأ!روكصقيكأزا)!مااو!ح!والماو!ابلواصوات،ا!اءاانالغري!ومن..تنرلمجبتمهوعممالللامعقولهدالثربمبةعنعرسضةطويلة

واصدأءاللبس!-ذاليمفدء،واالمفكرونوخوج،ا!نفوسيلمىاللبورولؤوافهتحواتتقتحالرهوركلدعوا"باسماللامعقولهذاايدوااللذينحجح

مورنا!ؤظنونواخذ،وأ!محغوفطلرعب!لو!م.!ؤزاو!تماا!شمابى...هدوءوعلى.عارضوءالذينحججمناقوىكانت"فذ9النوجميع

اللحاللة.هذص!نقادكبارباعتراف-حاللياوهواونيسكومسرحمناقشةسنحاؤل

والل!مريااليةاداديرةواالفوضويمةهرتالاولىالعالميةاللحربفيعدلللمسرحالثانيالقطب-بينضلياريكرأسهموعلىالمعاصرينالمسرح

بريتونالم!ماءوارتفعتجذورحياء!والموسبؤىوالشعرسمالرفهزت.لالايقطبهبريشتمسرحيشكلاللذىاللعالمي

وغيرهم.وكريفيلوفاشيهودالليودوفالوباكونينوايلوارولوتريامونكركجوردطاللبانفمنذ.....مقدماتتلزمناالممشىوفي

لليضببوكافكاوبروورءتجولشىا/بيعلىالوعييارتإءواففجرامن"ان(سيزيفاسطورة)فيكاموواعلن"باللعقلبال!ضحية"

اللق!قعنالنالىوتحث.نننع!ا؟موالىواللبساللظلامبمفاهيمالروايةانالانسانعلىيجب"وللذا"الابردالىبهيرتبطبالللامعفولتكر

ولكن.اللججعيرهبهمزعجث:حإلىا!رباكلمهوت!وللت،واللضياعانبثق"للذللكتبعامنهاموقفهيكيفثمالمعنىمنخالليةاللحياةبأنيقر

جديد،"!-قنمت؟ن4"لمانيللب!نف!ةما،اخروادفيكانواالاق!صاديينوجانييهواونيسكوبيكيتاسماءوارتفعتاللعاليالادبفياللعبثيةتيار

ماافنياللثانيةاللعا!4اللحربوكانتهتلرفاؤررت.الازمةواستحكمتفيمسرحالللامعقوللليشيدواوغيرهم..داموف3وواسبورنواللبى

.الىومهـخمىو.جازاكىهيروسيمافوقعلقاقتا!لمهاغبارزالىمنفيهامابكلالمعاعرةالاوروبيةاللحضارةارمةمنوليعبرواباريس

"لفوضوييئقيربجوان،اللحضلم!صتووليةعل!يهمبانالمفكرونواحس.واضطرابوعقموافلاسىقلق

عصرالىاشبينجو!به،الاىرووي!دلنوا!عدميينوالسرياببيناللأزميشكلهامعمتناسباتعبيراالمعاعرالانسانازمةوجدتوبهذا

بالتحديتولنبيوقالاللحضارةسقوطعنولسونكبوالسقوطاللحياة"شوبنهورموقفكتابهيرفضاللننالمسرحهؤاواجهاتفي

الاوللىاللخلاصلمتابعالرجوعالىبمكو"4التهايةفيخارجاواللجوابويوفضوى"با!نتحسار...الارادياوتباعليهافلنقضلهامصىلا

وتضخمت،مسؤولليتهمبجسامةاللفنانونواحس.المسيحيةالى...كلولنزدرعليهافلنرتفع،للهامعنى!أللحياة"الميتاكيزيقيينموقف

ميزانواخنل،اوروبامنالئهسقيالجانبفيجديردةاج!اعيةقوىفلنعشهـ!،للهامعنىلااللحياة"نيتشهموقفويرفضون"مواضعا.نها

اسماءفضعددتبالامولالبرجوازيةاللحضارةنجمواذن،اللقوىالخلقديمينموقفويرفضون"ولندمرها...وتوترعنفبكل

الضائعاللجيلاللىاللصعالليكجيلمن...الاجيالالاولالنصفمعوللكنهم،توترهممنهميستمدونكانواوانوالعدصيين

والعبثيين،الوجوديينصاتك!ا!اوروباوتمرت،الساخطينجيلالى...اعماقهافينحا"كصينفلنبقافن،للهامعنىلااللحياة"كامورأيمن

الت!يقصياللفهمتوصجالتياللكهوق!منباللصديدباريىازقةواروننلأتكامو،رأيمنالاولبالنصفانهـ!كفون"عليهثائرين،للعدممتحدين

وكاموسار!اسماءوارزفعت،بسفورا!زمةتالاقبمعنمعلنمةللوجوديةاًلاعماقه!ءفيمابكلاعماقهافيغائصينفلفق..للهامعنى!اللحياة

اللذيالمسرحيهزالللامعقولاتجاهظهرثمودوبوقواروبوتيسيلومات.وحدهكاموشأنفهذاوالثورةالتمرداما...واللامعنىاللامعقولمن

الوجودىالتفكيرامتداداتومن،قعلمناللعالثنالديلهتمتد
......-للماللجذورعنالمحث

البرجوازيةاحتضارعناوضجنجئصكللشعبراللا!قوللةالاتجاهاتتبرة

الللامعقولمسرحياتمنمسرح!بةكلمعا!خيرةشهقاتهاتمنفتالتيواوائلعشرالثامناللقرناواخرففي...قصةاللفلسفات/5هذولكافة

وآداموفوتارديوجطيخيهفلم-ص،بار!سىكنابهاسماءملأتاللذجمماالوسطىاللطبقةلتابدواللفلسفاتواللفنوناللعلومازدهرتعشرالتاسع

وغرهم.واسبورنوبي!توبوتسنايواونيسكوتحتمنالارضسحباللذيالثورياللصعودذللك...صعودهافي

ع!*ع!الادبيةمخلفاتهابكلوالارستوقراطيةالاقطاعيةالمجتمعاتاقدام

وللداللذياونيسكويوجيناسمنلتقطةال!دبالاسماءهذهبينومنحضارة،جديدةحضارةاللعاللمعاتلليفرض،واللفنيةاللفلسفيةو

وامرومانيلاب1291!"منوفمبر!2فيبرومانياسلاتينابمهـث!ة.واللشرفواللحريةللفرديةاعماقهامنالهاتفةالصاعدةالتوريةالبرجوازيمة

بيئ!ئعتتاا!وللىح!مم!اتهسواتعاشوللقد.ايكاريةتريزتمىافرزو!يةوامتلأ،مداخنهاوارتفعتمصانعهاوتصخمت،ادرج!اريةونمت

وينكا-صمرومانيمةبلكنةالفرنصيةقيكانمفهووللهذا.وباريسروكلانيااللكثرةالمداخنولوثت،المساحيق!نوبح!ث،بالتجاعيدافئابالوجه

واضحا،تأثراحيانهفيثرا3حادثانوهناك.درنسيةبلكنةومانيةالوتعطلوااللعمالوتشردوتلفتاللبضائعوتكدلست،جديدةباككارالمدنجو

عجوراجميرهاقوياتى،بارأىادا....رالماواونيسكوالاوللمن3فبمالارمةولاحت.اللكبر!مانتاجكلتستوعبالاسواقعأدتفط

يسضمرثم،بقد!هويركلها!رصعلى،يلقيهتم،بعمممنيهويضربهضعيفاوفلسفت"اسواقيعنابحثوا"الناصحةاللصرخاتوارتفعتاللجو
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حب!يمتلأالمسعينوالعجوز،طويلهلدترهوشراًسةبقسوةضربهمي

.+-.+-شغ+ضش!!خبم+قي.-.-.إ-:-إس-في+!-برس++شءس/-في""-"!4-خ-!-؟فيلىإ:--.:ير."ى.-ى---ت-/-.-..ج،-خوهنفيمحالورالمنظروهذاومئدئد.ش!بئاوقسصوتهالشابمداقوة

؟+سىيرلاشش.-"؟ى.:-،--"--+-ششد++."ىشيم".شير،يرآى-يهىآءيرش:--؟هـ-يمو؟.ج

بم+.ت-ترفئ.-بر.ة.-"شط.-يخلغلا.+ب--%-?.بلا.ج".:بميم-س-*ير:برقيب!""ق-يرخهبهضكعنن--..----ى.-ش:-آ-.-%-!-.-.!-..

ء.،4ىفي+!+ى:كا+ببم-خ+؟:-ص-.كأ.بم+ببر-كأ..".ء-؟ش؟!!:-.في-بربم-ضبمءش":ى.:خى--.-.--.-++س--م-ء!.صبمرلا!سوة،عينيهفياللدنياصورةهيمهدهواصبح!،اونيسكو

ء-كأ-+"+سفي.تر:-ير"سى!ء.

"بملا!صحىسىؤإى.".:---.---/+...+.بر..-شنريمآإى-بر-.-،؟ش-ت--بريم.اما.وضيياعومردىعئ!،سىويشمابمبضتيبينصعيسىعجوز،للها
+ير.!+3!-!+.

.--.بمبز!--سس..جمؤى!صكلؤإىى-".--.؟أ--برسى-+؟-ى.خ.---.سى.+س.السادسهفياونيسكوكانوقتئد،8،91عامكالتسىقدالثاليةالخحادثة

-..!س.سلا.س-!-!./+.ى-7ءيردىكأبر..+.-".-كانبل،الوقتذلكحتىحرفالللمسرحكنبيكنوللم،والثلاثين

+ص"..-!-ص.ص-ىسخسآى!عه.-سى!.لى.ءسى-."لفشلويتأللم،كثراوالرواياتالنقديقرأواكان،ئادراالاعليهيرددلا

قي.-3سىوير..!ير-+.--ض3:-"خ.-ء.

.ء-ص.!بهسىصءفيجمصفيآى.في.بر+بربهتىبم"-+-!سى-:ء-2.-ج+باريساللى3891عامالروماليةاللحكومةفيهااو!دتهافتيالمهمةلمحي

+-"يركا.صآى!؟ء+آى+يضىسنر!شفي؟بمنربمبمخبنفي.+!ىكأبم!..نمفىة.:.اء"-.--الشعرفيوالموتالخطيئة"موصوععنالسوربونقىرسالةلليعد

-كل+ىص:،ش!.-لمحر+حيمس.--.-!م

-.+ك!شىس!-لابملاصشصصء-4-بز+..-ةس!لا.لا---"!-!+".لا-الىفسافرآمالهفحطمتفجاةاللحربنشبتاذ"بودليرمنذاللفرنسبم

مسجميهيآؤ--؟-لا--

*لا!.لالا.-ض.سلا---سلا-لابر":!ءخ.---"حتيبهامهـقيمازالماالتي-باريسالىاللحرببعدعادثمسيليا

لا*شبر.صث-فيفي-،ءشدلاى!..ششبز-.ى.-،لأ.-شء؟اىاونيسكوقررا189ًعاموفي.افسدوراحدىفيلليعمل-الليوم

..."؟-؟كأ.فيىآءلا-.عبمؤس-.كأفيسى-بر-:---ء-+ء-".:ء:فيصىآىسيحفظواحد،اللخاصةالمدارساحددىفيفارتظم،الانجليزيةيتعلم

خبر"خسىبر-+-."-يمنر.-

حمررصيم:ء؟كا-+!ءضش!--!بم-!+ش!يم.حج+!!ك!.كا.برش..--ش-في+.نر"--س--هذهيحفضوكان،بسرعةاللغةهذهيتعلمحتىقلبظهرءنالدرولس

جمىآىىآلايم7!ش:تر-في--ء..-..*ير+كسىبميهبميم-!سىسش!!ىسعجور!?-س"+شكسىصىير.!

صسش-صسغش-بم".!:-ءيرج!!ش!!!كأ+صبم..!ء!برشيم!وك!ىخ..ضسجتريمي-../-.---الذيلل!ثوصع!،لللاطفالالمخصص!المحادخمةكشباحدمناللددوس
ته!ك!يز--يمآ.فيس--ء-.لا":كأسى!-!+.ى"آس"في!؟ءص

جمور-ض!---!نجيهسى-ءسى:+ستىسبربمآسمبميم

--!ىششش+.ص."-بر-جبمشيم:+ةيرس"بنءسسبر!ءبر،برىير-كأ:،بشءقيةيم-?ى.ب-شاجلديرترون%99ا!الىتنبماماسطىو.لكئه،اللك!ابهدا!بيعرأء

:لالاسس:+ءس!عص:ىسكسىفي.?+!"كأى-.-يرقيىآ-بخؤفيفي.ك!،فيجمجبم-لآ؟--

.--+..قيبز!بر2+..لابم".في"ص--"تس-ءبرششخء-شيئا.نعلمالهاكتشفالئهايةوفي.اللعبثهدارو،!تروجلاالناس

-!ثبر-ءفي!ءسبم-.لا-؟:ء+-+4--ى!.؟.ء-"برببرء.

..لا+بم--/+ىض!+!ش--صشص-؟بمش!؟!-؟ص-.!!شى.--7--ء--..شءبمدخفيانمثلااكغشفاد،الحياةعنمئ!لةحقار!تعلم،الللفةعراخر

بم:.-سفي7:جمبمكأشضئس!+"سش!جم!جمغ؟-"ي

"آىخ+-س!!لا
.2-س!؟س.-.-في.ى."!شش-"صسشاعلىفييقعالسقفوان،ساقيئلللانسانوأن،ايامورعةالاسبى

--.؟.2صآإى-*برىس.سىكأيمىآ+-7آى"سىت-هـنوعرها،حوائىسللحجرةوان،اسفلهاقيالارضتقعبينياالحجرة

-فيء-شقيء.:.+قي..يرض.....ا؟..100

ء...صيخننكأءلا.-في-!نج!جهزص!%وخاصهالاطفالكتبلفراحينملالاندركهالاوللكنناالمعرومةلى

-ى-ءفي+تر!فيلاشلآصص"..خ!كا+.ى!ض!بر!بمبمشش.اللغةمئهانتعلمإليتلك

كا-+هـش.صلا!+ش-لاشكأع-لا-صتبم!-!رحياتهاولىحولهاداراللذيالموضوعهياللحادثةهذهوكات

خت.لا-!في!كأشى.!7+لأ!بريمءا+شاريسبرفياللجيبمسرحعلىمرةلاول!وضتاللتي(الصلعاءالمغنية)

--!ض%شلا:لا%ش+ظ!ءبر-!كأ!في؟+شءفيمسرحياتهانعر.بمتوروالئقادالجمهورقاسقبلها.591مايو11في

.-:-.%شسإعقى.-خةفي.خ.بمسآ!-ير%ىىسصبمآىس؟ءبمخشفي-فيؤإىخفكنصالنقادوكتاباتاللجمهوداعجابمئتزعةكاللطوسىانبعدهاتتابعت

ء-:.*لاءكاىءبر--!خيزجمىآ(+-+في.:.؟ؤخى-.ة!+؟صبرش.

ء:خ.-يملا"تد--يزآى"في-.سى.:.-ت

!!شبمفي-خة.-.ب"ىب؟ءش!ة.ضقي!بر--،في(البيضفيالمستقبل)و!اًلدهـس)و.ء91عام(اللخضىاوجاك)

ىرصهثضة+؟ب+شتيفي...بى-"شبرسكأشإؤءشسىبزيميزح!آىةلايم.+صاللون)و(اللواجبشهداء)و2591عام(اللكراس)و91عأعام

آى.غش!سسى--بر.ةشىسيزسىآىكأننآسؤى+-بر"بميز(اللجديدصالم!ماكن)و(لللزواجبئت)و(المعلم)و(السيارء

كافةاببهترجعاللذيالت!ناؤضذلك،جملمةالعمليوموقفهااللبرجوازقيوهما(اللخرتيت)و5ء91عامأالللوحة)و91ع3عام)ايمدييه!و

،اليومسىىحلهالبرجوافيبةعلىاستحالواللذي،ايرجوازسىةورا!ضاتقاسىللمو(اشسىاىسباربعةمشهد)و5891عامكىسحياتهاطولىمن

صحارىدفينفسهالتفقدطريقهااللبرجوازيالانساناحشساءسىأخدتعام(يحتضرالملسى)و.691عام(اللكركدن)و9591عام(بالمجار

للصما.6291
اشبينجلرعرخاترفم،الالدالىىستطمسوالللامعقولوالعزلةع..ا

.*..قنماتكنيكاىسلكم!رحياىسهفياونيسكويقمسىاناللطبيعيمنوكان
ويرهما.ولويمبي

الذياللامعقولاللجديدالمضمونبينالتناغمشحققحتى،جدبردا

اللفكريموقفهابينالرهيبالتمزقذللكمناللبرجوازيةعانتوهـكذامنايتناولوقبل.المضمونهذاخلالهيقدماللذيالشىسلوبين،يقثمه

الشريفةالقيمبكلومناداتهالللحريةتمجيدهابين،العمليوموق!ااناولايهمنامسرحيانهفياونشمكوقد!هاللذيالمضمون(واللتنمكل

الفهمرومومن.اووكطالمستوىسعليالمخزيةسىمرفاتهاوبين،نظريالانناذللك.المسرحياتهذهعنهتصدراللذيالحضاريالاساسنوضح

"جزببتحليلاتوالاكنفاء،التناقضهذاتفاعلاتللضيقةالواعييصدراقياللحضاريةلللظروف.فعبيرياصدىالالب!الفناننعرف

واللامعقولوالس!واللعبنيهالوجوديةتياراتانبثقت،مبتسرةفيلا،لهوفهمهباللواقعمعرفننهنتائجخلالهانكاتبيقدماذ،6،عن

وا،لللمسىلةالجذريالاسامصيعلىتقضيلاجزئي!ةبحلولاما،تناديجديدتمثيلشكلفيبل،اللعامفياكحالهوكمامفاهيمشسىل

مسكنة.وقتيةبحلولاو،حقديةاواستعلائيةهروبيهابعلاجاتسىنياسىمثيلا،تضاهيلابصورةوفردياحسيامشحىسماتمثيلا،لللسىقيقة

ازمةعلىث!ادةفهوللذللك،اًلحلولهذءكلىواحداللامعقولومسرح(قضابللهـافةاللفنيهاللكانب!ؤيةالوجدانيهةارتعاشاتهخلاليحمل

كونهمناكثر،المحتضرةاللبرجوافييةلشهقاتوتسجيلعنيفةحضاريةوكيف،اونيسكوعنهعبراللذيالحتمىهوفما.اللحضارية!جتمعه

وللهـفا.العالميالمسرحقيجديدةجمالليةاوسىكنيكيةللقيمتسجيلاخلاهـ-4منيطلقاللذكسىالمنظارنوءهووما،المجىسمعهذامسرحياتهسىرىد

حسىيسسيصدورنسكبلالانه.عديدةدراساتالمسرحهذامنايستحق؟.المجتمعهذااللىنظرته

اللششا؟ميةالنظرةسادتحيثاوروباميالمعاصرةالتاريخيةاللفتوةءنالاوروبيالمجت!عهواونيسكوأمسرحياتعنهصدرتاللذيالمجتمعان

واانتهـتاوتىسمى"انهاعلىاللحياةالىكتابهينظراللذيالمسرحهذابلدانهكاقةفيتعبقمجممع،اللعشريناللقرنمنالثانيالنصففي

فقدولهذا،(النهايةللصبةسىفيكلوفيرقولكما"ستننتهيقروبعماكلعقبكيالهكلويرتعتني،الاسهعماريمةوالاحتكارات"مالحةالرا!روالج

اللذياللنوعمنهذايأسهمكانهلولكن،واللسىسالتشاؤمفياغرقوامماتفيهسىصطرعمجتمع.اللعاللمبهايسمعثوريةاوسىحررقيحركة

فاذا...لاوالجواب؟.سارتريقولكماحلك!خلالمنالاملينبثقسيمونتقولكما-الاقكارهدهكأف!كانتوائي،واللعقائدالادكار

واذا،الاملالىيفضييأسامثلا(اللذباب)فيوندمهسارتريأسكاناتياابىرجوازيةهزيمة،اللهزيمىنظلفينفسهاتبني--دوىسوىسوار

يبرقاللذيبلاملمحامةالوجوديالتشاؤمواجهاتوراءمننحسكنانموهابعدللبثتماثمالانسانيةالشمولليةمناساسعلىاسىكارهأبنت

نظيفسةانسعانيةحياةفيالنضرالامل،للكتابانهمالخلفهـيةاللسراديبفيفكربينالتناقضللعنةومن،اًلافكارهذءللع!ةمنعانتاًناللكبير
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بهااحتكحهولوعلالريقةطبقايفهمهافردكلاصبححتىاللكلمةمدلولباناللقائلةاللهيجيليةللفرضيةكامتدادالانسانحريةاللفكرثيهايحقق

اللكلماتعلىالناستعرفطرقيفيالواسعالتنوعملاحظةمع....التشاؤميةاللحوائطخلفنجلىلاصأننا،الواقعيوجهالذيهواللفكر

نافمع،اونيسكونظرفيالساةسرهووهدا.واحتكاكهـبها.شيءالىيفضيلاعدميايأساالااللامعقولكتابيمتميدهاالتيالعالية

نفسعندجامدةالللغةزاللتما،تغوتوالحضاراتتعقدتالاحاسيسوالانهيار،الللعنةمرحلةتفرضهاأللنىبالتشا؟ميةالمضببالمنظارخلالومن

فيها،تتحكماقيالاجروميةاللقواصدونفس،تقريبااللكلماتمنا!مددكلمانتكئيبةمظلمةاللحياةلهرىاللامعقولجميعكتابنظراتتمتد

الللغةاننرىوهكذا.الناسيستعملهاالتيالتعبيريةاللقواللبونفسصغيرايبدو،بيكيتمسرحياتفييظهراللذيالطفلحنى،زهورها

الانساني،للاتصالكأداةالاجتماعيةوظيفهانشأتهاطريقةفيحملتالتيالنظرةعلىتمامابذدكقاضيا،الاحياناصلبفيبالوهممجللاضعببفا

فيتحملبل،فقطهذاولليس،الوطيفةهذهاونيسكوعئدتفقدلتحلالانسانبمستقبلتفا؟لليةتطلعاتمنفيهامابكلالرومانتيكية

الانسانشرحعنالمرعجزهاخلالتسهماد.تمامامناقضةوظيفةرأ./"ننطشراناللفهـعليناوبهدا.بالسوادمجللةيائسةعدميةنظرةمحلها

وطيغتهااللكلمةتصقدوبهذا.وقوقعتهعزلهفياحايسهوتبسيط،المحتضرةالبرصوازي!ةشهقاتبوضوحيسجلالذياونيسكولمسرح

.واللامعقولالعبثادواتمناداةللتصبحلمسرحهوالاضمونيةالتكنيكيةالاسسبينالربط-بيفيماسنحاولواللذي

اندريهقالكما"الثمنيكنمهمااللتعريفمشكلة"قهـيوللهذا.مسرحياتهللبعضتحليلناخلال

تحولقدواحدكلوان،ذآتهفيمحاصوالانساناناحسوقدبريتونالللغةوقضيةاللحضارة

نارأىبريتونكانواذا،بداخلهامااحديعرفلامغلقةقوقعةاللهـ،اغلبفيتنفتحالستارةانسنجدبدقةاونشمكومسرحتتبعنااذا

وواعذاباتومناللعزلةهذهلعنةمنلللخروجالوحيدةالانسانوس!يلةمراتللعدةمحاورهاعلىالالفاظفيهاتدوركلاميةدوامةعلىمسرحياته

بناءلاعادهطريقايرىلااللذي،الشعراءبوحالىالانقيادهي،الانغلاقاللجوفاءاللكلاهـلآالدواماتهذهخلالاستطاعوللكة،جدوىدون

ذاتها.الللغةاعماقفيكامناللحلانيرىاونيسكوفان.غيرءالانساناللىالانسانيتحولىكان،لللغايةمؤسيةموضوعاتيقدمانالمضحكة

واللقواعداللغويةالاصطلاحاتكلتحطيمالىمسرحهفييعمدفانهوللهذا(الدرس)فيقتلهمللاخريننفسهايصالعنويعجز(اللخرتيت)مسصنخ

مقالتهفيتوشارايميهبييريقولهذاوعن.عليهاالمتعار!الاجروميةاللجديد(السماكن)انسانيتهحتىفيفقدمزربشكلحوللهالاشياءوتتكاثر

انهمفيو؟داموفواونيسكوبيكيتاصالهتتجلى"(اونيسكوطريق)يجر؟اندونبقتلهاللجمهوريطاللبوهويجنفيكادقبحهامامويتضاعل

هذاعلىالانشقاقفيرغبتهمعنمضىممااعنفبصورةيعبرواللكبميميعحتىاللحضارةزيفويطحنه(الللوحة)ابدانفسهقتلعلى

يستعملهاوالنى،نفسهاالللغةكيانالىالهدمنطاقىي!وناللزائفالعاللمالانسانفيذوبنهائياالزمنويذوب(اللكركمق)و!قتلهابلانسانيته

قواللبهازيفبذللكويؤكدون،التقليديةقواللبهابنفسمعاعروهمويعجز!اللصلعاءالمغنبة)شيءايفهمعنتماماعجؤانبعدمعه

يعبران(الركدن)مسرحيتهفياونشمكواستطاعوفد."اللجامدةفينتحوذاتهتحقيقاوللاخرينرسالتهتوصيلعنتماماالانسان

التقليدصسةاللقواللبكلمناللحاليةالمفككةاللبسيطةال!بدائيةالهبهذهفيهايدفعانيالموبسيةالوضوعاتامنوغرها..و....و(اللكراسي)

،السواءعلى!الفلاسفةاللفنانينثسغلتالتيالاجتماعيةاللقضايااهمعنالتوترقمةالىلامعقولعاللمفيوعزلتهالانسانضياعككرةمختلفةبصور

التقليديةالقواللبانعلىبرهنوبهـذا.بالمج!عاللفردعلاقةقضيةوهبمابطالقيهيعتقداللذىالوقتوفيم.التعبيرية!ورهااقسىوالى

فيتساهمانهابل،لهالزوملاشكليةقواللبوالادباللفلسفةلللغتبيجانبكلمناللامعنىيطوقهممعنىذاكلامايقولونانهماونيسكوص

اللبسيط.الانسانوواقعنفسهاللفكروباصئالياللفكرللغةبيناللهوةتوسيعاللكلماتوتتحول،جوفاءمتشققةجلديةكلمةكلمنالزيفوينضج

مسحياتهاغلبفياستعملهاالتبم-الليوميةاللحياةلللغةردوبهذاورنحم،مباشرةميلادهاعقبتتحظمانتلبثماهشهفارغةهياكلالى

التلمسالياللقادرعبدمنذكيةللفتةكانتوقد.اللفلس!فيةاعماقها-اللكلمةفان،اللعناءمناللكثرالىيخأجاللذيمااللصعباللكلمةميلاد

فصلكما-بذللكمحطمااللعاميةبلغتنا(اللكراسي)مسرحيةترجمانزيفعلىهدان!علحطامهاويبقى،بسهولةتتهشمانتلبثمانفسمها

الفصحى.اللؤجمةلللغةالتصليدبم!اللشكل-نفسهاونيسكو.الانسانضياعوعلىاللحضارة

التيالمسرحياتاهممن(الكراسي)و(اللدرس)مسرحياتوتعتبرواللقبحواليتموالعزلةاللامعقولةوالاشياءاللذاكرةفقدانكانواذا

استاذانجد(ابموس)مسرحيةوفي،ال!غةعقمعناوبحوفيهاعبرفماشهيالللغةقضيةفان،اونيسكولادباللعامةاللوحةالوانيشكل

لللحصوليعدهاحشا!عشرينفيللطاللبةد!سايعطياللستينحواليفيلانه،مسرحياتهاغلبفيالقضيةهذهعلىاللجوقد.الللوحةهذء

يدرسهالذيباللحسابيبدانالاولىاللحصةوفي،اللدكتوراهعلىعمليةاخرنفسالىانساننفسفييدورماتوصيلامكانانيرى

اوفيسكويقدمالحس!ابررسوخلال،وبروحهالمنطقبلغةالاستادكلابأنيؤمنكانلانه،قبلمنب!ذايقولتشيكودكانوقد،عقيمة

ل!رغم،اربعةمنثلاثةطرحعنتمامااللطالبةتعجزاد،غريبةمفادقةفييدووبمايتكلمالتنصخصيجملفكان.فقط!سهالايرىلا!ا

بسهولةتقومبينما،اللعمليةلتبسيطالاستاذيبذللهاالتيالمضنيةاللجهوديدوربمايتحثبل،الاولعلىملاف!دلا،الاخريردوحينما،ف،

بمنئهىمتجاورارقماعشرينحواليمنمكونةشفويةجمععمليةباجراءبل،تواصلولاتجاربولااحاديثفلاوهكذا،ايضاهونفسهفي

وهنا"لللاضافةواضحاتجاه"الاستاذلهايقولكمايهاكاذ،اللبساطة.ويتموسإبفراغ

شكدونمفهومانفسبماجعلاناستطعللم"مرةمناكنرالاستاذيهتف،اوسعفلسفيةآفاقالىبهاوذهب،اللحقيقةهذهأونش!كووتلقف

الاستاذيئتقلثم."الكفايةفيهبماواضحااكنللم،غلطتيانها...الحقيقةمنشيءتوصيلعنتماماعاجزةاصبحتقداللغةانمؤكدا

الشخصية-اللخادمةتحذيررغم،النحوالى..القضيةجوهرالىالانسانيةحققتهاللذياللضخمالقد*ألانذللك.نفوسنافياللكامنة

الايجب...استاذياكلا...كلا"-المسرحيةفيوالاخرةالتالثةالاحاسيستعنيدفيكنيربقدرساهمالرديثةاللحضاراتمعطياتخلال

ولا"كارثهـةالىيقودالنحو..النحوخصوصااستادياكلا...تفعلوقد،عنهالللتعبرمعقدةللغةالمعقدةاًلاحاسيسهذءواشتلزمتايخئرية

الاستاذفهمفيتماماالتلميذةوتفشل،اللخادمةللصراخالاستاذيستجيباللى-اونيسكورأيفي-الانسانيةالمشماعرفيالتحقيدهذاوصل

بترديرديكتفيلاالاستاذانالا،تماماكلماتهاغلبترديداستطاعتهارغماحساسسرفانللهذا.تماماعنهااللتعبرالمستحيلمناصبحدرجة

عندماجناحهامنتربطانيجبانسةياالاصوات"يقولاذ،اللكلماتشرحعنعجزءالىراجعوالضياعالليتموابالعزللةاللعصرهذاانسان

تنطقينعندمالذللكونتيجة...صماءاذنعلىتسقطىلاحتتطير.الاخريننفوسالىوتوصيلهااحاسيسهتجطءنالأغةوصحش!ف

.."اصابعكاطرافعلىوتشمبيرقبتكترفعيانينبعيفانهباصواتالتيفاللكلمات،المرحليةاللهـلمةطبيعةالىالمشكلةمنكيبرجزءويرجع

صماءاذانعلىتسقطاجنحتهامنالمربوطةفكلملاله،جدوىدونوللكنالتياللكلماتنفسهي،مثلاالعائصاللقرنفيالناسيستعملهاكان

اللحوارويستمر.والليمو؟اللعزلةباللعجزالمراللحاداحساسهمعمقةتمامااعترىالذيممااللكبيراللتغيرملاحظةندو،اللعشرينالقرنفييستمملونها
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الطالبةثتررهاغريبةجملاالاستاريقولى،ساكلةلمدةالنسقهذاعلى

ما!ليسهذابانيجزمانلمنثمااذالالتوللكن،الواحدباللحرف

فيبأللمالتلميذةوتصاب،جديدمنالتكرالىميعاودانتمامايقصدء

فيالتياللحظةفيتماماحسمهاالالميشمملتىالضواصلعدم.حركةالاللم
اسسارحركهولطبل،جسمهااجراءلمحبثيهراسهااللىي!سرباسالها

فيويشتمهاالاستادويهيح،اتواصلفيالتاماللفشلفيهايتجسم

وللكنهالامرئيهبسكينيضربهاواخيرامعصمهاولوىثم،الامربادىء

قالمحيتى،وحدأنفيألحسقدلاالالستادويقف،الطعئةهدعقبدمائهافيمصرجةتسقطا!.نلبثما

ات-ازيهمعنىفيأنطيبوسافحمو"خلاص..اًنت!الدرس...اسمهياقومي"يهتفوهونجتضهاامامعاجزا

نمنمهالادرأعاترفهـ،،اصنادت"اخرولمحت!يمتدفعيانتستطيعين...الانتذ!بيانيجب..ة

-.ههيقتلهايحاولوللكنه."؟احذزكاللم".للهوتقولىالخادمةوتحضر

طؤ!خدأءابفيتاز-قرب،محاولتهوتفشلالخادمةفضضنظهاللامرئيهالسكينبنفسا!خرى

س.اللخادمةوتهتف،تماماوعجزهضعفهدسينكشفبعنفالخادمةوتعامله

ع!*م!!ومكل..الشيءنفسيوموكل....الاربعينلللمرةتفعلهاواليوم)ا

ترتلهاآلاتدحمنكف!)واللم...مريضافكشجعلسنكمثلفي...تخجلانيجب..
.،اونيسكولانسمانصورةاصدقهيفعلاوهذه..."تلاميذلكيبق

اهساليه:فيفشمموالخلودحور........-لابة..لا.

قافلةوالامجادوالزهرسهحاالنت.للحطهكلويممهووحدلهعجوهمامنيعالي،دهللاميدمريصعاجز

طامسه،مدودحص!لكلم!.جرسيرنالسابقةوالثلاثينالثسعالجثثمعالتلميذةدفنوبثد
.".اللكلماتبنفسالاستادعنللت!ل،جديدةنجلميذةوتحضر،الباب

فا!ةمحأناومريمدرمنبنفيالخطد!ةلضهاوترد،الاولىالتلميدةبهاسأللتاقىوالنبرات

دوانيهأتارألخبةوطفارهانتهل"الاربعينالتلميذاتعلىبهاردت،التياللكلمات

،ينتظركالاستاذان؟..الدهـساجلمنحصرتهل؟اللجديدة.

***آنمةياادخلي...ح!لاهناسيكون...حضرتانكلابلغهلنماذهب

ملحمةالا!الألدياوانتاتظارفيواتلميذة،اترتسدلثمالانممةوتدخل"ادخلي...

لهتغرثالترد!!الفلالفلدع.عنالععزولالمنفيالانسانمألاة،جديدمنالأساةدتتكزرالاسنتاذ
.....الانسانمأساة،لهماحاسيسهثوحاونفسهايصالعناللعاجزالاخرين

تضاهيهته!ا،دمنمنظبوم،المصولشاعلمتبعى...للعنتهامنيتخلصانالانحتىيسضطعلمم.يوااللةفي؟لمنفى

.،..بطنعهمزهومناهلكأخلاقبوابةهذا،اخرىمورةفيالمشهـلةنفسيقدم(الكراسي)وفي

محانمهاصفىوفيلمناكالاءالتسيالرسالة.نلك،للبشريةرسالتهعنيحدثنااللتسعينتجاورعجور
روجهءسوىالمسرحيةفيولير،عاماتسعينمناكثرتجاربثمرةهي

اللتياللرسالةلليقدمالنهايةفييأتيبليغوخطيباللعجوزاللبوابهذا

***ثم،والصممالبكمدرجةاللىبليغخطيب،تنرحهاعنالبوابعجز

موقصفتحقيقيةكراسيعلىتجلسالتياللامرئيةاثخصياتبعض
شفتيفيوالقيثار"هومير،(عاشلوقبور،ث!واوووىنهافظ!رتلللمتفرجينطهورهااعطتوقدالمسرحخمشبة

..أعا)يخهحسىمنألوصفتبلغلن
أزلعنلفصر..تدغدغهاذااللبوابرلاولسشرحادىالخطيباتظارفي،ميتةمصلوبةجثثاو

فيالميتةللشرية-اونيسكويراهكمااللعصرهذاانسان-ا*لعجور

..معانيهخالالقهاقجلىفقلهالحمبخفقةصن،حسناء.اللفارغةال!اسيصورة

تهره،للحسن،مثلاأأداوعددعشرةابوابدات.خرافيةحجرةفيالمسرحيمهاحداثوتدور

بواحدهاألواناالحببهتذ؟بلليستانهاالللاواقعيشكلهالنايؤكدحجرة...الشبابيكمنآخر

واهيه..بالتحنان..الكونكمرماوسطوحدهاوحودهارمزيتهايؤكدكما.رمزوانماالاطلاقعلىهـجرة

محشهافيالشلملأزبشقاف!ومناللعالمم،اللحاليبوضعهااللحجرةتختصروهكذا.معقولة!كجزيرةا-لمياء

-،ء..هذاسماتواول،المسرحيةهذهفيللهر؟يتهاونيسكللليقدم،باكمله

أداسيه.مىدسىلالروحوحسره.مبكرافيهيأتجراللليلاناللجديدالعاللم

زمان،لمحاكرة..ضطمتواللدنيا..اللظهربعدستةالساعة:اللعجوز

***...بالشلتعةالساىةنهارتصيالدنياكانت...كدءكنشما

شا!فيزوهاماتفيالثلجدائميا.اللايلنصبعدعشر"اعةالم!

تطفيه؟شواقالالهبفيذبت!لاتجطاللقديمةحكايتهيحكياللعجوزالانسانزالمااللدنياهذهوفي

الىتحنالدنبوآضةافماعاما..ولبعينخمسةمنذيكررطا!،رغم..ابداتكرارهامنيسأمللم

للءبأجمعهااللبشريةحكاية..اللحكايةالعجوزويكرر...واكئرربمابل
ستحدله.ضعهىللعنانهـدء

"....وسقعانينخالصمنلولينوكنا..كبيرسورجنبوصلناوبعديئ"

ار!إدالسعد...وشهورواسابيعولياليوايامساعاتبقالناكان..لعضمنا
دمسقاًللكلام...تتكضثوا!نانناومنانجرناورجليناووداننا..المطرفيوحنا

لالافعلىيقدرواكانوا..دخاونارضيوشولا...سنة.8منده

-55اللصفحةعلىاللتنمة-
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************ء******-"*********،كليص،******كلهـ
لعبةافيهاتدودا)تىبالحجرةالمحدقالخهـابكذللكتماما...مياه*

حولينعقالخوا!سوىر-قوللمتمامااللصةانتهتحيث(اكهاية:*!ه!دوا!وااووءة
-...

هـلمنالمطبقاواتاذللكصورءفينفت"ءنمعلنااللحجرةجد؟ان

هـنالساخرةالىدلامرئيةالحماهبرعلةمحكاتاللكراسيتنتهي.ناحة؟-27اللصفحةعلىالمنشورتتمة-
-*-....

منارةااًونبملأولس!ريةشيءكلقبلمسجلةاللعاجزةالبوابرسالة.**بريربربر!عمبر*،3**!ص*8**-؟"كلي

الستساتمعالستات))الناسقيهايتجمعاليوالئدواتالمحاصرات

خطيب.بالمرةشيئايقوللاصطهبانتظارفي"جالىةالرمعوالرجالةافاناوظل،ارواب،،.نفتجللمالجنيسنةولل!!"اللجنيئةبابللنايفت!حو

صودءزب...عامل"سعينكلناكثرخبرة،باهرةعلميةرسالةيقدمحينما،سنة08منذحدثتالتيحكارشهمن!!كرلائسايامكلزولاوحيدا

كللامعقولليةهدابعجزءمصورا،"فهومةلاوحركات،وتأتأتةفأفأةطفولتهاعصورفيتحبوالانسمانيةكا-نتحينما..نسة15عمرهكان

كانولو،الانسانمنهايعانيارتيوالليتماخمزقاحالةومجسداشيءكلوضاعت..شيءكلونسى،اللاببصةاًلتفاصبلىهذءالا،الاولى

لما،كانتخطبةايلسانهءلىواو،ردءخكلما.خطيباقدماونيسكوفي...اللعتمة...اللكبراللجحرفي...الجحوفيضاعت"الآلام

اشاراتاعماقنافيحفرتهاللذيالحادثرراللطذللكالمسرحيةتركتالابيم،واقعةعلىفجآةيصحوانيلبثماولكنه"باقوللكايعهمةالجحر

ن!اللغةعجز،بذكاءجسدتواللتيالعاجزةاللخطيبهذاوحركاتهي...صحيحموشدهحتى"..زوجتهامومةرفضانبعدو.يصرخ

خلالتماهـاانكشفاللذياللدامبماللعجزذلك.الانسمانعنالتعبر"ديالدنيافييتيمانا...سامعانيموشووي...انيشايفموثى

للحوار"تقديرمعند،مسرحيتهفياًونيسكوقدمهاللذياللجديدالتكنيكتبرقلاتاميبابفييرعينئىاذ،يةالنهاتىهذايتمهعلىالعجوزويصر

هـداممعاللعجوز،بعضهمامعمنهـطاثنينكليتحدثاشخاصارنجعةللهذهكتجسيديحفرالذيالأمبراطورحتى..ارداإ،5ثنافياللحقيقة

منواحدشخعىكلامسوىنسممعلا،)كخنا،المصورمعاللعجوزة،لابيلهومرئياولاوهميا/جضر،حيانهطولالانسانبهايحلمالضك!الحقيقة

لابيل.ءهـامبتماوا!كج!زةاللعجوزكلامسوىنسمعلا،اننحاورينكلاحفرحينمااخوءطردفقد،يةالنهاحتىوحيداالعجوزلليبقى،الاخر

كلماتخلالوصك...باالتاليمسموعانولالامرئيانشخصانوالمصوراملعلىازوركموجايبررغوتهدوكليفيانااخواقييافال"ولزيارته

معئى.ولاتفاهةمنالمحادثات5هذفيمابكلاللحواريقصجاللعجوزينالاسطوريالبرغوتهذالهقيركانمنخوفاؤطرده"عندكماًسيبهاني

دهـةعمليةمنهواحدطرفوتقديمالحوارتجريدعمليةاننرىوهكذافترةبينيصرخ..ظكذامعزولاوحيدالليبقىطردء..يخيفاللذفي

.معناهولااللحديثخواءفضحت...لللغايةكلاقوللازمللكن...نفسبمعناعبرانياويصعبياء"واخرى

حيث..وبدائيمتهاالللغمةتوترتينالمسرحيهاتينفينلاحطانويمكنناالرسالةتلك،للبتريةرسالتهيوصلان..يتكلمانبدلا.."حاجة

....جبدااكلاماخعلمرمطفلكلمات...قلقةبدائيةمتو.نرةالكلمات...رسالتكتأديةعن.نسكتحقكمنموش"العجوزةعئهاتقولالتي

واحاس!بسمعانيءحنالضعب"رفيإقليلةااللفاظهكلتشنجتطفلكلماتعادتشماكلهااللدنيا...مستنينهادول...لللناسعنهاتكشفلازم

المسرحيتينفيربمررفهـوللهذا،تماماتوصيملهـ،ءنالكلماتعجزتكثبرةمسرحيةفيتادالاسمعمتضامناانمفييرددوللكنه"عركمستنية

وروضوح.تمامانفولعنيصران،نالانسعلىالصعبمنبانهالقولعندي،نفسيعناعبرانيعليصصعب،لللاسفبس))(الدرس)

ا!لمغة.نتعثركئهفمش!عياتاوفص!ويقدمهاالتجم!النمادجاناللغريبومنبعضملقيةاللعجوزةفترد"انغلمعليسهل!ة!...الهللأمفيصعوبة

(اللدر!ر)مسحيةفيفالاستاذ،كلهاعجوزةشخصباتلسا.هاعلىبس...نفسهامنتيجياللسهولة"واقكارهاالمسرحيةرموزعلىاللضوء

وال!ضاجروارشسعينالخا!صةفي(اللكراسى)فيأبوالليو،الستينفيالواحدالكلامومع...وصممنويانهوكفارلآ..يبةدياتواحدلما

سنينعاشتشض"ب،تانها،واللخمسيناللخامسةفي(الللوحة)في...والجنينةالبلدويلافي،كماننف،ودلملافي...افكارءيلافي

نفسهاعنتعبرانهذهواللحالالاوللىمنكانوقد،شتىوتجاربطويلةوللكن"يتمىكدءبعدنبقاشولا،مناضاعالليكلنلافيويمكن

بالللغةنفسهاءنالتعيمعنتعجزخبرتهاطولرغموللكنها،ويسربسهولهواللخلود،،واللجمال،اللفرحفيبعضنشاركممكنكان"انهيرىاللعجوز

هروبيةحلولسوىتجدولا،النفي2ووالصتمالعزللةوهادفيفتقعفويةكانتشمارغبتنالان..ا.لجرانانئىماليهللكن...اللخلود...

بااللجههولىمطاللبةاو(اللدرس)لالقتاو(اللكراسي)كالاتنحاروالاسفالالمغرلناماعدش"و"دقدناه..فقدناهشيءكل...

.(اللوحة)عليهاالرحماصينسساءواللذيهربالذيالابنحكايةنعرفالمسرحميةوخلال"الندموا

الللغةففتعلعرىقدكانواناونيىكوانكأبالملاحظاللجديرومنءـربسنواتسبعوعمرههربوقد..الامسوىتذكرءولاتماماالاب

بل،للتفكيركأداةفنسل،،!نيتحدثللمانهالاللذنعبيركأداةتماما؟...اللعصافيرتقتلواليه..اللعصافيربتقتلواانتوا"يضرحوهو

يقعوبهذا.الدورهذأفيتمامانجاحها(الدرس)فياثبتباللعكس..الروحفيبتنازعصعرةاطفال...المقتوللةباللعصافيرمليانةاثوارع

اللذينالللغةوجهيبرينالفصلتناقضفي،يدريلاحيثمناونيسكومنحمرااللسما..والنواحالانيندالا..اللعصاؤرصوصوةدي

وهذه،للمتفكركأداًةالللغةنجاحمسرحياتهتوكدفبينما،مطلقاينفصظنلا...طيبينؤاكركمكنتاللليوانا..غشيتونيانتو....الدم

هـصناللغكأبعجزاللخ،رجمنالاشخاصيرصرخ،الاهمالغةاوظيفةهيناسانتو..عينيهاخزقتوااللليوانتو،ميتةبعصافرماجمانةالشوارع

اصالةعدميفضحما!ووهذا،اللغةهدهبنفسفيهيفكرونعماالتعييايضانعرفكما"كدهبعدعندكماقمدعاورمونى..كويسينموش

الخطأ،ذللكفيتمادى4أنهبل.الللغةموضوعحولىاونيسكوصرخاتكخلي))بهتتشبثوهيوحيدةماتتال!نيالعجوزاللبوابأمحكماية

مفاوضاتصضى،شجمإءلملفتنملفيالاساسيالىصبباللغةمحجزويجعلمنمانتكالترجعتولما"صغبرفوارالىللين!بتركهالكنه"معا.،،

نا-بقصور-اونيسكويرى،اورلاحونزعاهـب!ماجلمنالاقطابالارضحقرت...جوهمنالارضبطنفيواندفعت....بدري

)مشهـدايقصيرةم!رح"تهففي،الللغةءجزؤشنعلهافيالاساسيالسببولاخطةبلاطويلةمحادثاتوتدور"الافيهامقددتش...عليهاودورت

9591ع!امايطال!يسافيسبوليتور.ديئةمثلتالتي(اشخاصباربعةالذياللخطيبانتظارفيوتتنصققوتغوصالكلماتفيهاتختلطترتيب

،الاقطابال!ىيرمزوناشخاصثلاثةيقدم،اللدوليالمهرجانبمناسبةعنويزيج،الصخرةعذاباتسيزيفمنويزرجاللرسالهسيوصل

دوف-،تماماءتشار،ةءللأبسيلبسونالثلاثةجعلانهاللعجيبومنمننفسيهماالعجوزانيلقي..واخيرا..واللامعنىاللعبثاللكلمات

جميلة،سهب!دةتحضرثم،كأمغمثكلاميةمهانراتفييتناقشونجلسواالرسالةلليوصلالابكمالاصمالخطيبويأتن..يئتحران...الشباك

ويحميها،يحبهااللذيالوحبيدوانه،هوخطبيبتهبأنهامنهـمكلفيهتفاللاشيءهيالرسالهانتماماوندرك...شيئايقولفلااللبشريةالى

بالجهـيذبالمسرحبةزت"هيثم،الم!رحيةفيالمعقولاللجزءهووهذا.واللعدم..والعبث..واللعجز...

علىاعياءتيلعاريرةورخرأ!االلسبدةملابساغلبيمزقالذيوالشدعلىالاتطللاخرافيةحجرةفيتدورالتي،(اسىاللي)وتئتهي

ءه



داكأل-فبداذافهالانساندمروابل،الللغةؤواعدودمرو؟،المسرحي،بعىزالمامنهموكل،بشانهاشيءالىيصلوااندونالمسرحخشبة

"و.ركأ-4وحيوونضارتهكلالكابةامتصتهزبلاضصيفامسرحياتهم!التللمن!مكلةاولللسلامكرمزهادئةصصامتةوهي،4خطيبتبانها

هووهذا،الاشياءهذهكلدمرواكما،تماماالزمندمروااقد،حطاماسلمنااداو!ق.شيءعلىاتقاقيدونالستارة!تقفل،عليهايئوراوصون

وا،مختلفةاوؤافاتعطيكيرةساعاتمسرحهمفينجداننافياللسرترككاللذيتمامانكونفأنئاافكلةاعلهيالللغ!بأناونيسكومع

ساعةاو،عديدةعقاربذاتساعةاو،دؤةوعشرينتسعاتدقساعة-.باللذنباهتمثمالراس

مسرحياتهمبعضانلرىاننابل،الشخصياتمنهاتخرجضخمةمنواحدجانبعرى!فانجاهداحاولاونيسكواننرىوهكذا؟

للبيكيت.(النهايةللعبةامثلتمامااللزمنخارجتد،:..

الت!-ماتاونسمكو!ن!،والقدمبرالشذوذهذاكلالىولالاضاقةاناللفنانعلىكاىاذاوللكن.خطمنهذافيبطعلمنامعالللغةمضية

....."ديوجدبانمطاللبفانه،شيءاي-الفكريالمستوىعلى-يرهض

(اللخرتص!ت)و(اللكراسي)و(اللدرس)فيلنافقدمحمةالمسرلاا..ابرا000000ا.م
..003وسيلةبناءده،سيءيمبلمماباعتباره،داللدش،لمحصلبديلا

امالتريمكىحدىلسمية"قي(اللكوممدىء"اللوغمستيقوللا!كومعتراحعدىآيدلانهوكماالانشائيالل!*ممنالنوعذللكفانه،يهدمانللفنكانوادا،هدم

.............الهدمذللكاما.جديدةمفاهيملبثالعفنةالمفاهيمهدم،اللبناء

بينقدافعلمي!دويدقابل(يمر!حام!رل!حىانغمرلنراح!دىجيدوحدفيلش!ماللكوقى-!اللفمنهيتبرامافهو،واللعبثيولىاوبسكويبعيهاللذيالغدميري

....د--..م......تماما

ؤه-كأحتىبثميءكلندقعانعلينا"المشهورةجملتهعنيئءلىان

نصمعارعلينا،اللحقيقيةالدرامامئابعتوجدحيثهناد،اللضتروالللامعقولاللعبث

نافيجويسمعيتفقفهوللذللك"عنيفا...عنيفا...عن!يفاورسحا

الانسمانهـنسعخراناللكان!علىوانكوممدياعندارةإنوحود".ا00001ا.0..001
!.....منحالتانهناك"(يةلبد.لعطه)نعنولهمثللفيويكويدول

"ا!لررريهوبمنتهـى،بمنتهىفيالااب!جؤ!انكاي!حرلحملفللكامعهالمحتمبصمنأرؤ-برىاتام،بالؤاغاللحاداحصماسياحداهما،مسحياتيحولل!ماابيالوعي

ف!وللهـذا،كمبرةمسرحةامكانياتاللعنفهذاوسشلزم.ايضااللثنفابهـلاانعي"يضيفثم((الزائدبالوجوداللحاداح!ساسيوالاممخرى-

....فاللجواب،ممتبفلماذااذنسالتنيواذا،الوجودفيشيءلاكيمعنى

انمي"ويقولاللعاديالمسرحالىالعرائسمسرحامكالياتلقلالىينوقاللشيءهو،عنهالانفصالاقولولا،الللامعىهذافهممحاولةلار

اًلجواداحولثمجوادالىاحوللهاثمالمسرحعلىالسلحفاةاظهراناودممفصنفهماننحاولخلالهامناذ،معنىاييحملاللذياللوحيد

...!اهنافورةالىالاغنيةواحولاغنيةالىاللقبعةوءاحولقبعةالىاذظر،!!للامؤلىدوساللحياةباناشعرفعلاانن!ه!،الوجود

يقدحلامهتعقعقنكاافةلسمتطيعحالمسرحلذايعحزظللمكا!كماالمممرحللكنهحثع!بة"اى.منبنابصيتروالوتواللظلمواللراهيةسيواقىبالحروتجد،حوللك

.......:.....اونيسكويرىوبهذا"فظيع..فظيع...فظيعهذاان...جانبكل

تمكن((لر"ك!اكذمنلىلمحرعماكإق،اللتنمخصعماتنغوللحيوا"ولاضوسمعي،اخىظهوهويفولكمطالواقصيةلانابداواقعيمسحلتقديممجاللاانه

....تهـذبه،انكماثرلل!مليةتخصعهاذ،ا،ممهالواؤعتضعانتستطيعلا"

عبرت،ماحدالىغريبةاشياءالمسرخخشبةعلىيقدمانمناوديسعكواللحقائقاعتبارهـافيتدخللاالواقعيةان،كادبةصورةفيوتقدمه

هويف!ههاكما.المعاصرةاللحضارةوالىالعاللمالى4ر؟يضعنبوضوخ"وخيالنااحلامنافي"كلمناللحقيقةان...الانسانحياةفيالاماسية

معى.ولالامعقوليةمنفيهامابكلي!مهلااوبكوان،ولللحقيقةللواقعاونيسعكوفهممفتاحهناومن

مععزسةحجر!"حدلطغهاديللاتدومصمعدححرللساكنفيل!م!نز)مسرلسادسلالهفعي/مشوهاعاجزاتعبيراالالليستهذهلاى،الملموسةالماديةاللحقيقةابدا

......سوخيلاننااحلامنافياللكامنةالحقيقيةاللباهرةاللحقميقهعن

اللكلاميحبلاصموترجلوهوالجديدالسلانؤدرى،جهـهـكبير

اللتكطاللحجرةهذهالىيأتي،او؟نيسكوشخوصاغلببعكساللكمراونيسكومسرحينطلقلللواؤماللصرفةاللحلميةاًلرؤيةهذءخلالومن

الثعياءفيطويلاحديثاتديرمملةثرثارةبوابةبهافيجدحديثااجرهاالنفسىداخلمنينطلقلامعقوللمسرحوالتعبرياللفنيالاساسىميدلليث

وااللجدبردالساكنصمتيسئمهااندونساعةنصفلمدةللهام!ىلاالذيالعمقكذللك،!اجدعمقاالمسرحولليعطيعنهالليعبرالانسمانية

يحفر،انيلبثمااللذيمنزلهعفشالساكنمعونتنظر،يسكتهااللكاتبموقفيتحددهناومن.الحديثةالروايةعلىالوعيتياراضفاه

يحملانبينماصغرةزهريةحملفيعنيفمةجهودايبذلانثتبلانيحصرءفيالللحظةان"(اونيسكو)كتابهفيكوريتشارديقول.الزمنمن

ولمدعرتالاشياءدؤتوكلما.ريشةوكانهبسهولةكبرا7دولابامهـسشقبل،عليهايترتبولاماضللهالليس،تنيءكلهياللامعقولمسرح

فيفنحن،باللعكسواللعكس،حملهافيعنيفمج!ودالىاحتاجتفي)بيكيتمسرحيةفينرىوللهذا"لهوجودلاالزمناصبحفقد-

ويحلمد،وينيس،بالطباشيراللحجرة3نالساويخطط،الملامعقولعالميضننظرانوشنراجونفلاديمرالرئيسيتميناللشخص!يتين(جودوانتظار

لابحيث،مزدحمةالسلاللم"لللغايةكئرالالاثوللكن،الالاثاماكنتدق(الصلعاءالمغنية)اونيسكومسرحيةوفي.نهايةمالاالىجودو

يعدلمبحيث،ايضاوالشوارع،اللنزولاوالصعوداحديستطيعوللذللك.دقاتثمانيبقليلبعدهاتدقثمدقةوعشرينتسعاالساعة

ويهتف"الاخرهوافسد،السيننهروكذلك،يسرانالمروباستطاعةاكونقد..اعرفلا"تجيبعمرهاعناللشخصياتاحدىتسألفحينما

النهايةوفي"اللكثرالا.داثهذاكلفبماللعملما"ضجرفياللشيالمس"لةالزمنان،اعرلىانليكيف...الثمانيناوالستينبلغت

يرننحركمكاناالجديدالسلاخيجدلاحتىبالاثاثتماماالمسرحيزدحمعمرهاانالامتؤكد(لللزواجبنت)مسرحيةوفي"بحتةشخصية

تصابولا...تمامابيتكفيتكونبهذا"لهيقولالشيالوللكن،فيهسنةبثمالينلكممدينةكنتلماوللكن"تضيفثمعاماوثلا8لونتسفة

الانسانيستريحكيفوللكن"بيتهفيالايستريحلافالانسان،باللبرد."فقطسنةعشرةثلاثعمركييجعلفذلك

انسانيتهميعتبصورةالسخببفةالسمجةاًلاشياءهذءحولهنكدستوقداللنفسيمفهومهوخى،التقليديمفهومهيفقدالزمناننجدوبهذا

انهرغمكبيرانجاحااًلمسرحيةهذءلاقتوؤد.تماما4جريتوؤتلتمفهومالليكتسبوفوكنروبروستوكافكاجويرس3تاباتفيعرفناءاللذي

اللجديرومن،(53!اسبتمبر16-14)فقطايامثلاثةفيك!نبهاالزممنحتى،تمامامضببةالاشياءكلحيث،اللهلاميةفيمغرؤاهيولليا

تصباونيسكوجعلهاالتي(الزغطة)هذهالمسرحيةهذهفبمبالملاحظةكشاباننقولاننستطيعلااننا،الاخرهومضببف!يهتحدثالذي

كلامامالانساندهشةالىبهارامزا،البوابةوخاصةالشخصياتدمروهلانهمذللك،مثلابروستفعلكماالزمنفكرةفوءبواؤدال!لامعقولى

..حياتهعليهتمتحمالتيالمفاجئةالاشياءلا.اللتكنيكدمروافقد،بهاقامواًالتبئاللعديدةالتدمرعملياتاثناء،تماما
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؟ءلمب*مؤمنهووولط:وودارفيغاية،جميدةبرضياثيلالمسرحبرملاؤأز4(ا!لوحصة)ءمصر!ةفيأرو!

.نتيءم!م3اذ،9ةررلمارقمصة.ز!كى!المسرص-كأ،ابرضامخرييةليكاريقهاكاثيلاهذهوتأتي،،لاللجم

احالة.اهذ!هن!لفياف؟ميمف!بهكأكادؤءنرء!ن!جممف:و.رويالىأرور"اماورءإب،إض؟لىاؤ:!ىغنهباتبراوص".لم"احدىلى-عررور،م

اللهي.يرلما،آه!بىرزجب"ذوأءيبينعن!بها،مفقيفول!!أء:-ةط+!أمؤ-ءركم!،اولااللت!نمعرؤك!علىر!رجرالظوللكنالوصكأايرىانا!ء،جر

.!ااء.ساهـ-قىنصفهـواليقنعهالن!اجرولكنلللوصقىثصئاجنيهاللفالر!سام
،لفصلىمنالاولالمسهدفبمبربورماووموووورالحوهداصثولوكرن

ور--!اعم،قهافيء،كلو!ري،أدغرببةالمحن،رةأوج---كويصمال!نمانيالرساميرق!ن!عطويلةور،ومابئاللىبمهارةولسصدرجه،انمنابارز"اع

خرتيتالىبي!ؤ!تحولمناكةبأمدير.ونبرأبأور،جدير،!ماؤمم!،زي!يرصرىالىالت،جويطابوهنا،واحدبمجميهلوح!نهبيعباىنهايتهافي

ا!مديالاناتيالانساردودادهمماوأوولى،تكاليقدونسيدصلهانهوبرصيق،جملىقىلامر!ةصورةعنعبارةانهاير!يراهاوحين!ا،اللاوحة

يع!بصىمج!معايندركوبهذا...لاامكل!ي!همؤ!!ىنمااذاا!صالسامالرانء!،تماماشراءهاويرفقياللرسامويرلمعن،باللوحةالناجر

فالمزبالمجت!عدللكانه،المماصوالان!سارقجم!يرءيش...؟رزجيه4فبيواؤ!واخ!را،زهائ!االىتاجرف!برؤضمرانابالللوحكأي!ح!نقظاًنيرجوء

مسنقطرةاخرحتىنس!نغلانناالواضصجمن"بوتار4فه/!شفاًأذيلتظهراللرسماموي!صرف!،سه،مالريط!فعهاجرهقابر!هـهبهايحت!فار

نافعلي،للاراًصكأوؤتلديللبم!"جينؤء"يمرخوالى!ي،"د!،زظق-5-كأفياص"4وزناقشه،الللوحةجمالبلذةيرتأملو!والتاجرس!عادة

كل-فيباللجوعالمهددةحباؤ"رؤمنأنعلي""ططكلبرلىءرو!-لاخسثىف-وراوو!لاىتلبتماوكأهاالىرصأصعل!بها!طلق،الللوصةووه

اكتوثلا!ني،النالسره31لاات!قةال!قص))يقو!فهـوولى،فا،للح!نه!عور،ا)دماء!!اتم!عيلكريهـةجثةتصبحاىوردطبردلا،جمببلتممثمالالى

طريقي،فيواوؤف-اداللكن!!،.لقؤريبرئوولاأز!مؤلىاو،!،مرجم-كمضالالىالاخرى!ببرجولى،،اىالقمبيحةجارز"ترجوهذللك

مهددا،،ضائعبرنجيهق!م!بنةر4الذياأ!كمء!وهذا"ت*ألسح!قي،!،اللجصالرائعؤفتالىالىالاخرىهيللض-ولالرصاصعليهاف!بطلق

يعبألأاللدائماالتهدبربهداامامحانالانسؤ،دطوأذازو،!ء!تلى3يروعباأ!ىقبضحولى،اًارء-اصعلي"ؤيطلأقلوضوعاهسافيالرسمويئالمحتضمه

"جضهجعاله.طريق!فيوقفواهما!سح!مءنبر-!رعولا،لمجالأص.ريرئ!-لىوسصطؤييحا...وحيداالتاجروبرءقى،ورقةجمالايمس!يل"ءتال

وا%رإنصة.لرو!،\!خو"حط-حباللرصوي!سى،واللوحدةواللحزناللض"يقعلإ4وبدو،الجمالهذا

علهالرصاصى4عبهبرطلقاناللجمهورمنطاللباحفيصروبالنفىوبا!زلة

قحولللحظاتاونيسمكوبنايعيشاللفصل!هـاورناللث!انيالمتهص!درفيوؤمىدلوارانيضى-4وجنمصعه4قبركلنوبرنجراءىجميلتمثالأىابر?ول

المدي!نةبنتراغلببهامرالتيالعصبببةالمحظاتالص،خرنبتالىج!شا!طل،هدافيؤبح(انالانصنواردادجمالااصثه،ثبقاردادتوأؤداهـن،ر

تض!غطمجتمعفيزهـإمالاذميانيتهموفقدهمصراتيتالىتسولى!م!لأ!.ا(للأ!قولالمأسصوي

عكىوتقضيانصانيته!مم!عماىالافحلىايزاففةالحم"،ويةمواضعماته

يرخه.ون!المهـرحفيمهلىءمسرحيانهاهممنوهي(ا!خرتيت)مهـرحيةفياما

كافكأا!ىيرمزوالذى،المدصددإربونانزو!ر!ءاصثايتلىارة-!و!ىالىسحيةبصدلىمنص"لااصرنبدوخرايمتلر؟وسجهـجملةبتمابلى

.........بتصدداوفي-كو!رح!باتاغرب!ناًلمسوصية!ذءلمفوتحت(4برؤجه)

وبوتار،خوتيتالىتحولاسمهدللكعلىيدلكماأئنتصاةاالببافاتدو!

اًلاخر..!وحرتيتاللى-نحولازوثوقيةالطسفاتاصحال!لىلءصالذيمعظمفياللض-!باتعدديشاوخب!بمايرنالعشرفيلمغاك!!شحصبا.نها

وبررلجيى"دودارسوصطي!ب!قوللم،والجميعواللثرثاوأكطقيوحصدلىن،"ربرجمةحكايةاًلمصرجيةوتحكى.أضصاصوصمهةتلاثةبين4ؤمسرصبا

الاحتفظعلى!برنجعيهحرصاظ،،رءلىاوؤ-بسكووي!ح.وديرزيالاصو،.للوواح!اخراتيتالىيرنةءولوناخذوايمةالم!فياك،لىانوهي

خرتيت،اللىيرننحولالافييدةاللتن!توو!بضه،ل!ةاصرحىةى4بانمهمحافيتاللذيوهو،بررنجيهس!وىيبقىو،لاخراتيتالىكلهاالمدير!ةتةءولحتكو،

للهيقولوود؟ريجعلىمما،صولهألاتصب،?ن:كاؤك!المسرغطوا!هامهيق!لاوللهافي"الينستهعواللذيلمميرحية9ه!هفىالانسارالىيرحمز

بصف!ةيصنيكيدث"اكلان"!!قد،اوهطلل!مرمزانكلم!قدازت)).الانسمان،الاطلاقعلىبهاتسلىمالديلل!بم!انا...جينيااسمع"

."..!....-...6:...4فهادلما!ذيللطعملمخلوقاوللىت،المدلمصةهذهفيالضجريص!ببه
امصورفيمنوكارالعاللمالليهار"جهفيأيهالطصنتلك!كلىحصيم"

اليهـعاإنججهالننيالفاقيفعلاهويكونان-لم!لي!ةالأ!ضحاعاناو4وقرفررنج!بهصوؤملاون!ى"الإيامكل..المكبفيالأءلمململى

رغمبررنجيهانغير.ا)مالممغاية!والانعمممانيركونبرهـانفلا،-لعا"ي!!للم"إكولح!ب!م؟نعدرهؤانأوللهذا،الم!لالممسئمالعاللمهذافي

حتىءتن!ىبكليهـشمانهالارويداروؤ!ا?ي!نشلىاما)كاب،ناح!صحا!صهنعم))يرقولوح!بنما"موظقكنتلقد،موا!يفي"اسمغلوقترري

وطوا!بئصت.دونوهـلاوهو"!ت!ونانت"دودأ؟فلم!و!نالانهـطالىبربىمربرنججهان"حلماالالليستالحه،ة..احلمانا...

اباً.ء!اا!مغلبمنير*مكنقلقفعلوم!عا،اها!3اصوأ"./!يوا!واء))!لهالمكبفيالروجم!اللعمليقتلهالذيالانسار،ارهض"بكلالمعاصر

حقيقةفهمءرزص!كواوزبزعجز.الحامفي"ءيرلااسابيعقىثلاثمنصصيقهةواجارة،يومكلىسامحاتثماني

احاول،افهم!انا"يهـخفءب!ببيمجلة،و!هوررءبموق!هارالؤ!دءيعدالمتعص!ر!هد،االلفص!لاو،يعص،اللخمرسوىطلهايقضلىماير!لاتمامامملة،حبماة

.،المصطفيبرب"طعللمالتبمبرنجيهارمةحقيقةعلىتصرفناارب!رالاوق

خدوبئلنياحداصئبنوؤصنىداور،مع...حالأيطكااو،ه!اداحدة!ء*محبففيحتىيسه؟همان،لأوريكي!ينواللكالمناطقةفلسفاتر"ز

...المغلقعالمهفيمهبخمدصعيربرجواريوباني،الرياض!بهالروحمنمسا!هـةأي،الرزينوالانحسمانالاخلاقمياترمز،جينتقدموللم،.نوترها

تعارضهمانهوواجبك"..هذاموقفهكدوما"بهوقفيمحت!ظافسأظل.حلهافيق*ألمكأ

ازاءواجبناان"راخق!ميئاترىديزياًلطكأبر"حازمواضجنحوعاى

فالشعور،شيءكلءنالئظر!رفسى،ولدبرن!-%داا!!وازوووو:!وا!،خرابخظالىي!نح!لوىاخذواالناسىاننعرف!الثانياللفصلوفي

..؟.!ف...لعادتنا!ققانالاى!اولي!إ(خطيرءرضباورنبحديرقةهنهأربا.ربمنللمالاولاللفمملفيالناسارعجالديالمخرت!ت

مسرحيضهفيكاموقالقبلومن،باووابز!ؤرق4ؤ!-!،!،بسورة4،خوا!لىر؟خرفمنواول،التحولردايئكانبرلىارجوا!ات

هدافمال"لماللطهداوى-ك!اءعبريرهوزون2،لالىراق))،برألي!ولا1.اكتبافيبررنجيهرميل!وبيفطكاؤكاءسحالى"وا.ل!نهقلنااصعةو

....يحيصط!اعرفهانئي...اعرفةاذني،ب!فزوجيا!4:ب!بفمدام

الئهايةو!ي.الللاءهقول..اللعدم..تضيءلد0041.اتلاء،،،لى**!.(تون*فت-فرخوارادخرزص

بيئما،اصهماويذهبانا.زجمتالخرمع!ءادؤ!م،ان!فىوو!وصوداريربمء

حشصةعلىوحدهبرنجج!هيبقى،وحدء؟للعصروو!اكينص!!نطدولايمقى.انعلمبقدوطاطردءور"وؤطفعلاالمرةهدء!وىباالسيد
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اهـ،،نكسيعندفاء،اجهعاي*لللماص،ربورعوؤء"يجةظطتل،والمسرح

."اسلموان،رةا)صهاصتىكذركاظلو!"؟ؤط،اللعلح)مؤ!بيرالاصالانهان

لمجضلمانزايرإميم!وصبز-ةؤ--يما)-ءخار.رسعدلى!!،ءا!فيا)ةرد.بئا)مرخةووذهوعلى صطس!اللجدةكلحديدةلعم"في،،9ألاالوخةهذ!كردير"ورعم،(اءر"يتا)

عاستطاعةاللذيالمعقوثغالوحيدالوقتأزها1،ي.اللعجثاكلامعاولمسرحعلىى

يتتأامنولايحبربهاان،اللحؤلكركهظهظةثفييكفهاناللعبثيالانسان

يلتمبمهناومن،يثيأرارعلرهاميدهار،لهايستسلمولاابدامعها

مئها:صلر.الالتنراميرفضحيثمناونبكوانمسان

!حمذهفياونيسكوقدمها!لتياًللامعقولةالمضلممبنهدهجانبالى

اللغه،لضتةعلىادألكررالحؤداللحاحهنلاحنث،الثلاثالمسرحيات

ا!لثققون-1ومن.(الضرتيت)مسرحيةفياراتدلحوالموحيالل!تاخرخلادوخاصة

اللطلبمةمسرح.فعرفهنث"جينةوثتالممرصبزكأهظهفيالايتبراءفاط"

نا؟اونيسفومسرح!اتتقرألماًو.؟.عفبقحدثونماكنبرااللذي

الكبيرةالوحبيدنتةالكاببة-ائعةواهـ-قيى"القرصتلرغبهرند،انبانلرةوةأالانتمثؤبمسرحرادهمنمسرذيياأ

ايصاهغ"عداأوعنوعزلتهاكا.نبيب،حدةءنتماماتكشفالجمالمة!ذهاى

بو!واردوسيمونانهـلى،الضاءطوسطوحدهطويقهفيصق؟ن4مسرصباستطاعةبأن

بم!-4.كتهءنتةأ?ط

الفرنسيةغونكو!جائزةعلىالحلأدزة
..ضائعمعرولوحيد،اونيه!كو*سرحفيالانسمانصورةهيوهذه

طرايبشميجورججمةقيانرمكنهفكر/ةخلفبقىايتماطفقدانبعداللنخاعحتىبالليتميعس

لامتاخكتأهلامتتلاحالسيسسوىللهبنبو)م،ضياعهمنبهايفوك

للبنانيةلليرات7اللجزءثمن-جزءينفياللامتقولءتابعقولفييدقالذيالقلبطبلانذلد،لمج!،ار!ضن!3

ط!اكتثبى،اًللعكولىهدءللكداللظهبهو،(يمالنهاللعبظافير،ميلونبكما

لاندائمايدكلوهماللظثبوهو،تملا(وبومهاالأش!تاءمننقهعلىاللككيية

فالحينمابيهيتعقلهزاللذيالمجنونمعالعاطفةبانوراماخلاليهتفوا

السأ!-؟-يوحيشيءكلجبث،المسرحهداعلىاللاأدريةفسيطرت"اعرفلا"

.وباللاجدوتعوبالنوبيةبالموتع

الثهيرالايطانيللكاتبروايةاخرهـ--دةاللهانبيتدنا(يتفرالمل!)او!سكلمسرجاتاخروفي

اثوورقةاصابعهبيناللحياةاوراق*مساقطشخصالىولصفساءة

مورالمجباالمرتوالمثبثةاصابعهفخطمانفيالداخديةضراعاتهىق.نفيدولا،اخرى

تفبدلا،تحتهااللحياةهذهخيوطتقل!ولا،بالحياةععيداصراًرفي

الكبرىفياويجيوحائزةعلىاروئزةوهيبرودةبكلتوا!4لمحمارجريرت،ابداشيءفيمعهضراعاشاولافرا!اته

ستقنرفيته!أقتارقياللقاسؤعاللحقبتبة،الرةباللحقثبةوصصلاقيالواابء

يعادللهامااولشانيةحمس.يراتالثمقالالليمالاحتضارهداويس!و.."تفإءكلرغمسقموت..ستموت"

للعتاكاونتسكونظيكملتلصافلمسرحرةزمنكلهيونصفساعقلمديب

تلك،بالموتاللستلر؟نغاسدعندتن!نهيىوالتنيدقتكظتسعينطويغالليبويلق

يكصيلاضبأايرتتلكر،اصقيارانهاءلياونجيسكويرار،التياللحتاف

العممي!بلدى؟ابك-!عالمهـج!المؤكدةالوحيدة4اللحؤيقوووفاوت،مؤكدموتالىالا

..اًلهعنيتأكيدءييؤكدهاانمنهتسهعيللمفاقها،اللحياةاما.اونيسكو

.لللميم

اللجنوبيةامريقيافيالعرقببةللماساةرائعتصوير...وانتاناهواللذيالمححرالملكوراءمنتبرق..وهكذا

بيتونالانييئكلالىسخريرلآفيتنظرالتياللخبيثةاوفيمم!عكونظرات،واللجميع

!،والموتالانساربينا)حيلولةفيابرداتفبترنال!نياللحضارةمشيدات

اللةكرغأاألننغصتغبغبمعت(النهابتأللعبقاادغبفييلوجالظنأبركرتةأفلاننجدفأنناوللهيبب

كلاديميرلليبشر(جيأدوانتعبراي)فيمردينيأتيواللثنسث،لقخلاذبكرمةأ

للبنانياقغباأا.ع؟اللنمنمعتهىبكتسبظللأقلتعووا،ارهنقكلاابتلنأجودوبمقدموستيبجون

اللعصللمحر،يقتبيأنالنكسلان،العاللممنيويأانه،اةأنرسكنعيداخي

غتاللعؤبللقالتؤأكعتيأللجحاظأبنالمهتلتفسحيروأب،اللدمبلذننسما?ولان

بلستبركعليهاتسرريؤالتي،الاررةتدبظةبنجهااللحعراةتوعببالتيواللجةأ

بببرونظ!الادال!دارمشموراًت....جدواهاولا،الحياةلامعقولليةبذلكمؤكدا،مسرحياتهفيدائما

معينة.حضارةظلفيهداكلوللكن

حافظصبرياللقاهرة
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