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تنقلبأنيمكنهالكن،تعبيراأوإنجليغاأبداليستفالترئرة،اخريال!مأنيمكن":الثرلرةعنحديثهمعرضفيهيدجريقول

يومأي):يقولالاول،انيثرئراشخصان.رمزالىمعيئةظروففي"وضوعفيمضمنالسهولهمنوسطمقد(رعلىبالاعتمادالحديث

اثرلرةهبمهذه.(ج!اراف!عطقس):الاخرفيجيب(جميلعليهيدورلماالاصليالمفهوماالىالسامعينتقلن2دون،الكلام

بافسبةسواءمضىآجم!منتماماخالية،كتصرف،صافكتصويتلسماعبالانتباهيكتفي،هنا،الجدلجوهرتفهممنوبدلا.اللحديث

.يثرلرونالذينلاولئكبالنسبةاوبهايثرلرالتيالاشياءهـنيأتيلانهسطحيافهماسيكونا.للفهمهذالكن.يقالكمايقالما

يمكننا-نفسهاغيرميهاتبلغلاوالتي-هذهالثرلرةدائريةوفي."ضريباالحديثعليههو-ما-فوق

اللشخصانهذان):التالياللشكلعلىوذلكمتنوعبتكرارنعبرأنللثرشرةهذا(الوجودي)تحديدهمدلعماهيدجرويستر-ل

يقولانلاالشخصانهذان):او.(نيثرلر(1انهماطالمايثرلران4يفوابمامبدئيامتعلقاناكوالادرالسماعان":التاليالشكلعلى

الواقعيةاللجباةففي،اخروبتعبير.(شيئايقولانلاانهماطالماشيئا..الترثرةهويهموما..(يشاركلااالتعبير1ان.الحديث

رمزيةليستانها،تمتلكهاللذيذاكمحنيختلفمعنىأيللثرلرةليسلايمبدئيانعداممنالترثرةوتبدأ..يقالهكذالانههكذاهوفالشيء

يثرلراللذيفذاك.يثرلرونالذينلاولئكأبالنسبةالافلعلى،مطلقا."والتوسبعالتكريرعبروذللك،كليانعدامفيلتنتهيأساس

وكفى.الثرلرةهوفهدفه.يثرثرهولمحيمابش!ءيآتيآنيريدلاأيندوشيءكلادرأكامكانيةهيالثرلرة":أيضاوبعع!ا

نأتيدأ-عند!ا-لكن،(رسالة)تعتبرآنباللطبعللثرثرةويمكنوهـ-،الجميعمتناولفيالترثرةانكما..للشيءمبدئيتملك

هبمانماأيضا(فالرسالة)كلوعلى.أخرىظاهرةنصيبمنتصبحمبالغيرتفهماتشكلانماالحقيقيالادراكاوظيفةمنفقطتحررلا

،احذروا1)ةألتاليةبالرسالهيبعثيثرثرفعن.متنوعةتراريةلاةالمبرونموبفضل،اذندالثرلرة..ال!؟كدلعدمامكانيةايةينفي

.(أثرلراننى."اللجذورحتىانغلاقهيانما،يقالمالاساسالعودةبضرورة

الواقعية.ا!حياةالىالضثرة!كرةت!انالانخىحاو!أرورليستالثرثرة:الشيئانهذانهوقولهيم!كناماأفضلان

أكطمختلفهوكما،بالطبعتمامامختلفشيء،الفنفيالثرلرةلكنواثرثرة،تصرفأووصدصيغة!طاضا،اكاادرأوتفهماأو.نعبيرا

وصل،ونركيب،قضيةهبمانماالفنفيفالثرثرة.الممثلللشيء.نمثيلأنيمكنماعلاقةايجادعلىمقدرةعدمأواغربةأوابتعادعلامةهبم

المؤلفلانهشيكسبيرنأخذ)،المثالسبيلعلى،شيكسبيرفعند،.(افغلاق)باللضنطانهاأي،يكون

لديهميكنكلماليونانالتراجيديوناما،الثرئرةاستعملالذيعلى،افطازدركتعبيرالثرلرةكلمةيستعمللمهناو!دجر

ا!لاون!!فاووج،ار!رراليهحددةاتنرثرةفعنده،(رهامكانشكلاتكونانهاأساسعلىايجابيةظاهرةتناولفدفهو،العكس

الابطللكن.يثرلرونوالمجانين،قثرلرالثانويةوالشخصيات،يثرئرغيراللئ!كلهذاكانواذا.أليوميةالحياةفياًلوبودأش!لمن

الاهميةذاتارالادوالياذنوجودي!كسير.أبدايثرلرونلاغيرطريقةعنبالضبطيعبرفهو،الاهميةقليلأوزائفاأوأصيل

الثرلرة1بسدأتلماذا:التسا؟لنودالنقطةهذهوعند.فقطاللدنيا.العالمفيلحياة11طرقمنأصيلة

الدراما،تسود-المسرحيالفنتطورتاريخمنيكعينةلحظةفي-الاف،نانعلىيدلماثهاء،كااتحرك،كالتنفساذنفالثرثرة

مشدودةكانتآن/بعدالمسرحخشبةوتغزوتمتعتتها،.نجتاحها.تعيبريآوبخيهدفذاتليستالشرلرةانكما.موجود

؟صدرهالى:ماشخصيقولفعندما.نفيعلىمبني.نأكيد،ماشكلفي،فهدفها

.ثرثرةغيرعونأنتطمح،ولاهبمكماتظ!الثرلرةكانتاللبدءفي،-أخرسلشىالشخصذادبأنهذامننفهم(جميلاللطقسالليوم)

ومولييرغولدونيكانذعندما.الواقعية،اءطبيعية،الحصصةانتولرة.غائبالليس،الوصدرويمليس،!تاليس

كالتالثرلراتهذهانواضحاكاندقد،يثر*رونأبطاللهمايجعلانفي،شيءكلقولامكاليةعلىتدلفالثرثرةأخرىجهةومن

نوطيد(!فيقفيدكانتانهاغير.اخرشىءأبمرندوىقولهمادقولللتبليغالانسانيستخدمهالتياالاداةانعلىالدلالةانها.معينةللحظة

.(حقيقية)(طبيعية)(واقعية)جعلهاأي،ماحالةاوورصي!هـ-لسيارةمحركورانى"نماما.جيدةحاول!كفيانماوالتعبير

علىسبيل،الاوررهوكما،القصةتسودآنالثرئرةبامكانكاناشهكماباىفثعراتا.سليمنفسهالمحركانمننتأكدفبواسطته،المسير

تبتىأنباشالا!ها!نفلقد،!!م"!دجافادات!!في،اتنالص!ا):هكذانفكرلاننا،يثرثرانسانأمامبالاطمئنان،ماشكل

لثيئأ،تعنيأنتردللمانهابل،شيئادمنيانندو،المسرحءلىلحطسةفيماشيئايقولأنيستطيعانهيعنيفهذابيثرثرالانسان

كلهاانها.ثانويةمعانأيندوخا)صةوصفيةثرثرةكانتزقدأمامرر:طانناعلىأيةدلالةفالثرلرةاخرتعبيروفي.(معينة

.نجطءيوجدأنيجبلابلنسيءيوجدلألاوخلفها،!اكفاز-ءانوأقعوفي.وحشأوأخرسامامأو(روبو)آنياوران

؟..،!....8بر.(جديهومأالىلننتقل،لرلرةكفىالان):عامبشكليقال

اللتي0املماشمأءهـلي)ى،أ(\لميصرحمثئمدمكاب!كامماللي"مبىاطبتعتهافياللعاهيةلل!ربئنك،موجودبأنكاشارةالانكفاك":يكنللمانهذايرمنيفماذا

."؟ماشيئالنااتقولالوقتحاناما،مالعالهذافي

غولدونى.لكادلومرحية(*)يثرترفالانسان.صافتصويتالاهيماالحقيقةفيوالثرلرة

وكانت،المتهثرد.فعنياسبان!أصلذاتكلمة:بيكارومن)1(الهصاقيرلتغريدانالىالليعضينبهئاقدوهنا.تغردالعصافيركما

احدةوافيتقليديةشرميةعمىللدلالةثسالسابعالقرنفيتست!علتأنيؤكدفهذا،حس!نا.(الاتتىأو)اللذكركجذب:معيئاهدفا

.(المترجم)للاسبانيةا،دبيةالمدارسمنتعبيروفي.تةفيهأنتريدانهاتبمواللذيذاكأبداتمنيلااثرثرةا
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.،:قصشلاخ!ءضنرخوالبهكارو.الثرترةعيرفيهاتمكنولا،الليوميةالحياةضروهـاتمنهي

إ"!ئن/--7*!فيابن-

بمذ*!!3//لان!ا،يقالشيء)ديهالليسااقيللنتحخصيةالقصوىالحالة1هو

؟؟؟-لأ*ازرضء7."3ترى،الثقاةةخارجيعيشواللبيكارو.اسمخمرارهابقضيهدائمامث!مغولة

خرزإ!3.ننتنصإ-خترلإخ!خ!د-.-!الكساء،،النوم،الاكل:آللطبيعيجودالومنفليلةقضاياغير،،مهولا

صشبزننير"."شص!لألأشصقي!!-لأول؟3شصإص؟!-قيقطع!وفالاكل.طبعاصبهيافهاسءمرارلهيكفلبمالكن،المسكن
ع-3.-*!!ى؟!خ*ز!وو!كأ"-يز!ترلإع

دعع؟نرثرلإاصإ!لا.-7!!صإشص!شصشصشصبر:السصكنو،لحروفاجلد:والكصماء،القشفراشةوالنوم،الخبز

؟لإبئ....--فييم-7ظ"!؟ىالشخصيةلايقدملانهاللبيكاروصسورةاحترناولقد.الكوح

برئرخك!!ط!؟إ"!6.خبه!!-كا"37؟.-سء

-.خ.ع"غلإبمزر!!7ص!-،!شص3!!برصش"لأتجقيفيلمشصبن!.بعدفيماعنهسنتكلمواللذي،اللب!يكيتيللمتشرد(اللااجتماعية)

-"بز؟!س!؟خ-لا-لأصفي!!.!!رزع..3قي+لا!ء4فبفالشخصيات:(!امبمآلمسرحفي-ائدةاهميةوللثرلرة

د*برس117ورى!(ءخلأع--ين3-!-اكتيكيةلجستديا-وجدتن،1-الدرامالان،تترثرأنالاتستطيعلا
.زر؟كئمصشظ!-"خ.!لإكانجث!لأجهكث؟!

يهغ؟يم"ء.؟!!!لاىنقلهبعدا/ليوميةالحياةفيالصرأعآساسعلىمبنيةاي،ماديةوان!ا

؟رزلأ!*!!يئ؟يز!*؟!3في؟!لإين!3ينلإاذ-اجلمنءلعاميالمسرحفيبكسلاجمالاوينرثر.المسرحالىثقلهبكل

في؟!شص\شص!!ئ!شمشاكلفيوبعاطفية،الهامة1المسائلفيموبعضب،الحديتابتداء

تبريز..نر-3تر!-"7--07-------الموضوعولكن.الاخرينموتأوائذاتيالموتعئدونجزأج!يكية،القلب

نر!ش!!!!7صش*خ!كأخننإ.-!!-الارجحعلى-يخنملآلتيانثلماتموصوعآشدائماثرثرةموصوعهو

بيكيتيفسمكيدوستويشكأحدولا.الوافعيةاللحياةفيمماتلةظروففيتستعملأن

***انعدامعلىيدلوما،اتالثرلرللهذهألموصوعيةلحقيقةافيطبعا

ومعمه،،للاكثيرينأملدونمامظلمة.ء-هي،قاسيةالحياةان..)سببي-ذاتههوفهو،نفسهاالثرلراتمونتاجهوانماهذاالشكوك

دائمة،بصورةضياءواكثراسهل،شحولفانهاسنذكرهانويجب-هذاالمسرصحبموالمؤلف.اليوميالوجودفيالثرلرةمونناج-وميكانيكبم

تنقلباللذياليومذاكبعيدابيسبأنهالقوليمكنناالعكسعلىبلوهكذا.الجمهورثمفالمخرجالممثلونويليهبهذايعتقدمنأولهو

ورأخوذةكلهاالانسانيةكانتالماضيفي...تمامأصافيةالحياةقيهيحدث!ما.الصالةوا41سرحببنوالامانالثقةنبادلمننوعيخلق

تلاشىقلقدالاناما،متوحات،غزوات،حملاتطائما:الحروبمنوما،للجمهـوراليوميةالحياةفييحدثماحقيقةيكفلالمسرحعلى

نا،زملأهكيفالاقحتىنعرفلامعاوالهفراعاو!اءهتاركا:هذاكل.المرحفوقيحدثماحقيقةيكفلللجمهوراليوميةالحياةمييحدث

لو..51..0حتماطريقهاوستجدمتحمسبحتفيعارقةالانسافيةانهاعلىومطابخهصللانهيأخذمجتمعطبيعةاللعاميةالثرثرةوتعكس

الشخصيةانمسنبالرغمانهالملاح!ومن.(.قريبعنهداكان.للعالممسرحيمنطر

يا-أفان!،تماماصافيةستكوناللحياةانمنواثقةالتشيكوفيةهدابرجوازيات!مل-يتالفالروسياللبرجوازيالمجتمعكان

هـ-صذهآن.الفؤاديمزقوحزنكئيبجرسذات.نبقى-الضخصية1.لف4..الح..اعمالرجال،ملاك،*نجار،احصائيينمن-العاللم

بسهـوللةالوصوليمكنلابآنهتحدسبمالاحرىاوأ.نحس)الئنعخصيةوظلاللخانقالقيصريةجوفي.نطورانهكما،التشكيلحديثكان

فانو!كدا.هرعبةكوارثعبرولكن،الصافيةاللحياةالىهزاتنودوانهأكرفالروسيةل:رجوازيةاكانتواقد.المريضالبدائيالعبودية

!رثرأتثخهمياتعلىطلهويلقبمالبعتحدسمحلىيطغىالمصييةحدسبانمةءنعةكانتنفسهالوفتفيلكنها،مبثور.نهاالفيامعل!هايجب

.!كوفالبرجوازيةانتورةآنحيتمنلهابالنسبةالانتحاريعنبمالثولىةءمل

بالمسرح-صرجارنىدون-يدءىان.نثيكوفلمسرحيمكنوبكارثةالاحساسكانولقد.ألاشتراكيةالثورةمنمتجاوزةكانتأنذاك

(دللفرنسية،الطريقةمحلىايديو)وبريااخلاق!ياطبيصياليسلكنه،ا،!لميعيوب"الرالبرجوازيةيسمم،معا.نحاشيهاولاتوقعهايمكئلاعامضه

ومع.(!طولي!ورا!حل!اذجانهاي،الروسيقىالطريقةءلىظشصميوكان.ءشرالتاسعالقرنمنالثانيانصفامنامحتباراوذلكالشابة

ارثانيالنصففيعاشاللذياللطببيعيالكا،ب-شتعيهـوفقانهذأوالانماضوالفزعبالاشمئزازيوحمطومحتومةمقبلةبكارثةالاحساس

انيارينهـ-صوأصهـاافيأأالذينغههو-!شرانت-حارقرنمنهـلبئنبالاقتاعممحوباهذاكل،والحزنالارادةوضعفوالركود

معينة،جهةهـن؟"هذاحدثفكيف.الحديثالمسرحفينيراللكب،الاساسوعديمنافعغير،ونيف،مؤقتهوانمايقالاويمعملشيء

لكل.عامضمستقبلفياللحظةتلكوراءآي(وراء)هوأنمايهموما

لحقيق!ةيحصرلمحنمع!رةالإضملتتقبلللذيمغعةالكاللغن!ي!مطعللطبمعبملافتمتمي!وولهـن،يثرثرواانالابالامكانيكنللمو،يثرزرونكانالالسبابهذه

لحدلسه،حئرفقد،الاخرىاللحهةومن.اتنرثرةءلىالاالرولس1وذ!ن،واقعيةغير-بلم-اشط!تقداكرترةبآنمتواصلبشعور

..المحتمةالكارتةبس!بب

،سخمفةواقعيةلااستحالتانماالترلرةهذهلاى،الواثقاًلنضمعري..
....بسبب-الروسشهاللبرجواريةللدىالثرثرةبوسعيكنولم

الثرثرةتقديمفيتكمنالمشمكلةكاكتوللقد.الكارثةهاجسبفعلأي،تبعدونثرثرةنكونان-!ودهاكاناللذيبالئكبةالاحاس

دلقدواذن.وفييةبابعادةالثرلرامداد:اخرىبكلمةاو،معاوالهاجساوئكاللذينيعرفهبمحتوىممتلئةكانتولكنها،ذانيهدفذاتلرثرة

واالمعنىعد.بماللئديثزفبلهفييكمنتتنيكوفالكبير1الك!كاننقولماوبمقدارتحديدء.علىبقادرينيكونواللموانبها،قيومونكانوا

،الحياةقيكماالمسرحعلى،الممكنالوح!يداللحدبرجمثاتهامحلىانترثرةبدلجلأهضاككانتفانها،ومحزنةواقعيةلاانذاككانتالترثرةنلكبأن

عدبمللحديثمعنىتمطي(الممكنالوحيداللحديث)الجملةولكن!نالذيالصريحالجدليللحديثاذاكعنبديلااي،آخرثبءعن

حقيقيةلاويثبتالثرثرتعدمامكانيةلاعلىيؤكدسلبيامعنى.المعنىكانتلقد.بالنجاةالروسبمالبرجوازيالمجتمعيمنيانوحدهبوسعه

الملامحالتشيكوفي1المسرحفي،تولدتفقدوهكذا.الثرلرةوسخافةيقاليكنلمماالىيرسلبلفيهايقالهايعتبرلارمزقيثرثرةاذن

وبعضر؟ثسهـمخافةكفايةمعدماللشعورمنوذلك،نفسهاللثزلرةالرمزيةمعنىولكن،رمزيةثرلرةقلنالقد.قولهبالاءكان،!ن)مماوالى

في"اجسماتتذعبهاللطبيجبةالثرثرةكانتتشيكوفوحتى.اثرثرةا.غامضايبقىانله/مقدراكانالرمز

4لكفالمعنىممحدب،ظلدونجسم:العموديالنهارمهتصفضوءمحزتقىبظريقة-دائمانتنباشخصيةالتشيكوفيةالشخصيةان

خلفها،ضخماظلاأعرضانثرثرةبدآت،ثميكوفمناعتباراًلكن،حقيقي.الخاصةحالتهاوءرضية(بشفافية)-سقهمةوتقريبا

معنى.داتلكنحقيقيةلاتصبحوبدأت:(الثلاثالشقيقات)فينفسهعنقيرشينينيعبركهفولنر
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هـ-ئالخلفياتهذهءلىرمزيةمباشرةألواقعيةانقالبتوفد.الابادةةالنهف!!صصومسرحالكلاررميكي1المسرحفيالدراماوئنحصر

زثيكوفترثرة)وتفصليةد!بقةهيكانتفكلما،المختلفةال!واجسالمسرحينهذينآلحدلثا!!نيالمكانهوماللحوأو.لي،لكامات

واقعية.ولافارغة،سخيفةاصبحتكلط(كاقلأ(واعلامولاظلالولا!لأ!دؤض!!ص!.الدرآفةء.لمهـ!!بر-!ل!!؟ن--

بيقيت،امشالمختلفونمسرحتاب3اليهيتطلعمؤلفكاقكااناوديب،اجيديةلارمردفعئى/ثيومآللنض.غلغويعطيكار،مزيةكأوات

كافكالان؟فلماذا..الخ..اللخ..مروتزكبينتد،يونسكو،كملبآأن،وانواقع...اسطورةعلىمبنمياكأنوانرمزيألليسإحدثالفى

:اللبرجوازياطابعاتذاالحديثةالسخافةصيغةبناءفيالاولكان.ديالكتيكيانمسرحانهماانماالنهضةعصرو!مرحالكلاسيكياورسح

الكلاسيكيةالهميغةكانتب-:مىأ.ءهجقهواءنىا-ديمشيءقكلل!-أنءمااماتيكيةدربطريقةدراماتيكيةاقتأءتقولفالشخ!يات

عميق.هواذمامعنىلهثيء!كل:تؤول!--وادنفاللحوار.صامتاومحفيهومامطاقايرجمقىولايقالىكرءور

معاكسةمهي:.زش!يكوفثصخصي!ةتثرثر؟ماكاؤكانتخصقىو"فتصرفنسمحالت-العاليةالمنطقيةمنصفةهنابا!واقعيةولعني،وافعي

واذا.ضخمةبعيدةظللألاترمياللشألاسلوبيةإصابيحامننوعفوء"ولالاذيالمسرحوف!ثيكوفعندما،ا.اقعالوكليئباستع،دة

هيذاتمعنىانماوأليوميةاللعامةنصرفاتهابانتعرفلاا)شمخصيةكازتءلمىاما.المناظرخارجاي،الكلماتخارجادراماافتحدثألضشي!كهف!ية

مننوعلديئايتاللفوهكذا.ذللكيعرفانلقارىءواالمؤلفقان،رمزيكما-رعكسبأنلهايسىمحبشكلالمضاءةالئرثرةغيريريجدفلاالمسوح

هئاونضعرف.ا)شخصيةهـآسفوقمنوالقارىءالمؤللفبينأ)ملاقةمآ3و-ولكناخرمكانفيال!راهافانوهكذا.خلفهارورزياظلا-قلظ

يجربةص"-صاكنريرطلبلاالذيالحدشتاالبرجوازيالىايضالشخكمياتا/قبلمنليس،مجهولةدراماموضوعووو41وضوع-ا!علفق

يريد،اندون-النهايةفيالخلقنبيلويحيلهيطهرهاللذياللخطيئة،لكن،موجودةانهابهلمسملم2منبأنهعلما،المؤللفقبلمنوانماققط

اللحديث.يدوراللخطيئةمننوعايمحنبدقةيعرفانا،الاطلاقعلىوحتى،جديشيءالىطبعاالثرلرةوتلمح.هيأينيعرفاحدلا

المقلدين-لدىخاصة،هبمهذابالمسؤولليةاللشعوررومونتائجقىغامضظلمةفيعارقايبقى،ينكشفلاالشيءهذالكن،ءساجبكي

بتقهقرمعرفةكافكاغندكانفماوهكذا.والميكاني!بةالخداع،الشيفرةالسخافةمن،آلاصطلاحيةءناعلىحدفلدينا!ذاونتيجة...ومضللة

سبيلعلى،به:!رءضدينقلب،بالكارأةلاحقاحدلسائمالالمانيةااثقافةالاحساسمناعلىحدنفسهالوقتوفيالثرثرةمنآي،البعثرةومن

بيتر؟شخصياتانرهبشيءآيواءن..(الارهاب)مننوعا،المثاليلأهـنانيمكنلاالعالمبانالاحساس،للفؤادالممزقالمحزنالصوفي

لمحقط.المؤللفالااللهم،حتمامحدداشيءلاشيءالثرلرةخلفمختفيايكونلاانلمستحيلامنوبانه،هناك4كل

***تشميكوفعن!دالعرامافانوهكذا.درامما.نيكيايومعقدمحميقشاهق

الحلوةالغربييننفوساعجابأللبي!بت(غودوبانننظار)اتناللفد،ايضاالزمن1خارجولكنالمسرحخاهـجايالكلماتخارجفقطلليست

احدانها،وكافكإنشيكوفمنكلبهاتنبأالتيالكوارثمنوالمنقذةشانمسرحبوزمانمكانلدينا،الحالةهذهوفي.متقبلالم!فيي1

ويجب.محافظةوالاكثررجعجمةالاكثراللبرجوازيةعندالمقدسةالنصوصمنخألء،نانهمايعلنانفافهما-أخرىبكلمةاو-ذاخهمايئكران

مننوءأ1،،نمودواصبحقدبيكيتدرامافياللهاننلاحظانعلينا،المسرحيينوالرءإنالمكانخار،،تتحقق،بدورهاهيوالتي،الحوادث

،رمزيهدفذاتلاهانةكلاسيكيةظاهرةامامهناانئا.الفطيربائعياليهتذهبكانتاللذيالمعئىفان،سابقااشرناوكط.مجردةمنطقةفي

هـذالكن.واتوقعةالمقبلةالثورةهوانما،تشبكوف!سحفيالثرثرة

!ط!يكونقدانهبل،كانشيءأييكونانيمكناللحديثاررسحفيا،منى

استبعدتقدلثورةالان؟فلماذا.إتذورةاروالكن..حتىشيءكل

،الفاشببىةطريقعناىاللذيالفعالالذاتنالتخريببسببالملابد

االشهرهذاصدرحدسويرمبح.الانخىررغيرللمتبررهاىنتالتيسوطالمتانورغم

،ومفحو،،مذنباض!را،اسمد،نانتظاراممائلةافىحافيالكارؤكأ

.لبوءةعونوهـلوسةءضلفيزيقي!اؤلمقا

ءمقص5صلملم!ر،لم***

!وولاكبفنتخيلانلأيم!فانه،مسرحيةاعمالايركأبلمكا!كاعان
ر!!ه.و.. يصفيرواياته!المجردةاللقاسيةالدصمقةمالواقعية:مسرحهر*ونأنيمكن

فبب!اوصلالتيوالسابقة.الحدلتآلمسرحفيالرمزيةالثرثرةقفابل

وا(المحاكمةفيكما)اللبيروقراطيةللاوساطالدقيقوصفها)ىكافكا

طويلةقصمبدة-رهـ-زيهعنىالىباءضمرارتقودوالتي(آدقلةفيكما)((يفيةالر"

فيبيكيتبعدهومنتشيكوفبواسطتهالجحألتياضلكلهماثلةهيانما

السؤدانيالشاعركتبماأجراهـنكلؤبلهحازكما-كافكاحازوقد.ر"زيةاللطبيعيةالثرثرةجعل

ا)قرأءامحجابعلى-الثرثرةمسرحكأبوبقيةوبيكيتمنهي!ف

في.للحقيفصةالمتناقضالمحتوىروايالمفيصفحاتالىنقلفدلانهاللغرنجيمين

دوريلن!عرمنالثين!نوريمحمد،هـذاولكن،كلهنافانعالم:الليومالبرجوازيةضاصمنهوواللذي

سخيف.هوانما،هئاما!نلكلهولانه،-نفسهاوقتافي-أحالما

محزر---قىثرلرةرمزيةبصورةتشيكوفمحدالثرثرةانقلبتوقد

قباجم!در؟رم!تنوراًتكاقكامحنىداما،المقبلة(لثورةاللغامضالحدسبسببوذلكوتمفافة

الرجعة.اواللفعلردبل.لنتظرالتكماا)ضورةفليست:الايةفتنغض

0625.بص،أ!ضلعالما-الكارثةعنبعيدا-تننشكوفشخصبت.نرقبوبينما

الادأريينالقتلةمن"كونهمجتمعواقع-بحق-3؟ؤنلأاشخصياتشخشى

بيرورراما،الاملمنشيكوفجءنداللحدسينشأو.يروقراطيينالبوالم!رمين

شخصياتلمستقبل9خبلقدو.باللخطيئةالشعورمنفنتمدكاقك!ء"د

م!-كراتفيفاللعنابكافكالشخصياتاما،اللبحثأمأةمكاتسيهوف
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فكأننا.للمتفزجوالتملقالمداهنةمننوع،الاهاناتكلفيكما،وفيها

مناكثرولااقللا،ءودوتنتظرونايضاانكم:يقولانيريدببيكيت

.لانتظار.نجارباوخاصةلمعطياتحاجةأيهناكولليست.شخصياتي

.ص.شص!؟!كاصتررزلأ!.:؟ظنر!!تن!السياقفحيماالاستمراريكفيانهاذ،دينيةروحلامتلاكاي،غودو

لأ.سص،ع!!:!لا!*ش!لألإ*لألأ-!!:ضلأنر!3"!!نرل!!*/فيهـ4المشاركةودون،بهاللجديالاكتراتىمنالكثيررونلكناليومي

3-!لاصلأفي*بز؟فيلإ؟3؟د"تي3+نرلأ!لآ!زر!63،خ"!رز؟-ء!3نئتظرالحقيقةفيبانناالمتواصلةبالمعرفةالاستمراريكفيانهكما،كليا

..!؟!!ش!نر؟د!6ص3!قي!!!؟ع:!3!زر!!د!؟لإ6نياصيلهوانمابيكيتبأنيلاحظلااللبرجوازيا)جمهوران.غولو...

لا6-!،؟?ء-!!تر*!ير،لأيزصلألإء؟كا-!!*ج!*،!!خخ!نرلأزر*.

**-!!17سزر!**!،،3!!دصكاص"!*عنر/!*لأهيانمااكتريصعفهوما.مسضهلكامسرحورجلهزيلاشاعراكانوان

لألا3كاس!؟3لأ*ة23/؟يفيا)كأننجوطقطعيتبادلونتسكعينزلاثةشخصكأتقمصعلىالمقدرة

ج!ء.-لألأ!ل!لألا!لا-صدبر!لايئء3"ءس2*نر!*حمح!"خير*3؟!:-

في-!لأ7*6؟زر!ذلافي3بزددس3!!!ائرئر!لالأئرنر!!يرلم!*رزرز!زو!يز!:تر2العمقكانواذا،الاطلاقعلىللهامعنىلااشياءو!كلمونوالجزر

ي!/ل!؟--3:؟7:!"!لأ*زرج!ج؟!رز2!بر!لأ!لأ!-إش

--؟*لأ:كا--لاكأ*،برل!!؟.!ني2!ش3لا!؟"3؟!جلالا*فييربسعرعميعهاشياءيعطيظكاتبافهاكم،جهداًيتطلب-باللطبعس

!في.!كاصخ3لا،!*!!ل!!!نجبذوعنوفصلا.المعبةاوتنتهي،مفككةثرثرةمنوقللعينغمزة:بسيط
لإءح!ج!+!،6-7!!لأ.ع

لأ!!ص!-.نن!*ج!!رزبم!!؟بر!تريئ؟؟؟*!بن!!!!نرني!!!*اللجمهورتعبسبالمزقونلكاللجزراتتلك،الكتانحيوطلمحانهدا

.--!ن!!برفي!خنمالأ!!!6!".ال!،-+؟نج!.المبغوصللفقرخارجيةدلالاتلانهادلكةايضاأحرلسببكرعور
+!قي-لاكأح!ؤقي7لأا.!سء!*!جلالأ

،؟ل!،!لأجمرويههننص.عع،..؟.،إصلابزل!؟؟!.؟ب؟!تر....

ء،ء73لاكا*كالألا-ء.3!ورض.روحيمستوىاللىومنقولهالمعتادمعناهامنمفرعهلكنها،والمهاب

الروحيةللفاقةرمزالاهيوما،توجدلاالتعاسةبرأنالقوليرشبهوهدا

-لمخارجالنقلوبهذا،فجأةولكن.اف،نيظرفكلخواصمنهيالتي

كالأ!!؟لازر،برلأ؟ولا،اللعالميقف،إوالتوحش،والجوع،واللقذارة،والبرد،الواقع

لأ-.ولا(الوسطىالمحصورمن).ناريخيالايصبحانه.ابدابعديتحرك

"-!فيالوئبرمقعد!افيتجلسجميلةنفسايريدالذيداكأنه.عقائديا

ثرنفسهليجد،غنياكانوانفقيرابنفسهلينتحعر:المسرحصالة

للقنبابخيوطمليذةبجيوبهلليشعر،اجودهايلبسكانوانالثياب

(...مهمغيرفهذاكلعلى؟لا؟كذلكالمعنىعميقةلاشياءيصغيانهليعتفد،بالنقودمليئةكانتوانوالجزر

(بيكارو)متشردين:منمؤللفانهعلىالمجتمعبيكيتويتفهم.لهامعنىلااشياءيسمعكانوان

مناوغودو()بانتظارفيكماواقذارمتسوللين،،بخللاء،ومهلهليالثيابيتبنىفهو.وكافكانشيكوفمنمباشرةيأتيفبيكيتكلوعلى

قالاواسثل.(سعيدةايام)فيكماالايراداتمنيعيشونبرجوازيينيستعسربيهما،بهايؤمنلاالتيالثورةحدبرعنهامبعداالاولثرلرة

يمكةخافكيف.قذرونعاطفيونوالاخرونالحبالعلىراقصونعاطفيونفيهااكضارا(القنبخيوط،الجزر)المسننهلكةواقعيتهالثانيمن

:زيةاللديكبعاطفيه"،الرائفعمقهبكل،شابلنعالمنرىلاانهناتلميذخلفيةبيكيتلدىانوالحقيقة.بالخطيئةالمستعصيالتسعور

وريثهـوالكلاونان؟وملياراتهودموعهاللحبالعلىالمهيبةورقصاتهفيهاالجادةالوحيدةرالقضايا:متفائلة-جيدالأملناواذا-عاطغيئ

رر!اهـقيتا)نيعندماولكن،نفكريجعلنابل،يضحكفهو:القصورمهرجمعقدهوماجيكياترا.نجعللابيكيتثرلرةان.الادبقضاياهيانما

وهو،شكبلافاضلواللحون.المطبخالىيرسل،اللظجمشاورات،متواضعةرمزيتهانكما.وكافكاتشيكوفعندالامرهوكماغامضو11

قبممنغلقايبقى،المسرحاضواءيتعدىلالكنه.بالاسلوبكأىيعتنيمناكثرالتكنيكبقضاياي!موناًلذينالكتابللدىدائمااللحالموكما

احدااوشيئايضعولايناضللاوهو،نترنقتهافيقزكدودةاللعابهالاسلوبيةمصابيحهتعكسهاالتياللظلالاما.المحتوىبقضايااهتمامهم

وفيشكليةشبكةداخلنفسهيستهلكانه،شكاومناقثمةموضعهلاميمخنوىبيكيت7لدىويوجد.نفسهاالشخصياتمناقصرفهي

.الاشاراتمناطارهـوماكلمنخاليةلرثر.ولبهاعنونالتيالوراماانكما،حزين

كافك،مندشلاوا&سترةالميتافيزيكيةبيكيتثرثرةوتتجاوزبقدمهصديقهيركلهالذي(المهرج)الكلاوندراماانها:ديالكتيكي

شخصيات.ئرزرتكلمالكن.ثوستويفسمكيخىتصلانها،وةثحيكوفمنكلاان.ومضحكخبيث،ومحزنمثيرشبمءفيها،امرأتةوتخونه

المفتشىلدىفليس.لتقولهاهامةاشياءلديهاكانكلماهذاالاخيراملايتركفهو،مطلقاليسفنوطهلان،اصيل1متشائموكافكاتشيكوف

قتلجريمةفيراسكولنيكوفادانةمناقترابهرغميثرلرانالابورقيرفهوبيكيتاما.التانيعندالهـينيالحملوفي،الاولعندالبعتفي

ف!م،لقد.فليلوبالبالكتير:يقالكما،يتكلمانه.الرابيةالعجوزمايحدثوهنا،واذن.حدود!ونكاملةبة!ذو،مطلقمتشائم

مرتبطةفهياذن،اللباطنللعقلبامزنبطةالترثرةبأندوستويفسكيمتفائلا،يصبحبيكيتفان،أمللايمحلبعديبقىلاحيندائمايحدث

دمزيةتنقلبانبواسط4تستطيع،وميتافيزيكيمتفوقمابشيء.جيداوادباايجابيةتصبحوسلبيته

نظرةوبافشاءبالتمزقيدائماتتهيدوستويفسكيلرثرةلكن.بسهولة،**

اقللليستبيكيتثرئرةانورغم.الروسي1الرواليلدىمعقدةعضويةانهاغير،اليوميابتذالهافيتشيكوفثرثرةبيقيتةثرلروتشبه

ينفهيتمزقتانهافرضناواذا.ابداتتمزقلافهبم،ورمزيةتستراالامرهوكما(بالولوجي)وتشخيصبمسقيمحزنايمنتماماخاللية

لمعنىبالطموحوالمدحستمالمؤكدوجودهاعدماو،ذانهاغيرتفشيهوكماتماما،سلبيةبصورةميتافيزيكيةلكنها،الروسبمالكاتبللدى

الىتثيمانتريدالكلاونثرثرةاناحيانايبدووقد.ميافيزيكي:الملونةبالطاباتيلعبكمابالكلماتيلعبالذياًلكلاوناهـىالامر

لاشيءلهاكلهاتكفل،الزائفأنفهرقعه،،لكنوجههالملطخهامة،قضاياالسوءبطرفاياهضارباالغليوننظيف)وقحانني:ابونسو)

غيرشيءموضوعانهأي،كلاونموضوعهومالموضوع:لللاهتماميدعو(التفكيريعيد).دفقتكمالكمااشكر.اترككمايجبانألان.(ينهض

لانهـ-ماهميةذويلليسوافهم،بيكيتكأبطال"وشارلوت".مهم.(شيئايقولانلاا؟بهذاتقولانما،معكمااخرغليوناسأدخنلكن

يأر!وناويقولونلانهم،ليسالنظرةعميقييبدونفهموللهذا.للاونز3منوليس،هكذاادخنانني1،كبيرمدخناننبميعنيلاهذا..اه

عميقة.بئشياء(.سكون.قلبهعلىيدهيضع)الاخرىبعدمرةالغليونادخنانعادتي

حللمحيالاملالىيعودالميتافيزيكيةالثر،رةلاقتهاللذيوالفضلماذا(يتأوءلالاحتراساتكلدغملامتصاصهننتهياننا:والنيكوتين

روتدينينوبالظهور،تصرحهادونالاشياءبشرح،سهلةبصورةالقضيةأليس،الموظفينمن.لكونانلاقدولكن(صمت)؟نفعلانيجب-
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ميتافيزيكيةهعانلهايكونلأنتالمحثرلرةأنها،بكثيراسوأماشيءائهادونوقائتسنفكردونمفهسريئ،لعمقدونوعماقديندوناكن

مسرحفياقناطاالاكثراجانباكانودبما.المعانيتلكتملكلالكنها)هناني!ئاعنوليساللجمهورعننتكلمفانناهذانقولوعندما.ؤنو!

الكوميدياتاحدىفمن.راديكالية51لاواقعيته،هذامزيةألر1(تزلرة0موضعلليستفعبقريتهم.يثالح!المسرحفيالتيارهذاخلقوااذيىا

نادومايمذننماالسيئةالايديولوجيةاللدلىاماتاح!ىمناوألطبيحية.-ن

االاجتماثرءلمي!-"وساولادلاتمممرحوببهلىىرلاقللمكونبعضيوءعلى!كنشيمرنسعقتحم!لهـنالطبيعجةلثرثرةأيفرعانوبيكيتتشيكوفانكيفينارألفد

خاصة.اسلوبيةاثارةبفضلرمزيةويحيلالها،الموضوعيمحتوأها
علىستحصلانرمكننالا،فقط(منقولا)مسموعاولكئبهم!كرااو

يوهـكأ،،معقولةاشياءتقولوبيكيتتشيكوفشخصياتفانكلوعلى

فجما،المطلقا!شىءافي،الكا"لىاللفراغفياننا.ا!لمنقألم!ءحوعلىااليوميةللغةافيولكن.ر"وزود!نالجدمحملعلىتؤخذانث،بمفانها

.و"منيلاواننياللفارغةالكلماتامتزاجاتومنالكلماتمنكميةلإوجد

سمينأهالمذيالحديثالمسرح،يارينحدرتشيكوفءنانهقلنألقد.أخرىلاسبابأوا)طويلالاستهلاكبسببوذللكالبدايةمنذشيئا

هـسحفي.جريالدرامابأنايضاوفلنل.الرمزيةالثرترة؟م-سحفاذاوهكذا.آلعامةانتعابيراواللجاهزةباللجمليسمىماباأضبطانها

ابداالكلمات.لكونانتجبلأبينما،ا)كلماتخارجارءزيةااضرثرةبقوة-الاطلاقمحلى-تتكلخشخصيا.ة،يجعلانءسرحيلمكاؤبامكنما

لانحأنقدالوقتانقنظنالاناما.درامأت!يكية-حادةايةووي-لانبعدبحاجةلليساكاتباذللكفان،اللجاهزةملواللجالعاكمةالتعابيس

وديالكت!بكيدراماتيكيفيهاللحديت،أخرخياراالتيارهمذاءقابلزضعقيزيقيميظ-اللقولسبيلعلى-أنه،بيكيتوتشيكوفبعمليةيقوم

والكلماتالكلماتفيتكمنفيهوالدراما،الثرثرةيستثنيفهوولهذالفصةفياللصلواتمناوالسحرية1الصيغمناكثرولاأقللاذافهفي

هذانسهكبماان،ويرمفت.مطلقانتبمءيوجدلاوخ،رجهارمزربئليستالمامةأ)خعمابيراحتياطيالىجرىألذيوالنمانب.المصلييفهمهالا

ذاتال*(مةبهذهاللحقيقيةشخصيتهنخونقدولكننابلوافعيا)تاردشخصيات.يرونسكوهوانماالدارجةالملمغةفيالجاهزةوالجمل

يا-اللديالكتيكيالمسرححوليدورالموضوعبأنو!نقل.ا"تزاالمعضىتقوللالانهاليس،مكعبةبصورة-اللقولسبيلمحلى-تىرثربرونسكو

المؤسسى!وابسنبآنآلقول.لقريباويرمكنئا.الضراجيكي-يرة؟رخهافي3.نهميئاتعف-بلابكلماتقولهانمالللاشبمءهدآلانولكنفقطتبهبئا

المؤلفشك!ونهو.جرانديللولويجيإكنو.المسرحالذاالحديثو.رسىل،المقبلواللنعثالضورةحدسالى.ةثميكوفكندالثرثرةو.زرسل

بملامحولكن-يم!نناجانبهوالى.ا!ضلبكلا)تيارهذايمتلالذي،قفيالحمالىيونسكوعندرسلبيتما،،مظلمةدينيةبهئلىلبيكيتعخد

وكثيرينرابسن،سارتر،بريخت،جنيتمنكلوفع-كل-،مش*لمفةيى!يونسكوبأننقولانغريبايكون!قد.وخالدثابتانسانيكظرف

و!لدهيكفي،بعدفيماسنذمروواولاسباب،بيرانديللو!كن.اخرينرسعرالعمقوهمللمتفرجيقدمهذافالاخير!بيكيتمنمداهنةاقل

الرمزية.اتنرثرةلمسرحالمعاكساللديالكت!بكيالمسرحتيادللخلقوالمتفرج.ايضش،رخيصاللغناء-بسعريونسكو41قدمببما،رخيص

اللحاجزي!جاوزواللمويونسكووبيكيت.ةم!يهوؤ!منكلاانتهطشخصواي.يونسكواممامغبيا4بنفيشعربيكيتاهامالعميق

واعطائها،محتواها،مناللطبيعيةالثرلرةنفريععمد.لوقفوابل،اللطبيعي،ء،مفع!نهايةفيآواللقطاراتاحدفيمقصورةفييجلساىمرةله

.مقروء،غيرمعمماكأامضارمزيامعنى،خاصةاسلوبيةاضاءةعبراقصىمنو؟حدهوانماالاوتوممالبكيةالحماقةمنمعينانوعاان.بعل!

الطبيعي،اللحاجزلاجتياز،بدلابدنه،رأينأحسب،الواضحمنولكنيسمحمثرثروككلكالكلاونهوالاحمقلان؟فلماذا.الانسانيةالمطامح

بة.011..لا..واللاحقيقةالللادأرية،الم!مسوولليةالمعافيوقلسهل،سريعبغزو

وبهإلعابتةالط!يولم!كاحسكمهبشهلمضجىمنلفمومعلثرثربوووجييتهاهـ!كننلفقطانندينكلنبنوعالاول:*حافظانويونسكوبيكيتمنكلافاناقعأنووفي

جمطئ!كرارا،.ديالكتيكيايكونانيجبانماالديالكتيكيالمسرحبئنزولنكويست(.)صالو!فيلاايطاببافياللذييدعىالنوعمنوالثاني،ئعالمل

ويسانتنائياصيلىدياللفكبناءضرورةيؤسلانهار!ائدةعديمليىاثرترةاانحيت،بيكيتمععليهنعنمماايضا-ابعديونسكومعواكننا

موضعااوملحقايجداللذيالمتفرجذهولعبرذللكن!ستحيللكنهارمزيةلكونلانتطهحلا

35،قصوىبجديةالملفوظةالجاهزةوالجملةالعامالتعبيرامامففسه

التاريخيزطورهامرحلةفياللبرجوازيةآنالواضحمئكانلقدلبدل،نفسهامنتضحكرونسكوعندفالثرثرةاذن.معنىلللأان(و

ازمةتجتاحهاالتيالازمةمن.نجعلىانعلىبعدةبقادرليستالحأضرةاللطمةالتعابيرستنفدالنهايةفيولكن،حمافتهاو،!كدبهزء!للأمحها

يتحاثىاللذيالرمزية1الثرلرةمسرحولداللعجزهذاومن.ديااك"يكيةيفسرماوهذا.الدارجةاللغةفيمحدودفعددها،اللجاهزةوالجمل

المرحلةفيديالكتيكيةانشاءفيمكنذللكومع.ديالكتيكيصراعافياواربعفيمحتويا،،اسنعنفدفلقد:يونسكوعندالنفساوضيقالكدر

لان؟لماذا.الفنيالعملداخلوذللكاللبرجوازية.فطورمنالحماضرةمنليس،الاخرى1الجهةمنولكن.واحدةولمحصولكوميدياتخمس

ولامحددالليسانهأي)الوحيدةالايجابيةاللشخصيةهوالفنانتلتحماندونتصطفقهي:اللعامةالتعابيرمنمسرحيبناء"نكوين!لالس

كلنتطرحهأنالليومالبرجوازيةتستطيعالتي(اللحالمصمنمساقاكاحاديث-محادثاتهتنظي!ميحاوليونسكوهووها.معينمجمع!ي

ديالكتيكي.حديثطرحعلىاللقادرألوحيدأيضافهووللهذا.صدرهااثرثرةانهايةانهـط.المتواصفةاللعقائديةامكانيا.نهبواسطة-البوابين

وفبمذاة،خارجالديالكتيكيالحديثهذاعرضيستطيعلاالفناناولكن.(نكويزملوكوا)الللانعينية:الحقيقيوجههاعن.نفصحالتي

قلنا-كما-اللحاضراللظر!لانهنهجزءايشكلالذيالمجتمع

علىمجبرمالغنانولذللك.مستحيلامماثلعرضايجغرالبرجوازيةاتريةأاندتفاللطيدالافه-ل"نيكونقد،النقطةهذهومي

هدهوعبر.الذاتيةالمادةمعبالعلاقةيسمىماوهذا،نفسهمحادثةتهيانما،مهمهوماعداشيءكلعنالكلامهدا،للثرئرةالظاهرة

اللحقيقة!طاوريا!طالصراعيعرضانللفنانيمكن!قطال!د"انالىالزمنمعيميلكث!وكل.النهايةفيحديديةعبوديةالى

الموضو!يةكشفأيباستطاعةيكنلملكنو،"ووصفة"مكانيكيةظاهرةيصبح

المسرحفيالرمزيةالثرثرةفيالامرهوكما،سريعاهكذايستحيلان

التاسعالقرن1منطبيعياكاتباايبدءفيبيرانديللولويجيكانلقدنريدكمايونسكواوبيكيتنكونانالجومباستطلعتناان.اللحديث

وتكمن.اللجنوبيةالواقعيةالمدصسةمنوكانقيرغامنانحرر،عشر.ومملةمجدبةوالنتائجوبالطبعولكن،العبقريةمنأدلىحدأيودون

يكفلممنهجزءايؤلفكانالذيالمجتمعبأنملاحظتهفيءجقريرت"حزنهـصعبرتماادا.تجبرزاانالميتافيزإبميةالثرثرةباستطاعةان

املمااهـ-نالديالكتيكيالصراعآنئذنقلقدوب،نه،بالدلىاما.برضى"كوندلن،وميكانيكيةباردةانت"ااذاولكنها.دينينوعذيحقيقي

اللخاصالشخصيعالمهداخلالىاللحساسيةءديماللفاترالموضوعي،اوصةيا(اللؤتوغرافي)التصويري،اواؤءك!االنموذجمنترثرةبعد
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ةهو5---برهـ5!

عادالجرفذاكناديتأصا3

الحرماطعيظلحتميدبالظلاكلى!يالرمادوامطارالر،ةحمعالخاريسموتك
أ،دالرصواصطارالريحفيالضائعءسوتكالوهادغشىالذيالقش،مع

ا)-هادوبحيرات:الحدادكمناديل!طيور

الش!اءواوراقالسحبامواجهاعلىتطفوابداالبكاءنهرفيالهائمبحة

الحدادكمناديلوطهور...مساءكلفيخطوكتقتف!

.بكاءالافقئنشمعلوحيدامهزوما،اطماركتخفق،صمائدا

النهارليلفيالعائدايهـ،.طريدامحموما،بالظلتحتمي

.جدلرفالباب،البابتدقلاالمندىالس!عفقمر

الغباركذراتالوجهفيبرععرالذيالقشاز".طينلأتشربالتيلكاسلفيعاد

المثارالقشانهالجبيناتستفالر!خل51

بالطرالمندىالعشبذلكغابالبرديفي،الاخضراللائرذاكفر

اليهتأوي،اعشاشهاالىالعصافيرتأويمثلمابالضبابالمغطىالقشفيتبحثعبثا

لد"كالغافيتلقاهاخضرطيركلدموعكتسفحلا،الحائرطرفكتقلبلا

الشمجرعاليمنالريحاسقطتهدكغصن.شموعكالريحأطفأتوؤد،الريحازها

يديهبينترتصيجدارفالباب،بالبلزدقلا

بالمطرالمندىالعشبذلكالغبارواكفانالاصسررقالاالبابخافليس

وانتثر.مهبكلفيهبوحجارنؤي:كفاكتلمسهماكل

الاخيرهالريححفنة........انتظاربعداوراقهذبلتوهشحيم

.الظهيرهليلفيالعائديحها!ه،أبداوأ!راررذاذايهميالذي،والنخلالتنماطىءقكلر

جعفراللشي!خحسببغداد.طينلتشربالتيالكدسفيعاد5

3
5!هحا

يتسواللذياللديالكتيكبمل!مسرحاللامتناهيالفنكشففيالكثيريجعلانبيرانديللويستطعلم2فعندما،اخربنعبيراو.كفنان

لقديم.االتراجيكبمللمسرحالقانونيالوربمباتنرة،آيخةبصورةوذلكدرامانج!كية-هيكما-الايطالليةالبرجوازية

فيكلهاتكمن(واقعبملمبيرانديللوانبما)برانديللوواقعيةانمادةللهاعتبارهابعد،اماتيكيةدرعلاقة-كفنان-بهاعلاقنهجعل!قد

دون.اللطبيعيةبوسائلالحقيقةتمثيلاستطيعلاانني:ا!ثرةوو!،مادةالمجتمعاشحال،طاهرهافيجداسهلةبعملية،وهكذا.فنية

ورئثلىهذاوعلى.!فسيأنا(لاحقيقياالاواقعيلأصبحبئناخاطرةمنبيراندبو!رحوللدو!د.موضوعاوالبرجوازيةحقيقةوالعالم

.ء..د،........ست!حالةباتاريخيةونتيجةاخلاقياحكمانفسهالوقتفيكاننقدىتأمل
-و.يالكميكياودراماديكياجعلهبعدهداعجرىوا!عيهبصوره

للتمثيلقويةحاجةبيرانديللولدىكانتفقدالاحرىالناحيةزتيصلواشحالة،ذاتهاالطبيعيةبوسائلاللطبيعيةحاجزاجتياز

اللعصولبيرانديللوبواسطةنجحاللذياللشكلخلقوقد.ا"وضوعيةمطرابة11فيهيسمحلاالذيالوقتفيديالكتيكيةبطريقةمامجتمع

الثانياتيارخلققد،الطبيعيةالىالمجوءادونالتمثيلهذاعلىبةالديالكتبكيللحديتهرتكراتبتقديم

أ)وحيدال!ويالتياراوهو،الحديثللمسرح-لنابالنس!بة-والاهمالمجتمعوفياليوميةالحياةفيالمستكيلة-الدراماونر:ضقل

فعلية.بصورةواللدرامانيكيفيتنشأجديدةطريقةفانوهكذا.الفنبمالعملداخلالى-هوكما

ينتهيموانباع!ومقلديهمويونسكووبيكيتقشيكوفمسرحان،المسرحامسرحةالعديثالمسرحفيجديدتياريولدكماالمسرحفهم

لاما)الللاتعبيرصمت،الصمتفي-ينتهيانالايس!صعولا-اخرىمرةنتذكرانمنلنابدلاا)نقطةهذهوفي.المسرخفيالمسرح

بيكيت،عن!اللبهيجةبةالل!وصمت،تشيكو!عند(عنهالتعبير/مكناللعملداخلفيالديالكتيكيالحددثأنشماءعبرنجحقدبيرانديللوبأن

اثعر،صمتهوأنما1هذاالاواًئلوصمتيونسكو.عندالعاموالتعبيرتكنللمشيء،الموضوعيةائحفيقة.نمثيملاستردادفينجح،المسرحيم

يعيدبينما.ومزيفمسؤوللاغزوصمتالمقلدينعندينقلبلكنه-الديالكنيكيالحديثثنايافيويوجد.بهلتسمجالقديمةاللطبيعية

مكانجديدمنويجعلها،المرموقةمكانتهاللكلمةالديالكتيكيالمسرحوصفيوجد-مماثلةاخرفيدراطتوفي"شخصياتست"في

خمطءلاييمكنولافيهيمورانشيءلكليمكناللذيوالفضاءاللرامامااذاخاصة،وكامل/مقنعوصف،آنئذالصغيرةالبرجوازيةلمجتمع

.)*(!ارى4يدو!انان.نفسهاالسنوات1"تلكفيسفيفوايتالوبهقامالذيبذاكقورت

فبمبتعييرالتكعيبيينعميئععينةناحيةفيتشبهبيرانديللوعملية

مهايرئينبيل:ترجمةالروايةوايةىوهو)المسرحمسرحو!كن.والاحجامالسطوعاشكال

لركبخلقانه.التكعيبه"التجربةمناكترثطءهو(الفيلموفيلم

الواقعملامحكافةمحلىبالحصوليسممحكبيرتأزيرذيوديالكأيكيلقدي

العدد-،(جديدةاحادت":مجلهكأ"مورافياألبر؟نو")*(قدنسيءايالمثالسيسلعلىولنر.والتاديخجةمنهاالثقافيةحنى

.الجديدهالسلسلةمنالخامىامامنازالولا.فايسبيشراوجنيتمسرحفيبيرانديللوكشفانقلب
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