
..قائر!ئعمكا

وواأقىصاهمسض

ثحىرنشسذنذنرنمذن

ل!لمحوص!برلمحفا!مطو!ي!

ف!9
،.و.9291391سنتييينلا)وقائلنعم))قائلبرطةتكتب

وهي،انتاجهمنالتعليميةبر،لمرحلةيسىفيماالمسرحيةهذهقع

)وةضمالباكرةالتعبيريةالمرحلةبينوضمعهاعلبمالنقاداففقني

ومرحلةالمدندا)اجراسو))فيالليل((فيو))طبول))بعل((س!،نه

))حي!اةبينها)ومنهياتهاواخرفيكننبهاالتيالكبرىشحيات

ة.(((القوقازيةالطباشيرو"دائرة)الطيبسنشوانانسانو))اليليو"

بالنفسالتضحيهأحدالنىتصلفدالتي))المواهقة((موضوعان!عدو

حياته،"نا)فتبرةهذهفيتغلهكافةالمجمورمسبيلفيالفرد،وتأ

مسرجأةوهيالمشكلةذفستتنلولمسرحيةمباشرةفبلهااصدر!

((.الموافقةعنالننعليميةبادن

علمىتعتمداذأناليةفحاتاله+علىاهاستقراالتيوالمسرحية-ر

وهو))زنشيكو((الكاأتبالفها))تانيكو((اسمهايابانيةاخزىمرجة

الفضلاليهيرجعالذيالمسرحياكاتبواوالممثلاكاهنامدرسة!

14).ا-أا)263موتوكيوسياميوهيم،أفت!هورالنو"))مسرحخلقنا

آرثد"وآدابهاا/لصينيةاللعةفيالانجليزيالعالمترجمهافد

الىهاوبتماناليزابيثومبساعدتهبرشتسهـرتيرةونقلتها)،)الي()

مدرسيةاوبرامنهاوجعلفايلكورتسيقيالمولحههائم،لالمانية

منها.وبعلمونيغنونهاوالمدارأرتلاميذمثلها

)وهىالقصيرةالمسرحيةهذهالىبرشهـتانتباهلفتمااهملعل

حيههو)صفحاتخمسعنت!لدتكادلاالانجليزيةالؤجمةم!

عام،بوجهالتثرقيةوالحكمةسواليابانيالمينيسالاسيويلممسرح

المسرحية.هذ؟محليهاتنطويا!ننياوافحةاالملحم!اوعناصرلم

)والكلمةالياباني"ه*"أالنوبمسرحاهتمامهعلىبرشتظللقد

وافنمعيل(العرقىاوالفناوالموهبةءلمىالصنيةاللغةفيدل

الفنائية!ن-المسرحيةنوعالىعشرارابعاالقرنفيتطورلذي

اتوقيعيوالرقعىوالتمثيالالقاءبينتجمعالتيلاستعراضية

والديكورالاقنعةواستخدامالبهلوانيةوالا)عابوالايماءابوسيقى

وأغانيالمفرطةوالمساحيقالفخمةالزاهيةوالملابسإوحيالبسيط

المسرحيةوالمشاهدوالتعليقاتأالغنائيةالادوارجانبالىلجوفة

مااشبهاك،حيةهذهمنتبدوبرح!يتالقديمةوالقصصالرواياتلن

.القداأراوالايطاليةالاوبرااوالقديمةالاغريقيةبالجوقةبكون

الالماني.

!عمبالتيانظخرةاثكالهبكلاذنالمسرحهذابرشتاحب

والايماءبالحركةاعجابايماواعجمب،المقامهذافيعنهاا!ديت

وينسجمانالمسرحيالعرضفيالرليسيبالدوريقوماناللذين

الاخلاقسارررسبىاوعنهالتعبيريريدالذيالممنىممتاماانصجاما

م!نفا!دهالذيالقليلانبد،لا.للمتفرمينتلقينهييفيالذي

منالطغ!ان!هربامولصيفييعيشكانفما!ايىبانيالصينيالم!مرح

الص3ن!صبالمفلواعجابا،المسرخلهذاحماسطزادهقدالمنازي

اصصاهناكي!ظهده،انالصهفةنتصاءتالذيإفانع((لان"مايالقديو

دورهفيالانمصاجفىابعأيداالملحمييلمثلالحيالتجشيدفيهويجد

وفيدهثرويتالش4يرمنتلةبحيثشرصهمنمتجردايعرضهالذياو

يختلفللنمرحهذاأانبرشتراي!واحدوفتفيايضالغرابته

الرمزكطالطابععليهيغلبمسرحفهو،الغربيا"سرحعنالاختلامفتمام

شخصتهاو.البطلفرديةعنوالتعبيرالواقعيالتصويرعنويبتعد

تتالفشاملةوحدةفيالعامةوالنمادأجالدالةالخصالصتصويرالى

واتاو-تىننج(())المثههورالكتمابايضاترجمالذيوهو)*(

ارزصوففيالالصاليةالكتبأاحديعدلذياوالفضيلةالطريقكأب

علىاءننكلدتوقد،الطاويةللطالفةالمقدسوال!ابالشرقيةوالحكمة

العربية.الىسنواتمنذ؟لكتابهذانقلتعندماترجمته
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الخ...والذناءالكلانموأيقاعالحسموحرثة2لوجه9تعبيرأتطن

الذىالتمثيلمنالونبرهذاخداقصىالىتاثربرشتانوابهم

فنالممثلتجردعلىويمتمد،والايماءوالالثارةالحركةعلىيقوم

يبتعدصانهاير،اعاماالطابعتمثيلع!قاثراليونشخص!يته

نفوسفيالوهمواثارةوالانم!اجالانفعالطريقعنارظئيرعنالبمد

اضف.التقليديافربياالمممرحفيالشالعةالاموروهي،المتفرجين

فييهدفانهاي))تعلإمي"مسرحصميمهفيالمسرحهذاانهذاالى

الجنائيالقانونوبحسب-اجتماعيقىاوتاريخيةالحمالمنيقدم"؟كل

لامباثرااخلاقيادرساوتلقينهالمتفرجتربيةالىت!فسهالصيني

التمثيلوهذاالمسرحهذاهيبرثهتيجدانوطبيعي.فيهمواربة

الىافناءواالموبقىعلييعتمدفهو.الملح!يالمسرحعننطريتهبنور

علىالتاثرعنوالبعدبارحركةيهتموهو،والروايةالقصةجانب

الانفعالعنالبعداي،المسرحيالموقففيادماجهمحاولةاوالمتفرج

تلىكفييهتمجعلهكلهوهذا.السواءعوفرجوالىالممثلجانبمن

الانفعالعنالبعدعنفكرتهاوالاغراب(())أثرءنبالكتابةالسنواًت

فنعنملاحطاتهندوينثم،الصينيالمسرحفيالدورفيوالاندماج

الفربىالتمثيلفنباناقولاحدالىوالذهاباصينيالتمشيلا

.الاسلوببهذاالاخذالىيضجه

يمكنالتيالموافقةعلىالمدرسيةالاوبرااوالمرحيةهذهتقوم

فىلهذاالكبيرا!ورلىويمهد.الموتاًلىبصاحبهلتفضيان

بقوله:المسرحيةييدايةا

الموافقة.هوتعلمهينبفيمااهم

عمنيقولونكعيرونهظك

الوافقة.ؤولهمفيفلإسيذلكومع

راي!م،عنألونيىلاكعيرون

اخط.اعلىيوافؤنوكثيرون

الموافقة.هوتعلمهينبفيمااهمفانلهـذا

اليم!اطة.فيغايةبمبطةاممرحيةاحولهاتدوراليوا!حكاية

الىرحالةفيمعلمهمعالسفرعلىصمميابانيصبيقص"ترويفهم

تخونهالجبلق!4يربلغوعندما.المريضةلامهدواءعنللبحثالحبال

نالذهـ-الثلاثةالطلبةويحاول.السيرءواصلمةعنويعجزقواه

-ونينفضولكنهم.الوعرالمنحدربهيعبرواانايفاالمعلم!صحبون

ناالااما!ميبقىولا،بالمخاطرالمحغوفةالمحاولةهذهمنايديهم

..الرحلةويواصلوامكانهفياالصبييتر3وا

.المحزنلمصيرهيهيئهانمحاولاالصبيالىالمعلمولدتقدم

كانانالرحلةهذهمثلفيالمريضبانفيليقضيالسائدفالعرف

وب؟له.بالرفض"جيببانيقضيكما،ادراج!يرجصاانعليهم

هو.ترجعواانينبفيلا.لا:قصيرتفكيربعدالصبيفيقولالمملم

اتىبالاجابةنطققدوهو،الجبلفييصهـلوحدهانعلىموا!قاذن

وهفا.المفجعةهذهالرغبةالاربعةادفاقىويحقق.الضرورة.تمليها

:ايكورسيقول

الجوةالاصدقاءاخذهناك

الوجودهذاأقداروتشاركوا

اد!ا!حزينو!انونه

.الواديفيبالصبياقواثم

متلاصقينوقؤا

الهاويةحافةعلى

القوهمم!ةبعيون

!هماحدمنما

جارهمنذنبااكبر

فوقهالمؤام!

الترابمنكومة

ألحصىمنوقبضؤ

.الرمالمنوحفنة

،،،

سنةبرلينفيكلوةلاولالصورةهذهعلىنعم((((قائلعرة*ت

منموجةفاثارتوالتعليملاتربيةااركزيالمعهدمسرحعلى،03!ا

والبرجوازية،حي!ةالمبالرا!وبهاورحبت.الحادةالمنلونات

سي--لفيبالفردالتضحضرورةفيعقيدتهاقويدانهاورأت

اًلسياء.لنداءاي،الواجبلأ،روامتثاله،الاخلاقيوالنظامالمجتمع

حفقدينيةعظةالمدرسيةالاوبرابانهذهاقولاحدالىالبعضوذهب

حريةعنالجماعةلاوامريخضعبانالاني!انال!ةوصيةعنوتعبر

لاالذيالحإق!ساًلفداء..بنفسهالمعذبالعالمويغتديواقتاع

اه!دالتقاوحكمالعرف.ثىيئةينفذبل،مبىاوبطولةفييطمع

..يقةيصا

المتدينةا!موالرفيساحقانجاحااذنالصنيرةالاوبرانجحت

مدرسيةم!ممارحعلىومثلت،لراديوامحطاتمنواذيعت،والمحادـظة

ناواس!تنكبرواس،رالضوهاالقادمنفريقاانكرو.تعدولاتحصىلا

والخضوءالطاعة-1لأكلفالتعلمانهاواعلنوا،التربةرجاليايئحمس

با"سزولهة.والاحساسالحقة،الارادةمنالعقلابعافعلاالاالاعمى

لثيافية11العالميةللحربنعمقالوابمنالناستذكرانساءهماقدبل

لاص!!ابيقولونهاوبمن..وهوانودمارجوعمنعليهـمجرتهو!ا

..ومكانزمانكلفيالسلطة

حيفيماركركارل"درسةهيذاكبعدا"رحيةوعرضت

مىنكان.التلاميذجانبمنشمديدةمعارضةفلقيتببرليننويكلن

وبلاباخنيارهللموتيتقدمثهيداالصبممنتجهـعلاف!ب!مراي

ا-ظاء!فالمر!ضبصللا!الذيامرفاوان،مظومةادنى

بالامتثاليسرعانقبلالتفيريطيلانالصبيواجبمنكانوخاطىء

لمالصبيموتانالاخرالبعضرايمنوكان.االغبيالعرفلهذا

وكان،ا!تضحيةهذهيساويلاالرحلةمنالهدفوأن،فروريايكن

اضف.االاويةفيالقايمهمنبدلاانقاذهيحاواواانبرفاقهالاولى

التلاهـذيستم!هيخهالاصوفيةبروحتفيضالم!رحيةانهذاالى

بعضوا!رح.واقعياولاا"قنعاتبرحمراتبررلموأحداثها،بسصلة

الاكمىوالايمانإلخرافةاضررتبينبحيثصياغتهاتعادانالتلاميذ

..عاممحردموقفمنلامحددجزئيموقفمنوتبدا،بالسلطة

واعاد...اوءةجةا!يرةاالامواتلهذهبرثتواسمتحاب

تفيص-راًتوإرفيهاوعدل،لا(())قاللعنوانتحتالمسرصةكتابة

يكادلاا)قانيةالمسرحيةمنالاولالنصفانصحيح.جوهرية

هناالرحلةعلىالباعثولكن،الاولىالمسرحيةفيلمجرهعن.!لف

هـل،المدينةفياتثراذياالعامللوباءدواءءنالبحثهولشى

الصبىويرجو،والحكمةوالمعرفةالعلمتبتذيابحاثبرحلةالقيام

اهه.يفيالذيا!مواءعلىيعثرانورائهامن

وهـمرفر.الاواىا!رحيةفيرايناكماسيرهاالبعثةوتواصل

ءلمىيوا!ق.كانان-العرفبذلكيقضي-كماالمعلمفيمسالهالعبي

المجتمعصوتوهمسالثلاثةالطلبةو"مممم.حالتهبسببالرجوع

بمااجاب-واءقتلهعلى-الشمؤلهيةالنزعةعنالناخ!اللساناو

نابدلالماييقولمنانوح!هم،يخالفهبمااوالعرفمعيتفق

افه.الحسبانفيتكنام!اجابةيجيبالصبيانفيبر.)ءب((يقول

وقافونجديدعرف!تاسيسالىويدعو-العر!علىيحتيذاهو

جديدموقفكلازاءتفكيرهيفيربانالانسانيطالببلجديد..

...يواجهه

هـانايضاسوالكمولكن.خاطئةاجابتي))كانت:الصبي

انامكانهففي.))ب((يقولانعليه-يتحتملا))"(يقولمنان.خاطئا

علىلامياحصلاناردتلقد.خاثمةكانت)ةا"ادانيتبين

-



عذىالارجعالأناًريد.ممكذاأهذايعدولممرضمتولتي،إ"دواعأ

الذيام411عناما.اجديداالموقفبهيقضيماهوهذالانافورا

تطمهيم!نشيءهفاككانواذا.ينتطرانفبم!"!"تبحثون

يكوناننواجههالذيالموقفهذامثلفيبدقلاار-وه-ماسوءـفىا

العقل،منشيئا4فيارىفلستالاكبرالعرفعنوأما.الرجوعهو

علىبهءؤخ!انيجبجديدعرفاخرالىحاص4فيالاناذنيبل

ع"تمفكهرهيفيرانالانسمانعلىيحنيالذيالعرفبهواثص!،ا)فور

..((اجههيوجديدموقفكل

اء"بىايقويه"ارأنالمصهوعيهةرفاوال!ثلاتةا!طلبهويعترف

هـنالصبهيدفاعفييرونولا،ابىطواةاىايفتقركانوانميعقول

غيرالعودةيقررونوهـكذا.إشهيئاويخجلء،رايهعناو4نف

ا:اناسىامنتشتطرهمالتيوا)ضحكاتد،هـخريةعابئين

ءلتنااضءكايورعن،الاعلىولنحبرصى،ادراصنافلنعداذن

اصوابواال!قؤعلمنبنلالتهيراو

صحيحة.بفهرةالايمانعنقديمعرفيعو!ناولا

:امقطوهلالينقذوهالصبىااىاصصقدمونثم

ذرا!طفوقرألىكاستد

ذراعه،فو!

نفسكتجهدلا

برفق.وسنحملك

اكثريرالاصفالاءداد.الممرحيضينبيناكبيراالفارقيظ!رهـكذا

يفخبىالذيالبشريلامقلانصاقااكثركذلكوهـو،وانسانيةرحهة

متطوربفكرجديدموقفكليواجهوان،باستمراروقيقدميتطوران

طرصنن!--،التيالمثكلةمنيهربالوقتنضسفيو)كنه،-ديى

يصصدواءعنالبحث"ريدكانتالاواىقالرحلا.الاواىالمسرحية

العاقليةار-اقىااًما.بأكملهامدينةيهددالذياوباءامنالنتةاءعاكا

هـندلالمسننطاعومناصة.خاعلميةرحلةاي،ابحاثرحلةف!

صءباةبانقاذفيعلفالا"ركاناذا4الرحاهذهمثل.لقطعانالواجب

الرحاةان؟نهم!)فالل))طرحض"االتيالمشكلةفلكبفولكن.انسان

افيالي!نئةافرادمعيريداعلموا،العامالوباءبس!ببتمتقدهضا

يرا!واق!قىالمدينةيص*:ونا)فيئالعظ)مالاطباءعندا)دواء4لمت!م!وا

دواءيىت?نالاارحلةاالىبضملمايفااصبيوا.اجبالا

ضجسةد،قضيالقدإبمالعرف3،ناذاالحلهوؤما.المريضةلامه

؟المجموعسبيلإفيافىدا

--فىه1،ح!قي،صلاتقدملماثانبةاالمسرحيةانالواضحمن

المممارقةالمسرح!ةمنثوريةوأكثرانت"،نيةاكثرانهاصحيح.ارركلة

منمنهااض!فول!"ا.للقدرا-ضسلامبكابةتكونانتشبهالني

يقعلااذنجطاواعل.المباشراحلااتخاذالىوالرعادراملآاالنا!ة

،"-ومات!-كطاالاصليةال!كا"4على،هع"ـادقدرنف!4تبر"على

المسصنجه-دمناذ،اواؤعاعنابعيداالنصنياةركتبوااتمعووماعلى

هـ--ثهفلفيض!فصبي،صحبهمانعلىعقلاءاناسيوافقان

ومخاطرها.فقهايقدرونا!اارحاةا

واخن..الغنالي!المسر!ةهذهفيابىاءكها)))الجانبهوهذا

-قىوالمول!المسرحيالطليفحبثمن-انهااناباعن!فيبانيجبلا

اف!رضاوان،المدارسلتلا"ء.فخ!يإمتاوضعتقد-السواءعلى

؟لافافنلاميئاًنبدولا.واحدآن!يامت،ءهموتعيىهـهمهومضهاالاول

مغزاهامناس!ضفادواقدؤتهاافناءواوالعزففيمشلمهاقامواالذين

عل!!ا.ا!ندريبمناسضفادواكماوالمصنويالاخلافي

!ااثارالضياوحواه!اثاروهااضكطاالمنلقشاتجانبالىهذا

علش-ىتعاوظقدؤايلوكورتبرلشتانلهموا.!مونوسعقولهمفي

الاجيالاماملحبماارندموذجووضعالممدارسةالتطي!الاورراخلق

دلاءبذ"نالحلممنحرجاي!جدلمبرشتانايضاوالمهم.اللاحقة

والممعلإنا!المنالتعلمعنالخصبةحياتهطواليكفولم،صغار

فنطل،باستمرارحهاوننقيو"عديلها2معهماعمالهومنل(قثمةوالمتفرجين

نامنابرهـسلوايس.يناسوبلالمناستصثمىحيةحقبقيةتجارب

الانغ.قياكيةاحركةااىااتخاههؤيالمضلبراننفسهالكانبيعضرف

انمصاالمسرص-ةهذهءعجادة4رداإعندهدأ4اذيا3!طاًلاثىتراوالف!ر

واتواًض!م41ونق!هممعهنملاء-دالم!لاءلمناؤتف،تك!-رحدالىيرجع

على؟*ملكأ،!-واء..ا":4نتعكمدرسصاهـتا،يمونانوأرصو...4علإ

..المنفر!نءعالص،اةفينجلساوالمسرحفقي

مكاوياًلغقرعبد

االهر!بية-2

الكبيرأاكورساقىا)*اطلإلأا-الام-ا-:كما411-المطم:ث-خاصالا

ئعم2-قللل

سا-

ال!بيهـرالكورس

المواةقة.هـوتهلممهينبغيمااهم

،نه-ميقولونثرون3!ناك

ءواؤهة.قولهمفيفليسذلكومع

،رايسمهـنيسالونلاكثيرون

ا)خمطا.علىيوافقونوكثهرون

الموافقة.هـوتعلمهيثبغيءااهمؤانلهفىا

)2)-المهانفياءمبيواالام،)1(المكانفيالمطم)

المعلىم

.بوها"اتءبهيذوكأدي،يه"ادفي"درسصةء:دي.م!4طالمانا-

ايههاااذهبانالاناريد0"رع،هاككبماامه!*وىاحدا"!:قىلم

اةد.اجبالاالىرحلةفيفلإلب!دساسافرلاتجمط،واودعهيا

التىادينةاب-كأونا*ظامالاطب،ءامنءددوهناك،،ب+"اوداءاانتشر

؟اتصولباركط"-مرونهل(الببإطرق).اجبالاوراءلممع

اصبيا

)1(اكانااىا)2(المكانمن/شونقل)

-!يزورناجاءاًلمهلمم.اور"انه!51؟من

المعلم

؟ءو،لوقت"ثذادرل!.ةا(ىتات.امام!

اصبيا

مريفة.كان!اميلاناسطع."

المعلم

ايىهـااسع.اًرجوك.مر/ضه!انتايضاا"كاناعرفلم

هنسا.افكبمااهـاوقل

اصبيا

)2(المكانعلىيمنادي)

هنا.المعلم.اجمي

)2)المكانفيجالم!ة)

.بالدخوليتؤضلانور:"اطلب

بياصا

)2(المكانيدخلان).تفضل.ارجوك

المعذم

اصابكالمرضانيقولابنك.طويلوؤتمنايكمااحفرلهـم

؟الانء-حتكتحسنتهل.ايضاانت

الأم

يشفىالذيالدواءالىاحديتوصللماًذ،تتحسمنلمللاسف

؟،



اثر!يةفذأمن

افملم

اشاقوكدا:اودعكبرئتولهذا.شبمءعلىالعثورمنبدلا

الاطباءان.اًلحكطءونصائحا!لحواءعنللبحثالجبالالىرحاةفي

.الجبالعبرالواقصةالمدينةيسكنوناعظاما

العظامالاط!باءانحقالسمعتلقد.اجل!للجبالاسعافبرعثة

تنوىهل.خطرةجولةانهاايضاسمعتو!كني،هناكيسكنون

معك؟!رريز،خذان

المعلم

.الاطفاليتصمل!لاارحلةاهذهمثل

بالسلامة.نرجعانارجو.حسن

المملم

ا(()))المكآنإىا)يفقلالوداع.اذهبانالانيجب

"ا(()ا"كاناىاالمعلميتبع)الصبي

شيئا.اقولانبدلا

)لباباعند.دتمىمعالام)

المعلم

!تقولانتريدماذا

اصبيا

.اجبالاالىءعكارحلاناريد

المملم

الانلامكقلت

لفاقة.خطرةرحلةانها

معي.تايانيم!كلن

:هذاعنوقضلا

المريفصةأا"-كتتركانيمكنكيف

هنا.ابق

معي.تا!انمستحيل

اصبيا

اميمدض

مصك،للسف!يد!ونيالذيهو

الحك!مماءونصائحالدواءعلىلهالاحصل

يسكنونالذبناًلعطامالاطباءمن

.الجبمالوراءالواقعةالمدينةفي

المعلم

امك.معاخوىمرةاتكلمانبدلا

)بالبابيتمممعال!بي0)2)المكانالييعود)

المعلم

.ؤلمتمعنايأتيان!ربدانهيقولابهك.اخرىمرةاليكهدد

رحلةاذ،1-وافهمته،مريضةوانتيئرككانيستطيعلااضهله

له.قلهماهوهذا،هعناتاتيانالمستحيل"ئ.وخطرةشاقه

"نئصالذيالرواءعلىللحصولمعنااهـمرعلىمصممانهقاللكنه

.اخبالعبراواقعةاالمدينةمناحكصاءاونصائحمرضك

فىاشكلاسالصبم4يقولفيمااشكلاانا.كلمماتهسمعت

.الخكلةاجولةاهذهفييصربكانيودانه

))2(((المكانيدخلالصبيإ)ةياولديزعال

تركنا-ابوكانيوممن

سواكاحدليوليس

ذاكرتيعنابداغبتما

عيعيعنرلا

اخاجمابقدرالا
طعامكلاعذاد

ثيابكونرتيب

.المالعلىوالحصول

ايصبي

هذامعلكن.صحيجقلتماكل

عزمىعنيثنينياناحديستطيعلن

والم!لمالام،الصبي

اخطرةابالرحلة)سيقوم)ساقوم

الدواءعلىوامصل

..)يشفيها،مرةسمنيشفيني)مرضكمنيشفيكالذي

اًلحكماءنصائحوالتمس

.الجبالعبرالواقعةالمدينةمن

الكيبرالكورس

سبيلمنوجدوافماحاولوا

عزهـ4.عنيثنيه

والامالمعلمقالهناك

واحد:صوتفي

والامالمطم

الخطا،علىيوافقونالكئيرون

،المرضعلىيوافقفلاهواما

.الشفاءلهيربدوانما

الكييرالدورس

فقالت:الاماما

ومريضة.عجوزااصبعت

حقاتصه3كنتان

السيدهذامعفاذهب

عني.تتاخرلا!ن

؟ا!كبيرالكورس

القومبدا

.الجيالفيرحلتهم

المعلمبينهمكان

والمصبي.

مضاعبها:يحتمللموالصبي

فلبهفطلم

.المرجوعاشتاقالذي

اضلااقسدامعندالصمجاشوقوعندما

القدرةلديهيهديم

المتعببئرجليهجرعلى

الصب!ويتبعهما(())المكانالىالثلاثةوالطلبةالمعلميدخل)

(جرةحامعلا

المعلم.

وهنشاك.الاولالكوخيبدوإكهنا.برسرعةالجبلتسلقنا

قليلانشريحاننريد

ال!ثلائة-الطلية

.وطاثءسمعا

يتحدثالصبم.!)2(المكانفيالموجودةالمنصةيعتلون)

.(انفرادعلىالمعلممع

ا!صبي

شيئا.اقولانبلا
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!الم

؟تقولانتريدماذا

الصبي

..(يرامماغيرعلىاننياشعر

المعلم-

.ارحد"اهذهب!نئليقوممنيقولهن1يصحلاكلامهذا!قف

واترحقليلاتوقف.الجنالصعودعلى-ةعوداملانكمتعباكنتربما

المنصه)لعتلي

اكلأثههاطلبةا

.نريدانن!لالمعلم.الجبلءمعودهـنتعبالصبيانيبدو

الكيمالكورس

!ه!افعلواا!اجل

العلالةالطلبة

يلمعلم()

41؟جرىماذا.الجبلصعودمنمتعبالصبيهـزراانسمعنا

عليهأقلقانتهل

المملم

لقد.يرامماخيرعلىحالتهانالا"بسميظبتعبي!ثبعرانه

لجبل.اصعودرهنس4ا

العلاثةالطلبة

عليهقلقاظسعتاذن

طويلة)صمتقرة)

ل!لائةاالطلبة

ال!بعض(بعضهممع)

اصبياانالمملمقالأاسمعتم

فحسب.الصعودمنمتعب

فرباأالانمن!رهيبدوالاواكن

-.الميئالمنحدريلاليمباشرةالكوخلمد

يئشبثحتىاحديعبرهلا

بيديه.الناتىمبالصخر

مريضايكونالانرجو

السعرمواصلةعنععزانلانه

هنا.لتركهفسنضكل

للمعلم(االمعلمنسالاننريد

الصبيعنقليلمنذسالناكلما

ال!ل،صصدمنبسيطبتعبيحسانهاللت

فريبا.يبدوالانمنظرهانفير

الارفي.هلىيجلسذاهووها

المملم

به.الممدالمرضارى

تحملوهانحاولوا

.الصقالمنحدربهوزعبروا

الضلاثةللطلبة

.لسف!او

الصقامنحدريعبرواانالثلاثةاطل!بةايحاول:فنيةهسالة

الضيقامنحدرهذاالممثلوننيكوانيجب.الصبييحملونوهم

ناي!نه!مبحيمثاخا...وال!راسيوالحبالالمنصةاخشابمن

.)معهمالعبيحملواانعنمحبورهويعجزواوحدهميصروه

الم?لاثةالطلبة

معه.فيقىاننشطيعولا،المهحدر4دنعبراننستإعلانحن

باكملهامدينةهناكلان،السيمنواصلانبدفلاالامركانايا

نحسولحنهذا!ونقول.عليهنعصلانيجباًلذيءالدولتنتطر

!نانضرثهانبدفلامعنا؟لسيرعنعجز؟نولكنه،بالقم

الجبل.في

الصظم،

ناوسعيفيلصن.هذاتفمداانعلجمكاتحتمربه-ا.ا(جل

علإخ!كانانالمريضنسال3انالصوابمنارىولكي.امحارضكم

اًريدالمسكين.اخلوقاهذاعلىحزنايفيضقلبيةنريم-بسيبهان

م.مصيره"واجهةعلىواشجعهليهااذهبان

الثلاثةالطابة

لألموجهوجهايقفون)ةهمازهعلاننرحهوك

الكبيروا)كورسالثلانةالطلية

(ل!عا!وه)انسالهاننريد

يطلب2كانان

.)بسيبهيرجعواان)بس!ببهنرصءان

هذاطلبولوءحتىاكنه

)...يفكرونلافهم)الرجوعفينفكرلافنحن

)يتركوهان)نتركهان(يريميونوانما)نريدوانما

.)السيرويواصلوا)السيرونواصل

المعلم

ا(()))رقمالمكانفيالعبيالىيهبط)

فلاالرحلةمواصلةعلىتقدرولنمريضاكنتلما!االهانصت

هـنكاناناالمريض!سالانالصوابمنواكن.هنانترككانبرد

المريضيجيببانكذلكيقضيوالعرف.بسببهنرجعانالواجب

.ترجعواانينبفيلأ:ق!ائلا

الصبي

فهمت.

المعلم

بببك؟نرجعانتريدهل

إصبيا

!ترجعواانينبفيلا

المملم

هنا؟نترككانعلىاذاتوافقهل

اصبيا

تفكير(فترة).قليلاافهـردعوني

موافق.نعم

المملم

))2(()المكانعلى"ا"المكانمنينادي)

الغرورةتمليهااليبالاجابةنطق

الثلاثةوالطليةالكبيرالكورس

"ا(((المكانالىيرهبصنوهما(طلبةيقولا)

السير!واص!وا!نعمقال

اما!هم(فيواقفينيبقونالثلاثةاطلبةا)

المملم

تضوقفوالا،الع!راواص!

الطريق.تتابصواان!رتم!لند

اولكنهم)فييبقونالثلاثةاطلبةا)

اثلافةااطلبةا

نستطيعلا

ا)صبي

.بهذااطالباني!مهلا

المعلم

.وتجركوهالسيرتواصلواانقررتم
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مصير،زقرروا"انألسهلفى

.ننفذوهانا)محبمنلكن

7؟الواديفيلالقاله!سصمدوناتمهل

العلاثةا!لبة0

ثنص!.

اوبرود!االمنصةاىاالصبييحماونالثلاثةالطلبة)

"2(((رقمالمكانفي

ذراعيفوقرأسكاسند

نفسكةترهقلا

برفق.نعماكانا

الخلفبءالحافةعلىاماء4صطفونالثلاثةاطل!ةا)

تماما(يحجبونهدحيثللمنصة

ا!صببم.

)يرداندونص!تهيسمع1

حياتياقفدقداننياعلمكنت

الرحلة.هذهفي

اميفبمالتفكير

بالرحيل.اغراني

جرتبمخنوا

الدواءبااملاوها

لامبمواعطوه!ا

ترجعونعندما

ا!ببرا)كورس

الجرةالاصدقاءاخذهناك

الوصوده!ااقداروتشادوا

احزيناالمريروقانونه

01اواديافيبالصييالقواثم

برفدمقدمامننلاصقينوقفوا

الهاويةحافةعلى

الموهمغضهبعيون

منهماحدمنما

جارهمنذنبااكبر

فوقهالقواثم

اترابامنكوهـة

الحصىمنوقبضة

.الرم!المنوحفنهة

لاقائل

"ا"

الكبيرالكمورس

الموا!قة.هـوتعلمهيننعيمااهم

ن!م!،يقولونكببرونفاك

المؤافف4علىدليلاهذافولهمفليرذلكومع

رايرثم،عنيسالونلاكبهـون

احلا.اعلىيوافقونوكثيرون

الموافقةهوتعامهينبضمااهمفاناالذا

)2))!بالمكاناصبيواوالام،ا((((رقمالمكانفيالم!لم)

المعلىم

ابوهماتتل!يذوعنديالمدينة،فيمدر-ةعندي.المطمانا

اودع!ماوايى!االان!اذهبترع،5.ا!تيصوىاههاحدلهبقلم

البابيطرق).الجبالالىرحلىةفيقلإلبعدساسافرلانني

بالدخولليتاذنونهمل

انضبي

)ا)))المكانالى))2"المكانمنينقل9

يزورنااجاءالمعلمال!يد!المملماسيداانهاآه؟من

المعلم

طويل؟وقتمنمالمدرسةالىتأتلملماذا

الصبى

مريضة.كانتأ!ا(لانا!حض!راشمتطغفم

هنا.اننيبسرعةالا.قلاًرجوك.هذااعرف!اكنلم

الصبى

)ء؟(()المكانعا!يرنادي71

نسااالمعلمال!-يدةامي

)ء2(()المكاناخث!بفيامنكر!لامعلىجالس!)

.بالدخوليتفضلانمنهاطلب

الصبىء

تفضل..ارجوك

)))2)المكانالىيدخلان)

المعلم

.مريضة-كنتانكيقولابرنك.طو-لمة*دةمنايىكماحضر)م

؟الانحالتكزحسنتهل

.اذى)كييسببامفانه،بمرضياكباقىفللا

للملغ

لمهساسافرلانن!،لاودعكجئتلقد.هذاا!معانمدنييمى

برنوالهظامالمعلاينلان،الجبالاىاابحاثرحفةفىقلإل

.اجبالاعبرالواقعةاكدفيقى

يلام

اًلع!الاطباءانحقاسمعت.نعماالجبمالفي!حاثارح!ة

ت!و!هل.خطرةجولةانهاايضاسم!تاكنني،!،كيس!ون

ممك؟ودديتاخذان

(لملم

الاطفال.يتحمالهالاارحلةاهذهمثل

*م

بالسلامة.ترجعاناتشم.عسمن

الملم

.الوداع5اذهبانالاني!ب

("ا)المكانالىينتقل)

العبم

))ا(()المكانالىالمعلميتبع)

شيئا.اقولانبدلا

(بالبابتتسمعالامة

المعلم

أتقولانتريدماذا

اصبيا

اجبال.االىاصعبكاناريد

المعلم

الانمكلاقلت

وشاقة.خطرةرحلةصانها

معيالحضورتستدعلن

:هذاعنوفضلا

المريضة؟امكتتركانيمكنككيف

هناابق

معهي.تاتيان-مستحيل

!ا4



الصبي

امياصابالذيالمرفي

معكللسفريدعونيالذيهو

الحكماءونصائحالمواءعلى!الاحصل

يسكنونالذيناًلعظامالاطباءمن

الجبال.عبرالواقعةالمدينة!ي

المملم

توافقهلولكن

الرحلة؟الناءلكيحد!قدماكلعلى

"لصبي

نعم.

للطم.

.اخرىمرةامكمعاتكلمانبدلا

(بالبابيتسمعالصبي."2"للمكانيعود)

المطم

معنا.ياليانيريدانهيقولابنك.اخرىمرةاليكعدت

-انهاوالهمته،مريضةواًنتيتركلمانيستطيعلاانهلهظت

ماقلتههوهذا،ممناتاليانعليكمستحيل.وشاقةخطرةرحلة

ا!ذيال!واءعلىدحضلمعنالسفراعلىمصممانهقاللكنه.له

.الجبالءبراوالى"االمدينةمنالحكماءنصلالعوعلىمرضك!شفي

*م

انهفياشكلا.الصبيا4ايقوفيمااشكلاانا.كلماتهسمعت

إلأياولدبماتعال.الخطرةللجولةبرهذهيصحبكانيود

("2"الكانيدخللصبيا)

ابوككركناانيوممن

سواكاحدليولشى

ذاكر!طعنابدافبتما

عينيعنولا

امتاجمابقدرالا

طعامكلاعداد

فيبكوترتيب

.المالمكوالحصول

ا!صبي

هذامع!كن.صحيحقلتما

عزميعنشيءيثنينيانيمكنلا

لمعلما،لاما،الصبيا

ا)خطرةبااجولة(سهقوم)ساقوم

ءاالمواعلىحصداو

مرصط)،مرصي)يرمففيمرضكثفبىالذي

الحكماءنصانحوالتمس

.اجبالاعبوالواقعةالمدينةمن

اتكبيرالكورس

سبيلمنيج!وافلمحاولوا

في!ه.ع!يعنيه

والامالمملمقالهناك

واحد:موت5في

الام،المعلم

أ،الحذاعلىيوافقونكثيرون

،ارضاعلىموالقففرهواما

ال!واءهـ"يجدانيريدبل

الكبيرال!ورس

فقالت:الاماما

.*مء/

ومريضةعجوزااصبحت

حقاكصممكنت؟ن

السيدهذامع!اذهب

عنيتتاخرلالكن

الكبيوالكورس

القومبدالا

.الجباللمح!رحلتهم

بينهمكانللعلم

الصبي.كانوكذلك

متاعبه!ا:يحتمللموالصبي

!لبهف!لم

بالرجوععليهالح.الذي

الجبلاقدامعندالفجرطلعوعنمما

القدرة!لديهيجدلم

.المتعبنشررجليهجرعلى

وبعدهم""ا"المكاناىاالثلانةوالطلبةالمعلميدخلأ

3-(جركا.حاملاالصبي

للعلم

الاولالكوخيبدو!ناك.بسرعةا)حبلتسلقنا

قلبلا.ن!شريحاننريدوهناك

ال!ثلاف!ةاطلبةا

وطاعة.سمما

"2((.المكانفيالموجودةالمنصةيمتلون)

-)انفرادعلىالمعلممعيتحدشالصبي

الصبي

-لشيئا.اقولانبدلا

المملم

أكقولانكريدماذا

الصبي

يرامماغيرعلىانئياشعر

المعلم

هذهالرحلة.ربمابمثل-قوممنيقولهانيصحلاكلامهذا!قف

واسهترح.قلإلأتوقف.الجبلصصد"علىتتعودلملانكمتعباك!ت

(-يفن!المئصةأ

للثلانةااطلإقىا

المعلم.فلنسال.الجبلصعودمنتعبالصبيانيبدو

الكييرالكورس

!هـهـااؤ،لوا!اجل

للمعلم(االعلاثةا)طلبة

8ا"جرىماذا.اءبلاصعودمنتمبالصبيهذاانسمعنا

عليهأقلقانتهل

المملم

.يرامماخيرعلىحالتهانالا،بسشدبتعبثعرانه

هـالجب!لصهودارهقها!قد

الثلاهـلااطلإةا

عليهأقلقافلس!افىا

طويلة)صمتفترة)

العلاثةاطلبة

البض(لبع!هما

الصبيانالمطمقال4اس!نم

لحسب.الصعودمنمتعب

غريبا؟الانمنظره،اليسواكن

!قىمنحدرياقبامباشرةالكوخبعد

يثبثحتىاحديعبرهلا

4،



بيديهءتى!ناالصخربا

.احدانحملاننقدرلا

الحالةهذىفيعليناا(يكون

الاكبر؟العرفحكمننفذان

؟الواديبطنفينلقيهان

الابوادإهيئةعلىايديهمواضيإنا(())المكانعلىيمنادون)

افواههم(امام

اجبل؟اصعودمنمريضانتهل

الصبي

."رجليعلىواقفاتروننيانكم

حقامريضاكنتلو

اجلس؟إانبيالاولىكانمااو

(الارضعلىيجدإرإالصبيصهت.فترة)

الثلاثةاطلبة

الصبي،عنقليلءنذسالناكلما.ياسيد.1بهذ"المعفلنبلغ

الانمنظرهاناغير.الجبماصعودمنبسيطبنهبيث!رإانهقلت

لكنفو!عبارةهذه.الارضعلىجلسقدذاهووها،غريبلبدو

اًلمرفهذاًالتلاد!س!ودالقدمؤه:ث:قلوبناعلينايملكوالفزع

.اوادياالياى"؟قالميرءواصةعنيعجزمن:3!برلاا

المعلم

؟اواديافيالطفلبهذاتلقواانتريدون؟ماذا

الثلاثهالطلبةء

.نريدهماهوهذا.نعم

للعلم

اءارضه.انوسعيفيليإرإ.الاكبرالعرفبهيقضيماهذا

ينبضإىكانانالمريضبعضؤالكذلكيقضيالاكبرالعرفولكن

ل-كين.االمخلووإهذاعلىاسىيفيضقلبي.بسببهالرحوع

الاكبر.العرفبر4يقولبرمارفدإفيوابلغهاليهساذهب

العلاثةابطلبة

-د.هىدإاتإفكلانانرجوك

لوجه)وجهايقفون)

الكيإرا،ورسواالثلاثةاطلبةا

(سالوه)نسالهادأنريد

يطلبكانان

بسببه(صرإجعواان)بسببهنرجعان

.هـفىاطلبولوىىلكنه

)الرجوعفييف!ونلافهم)الرجوع!ينفكرلا!حن

الخ(..بهبلم!ن)بلالواديفيبهسنلتيبل

المعمإ

))2(()المكانفيالصبيالى!هبط..)

المرضيصهـبهءنبانوقض"جمماوا)هانوناقدمامنذ!اليانصت

الفور.علىيهوتتئذ.اواديافيبهيلقىارحلةاهذهمثلفي

الرجوعيرنبغيكانانالمريضبسؤالكذلكيقضيالعرف*-ن

يإنإعإيلاقئلاالمريضايرج!ببباناي!ضا؟قضيوالعرف.بمميبه4

كا!خاطرطيبعنلمتءكانكفيكأتاو.ترجعواان

الصبم

فهمت.

المعلم

اواددإفىابكالالقاءعلىتوافقام؟ب-جمبكانرجعانتطلبهل

اكإبر؟العرفبذلكيقصإيكهسا

الصي

تف!ر(فترةبعد1

افلق.اولا.لا

المملم

())2"الدانعلى)1(ء.المكانمنينادي)

!العرفيوافقلاجوابهان!تإعالوا

الثلاثةاطإلبة

()ءا"المكانالىمكانهميغادر"ن-وهم)

منان؟العرفيواققابهاتجبلملمأذا:)للصبي01لاقال

نأقبلمنكشلتلقد.))ب"يقولانكذلكعليهيتحتمءلا)(يقول

لا.بالايجابفرددتالرحلةشينجمماكلعلىستوافقكنت

الصبي

منان.خاطئاكانايضاسؤالكمولكن.خاحعةاجابتيكانت

ناكبلمنسإعلتلقد.))ب((يقولخانكذلكعليهيتحتم)هـ)يقول

لكذني،الهواءعلىلاميااحصلاناردتلقدخاطثه-.كانتءول(ادإ

الفورلانعلىارجعاناريد.الامكانفيهذايعدولممرضت

ترجعواانايضاارجوكم.اواناالجديداالموقفبهيقضيماهوهذا

ناعإهكنهعنهتبحثوناللىيالعلمعناما.بيتيالىوتعيموفيمعي

فلا-ارجوهماهووهذا-تعلمهيعإكنثإيءهنلككانواذا.ينتظر

واما.نواجههالذيالموقفهذامثلفي-.الرجوعهويكونانبد

الاناننيبل.العقلمنتإيئافيهاردإفلستالاكبرامإرفعن

،واعنيالفورعلىبهنإاخذانينبمإيجديداخرعرفالىحاجةفي

موهـسفكلازاءتفكيرهدنيرانالانسانعلىيحتمالذيالصفبه

يواجهه.جديد

للمعلم(االثلائةالطلبة

الواثعكلكانوان،رعقولال!ييقولهماان؟نضماذا

البطولة.منخاليا

للعلم

ا!كمافولانبدلالكن.صتشاءونماتفعلواانلكماتركاني

والاستهزاءءنكمبالضحكاتعليكمالناسينهالروعوفرجعتماذاانكم

بعاركم.

العلاثةاطإلبة

نثإه؟عنيدافعانالعارامن

المعكإم.

عاراراييفيهذارإس.لا

الثلاثةاطلبة

واعليناا!ضحكيمنمناالاعلىولنررص،جناالرااللنعداذن

واعإديمعرفيعوق:"ولا،ا!موابوالورقافعلمنبناالتثإمير

صحيإحهإ.بركإرةالايهانعنبائدتقيإد

ذراعيؤودإرأسكاسند

ذراعه،فوق

نفسك.تجهدلا

برفقانحملكانا

الدإيرالكورس

الصديقالاصدقاءحملهكذا

جديدارإفاواسسوا

جديداوقانونا

بت4.اماابالصبيوعادوا

واحد،صففيساروا

متلاىإمصف

التف!ر،ووجهالضحكوجهفي

الجفنمإمضةبعيون

واحدمنهمما

.جارهأوصاحبهمناجبن

مكاوقيعبعالغفوترجمةالقاهرة
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