
صادشعدصادرنخمارفش
عه

فيهأضاعاذ،وجودهمدشوماتدقدوذامعانيسكويوء،لم

بهاالتنتصبثاجلمنطويلاناضلالت!؟،عليهإلعزفىةا)قيمكلالانهان

.الوجوديوكيانهصرورزهمي،أهداقهاوزحقيق،ع!اوالدماع

وجى-دانفيالفقدانهذاانعكس،القي!لتلكالعالمهذاوبفقدان

حيالم4،ديمايرة،يةافكرواالنفسية!عا!ب!از4صميعوفياهمراانشان

ذازه،علىالانسانانفلاقفي،اك.قدمدوافعمنالمسيرةهذهفراغفي

منذرىانحدارهفي،ءمرهدلالاتعنوانفراده،نوعهعنابتعادهوفي

!--المسمنعارثةذاو4ءلمىع!نىرهوفي،وآ"ا)4و/أملانهتصوراته

قيالموغلةأعصوراهذهبعد.ةسهالانسانفوجد،2الانسافطالوجود

لزوجةترتذبه،والعذابا،لامقريقفيوحيدا،بائساكالنا،القدم

.للعيانالماثلةالموتوحقيقة،المتلالثضلأالحياةوقلقالزنخةالولادة

احبطةاعلىالاعبادعلىالقدرة،عدماقرو-واام!أماكانولما

رتيبةيوؤ--مكرانسانمعتمف!االايامفان،الرئيسيةالقلقسماتمن

متثائبة،تتملمىلوكانها،عسربكلالازتحركلا،سخيفة،ثقيلة

?رهلة،،الع!ماءةشا!،الحيويةعديمة،النشاطمفقودة

وزدهورهـ-ا،أءجبوبلاهةبط?جيبيتمطىعذاباًنها.بةكشيحة

يزثدأن!يراد"مقصودأ!التأ!بماهـرزاوكأن،مننمأنالزمنسيرفي

اًلسامبمليشعرانه..الوجودهذاافينكبتهومن،الانسانهوانمن

ببراثنيحر،ظامهمخوفي،دماغهدي،وأعصابهدمهفييتفلغل

فتتمدد،نفسهأوزارمنوزرورعلىيدبهذاالسآمأخطبوط

وزتبعثر،زتمزقأضعودوزاتمءزتجهثم،وزتفنتزت!هزق،هكمشو

أ-صىرفين،مجنونةموبقيةؤغمة،ءرعبةوجزرمدعمليةفي

استذفادعملية..الحزينةالوجودقيثارةفي،أجش،دالب،مستديم

-هـطتوالابتساروالاختزالالتويهفبها،جدوىذاتغوذافيه

ذلككليلف.مصمترصاصمنبايديضآملهـامنتلطم.لكاد،واضحة

التفخبروالحممتشعبهمطويلليل،آخرولالهأوللاالرعبمنجو

النهارلان،بعيداوقريبنهارفيأملفي4ذس،ازناخةواوالبللادة

يويخسكو،معبممنمعدومءننرةوثمسوحرارةدفءمنلمحيهبما

يسظيعلايونيسكولان.اغبراءاالارضهذهعلىالانسانوجدانمنذ

بوجودمامايويؤمنأن-ايمهوزعامنطقهحسبعلى-يستطيعولن

؟فالحركةوزبعثيوزحيتعش،الارضهذهمعلعلىحيةجاذبية

وقيممعانمنبهالتشبثبضحقماالانمىانلي!!ن،الوجودهذا

دالو!اث!ءهو،نفسهاالحياةلاالحياةاعتيادانذلك.ومثل

إاعنهمتئأمحنش

خرن!ىر!لمعيرسة-عبريضر

اعسر.كلاعسيرةذالهالمالامكانيةهذهكانتوان،المحياةهذه!يالممكن

،)1(الحلملهذاتج!يداالاالانسانمل-سةحلماال!يىةكانتواذا

زصمدالتبمةاوحيمااالحقيفةهو-اوجوداهذادي-قالحلمئمومن

الاخرهوحلماكونهيع!ولاالذيالها)مهذا!يالان!،ن.جرقيأمام

ايضا.

وى-يىسرالانسه،نحياة!ي،النروكالضطورفانك4ذوعلى

زمبلآلحطةمنل!يهقلب-الحلم-الاونءانيحتضنالاحلاممناطار

والهصزاتوالاصطداماتالانخذالاتهـ-نسلسلةفي-أخرىالى

الى،امهرحممناًنحدارهمنذشباكهافيالانسانيقع،واءاتوالاك

ام!لامواالراحةحيث،الارضامهازحم،عليهماسوفغيردفعهحين

.الصماء،ا:كماءاا)طبيعةعناصرفايافبموانتلاشياوالنضيان

رربطرابطلا،افي،ثووبودا،مشوهاسديماالعالمكانولما

يثعرالااتشويه.-هذابحكم-لهبدلايرونيسكوقانسان،اجزا،5

لهوحرفلاالذيبالخوفيشعروان،الصاسبين،ال!،ةفيبوكمانه

بلوصهمهايهم!راخياالفجيعةمننوعهوالذيالخو!ذلك،نعليلا

دحيت،مأسويااختلاطاالانسانهذامثلعلىالاءرويختاط-.يخنعذر

3اناذامايعرفيعدلمانه..نفسهعلىالاء"يادحتىء!ليهيتعذر

يبهطهكصأ،دبهـظهفالمعزا"ذلكوعلى.)2(اخرىذاتانهامهو

.الناسبينوحيدهوكم،،وحدنهفىو-يداًنه.بالنلسلملاطالاخت

هبىءـكطاضطهادهاينمحهلاتكبمااوحدد4لان،احالينابينلديهفرقلا

زفرقلاالتي،الحياةشذوذالىذلكءمببويعود.اوضعيناكلافي

زتلاءممنطقيةقضةوهذه،بينهالذنثبريقاذنمعذىفلا،المواقفبين

بهيرانجيهيحملحداىالفذوذهافيزغربالتفطالشاذةالحياةهذهمع

صدفالوبثمو"ن."موجوداكوؤيامنأحياناأعجب)):الؤولعلى

.الوجودهذامعزتلاءملاالحياةلان،والدهمشللتعجبمدء،ةنفسه

ولاننضئيتى4وجنونهوبطلانهووحشيه4ورعبهالعالمشذوذان

عن.ي!ريونيسكوزجعلمنهينبعثالذيالمجدينجبروالمقتوزواله

والوصثيةالزوالغيرلالعالممنصورليايس":الكلماتبهذهذلككل

ماكل.اللامجدفيواكراهيةوالرعبالملاشيشيئواوالغروروااحذون

،الفهشاك،قها!ونا:طفملتبمفيوفهـمتهرأيتهماوكلصربته

نجيه.ابير-بتالخرا1ا)

نجيه.ابير:تيتالخرا)2)
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ابدالميلايطودهاالتيال!لال6الصمتيغطيهاالتيامراخااهانجبن

هـ-،"كشنفيابمباناهذافبمخطوجودءنبدلااذن)1(.((الدهر

الاشياءارنبكتولماالمرعبللاطالاحثهذاالاموراختلطتولوالا،هـ4

أحدلاءاهذا؟الكيانهذاديالخطوجههواينولكن.الارتباكهذا

اىاالاينت!يلمحلن،ذلكقعلمااذاهواو،معرفتهيحاولاو،يرعرفه

،اهـديخللالكي،ناساسفيالكامناخللالان.حتماعب!هوما

آخر.طلمااماعااوكانلكياناهذاغيرالكيانكانوالا،منهمفرلا

مناعىولاجديدةاسسعلىحياتنابناءمنمنكاصفلاذلكوعاى

الاذهابةالىالعودةمنبد)2(.لاالبدانيةقامةالال!اىالعودةامن

اضىرامكافحةمن!سوحةلا.!انحنالتيقياوحنتمنوالتخلص

.الانسانلص،لحالاوضاع،خييرعكوال!ملللخيروالانتصار

أذنا.لجدلاالمطالبةهذهانالا،اقئربمحاربة-طالببيرانجيه

بظوله:والنتراخيرالمحضيةيفلسفافىيامالحكهدوداردلدىصاغية

الآالم!هأان؟الخيرهووماا!شرهـومايعرفمن!كلمةمجرد!الشر"

فيمايقياحةنترهـناءسات"ثم..)3(((شهخصقيافضابباتمهألة

الذيالاخلا!كه!بالمعنىاكسنعر!لاالطبيعةبانذلك.طبيعيايحدث

تكنه"ء،و!و،ءدركاعافلاكالناالطبيعةلكالتوالا،نحننعرفه

ءلميه،التعرفيمكنلاأمرنف4ا)ثذوذحتى.تكونهوان،وليومفي

الفاعدة،"قفإناي!ولانيقدرمن":بقور4بذلكيعترؤطلوداردوهذا

،تباس9الاءنالةدر!ذاعلىا)حالكانواذا((؟الشذوذيبدأوأين

اصااخراتيتاونحوإل،خراتتالىاك،سنحويلاذنامنرافمن

انالناسنجبر.!ولالتاريخالا"دطويلةمستمرةتبادلعمليةفي،ناس

ذإكيؤكدهوها.اخراتيتامنأفضل-براًنجيهظنحسبعلى-

يقنعلاالقولهذااناًلا.((الخرات!يتمنافضلالانهتان)):بقوله

و،كني.افضليكنامانهأفلام)):بقولهيجهبهولمذلك،دودارد

)4(.((نقولمارةولانتستطيمالتبمووكبماأوحدهااًلتجربة.اعرفلا

احتهـالاتغيرإهدولاعداهاو"،،القاطعالد&لهيوحدهـ،اتجربةا

.وتصورات

برثخلصانا)خبرءنأليس،احداهذاالىخبيثاالوافعكانواذا

؟الخهالامعااىاباللجوء،الوا!عهذامن،نالانه

اخطيئةحيثا،فيهزحنارزيااوضعافياحالا!تطلثهماهذاان

م-نرفىكلفييعشهعشالشرحيث،امالعاكيانمنجزءكلنلطخ

ءئلعالموؤ!ه!لم.ثابئةحقيقهتاماانتفاءا)براءةانتفاءحهت،اركانه

الفرارغيرخلاصمنيبقىلاوالادانةوالنترالخطهئةكيمغموسهذا

ابراءةفياآثارمنائرالان!انفييبقىاتاجلمنوالوحدةوالمزهـة

هـذافياخراتيتا.)5(ءرإضفيهمن،كلءريضامعا،مدانامعا

يذكره،كليضيعو،باستمرارالتهسويرقى،باظراد؟!زدادونالعالم

ووحمنه.!ا،وحهوانيتهاوشثقهااخراتيتازناخةفيبدءاًبالبشرسة

عررىوالانمثىالذهـرينهابمريضاح!،سغيونفسهاحبابرصدلم

جميممناك:خعضءنا،،زاؤاوال!ف!ا)يةبألقوةيقارنيعد)!.السواء

هذاوا!ن.ديزي4وزوصببيرانجيهتحيطاقيميالحيواناتتلىن

بهراذجب"يزعز!انيم!ضطيعلااخرافيتافييتوثلالذيالمر!البالوافع

الاغراعمقاو!ة،المقاوءةعاىبقدر-"،يرؤمنوزاللالانه،قدكلليهموءىءمن

واص،!صقاومانه.يدفعلاالذيالخوتت!ةاغراء،الجارفا!توافي

الالممان.بر،غلظالانسافيةحقيقتهاثباتعلىيقسموهو،اددايهتسلم

وءافشائ"،جمهلمةءاؤ:ات-زوجنهنطرفي-أيتالخراكانتاذااهـا

انغورواالاشهمئهزازعاىتعثقهبهجةحبواناتانهايعرفانه،تظن

تنحدرانقوكالمعفهن،الاا"ةتتب4كالناتتص:الاوديزي.والقبرؤ!

،علىانهاني!لهاطارفيوح!دابحيرانج!وظل،فعلتوهكذاا*ملكنم!الى

ايسهلن.مارتن:اللامعقولمسرح)1(

تبتالخرا-؟و3و2)

ية.الانكليزاكربرمة:الخراتيت)5(

استىخراتيت،خراتيتالىعجيبةوبسهولةاضاساكللحولحهن

وبربنبينهايحولنقسهعلىاعتمادهلان،بتلابيبهالامساكتظيع

الههيزةالانسانيمةوهذه،حيوانيتهاجماعمنالوىانسانيتهلان،ذلك

ل!ن..:فخربكلا)خراتيتامامحقيفتهءنيرعكن.لجعلهالفر)دة

نا01اناكماباقانا!ا!همكملااقصا:ايكماانضملن.منيتتمدنوا

.))6)انسان.انسان

اسواهومالان،اسوأبصورةالا"رزصويريمكنانهصحيح

ناتصورهبيرانجيهعلىيعصرالذيواهرنبس!لةيحدثانيم!ن

نا.هذاالمسوخهـالمفيالوحيدكهنالمسهالانه!انيالكائنهويبقى

الىاتتهربالشكوكوجعل،عضدهفيفتالخراليتفطيععن"انقطاع

كانتلووماذا؟يقول"ايفهمكذولىيقولمايعبر!لاذاهـوها،نفسه

)7(ا؟باطلعلىوحدههوءحقة،وكاناخرافيتاوكانتصوابءلىديزي

و!ولحولهتحوماخذتالتيالشكلكان.كذلكالامركاناصءاذا

اينيعرفيعداملانه،دغسهعسنيثيشانعلىحملاحملتهرأسه

تمهـاالتياصورةافياو؟ءتلممسالذيج!هفيهي!ل؟هي

كاها-كابوسأقىالمسطاو؟كانكماهويعدلمانهاو؟محملقامعد!صا

داءضقهتل،يصمدانارادلفد؟يعصر،ا(وكلةشديد،ثقيلحلملى

يرةولويخجعلهالانيرمزقهاذياالشكان.صهدربرحابةصمودهعواؤب

متاخراوقتاولكن.افى،سبالوقت!يمعهماذهبان/جبكان))

يقؤلحين؟نابتيقينالىيتحولالذينفسههوالشكهذا((.الان

انا،جميعا!مساحار)):الخرانيتجميممتحدإلانفمهسهعنمدافص،

إ((مطلفااستمسلملن.اك"ايةاىا؟!اًنا.اتبقبماالوحيدالانسان

يكونانبعد،اءلبصيصليانسافيتهبيمانجيهت!مسهكفينجدوهكذا

نا-ستطيعوالملاز!م،البشركلالسودبطلالهلففدالحهوانيةليل

هو.صمدكما،ايصمدو

و!بما*جوزوااشبغافيمثله)اسبما)كر)فييوبكوانساناما

!،ن،الأياممنمفىقيما،ازمىانااًن.والجلاءاوضوحاغايسة

تلكءنسماهـ"ايةفي،اليوممنساعةوالعشر-نالاربعفيمضي!ئا

؟هذاحدقفاماذا..الساعاتكلفيا!نمظلمواكنه،الساعات

كلمالانناربما..))اثببخقيجيبهالكلاهرةاهذهعنالعجوز.لتساءل

ذهـك3ل-ببان،الفاويةفيقاكثراكثرانحدرنا،السيرغذذنا

والزء،نالخبهبف.)8(".الدورانعنتتوقفلناضيا،الارضالىيع-ود

يدكبئكانولالىا)طركالق*ضسىالشيخجعلالدبامعالمظمساذيا

!لف،4اغنبسوىشي*المديئةتلكمنربقلم.يومذات؟ريس

تعهر.ازمنا،!ح-رهودالا!العطيمالجهرذلكتحتشيءكلانجرف

وهنايتلاعب.الط!لمياتمنكومةغدت،آ؟نارهاانطمست،باريسوجه

كلهلآالىل!حواهما41،م،!(أ95لأ!(أم،م13كطبا!هيونيههرو

ا)صذيبللمعنىلبجعلهاثمومن،اطفيالياتاتعنبمالىفهاهـم(5،3ألص!أ

قصيدةأوهبم4،3،!أ!5أ؟ه،)م!ان(فبماأ؟!3،ام91أ؟5،لبصار؟.يد

يونيه!كويفربالتشويهوب!فىا،؟لمغقودالفردوسر)لتف!ورةاءكون

لاكاويونسخريةفي"،واضحذلكمنوقصده،واحدبحجرعصغورين

..احدعلىتخفى

نااثليخزو!ف،الهجوزءتاولةجماهبالاتالج!.برةالاءورومن

بريتمهور،لملاقاطعارقضاالا"ومةهذهيرقضالاخيراكنو،امهتصبح

تكونان،اجهداوسعهاما"جهدالمزعومةاًلام.ايىنمهذاعلىممرا

411تستمعانتستطيع،ابنهاهويهرونوان،!دنرو:"مىحواء

ذ)فى،ضشدلأفيرىانىيخالم!ن6والازهارالريراحينبين،وتراه

امه،ليمستاؤهاذلك،سماعهءنعاجرة،لؤينههـنعاجزةفالعروز

لاهذايتمهوبسبب..يتيما-حيا.لهطوال-أكانفهـو،الواقعفي

رسالةيحهل،رسولاالشهيخفي"رىالعجوز.تلكامهلوجودمعنى

الانكليزيةماكرجمة:الخراتيت7(و)6

الانكلببزيةالترجمة:الكراسي)8(
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بدةلا)ءازاللاهـااهـءلالان،شيءكليحطململانهلمللانسانية

الاجنرالىوحملها،الرلى،دةلدثأاجلمنالشيحيعيننىان

لاله،!مبهكلمنعليهيوام!بل،ددكينلارلأاهـيخ.الصاعده

.)11جمعاءوللاررليه،اورسلث!عطيمهرسالهينجبانيسسايعع

ب!دهدحتع!انحالهسنديساد،ذلتيفتص4المفدسالواجب

بظرووأس!انللان،اليهللالمىيعلنهاانعليه،لنعسهالرسابه

اءادالجدهاان!يمثنالأورراما.ينعطرهباجمعهالكون،بلهاله

كمااكمماتواالعسناسجدانيمكننا.!يالثلامانغمستانحن

والحدي!4،المدينهوجدلاللهذتوجدثطوادا.الامكارفجد

،ىلتددهادنمطهدهعلى.ايتامالصدكدم،ءننميكلدناعادوربما

اىولىكا2مبرره،الاكطعمن!نهم!ه،أال!صهد!بماااصعبراعلحىدرهىا،مجور

الأكرار"تهالرااثصحيرلمبحيت،الأيحطءمهونره،الهمليهالمحاكمه

اشىيح-لعن..رايهاب1وصو،منطعهاواحعيه،عماهابرجاحة

لهبدهـلا،لسانهوو!نلضهمهالحد-تعنعاجزسالعناعههذهمع

،ء.جمهورا"،.منهبدلأ،المهمهبهدهد!عياماستادأي!نتاجراناذن

إجه!ورا،الأعتياديينالناسمنجمهوراوطونانينبقيلامطبعما

...والعلم!ءإلعوالمصالأملاكواصحمابالنن!خصياتينضهـنحنما

ركلاير.،ىالنسحعن!يمحدثالنيبالرسالهاهلهمالدبنالموآعلية

،نشيءسشعردونوالان...حياليعوالأ!كنت))ةبالوله

دييدورماادردنمااللداناوحيداناداتى،،وللخطيبلكلمحسكرا

((.)2)يحصد

رسا!سةالعالماإىلابلاعهاادنت!يخبهاي!نبعادنيالرسالهان

ناذهـك،بالحإفةالتالةوكلالأيماننلميهاثانواو،غريبة

منمعنىلايوامتلادناالرسالةهذهدونلولال!نتصخشخصي4خواء

وهـصعن!يهـهـامعصاددينوالعجوزالشعخكانولو.الجادةالمعاني

،التياكنيبةالمرةحقيقتها،حخيعنهاعلىالرسالةنتبدت،يافعهما

هذهل!ونانوتخشى،الموصوعي"الحرنعهاىاا!نظرمنتخاف

،ودماءةالزوبيئتفاهةعلىالنض،هـ!الوامعهياالموضوعيةالحقيقة

انهماصحيح.برينهما.بربظالتيالرابطةولفاهـقى،وجودهما

دادرانانهو،يتصورانو،الىةوهماهماي!حلود!االحياةيتوهمان

ء،ضيهمايذكرانو،الادوارمنبدوروالقيام،الاءورمنامراداءعلى

مجالالهمايفسحانوهمانوصحيدح،يريدانال!يالنحوعلى

دراسةءني!ينالاكلهذلكلكن..وارت،ملوا!عبتللتسليه

مقتنعنامهكائن))فالشيخ.خلالهومناًلواقعضوءعلى-شخصيته!ا

اعلىمعلا-دون!مسلديهلانالبننرسافرهـنمتميزبانهذلكمع

بمظهـسرويظهـر..جدا"عايىنطرةنفسهالىينطراًنه.للحياة

،فانه-واهمنشآناارلمحعولانه،احمقتفاول!كطنفسهعنالراضي

نداالتبما)مرصله.لقدملمالحيانوان،تفهمهلاالناسانيظن

")3(يستحقها

اثخ،تفخصيةعنتفاهةءصلقللا!يالعجوزشخهيةاما

الاوهـابم6وبالاكاذيبوتنئتبثهـ،16"وغرار،وهوانهاسطجتهافي

منفون.تستطيعمابكلوالامالزوجةبميزضتحتفظذلكمعاولكن!

أخىفو.أ،بمرهوغشاوةغلتهعلى،زوجهاتشجعتنيلافهيولذلك

تقت4وضهفت،فوتهوهنتمااذا.يسلكهالذيطريقهفي،بيديه

والزوبرءالامشخصيتبمببنتجمعوبذاك،الخذلانواصابهبنفسه

وزمهرير،الراهنج،تهماصقيعلمحي،الحرارةمنشي*ف!يهجمعا

القطبيةار؟حاعواء"ناخاةاتلكاكتهفوكلاالماضيزواجهماسجل

وجوهنافيدشنفتهبتزاللاواكبهاوجودهماوافعخواءتملاالتي

ا!تيالفراخذ)كان،الالميكونماافدمؤلمأصفعافتصفعها

الحوارذلكفيغولافنتكل.وره،انيابهعنيكشررعباجوانحنايملؤ

.4الانكليزرألننرجمة:أالكراسي)1،2)

اسكندريوسفترحمة-برونكوكابلليونارد-الطليعةمسرح)3(

،عل!ى،وافداوليواجهانوهمابقوا"مااشيخانايتجاذبهالذي

عزلة:و"فاة،نجببةطولبعد

مئمزلين.نعتنئىاننا-اثيخ

العزلة.يحبزوجبمقان،ا(جتوءعلىسخطدونسالعجوز

ثم،اصئارةبا!صداياضة/رامارسوانا،يودراعئدنا-ل!نتيخا

بنظاهه.برأسولا،مواصلاتخط!"،ك

فيالمساء،ومركب،الصباحفيانمردنيسيرالاحديوم-لعجوزا

الخاصة.المراكبعدا

الظمر.يطلع،حميلاالرو-كونوعندما-اشيغا

..اداراعاىالقازمبه-ثويىاتداً،هـ،يضطلءان4-الهجوز

يستريح.انيستطيع.كانسنهمثلفي،حقا.يشغا"وهذا

هـ-اتوذكبر.ا"دفأنبجوارشائق،النختاءوفي-لشيخا

+!.باكملهاحياة

.)()مليئةولكنها،!واضعةحياة-العجوز

ازيفواجزاللمان!،؟ءالثرنالتواضنهالكاملةالحيانهذههيفما

؟لغربة،تانالا!والشعورارتابةوا،اطهأنينةاوققدان،الانافي!ةو

"هاويغيوالتدهور،الحياةمعينوجفا!ا!يىقيهذهوافنمزق

القاتلة.العزلة

ءاضعن(لعليااأشدفىاىاالشيخيتحدثالا-).بئهذهوازاء

ح!ن)):فيقولشي!قةبرومالسية،رقيقةبلغة،حمملي،!حهق

..اًلجرأةادينلكانتاوآه".حياكوكبالقيمراكان،شباباكنا

نستطيعهل..اخرىءرنلضمالهةااطوبى"االايامتعيشيانيدينانر

قوسىفييةدلمم.كلاكلا،آه؟نستطيع.هل؟الوراءاىانعودان

خطوهـ!خلفه.لاركا،كالقطاربناماراا)زمناًنطاق.منؤعازمنا

،بالفقداناشعوراهذاان.)5(((شيءفلغقدنالقد..جلودناعلى

حقا،"عذبةذاًتعنتعبرسلمجةنفسم!بةانطلاق،شبمءكل!ة-!ان

اثيخاانغير.وصدقواخلاصبعراحة"ادخيلة!!اب!اتنطق

ل!مشقر،مدةالمهالزائفةالذاًت،الثان!بةذاتهالىيرعودهـاسرعانهو

تلكعئ،واصاعؤقدءمى،بذلكمعوضى،،مطهث،آ!اشرنقتهافي

ازالفة،انئتخصيتهءوكدانفسهيعلل!قروح.هدراذهبتا)ءكماالايام

الداخليةالحياةهوانقذننماان)):فيفولالتوكي-دهذاعلىمصرا

)6)((.ورصالت!ه!والفلسفة،العلميورحثي،التثف،ولهادىءلبيتاوا

الحزنعيزيصدلمقيقىمابانيعترفاشبخافان،ذهـكومع

ص!اوصفااباغالعجوزتصفهلبقىالذيوهذا،والئررموالاسف

التيافاجعةاوالمناجاةفذدتهالذياطفلمعل!اجرىماتتكر

ا(طيورزسصمعين!لإ))ا)طةللسانعلى!قولالطفلذلكمعتباداضط

بة.والابنا&!بعنراس!حاناستلإعلا!لر:بلتجب؟تغردوهي

يعودو..زرفاءا)سماءطةلمحبمايا،كلا..ادمايلط!هايةفاسالسطء

..خيرةبر،نك!اراكةاحببتك..خدعتينبم:لفدلبمرخاخرىمرة

ناابل9ومن.)7(-،اعئهقلعتالةالميتةباللإورملاىاثوراع

هـنبحدثانعلميهلزاما.يرى،زوح؟4فجيهلآعناثليمخيهـون

الاخير،التزعمىوهيبهتتشتبانارادتاتياوالد،4،والدت"وفاة

4لاف1الب،ي!لتفتاندون،الحفرمنحفرةبانفاسها،في.لجودوحيدة

ه!يسمحلاصت"ااوفتاوهـانرقصحفلةالى؟ريقهمياكان

يتركوناب:،ء.دائمايحدثماهذاانيعرف.يهو!ءانه.؟لالننفات

هـتهرونلاكنو،احياةهـكاهكذا،آباءهميقتاونواخرون،امهاتهم

زكونانوط:يه!.شيءفيأممرهمايهمفلاا!خروناءا،تهفبهالحياة

للمجتمعالمميزالطابع،وتفالةخسةمنفي!ابما،اللامبللاةهذه

عنوواستقاضلانه،الانهان!ه!وجودهمقوماتكلققدالذي،1ا!لي

ا!سابف.الممهدرعننفلا)4)
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اعضاءإينلةال!راء-لملأتاومزقت،المشاعرحجرتميكانهبمبةبصلات

افطيعاروحمحلهالتحل،ةاجماءاروحعلىوؤضت،معالمص

علب4.لفرضةالحياغريزةلان،اكمرديعرلىلاالذي،الحيواني

الانسانبلآارر-هات؟ئتفياطاعةاهذهوبدافع.ثرضااطاعةا

كا،مرتهلس!يىا،"باءتصبح4االةردالميزاتحتى،تاهـاانتفاء

الانسانعلىهـ-يطرااروصىاا*مىانرىولذا.النسماتمعدوم

اضجاعاهذا،نفسهاإصةالهـومعالمضياعحدالىادظرتجلبسيطبرة

استطي!ى-علا..:((زوجهاتخاطبوهىبقولهـاالعإوزتجدهارزيا

وهذا؟(()1(اناساهؤلاءكلىيريدا3ما؟هممن؟أنتاين،رويتك

زوبخه،هىاابنيعرفلافاذاك،الضااثمضينانصيبمنهوالعمى

4اؤ،والم5اتراجهاتابعضمنب،ارغم،اتقدمافكرةعلىاصرارهومع

برا"ل،ف،والانسانكاهلهـنرف*4إمكنللانسان،نالانساستغلالبان

نفمي،لمه.تاًنا:)ءةولثبذلكيعترفذاهوها،وهويض"نفسمهينسى

ةكراهـ!.لجعلارداوهو،ذاكيقوللاوكيف".آخرشخصافا

لان،اداروفاطهيعيااوجها.لع-داموبر"لان،ؤفاهثيالانسان

اؤميىلأ.اىاالوجوهحولالموازينانقلاب

رازلمص-مخالشهعئهيعببر9اهدافه.رحمقعيقهفيالانسانفشلاما

رجليانغير..الجبالتسهلمق..لرياضةاجربت)):بقولهملموسسا

الخمشبوبر-دتاسلمادرجاتتسلقجربتوحين..بييئهضالم

اردتوعندما..الجوازمنمنعتالسفرفيرغبتوحيئ..منخورا

ول!ن،البرفيز(جبال)عبورحاو)ت..اجسوراتهاوتالنهرعبور

ؤ-صالاءليفقدلمارثيخفانذلكومع.((هناكتعدلمالبرنيز

،جاهزةالخطةووبخاصة،متسعاالوقتثياناذ،الانهافيلاانقاذ

.الذاتعنالتعبير!كلةتبقىالرئيسبةاثكلةوبكن

4دتصدىمافيكل-يويخسكومسرحجوهبره!المشكلى"وهذه

.وانهاكورهقمشقةمنعاناهماكلوثيرئيسيةموضوءاتمن

فىتبلالألها،االمعانيايصالكستطيعتعدلمالكلماتان"ذلك

بكلفرد((وشيجةمنلهاوما،وتداعيهااثخصقيللصلاتاهتماما

واصب!ست،اجا،1مى!وجدتالتي،مقوماتهاكلاللغةفقدتولذلك

فب4تلاثت،مفهوموفيرم!ولغيروجودا،اعياءفكيانا،مرعباعبثا

،اكالادرعسيرةمسطحةبلأغرسماتءحل!،لتحل،الفرديئاتالمسم

انكايزبلأءدنه"متمدنةرطانة،41*قىالعديمةالكلصات"لم،غشاوة

مبهذا-ة،.با،؟ءخشنة،حاد:في(الص".اءالمغنية)فيكماحديثة

الفدرهذاوءلمى،لشماكلةاهـذاعلى-ولغةمن7كاةنخرة،متهالمحتة

ووه،ارئي--ءا4وموضوعا"أيونيسبشخوصتليق،ا)ءثماعةمن

4موضوءاببنالملاءمةاجلءن-الغبرضلهذا-تشوإههاكلبتخدم

فيها.شحركوناالتىوا!لثة،وثخوصه

الرئبةالموفوعات:))بقوا"الموضوعاتهذهعنايسلن/شحدث

اتصالهوصعوو4،وعزلتهالفردوحدةكتئاولءسرحياته!ى!ممرر'لتي

ا!لهـ،بالمجتمم،وانس!جامهالمهيئةاخار-بيةاللضغوطوخضوعه،با!خرين

."21(شخصيتهتفرزهاالتىالداخليةالمذا"للضغوطاذعانهوكذلك

0،.،4علإ/ضرتبما9الجئس))!يالو!وحكلواضحانتلمسهذاثوكل

واصقية،نفسهالانى(نهويةغموضمنالمنبعثواًلقلق،الامدممشاعر

غرراء-جعله!!"كويوفيشخوصتلفالتىالوحدةفانوهكذا.(،اهـوت

انفسهمعنبل،حسباءضاءفيهيكونواانالمفروضمجتمعهمعنلا

ابناءعذابفيالرئيمصيملسههباهيالمضاعفةالوحم!وهذه،كذاك

التطلىعمجرداًو،غورهسبراوادريىيمكنلاعذابااثلامي!طر

،!ديرم،جديدنوعمن،ميتاف!بؤيقي/عذابلانه،م!أفرهوتعسس،اليه

إونيمى*ونفه،كلص(تكانتولو،عنهالتمبرمنالكلماتتتمفنلا

وتتعقد.يوئحسكومضلكلى!تا-ليهئاومن

علىرسالتهادى!دانهاهصاويعنسدوهوالمشيخعذابانه

الانكليبزيه.الترجمة:الهـراسي)1،

ايسلن.مارتن:(الاءعقولمسرخ)2)

والامبراهـ-سورالفارغةاكراسياءواجهةفي-وهو،وجهكمل

بطن،تؤمنتراللاالعجوزالتكطءذابانه.الابكموالخطيبلموهوم

المطلقالياسعالمفي،+ـذاالضقاءعالمفى،الحظوظمنحظاها

ا-فىياالابديالامبراطورذاكرةفيحظا،زوجطهـعتعيشهلذي

يىخلدهىااسميوه-اسيحملشارعؤكبماوصظا،دائمماصيتذكبره!ا

ضهيربهماووجدانيهمافي،اخالداناازوجاناوهذان.الزءنانف.غم

اكىالانسانب"والرسالة،الموهوموالامبراًطور،افارغةاالكراسي!مي

ا!لمه،خيبةو،انالافتفاهةعلىبنبارزصمثلهسءيقي،ن،تبلىن

ووحشةمعضاههـلمنوجود51وخواع،جدواهوءدم،العالم.تة-مض.ع

فيجمهعاملموسةاكلوا!راهذه،ال!بباةظاهرةوعشوافة،اكونا

"وقفليبررالظواهرهذهءن.د!ونايسلنانالا.دوتكوسرح

إجتمعاظاهرةعلىير؟زارزافى-وهو،اخلاقياتبرلرابوف-كو

بقوله:يمفيرذاكوالى،يونيسكو)--هامهدثاايجعله،البرصوازي

فصيمع،يتواجداناتنانرئيسي،ن"وضوعانلهلهونيسك-ومسرح)

علىالاجتجاجهواهميةالموضوء-نهذبنواقل.نفهاالمسرحية

حقيقيمة51القيموفقدانالراهنلآ،ا!ليةالبرجوازيةالحضارة!وات

)3).((لجباةاءهانةمنذلكعلىيرتبوماالمحسموسة

لذاكالرأيهذاغيرإونسكومسرحفيفيرى.ا.ويلورثجورجاما.

المشتركةالعزلةجمهورهإرىانعلىاساسايرونسعكويركز)):يقولفهو

و-ودهمجلتشكلاقي،ليوميةاحياتهـموصاو"البشربهنات:اداةا

دقوله:نفسهدونسهوذ)!كيعزز)،(ءحنىايمن-الارضهذهعلى

اعرفلاوانا،الاطلاقعلىامالهاهذاالىاتميلااننياحسانني))

((.امالعاينت!انينبننلمن

يونسكوعند.-فل!ءفيةخلفيةلهاللاانتماءهذااندلافنهلهومما

الاسياءيتاملاعدميةاهذهخلالومنالعدميةبيداءفبىيضربفهو

وصعوبةنفسهوجودفييف!رانالحدةمنبهيبلخ(معكوستاهـير

هذهماواكن،موجودانا:))مثلايقولانه.الوجودهذاتحديد

."تحديدهلصعب"شيءهذافان..))الانا"

رثضالىليحولهامققداتهايىنفم!"منيئتقلافووضاوهذا

اذهوها،ءطلقةبصورةلمهبئالمهنبذالى،والمسبباتالاسبابلكل

لابقوةمدفوعونواننا6شيءلايسببلاانهاعتقدانئي)):يهول

قابلداخلنافيشي?كل،سببلهشيأءقلا.كنههاادراكنمم!تطيع

قابلةعهرهـك!النني))اخارجيةاالاشياءوحتى.((والمناؤثةللسك

.نظرهفي)5(((الوجودعدماوللوجودسببلهاليس((للدحض

مةالعنجثفكلمهوإينافلس!فةاهذهبينالرابط!4تله!يمكنناهناومن

يعيشالانسان)):بقولهالبيركامياىابالاستنادويلورثيلخص!االتي

وهو،دورهـفي!هيفهملاكماالعالمهذايفهملاولكنهالعا"الي

.!هومغيرخواءثيلهيبدوبماالصلةمقطوعكريب)الانسان(

؟لوامعيسأيرحتىنفسهيخدربانالبيداءهذهفييتحركورالانسهلان

.وتبعا)ول"روثينخضمالحتفسهيلقبموبانمزيفةمعسولةبعقاند

انيقول:(الواجبضحايا)بطلقيكولاسيسنتطيع،هذهالخواءلفكرة

يقنعا!شخوص..الاوجودلاالشخصية.انفسنالسنانحن"

كماتفس!هوشخصكل.لهماسكللااالتيالصيرورةفياشكالها

الانساناًن0(،نفممىهااللاشيثيةهوالشىعور))انذلك.((فرههو

منخلالموجودف!وذاكوعلى،؟؟رالاصفيلاالحربلهلانهشيءلا

صورةعلىلا،مشمراحتمالصورةعلىموجود،نفسهاختيارعملية

((.)*واقعيكيان

العبثسسرحثيبرلتحذا)4(.ايسلنمارتن:الللامعولورسح)3(

ملحق:اسعدسام!د.ترجمد:يلوورثوجورج:يونسكويوجينعند

يونسكو:ومشكلالهالكاتب)5).ليونسكو(والعطشالجوع)ور!رحية

مسرح(7)العبثمسرحفيالتحذور)6)عبداًإوهابلمحاروق:ترجمة

اًيملن..م:اللامعقول
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اهاصلمةوجودن!رضانتحتميونيسكوافلسفةالتفسبروهذا

ا-ىااير-انينسإكصاواعغيرش!لعلىواو،رساربفلمىمة

ءالاتاوحلبلالافتراضاهذبديرؤوءهـ،.ا(ذكرالمارت!لميا"فيلكذ

..:((4بقواار*لألات!ذهفيصدىؤ!-و،يوف*وءممرحؤ!الشعور

مناضلملألىيا)فلأ،رة(هما:ا!"،سهيانشعورانتيمسرحباجميعجذورفي

،ال!-دء-نازائدااحه.ورواالفراغ،اخرىجهةمنانقلواجهـ-"

حساًن..(اكمداء)االلا؟.مافيةوكثاؤت"،اللاحقي!قبةا!ا)مثمافبة

جيعةلفاوهذه..ارالموامنبنوع،لفجبهـة؟اههورإسضتبعهاننلاشيا

ا)ضلملأنتيمفاههمبشربطناطرايقو"ن.")1(1حريةالىتنحولد،نتنتهي

لنتوء.-،إكأاحرواوالف!"ع!ة!ماطاحقينشضةولا،اغافىواوااتقل

وحوديةمفاهبمافاهيماهـ-رزهان:مؤداهاواحدةحقيقةاىابسهـولة

!ارونانحاولو)و،ا)ضسميةهذهيونسمكولهـ،يخنرلمواو،صرؤة

ذاشككل.امدءيةافيالموغلالذانيواهـلموبها)خاصة4طريقضعلى

.*فكورالفءئاالامر.فييقدمولا"ؤخرلا

؟رأي،ءا:،،-ناله-4ذهبشا!بم-االانصاؤطبجلنبناألااجلومن

اعفم!إون!ءوا"ممرحزبدةتا،1فيامس-!ةالمفاهبمهذهعننيحثان

يذ1ا(جانأدلبلمناسه*ونوؤ-"-،!وا)عطنذياجوعا)حيتهص!ربهاء

منافضاامرحبقىا.لمهموانت4اصهـؤوزمث!اح-نيوذ*،وقكريمثل

ؤ!ؤضهـقاشيطاننااقداسا-3الموءد-2ا"ربا-ا:احداثثلاثة

رطب،بكأمنزل!ياو"يشجاننجدالاولاحدثاؤفي.الترحاب

هـوان"مش،عرمنيواجهنامااًول.اديرلاييدوالعمةماريزوجض"مع

ااه-كبوالا-للام،4سهانظإخنقالذياكابوسا،4يعذبالذياكابوس

الما-ئةابفبفةاالمساكن)فيفسهادازءنبثاتكطااالا*لملأم،صدرهتدك

اءهقىانغاوءع(نصههاالارضتضلعو،فهفساالماءيبتاعلتكإا،بالوحل

ف-،ن..ءاريترىماعهى.(:زلهالاصلطبئصورة!ياالمنازل

ف!كب.رنجلذذونلانهم))علي!،مهضادونانهم..عليهامهضادونسكان!ا

داءتء،،حف"ن1اصا؟،بماق،نع-ةءاري((منهورقناتون،الوحل

يعيش((الذيهواًءا."نانبكأط-،ءالعادةداءتوما،جانمعتحيا

إهتطبعلا((اًنه.اخرشبيئاالفجردونيحبؤلا((الليلاوالفستىفي

عجه-ب،،صارقشيءانتظارفي((ماتذيءكلار4افبماالا-يحياان

ء!-كااءخوراا"لىعلىي!15هـانانهذاك."ئلاالاعا!بمناعجوبة

الس"قفطيجد4برؤاذا.الصاقبةابحيراتواوا!جبالوادحمراثلوحا

كتف4عاىيثقلفيأوؤدبهؤبصوير!ههـ(ويتقنترأسهيعاوالذي

مذهلسة(بمهورةشيءكلينهـ،ر)اذ(؟الزمنصورة)اذن(اهذه)

ارزاك(جانذفسعلىثقلم!االمرءبةابدايرقىاا!ذهت!ونانوطبيعي

احب،؟انضي!سبض!منياذياذاكل-ن:))يهولاذالجباةبحمليتاودنراه

،وهوكذ)كالحالتكونلاوبهبف!وجودياصملاناستطبعلاانا

ا-لاهـ-4كانتواذا؟اخرابواالعفنغيريتبهنل!:يهفعتحكلما

الذيدالقدر،كاهـلمهتثقلاالذكرى)هذهؤان،ماضصيهباعماقتذكرة

لاالثقلوهـرزا.((الطرط-اهىقفاوهذاالجلمرانهرزهءليهبهتثقل

الج!وعولحرواا:ردبراشصرانياا:"لهبقويتحدد53!ابشيءيرتحكد

ان.حول"رإسدماري((شيءايالىمهلولاليشهـيةولا،والعطثى

اجدراناي!خترقانوتريدهزرؤ،ءسه،ءالىالمسضممبلوشهمسالىالحاصر

4،قلهصة4الفجبفتععرهواًما.رأقهالذيالافقيىرىاختر!4ءما

اشففلأ،واوالاسفاكدممرلحلالذيالفراس!،الؤاغفجيعة

حف"فهنكلهذلكاجلمن.المعذبرءنمعاةء.اء-نواالحنينوقتل

وهـفا.(قبحهصورةتعكساكمبماالمرآةةبنفسهلةرويحتملالا)

هذا)):يقول؟ءضهجانيقولماذا،مرإعااجهـاداا-!دهالذيالتعب

خوف5وا.ثقلورأ-كهإ.مخلخلتانرجلاييعوةنبما،لذيا.لتعبا

واناضعب،اهـنتضخوفاندرماريحقؤمن."ثانبقىمرةتملدنإ

..وكللصاعهيومكلبامرار،الشوفوا)تمبيبعثهالذيالموتتخشى

ءوؤفهعلىرصرؤهـوواذاك،للاذتم،ءؤابلوفير،منتملاجانان

الاخربنطلاغوصاص.لمخط!ماكونانار،دلا)):4يقواالاخرينمن

ها((.آخرمىنفيووجودي.مص.رهمغيرمصيري.استسلمولن

41راذياثلتشباشعهخوخةاهيوها،الرحيلبعدمين!ءحهالتعبووو

دمغبةاطببةره3ذو،؟لا)متره،احذراهووها،هوحيتيهقىا*يا

اراسخ؟االقدإبماوداوهذا؟والااضزاهـات؟الواجباتو).ابشر

وهـايريدمادونتحولوانعا-4لتغلبلناحجحاهذهكلاعقل؟وا

ين!دمحيث(.الموتأزوانوناؤء4رجرمبرند)اىاالهربمنيقصسد

.اقانشوناذأكبموجبالموتفيه

لههـرزاوبعده،ء:-فاءأساويابعداا!خرإسننعبعهدجان

إنكالاخرر*ونانإرإسدلاانه.وتؤزهتوكدهوتررهءقنعةاسبى،ب

فه!وجوددلالاتمن"دلال،ارواحدةالااقىاجزاءبر--نوصلهمرة

بلىوطثفجبرةاوقديماجدارااي!ن،اخرشيئااذنفلي!لأن،ا!لة

لاسكهف؟ينفرسىانءريدلالماذا:تراهانلمارييرحلوكىاعتيقة

ثجرةاو،ؤ!.إمجداروء،ته،واللبملابالطحالب)خطيهبانيرضى

يرىفلا!-واما.((الارةراعماقفيامضدة1بجذورهـ،عتبقةباوط

باواصرالارربطفي-ر،الاخرينآلامؤيالةجمدغيراتاكمعنى

،شهخصيت"ضاعتوالاحا"صاينهفبأ)تيالاواصر.دلك،ا!خرين

يصربر-انهوها.بالذوثيءوجودهمنيىقو)م،هويته،قيمته

وادفنا)عقيد،واؤك،روابط513احلافيا((:بقولهاروادطىاتفتبتعلى

دهـاالامضهـ-ااحنمفلاو،اكرةاذاوالفف،تدفننيلاحتىياتاذكرا

غبرثاشديريلاجانانإءضيوهـذا.(()1(أنامنلاعرؤطيكفي

ومادلميخه،اًلاجتماعيالوباععدوىءن(اا:قية)الفردروحعاىالمحافظة

التكهكإلم-نسكويومسرحفيا-الرئيسةاررهةوهذه،الرذلة

بوصشوحيون!هويردإبئ)):بقوا"جلهلآاشارةبرونكواليهادشبر

يايفسحونلااذسناالاشخاصهؤلاءفياخسيس!ةاالمجتمعمادية

هـلعلىان-الادراكلمحسناظهارا-إؤكدونوانماالفردلروحم*ان

آلي،هـعفي،ط!-عبا*روهذا(()2("لادير4بضتالحيأنبمانشيء

دوا!ابقافيا)حباةبصب،الاشجما*منشيءالىالروحيحول

اطوعه4اا!ليةوءـذه.جبريااوطولحياقهولاا)ضحويلابر!ذوالقبول

علشىيفرضمنان((:رقولهدؤىق-اتف"مهراورونكواضاي!فسرها

معينة،م!قداتمحيصدونولتي،معينؤالبقيزضصبانحيا.ر4

لدشلعدواجانكانولما.)3(آلب،تصرؤيايتصرفاناىامضطشر

شبمءفيبرغبلاجانكانو"ا،المعبضةوالمعلمتقداتالجامدةابالقوا

/عرفاذيلاا،الحيووجوده،المفنقدةحرينينهع!نيبحثانفيرغبته

ى1ايتوجهانبدلاقانه،اهابههـنفرتافنيوذاز4،هواين

..الهاليةالقمةفوق..وا!للال..والريف..اثمويةالوديان)

يلمح..هناكمن.المشمسالروةرول!هط..القصريوجد)حيث(

...."مجننمعينواورماءاًلمحيطالمرء

وحين،ا)يهيرنوكانمااىاوصلؤدجاننجد(الموعد)وؤبىا

محايهالحيرةتذقضلممذهااقبلااضء؟لأالج!عنالاولالحارسيساله

اينجئتمناضبطبااعرفلااننيالحقيقولثمؤيتلعثملسانهلتعقد2

عن!اتتلاشالحيرةهذهانالا()وص،تياجدكيفاءرفلافانا))

شمتاكب!،بكل،جئت:))فيقولتحتضضهكانتاانجإاال!بلدانيذكر

بحثا،اغونهىامنيهربانارادانه...((عضهة،مطلمة،ممطرةبلدان

انت!ارعزراب.اًلعذابغبويجد"اولكنه،والكمالوالفرحالحياةعن

العذابفاذا،وتكأيدوتصوفتماطلولكنها،مايوماستانجر،امرأة

ارضؤكافريدايبقىبهواذا،نفسهعلىويتطاول،ويت!ى،يطول

النبل،منالقدرذ)كعلىتخيلهاالتيلل!رأةاثراًيجدلا،الميعاد

نفسسءالىيصوداًنه،.الجمالمنالننط-ذلكعلى،وتصورها

.اسهءساميةد:.ترجمة)منطشوالعالجوع)شواهد)9)

اوركأدرهيوسف!ترجمة:هـلرونكوكل.:اطليعةامسرح3(و2)
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يرلمكونانيتمنى،معذبانسان،"حطمانسانركامكازتكماليخدهـ،

ا*جمنوفصة!اء!ارة،تكرذاهوها،يئمنىكانكمااجربكلب

كأتإننياو،لأالا!لعلى،اجرببهلباكنتاذنبماو:"بقوولالانساني"

ناا!باتاا:-وةافاتو"،اطهبمةاالنفوسفاتلما،مرسضةؤطة

،انسانسوىاسىتاسفاهوا.جراحيينو،باوويأصذننيعلي!ثفقن

فبمنطرمضحكشيءالانسانالملان،الاونءانعلىالاشفاقيم!طولا

مصولالملاتعلياكمفقةانتفاءيعلللثانيااحارسااننجبر.((الانسان

ولا،لنفس"يطلبهاواحدكل.اثمقةا-لمتصونكلهم((:يقولاذ

."بنللانجراعطالهاعلىاحديقدر

نجبى-صيرىيهودؤلملأ،ص،نوص"اؤباالاملابوابتفلقوتسا-

الطبيعةاقتصرعاىلوالاهـرون،"،تنقعاتالمس!و/"الخاوالكئيبةالسهول

يوزقهجريحاحهواتايثفبهالذييحاليمقلبه)و)!ن،اخرساءا

وفمهالذي،قاعبلاجوة9هيالتيمعدتهوكذا.!ريحوهوبمخالبه

كى،يقول،لهامبررلااحياةاانصئهح.(اضواؤبامننهبةهوةهو

ومنيحبا،لكيءبررااء:ونافيوبدقيانانالا،الثافياحارسا

يص-بحامطالما،يفيدلاالجنون!كن.)؟/بىوادص4برتعلقذلكاجل

ناالثاسياحارسارجد.وحين((العقلتلمغإب)مطالمما،كاملالبلا

لا"قله،صوابعلىالجنونمفضلملأ،بقوةأحياةباةلمقويزاللاجان

4حهبءنجان"ئإ*ونفما،القلعةبمغادرة4مطالبتءنمناصايرى

صراحةبعرامابرصراحة،نفسهدخهلمةفيبهاوالبوح،الامتثالغير

انسى.الحيالجرحمثلحيافي":اقولامنبئساألاانه

ووبسدت.امالعالاءزواطرقاتافبمزمنا،كاويلاسرت..ذاهب

اطرؤ-اتاارادتو،لثيئاارادلقد.((ا!المابدولم،الطرقات

ف-ياثالثاالحداما.يديهيبنمن1،الماؤصاع،آخرشيئا

اقى!اساثيهيقامالذي،السجنباديراحيث،االترحابفئدق

ت!ونمااشدفاجعةمضكاملمةصوزةلن-أيقدمك!و،الشيطافي

س!لعن،لثص!ءل3عنالرهبانيجدثانه!جانلنفم!مةالفجبمة

وي!مىتيقظ!ون،يرضامونالذينالناس)هـن،الخالبمالمكعيباةالحي

(الانظار!بجمونعنو،يضحركونولاوبههددون،يصمتونثميتكلمونو

نفسه،حة.قيكأعنالملحبالسؤالاراباساراهباي!ار"4وعد!ا

ثاتم،سهل،موحشىسهل.مثابهةصور((:مراصةبكليجيبه

..ءكاناىالىتؤدىلاءمراتاو،لهنهابةلاس!ل،،موحلسهل

((.بالضبانتشرثم

ناالا!لشى،جاننغسيةعنثيئانقولانممكناكساناذا،

واستمراربداباوالمحلاـجفافواالجدبعلص!اشل!ىيبابانتصورهـ،

ماكلكان)):.برقولهاليبابذلكعنيتعددجانهوذاها:ورعونة

يذدل.المسهاناردتماوكل،مئهاقتربعندما.يخنفيفيهرفبت

ز-تكا.مشمسمرعىفي!اتقدمكنتحاالاالسماءيدسواغماكان

حاهـ-اوت!قط/تصفبراشمجرا7واًوراق.قد"بتحتتحفاحشائشا

اكيالظواهرهذه+اماءمحائزارقفجانانفيص((..؟الي!انظر

أكالة:!بمرارةيتساءلبهلمحاذا،نفسهالىاليبابلتنقلئفسهقيتعكس

بة.الرضا1وعدم؟المفاجىءالعطث!ىوهذافي!المفاجىءالجوعهذالما

؟.والتعمقا!سماععنيمتوقف!مالذيالفراغهذالماذا؟والقلق

اتتلمم؟انعلمبئكانام؟اتحماهاانعلي.كانهل؟اكللم"اكانتلم

..3(انتظرانعليآكانام

فييتفقاتييونسكواسثلةهيالاسثلةهذهانعرفناواذا

اجوقيعننبحثانحقناءنهـان-كله"سرحهمدىعلى-طرح!ها

متلازهـانوالصطشيال!دعاًن.نفسهالمرحهذاثنايافبمتها

يستقدفيهاةاكل"حيثثيرابئمنغابةالىكا"-،المدينةتتحولءضدما

،والبيوتالشموارعتجتاحاًلنار.المهبباتتقد،قمدالشوارع"ااربا

الاحمروالتراب،اللهبواحرقهجفوراهواءوا،"وجةالرمبىجة

..(()1)شيءكلفوقالربحنسقوه

اف-4،نفص"لانسانابوجودواقعةحظيف"قوجودهاق!ااما

هو.ها.(اً!مشة).احياةاهذهفيدالانسانتحيرواتمطلماالجدراناحد

مامن،ؤيكأت:))بقولهاجدراناهذهعنيتحدثيونسكوابطالاحد

كأت.+لبةك!ومسهئووقلقيوندمىا،وخوفيوجبني،حريناسير3كنت

الخوفوكانجماقحيطجد!انعنعبارةذلككلهـ،ن،ءأمنفى

لان))-من،مقدرح!نم5خوبرودهاخراغااما.لأ)2(((دروعبىامتنالوتمن

((.العقليقبلهلاامرذاتهعلىالنمبباءهوب"الهباغان،الواضح

،بسذابرةطبةهذهمناايافي!الحدوصةالح!اةيجعلماكللانو"

ع!-التعرف(!همتعذرااصبحاذياالحدالىقىالبثر(غيرقد

خلفا،تداوءلالفطاكأنلأط؟لءوكواظلهةادجووو.(()3(ملاءح"

الت!عميةتصبلعبرحيث،محا،1المعماتوحول،البديهياتوافتقاد

هيوالاءانة،الانكارهوالاتراف،والافصاحالصراحةهماوالخداع

كان،برا!لا،مهبالحقهالشصيءكانكامى،"وهكذا)"(((الامانةخبانة

عليصهقدر"اكلاجتملانالانسانءاىان.(()5)حقا،بالباطل

ءمكنغير19فرارلاناوتكلمةتمجلاالحياة.نسميهالذيالكمانجوسهذامن

كلانا"؟:دقولهالحقي!قةووذهاعنيتحدثيونسكوهوها،اصلا

هربر-ت،كذبااعغي(،احقاهروت،فيهماثلأاظلبكبمالامكاننيابرح

امنانيوون-*واانساناننجبرإ((ماثلااظللكيذهبتنعم.اهرب"لكيلا

الفنلنحريةعلىقبدكل:))يقوللذلكوهو،يشسلمللاجهدهيحاول

وهو6)6(((وت!حريفهالف!اناشهادة"زويدالىالا)ؤديلالهتوجهكل

سواء،الفنحريةيه،رضمنكلوجهفييقففنانابضفتهلذلكتبعا

!اجممينامنامالهسارمنعارضون1اهؤلاءأكان

ارعبابرازاعلىاستطاعتهفياء؟عمليونسكوان:القولوخلاصة

تعابربيرالىاالمسرحيالفعلوتر-مة،الاشياعتراكم،وشخوص"خلالمن

مرلية،باشكالوالغربة.والندموالاسفالخوفصوروعرض،مصورة

لاجزءهوالذي،الاليالانسانوتجسيد71(بالكلماتوالتلاعب

تصويراالضفسبقى4اعراض3سوتصو،يامأساوتوكيدافراغهعلىوالتويهد

..بفر.زتولثىالاجتماعيالهـرممنمكانهفيووضعه،دقيقا

العصر2انسانعنعبريونس!وان:نقول!انلنايصحثمومن

كائن،!وما،ءوصودهـوماالالمحيهيرالملائه،سكونياتبسراً

وبذلكاثيئصيلأالوجودهذالوازممنلازمة،الاشياءمنشئيلئاباعتباره

منها،المفتعللانقاذهالكميرةمحاولاتهمنارغما،علىاشيئيةابهذهقيده

وتعلقهمشقثلهمنيونسكوانفص،م-انسانالى،ذلكسببوإسود

تكمنوهنا،"المطلقةإلحقبفةهواراًه-ناهذاءأن،ءالماثلبالراهن

التصس.الشقبىإونسكوانمه.اناةماس

ئروةباالمسمهحيود"ف

والعطثى؟وعالجى)2(مقارشفيقترجمة:الامتثالاوجاك)ا)

مقادشلإقترجمة:الزواجسنفيفتاة،)3)اسعدسامية.دترجمة

اًيسلن:.:مقولاللامعمسرح)7(مقارشفيقىترجمة:المرتجلة6(هوو)4

اسكندر.يود""ط:؟ترجمة

اآ3


