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مدمضمناقربباشتنبييرقلعةفيجيرنجرينهاردولد

مديمضامن؟القرببوخاؤبم3691سنهنوفمبرشهرفيمنتحدا

انجلةرالىعديدةرحلاتفيوسافو،وبوناينوبرومهونخ.

سئوازاربعوؤضىبراررلاصباذ،واحدش!را!ةالهيدان

ا-يآحولمميروفمنفلموفراًإبورجبرليىنفيطبيةعيادةيفتحان

والا"مالاوااةص-دةوالروايةالمسرصية((جيرنح((كتب

يرالرمزاشخصيات!لسانعلىوصور،نفسص4زلزل!اةبط؟االحرب

ها!نحاحااقيتالآىا((ا:حبرإقىاالمعركة))بمسرصيةاسولهارتيط

تهءوادحر،قي((الوالمعركة.ارترينهماكسالض-هيرالمخرجراخبراجها

،؟بالمبحارة!ؤلاءشخصياتجيرنجيحددلماثنافهاوفيالمعركة

صلال!فيه،4ااةديهالاغروقي!ةالمأساةبجوشبيهجوؤيإبةوتونو

اء،وليس.ينتهرونهاالتيالمعركةهـوهناامندروا.ءهـحاياه

!فءصوهاماواجبااطاعوافسواء.المر:ومالموتالااة!يرمةا

الحراءجثعنتعبر؟ئسةميتةويووزون،ور!مفرلاؤلصرا

)كل!.وؤضاياه

المألىاواء!اهذاعليهايفلباخرىتمثيلباتجيونجكتب

الىقذلاز))تمثيليةلكاخترتوقد.4وا!محابتلا".ذهمعسقراط

طلف،وتزعج،الموتفراشعلىيحمرنيرنعجوزمفارفقى6ءما

اءب-ان"احقوا.((ترابريدإبئامبة))ءسرحهتهبربسميوا(ؤلف

55اًوباءفب،!انتمثرءحا!رةبقل!"اثبهعالم،انةاذهاصهـنا

المنقذأيحاولانابىكيقىاوالمضعكةالسخريةومن!العدومن

اللحلحبههـفواتيضمشي،وكل،والاعدامعليهمءحكوماوو2اجميعا

يمفاذيااو*يداا&طلهوالموتانا.اا-مواءعاىاجلادينوا

ارماظاىتوا2و.والارهـابالرعبوهو،اطيعالجديردوخادء4

اث-روابحصرلأم!ةهذ-وءةاكاااتهثبيىكأاوتتحول،والاضطهاد

اررسصنهـايةعئدقلبلأتنفتاواذا.ال!وماىالىالاوالعالمص-4

!زريميرحملماوتاانسينء:دء-االيتيماامكيريبان

الودةساعفيالشمببوخجبفيالتيالم!تومةوضربتهوؤمصءوته

ازرج!اقىياا!كلؤرضتكطعليسنفسهافبرضشظالمسرحية

اوش*-اوكذلكانتهيتان:يا3؟فثمأتأقراًءت!امنانتهيتولما

صممرت!زدمفلمذلكومع!طوياةسمنواتمنذفقدتهاشاءورخة

أصثتهلادريولا.عاجهاقبت،سااشاحبةغلاولنسج!اان

قراءذآثارؤيهمااكتثم!متبماابان!اعتبرفانوأحب.ءلمي!،1نفسه

ل!سهناستقراهاذياالشعربرأنالاء؟را!اىااية.ااسارع

بة.وصدثهوع!هامزيزاا!رريق

صاعمدااقمادرالشاعرصديقيعلىالمسرصه-كأعرضمتوقد

.الج!-لمعروفهعلىالقلبيشكرييقبلانلارصو

13منا-رصيةاهذهت!عدالذي-اات!-يبرياممرحاء-نتحدثتلم*)

فيفيهـ،م4ليوصللتعبيريةتعرض"تكط..فرء"ض!هتحهنعندهـالمظهر

.اقاءـرةبااالعربيالكاتبدارتثمرهاالتكيالثقافيهاكتهـب

صء

!رصممرمميمب?

4موزبعدبخمتءعلىوعثر1887سنةيونيهشهـرفي((فولدا

يينافىا119سنةالىه.!اسنةمنالطبدرس.)(.يخا

فيطببجماالاولىا!المبيةاإحربافيواشترك،يسراوسمونسا

ذا!ك2بعدصاولثم،يممرابرسو"داؤوسى))هـطقهفي-ضشمفاع

.الاخيرةءمبرهسنواتفيمتراًر

مأس،ةءنفىهاعبرالتببتمثهلمي!اتهاث"تهرولكئ4،ا)قصيرةنكم

دوف.((المشومءير"ؤدرهاصللفكاكوالابطالابىطولةاع

وقام18!امنةفيبرلينمسرحءلمىمرةلاولعرضت،ما

بدءفبلالبردير"ابوارجااحدىبرجؤبالبحارةمنسبهصةاع2

وي!(ربونوفي،ءونويتناقثونم!ايتحدثونعامةطااذطلمهم

إمقطونؤفيعقدرءعابطالهاوصراع،افتهاودفةحوارهاامة

ايونال!يى-قىاالصوقةكأءسواتاصواتهمتهتردديناذاالبحارةلاء

وي!عكارع-ونيتناؤتتهونإبةابدااء:ذوهم.احال!نافى!ونفى

اطيه!صواالوصودياممرحااءمالمنبركثيروتذكرنا،،سوتها

بحوارتذكرناالتيالمركؤةالدقيقةاللفةقيهاونمضهع،برد

و"ف?كةءه*يةمفارفةعلىءروومافني"اانقذان))بالاحرى

اءمثررة!الانفاذةبمبهبانالاخبرةاثظا"هـمااكمارعمنالا-تية.صاص

منيهدامعاللمانقاذيرحاواونفأرطالها.صدابهدالىوقاقهةدة

ا!دءقاالمقمولومنالقاتليعرةونلاس*انه!اروء14،المما،فون

نا!انفممم!يرئقثواانيس!نطيه!ون.لاان!مءع،الثريرلآناذ

للضحايااروابر،،الابدإبئءتحوازءصايتوقفبصهـاناي،اص-ره

اجبار،اا)سبدهذالاوامرعلونيهةوالرمبء.المسحعاى.ره

/ات!-ذيبواافربواالقتلممث*ا!-دويتابع،المسرحخنئ!بةى

-رباًل!منذف!"امالعايع!شاديااقلقوااخوسوالاهوال

يل!تؤللاااثء،بينالعاشمينيدعلىاراصةامنشيئاوؤ!نا

بطامةاحسماسخامن،-!فيانا-مهلاموتهصالعل!بل،إءاشقهن

الهت،فى.لح!ةفيبللشبلتشصدلا

ءرة.لاولقراءنهاعنداثمعريها!ج!تهاأكةبوجدننيفقد.

علىىأ"ءسروجعلنيهذاأدهض"خيوقد!ترجوتهامنالانتهاءى

علىدورينردالماو،.لالاهؤيكامناحقيقيااثمرااناذ،يرللاث

فرة.تالهاهـوقوا4استط-عهـاوكل،الضر-هةبهذهسعات

اكنيو.اه"بورعبداًءملاحلمع!ريوءمد.إقأخيف!هرفياطويلىة

انفاسىعطريقن!قدفقيراثمماصباوظلا،المجازسببلعلمى"عراً

واني...المكسورةابياتهامنعددوتصحيحبقراءتهاتةةول

علمه!ا.اولهافنحكم41اةجرداهذهاخيراواليئ

مكويعبدالغفار)ا!قاهرة)

ناارجو"متقل3ت(بفيالتفصيلمنبفئياء-رلمماذجه

هـررصك-قىءفيالمق!اكأ،بب!الالىخلالفيإضدرانوار*
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!ملعو:الالمالنيله!وزاء!)نالمئقذوإ!

لا:اخانيالعجوزا

دبت:الاولالع!وزربلانعليهايرقد،ينبسريرحجرة)

ثا:الثانيالعجوزفترةتىر..احتضارحالةفيعجوزان

صمتا1)تامسكون

الوءا:الاولالعجوز؟أسمعت،اخي:الاولالصجوز

منم:يا!ثاالعجوز.الموت:الثانيالعجوز

فييوما؟ها!ولفكاءلا:لالاولعجوزا

أاو:لالاومبوزا0ءشبملا:لثانيالهجوزا

الو:لثانيالعجوزا؟ضوضاء:لالاولعجوزا

الحقا)هرؤ-جمطالمتفرجون!سمعلاا

فمدبت!شيئاالاثناء

!ت:ا!ثانيامجوزا-وظلامبرد:الاولاعجوزا

فا:الاولا!بر!ز.شيئااخشىلا:ا)ثاننالعجوز

وال:ا!ثا.كطالعجوز.بالموتمرحى:الاولالعجوز

بره!:الاولامبوزايضاوأنا:للثاننالعجوز

يجعلنا(صمتفترة)

واةالثانيامجوزا.الامر-مقد:الاولا!جوزا

هـاذ:الاولارهـبروز.خيروعلى:اضانياالهجوز

مذذ:الثانيلهجوزااعصقدناهماوصواباحقاكان:الاولالعجوز

!اذ:الاولارهـبر!ز.كذرك

-:ا!ننااًلةجوزايلثيء.بناي!خفىيكدلم:الثانبمال!جوز

ذكرؤ:لالاواعجوز1.لنافا"مروكانلشكبماءكل:لالاوا*توزا

ا!ر:الثانيار?وز؟الكلامعدنالم:االثاني!هجوزا

؟153:الاول81-وزا(يلة!صهتفترةأ

لا.:نيكاااهـجوزا

!يرش!ر)؟الىهعت:لالاو!عإوزا

وبعد:الاولاعروزا.غنلءصوتأحسبه:اثانناالع!وز

وا)::الثانيا?وزا.فقتربخطىوكأن:الاولارهـجوز

ه!سقط(ي!جبلااثا!باالعجوز)

لم":الاولاهروزا؟ارحلةاابدات:الاولالهجوز

آتح)!أ!ج!بلاا)لثانيالعبوز)

ءاالمؤع"ت!خدعنيلاأذني:الاولالعجوز

وو،:لباؤطاايعجوز.بوضوحاسمعاني

أحه:الاولاله!وزحتىشيئايرم!صمعونلاالمشا!تون)

صا:!!قنااوزلعرامصاءة"ال!لااثالمجممااالهوروزا.الان

ن!او:للاوااعجوزا!!اخي:لالاولصجوزا

ام.:لعافياامجوزا؟ناديت:العاؤكطلعجوزا

وكلا:لالاووزب)5ا،ضوصاء؟تسمعالا:لالاولعجوزا

اناًف".،مراخ

رح:نياثاالعجوزا0بونيقتر

!ثبرير-ر!ومملبرطىءالموت:الثانناالعجوز

ار"اللا3وويرمفاهدمنعالدوييسهءفجاة)

مااإءرفاً)قرفةيضيءلىاطعوهـبمفذةالنل

يصكيف)فراف،ما!يدلانيعةالعروزان

ك!ا:الاولالعروز

نخرجأنالعا"فرعياعنوا.اللؤ)فوفع-أ*

الا!وا)ىيسميفهو،غرضهعلىاف"رادلا)ةيدل

نثفانيقصدلاانهاي((ترابرد/"ا!بة))4سرحبت

ينطغكطالتقليديبالمعنىكمشليةولاوروحيةصكونان

فننرة!)عركأ())مجردبل،اكامضينالها!ينألوفاا

-:الثا!بااً!وز.ماليمللعروفالحديثبالمصى((لعبة"او

به؟تشعرهل،الدفء:الاولالعجوز

.العارابناء:الثاننا!عجوز

؟الدفء!سواهم

يحيىكم:الاولا!عجوز.الروح

.الروحيرد،3وندفىء

يخفق.قطبي:العانيالعجوز

يخفق؟قلبكالعجوزالاول!الويل

غضبا.:الثافيالعإوزيجلستالمبانصدق

اسمع!!اسمع:الاولالع!وز؟"

صوتضوضاءمرةلاولنالابمع)؟شبابناجع

(بعيدة!يللوا

القتلة!:الثانيالعجوزقدلجديدةاحياة

انهض!انهض!صمت.صيخين

تفعل؟ماذا:الاولالعجوزالقوة

...،ونعودننهضامافياالعإوزدفىء.

تس!معأهل:الاولالعجوز

..ونريرهم:الثانيالعجوزواذاهما

صمت(فترة).كالموتى"

الويل!،الويل،اويلا:الاولا)عروز؟ر

؟فإةاصرخةاه!ى:الثازكبماا)مجوز

تفعل؟انتبفىماذا:الاولالعجوز

تبةك!؟ماذا

قلت؟اماذ:!ثانيالعجوزا.احادثابنا

ت!ض؟:لالاولعجوزا

هذااف!لاني!حمك!ماا:الثانيالعجوزيديه.فع

ابخارجفياشرارعصبة؟ا

تشهدهم؟كي:الاوللعجوزاالوضعهذا

وعدفناشاهدناما:لمانيالعجوزا

العمر.طول

؟الان:الاولال!جوزارأ/يخهأنت

الانأجل:لعانياالعجوز

اتفكر.دعني:الاولا(عجوز

صمت)فترة)!راًلضذو

انهض،انهض:الثانيالعجوز

يدناعلىالحقيرعلو

دخير.اقيصربسمعلمصهـوغ

فراشه(فييهتدل).الصرة

نعلم!انا:العانياًبعجوز.!"

صمت(فترة).ثميء

الخبران،هيا:العانيالعجوز،بشر:لمبن

نجنحقق!وانبدلا

السريرعاحمامنرجليهفيزل)م،لرمن،وطري

كزءيله--عليهيرفدكانافيا

لأكاملةفيبهمرتديا

هي!ا،هيا:ا)ظفيالعجوز،حل

؟هذامعنىتفهماولا

(سكونفترةأأتصورانجمماا

تنضا!نسمة:ولالاالعروزامالعازرا5

مريح.والبيت:الثانيامجوزا

،ويل!ويل،1الاشرارويل:الاولاهجوزاوؤنطفىء!

هيا!!هيا:الثانيالعجوز.لنور

ويقفانالفراشمنينهضان)(ن

حائرين)لح!ة.،هذابنا
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كلفيسهناكنموت:الاولالعجوز

تدراولاأتعنيماذا:الثانيالعجوز

يجمماذاشيثااعنيلا:الاولالعجوز

ء!هيا!قفزةا!فزاناتمنى:الثانيالعجوز

قبلص..ايضاوانا:الاولالعجوز

فترة)!الانليس..لا:ابث!افيالعجوز

هـطالتشبابياياممن:الاولالعجوز

تمتنع...لا...لا:للعانيالعجوز

!كون4لحطةتذكرهالا

،ااحياءاحمل..اليهاذهبتحين:الاولالعجوز

سفافي..زهرباقة

حقدهولالذكرىتحرقنيزالتما:الثافيالعجوز

فضب،!ل!نفسيوارىثالاولالعجوز

،ياس..زهرةاتحول

!اويكاد!!النارتلكمنآه

الشماناآه!آه:الاننالعجوز

تمتنعان..للانجماقفزانلوواود:الاولايعجوز

ات!عبثا!يكفط!يكفي:الثاليالعجوز

طامض!المرأةاجلمن:الاولالعجوز

صاانياآهاآه:العانجطا)عجوز

شلتنيالسكرةوتروح:الاولالعجوز

ملاتها!!الفكرةتجيءو

مالكن،هناكالفقراءاجلمن:الثانيالعجوز

!طها(تعال!تعال

تنقذنياخطىوقعاسمع:الثاننالعجوز

تيخط(ا!لراعينمبتوررجليظهر)

ينصر؟)ألأحياءانتم:الذراعينالمبتورالرجل

!ا:الاولالعجوزأ7لرى:الاوللعجوزا

اهـ:العانبىااعجوزا!الروحفينادبت:العاننالعبوز

ماا:الاولالعجوز!ابءعدنا:الاولالعجوز

الاا:العانياعجوزاانكهـاعاميمبلغ:الذراعينالمبتورالرجل

ملع:الاولالعجوزيومينمن

زا:نيالثاا)عجوزا.انت!فر

لمأو:لالاواعجوزا!الانبعث"و:لالاوزلع!وا

كم:الثافيا)عجوزاقدرةالذراعين؟مادامتعضدكم(اابتورالرجلا

كاتلو!بالهربلوذاهيا

ركبة،ا(يتكلمانلاالعجوزان)

ال!كلاهيا!إهيا

اد!لادو.الوثتفواتثبل

رقبة،(صامتانالعجوزان)

وا!رة؟الوقفةهذىمعنىما

ةاحتىوتشمعانتريانانكما

دجماع!الهربا!انكماوفي

واء!رص(يتحركانلاالعجوزان)

عا:الاولالعجوزاتطنان

ا:العافيالع!وزأالرحمةبهم

الا:الاولالهجوز؟انسانعلىصبقونانهمأو

11؟الثانياعجوزااتريدان،

يبتعرر)يصلياكماان

وهناكوباطغيانبالاذلال

اعا:الاولالعجوز؟ه!تلةمعلهمفتصيرا

مم:اثانيا5عجوزاالموتصناع:الذارعينالمبتورالرجل

لمانالبيتفياوالشارعفي

-ندريولانحنجهال:الاولالعجوزأمكانكل،

ندريألا:العانيالعجوز

اكيد.شيملا:الاولالعجوز؟الحيهذاى

أشيءلا:الثانيالعجوز

ءشلاحقا3(لوقت

..نضطرقد:الاولالعجوز)ت

انفسنا؟ننقذان:الثاننالعجوز.لوقفة

.هذااقصدلا:الاولالعجوز

تقصد؟ما:الثاننالعجوزجزاءكماق

شبابيايامفي:االاولالعجوزتشتركا

جاهدتكم.!

عينيافتحكي

فرايت

كنتانناعمى

..العمركلظن

شيأاهذا:الثانيالعجوز.الدهرثدملم

اللحطة؟هذىفيتذكره

ادركتهث!ءهذابل:الاولالعجوزاحئو

!بطول3(ووداعا.بما.

حياتيطولعاهة

قلتهولقدايامي/

الكاهصاتطريوغيرعنلكن..ومرارة

الاناتظن:العانيالعجوزنلقىما،

.،،تختارناتملكانكاعلاميرلمحم

ترىسوف،تعجللاحياب

شيثا.تملكلاانك4القتلهايدي

اسمع،،اسمعفي!اعينلذر1المبتور.جل

.يأتونهمها

(سكونفترة)

بةحيكهذا.حسن:اثانياالعجوز

،سكونفبرة).نعملان:ا

!اخيا:اللاوالعجوزا

تبغي؟ماذا،الرع:نيلثاالعجوزا.لهقاماصحيحا

مناكلفليرقد:الاولالعجوز؟لذب

سريرهقوقحا

موتهو!يتعجلكلهملم

نفسهويساعد

.الموتيسعفهامان

طاق!ضافيمانبذلبل:ا)ثانجطالعروز،افجرةا-فاحون

.الانياقطمنلبساءدا

ت!لملا،ءسلحانرجلانيدخل)

منءلأ"ازاخرىعلامةايةعلهما

(1اًرحرب

؟..افعلاناقدرماذا:ا)ثانناًلهجوزا..العالمهذا"

..!ا:الاولاًلرجل.بالر!لتول!ن

...!ورا:العانيالعجوزأهذاصلموىما؟

!خأياورحلالم:الاولارجلا.جلواهعنال

اين؟والىالاولالعجوز.اًلخيرهبىاالاسا

لمغيرك!ااحديسكنهل:الثائهـبالرجلاءداراناحيةالاولبوز

البيتأهذا(يانسايدير"

فقط.الاشيننحن.لا:الاولاصجوزا؟هذانفملان

الب!تهذا:الاولالرجل؟ول

وحدهمعزول'نحنأ
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مطرو،:الثانيالرجل.جالحيبيوتكرعلن

يحميه،.حقهذاالعانيالعجوز

يك!روح..فتعالااذنالاولالرجل

يشفيه،؟تصنعما:الاولالعجوز

تخفوهان...ترىسوف:الاولالرجل

شيء:الاولالعجوزأخي:ابثانيا!جوز

بانا!فنانيالرجلمعيتعال

بشع:الاولاًلعجوز...تجنىولأ

نتمألكموررجع!لميلبعد.جميعاينمردون)

اتنملكمو).الرجين.معالاولالعجوز

واليوم

اورولمجاء!ا!مسف!العسفةالاولالعجوز

الدلم!ثردةشيخيااهداةالاولالرجل

ياث:الاولاًلر!ل.!كشيئااحديسرقلنةاتانيالرجل

نرقميانا.ايعنف!العنفةالأولالعجوز

تسمعهل؟عنهينكلمذامن:الادلالرجل

تفهلمانالقهر!اوبالاكراهادخلمنلا:الاولالعجوز

فات!:الاولالعجوزسباذنيكسمعتانتةالاولالرجل

اهداةالاولالرجل!ابدا.ابدا:الأولا!جوز

قاتل:الاولالعجوز!البيتهذافيهنالي!ي

قلت:الاولالرجلبنفسكسمعتةالاولالرجل

انا:الثانيالرجل...!بدلاان

وترى:الاولالرجل،سكون)

خفتانيحدث!صديقيأماذاةصارخاالاولالعجوز

جبنت-.اسممةالاولالرجل

افهمتأأماذا:الاولالعجوز

هاهةالثانيالر-ل.انتةالاولالرجل

ابهيصبح!ها!ها!هل.مو3ت!ءةالاولالعجوذ

!لان:الاولالرجلالضفدعةننقكذا:ولىالاالرجل

اسمعتأالسمكويشهق:الثانيالرجل

مار:ا!انيالرءلاليابسةيمسحين

قدء:الاولالرجل.اجلةالاولالعجوذ

ماهوماالبيمةوتنعق:الثانيالرجل

لدعلرلا.حقاةالاولالعجوفي

تعسا:الثانيالمرجلعينيهاالفربانوشقر:الثانيالرجل

!تعساءحقا.حقا:.الاولالرجل

هلأ:الاولاًلرجل...انتماما:الاولالعجوز

العجوزة...البشرأبناءيا

موافقا.هذانعرف:الثانيا!رصل

يمكف:الاولاوجل.طفولتناأياممن:الاولىارجلا

قضبماانه0نزفراونشهقلالكن:الانيالرجل

بالاعدامواحدشيءيشغلنابلةالاولالرجل

الع!وز)

تعار:الثافياارجلاالقلبننتزعان

لا.إهيا.واللحمالاعظمبنمن

يدر!هو..طفو)ضناأياممن:الثافيارجلا

!يماذا..وأنا:الاولالعجوز

ينصر!)؟تبغونماذا

واقفخ.بنفسكلهمعت:الاولالرجل

قاترتفع..غدراا!ل:الاولالهجوز

ال!تص؟اقتلهل

!ال:الاولالعجوزبط!براية:الاولالرجل

ليتكميا.البيتهذايدخل

رباهمأوىعن!ث

سامحهم

لاعدهمدواء

قتركهملااليكمتهل

منهياحديدريلا

يفعل.ماذا

العاني(الرجليرجع)

ش!صخ!يا:الثانيلالرص،"ع

اخير.االااقصدلاانا

كذلكنحن.حم

عنه.نرضىلاماتفعل

قتلة!الاولالعجوزنا

كضفيهوينصرفيهزالذانيالرجل)

ضجة)تسمع

ايديكمفيالعالمباتلو.لقتلة

.اخرىيدتمتدلملمو

بالمجداًفتمسك

يشطرد!ثملح!ةيالتق!انفاسه)

،هذاابشعما4دا

ابشع!ما

وبالقوة!يدبالت!!اهدا!

وبالشمدةبالطفيان..هل

شتطبرون-بيت

تنتصرواأن،تبقواان

الخلق.يزثهران

خلقأاية!ن

خلق!اية

(سكون)!صم

اخي!سلها

؟الانتراكابين

لشك!يجريماذاأتلكوقفتهفي

أوتقاومتصمدلملمالان

بكأقعلواماذا..منه

فجاةأكتفيرلم

عليكأالياسفلبهل

أالياسغلبهل

(اضىعرةالضوضاءتسمع)ألمر

اسمع!ااسمع؟رالهيطرقالاول،

(سكونفترة)

ههاءصق

جربتهعليكتكم

صبايايامفي

الف:بللال!مرة!موافقابرأسه!

يعينلف!ءلاانمال

.للوتالا!ا

موتيا

.أال!ومقبلتدركنيلملم."

اعجوزايظهراللحطةهذهفي)ا!عجوزالاول.جلان

تغيرانب!د،بالبابالعاننيتكلموبينما،انه

"نهبالانسانيهباثبحاشبهواصبححتىفمثميئاشيئا

ملجا(اطجا:الثانيالعجوز)فاهقت

اخي!:الاولالعجوز!تدرون

الييشيرالثانيالعجوز)مون

لأآ



تت!لا(ثياسه

لااني!هناك!هناك:الانيالعجوز

قأ(ن!حانر:الاولالعجوز

اخايا!البيتهذاتدخللا

اتعال!تدخللا

فترأأغرضيهوبلالاولالعجوز

ى:الاولا!عوفي!عنهاتحوللا

.اا؟!ه!،البيتفوقترزحاللعنة:الاولالعجوز

والان!!الحيبيوتفوق

.اهلارقددعني:الثانيالعجوز

اذمن!الموتفراشفوق

"ءمنالبيتهذافي:الاولامجوزا

امس.الويليتهددك

هلء..انباما

أبس!أالوجههذاما

اصيا؟منكغيروماذا

اب!لا!"فيتقربلاةاثانيالعجوز

أتمنى،اصررتان:الاولالعجوز

أتمض!الذنبشركاءمتنا

أفعل!عنياغرب:الثانيالعجوز

ت!3!0اووئطعنداذهب

منث؟المضةهذىها:الاولالعجوز

العه)اذهبقلت:الثانيالعجوز

اخي!؟!تسمعناولم

لكما)للاءريصدعالعجوزالاول)

لا"انا!تدنلا!مكانكابق:الثانيالعجوز

اصاطالر!هعلىنجقالعلالعجوزيرقد)

صأمامفتوحتنبعينينامامهينظرويظل

يتكلم)انلون

ولذ)ك؟اتتكلمأفلا:الاولالعجوز

لانسا!(يتحركلاالعافيارعجوز)

فبقى؟انحقاتنويهل:الاولالعجوز

لنا:لصوتا(قيحركلاا

!:الاولا،احوزفييجري"صاحقاتعرفهل:الاولالعجوز

الغمةالصوتأالبيتهذافي

:الاولالعجور(يتحركلاا

فاهدأ،فاكتفتحانتنويلا:الاولالعجوز

ينص)أابدا،ابدا

ؤيىل)كيتحرلاا

جرحا؟صمتفبماتحدقأتكلل:الاولالعجوز

ربي:الرجل(يتحركالاا

11:الاولالعجوز؟عليكطراقد"إذا:الاولالعجوز

!آه:الرجلا؟تمماذالي،قل

كنتااراهمزلتلا

،:الاولاهجوزا،حولكالتفواحين

لاعيفاليهمونظرت

!عرا:جللرا،سكتو

ا:الاولالعجوز.مضيتثم

عف؟ذهبتماين

خلصى؟بكالمحعلوماذا

كتب.البيتلنخادرفلطت!اخي

اقننح3معيتعال

الهذ:العجوز.عنهولنرحل

تعتلئبملا:الرجل6

صحت؟لماذا!آهوحدجمهار

فجاةالصيحةعه!بنندت.دذا

قصد.وبلا!القلباحباب

،الفراشاضعكفيكيهيا:الاولاًيعجوز.1

!أخرحدنظبل:/الرجل)ت

فيهذاطاوعتكاو:الاولا!عجوزظن

.الارضعلىسقطت،لانهرت

حتماءتخنقنيهناك:الرجلنفسيل

لنفكوتقول؟ظني

ةةلمك!قتلهلمان،هذا

الانقهلكمهذاعنها

نفعل.كناماوهذا؟الامس،

!آه!5ا!51؟عيني!

2!الويل!اويلا:الاولالعبوز.

ءفكم!كبمانجونماهذااعطيان

...لقف)،نك
ءواجهـ!ءاف!نرهار-لانا-

صا!وفبسأة،لبعضابرعضهما.،اوتااجد

ا)عجمذراعيبيننف!4الصريح

مذنن!أ:ا)رجلعنه.ضى

أجمبش،د"تماةالاولاعجوزاكلمة

فوةجسديفيدامتوما.ك

احد.يؤذيكان)يمحركلاالثاني

يدخل!انامنعه:ارجلا

إ-لهتسمهحلا!حنو

احديؤذيكان:الاولالعروز

اقسم!وانا

وسيزحف:الرجل!م

المتسلل،كالثعبانبة

!فأعر،فاعر؟تكلمظ

ادركتنئيتهمنصوتاللحطةهذهفي

مني،يطلبما!البابءن!ب

يخنقنبمحتىيهدأان!ا)نجدة!

معا.ونموت.يه!ف

يدخل.تتركهلا!افوث

من؟:الاولاًلعجوز.

الاخر،:يرجلا!بث

اعقابي.فييجريبعدوروجعالاولال!وز

تتكلبم!لا:الاولالعجوزمجروحارجلايشد

تهذىانك)لا

أقبل!ص

هناككنت:الرجلأ"خل

الدمبعيبمورايت

يدفق،مهينزف!وصرختلا

برققينسابجر"تافورا

.كالموت

دعني!!ادعني!بالعونتعني

!الموتأريدلست!افعل!

هـففياقودكك!فانطر:الاولالعجوزشقيلعذاب

عفي!ضمءرا:جللراكط-خنار،فيخو،

لمحك!اتوسلعلي"

أعرف!.اني

الانخىتدركاولمالعجوز؟تدخلانلمحض

"



-!وفبرثيآل!

مجملاني:الرجلأأخيارمع

ولاني!يل!سحالرجل.صمت!هـة)

وا!شيء)الثانيالعجوز

لىاتوسل!هذا:الرجل

تخلفاًلا.أخلبم!:الاولالعجوز

هذاغلق!افبلهيا

تدخللا؟لمحطينطرام:ارصلا

يمرتان؟هذامعنىما

عسهلا؟الظنتسيءانظلةالاولاضجوزا

خهعميؤ،لهالقصةارويدعنط:الرجل

يلممحغلا!يرحمن،ور

أبصرهو،ها؟،لاكرادعوظهم

-وفب.لكأ!نسم

ءواحينكناعميانا

ماد:لالاولهجوزا0لوهؤاماصدؤضا

دامتما؟يسممعاولا

فشحيااذنبتماأنا

أفبل،اسمعنيأرجوك

اض!انك.وخدعتبيغرر

تتصممالهصلمحلبهاىايشير)

ينصرق)زالتلافلبيفيهنا

العجوز.القصةتحيااولهامن

ؤيعتدلاتوسلارجوولذلك

باهتمام!حياابقوني

جديد!انعسما:الاولالعجوز

ولمي!و!ر!ا؟سوماالعصرانطن

أن!.الاولالعحوز)صمتقرة)

أطللته.ويل:الرجل

قدمت!ماأفطعها

صمرت؟هذاما:الاولالعجوز

بإأخاي؟فيكيتحكمماذا

ماأبكتعصفلوحواية
ألوع

أروعطشررروح:الرجل

حد.أ!صىاكاوا

نجونحن،حقا،حقا

انقذنا.

نفسي!انا
لانسو

عنصو!أ؟تسلموبهذاتصرؤط:للاوالصجوزا

قيستاو!يليو،ر!او:لصارا

لىاسي!!شقاننااء،

وسشكز؟ينقذفيمن

!كوتحلو؟ون51اي!كأكيانيقنرمن

اكأجمط!؟أنتاجاد:الاولالعجوز

انهةهيا،نفسه!انا:الرجل

ىألماذا.اجرماهذاعلىاورمت

يكنتر..أخي:الاولاهجوزا

حياوبأنء؟اسمعت

اجفلت.اعنن!دعلصكوقهكثقت!/اجهلا؟بما:الرجل

وتولانيا!للحظيا:الاولالعجوز

لن!قلت.اقبافيهيسمعديومهذا

!اهيمال!اسمعت،اخي

فخ.او.الفراشفيضني:الرجل

المفحياةاعرف:الاولالعجوز

ومحيفهتصبحهالل!ةةالأن

ورهيبةأنزفي

نشكحين

اخير.امعنىفي

الانانتهت

متاعبنا:الوعد،

الشرةوانهزم

ا،قتلة،ا

قتلة،نصبحانثت

يبغونماهذا

ومني.منكمطلمدن

فيالؤاش(يتحركالعجوزالثاني)ورهم

ينامالان:الاوللعجوزا

انقذته..

افرصة.أ

.!(بدءما!"ولدي

طيب،يشعأ

اعماقهفيهوقوةجىدي

طيبانسان

هذالياوحعت

كلماته

نف"منالخانقايأسوا2

ءضه.تمكنحين.ا!يو:ى4النابى

ارايتثم،راسهيرفعبه!

فبأةتعرفكيفوينممتالفراشفي

الحق؟وجه،صقراًشهفي!مدد

!فجاةابب.باضجةيسمع

نورهيسطعوكذلك.(الاولالعجوزجع

للاخيار،شاك

البر!مثل،نتهباك

افبو،كلثلاوالمر!لغضب

وكذاك،.الصمت

مطافكلآخرفي

الحير.يأتي

اسمدنيما

حي"!اني

جديدمناثافيااالعجوز!ييتحركالبائسهذا
)سويره

!أحقعلىأنت:الاولالعجوز.اهدا

انتفاضةالاولالعجوزينتفض)

الصر(المحمومالغضبا

الانسانقدر.شياء

شئتاكماالناسوتضل!انهض

الوقتبمرورلكنكالعمربان

وتغرةتنفعانتعجز

وتفر.تنفعانوتظل،فياد

وضئيلاصغيراوتكل

الخيروجهفي

منجمتربانالاولالعجوزيحاول)

السلببمموقفهفيىمهالثانيالعجوزكة

).ملساا

قليل(بعدعنهيتحول):الاولالعجوز

!م



تس!مههلوحديانياشص

عنمتفهمالكونهذاقي

تفهمانك.فأصناتكروئني

"اانسانفيالعلنيالعجوزيتحرك)

مثلي!جديدمنفراشه

ممااوع!.الصمتساد

يوجدالا،عنهقالواماهذا

كليعرفه2قلرهكلليقبل

تسمعهل،كانايا

با!رباتاًلاشماء3لطيبة

فداممن.طيبقلبفي

اسفلمن،اخي

!عانهلتمثلاضربنانحنها

يميمذاتم!انكلفيي!ري

وهجمت.الارضويعم

كانطذاافىالىانكرهفاذا

تتكالالمذان7اعنهاشاحت

نكذبلماوجدناهانايكفي

تش!لم.العالمهذاينجوخى

كنتهلااخي

!وقبل!تحرك،ثسفتيكحرك

لا.لا؟تنطرماذا

يثمسان؟عينيكفييحدثماذا

الظاؤبل.!متكعنتتخلىاولا

11فهنلكاناظرمض

اوالعدلالواجبلأودي

فترةد!.الحجرةفيالرافدالرجلنحو

ا!رفتطلاوحجرة.الاولالعجوزينمرف)

أ!الىلمالبابيفقحئم،تماماخاليةللحطة

مسكبيا.،رجلنحيفالهيئةمنهوين!لالايسر

صاصيا؟اين:الرجل

نةا!ل)حولهيتلفت)

ينقنالنأهناكاهو:الرجل

شيمني!امات

فلقد"(حولهيتلفتإ

اخثآكيارجوكم:الرجل

يبذلا)اليكمابتهل

قدء"علىتغتالوهلا

!لمق.معهشانفلي

اخرى(وقفتهفيقليلايعتدل)

-دهذابعينالعين:لالرص

*آرجلبسنواررن

14لميسعلىراقداالعانيالعجوزيلمح)

سكون)لا)سريره

خمثتءهوذاها:الرجل

ودهم!(الارضعلىاخرىمرةيسقط)

أقدرما!الموتعليكحق

اموتا!معاسنموت

والقاتل.ال!دلبهذايقول

سكون).الازليالكونونطام

ان!ت!جئتلهذا

تممنياخلفكاتسلل

(عراني.القوةادخرولهذا

اماء!ممضيتحينابصرككولقد

بيديك.عليهموانهلت

الارضعلىزحفتثم!ك

الكلب"عالذلبصراعوتصارعت

بمكانه/تعلمانك

الرع..فتكلمالي!ت

اوقت.افواتقبلواحد.

قيجيمئوااصرخلا..حتى

؟لداخل!وتااسمع

الانيجري!لعليت

اعنيهأماخلفمن

ذفسكفيعهاافصحأعلى"ن

قلبك!قياًلرحمةولتصح

)نكو-)صار

صيحا!سو

.ياتواحتىألكقع

اع!وزايرجعاللحطةهذهفبم)

ان.ر؟ن-البداصصةفيويتكلمالاول

علىالارضإ.الملقىارجلا-يلحط

ل!ب:الاولامحوزا؟لان

.-.الموتيدركأ!ان،

يبكي؟لك

يتكلمانيبغيلاهذايعدثن

منهتمكنالان
لموت

مرعب.خوف

رباها

قلت4-يضنيماذا

؟هصدري!خفبماماذا

معلهكانواان

سواءالخوففيكانواان
هذاى

الموتيكونجرملا

نممة.اعينهمفينفسدفر

..هو:الرجل

أماذا:الاولالعجوز

..منهو:الرجل

..مثلهمسكين:الاولالعجوز

شاني.منهو:الرجلفسي

..مثلهوضعيف:الاولالعجوز

..احغره:الرجلدهصجهدهاقصى!

!رباه:الاولالعجوزالثاليالع!وزيلمح(

!بؤساءمنلكميامرةويسقطعاليةؤ

معى!تعال
ثف!

تمددتصال

..سر!ركفوفىأ!

..الي(حضره:إرجلا

لرجلمناالاولالعجوزيقترب)

،رةبالىعنهييعدهالذي،ظ

)...مغيفة!.

اللهخا!أباسيا:الاولللعجوز

تموتسو!.ظ!

بؤ-ك.علىوأنتتموت

..هنااحغره:الرجل

..ينطقبم:الاولالعجوزلفىاشاهذافي

؟يهر!وبماذاانتن

""



مهجمجحر..بم.ةبم..بم:الرجلى

فيودخلناأرعباية!رباه:الاولالعجوز

؟.دخبطناو!يهلككمرعباية

فجماةيمثيرالارضعلىالملقىالرجل)

أحسسته)مضحكةمختمةاشارات

ممر(بشع...تعالةالاولالعجوز

ويثي!يأساعنتكشئتان

ا،وجهيالفراشهذافيوءددرك

امتزجا،)السريرالىيحطه)

واصطفيهذاروية:الاولالعبوز

الو*نفسووايكلتسلبني

القاوجه.الموتنفسيفيتحبب

لحظمرت!رباه

واشحت.اللحمهذاارحم

لحظمرت.الارواحهذىانقذ

ضرةواتتشيعخييادعني(امراشامن)ةالرجل

ركاتتمعهاالظيب

!لتتلوها

دعذي.

داوانهال

ثويمينا..عليقبفكشددبرللا

فداممن..الحبهذااتحمللاانا

اسفلمنالحبامضحكدعني..وارييا:العجوز

وج!وبكىبكاترقق

وج!وبكي.لكنفسيمنابذل

ليسلمهأانتمن..اليبشيخييا:الرجل

.لاسلمهمشضعفم!وكشيخ:الاولا!عبوز

بدلايقويهالخير!كن

صوفبهذاأالخير:الرجمه

نفسمانقذ..اريدامستلا

(سكون)دعني..دعني

ابمر-قدمنالريها4نفالر-ليننزعأ

مميخمللالاناحضره:ارجلا

فتسللتاالاناحضره

الانوهو.اعرخاو

تنكرلاأهذاما:الاولللعجوز

الوقحانألكيجريماذا

ممهدعنيأحيهو:الرجل

وانهدعناعليككان

المجوز)تقتلهان

سيه:الاولالعجوزتفمللملكن

تهنر!لا:ارجلا.القنلالىالانتدفعنيولذا

تترددلاأهذاما:الاوللعجوزا

تتحسرلا؟شفتيكمنيخرجماذا

ناحاول

يحي!:الاولالعحوزالشارعفياسمعهمافي:الرجل

اعرفه.خطاهموقع
تئجولنليينتقموالكييأزونالان

ينجواوللظرهبوااصرخان

ءفترة).!اصرخلاصةى..احفره

قوفهما:لرجلا4آه!5ا!آه

امرهذا!يليو!يليو:الاولالعجوز

لىفترة"تخنقنيانكالثفر

فق-ر0.1كاهن..كهنا:لارصا

عل!احنم!لمجحرفيالقونا

.ويعرحسيمصيع:الاولألالعجوزور!

)سكون)

ضعفي!ارحم:الرجل

سأموتوج!في

ا)صمت)لمره

اهـم!الشفقة

ايخيرلااريدافي:الاونطالعجوز

م)صمت)اثبنا

ازرنبواتقيلالعبء:لالرص

حدهجاوزقد

وزرهنتحملجم!يعانحنالمقتول

الوقتفاتفقدالا-نإما

الرعبوجههفاشاح،

.الموتانتكلفأنا

)وسكونصمت"

شيءفيتتدخللا

يعنيك!لا

!فسأصرختفعللمانعلي

ي!رخانيحاول،قليلاينهض)

ح!رجةالامنهتخرجفلاخلفق

ضعيفة(فوقمن2

ها!ةالرجل

بي؟تمكراناوتيفبما

روحياسلماناوتبعي

بثاريالاخذقبلاقتلهثان

امدل؟اطفاذقبل

اتسلل،امضيذاأناما

الب4أضرتى

شيء.يمنصنيان

الطىيصلصىالوجل-.حف)
ردالباب؟ا

هذاالعجوزيرىوعن!"ا.الباب

.)بجانبهالارضعلىيسقط

؟تفصلماذا:لرجلا

مشيفةاطاراتيصدرالعجوز)

ومضحكة!
.ي

تنحالبابهذاعن:الرجل

).اشاراتهيواصلالعجوز)(مفزوعاذراعيه،

تفزعنناناتحاول:الرجل

باشاراتك؟.يجأرو

انتأ

اص!ارفيالعجوزيطنص)

اشاراته)

كلمة؟تخرجانتعسزهل:ارجلا.تعذرن

اًلعصطوز.طويلةصمتقترة)

سهر/ره.فيجاهـ،يصنندلالثاني

).براسهيطرفىالاولالعجوز

اهدا:الاولالعبوز

ارجوك

.ءرالاهذاواترك(.

انت.تهدابل:الرجل(ط

صليت؟هل

القموةتسمعفنيعادتما:الاولالعجوز!!ء
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أ+ب:لالاولعجوز1.،ضهاأ-قاأو:صلؤرأ

ال!كذ:جلارالثظبزلعطءا1هذ:لالاو)ء-،زا

ربا:لاوزا!عصوزل!فاب/تمل"،1أثآل

لىتأ:أر!لأ!!و-هو-هـو:ارصلا

-إ:الاولادعجوزهسااتناءؤيا-5"ىايدهيحزك)

لمحددألا:صلىاشا!.إ"دائرهـكأحر

وأدءةء..اء-راالاأمى"،:الاولال!ءوز

رد،ةالأولجموز511؟هذاتههيأحق:ارصلا

يضلفف)أضاى!اكلانفذانه:الاولاله-وز

ور:لاولاأعروزاً.ينونهنقذواانقذكو

ارج!اأ؟ايض،ن!قذؤجي:ار-لا

دو.:الاول1)م!وزبرهءه،ز-ن:الارلالء-وز

اًلرجلنتجهيروانحن

لو:الاولا)م!وز.؟.سبيلبؤي!ل:ارصلا

نفه!انال!ءرةهذى!ي:الاولا*حىوزا

ارج!المنرقد12

يطلىاوصياوناأ

يص"هذاةاأرءل-اءجرةاءـتىداخل

يخفىلااوتافرالثىؤوق

ذادعضكطجئتمحنى

يبدا)،اروحالمحنض،في!ث!تم

البماب.ا)::ةرفيخاحركأمل

لل!ولالأوأعصوزا؟ن!ن:صلارا

:!ايسههة،ارصلى.برنونكم:الاولا?وزا

!و:للاوالهجوزا؟برنوناي:صلارا

:اسرعأارجلليمتض،وءضاك:الاولاءجوزا

ا.":الاول!عجورااخبولم4ش!وداككون

"لمعونأ:ار-لىا!ا*وناهذاونخلص

وع!ةالاولأهجوؤاوذراعيى!"برأ!هـ4يكل*درالربرل)

الاورءتكار(والرفض!دلعلىحركات

يبداذ)..شئتان:الاولامجوزا

ايصرخ

اصةفالبم:لرحىلا؟ماذا:صلارا

صدقتان:الاولام!وزا

لعبمأني؟تهي"،ذا:اوصلا

الخير-ان:الاولاعروزا

يبمهشكلمو؟احزا:لبرر)أ

ألمركساولا

يرهرلى

؟اذهـا:للاواوذء"11

ءنخوكل*

أ)رصلأالانأحتضرانيةلرصلا

ءبتفتا)اطولء"هتؤشرةأ

،الاولذراعبى.ين!أة-هـك:الاولالصبروؤ

!وةاظنياا!جوزااصرىصء،ةالي!كؤ?ود

...ءاكرألىو

قت-كا

ايي!و؟اءهراطول:لالبرص

أؤولوسأءلمور:لالاشال!*وز

ضربلمؤ!؟كأفر)ا:صلراا

وتلفتارداداعيلا:الاولال!-وز

يرتفرأصدفئي

يرصطرعاا،يرءبيخنتر)انداجممالا

كالأحبلبءا?رز.ءةالاتل3تندوو

:يلمهتهو..؟تسحبا

لتحاوالة(زظرةءوال*جوزاربرلافيظر)

ومددت؟نتا:جلارا

اكحئم!همأ.

لنفسيقلت

.الأهرفضىعليانك!ؤبه!اربركها

.الأءرقضى.ا

ؤ"مت.هض،كص؟،يد

.ا،ةرفضى

.الأ"رؤضىاًلبابدذاً

فهـمت.!:،ك!عليالكلمحيربي

يصمتمنأحولهجل

يفعللامن..

اكاسعنهيهر!)مصضةضما!فينفطة

ؤ!ما.ؤ!ان.الدليا

التكبمرقدلمههاا!نيرقداًنالعجوزان)0(0خاههرق

يدكألوفجأة.بةالمسبهابهـأتببساطةا

يبد!وكلاهماا:ابامنولمحتاةشنابضنفاهم.

هب!اثفجملالامماناننب!اانهماع!كمالمهذ-راكانئثاف!ازلينهبمحعا

لانبنفصءهماءشفوفههااحجرةاأفي

اله،ر--لمالايروبردلا4زوئ،زماءس،

).وحدهمافيهيهيشانا)تي!?إفي

ا-ض"جن:باثاا

اعرفحبييا،اعرف:الفتاةن!-يالض*-رك!يلى

ت!معد?فيا:اشابأيفا(الأولالهجوزانرك

قولي.اكمل

اكمل.:افناةا

اًكمل.

جارالالفأتيناص-ن:الثاب

اعرفاعرف:"ةالفت

هتاكوقفتحين:الشاب
للضة!

فجلةو

فخركاعضاؤكبردأتصضوث"!ه!ععر

تحاكينرحت
!أموت.

الاشجارتلكر؟صة

الضلدةعينيكفيكانت:الفةاة!اموت..

...رؤصتحين:اف!واقفاويضضتر!
صامتايقف.لطلحاا

-رالانفجاو

غريبةنطرتككانتكم:ا!اةالأ-ىبهـءفييسيرا

في:ال!ا!فترةلمر.عليهد

صرام!يسهمثم./

ونحب!نننمنىءه،:اً!قاة.اجاورةالحجره2!بم

رايتكوهناك:الشابللحوزف!أةالثافيز9

حضنك.فيأر"دوانا

اذت!!انت:الةة،ة.انتارعاارضطى

!:،كر!صتبن:اثاباتسبة!م!!

جارالالفتلكرقض".راسب!أعلى

فجأةيىخهل:ظ

جارالالفانلا

.فجاةتحدث،تخاق،تولد

نرؤصدعضا:ا"ضاةا

.لحدثماابرداواهحدث

..يرنتهـوكط:باثا1.ق،ثلها

نايحاولانوىئههالحظةيرقفان)2-!

نفي!هافيرجريلماينصتابرينهها،

يبدآنثم،تماماؤيهويسهخرقان
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نسمةتتصللاالتيالراقصةحركاتهما

رفةت...)شيءفيالألوفإبالرؤص

شيلاهنا:الشاب

نسالاوهناك

هلبفوقي

يعبلاتحتي

يعفلام!انكلفي

نتفهلا.مكانكل

تتدبرلاهنا:الفتاة

نحيا،وهذة

كحياةفوقي

اق!بلتحتي

نثلامكانكلفي

نتال!لا.مكانكل!

ترقص)الرؤصءنيكفان)

نحياالفابةفيهبتأنلما:اث!،با

نصاو...حمرورياحعاصفة

يعبلا..بجبينكواصطدمت:الفتاة

نأالاالجمولماتلما:اثب

تههلالطيورغنى/

حبمياصفردواماتفي

ماةلك:الشاب.الامرتم:الئت،ب

افعلءا!نفليجرةالداة

!ةالاولالعجوزيجريما

الخطر!نرفصدعنا

يخت)البعضدعفهمامنيقتربان)

العجولم)قيباعدانثمويتلامسان

!لتمركثيرةأشياءحدثت:اشابا

بعيدينالآن!نبق:الفتاة

!:الاولارمجوزوقريبين:ابشاب

ا:الثانيالعجوز.طر!كلفي:؟لفتاة

ص!)الاولالعجوننتلاقى:ارشاب

الثاذكي:ز

لو:للاوالعجوزابهثامادو..4ذثثاب:ةلفتاا

!:الثاميا!جوفيوصروبردكلفي:التاب

ذةالاولزالعحو؟أنت:الفتاة

لى:الئاىالعجوز؟نعم:الشاب

ه:الاولالعجوزالهـرةنعيدليتيا:الفت،ة

3:الثانيالعجوز)ارقصافينبدا)

كا:الاولاعجوزااحراراحرار

وكاالثاني*-وزالعمروقصار

نعرف

يقؤ):نعر!لااو

رقصايبقىما

نرقص:العجوزان،يعنينالا

احرار.فر.اونفعيمنينالا

وقصارونحيانحبنحن

نصريونحبنخيا

فيلااويعنينالا

!اقدرالناساذهانفييجريما

اواهمالناسببمرهمااو

ؤ:الاولالعجوزالشراوالخيريعنينالا

11ق!ر،العمرقصار

ضاعااحرار

العمرحترق2

نموتنحنها:الثافيا!وز

نموتنحنها.:اها

الذنبيثقلنا:الاولالعجوز

الرعباواحقدادأكلبايفنىاولعالم

الانوا!ن:اثيانجه!العجوزك!ء

.كانقدعمرحسرةيا

كلههذايجري

العينا"امويدور:الاولالعجوزطبيعتنا

تعلم!ويقال:الثازكيالعجوز

انظراويقال:الاولا(مجوزالوردعمرط

تتعلمكي:العجوز.الثافي

هـمتأ

تحلىمتتألم

اهمر!افواتبعد:الاولالعجوز

ص!العمرفواتبعد:ابخئانناالعجوزدما

كاراواىاكلويهودانيبكيان)?

.ذمودوالان:الاوللعجوز02ونحب

وم!زومينمنكسرينحبيياكي

!ا"تفراشفوقنتمددكبم؟تصحبني،

الموتفراشفوق:الثاليالع!وز

شيئانعرفاننيفيلا.ضيك

شيئانصمعاننب!يلا

.اخيرانموتلنهوت!:

يقوىءنآه:الاولار،جوزويجلس.العانشقان(

سرهيدركانجامدن.فراشهماخي

شرهيكبحانيفوىمن

!الفدر!القدرةالثافيالعجوز

!مرهثشدوا:الاولالعجوز؟"ان

!ظهرهادموا؟العينانرأت

فوقهدوسوا!حيانيتلككانت:(

!بالاقدام!حياةاي،نت

زفدت،يرؤدحتى:الثانيالعروز.حقاعشناها

!اووتيئتطر.عشت!لعلي؟إي

)اسكون).شيئانعرف(

شيئا.نفهمإ

نحي!ا!ذاكءعزلنالا:الاولالعروز.عمياناكلونا

زلنل!لا!آهزلى،لا:اثانياالعجوزئقيلالعبء

)سكون)

...أخي:الاولالعبوز

فجأة...ايضاأنا

وديعااصبحتويقددانفراشهماين

أنا-يكفي:الاولالصجوز)قين

أنايكني:الثانياًلعجوز.رقص

منهنحبرملمشار

الفرهه"وانثالل

لصحوهر
.الهءنرايورأيناه:الاولز.ا

الحلمتصد!قيمكنضا:الثاذ!مااالعجوز

)يصمتان)

.خبماأ:للاوالعروزا

اعضازبماجمدتيضاأأنا:اضانناارهجوزألانسان

!اهاو:الاولالعجوز

ندقىماخداعاكاني!

\



فيولدت:ألشأنيأوفمربرد

أيفاوأنا:امتاةا.)العروزانلملأنالرصيموتإ

رفيةاموى:اثابارظ!ر.رء"ا!ىطلمقتاتص-ع

الاثياءكل:الفظةر*-،دانلا.اخرىءرةالعاثقان9

...نا"كا:لشاباؤهلملأمابهدكأالال!ماءولمانيرلمتغةلم

...نم:اغناةاهـ:،ك.أ!لأوا-ابقةاارةافي

يدلاا)رزي:اًا-.،ب0(ص::ءهـ،،فيا"هـ،ندابررحان

حاأيضا.الاثياءل2اعجب"،:افتاةا

الر!ة!.تسءل.:كب

ناةخلاي)قاح:بففااا

!يقذفان.الاشيا?بمب"كل

،رقدانوشيءيوص!وهـ:الفة

صا"توفجاةهوواذا

تشت!نفم!كر:افتاةا.أخرسيظيمه.+ح

يضااواظ:التنه،بأزولالاثياءمل

أزريكرأء،:)غظةا.صسيل..أةم!كب:باثطا

يك؟رأء،:اثاباؤجأةتوءض:امت،ةا

يضح!)فجماةتبرق

.الا)مهذا:افتاةافجأةترعد

أ!ط؟:الشابفجأةتمرخ

ناقدرالا:اة"،ةااصرصنطليئا:ثابا

ا*رةاتةودو:ةل!اا

لىولذاك

رأليوأنا:اثا!ظلامويحل

النوريت!بعه

تحركأطغغافاء!كطيو:هـاباثا

!فترة
ليخطرت:اهتاةاالستوة4تت!به

لأ.تعال:امتاةا

؟أالاما:التئه،باءاجهراا:قعايل!حان..انيرقه)

يو!:/ويليةا!ظا2جس،نينز،ور"ماكلبر:بفي

نبوءةبل.ارؤ،!افيبهرانثملحظة

عل!يجب:اًلشاب.(فجاةيتوقفان

!زقا:ص:ع:افتاةا.الخوفاصر:بالنظ

ينهضا).أيضاوانا:الفتاة

تةصدمالادابداًر

!صء!أل!ا!رلا!

ط
.

اخورا((هه!وف))بانهايىوميوصفالذيماركوذيحاول

ضرورعلىالاجه،ع))ذاكانعلىالجمالوطامةماتكأالاص،العاوم

اقصالاستهراًراداًةكانكما،اهـطرةارادةحةولم"طإكأهـعا

اقاز(1الئردكبماافلسفيااإنراثيرؤفىانه...الا!نماعيد،)تحرر

الاخى-لاؤمهدانؤيكذلكء!لمحضوهو.القدمرلمسماوا"فوة

الارتوابحوالعض"ورفىهذهءطالةوان،.-ويرفهلاارءهـ. عه.لمحيوى

فلي!م،اًنتم!لمطازالاذا.4االكتابرزا5ؤيماركوزو/رى

الطتر-لالالاستغثدءن!ررتاذااتكأولوجيةاا*ضارةإ3

االانح!اة"دالانس،ندؤاعمن،ا(وبرودعاىا!راًعاءبدا،امححول"؟

/--،بر!زوعمق((ذا!ى)اتصهميدنمبةاىا،اتجرديةواا)ثورلة

لاجتماعبى.واالفرديوالقمعا-جمطرةاصهـيهـءننظامفياملنء4

حضارانقلابحتميةاساسعلىدفاوليته"ر؟وزيبنيوهكذا
-!حيهحميمسسى

7نبيهـماجاعاىألتشرت9ء!ثحهر.رغبةكي

)ا!نذ)كيطركانوهما،كله

...بأسلا:والفتاةانتابا

نرقص!انذلكمعيمكن.:ة

)يرؤصان)

ائت!:(ةفجا!بااثا

!بجواًرك!ا:اماةا!!بتدركلاكه،ظلته

؟ن7اينأة،رقص4يواصلوهو)اثابحضنؤىفلنبرؤد)

..هنا:)رفصهاءواصلوهـي)ةاةظا

منك.ي!باقروينلمروزاو-اهحانما

.ح!ن:اثاباالفبراشعاى(منهما

نت؟ا:)ةفجأ)ةلغتااه!!اكلا.ان!همكا

؟اهاذ:لشابالأ.(حتان"!وا

.!ن:ةلفباا0ؤصة،

القلب،طيبةيا)فجاة)ا)تذماب

أنت،صى

ينضب.لاحناننبعيا

؟هذاءا:الفتاة

لا..لا

؟أالرقصةانسيت

ثىئمئا.وللك:الشا!

جسرد

تبد11ابجوكةبصوتحيوخافتا)الفتاجرقي.كفىك

صوتك.اسمعةال!ساب

نفسهامعالهلامفيالفتاةقبدا).رأ-4و!حركلهـا

خافت)بصوت

.همسكاسمع:الثاب

الثى-اب.مببتةالفتاةتسقط)

بةبصعولمصل.نف"يكا3ويفني

ايى"يسصتد.الجدرانأحدالى

(:الاخيرةللمرةويقول..ننهضا

!؟اسمع:المذاب..-بي

ميتا)يسقطثم)البقعة.الفراش،

تاليف

-

ما/لر!ص!وبركأ!!

!زبمب!فيضطشإ

والغلسفةالنفسبمالتحليلتراثخلالكمنيبرهنان،!ديدة

عنتعبيرادائماكانانماالليبيدووتقييدالحياةغراحز!افبة

الغريزيالتحرريقرنانماركوذيحاولوهكذا.صبطرة((

ارادةباهـ!اوالعقلباسمسواءاغلبةواالانتصارمجيدا

انواالفردجيويةاًنؤيعتبر"ا!يةويهكس،الدنياالذاتنكار

.التقدمواصلالحريةوأءولالسعادةاصل!وا"ل

الانسان.سعادةوقهرالحيوقيجمت3والحاجاتتقنبنالىحاص"

الحيوية،حاجاتهلارواءرب،مجللالللافسانتتيحان"طلءت

واوالانحرا!يةلمحوانيةاافعلاورد؟دواإمبود-بئو()فهركرب

شعوريةهـراًقبةالغرالزتحققحريةعلىالقسريةالمراقيةفيهبح

.ل.ق..6:الثمن-حديثاصدربالذاتبنعتهاداخلمنكع

؟ة


