
حلأ!!!!!!!!!!!!حى-ناقبل،ليلابد

هذا!فياخوضط

و-0،1:!ضيحتومن،لبحثا

نمصئح!االمسر!هـا،لطص!!"لكايعص

فانا!"ايديولوجية)،

!نكاما،بهااقصدلا

ث!و!!عرممه!!حتىالفلاسفةيقصده

!اي؟"هيغل\اايام

)!التيالمجردة"الفكرة

النطامكإاساسهاعلىيبنى

!،!!!!ض!!!!!!!ةالفكر،الفلمبمفي

يقالتفرهذامنلابدليو-هابهااقصدا.مماو،للحياةمعينكلمنخلتاًلتيلجافةا

المرءيستمدهاإي-إ،الحية،المعاشةالفكزة-عليهسأسيرالذيالنهجليت!خ

محص!حوهكذا،.ءايشهمالذينمنسواهتجاربمناوانلاصةتحاربهصمهيممن

ولهذ-.3آ)ول:أأولهز)!صأمعنىلكلمةءرادفةحناايديولوجيةكلمة

يقومالمسرحانذاد،خاصبنوعالمسرحفي،جداهامةنا-يةالملاحظة

والتمثيل(الكادريشملما)ايالحارجيلاالهـعالميتضمنانهامينعنصرينعلى

كانولقد.(والمعانيالنفسيةالتحليلاتيشملمااي)الداضليوالعالم

الفرنسبمالمسرح.اماالعصورباختلافالآخرعلىيغلبإلعنصرينهذيناحد

العىاوالفكرةبغلبةيتسمفانه،الحربينبونماانتاجفيولاسيما،الحديث

التمثيل.على

المسرحععنفصلكتبهفي)1(!،ح47!،غأع،*هحبيكونغايتونيذكر

مكتوبة،قطعةكلات؟يزتتجبعقطعةاولا"بانهاالمسرحيةالقطعةمحددأ

بناتضلل!ي،اما"شاتعاص!ل!ياي،كأحمللكيصتعتقطعةولكنها

الأعادوهذا.والمتفرجينالعهلبطلبينإضرورياالأتحادالىوتدفعنا

الصافي.الأدبطرقغيربطرقيتمانيمكن

قظبفهوالآخرالقطباما،الأقصىقطبهالاهوفماالمحصرالأدباما)ء

الفكريبالعالميتعلقالسرحان.والأحداثوإلحركاتالوجه"تمثيل)1

وهو،للافكارتمثيلانه.ايضاًالماديوبالعالم

المتشعب،نظاقههوهذا.للأجسادتمثيلايفعآ

هذيناحدالىالحموحماينتسبوبقدر.إ،لمتبسط

01!خ-مسرح"بين!ينانعلينابب!ب،ألعايىن

!بخفيأت.3!ئط،حدهاواءةالقرتكفيهالذيالمسرحهذا11الكتاب

--!زرفينرش!!الذفي."المسرح-والمسرح"،قي!ش"اتضهرلكي

،ا"--ا:*؟.!؟نبمابه!والىأءةالقراًلىيتوجهممااحكرالسمعالى.رحوسجه

ةآم%-ض+؟؟أ"الحيالالىيتوجهمماا-كثرألتمثا!

--.ا--أفي"انك!الاشكاًناا"فيقولبيكون"يتاخ!نرم

ا-.-ا----،-!المعاصرةالكبرىالدراماتيكيةحياتا،-ساغاب

-ة-آإ%:!---ج01"الكتابص-سح11الى"خقسب

-.ا-في-تا:خد!--نوفحلصوف،البحثهذأي،حمىات!

"--.-ج.---االحديثالفبرفيالمسرحجعاتالتيالملآص!ب

اا-.-----.الخاص!الطاخبكبههذا!ة!.

عماللىةطرا!53،4!!!اولء4!ا:كتابهراجع)1(

ل!ه!ولاس!اص!مأأا؟،3!اثاءع*33!!؟43ءم

محاولتناوليستء!!!!!!!!!!!!!!ال!

للمسرص!تأريخاهذه!

الحديثالفرنسى!

ءألاسا شاملاجمعاًولا

هينماوا،لأعلامه.7

لرض!لطبقهمحاولة!يمان!!ثح4

في.الحاصطرطاليسيه!همررلصينمكإ/?يمكجمسم

الزمنمنررهـينةحقبة!*

الفترةدهذهشبيهة!

بلادجفي!اتمرالتي!!!!!!!!!م!ثه

القومية.حياتنامركةمن،ةا!خيرخهاحلمرفيخاصة،بية"تهى

4لا؟،دااليخاءمنالثابةالنفوسرفيالباخاثرهالحربالويلاتلقدكان

المفتصبين؟قوةامام0!يمالؤيمتنهرو!.فييانهم!تغلغلوال!همالياسدبؤقد

اصدةومثكلةتعالحانلا-ف-طعا!طاالمكدسةالفلسفيةالنظمهذهنفعماثم

.االمعضلمدتصكيعبلاناستطاعهل؟والعلم؟الحياةهذهمشاكلمن

ي!ن.ولم،اليوميواجههاالتيمناكثرقضاياالعالميواجهلملا؟محهاشزداً

كال!مهمات!رضهمعضلةكلءلىمجيبانالىمدعواالأزمانمنالزمنفي

اليوممدعوهوكماالثمن

وانءازفةويتضمنالااليومجوابلااننجهلانالعسيرمنباتلقد

داضلي.مشروعهوللأنسانمفهومكل

هذاانساندفت.اليهيالم!شككة،المضطربة،القلقةالحياةهذهان

الوابعضوءءلحولهماالى،وينظريستكشفهانفسهءلىينك!ثرلكيالجيل

اءشابر*.اغايةاصب-تلقد.،سواليالقلق،انتاجهعلىإسيطراالنغمجعلمما

مقتلاحمقهالتيهء!هسفشاحلءلىفكرهالكاربيصءبانتعيينالكفرعند

.للهروبرامبرفيانغير

تحتلاكيالأدبالى0!لمسربالفلسفةاخذتكلهاالأسبابهذهآجلمن

!الأ!اقحتىبالحياةكمستولكنها-الفلسفةهالتي،رحيباًمكاناًفيه

بهذا-انتاجمهماتسمالذينالمسرحاعلابممن3

وسارترمارص"للييلغبرالقلقالفلسيالطابم

يبدهـحانالذلينمنهمغروبلسورووكامو

ءلىيقومامحاالمسرحفيالهامالعنصوانلهم

ءلىالأنسانيستمدهالذيالمعنىعلى،الف!!رةإ+بز-.

نسانلأاماداممنهمفرلاالذيالواقعذلك،الواقع.*ا

،وماقدرهخلو-4و-هأالعالمهذافيالتيقد-.-11--

6قب"بعزءصلمختلفةمعانءنالقدر!تهويهذا.-

.الانساناخيهمع،عالمهمع،خالقهمع

المعنى--الفكرةسيطرةاصبحتلقدو

العسيرمنباتحتى،المسرحعذاًفي.شديدة.

والىارتر--اتكل"سمن4حيكل،.سأية7فهم

يكنمالمالم!صودالتاممثلاالفهمكا!واوصارسيل

مذم.كلفلسفةعنصن!بقةفكرةللمرء

ءلىع:!4اغلإ"ايالي"-ذهبنالماوزلأيهدا

بالنوا-يواهمامهالحدليثالفرنسيالمسرح

اليهالحيةالفلسفةوتغلغلوال!جمماعيةالأنسانية

ادراسجي

سنستعرفر-الاولىللنظرةاكهادريصعبكاتغلغلا



ء.-3لآوسارنرمارسيلمسرحياتكلنبعضا

-!-!"بز""3كا-ةفكرتنانيؤيدو3لأجمهؤلاءمكتفين،وكامو

حح؟*لإ"!"ص+لألم-ش؟.ورانياالمجالولض-لىاولاتأييدخير

"1!أ\كاكق!!

!.!".انعمة"امارسيلمسرحيةلنستعرض

قد!شابألى-خطوبةكاذتفتاةتمفلى+ثصةانها

ط!ت!.أحباتفقد:لنالتالفتاةولكنالزواح."
لا-سالىادفيمادليهرلىبال!ثاببعددحمااصيب

--!كا!"".المرض،يستفحلانقبلتتزوجهتانفقور

يه!-أ.ا"تحاولارادةمنماملكتلكل،الزو-ةوكانت المسشمى.بفيجبل!رسكنا.ولمعلا!باوالزرم

/!بمص!ونبرك!يمه!--.--طاهرةنبقيةبا+ازرمرهفاخذتالمريضتشنيان

ء-ك!ضلأضء.-قدكانلألهبذلكنشرهانالىمجاجةوكازت

--

خم!.كا-!--،جمى-انيمكنهالاالصوفيةمقنوعالىيميلاخذ

*--ة!صحص.تلكغيرز.جتىتكونالابفكرةتصدم

!ع7.4!حالقريبةزوجهاحالاتتربنبالزوجةوكاذت

.تثور،بين!!االنزاعومجتدم،الهذيانمن

ييلىم!ابرلا،العمياءنفسهاعلىزوجهاشفقةضدالزهـجة

الزوجةوتعترفالا.استاذالىالنهايةفيفتستب!ملم

عيكونانمرةلأولءاولاالزوجاعصابفتثور،اظيانة3ذه

فييرىفلاجديدمنالصوفيةالحقائقتتملكهثم.العشيقالزوجهو

فيالوقوعوبينبينهتحولانزريدالتيالالهـيةالأرادةفعلالااظيانةهذه

مذهولاهفيموت،اخرىمرة"البغيضالجةسةحمفرة

يمكنفلاالحقهيقيالذيتتضمنهالمعنىاما،للمسرحيةالظا!ريالمعنىهوهذا

.مارشلنزعةفعراذاالابسهو)4اءوارهيىكران،لل!تفرجبله،للةارفي

للعواطفالماديالفس!رالىداؤ!اًتسةسدمان!رفضالتيالنزعةتلد،الروحية

ناهو،هنامارسيلعنههنيبرانيريدماان.بالأسبابالتفسير،أيةالأ،سا

النعح!زمننوع،الأيمانمننوعانه،التفسيرهذايبعدماابدأاعم،قنافي

ويئجاوز،التجربةحدوديتجاوزشيع1،".تحليلهااوشرحهاعبيص

-.المسرحخشبةعلىبسهولةاظهارعبالضرورة

تحملفأكهاثهءع4!!ا"350!ا،أ،!2ءاهع"ص!رحيتهوكذ!ث

الىيتوصلانلدمشاهديمكنلاافكاراوتمثلعميقةمعافيطياخهافي

،نقداللذاتيةنقداًزشملا.كأا.مارسيلفلسفةمعيأتلفأمابسهوأ"كغها

اليطلأنفيالمسرحيةوتتخلص.الدرامائيالعملكرةكأوءعاشاًءهـباً

اخلهوكان.تطلقهانالم!امرأتهتضطرمحلصء!ر-زوجالوسيثيستيفان

الطلاقيبرعدعليهايترددفظلشديدأاماًاحترأخيهيكنلامرأةروجيهيد!سى

مازلمرالقدمالزوجضحوظل،الزواجوتم.وجهاليشبانالنهايةفياقنعتهو

مرةويصردف.السرفيويتحابانيلتقيانظل!الأخوينانمنبالرءمبيهل

ءهو!ةبقوةمدفوعةالموسيقىخرفةمنمظلمةزاويةفيالزوجةتختب-ىءان

ضمن!والذيعديدةسنواتمنذولادتهوالدتالذياللصهذاالىتفت

ءـنفسهاكا.مماالىعذبةتتسللهذه.الموسيقىاخذتلقد.نفسهكلستيفان-

بحمنفاصلةحدودايضحالذيالعالمهذاعنتنسلخجمهافاذا4مؤذبصوت

تتحسكفا-ذتالمتاقضاتبمعامامهازالتاقد."الأنت"وا،الأنا"

الذيالرجل،ستيفاناخي،روجيهنحوتتجهجديدةقويةعا.طفةفيها

!ةستيفانيحبولأنهسيفانمجب

!ذهمعنىيافابمارسميلاوضحلمد

ماان":قائلا)1(احدحلمبهفيالمسرحية

قدالذيالنورمنلطارفيهنالأبطالي7يتعشف*.*:-

مجبسناالتيالمغلمقةالنغلي-جاوز،ر-ولحيائهلا

الجديالتىيرعدممننوعاذ4،أ!م4-بى-،/

وبه.نفسهالأت!!العلفيأتالكائنا*فيهت!تصل"شلم"

بين؟والأناالأنتبينهذأالتمهينعدمولكنلأض-!!

الذييدالمحاأ.عنصربامما-مو-اطو""وا(لأإتا"كلمأ*ؤ

وا.كلا.إمشقيلوانفيهنغوصأنعأجمنايتوجب.-بر

الروحمنالحيالوسطمنذوعاللأ!حفيهو

(1)0!اًلتجربةفيوتتجددووخهامن+رشتمدي؟جم!

شرحنفسهالمؤلفذكركماهيئالمسرحيةهذه-ء-!صء--

خوكأ.!ءص

فلسفةريأييأ(المخورتنثمكل)آلتيسيلخطرماحيمى

روجيهشخصيةذوبانمنالنوعهذاان.-وله

ادراكهايمكنناعقليةوحدةهيمارستيفان

محضملاحمناةالولمرة!ريعرفكما"هافيحدقماارعه!يل

الحقيقيةماهيته،نفسهروجيهفيتفا!رستيفانماهيةان.ابيه

بينالأخوينالكا"نالعبقلحبا!ذابفضلروجهفينشعالتييكهةايىتافيز

ب!خمهما.ليؤلف

نا"منمرةمناكسمارسيلبهءسحماالمسرحيةهـذهجسدتلقد

."الخلاقالصادقالتحققوف-4الاتصالبفعلتئحققالكائنات

تجسدواحدةكلانرافيالمارساتمسر-اغلباستعرضخانحنان5

.دط!إ"اشصفاهء!!ت2الكلمافي!ارفيض!صادقايمانااالمؤلفبماآهقمعينةفكرة

المسرصةهفيظهورقشالذي4سحأ!ا!ه43ولاء3ا"ع"ملالرفقصر"

نايستطعالأنسان0انمناليطلتراودالتيالخاطئةأفكرةا!عدال"ابقة

الآخرينالىءئاجالانسانانالكهايةفييكتشفانه.لهمجلوكلحياتهلىيعيث

.يردلمأمذلاسارادالآخرمصيريحدددفروانكل

فكر-تجسدنهافا"-ءوزوحلإستااضا5ول+شال*يحا))-ء"س"!للىوكذ

تو-يانهامارسيا!لفلسفةالرئيسيةالنقاصاحدىتشكلالقيالخلاقةالأمانة

المستوى،الموضوءياًلمستوىعنيرتفعانعلىالمرءصبتا)تنبا)فكرة

فيبر"دؤيمالمارسوضحهكلائو-يأخمها.السرمستوىالىلينتقل،المعطى

ناللحياةيمكنلاالذييكيالميتافيزالكائن،والسانمنالفلسفية8ولامجا

تصبحالسردونومن.ح!سالذي!وو-دهالسإ"ل":ذ"بدو!فلى

حيةالمسربطل5دديرماهذا"للتنورسلحةصاءكرلحياةا

تشكلالتيهيخلإشهه،ولء"اكاولالحقيقةمسألةإنأيضاًلحقيقةوا

ئما-،4!ولا،51؟.ا،ادله"رحلمسرحيتهفيللارتكازنقطة

ل،:ذاخهااجلىمنالمرةهذهمطروقةمسألةوهيء"رل8ىح

نحن؟ماحقيقةنعرفانباستطاعتنا.هل؟اياهاننانعتعدماحقاًنحن

عا؟ل"ةمأسراةضرةفي"كلود"اليطلنفسهعلىطرحهالذيالسؤالهوهذا

"كلود\)لهاغفرفصاةلحيانةاهذهثمرةوكانتآخرشابمعزوجتهخانتهلقد

25ص!!عاثمعول،3!،1وللأه!ح41هول(1)

نفسهاحيةالىسورلمنالأخيرازر!داجعلى1()



ا،!مهـنوال-*بحياة4ان!كاسوؤديقالعثفيرجعالسنونوتمر.ولأمها

الماضدسيدبمثذاكاذ.وفاز"قبلأبنتهيرىانفطلبالوتعل3واشرف

يواجهاكها:التيالأسئلةوتإعث،زالقدإ"لوالزوجةالزوجكلمنتوهمالذي

واقي؟جيفطساجمشيقهامعالمستطزةعلاقتهالأننجطيشتهاالزو-4زتاعترهل

نافيعرلمادهص.حغهل؟شيضبكللهفتاعترحتىالزوجذاًد!هورجل

ناام،ا)صهولةبهذهطاغفرحتىيكرهـونكمالويكرهالرجال!سبكما!ب

دورسهالتيهي،تكررتمالكثرةليةآاصبحتالتي-دين-كرجلمهنته

يعلمثانكانااطس!للزوجينالقاسيةالتجربةهذهإقدكشفت؟انا)غفرهذاالى

ليل،شهءاليكلفهإناناخفراهذالأنلهاغفرلقداجل.ثفسهماعزيففي

لقدكان.الجريحةالزوجةايىليربطوبانبدتهعنالعاربعدبأنكفلميلانه

جريحةتركهابرل،-قي"زووجأزالي!اكللكمايعماملمهاوا!بهاأانهمعهاه.انانياً

ليعلى8يم-مابرتمالذياللقاءهذافيللزوجةاًلعسسقاقدكشف.وحدهاالآمهاتعاني

.وجايدزاهـاربدوات!"فهالزوجةهيهاو.المرةلحقيقةاطويلفراق

اًنلي-تطسيلاالمرءانفيتكمنالمأساةهذهمنتكتشفالتيالحقيقة

د"1حيبث!لىقليعيش"مطسنته"يتجاوزبانالاالحقيقطسوبمودهي!زوف

نفهمجبسومادوليفكرلا،يشعرو،ليحس،الدماء4ءهـوؤفيتدبكأزسان

فيداركاًالحياةواقععمنيبعدناللذيالسجنهذاً،والمعؤولالعقأسسص!رنفي

رهيبا.فراغانفوسنا

وذعتؤد.تهالكثركلطسامارسيلمسرحياتنستعرضاناستمااعتنافيل!سو

،لجالأفكارالكليالمسرحهذاميزاتعنواض-ةفكرةلأءطاءدكافورفاان

اشخاصهروطيئلمجرد،حقيقتهعلى،يكتصسفهانالمرءرينتطيعلاوالذي

المثاهدةاوالواعيةالقراءةالىتخاجقطع.انهاالى!رحجثبةعلىقيحركون

المسرحةمينعن-رأينا-كماتكونماابعداذنؤهي.ايص!4بصهالمترالواعية

منه.قيمتهيستمدو،كبيرأاعماداالتمثيلءلىليعتمدالذيللمسرح

مارسيلمسرحياتانذلكيعنيهلولكن

انهااملهاوالدعايةافكارهلأظهاركلهاوجدتقد

!قيفي!ء!-ولفى.وهل؟الفناندفلىفيطاجةتلبيةتلقاثيةجاءت

-.:--؟---.الحروقيىلجواافسدت!ث،المعنى-الفكرةطغت
!-عء-لا--"يرخفيع

ددط-"ك!!-خ!كا؟المسرحيةبهتنعمانمجبالذي

نر--ط.--لا.-س-القاءمنلنالابدالأسئلةهذهعلينجيبانقبل

-د"-لا-)لا-علناوشاباً،طفلامارسيلحياةعلىاضوأءبعض

+نم----!--+بم!+ب.الجوابعليناتصهلفيمصاخظوطاًنرهـلم

--س-:س..لايمص*رماوكانوحيداًؤىمارس-ليالطفلكانلقد

برش-ء--6-لا.--!دض----ى-لا..

-:------لنفسهيتخذوطوراًدعسهمعزارةيتكنممباطوأ/ر

!ص!ح!---س!س--؟جؤفي-لاش-!كاشهـخاومن.معهمقيجاوباخوأتواخوة

-!-!قي.-!!-!"بخبم-برء-بخ،الآخريرمعللأتصالالطبيعيةرعبتهنشأت

:!!-"-يرشبر-خ!يتنير.ياليهولنصتمع.بعلىو.""الارت"معدلللتي

بيزشبمؤفي-+!ش-!اسطدتأوعتاخترقدأديجدأكرادالم:ذلك

س-ير!!شتمغ-3؟بم--سخمعهماتبادلكنتواًخواًتاخوةنفسيصت

-خ!ير؟!-ش-بمكأ.)-نالأولطاليا"0لحقيقةاًكانوائإ-ينلخياارينالمحاو

+ضتر"ط.--+س-،لاءهورارالسهكرطساليومالرد-ل!والأحادلىا

يرخ!!يم+ديرد-تح!!بر-

سلر!كرةسنفيليتكشفقدالمسرحانليويبدو

ا)واسطةعن،ترجعنالتفتيشهوكآ.مماجدا

العائلىوسظيمن،ضروريةوحدةمنلاخروج

)1("بهينبغيممااكثرالناضج،الناضج

..طهيميأميلا،نورية-اجةمارسيلعندكانالحواراننرىوهكذا

تترلىقي"الأؤساآساةإاورأىباأملصشبابمااذاحتىالصغرمنذمعهترعرع

ويقتل،انيةالأفالؤيمتغارحيث،الحربفي،مظاهرهااروسعفي

بوبضمرضتزكانتانبعدذهنهجيفاًالأشلاءتلكورحكدس،أخاهالأنسان

كأو.ؤشيحاًشيثاًيتعىقتفكلرهاخذلح!قةلهذهرأىأنبعد،الم!دسةالحياة

لقد.المعاشةاطماةكأوفأسفةالمطردييقاطر1الىذلكفقادهكوا-011
حيسطموجود

بانواليا)تءلىوا!ح!ى،وا؟-د!النفبع!قةالمكدسةالأشلاءلهاوحت

-،اء.وريرء"نسوأان.ضيءكلي!ونانيمكنلاالفاىالمتلكاً؟سدهذا

موحمنالىس!.ذاولابد.كنهـهايدركلاالتيالنفسمععلاقتهفييكهن!را

كذاتيةبهالأ--اس،برادلهالأحصاسرالىالواقعمنمارسلارتفع.و،كذاله

كألأنت.،بلةوا

البجاربأيدةوا،كاارهتوكاب،4ليطبعأحيمسرفانااًدنمارسيللقدكان.

فلم،4--ارمسرمعطأمفياأنجاحاففحا،الففيالصادقوالأجس،المعاشة

هووهذابة1)-كا!ف،1سولاا):(ليضةاءإإتاولا،الحيالثمورلايعوزها

الأولى.للوهاةفلصيخةلكتبدوؤلاصثاهدهااو4حيادمسرتقرأانكفياًلسر

جعإمطا7مماوا،!اذا!!السجردةرةالفكلاالأرتكا!نقطةجملقد4انذأك

امائي،إدراوضى،مغمرةفيوهم!هإخهمالذينالأشخاص،الأشخاصفي

ايرعلأأبالذاتذ،ث-ا-امن.اء-اةدماءعروقهمنيتجريإذينأابرلأضخاص

برصهولة-هااءوأرسى!رف"لاطيعلاعطيقةكلعافيتحتفظمارسيأ!حياتصسممارت

منعندهتفيبعالمأساةان؟أ*زهـامنواعمقءاقو!لغزواي!حياسهبعضأنها

في"تتحدداضلىعالمهان.رايناكماالأشخاصيعاؤيهالذيالداخلىاً)مناقض

!كتكية.الديىاطركةوامائيةالدكأءركةأمعها!رر(هافتتحدالذفيالشخصواً)فكرة

الأنسانفيمنغسمةالفكرة5هذلأن،نجفسهاالفكرةفيالمأسلسه-!ان

.متعالموضوعيافقفيلا

جنبامارشيلعندوالدرامالفلسفةمشتلقد

للتطورمرافم!3الفكرةتطوروكان،سنبالى--س؟ءفي-كاير

الحي.المسرحهذافكانالشكلي%--"!--لا-!

-،عصر.تجاربمنادلهاستمدققدسارتراما!ض!-ش.لا

لاير
فعلمارمميل،كمابالأحداثيسموانصنبدلااكنهويم-

منالانتفا!روءلىبالأملاليأسعلىفيررلوصو-ححى-ع!س-بر

بدلكبفتكتسوالقابليةوالأتصالبالحبألاخرينألا.7-.!----

بدلامر،حيةروصغة،اقعي!اوعلى،تهفلسف-.ببئتفي+س

هي،كمابالبيئةالتصاقاًاشدسارترظلكلههذا-د!!-في!+-

يمحووالآخرهاولينفضاليأسيفتحهاالتيالبيئةد؟د"ط--!-كا

تجدلاوالتيالؤرفالىتدعوالتيالبيئة،وجودهاسث!!برددبر-ج:---لاش----ضلا-د!!

44يرالحرألىالعطشىال!ئة،وجودهابهرتبرسببا+--ش-دبملا---7--لاط-يم.!د

!-شكأتم-:خ!؟عش-شء-صت

الاخرينعبودية،العبودية!نالأنعتاقيالى-لا-!نجو-3!!-،.لا+.

+بر"-لاس!-شير-!!+ح!ك!ع+مي-

-7مهحةالكلءلىالتتية-فيس--+--بم-ء

--نر!كبر!ط!ير!!كل

فيفصنل"المعاصرالمسرح"كتابراجعكت4)1(

وعلاؤخهماالفلصفةوالمسرحلم.تحتعنوانمارسيل-.

/.انتاحيفيصس



كللآءلماشا-!ةلآ)ويرويكلاا

-93أ!هف-ةعلىالمنشورتثمة-

-الملقاةلالمسؤوليةذللثمعالمثقلةاليمئة،.الد4اؤ!لالعلم ي!.ورو

الاخرين.وتجإهنفسهاوتجاهالعالم2تجاء-وو)جمتها،عات!هاءلى

مجالمنهناكيعدلم،بالعالمالحرباززلتهااقياالورلم!تتلاثبعد

قوةامامذليلمةتلقرالتيتلكهيقيمواية.بالقيمالأيمانالىليدءو

بهإبتطالأمةمثادللعدلمعنىاي؟أظروفاط!زسنحاذالمعتدلين

،بم"ور"!العجؤاءافاتلحراهذهاذناًلفردليلق؟ينالآخرمنهحنرموحفسهاإ

به.-محيطالذيلاعا!قيمةهوليعطو،قيمتهليخلقو،بنفسههامرليتدبرو

،كلهـةعاص،ااًلتيالأفكارتلاثيجسد،ادد"ثيسارترسارالخطهـذاوعل

شهدالذيالعصرهذاعلىشاهدادوماستظلسماوربينلتحيا،ا-واداءاطة

مرماوستعرفهاالأنسانيةعرؤخهساانعتاقاتطيا!ابين-ام،"،4زءوغ،ضتح

.منالزلكليهاء

وما-يرىوكانبها.آمنالتيتلكبافكارهجريئايصرحسارتركاناف

مسؤ.ل،عرهامسؤولانه:ا؟هـيمةكأنههاكاهلهءلىيثقلكمانههااناليرز

ماطاكلوكرسمهااززقدفانهولذلك،تا؟جمأالعالم.تجاهاولانفسهتجاه

حياته.مسر!امامجاثهفيامرواياتهفيذلكسواءكانانتاجماتقدم

!ذدمنجانبعنبل،المسرحياتتلكعنالكلامبالطبعهنانحنويهمنا

فيالمعىغلثةتأحب:البحثهذامنغايتنامجددالأياالجانب،المسرحيات

بالنظراًتاًخرالز،نفسهاجاتالمسرمنؤيمتهرشتمدالذي9زمالملادسحطذأ

حياتكمسرسارترحياتمسر3ان.هـ!سبرإ-هللاالتيالفلسفية

.للمسرحالسرحةفكرءنتكونماابعد،مإرصيل

المأعماةمنوموضوعهالونهازستمدانهاملمنإرءمبا"أذبابا"-يةؤ-س

شفافا.يكيأفيزميتالوكاطياتهافيتحملؤانها"الأورصتي"القد؟كأإ-وناذيةا

اًلحية.الأنسانيةوالمسائلالواؤحيةاطياةءنتبتعدانندومن

محورعلىتدورانهاو-دنا!اونحللالمسرحيةهذدنحددانأضاواذاكان

يتألمويئشدطاالأزمانؤيء-هـاالتيالحريةتللث،الحريةموضوعيشكلمهام

إ-إها.نة

يأسرانعلىحرصهالايعنيلافذلكالأسماورةالىلجأقدسارتراصاحون

ضريعزجهذاباطارهنااًلأسطورةانءالفلم!فيلحواراءلىعإ"ا؟هـ،ورانتباد

ممارسةفيالماهيقيالىا)وجودمنالانتقال،رفيعوفنمدهشهبلباقةسارزرؤيه

.ليةطرإ

.ءبىدءيرجودهـح!ذاول!نوةرستاويوجد،حيةالمسربدء.تر

الىيأفبانيل!ثماولكنه.بهيصسحما،ذا."اوبملاكادلاأنني/1

إصا!!اهذافيموضعألنفسمهليجعل،يقولكماذاتهليحقق"أرغوس11

ولامعطاةليستالحريةأنالمسرحيةهذهمنويتضح.ءددةشخصيةبح!مص

دؤعة4تأقيلاوهي!وراءهايسعىاًننفسهالمرءعلىوا.كلاتحديدهاممكن

طط"كلفييعيشهاوان،يعيثهاانعليهاً.طو،المهـءيكسبهءثيء-رأحدة

يكونأنالىيتوصللارستاوانبةالمثيءأوالممتلكعدادقيزسقطلال!في

:(1)ثلاثفي!ا!ءولطهمبلذو!احصرةكثيرأحلمرمجتازانبعدالا-رأ

قتلالللثممثروعؤيهت!حونادتياللحظةمنذةحربنفسهاورستشعر-لقد

مسؤولا.غدابانهشعراإحظةتلكومنذ"وزوجته"كليتمفش"ايجست"

عدادفيوشقطصاحبهلهسلقيمةوالافقد،بالفعلوعالنسءورقانءبو)ءن

تتحقق.هنا.يقتلأنرصتاوفعلىوأذن.كهص!سأول!ل*433"القذرين"

"نون"اكالحالملىالحاليالمكقتللقد.يةللوت!شفهمراحلمنالثانيةحلةالمر

إنفمه"ؤخلقفعلهمسووليةيتحملأؤانهذلكومعزوجتهمعاكبالأشتر

يجتاحاخذالذيافاؤلاًلذبابهذافيالتمثلةالظماسطورةارغوسولسكان

قييعددونطقوسراقامةإلىارءو-لىسكانسنةكليدعووكان.المدينة

قيكيتعن!ميبعدونبذلاثلعلهم،حملتهممنو!و،الجميغامامأثامهماثناكا

قكانرعالياهءلىفرض!االتيللصوهـة!-جة.ممكل!اناًمجستل:ثثم!ا.ميراًل!

عهااخشاياالأشباحمنالخوف،فيهويص.بإكرفمنينبعلديه؟يءكالى

نفسه.جوانب!لأكانالذيالفراغمن.الخوف.رعاياهعبأبر

فلحقه،عملهليةمسؤوحدهوعاتق"ءلىحملفقد،البطل،هـحتاواما

قاما.ممالأنه،عظهالندمالذبابهذايمثليعدلم.الآخرونوتحرراًإفىباب

يعدلمالذي-وب!-الالهقيدحتى،قيدكلمنحرةواعيةادةلأرتلميةليعمله

.اطرنالازطءلىلاوأطيوانوالطرالشجرعلى،الأشياععليإلهاألا

رستاوالى"بالنسبثلالذبابأن.الثالثةمرحاتهاالىألحريةتصلهنا

".اطائلةوالوحدةالشديدالقلق

صفيو،والقلق.انذف-4إوصتافيكدثفوأحرأز4ااخيرإكتثمفلقد

ية.لحرا

اقولدعني.طيضيكانإلذييءالبراًلطيثخلهذاداعاوا!ولى،دعني."انتظر

بالأغاقيملأى،اثيناوكورنتياامسيات،أمسياتهناذإن.لشبابيداع!و

.فوداعاً!...اليضمابأململأىاصاح..ابدابعدليتكونلنالتيوالعطور

".داعاًو

شحة-ربذللثفيثدتالطاغيةليقتلالأولىةالمرفق:ذوروممرز-نمستاورةثوران

إيكون،إتحررا!ذام-ؤولية2وءدت-ءلالثانيةالمرةوفي،الأنسانية

شاقأ،فعلكماالمقدورنطاق!!طمين،بعدؤجمما4يتبعوذارغوسلسكانقدوة

وءذا."طريركل"فيشلقانانسانكلعلى"هوشقهكماالحريةالىطريقهنم

يرمونالذينالأ-رارالأؤرادمت!موعةالمدينةتكونانيعنيالأختلاق

مسؤولياتهم.

.بيناءأصساي،الماضيفيكانتكماسارترعند،هاالمأساةتهررلم

لىداضإ-"المأساةاصحت!اوا،لهوال!الانسانبي،وقدرهالأنسان

يتغلغلالحرير"عطثرداموماشيء.كلءنيتحررانالىالطامحالانسانصميم

سيظلال!لمقفان،!اجودولاالآلهةدا!توما،حرايكونانعلىدومجبرفيد

يركاية.الميتاؤينالانسانقضيةبصءيمملتصحق!

،.الغبمنتأقيقوةكلينكرسارترانيعيهذا،موجودةغيرالآطة

فيجلصة"فيالحالهوكماموتههمبعديعيشونلأشخاصدذكراما.فوقمن

الغابةوا.كلا،النضنجلوديؤمنسارترانيفرضلافهذا")2(ية!رغرفة

.بالموتاي،بهفيهاالحياةاظهار*يكص

ؤج!ا،لمغامرةوجودلاالتيالحياةلأالمظلمةالغرفةجممصذهسارتررمزلقد

رز.سار.بعظوالمسرحالرواية.الوجودىالأدب:كتابراجع1()

مو.كورنلليزأليف

!!أالأخء313كتابفيطأرا،)اصا83..ركارحيةمرراجع(1)

س!4.له."س!313!ك!.



في!*امستقبلالأ،لحياة،تبلمنتحققؤدشيء!سللأن،يتحققنمثيءضرورةلا

بهاالكلدالم:فيف!اشتؤولاذ"أون!"تعنيهماو!ذا.لىءوت،ية!ورلاو

."ال!بدالىمعأو!ن؟ذ،لمةمين!ل!صيء

ذي11الأأبركأاءا!ذا،لياتالآ-راخ!زاءالالف!رةالىايضاالمسرحيةوترمز

ابماالان.4بكلسأب!ء؟اًي!يالذىالأإخقاءهذا،منهما!حدوكلمصيري!دد

إلغرفة،هذدفيهناحبواقدخرسنالثإبواستاو،ازس:الثلا*ةالسرحية

لىاؤورطبمطعليرأذياأزرليئاهذابرالآضرابرممصمه!!وأحدكاىمصيرقيعلق

،تامدطء"ذ:ش"ليحونسإننريد)):لأ:تغرستقالعنهدما.الو%ودفعل

ية-رليسأ-ألي""ا(لينالآضربمودويدهـىانمناكللمجاوواعينناونهمض

ص!تاثات،عظاصيفيجتأحلثأنني!زلماثصجميانيةاية!يةصىانت51"

وططب3ان،ولياستطاعتاث،فمكسمرانباستطاعتك.أذقيفيلي-يليعرخ

يحص!الأبر!نماعوفي:!رةهذا،هذاومع!؟"تو-دأنمننفسكتمنعؤهل،إمممانلث

ا):ظرانأذا.مليره!صإ:ادأ"اا!4الءرليفعلالاخرعناطمعزوانهواح!كل

بكملا4الأذ.*ي؟الىجم!لمهلأنه5وجوديهددالآخراألىأحدهميرمددهالذي

شتهرمهإو.هاينكرفانه،-وريقتهاما،ذاسيمتهأما.أ"ييلىويمافلااعيه

.نالآنجرواهوالج!يم.ويهددهيافىحعهيظلفانه،اًليهالآخرنطرمنالانسان

ء:اص!منهامةعناصر"حوارهافيتصماليحيةالممرهذه1"يجةحطسهذه

كل4الوعمود،تجماههم.اا:قيمسؤو،ينالآخرألىتهذفلر:يةترالم!ارالفلسفة

ز.هـليدهإذياوعا"ثس!و-ودنا5،نكوذ"اننودالذيالمستقبلعليقوم

.يكونان

-:لث5اؤءار!ليعرضأناكلررفياالحوارهذابواسطةسار.نرحاولاقد

أدما!كمامفيثر،الأهمامنركايثراز"بلى،-النةوسىألىالإلمتيد-لاندونصت

فييتخبطحيةألىسهذهفيشيءكالأن،تعابطالأربكر12اءكرط:عا

مرهف.يكيؤين.جتاصعيدءلىاط"قية

غا)بفي4اذليا!.أص!حيداهذأألىمسرحياز"فييرتفعقلماسارترانالا

ءلىيريرخبط1)ي،اًلحارة،المعذبةالح-اةفي؟-.كمسينحدرمدمرحياته

أرةسار؟هـ!ريست!دصىالأ؟ضهذاومن.عاصرهمألذينادالأؤر-!ا!-س

4ضاص،اً،!هـادء4الأبداعاتدربمإاعاىالىويصل.وواقعيتهولهيهد-وار

"ا)غذرةاًلأيدي"وا(قثوربادموث"حيحميه!سفي

قوةالمأ.ء،اةة-يرباب*تموضو.،تعاجفانها.ءؤةوربلأمونطال!-حته!سراما

ميتاؤيزيكس4اخلاقيةذفرةأنذاك،قيذوقهاأن!"ورإيمعهايستطيعلا-

إواقع.أصءصممن!خمدصوضهـعثاانمنبالرغماصميمهفيتكمنمره!ة

لكنو،قيمتهاكاطك!حةأ،مر"عاءإف!يرالفسإثيالههقذلكاًنفيلاتمك

ءلىور*صيتركأ1\ةاو،الظجا-وف؟رهـإرتل!:!ليغلبرحادالؤ:انلىررسإ

أنعمق.وسسإسزحباير"ءيزؤ.يإ:قا3إقوفياًلفكرة?دهز:صب،أحدوص.عيد

ءلمونليححالمؤاومستكلنبماعةبهايرقومالتيالمقاومةكلفيالمأسباةوتتجسد

لحياممهم.معنىأسيعهأوا،!لهممعىءلىجطفظوالكيأ-ساد*مفافيخرالحمذاب

علىمبنيةمعانيوهيالمسرحية5هذفيتعجالإنسافيبةالمعافيان.ولوتهمبل

ألمجإهدليقالرفاقعلىالمحافظةفيتتجسدأيااحرةاص.إدقةاالأخوةمناسصر

نأواهـتضواهإروا!ألذيالعملعلىقيمةالمحافظةو،أراا-رناأويزماالذين

نايمكنماءاطفةهيأبعد،هناززنرراضحةوعاطفةءذكنان.وأجلهيغخواءن

ليتجاولمصبر5تجاخثيوصلالىا،قىاومونعمد.لفدبالأنسانيةتوصف

يقرسوفوانهالعذابيتحمللنأنهفادرحوامعهمكانءتنرةالخامسة

جةدرالؤنمنضرساربألقد.اخته.كلوافؤ"وضخقوهةخنةوه،قي"بالح!

اًلألموألرفاقخنقهلقد.صرأوقتفيوفيلمهاًلعملهذافظاء"ابرز-ين4رررؤ

فيلياععاطآ2تس،1)خ!هـ!هـة4ؤرضجأذ-يالأاا!!إ،سكمهنركلكلنيرتحماوارخأصها

.ا)ء*ذيربأ-إءامتقيمح!!إونأءطساااسلىم!ضى*يحمما-ات!توفاقأرأ

عرؤ"بءوالأ!حعالأإ"ول*-طار-الليد-اطبركماخاصةالمأسإةوشعمق

محءورفا-اتأليظلون؟صوؤف!ميرددواانألملآنمعليمان.قائدلمحمبانهالمقاومون

رالم:إددسسؤاناان؟سءهـا-همفيطإقنجبوصونامالعذأبفيخحملوااأسس:يذا

إخمهـاية.ا-ء!ا؟س!لىعذابيتحءا!المرءءعاىانمتاءبرزؤاذ"ألمقوةامتبلغ!ه!

،.التا+ا!-للااستداصنفس".!المقااحدةس!،ذكاحلور.
.بمبس-بو.قيء6..طث-!.ا-

--*اأسضفيدهم-دوورتإقاوا-بافيكأليت-اواذصلمديدأأمظهرالمأساةتتضذ

لي"ح!يم.الحؤ-قةرزلماثإقازداشعرأظنهردبمالعاديعالمهمءكرأعامتوكأصبهمنفيبدو

ش-ص"فيفيحم!ىهواما.همزألموألقد.عنهم4تفصلكثبفةحدوداان

لأخسا)كأائدقالهماهذا."ز،ليلاأنفيزرألميءلميكان.ا)كمتعذيبمصمإيةمشو

المجمومام!.ذ*زبانقيإطقي"ونجكل:صاثانالتيالأضت0تلك،المخنوقالص-ي

لي".بماءاليرشي!ورنهناكيرلىلم.!!لياينحو-تش!رلاو،ترفهلاباتتفقد

الأزساذتةأطقيقةءنسارزهـيبعدوصفهالذيتبالذاألوضحعهذاانلاشك

نايردرك"ىدالأءساليولدهلىيرتكبماا)قيالزظاح!ادردمنلكنو،العادية

+،اواخاصءيممنهيا.مما،اليطاإ"فيسارترصسورهاا)يالشاذةالحقيقةذلمك

!؟%خالاكريثةو-و!،م"37الموليأ!بهم4ا-افيابطا!ايتخذالتيخياةاصهـيمكلن

اأبىءكية.ء:اضاأسفيمعهاتلفزان

الىمكاكأةأمةالأزساترىانفياوالاءشفيعتريدثالمسرحيةلاتترأانك

العذأبانواعاشدانيةالأونفيلهماًخوةيسومهمأشخاصطفيالد!جةهذد

لهايج!-كماالأنسازجمة.فياًلثديد!صاهـ"رتعلقيفهرويرأتحىاغذافي.الوكأي

،از-أا!ىوأشدها،حةانسالم4حيالإمسراوسع،حيةا،صرهذهاناا)ت!همان

(1)أءلىأذ-افيء*ا!سجركها!4طيوبنؤحةحيويةواصدقها

المؤءرى.يرعرهاء!موضوعالجتعاخها"فاةالقذرالأيدي)ءحست"مسربهذلك

.السياىسامبرالأمأساةهسط،جاص"فيمأساةا،عاصهـويمثكل

با)ثيىعيءإخزالىالنتمي!وغوالمفكرالبطلشخصيةفيالمأ!ماةونتمثل

وهوكان.باطزوسإس"!مياس:"تتفقلاالذيالقائديقتاىانمنهبصإلقد

هنا.وتقدلير-بللؤائدءللي،تنؤ-ءألوقتفيولكنه.ألحقيقةبتلكمؤمناً

أ،إذياالعملوبنالؤائدليانسانيةالأيمانبينهوغونؤطيالمأسا"تحتدم

رجلوانتفاعيةءزعزشلاألتيالمثاليةتعارضهنانشهداننا.اسهيرزضحه

.ادلأ!ال

يىنوجته.رأىاز4صدفوقد،القائدةضلعلىهوءويقدمذلكمعو

منبدانجعقتلهبأذ،مظحنعاي!نلمولكنه،الرصاص!4علسفأطلقالقاثداءيذش

حدحا.وةيرالون

مزعجا.،اصطس،فقدهوغواًلىبعلىحاجةمنيعدولم.القائدقتلفقدواذن

عا!قدالحزبداموماتتغيرقدالأحداثدأمتماتلطيخهمناذنبدؤر!

ول!ت.فعلهماينكرانهوغوصتويطلب.ماتالذيالقائدسياسةيتبع

ا،يعبثاداةتغدوانعلي!اوابى،شخصيتهفيكرانليعترفلمهوغو

داد"للاسشقابل"ئر:لي!رخوهوللحزبالتسليمفرفض،الظروفحمسب

ء.المظكرشونصقياس-قيلم!لءلىتلحهيو،هنهاةلياررقيةالأخد6ألناحيةان

ووفويياعىفيتسيمتلأثشد!اًتصبحانمنواجدراءصقالأنسانيةالذاتيةان

.فالظرو

ذلكأجلمن.بعرضهاتكتفيبلالمشكلةهذهلاتحلهناالمسرحيةان

كورمو.إخللياًلسابقالمرجع()1



النابصىح.اححواًريملأهااحمعيةوحية،،المأساةمماذت

فانأنحهااردعوا)يممفيةالفلاءهصسد.اروأنيبدو+لناكماسهارترصسحان

التيبالحيويةتمتازؤمسرحياته.رة-يحاحدابلغتقدذلكمعالفنيةالنححية

المتلإئموبالحواًر،قضاياهمفيهاتعالجالتيوبالبساطة،الأشخاحطجمهاتحتخ

الذيالرشيقال!سلوبذلكافبالأضافة،.النةسيةضاءهبماوصعالتلملاؤماصد

بعضىحكماهادراقويااو"الذباب"حيتهمسحىىحكا،وسيةىحعذباًببئ-إب

الفكرةكلهذلكالىفيضا."القذرةالأيدي"أو"قيوربلاموقى"صقاطع

!ناء"2طاإيجدالقارفينفسفيتنخراوادامعاذنفيترنتظلالتيالعميقة

"حيارمسروفي.الفيلسوفترسارعنمطلقآيقللاالفنانترساران.الحقيقي

الفنانانالىراجعله.وذلكانتاجايفياتحادهمامناكثرالشخصيتانتتحد

يلإنلموالتيابرزهاالتيالقضاياوهذه.ويعيحشيكتبممايؤمنصارتر

تشكللمبهاالايئنمعلولمتجاربهاالايعشلملانهغيرهايصورانباستطاعته

منعليها.يضقبههايسمولهالامادةالحقيقةفي

-كأ؟سح!!بم++صسسكححيرولو0التأملالى!ز.تدعويجعلهاماأحساساته

-"-كا-:--التيةالفتركهذهةفحرفيتلكغيرسارترآورلارجاءت

دصتتم!س--الأديبفشلالىوتثيرالدهثةتثيرلكانت،بها!ر

سصحس!مع"يتفاعلالذيعالمهعنمعزلفيوكأنهيعيشالذتي

!يمحس-!يمعحسبطبيعته،نفنانفا.حياتهلحظاتمنلحظةكلفي

!!-!----!برحج!صبرحمجحوسحءفي؟سح

--س-غخ!+؟-!ير---دببم--جمعشغكتن!لا،هف!!أروالمثاءراد"تيلتقطالذي،سةلحساأ

ح+ح-"6يرسح-لاد+--ءحسكثكا"كتلملالعالم!زت%-امراحداتيتأترألملأككنه

+برئهنن*و-بر-ك!+بفي.سارترعصرسجلهاالتيا/لأحداث

+!!يمف-لامح!!ءيم!ب+لا:-ببم!+!-ز*:*هـاأ،1ت!نلمالأفكارهذهفانواذن

ت"،----+ة--س-حسحمدسح

سس!ييم+!=-بم.ص!!سحسحش--!دهفيالقلقةىحالنفوستللثحى"كارتعصامححادقا

-،+خصس+يمص!،،-.خدقةء-01ف!حةعدشةاحناناعانمهاتاأفكا،ةأصفؤا

!-؟فبم..النجاح.فحالفه

-----ويعحسنطيكتببمامؤصحسارترأقدكاناجماط

---دءش--..جمقالاتامجاثومناًلىاليوميكتبهوما،يكتبما

-!سسح--!ح-!-اؤكاوحريةوايمانهصدقهلنالؤكد،جريحنة

نربر!ت!!نى--!لا.-.م!ادئهمعمكسجماًيزالماانهلثيء.منكلبرإشرغم

حس-حس---!++بهاليظاأبكانالتيلحريةواالآزسانيةامةالكلمبدأان

!د"!قئ"--:-يزالما،حرمانهاذاقتيوم،بالأمىحامظ؟لأبناء

الصرمسلفي!صيخنقالتيالمضطهدةالأملابناءب!فيدلإثا

صوته-ارتفع"كأةمنوكم،للكرامةكلمعنىالأستعمارا

.-شمالغح-4لأستعماراالسياسةتلكفيمححىحكامهامنمتهوابنا،االباًمحتقرمطاياًد:ا.

نضهـجحه2ارفيسارترمسحىحفيتبدوالفنيةالملتزمةالأيديولوجيةان

ىححىحباطفناز!المو)فبتيماإنيتعارضلاوالفنامالأذزانعلىدللخير

.ميل!ز!امناًمودقاصانالىاوءشيئ

صحمصر-فاذاكاموالمفكرعاشهقدسارترعندشهدنادالذيالقاتمالجوهذا

ا،!حر.التفتيشوهذاالسئرالحذاتتضمن،عصردقيكالحياة،اياتهحعرو

نعيش:دمناماعليهالأجابةمنلالابدالذيالسؤالانه.الحياةسىء/

الأسثما"هذه؟اج!وابهووما؟تعالثران!رقاالحياةهذهتستحقد،ى

س!لحأعا!ي،ولولمم!4رعاإ(التفاهمسوء)(كاموالفها-يةمسرلأو-،(تت،!

فندقا.تدير.منعزلةنائيةقريةفيابنتهامعتعيشأ!كازلمتأمرقصةفيتتلخصو

"ا!ى!منجييه!ماقاونفضمنوماجرمداءأئر-زبا؟!طرقكلماتاط9!

النزلغادرألذيامىحيداالأبرنيؤمحهماانمرة-ويصدف.الن!كرفيرمتاه

مصيربالطبعهمصيروكان،هويحتهيبوزلميعرفاهـلملأتهفلم..سنةينعشرمنذ

باراءكثرةهذء4صسركأ4كامو،!محنلقدو.الفندقهذاالىقدمواممناًدسو

البفي،حذاعالمناألىبالمجومينيعجالذيالمنفردالمكانبهذارمزلقد.معقدة

اهـ!.جوابالنفسهيتطإبالذيالمدحبمأ-والاالىالكلرليببالطارحنر!زكإ

.الجوابهذأفاخماتةىالتياًلجثة

منعهربلكيتقتلهناالفتاةانة؟نعيثرأناترولماذا.اًطجما!هيعبث

العبثانعلى.للنورتتكثفبذللثعاحها،السوادالكاجح،البغيضالعالمهذاً

ناوبوسعي.معقولغيرنفسهالعالمهذا".العالملهذاالوحيدالتحديديظل

تصرخما"هذاً."الهدم-ىالخلقبدءصذشيءكلذقتالتيانا،ذلكاقول

المجرمة.الأمبه

ماهويعرفانيود.انهذاتهتحديدالىالريرالأنسانعطشالأبنويجسد

وسعادتهزوجتهتر!ذلكاجلومن.فيهوما

الىبحاجةالمرء3ان"يلاحقهالذيالسؤالهذااثر:يم!كأيم!كأبيمسصح

."تحديدهيجداىحالىايصاجحاجةلكنه،.واسعاددسحفى؟++حس؟-

.لكنه.رحيلهقبللزوجتهليأفيقالهصاهذأحس+سحبم+س؟ش"هـ

شترممهلإتنفيآسحيم

اجالوابمجدفلايحدمأندأئمايخشىكان؟-يمسححس!ضحس.ء-

،.سحشئح!في

الفندقممتالمظلمةألغرفةهذهفي،وهـهاالمشود.يمسضش!-

ألساعةلقدعرف،الوحدةمنالحوفيتملكهححداقيت؟و

"و!هصجمح!"--ل!رهـ

محطالخوفانه.اص!هاعرىحافي"القديمقلقة--.ء.

جواورب!يوجدلااًنمناظوف،الأليديةالوحدذ-سح!ص-"لا-!-!حمض

لزوجةاللأموقالت."أسقتلاأننحجوابل!اجلى-عم+-"!سصس

الانيعمزوجك"ان:ليزوجهالحقتافياالغريبلى+!"كبشص!-

----كلصقيلأتهحسس

سيحترألذفيالمخيهفاحيتهذاانه،اجحوابس،يرسحدد

".الآخراةوقناا-ل4ليالأكلاقيء----س!ثنن-ئر

الأنسادية.بالقضحةملتصقهذاالتفاهمسو:ان.د!جم!ء،--ير!ش+سح

المسرحميةفيلممة1اخر.أرتلأثالعمثخياةحوأ!ل!.-:-3--ب-!2ض!قي

..يمحمم؟رهر-لايرحس-

العونمنهتطلبزبهاالىالزوجةتتوجهاذتقوليمبمجم!!

ربي!ياآه":الأملبعضنفسهاوفيالشفقة

.علإ.اشفق..أءالصحرفي.هذه7نهاعيشاستظيع*للاا!-!ىحس

الكلمة،ذه،"ربيا،اليأستمع،،،الياتجه+.-!!نه!!يم-دشوه!-

يسدلانقبلالمرددال!خيرالجوأبهذا،ةالأخير!امو

"!لا"موالستار

ا)يحيةألىحىهذه"تمثلماهذا7.نحياهاالتيهذهالعبثلحياةجوابلا!لا-

ألكالحة.الحبثيةكاصوفلسفةتض!تت

التجرلي!والغموضيكضورها،العهـكأروىحأنهاندوالمسرحيةولكن

مثير؟حيمجوارتتىختظلالمسرحيةزانهذاومع.الرمزهذافيأك!ثالأن

الىسحعانمفييث!هاكاموالتيال!ولىألحطوةأ!صا

الأولىمناقلفا.كا"حث!)51*)3)1كلص*حولاالثاذحة4صتمسرأما

،ءالايبعضهناتي.!ال!رضعاملانذلك.وأثاردجاذبيةواقوىتجريدا

وهحناكحنااًلموضهـعان.عأجهرتدوالذيالمحو!هياًلعبثيةالفكرةظلتوأن

الىتدفعهاليئالمؤلمة،و-ذ!سايتهالعبث!ذأفهما"!(والىالأنسانعطشواحدء:

الواًقع.صنللهربألقتل

الحبيبةمكأونجهموتبعدالعالمهذأيثالبفليكتشفأذالمأساةتبدأ

ينكاء!مايفعلىانفي!رافه.فظو.فيالقيمجم!وتنىحاراليأحطفيتملكه



نظامييدلطانيريداز،ا،!احدودالأحريته"اليوبم

-خ-تف--!+!ك!-ب-يدادا"ا):لإخلاقيةاالمباديال!بيمةنفسهاومجوفيضيروالعابر

،ش!-خ""--لابباجعاوان!رالجمالالبشاعة،بالبحرالسماءأفزج

.-+-.الورالمصهدمأنيريداده"!الألممنيتددقالضحك

-خد:-ب؟-2---2-اذنو،جياظارالعالممحلىشميئاتسنتطفيلاهدهيته-حرلبهنو

.لآ".؟ج!*حم!*3،مجص*االتيالمرأةحتى،ويفتليقتلانه.سيطبقهاعلىالناسف

-+!نج!ضفيني!ني-غش-حقيقيةجباةالىإورطشمطأ،يخه!عطشاليروييقتلها

ىخ!1!ت!ح!!!!ه!؟.العبثطذاجواباًفيهاي!لمع!

يج!-غ-ؤ،العبتهذاصهـجموفي،ا"أيعماةهذهوسطولكن

.-"!حم!6..+!-فىكأفي!ي!مسرحيةفيبعدؤجماالاد"دونتبينلامتمردصوتينبعث

!؟ول+ة4-كا؟!ح!!لشتعجحلماقيا،!(س!س!34اس!!ك!"الطوارفيحالة"كامو

-"+ش!!-..:4-..-.ويفسدشديدافيهايبدوالتضنعلأنالفنيةالناحيةمن

:.!خ!!مننإفيفيبر*!++.اهمامايالمرءفييثيرفلاحيالمسرالجو

+20007!!ء".العبثهداالأنسانردضعنالناتجةالثورةولكن

انها."العاد)ون":اؤعةالرمسرحيتهفيتتجسدالعالمي

ور7الأنسان"،كتابهفيمطولاحهاشرالتيكاموفكرةتمثل

نأو-كلكنغذا؟ه!!ويستمدالعبثمنينشأالممردانوهي"المتمرد

لل!يم.خلاقاً"صربح

قمب!اءةانفييتل!خ!صدوهو،نفس!4كاموفجرفهالمسرحيةموضوعاما

وعا"وضهذاىلى.القيصرعمةرجالدوقللقضا?لىمؤامرةنظمواالثوريين

الأبمخماعيالظلمبهذاهفاالعبثالى.مزوقد.مسر-يتهكاموبنىالتاريخي

وا-هـكلمجسدأللمقاومةبطلإنهنا.!؟زانيمكنناو.التمردالىيدعوالذقي

الحؤدبهيدصيالذفيالوجليمثل"فستيبان"الآض!.عنتختلفنظرةمول

لا،ا!رركرءلى،ؤا!"!ف"!-اؤناواما.أساسهمنلمالعايهدمانالىلىالينو

ألودمناصإءرءلىويرىالجيمحرقيفيهتسودعالم،ا!لىعالمتحقيقير*لمشد

افاوأما":اطدموالقتلعلىالثورةتبنىانهويرفضذلكاجلمن.الم!ةو

.؟3احيا)!ينوهمىلاا-ع!ثلىالتينفسهاالأرضعلىيعيشونالذينؤاحب

اًلمناك،بعيدةمدينةالىاذهبلن؟واننياموتانءلىاؤقواواقاوماجاهممنو

ا%لمنآخرظلماقاتمظلمالىاضيفلناننيهؤلاء.اخوافيوجوهلأصفع

الأؤدعليلكماقولوانبصراحةاكلمكماناود-اخوفاي..ميتةعدالة

واذاألثرفيناقضرالأطفالقتلإن:فلاحيناابسطيقولىانيمكنما

اتحول،فلسوفالشرفعن!خفصحلانالى،حيوانا"،يوماالثورهاضطرت
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"افعمو".اطدودبمجعلتتجاوزلقد.اتحهلنلباستطاعتييعدلمانهيعنى

التمرديتطلبهاوالتيعنديماثمناهيبقيمةحتفظللكيالرفضفياقاوماننييعنى

للقيمخلاقاًالتمرديصبحالأساسهذا)1(وغلىنفنسه

إدينو4مرورصطمحدبكانلأنهادوقايقتلانكالياييفيرفضوهكذا

بالجبانازاما.بورياياافياًذطري،الأخوانايهااليانظروا".ينصغير
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.ب!شرا3كون!!
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لمى

ا)ذيرنكلنوا-طءلان.وتشعبالةالىطالنقد.هااقفانبوديكان

تزبر-ىالهحثنجتمءتشرانماولكن.مفصلا.مجثاوحدهمجشاجذكر!هم

أروحانمن!حرتهماليؤيدااسى،؟اذكريكتيقويتانمسرحيتانامامي

الت!ثيلءلىاعمادهمناكثرماكزمةايديولوجيةعلىيعتمدالح!يثالفرنسي
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الثلاثة.الفناحىيئمنعاشهاكطاليلحاةاصميمست
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