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النص.لغدمةوسهكوثوجية!بي!ن!مط،الادبيةاتناقضاتعلىزالوماالفرؤسيالمرحعاش

اهـسحجم!ورعرؤهاالتيالكب!ةاًلاعمالهذهكلرشحت"وقهوالمذهبهقىالفنيةبالاختلافات9ـماداالمليءالمتقدمالمسرحاًلاوروليونيعتبرء

عيحتى،ة!ه!!ا!،م!لمسرحذلكبعدفنيامديراليكونالفرنسيداخلفيالةرفسيمفان،قزجقوسالوانهاتعددفيتفو!التي

عملح!بثالاوديونمسرحبادارة*88!،ه!طالفرنسيالوزيرايهكنذبردائمااليةوينظرون،الفنيةالازماتمصدريعت!برولهبلادهم

ا!ءول!هىو!ء!!*اعمال،فقدمالجديدةالاعمالاخراجعلىهناك.المذاهـبات!ددةاالمسرحيةللمدارسفنيةاشكالات

لتهكاخراجهطرقحولرويدةمناقشاتفامتانذلكالرمنوكانأيومي.نعوضمسرحااربعينيجدالقرن-قىالعاصمةيزوروالذي

الاداء،فنبقواورعالماش!،ـيراممثلاكولهدلكعلىساعد.وقدالمرحياى34.،3")وله!ابىوليفارم!سج!أمنالمسرحيةالفنونالوانمختلف

متسى-ةاءمالهفجاءتللباتوعيمممثلاكونهعنفضلاالتمثيليحبثالمخةلمفةالجيبمسارحجانبالىالمسرحيةالزخوفةحيث

وة-د!(،الثعرإ"؟لواقعية"عليهاواطلقإماثيةاالففلآبالاهـستقزاطيةالفمف!بموالاداءوالاخراجالمسرحبب!ةكتأبةلفنالجديدةالتجارب

ث!*!التعمقيحبيكنولمالقنفيالطبيعةعن؟*-!ي!ء!بعد.والدي!ر

الاخيرةالسنواتوفي.طبيعياالئصبتغتيتايضايهتميكنولمبضعفتعجباريسالفرنسيةالعاصمةكانت،ا!اعاموفي

ووماريةوبومارشيهوراسينومولييركورنايمرحياتاخراجعلىعمل!8"*ولمسرححولفلقد،حاليابهاالموجودة،(لمسارحعدد

برخت.وبرتولتوايىوتوبرانديللووشيكسيبر93091عامالاؤلاملعرضسينمادارالى9176عامبنيالذيالشهر

حل!كل*!،!ولهواليهالاشارةتج!رالنيالثانىوالمخرجدارالى3291عامولهكا!4مسرححولكما،كبررةضجةبعد

4ـبيتميزمااهمومن.فرانسيزللكوميدياولكمخوجعملالثيب!ضالحالشملوكذلك!،ةة!ك!مسرحنهاراوكذلكايضاسينما

التجديداتمناوردهماجانبالىالمسرحيةموليرلمدرسةتبعجته!د!+د!!5!*هكمسرحالفرنسيالش!بيالجىمسارح

المخرجويرتخذ.الاخراجفيالشكلحيثمنعسرحياتهفيالحديثةالطذسةحميفيتعدتقدالمسارحنجدوبينما

يهتملاهذافيوهو،بهخاصةل!هكاوج!"،!+8البولفارلمسرحتحولتقداميرالبوليفاراننجد!لمء!عولهفىول--لا!هولهـ،هة!!!

هـذايميزالذيالنوععلىوالمحافظةبالغايلااهتمامهقدربالوسيلة.للسينماالىدورمسارحهاغلب

ا!ترويحيالنوعمنوهياللظلبخفةتهتم!مسرحيلالةولذلك،المسرحوراسينموليوانجبتالتبالفرنسببةفالعاصمةوذاكهذاورغم

.المتفرجعضدبالأر-ياحوالشعورالضحكيجلبالنيتعرضهناكالمسارحزالتولا،القمةفيزالتماوكوبيهوانطوان

أرحالمس!منالانيعتبراذالفنيةسياستهفيالمسرحهذاويتعثراًلايرلندي.والادبالمعاصرالانجليزيالادبمنالعظمىالغالبية

فن!ب!ثقادةوجودمنهذايمنعولا،وجودهرغمفرفسا!ههالمتخلفةاتويلجانالجديدةالمسرحياتمنتقدمهماجانبالى!الاسكتلئدي

3!ولم!!كل)ءك!!!امثالمنالمرحيالميدانفيكبرشانذوي.فادة.له.وغ!همايونيسكوويوجين

.المسرحهذا3نل!مناصبجاللذيالفرنسياليونانيالمسرحمديرابنالخ،لقعوا!رجيعهنجر-حديثمسرحككل-الفرنسيوالمسرح

-ص!ة...-حم!كل3!فىيقرروكما،المسرصبالعرضفيشيءلكلالمبتر ه!8!!ول)ه!ولمسرحيهاهمهاكثيرمسرحيا!؟لمسرحهداكدمولعد

ه+ههى!؟شء3مسرحيتهشيوعااعماللمواحرهااعظمقدم3291،مماعامفيجحينمخرجينفرنسااخرجتقدالايخ!ةسنةالثلاثينفيالهمن

العالميةلحربابعدورمكما،بعدفيمافيلماصورتاليا339طم.درافيمؤلفيناضجتممااكثر

0591عامهـى3*ةه!ءكا!ه!-وو*هوو!مسرحيةافنجةمغاه!الفرف؟الحدبالمسرحرسالةحملواالذينالمخرجبئومن

الخفبفةا*وجمبدياتمنوهي5791عامظ!!ة!!ء!اكل!مسرحيةثمالمخرجينمنوالاولكغعاهط-!ثأ،؟ف!ا!"+!!!م!ثأ،*م!كعس!ولول!فه

صجا!و!ار.عليهلذيا41مستوىمحيطفيفنيان!جاحاحرزتاالتيفولبون""مسرحيةفيالخادمدوومملوقدالفزنسيالمسرجفيالاعلام

أء8)!ةول-!-*المخرج.المسرح(لمعاصرفيسماءايضاالمؤلفينومنخ!مانهالفرنسيلامسرحيقدم.وظل"لانحليها"مسرحعلى3291عام

المؤلفينمنايضاظهركما،الاتيلييهمسرحممثليمنوهو(..91)4691عاموفي،.؟91عامفيفرانسيزللكوميديمخرجااصبححتنى

اللصحفالفرنسيةعنهكتبتالذي(ا!ا1)كا!ول!8ت!،ولم!م!دباوخلال.،ول!!هـ!!ولمسرحعلىصكحيثبهخاصةمسرحية!رقةكون

-!"!عاني!+؟88ل!مسرحيةكتب.الحديثالعصركل!اوازلمناذ4باريسمسارحاكبرمنوصارمسرحية.،مسرحهق!مالماضيةالاعوام

بعد.فيماهوليودانتجتهفبثلمااصبحتالضىتبولول"الملعونةالليلة"قدموهاالتيالمسرحياتبينومن.مستوى

حياتهلدأالذي)ه!-!شههة!وو!اماتبذلكبعدو؟تىواعمالالشكسيره!لتقدمواكماوله*رو)!كاسجروالفرنسي

!لأ!ءح!ع!وو*هـكاءكق،!مسرحيةق!محيث2591عاميلادبيةن!!!هحي!المخرجويمتار.!!+!ه!أوماريؤلموليراخرى

ءووءه+"بمسرح!يةتبمهاعاديةبدايةوكاثتالجادوبادحثيخرجهاالتيللمسرحياتمعاللجتهفيالمبالغةبالجرأة

"!ى-ووولول!-!ول5الكانبايضاالادببةالمرحلةهذهضمنويدخلللاطادحديثةطرقواوكارجديدةثوافذفتحالىالمؤديالعميق

عأممسرحياتهاولىولةهول!!العلامةالمخرجلهاخرجالثي(918ا9)واءتارهبالممعرحغرامهالىذلك!رجعو،مسرحيلاتهفيهتظهرالثي

هعةقهة!4كم"ف!3ح!لأ-5*دكنوانو!أنت2391ئا!خرجلره.تبينالاحراجفياتج!طريقتهانكما،حيويةقضية

اشتهروقد،وموسيهماريفومنلكلاقدادبانهام!لبهداويمتازاراءاخضأعبمزيةينفردلرا.ولذلكولهكا!حم!!ةه!ةءدريحجوردون

با،حاسيسالفأ؟قةوعنايتهونفسيتهاالمعقدةا!رأةلروحبتحليلهادبهالنصقراءةفورمخيلتهفيتضولدالتيللفرةوافكارهاالمسرحية

ا)تىالمسرحيةالخهـعمنكتمبرايرادهعنؤضلاالمسرحيةوالاحداناؤكا:يخضحعوبحذقهلهاالملائمالاطاديخت،رلذلكوهو.المسرحي

التراجيرياخلطالىيح!ركانكما،العرضلائناءالمتفرجتيصوفنيةنفسي!ةوتأقراتصيغاثمنهوقردهمامعلتتمشىالمسرحية
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ءه-صهمنن4وادشوافتانيةسنفيكاى!دمااعمالهللوالويقدم*3!في:-:س

كأءة؟!الاولىمح،و)ـتههنذانهواضحاوكطنءهد!ول"اص!مآ،ملأ-..في-
بسر4

ا(لىت؟أ!شىصانالافوحدةاجءأاداكأرلمةافيال!ك!اسلوبهعنالنقاب

هـركيع!.!!ألهواضحاأنو.3والطهارةلعفهواالئقاءوالىءالصفاالى؟..يزج:---؟ت!

بمهة!8هطةوله!8؟حم!هـكل!أ").88،+وهـ3-!ول*ام!المنبطلاتهعمل!.؟:.جنن.جة:-نر+تر!؟نرج!س
و!!....-.ب...!....-...!

خفي!بريرة-؟-ج:.:ج.--:-:..-.--في.-:.؟:ة.....بر،ة...:..؟.:جفيةةترنربر+

دوىو)!نالازطلاقفيبرعنناللاليالئتخص!باتهـ،تهكل-وعرهن-يزبر؟ثبمسغكا!.!خفي!!.فيلأ!
.-.-؟!ح!في.إبز

.لم!تردصبا-،ن.التكبادم!للةعنيمرمهـنالهروباوالموتلاندلكجدوىيزبخ؟آ-.ج:-.:..-،-.ة----ة----ة-ء--ة.-.،--..في:بز؟

.يزغغ*..بزقي..قي.-:-.بم--.-ة.--.؟.-*-.بم.:.*ة..إ----.تر!.!-

!س-تء!*!اأحا،ج!ا!همهفيمسبحى.ىقه4طركيالويويسبرقي!فيكا--.قي2-ةخ.-ة---ت.:.؟"---؟يز!

،بر"؟!اعامى2!س!ثأ!!!كع)،ك!*8!ول!ه!!!!!ءكام"!ةالثفيفي؟:.!!بز!بز-كا--2-"----.-.:بر:يم-.-.-ءإةبز؟ج؟

---.--فيبزخ-لا.يزإة:-ة"ش!قي.2.،-ع-:.2.ة.--.ع----يزفي

ولدئهاا3891عامقيهاؤسكارسريةلهتقدم8!!اعاموفينر:نج!..-؟.يخ!ةيزةنرةفي::؟.-%كأ::

.،فيير-:نر.تر.....!تر--.----بز.-:.نر--فينرفي-قيبن:.،-.-:-؟بر.::يز:؟.زر+..:.:..+!

01!طع!!3!ا*3اربعنوسصواتاربعملةتمثل.:...تنش--.+.نجر!نر؟-قي.-+!-:..
--صركبمر،!ي..:.-ج.ة-..:-:-..-.،س----تن.--ة.ة...-بزء؟.ة

تت-هـقى8ألىاكىأات-!:4الطأءرةأةالرءررهاكمر--ةاؤهـطلة،اعماله.:!!خت..نر!!!في!ض؟قينم!لأشستننيبزنرةة-جتر...ترفيتي
-...005--...---"ة-:.،----*-...---3ص؟-يم،،!ة:-.ة!لغ!:--.بز..-.!ت.،-.-خ

.-ج.ة.2.:-يرةفي..----.."-."...--.-...-فيقي-.:جل!!؟يز؟--.:*!؟تر:---.--:-:

ار?!-هعإكأسإنا!،-ص،رعا)سد"زغقرالعالمهداالانثعيئاحانها.-قي--.،...----ةقي2---بم:؟-بز.جفينج.:.إيزفي.بر.ء؟نننر.،ة؟جفي؟..
....+..4.2...--.---...كا....--.-.--..،-3.......نرة:.-...؟ولبر-......-.يرة.

تةولآ:اله،لمسهؤاؤىر!44ـالنبيهـتمرماأءصألاولكئها،المالاجلمنفيخ:.-:إبز!.،!".--:.؟!-!!؟!نن!!ةبربر؟تر.-

.....-.تر:-كا!ةقية:؟بفي-ة؟...ةة---ترعلأفيإنر-:"نننر--.؟نربةفييم...-.قي

منأرنب21كمابمبيويكفائمهمصوءنالمالم!كانمايكفي..اه"بالنص.!:!،ء!!-ةكأ!:يئ.../ت:.!.بز

!!؟لأفية:قي-؟تر!قي!جغ؟فيير.*

،!اؤركاتوا.5"4يىهارلا..المالهداأرإدلاازأ..ا)ناسمنالمقي!،!*-!*بئ:إيزت!!*!-يز!!
..:بر:.ة:!ني..:في؟لإ-:-:.:.؟:-6!-.ز.بر.؟-..:::بز:..*:كد

تر*:!؟.نريزني!!م:.!:ة!:ة.خ.-.بر-!في؟في:ني:--!.

هعنقىض!فيعلىكظا!رتيىمعالمرقي!كبال!ىاوالفقرفقطيدميلا:رز-8إ"..:...!نخ.-::

4ـ?ا!طاء-سحبة"نير-ستص.-جوأن.ةيماز!،ثيرولهئهالبهف!يركلضعهما-:!قي:.3..إبزكا-.؟!؟!:.
يز!بن-؟!لا؟نر.تج!:::نر..

فكطلرجعلاوالاغن!اءقراءالة:مقؤالصراع..مدىاءكقمتاقعزيقعةإ:تر!!ة!:.بز.ة:.-!؟ .............-..--..-.-ء...لج!-،.!؟..؟!!!ة!

أفصنوالظروفمنلطرؤطمامعمبمفياجكأماءيةىمفارقت11نظره!بئ!!في،!!!3

أنبصةالافالشخصيةفيالصراـع!هـاب-يؤنرمأهواثويعمدالمهـم!نر:ج

اكازهوكيف،الانسصازيالدمضظ-ترممو،*روفيالئفسلرير.وميبز--.ش.ء..-..-.،..-.---ة.ج.ج

العنيفةالهزةبعدعئدهالتوؤ"طدونعليهالعثوربسهولةيمكنلاصراع.-ة.فيخبن3--"--.------:

الثصصهور.اـقلباوةيالهزةهده..البشريةالئفسفييولدها-التي-.ت.-.---ءإخ-.؟-.-ةإ-

لذلك.ح!لأعادةيجدلاالنيالانساني

3،ة!3!8وله*!فعهه،ة+*مسرحي!ةنة!مهالمسرحيقدمعاموفيص!لترلاندوهـري

افوياهـ(دالقديمةجيرودوموضوعاتا"دمنمستمدةمسرحيةوهي*.................................*

يزلمهءخىار!مر!جماتهمنوهي،.إلبرجواريةيفصجوموفوعها،يهاشها

-......التراجيكلبمميديالحديثةفنحع!افيتشبهجةصورةليخلقبالكوميديا

.سص!يدءبهـنهايه!وله*ور*ه،ة!-ك!ة!*.ءكاا!كلا-5مسر!ةا!ظم!رج!!ءوهن.اليومالسائدة

الىموصوعاتؤ-مودالمفرن!صيالمموحخدمةؤيجهادهانويويرتابع

جديدةانننجونىوؤوكليصأ-5"انتبجولى"منلهك!نبو،لقىالاغرالمسرح9491عامضبها3صهءكاهول!ةفىه!لأ!ء!؟ح!!!،ول،هـ3..-"
---.....-..مسرحيهلم

الاإ،نالىد-ولبه!4،!اعامفىالاترضلاولكنها4291عاموذلككلفيواة.حا-وكان،5691!ام..ها!ا!!.. كصبهامسرحيهلم

?كاي!س!ديابربربا-؟،9عاموفي.ا!أررة"رط!ةارحربكيمرنساءلىايضاويتفقونبلعليهايغلبأطرداالنزتيبانيثةالح!مسرحياته

لمان!صا.والحقه!ة."رةلاول!ه!اعامفيالاايضاتمنللاولكنها.النصفيالمسرحيةالشاعرية

ازويؤ!"؟ااأ-خاا*-يرةالاءصألالىممصتوىالفنيمستواهافيتصلفىعكانهليسحتلالعظامالشعراءاحدالقرنسيالادبفيويققز

؟ءطح!فثاىول"ه8!!ه48880ع!ءة*بمسرحيها9ء9عامتبعهاثم.للمسرح6"ولءهء--ولول"،4؟ع!"ه!الشاعرهوالدراماكتابكباربرلينالمسرحهذا

يرث!سعحهـيرث!ط!؟40،ى4مرتللعالمي!دي6191عاموفيوصلاتيالكبرةالمكانةالىيصللمفانهاجادتهرغمالذي50910()

.الخدمخطا!-فلوفىا&مادةخطاءلاؤكا،هامنخطننلشدةدعهااكابس!روتعتر.ابة(ل!إت!يكفىخاصةكا!!طنهولسابقهاليها

.111!اا.0ا00..3عط***ههفى*بلأهـ،!ا!ولالمسماةباسمالمسرحيةهدهبرهيلاونجاحاحياته
حلىو!يجدلاصئهـهميلدرحلصرنلويعمالمنوبضجمسر

سماالعلماررازعلىإءملانهواضحا3،نو،اللهجةاوباور!ةررصل"مسرحهؤراًنحمحيزالكوميديلهق!مت8،91عاموفي.3791ىقم

والنكرا!:،سءنانادرالىالقلييمثلهاءيرا..واثامحسناتمنقيهالمذكور.يلثماعرالجادةالدراهاتمنوهي!آعل!ههأه"،5

..؟نوي-هـتعبرعلى2!رةؤ!م!..بالادوارممثلوهيزخرمساهمةالادبيعةال!ركةهذ.جانبالى"الادبمسرح"ويساهم

سأ*حى--االم!-صا؟صبنىالكتابمندلكعلى؟كلخرانويوجانذا!-3كابطليعةفيفيأتي..الحديثةالفرنبةة3لحرافيفعالة

اـا1001000100010.00ح!8كاه8!ةح!اهج!ودوالكاتبهومؤسسصهمنواحدالمسرح صكلذ.سمهكونت&يهيودلمصعفهدبهوودشا؟مه،لعديتلكالبانو

ل-9يقى.الاملو!ورمواركشماؤمباللكابةتتسممسرحيا.أهفاغلبووفقجرودوهنثجعلىسارااللذان3وله-شة)ووو8أأف!ه!ول

.01)ـ.-؟+!"ه*!4"ء!كا!طالتما)يمذه5مقممةفيكانولقد.مرحالادببهااسساتيتعاليمه هنيسأمله:الويوبب"ـعنديروبر!

تو--!ولاالاملمنخطليةلذاكوءسر-جبانهبزدريهاهوبلالحياةيتو)ـ!انيجبلاالمسرجخشبةعلىمنالنابع-والتأثرالمسرحيةجوان

ؤ-ءبالمر-صةبطلأت؟جملاننيجونىلذلكمثلا.واضرب..بالمستقبليةعنناوعافني،شكلايماخذانيجبولكنهالحياةصورمنصورةالهعلى

ازويت!وءوزها..تهوتلماذاتدريلاايضاهيوشخصيتها--طوينها.لل!يإةحيةصودةنقلعنولبسشاعريةعنينمجديدلشيءابقكلار

االحنربر!أ.اليائ!رموتولدئ4سوؤوكليسعئدالحالهوكماعظيماليس(لكتابالمعمن(0191)!كلولةولهحم!"انويجان"والكاتب

يرتحطرعونلاكذ)ـكوالعظماءمنهمالبؤساءانويابطالانلرىهذاوعلىمختلفينبطابعينالمسرحيةاعمالهمويطبعونيقسمونالذينالمعاصرين

هـ-!دلىلذلكزة-جةا!حياةفيعندهمالصراعيتولد!لاعالمجتمعاءماله.يق!سملذلكتبعا!هو.اتناقضتمامبعضهماعنوءتناقضين

الفازونيحسونلا!لاؤهم":معالمجنطاقخارج"اسمو.فيمايعيشونولقد.القاتمةالمظلمةوالمسرحياتالورديةالمسرحيات:قسمينالى
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،-س-!،لتبمالوجدانياتداخلهمفيتوجدولاعوادـيمهفيأثيبالتيفكرونولا

يسقطونشخوصهفاغلبولذ!ك..الانسانفيكاهنةتكونانيمكن

وليس..بهيقومونالذيالاعىالصراعذلكبعدالل!اةفيوحد!م

6!-؟حأ!3شخهصيةلسانعلىيرأ!الذيالحوارمنىذلكعاادل

.-:؟ء.:؟.:!لاهـ،ل!+9!4!-5أع*!أمسرحيتهفي

.::::!::بر:ج:كأءفي؟:إ!كا؟:-!؟!؟:إبر--:!ني!:؟نر:؟.:قينر!؟ثي!!!:لممسرحية32!اعامفكتب.الكوميديافيايضاحظهالويجرب

ش:::ة!!ة::ةفي-نرفيفي:جنر:::؟فيفينرنرفيش:؟:::بزنرة:شبرإةتفي؟:بن3كأبئ!؟يزبرفي:في:في،ة!!!نرمسرحيةوهيه!!ة!"!ع3+ثعامم!أكايب!وان3891عامفيالاتمثل

::!!-:!!:ترئرتية:!نر؟:فيتر!!فيفيبر؟جفينر-نرنر!.+فيفيفيفيفي؟؟قي!:برفي!احرىوكوعيدياا93!عامتبعهاثم،مولييرباعمالماحدالىشييهـة

2:::"،ة.!ة.-بزة.ج:؟::::؟::خ:::بر.ة:::،!قي::خش::ة:برةبزفيبزفي!:تر!:::::.:؟:؟!فيخ.!بر:تأكوميدب-لآااعمايهفيانويان-واضحطوىنهآمضه!هيصواى
*:*:.3-+.نرة.:..-.-ء:.؟؟.:-زر.كأ.بر؟-+،.!....--..-.-.-......:"ة.-.:؟3نجلأ

:..:.:-.،:...-..:-:3؟..ج.....:.لإسءيم-:م-؟!؟.:.:.كأتء.:-..ج-:-برفي.،ة--.بر-.خ!.!...-نر-؟.*تب:+!

؟::ت:.-:.كأنرفي::::فيتفينرنر؟قي؟:زرشإ::إفينر*ة..يزبز:نج!*خ؟!...خشش؟كوميدياتهانعنفضلا..العصريةالتعقيداتمنبكيرملأهادحاول

.:؟.:.!*!ج:نن:بر::.ج:ج؟شخكلأ.::ةشم-خ

.،-.م::::ة؟*..-..ج:::؟:::-:.:قيلأ!:-؟قي::::-.:نر:نرءة؟:ج::!يخ-بننر:؟:؟-؟.الكتابةفيبرالديللوطابععليهايغبكان

كأ.ة:..!؟!..فينر!!ه*!!::بز-!..؟-.؟:؟ء!ع!.-.؟:::!!-:نرثر.-ةفيوله*هنا*ت،طولوووله!،ولىح!بةمسمكضب4791عاموفي

ج-نه!.ت:*.::.ص!في.!ة:ج؟:في!؟.*:ط-..::.يز؟يهبمابم3،-.::..ء.-

:ء؟.-.ء.-؟.-..-،بر!!*..ير-..--.:!.-:.-..!!.غقي":إ.ة::في:بز،!3باى!ايب(لمليءالقذربالعالمتختلطوقيرةتظه!ةفتاةصراعييينوفيها

؟!؟.في!.نج!بة!!.:في!؟!شجمتن*نر:::!.تير!!.-.!نر:؟في:حمني!كا.نرننهـإء*-ولوله!لأهـ3*هـ!حمهه!أ489؟مرحيةعاميكتبثم.والمالالثروة

برءجبريرنيل!.لأ!بر:.:.كأ.!!في؟.*،ة،-:ة.7،.:.:.:.-

،:-نن.:نرقي::.؟؟::!ل!ج:شإ!ةإنر:**-بم:شخ!ةشفي،:ء.:نجخإنر:::ترءتر-:؟جخإ!:.في*

نر..."!بهي!جنر!شب.-.:بز:فيبربر:::نر.:؟ة:في:خ!نرس!قيفي:::؟:::!بم:-ع:بمسرحية.591عامقييعهاثما!لاسيكيالفودفيلمنوهي

.لإنرجنينرجشفي؟!!تر:ة:بر!نرقيتفينن::ترنر::في:ض!،قيفي:.ج!يم!:-ئر:.ةير--3::بيت1ع!،2عاموفي!ط8؟ة!أت!هشة،ولهولهوله!،ط3،س!ا،

تي:ظلأ،لأ:!كأت..سء:؟.:نر:-::ءكأ،:ء::..::نر.::-.:::ة-:.؟ج:؟:9.ة!س.

إحلأ!::ير:نر-ة::خأ،.،؟ئر:.ج.في:.ترءةة؟!:::::؟:؟:::ج؟تيخكأ؟كابنلأدلكيعداعمالهويتايع!كلألح!كلا!9!م!4كا*+هـهكا!ء8المعايرية

!.؟يز:::..!كأ!بر!بز:ص!؟+؟ءفي:!في.وله!!،83!هأ9ولهس!هس!كايصةول3ء؟حل!!سحية5691عامق!قدم
....-..نرء!"-.-ج..ت!2.-

....-..:بنحبما:.:.:؟نر:؟:ص...

.:-.-...-س.!.ت!إ:.فيج:في.؟!!:-يعرضا!59عاموفي.ءبرانجاحاتنلولملآلرجباكوميدياتمنوهي

:في!نيشغزز!.بزنجتينربز::!":؟نرنن؟!!نرنر:نرفي3..".؟ا*ول**"م!"!ؤك!غاوله!ههـ،ةء+!ههلأع!!-!8ء،*هكاح!مسرحيا.نهاح!الث

ممننةش:ت:!لآة:فيخة::في::نرلأإخة:ج:خخفي؟؟ةفي::.:غقيجج:::كأبر!؟.لأ.ء..::.

نر!!!؟بن.!.خقي؟؟:؟فيكأ:فيةنرفي!ت؟في!!:؟ص!!-::؟!قية:.:."الننيورعتمسرحياتهاحدىلةادكرالعظيمالوياعمالاحتت!انوقبل

.عسكأغول؟!ة:بر:جنر؟!ةنرفيفي:.:فيج::قي:؟ةكأقيضفيجفي:.ةتن"::-ترأنر.:.بر:نر-....ء-33ول"طها؟ء*800مسرح!ةوهوالاالفرد-بةالئشردوراحدىعنككتاله

*تممم؟-نر!:!ت::؟:بر؟؟؟؟؟:::بر:::-؟نرتي-نرء-.ء.:س.ج:كا-:"ة-حلإفيع-.:::.لأ003

!ج:نرزربخ-يئ..-*.؟قيخخشة!*3.؟+:.ة-في؟؟تر::في!؟إخ؟:؟:::.-.يز2:؟تترخ:خ!اكازتبلةش-،؟ميةولاقفاؤليةلانكنلماًدالغريببطابعهاتمتارالت!ما

.ئرة!؟:في-كا؟.-.-..إ:بر!-ة.إ.برج؟:.فىجفي::نرنر.؟ا.-:فيج.بر:؟:في؟::---؟---لا.-كا...الويعادهعرعلىلوسطاالنوعمن

زر:::!نرنن::7.ب.ة-؟..:؟ة:ة::ة:::نرج::ة::نر:-:.!-؟02-.--،.:+-لآث-!"!-ول!اه*شه!ا!سالاكروارماندايضاالادبعسرخاعلامومن

.!بخ-برج!---في-.-.:..ة،---ة--!م+.جد؟:خ.-6؟:ش::-.في--.---...--ح!بر،!ع:إجبم+:؟تج،:!،!

:6..؟جلآ.:*::::-.بر-.....:--2:-.-.؟؟:؟::-..-----2---ء!!*"!ظ،:،إلإ"!5.ةلآ.عنيفلهجومتعرض..الفرنسيالادباعلاممقوهو9!18عامالمولود

!قي..:.::؟:--.:ة-.::---..-.:-.--.2---ع-.-.؟لأيرشب:جهقي؟؟بز؟ء:؟.!:+::ء

:؟!-2*نج.نر-::-...--،.نر:-)--"...--::خخبنخئي؟.؟نر.؟:ةخترفيخخ:؟زرإة:لماحدوشبههوالفنيةالادبيةحياتهمستهلفيوالكتابالنقادبعضمن

..خ-.:::-"-:-...كا:.إ-..?،03-..فيإ!!-:،:،-ء.-...".3-.-.--.:-"،00

::تترة:!.:::ء..-ة.-.-ت....--.....ير::.:ة:نر:::ةخ؟:خة-:زربز*؟!.لا:زرإإخ3لأ.الكاتبين(لفرسيينبنا!والحقيقة.لانوىددأتاعمالهباىمرةالنقاد

:،+؟::!ني--.--.--ء-------.لإ.2-.--ءصتر.:كا.ةج.:.خ.:.:.؟ء-::3:-:.:+.:..-

-.-.:في.:-:::،-خ.......::.:حلالا.-.2.:؟!-تيفيبرإبز:؟؟في؟ني؟؟!نرفي.نرقياكثرانساليفسآلاكرو..هـ،ماكلكثأبةيميزشاسعافرفاالكبرين

-.---.::"-+-31--:-(لىواعمالهلمسرحيانهيضعهاالتياللراميةوحلولهاحكعهفيومعةول

ا!وفي.!انادبفيالموجودةالواقعيةانعنفضلا..انويعئدمنهاكبرحد

*ه............................-...........000000.0.0ء..انويعندشأنهاالتشاؤموالىالدمارالىدائماتنتهيلاسالاكرو

الثالتةهـلمرحلهوهي.الثالثطور.فبئسا!ووبعد.ذلكويدخلنيروبالعظيمينالكاتبينانمن"ث!ك!لألأ،توفروق!الكماتماما

هـ!حههىص!هعشولء!قيكب*دبيةحياتهتاريخفيالنجاحعرحهةاعمالانالا..المتميزةبطريقتهمنهماكلالمسرحالىلبالماظمأ

ؤلعينسحياتهالحظات؟خرفيتعانيقلاللةامرأةحولحوادثهاوتلأور."سالاكروعندالمتوفرغرالخراببعضبهاالوي

.وحالفهالخطيئةحيا6هي..نفسها!اخلمناخرىحيل!اخرىمرةكتبولقد..16!اعامفيالادبيةسالاكرواعمالاول!لظهر

تب3حيث*91عامالجديدةمرحلتهفيايضاذلكبمدالئحاع..وكانالسوياليزمالجديذالونقواعدمولدظلفيالاولىمسرحياته

كوهـلةولكاو!ا،!هولهـ**هنه،م!ا!!!أ،ا!سئؤانمسرحمةالتيالاولىاعمالهعلىالفنيةالظاهرةهذءاحاسيستنطبعانبدلا

--..8.-ص!!كع!!ء!ورءكامسرحياتامثاد.النجاحلهايقعرلم

الناساماميظهر.!!را؟ولكدسشخصيةبطلهاانم!..هـولص+هأبمسرحية2!اععأمتبعهاثم22!اعامفي

عاموفى.حقرمخادعحقيقتهلىوهومحترمديفيسمدوكاذههبمسرحيس3
..--..ط!ته!كا!!!كعاه+همحمم!ءم!

مسرحياتهمنكعدوهي!مع!*مح!؟!بمكا!!-يكتبا389ًدخلذلكبعد.2791م

!*هم!كه!هـكا!-سنتواحلهتكعبمسرحيةوبعد.الدراميةالفلسفية.واهي.الشيءبعضفيهتنجحمسرحياتهاصبحتاخرطورفيساثرو

.كبرائجاحاتصاذف.التنفللههطول!!مسرجةالرحلةهذهفيمكتب.كتاباتهفيالثلاليةالمرحلة

وجةلمتلرانسيزالكوميدياعتمذلهالثلأتيةالعاييةالحربوبعدلدىالضجةبعضاثارتانهارغمعاديانجاحانجحتوقد.391عام!

منيقمماناستطاع؟؟91عاموفي..مسرحهاعرلتمثلاعما*ليست"الواحدبالحرفجروثوعنهادقال،الفرنشيينوالنقادالكناب

منوهي!!طه!!-!"ص3!عرحية!ورا!الهالمسرحيئوعالجت.."النح!بابهمسرحيةولكنها..لشابمسرصةهذء

يقدمثم..الريفييئالبرجوازيينمنتسخر؟لتيالمضحكةالسايرياحهكوميدياطارالشببه-فييلقا.النيوالصراع،والحيألأالحبموضوع

!هنا!4)!!!!ةى*هكاطبعنوانجديلألامسرحية4591طمليعاموفيذلكبعد.ؤقطيوما28المسحيةمثلتولقد..جداب

برثارد،لانجليزياماتبروحمناثفاسابهاانا!سرحيةهذ.يميزو!نبعد،شوسطانجاحاافياحرزت!م!)؟هـاقي-س"محأه!كب3191

وفي.الأدةقاداتلعضتحويالتيالخفيفةاموميدياك!منب!ب.شواءؤاللياعلىكانت؟لمتوسطئجاحهثورفيم!رحيكثلاثكتبذلك

مر*يةله؟)ول!حم!!سسرحلرقةمثلت6؟91هاما؟39عم!ول4"؟ع!كأ-!ط31916عام!ط3ءةه8ع0،عور

سايريتها8؟9عامفييقعمكم!)!+!ف*!أهـ+،ه!!!ح!!هـ!!!،"هبعد..ثمفيلما.فيما.صبحتيلأوهيسلاتر

المضرجاعمالاخرمنوهيق!م)ولش!ولءط*ه!بالععمالمعروفة.35"امبم
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وظروالهالتئالفرنسيالمجتمععنكشفتساتررياطاوفيحيويةمشاكل7!حمم!!جح!ص!س!!+!كاص!-!ول+-+.-/.-.7!م

.لا......ة.-.،:..م-.:9001!.د:.-+غ./.خ!-تضتءول--/.

...لم3خ.:-...:.:.كا...*ء...ءطع!؟%شةولظتبر*--؟2،؟؟.ج*!.:.أ!:...فىس:.::!.....-...!.".،،1،.!.....:طتر!بنج!؟-بم!!ك!ببح-اد.....ج:ة،..

كشبها.التبا!دلةاعمالهخلالمنودهكبهايمرا..،.-.+نر...ج....؟ىني؟.-...!؟ك!تيبر!.إ

ا!دبي!"الح!يثةاًلفرسصعيةالاعمالاستعراصىسبيلفيكئاواذاء.:ء..ة؟ط-.--7ج؟:ب:ترة:"...يهيز.؟.9:بم-لمإ.إ:ا:؟،نر.:ة.::.نج:،نر؟قي.:.ة،!./:ك!لإ*ء؟..:

:....ت.+.خ..؟::..ة"و.:ج.ب..:-ت؟ظنر...ا:..ة......ة...!*..إ.ز.:.؟.عةغ.::-!......إ..ب-،ج؟ب*.

الكافهده!الةوالحرهـكرأىدءفلاوالالةأ"ة!ةألا:-كثنيزز!:..؟:.:-.إ.:..غ.::.:.ا.ا4!زة*.إ..:بخول:%صإ:ة::ح"؟-ني!في::كل!زص3؟نر..؟.!::لم؟.:-!؟/.

....*؟-:.::؟.+.في.:ء!.:.:.....301..:.000...-..:إولإ؟.:.إ*

.......-%..31ذنر!جبزفي!......؟ممنيكل!!م؟ك!!!س!،نممتن:؟ك!:::.\ة.في!.::-ت؟..؟يرط،3،ةح!

"ءصدالاا!ددم!اعمالهتظصلمالذيي!!هـ""ولكاحط+8ءولتهول-"*+*!.:ت.....01.*00
اص-طابعدومسرحىكانبوهو..(2،!اعاممي)فقطمرل!.ثشأ-ا..،-.!لم!ى!س:ة"بربر!!"،تح؟...!.

.-حخ!".?!......*في.!!*كنيزر.. .ع-...!.كا-8ء..ء!

الةرسعبجمن.بينبهعر!.::!بما،حه!!ية.::3*،!يخ*+.ب.ة.آ::...:..،بئا؟....،....لم.:بر...جمبم.*.؟..في!.-::.ب:إ....:... "!ول-0091....ع.،.!.!".........؟،...2.-...:...........ة...:....::؟أ.نجغ.3!م!.؟ثح!

-!،؟.ك!ولول.

دحولقبلفرالسيزالكوميديعسرح!كبماقدصتلهمسرحيةاولو.....!-.،.!.+.*..؟......-0.0001..+006........س7...06+.*
.بنث":::.:.ت3؟.ةاةةثه؟نرفيةة.ةة::..:.:..في:..:في.::.:.:!ة:..-!ة.!..اة..قي.-....:......ا*!.+ة:...!0001.:..؟:..(6نر

ؤ-ج!المسرحيةطبعتو!د،الثار-ةالعالميةالحربفيفرر-صاالى0الالمان،7!بم؟ع:،-إ...ع.ةة."."::!ة:..:.:غإ::.إة..:؟إ.:نر...ا..:..:::.....في.نج...::...ة..::.ة.إ...ة..:إ..:ا::....؟؟دةفي!؟؟تنركاب،.ة.:

المسر-صةوعموال!،ساعاتفىىلعدتسمحه15.،00.!خهعدد!ظ!:بز!؟ة.:ش.ء:.ذ!؟.:أ.:نرقم..إ.؟:.أ.::!..::.إةإ..:..؟:ةول.-+4...::.:.أ..نر:بر:ةنر..9.:،؟.:..!..في:نر

..-...........:0.09!2،:؟!!.:عء:+....؟.!.*.،ا.!.؟.."..ء..:..::..نر.نر.!بة.؟ا:.:برفي.إ.؟......بر،تر.؟!04

هـ--ه!سحيةثائيقمم3(91عاموفي،طهـ!أس!*م!؟،3015.؟.!...:::*-إ:إإنر.،؟.:إفي؟*بز؟:في.5!!:؟ا؟.7.في

..زركههـا،!ل!+*!د!!-:.:."!"5.!:9:في:.::..:-..:في:ة..بخبة:..،5؟أ+:نر::..ة.:3ة..في.".:!::!بم:ة::

.....:...-:..:1،؟بر..:"ة!نر.تأ..:..!ة!"...::!.أء::ةفى:.ة)-.+ةةنر..:نرأ:ة00،01ء-
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.5591عامالاسكيلوسيةوالاورستية7،!اعام!د!سمسصطصرو:

391عاماقدءهاحيثه!*مرحيتهالناجحةاعمالهاأولو!لانتكوتو!ن

الحبكهالدراميةقوية+كنلمانهايلا3مسرحيةالشعريادسجامهاورعم*"

اطلقكما-فالمسرحية.مسرحيته؟وبريهاوررطاللش؟لفكرةناحيةعن

حاولوقد.."وووالعقيدةدرا.لآ-،،*وروبيوئاثئ!ادء!هاكأفهـجديرهـةكوميدياس!رويكنبعام.591وفي.ائناجحةلو!ين

!أمنفسولمجا.و!فشبراتهوافكار.تجيلرالا!صورلمؤلف8!فيجديدةولجربةجديداشينةقي4ـىمجوبااثباثيهعرخالصااعتمادا

هه!!هةك!هـء!،!*!!ثانعمسرحتةلهقدمت391ااًل!قديمةافكارهالىعارالهمنهاالواضحوكان!ء!!هفيكهرالمسرح
قيهاوهو....

ءمسرجسكرولماانرية-بالمث!بالانطباءوهوالاالفنطريقبدايةعبرمليهكسيطركانتالتي

وله!ولث!حملةيخب؟3!ابنالهأطمال!ربثعيك!هبيرلاعامالموضعوحيةاحدلضاأشبع؟ب-انظ.رر!عرحيةلهقلعتالعامنفسوفي..السريا!ما

صهلا+!!"!ي.8هـ!!"ة*مم!ك!مسرحيتهاكأ،بة379عامفيمرتينيعيدثممنوهي!ة"ط!اة!!!وله!،ة+،ول!اكل!!مهـ!ح!م!كأ!

ه!وله!،ن!"ع*مم!8ء8هـس!ئهوة9،913عام.والحادكفرمفاهيمعلىتحيتويوالتيكتبهاالتيالمعقدهالمصرحياتكبر
احد!منو..فيس..

هد93؟!+!!ول!هـكا؟ف*!،مر!5891عماعماله!ء،ة-ول*ولكا+ه!ول!)!يكتب!فيعام؟ع!امسرحية.ثمس!ليربمما.اطارفي

الوسطىالقرونفياحداثهاتدورالتيالناجحةالمسرحيحامنوهيول+!-*!-!!كله!88ول؟كاديقد"أا9ء5فيعامو..فودفبلللسفيةوهي

ومعجزاتهاومارياالمسيحعنافكارعلىتحنويوالتيا!ئجليزبلادقى.المضحكةالساثراءمنوهى

الخارهة.فيالالهتظهرفلاالكتابةعنالسنواتبعضسحروويعننكف

،من!ااذكرحميراسماءالفرنسي*دبسماءفيايضاوهناكء،!3!ل!اه!*رر!"ه*جتماعيةالدراميةسرحيته.691عام

وهو1882عامالمولود،!)،هط4صك!4)*+فيلدراكتشادلسالشاعراحدىرةيسدورانذجولينوبطلها،عبشهدا14فياثنينفصلينمن

ونجحتكبتشهرةلتمسرحيةكتبوقد،التقدميبنالشعراءمنالمرحيةوالخطوط..الموتالىظالمةمححمةصايسا!الليالنقابات

أمقدمهاالتىهـط؟!"كا!ولأى!*ء+هيعظيمانجاحاالمؤلفطفولةصدالىاحياناترجعالمذكورةالمسرحيةحوتهاالتب

وله(1885)ا*ه!!"*ول،ء*راينالبولالمؤلفوكذلك.0291بهامرالتيوالظروفانفسه

كتبوقد..القديمةالتراجيديدفلشفة!ىعديدةوازاءمحاولاتانويزميلهم!تا،نياالمنتجينالكت!منس!رواناضحوالي

المسرحعمىتعرضلموهكنهاف!ا!زر!!مم!فيص!!3891عامهذاالجباربمجهود.وهو.سنويامرحيةبمعولكلقريباكتبفقد

فيالم!يرياليةتعارض؟لتيالمسرحياتمنوهي8؟91عمفيا!افسعحقرالفرنسيالمسرحيالادبوشانالمسرحيةبشانيلاعلاءاحلمن

عبالئها.وتن!لالفر.والبيئةبلادءادبمزايا!لىلاتعرلىواسعةبج!لنا

7؟



.اانجلترئتعلكةاليتاأالماكةحصرفيءبحثكالتاننراـجرديقالرومانمسيك)!"،"!مشا!تت،هتولمارلحيلجابرثعتالكاتجزايضاهتاتيثم

ةأجحة(1الأ?المنو!جماك!ث!ولصخهء!مسرصية؟قدآ5191طموفي!ء-!ةؤ،تر.ئسأالى-لبواأأـذ/نبالكظمنوهو9918ءأمولدوقد

بذلككاسراإلدراء،اشكلاذمنجد-!اشكلاكوكتوفيهاا!.،زوفرالتناعمأهـهاقوب3-صقو..طوبر"4بترة!ء،رترؤبل(إ!اجرحدأ)

-0015د-..-.-ا.كااا"ة.--ار..!!م!مأءل!"-وله"9كه!هه80! لمرحيعو.قي3حبالدنلميلي!يريال!مك،ء-رنبااترعلىلرلكر:ب

..واللامعقولالىتبمسرحالمسماة!ةابجبا،رحلةتأ:يثم.ؤزنسافيمثيم!هاث!كبيرانجاحاظلتوقد.اد،ردة

واود..المعاءررنسيالاالادحبدياجحيدثاالتجارهأمنوالمرحلثالمسرحإثتاتبمعمالارنسهينالممآلفينستنايع!!النفرهؤلاءكفب

..مسرحياتهقيهعرضتعكانكلفيكيرةضجةالمسرحهذااثارخمهؤ،هواررجماةفيووظ:خت!مم!؟"ـحي!ضبروقالذينالحديثالفرنسي

ايعالمببسةالح!بالىجرجعالعبتاواللامةقولادب!نبعواسبمابجانب؟لىو!ضال!..راج!يواإجإ*ومي!يبشكليهاا)حديثةاهـراماا

هـنالخاصالهوعه!اظهورالىادتايربااـبصئيةاووطاشاواألاولىحل!!مو؟!3أولاءهمر?اا!ذينالننر!.ش!بمنايضاكثبىاا!بارهؤلاء

ن!ركهماالففوسفي!زانروك(ل!ثانيةاللعايةالحربتأتيثم..الادبأفى!زسيا،دبطؤكه!س!أمةاععسالا-ةقواقي!األحرا،ص4ا،ثمآقلعلىلبهموتة

هـ--ذعوتصغتالمتعححاباشموااهاوالذسر..لرحييولوالثلعالخونأمناشحس-!"ـثشلم،-رسسكأ؟ور،ودرووحتتنحوروبهيهقوكاعيسارتر"تمماذشر..

الممرحالجديد..الىطري!هاقئخذومهاابىميكعملالقعحةالىاشلأنتءكمال.ر:كزال!!كأيات؟ر"-4!).عفيب"وزامكاناخ(حونلالذي

ناوسفيالمضولحاوالنااعةئالرعحهالمتابعموادعهالأروماولاو"-اصح
....(لمحرمص-كأمىخطرادورثعصواالذينوا-هـءناذعماهناتلتم

م!ععايلورمهنيم!كقلهروعمعبةموبرلهسكسسآل!ك!ا!ا4"عل!اطد!لاممياله*ـ.رلمسركلخا؟وشاعرااوكا"جآلبىؤهو..الؤج-ءيإالم!وحالر!!ثة.فيالادبية

......والادباءاأ:ظد!!معا!سإ4ء"يرحى!ءلىيدهفيكاندلىؤق!-!ؤلفا

ونجرهم.".نهصبدءفيقدمابذيغوكوج،نانه..المصسحفيفت!يةصئعةالف

94مأاعاآأاواهحفهثركز،لب-ودقي4"لاداـفىوجةذه5بدأتولمقدوزتح+مبطبعابملكولمأسير،لحأم!رانب)علإ؟امبافااجررتلاالفتيه

واحددذصغأمنم!مر-رنالطلهلئحىفىالصغوا"سارحاححق!نمحمفول!..
-.--...جمااال!راعارتطامعنعادهتسطواليجاهاجمته.ا!نيوالاراءالمشاكلمن

!ط!كه*-8؟!أه!ئههـ3!ا!ول!بصنوانيودبسكلالاصبوجإثالروماني!لكامحبف!ض!ه91!اعامميؤ!بمثم..يثوالحبالألوفبين،واًلجديدالقديم

مهمهلمحي3891عامباريسالى!حل1291ءوا!يدمنويونيسكو..حوضكمامناغ!هـ،كاتو،م!لر!!!ة،صمما!ىا!م!"وو!اـو!ة

ولم"الحديثالثحرؤيوا!كارهلتالو"انقينوبتثاليكبحكو"بف!ه،يريض-صهؤ!ما.2!هعاموفي.."!.يهارفي"الفنانمو!يقاها

فرنس!ا.استوطنويكنهحكو"نهفل!منبهالمقلفبحثهيونيسكليخم.دهس?ة!!!اعامفيوفمهاهعررول!ه،،ولة!4؟هه+المعووالة

ناريخفيخطرةجديدةمرحلةالقرنسيللمسرحقدمثواتعشروبعدذافىرء!2691عامفيو!ب..،ءط!ك!"3!+ص!دءط*ح!ههـ+"هـ؟عةس!

هذايومناءتىالاولىمسرحيتهزالتولا..المعاصالفرضه؟لادب..أ،ردور!مشلةفيهاعالجوقد5!ظبعنوانمسريية

والمسرحتتف..اجمناالعالموعمصارماورجمها،بارثىممورجعلىذهثتاحدتبمثاقارفيوشلك..اليونانيالمسرفثفيالموجوياالشتثصرك

اتوسطةو،ف!اهنها.ال!ثقهلعياةفضحابهاان،الأالحوادثكترةاضستواضاوكالناول!ء*ء8!ول!وو+س!7!8صو!عهيكص34!اعاموفي

الفصداتمنا"ضاو!ى51مسرحيهثافييونيس!يممبثماوديبوس4ررسحببترجضه؟ضيج"اليونانيةباأ-ضولوجيامت،ثرانهفيها

ودع.591عايثفيوشلن!ملأهثط*الحرتزمبوامزبعالواح!بم!اموفي-باتبثفج،حاوز(لت2891ءأماحممتالتيلسواوءليس

هـلأيأ!!!مصسحعاىبنجاحل3فزالفلاوالمسرحيةسنواتعدةتؤ--4الر*ار:ال!تنغ!لآؤبجد،لىش!لل؟ـورادفيجتيدمنءيرل.391

اللفر؟ءمنكيبرثيءعلىعج!زمدرسحادثةعنوهي..ببماريص!،طص807،ة!8-!ا؟*!88بعنوانواحدفصلمنمسرحيةبباليه

الاحدات.جمت"اىوتتوأ،درساتبدبالصياتا!البات.احدىبابهبزطرقعيط*بأه8!+ل!!ثأ+ه"ه!+دم!4بعنوانمسرحية38!اطمتمثم

اكأججةنفسصهمىءيوفىحضىا(-س-ء4زهايةفبماجم!ت!كاالاستادوب!!اقج--حاولوفيها..ؤصولثيبمةفيوتقعالميلودرامزوعمتوهـجغ

ونرممكو4و.!حامنا-مسئالىاخصبيتعحستمارجيسىانديحداجع،ح

.....منمتهوامز،ئلوبءكدبهوبالمرحهففيامبالحسداتااج.بشتااتكوكتو

..وامكار!صاباجرامهاالفاشىتيةيؤ،ب.؟لمسرحيةب!دهاثكارهمى(كمطريق!بماا!ذرظسواءالمحموحيةفيالد!اماتنبعانماوحدهاالدقة

يدهالقنامةروالىف!سيرولكنهاافىضيءبعضء!اصكةاولهافيوالمسرحهبئ.-خبالمبو؟ارنقد3متأماعيمةاوالاحتالمضماكلىإقططواوألنفسعلمءر!قعن

بميرانموقفالىمهـوؤ!مئالالمعترسالوهذا..اكهاية.صخىوويدا

..ومباص-صوا!ثتبا-دورمععحتاللمسرحكوإبتولفم5؟عماعامزوفي

مرنبح!!قتىلععدبهضطاعاتلىوا!ىلمسرحب4مىاوثولهاجولشا"همامىلمرايا3!صامند*ؤموع.:و!3كم!3!خ؟*9-""8*بئ+س!بت!واىالمرححياة

.--7ش91هامأ؟تى:أ؟ولؤما.اتابعؤحأالرو،هاقئ*كرلآاموواذثحتبكاجصمرحيتين

تعتأولمب.وآذحاتبلتاولهربمسحروانثجديدباتع-عمحهـالعثوقباز،أ؟؟النانعمووعممش9*ء8إ.ء3ء"4!3ور)كا!"د!+!"ولمت*
...!؟01.وبعموار

فىحممعهـقتدحراللمممئئثلاأ-هدفوفىلاعماحشمبافيكا!نتمثلتعرحم!بممعصل!لصعحولىتالامحمعالىءنوهي!،!ف!.كهك!*ط!ء!!"ع!+بعئوان46"91عام

وعوأودلونممتعأكامباليإحوغنلأألالقإثحىلعرلل!متعقبهللثاالعاصممعمبملولمأ!صرحدببصد-لححرمح.!ىهمممهميهحمم!..ء.مح،.!مص!حرعه!يه.-عحى

!أمنمنبفمفى!*ك!م!ك!ة!ولئهمو!"يكتب5291عاموفي(ا!بعرجمآ!ي هـ!لتنججودم..ص!ول*ءلى،9ثاووطك!8!ية*كهةولمسحيةا.539((-اًلادا!د؟ر))شكتح!((الم*رالا"ن!طلص

اصصمتحرة539حاميفياثضاكأفثرقدالواحدلاصمكاشاتإون!ب!سكونثاعج...

.كثراالنجاخمنتصبلمكوهـسلأك!!ألأظة+ول"*803ء4ب!نوان

الطويةالممموحيةفيم!اولاتهاولىيونيسكويكب؟591عاموفي4عن

دسواىكوميد،ةإعنبيمأنيرنبصونبالثلا!نوثتاتهـ

فى؟19والتوزيعللوكالاتالعربيةالنتركة

،هةءم!!ولولول!8!هـل!ولص!،!!-!"ء3-ص!+

!لأظول!+ولههـحمخ3ل!نري.ا
مسرحيهلسةلفسفي،بمتح!ثم

المتنحى.شارغ
علىيصيقجدإد-حتىدسكنفيالاثاثيتمبامزحيثاثجرمآ"المستأجر"....

م!مرحيضه!ولفلاثةفيبتب58!اعاموفي.الجدررالسافيخنافىءعهص.!يهـلههحمحم!،ير.ميهصمملهى!صسسى.
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ياثكافرانزباكا.نبقلرءفيهاوافحاكانالقدهزهـل!ه،!!الثالثةءكأ!ءبر*د+-؟+هلأكداء!هدم!ه،هـهـ!!.

التيا)طبيعبهغرووجوههاالمسدودةأةالحبطرقفيهاابراز.حيثمن-د+ض"إ؟!!"قي-شضظ.).!---برءظول""!لا-"لآبمسرحي9165عاآويتبعها

والطب!اخرىمسرحيةيكتسبشم..منطقلايتحضعلاسح!خالر!:!-ظش،ببم-ش+-أ!-،سأ!"يم.د!-ه!*ت!!سهحقط*كوول

.001وركن!اه*،ء**لح!+هك!*!!هولولهول3!*هله!9مخأتجد+---.+--ة-كا.،.--كاتبيونيسكوانواضحاكان

"صىمسرحيهلم

احراثهاتىاتعطاآأدان""الاستاذسحم!8ء!!!!+ي!ول!بعواند"؟-.---!!--ء.؟.-د.الواحدالفصلذاتمرحياتمن

..--!كا.-+!--ةظ.؟؟لأ-!ءد---،-9لىمسرحيات4اماالاول(لطرازمن

بةفرويددظرياتعلى-طص-،،نجطص!-.+ؤكطص*1?-.!!+-كبيرا.نجاحاصادففلمالطويلة

ثملىفينسصي2النسعبلمرج(فقاجكمديراداعوفذلكبعدعمل!خشط"أ.إ..؟ئ--3غزرلأ.-داة9عنالحديثمجالفيكناواذا

.ليونضواحبىاحدىفيالفرنسي0العمالمدررا.4سرحغخم!-،ء-*!.،+--خ-3!،!بمل!؟!؟3ول-؟انبدفلامراميعاتبيوئيسكو

وا....2".40!-ه،ة)ه!شمسرحيتهقهمذلكبعد-؟.-"--ص!!!.د!!طص+يخبمسسفيصيم!--.الهوهوالفنخطصاحبمانذكر
لتلوحها!

...الصبثيمكأولاللامعالسابقلادبهغريبةادبيةبنكسةهذءمرحيته!س*خ-فيتي.ض+كا!--ط-!ارسطومعنقيضطرفيعلىكان

يةوانقواعدانا-بالمعروفةالمصرحيةالازكارالبىالمسرحيةبهدهعادفقد-طص-+غش!؟.؟.!-!المسرحفيومعقولياتهوقواعد.

ي!الشخصياتوكانتالاغرابعنمبتعداالمرحيةلكتابةالسليمةمسرحيتهفيجيداذلكويتضح

هـمص،تاوجرا!!اوتحقيداتدون+حياترهافيفعلاتعيصرمقنعةالمسرحيةبيكيتصموئيلبئتناذ!ء8ف،ة+!ء،هه+!!

رقيةحولهومنالعلماءاحدالشخصياتهذ.بينممن.داخلية***شخصياقهااحدىلسانءلى

مما)بهايحسونحولهمالقائمةبالحياةوينفعلونيكذبوناكمخصياتبقواعديعملاويحلملاانهيرونيسكويوجينالمؤلفنظروجهةتحملالأتي

الشعخصباتبينومن..(اطلاقابيكيتاويونيسكوادبفيلهوجودلاهويهمماوانمااشكالهااواساليبهااوالدرامافيالمسرحيةارسطو

كشخءصيةومحتال3-،ذبومصنعصا-بعلىالعثودامكنناايضا.اخرث!يء

هولير.مسرحفيطرطوففيثانيةومفاهيماخرىمعقولياتنيانا)ءنفسهيونيسكويقول

وا!!ارهباداموفعودةالمسرحيةهذ.والئقادالادباءاعتبرولقدالتض،داقدموانا..القديمةةعنتخنلفنف!يةبواهثلدي..كتابتي

ال!ومالقا!مةالمسرحيةالادابمعظمفيالس!دةالحديثةالواقعيةالىوالشخصية..انفسنالسنانحن.التضادعدماشكالمننايرمانفسه

.واللاهعقولالعبثثباسبقتواقي.تعملمتعارضةغيروقوىفتعارضةقوىداخلنافي..شيئاتتبعلا

.....المنسقغراطارهافيوتبعيتهاشخصياتهاتفقدفيناوالشخصيات

ا!ربنجااللقارىءاعطاءميودقتقداكونانادجولمقابروختاماللياللجديديونيسكودراماتوجيةهبمهذه.."نفسهغراخررجلبطلوكل
ا!اصر.الفرنسيالمسرحاشكالعنسريعةصورةيما

الجديد.ادبهفيوتعاليمه

عببدكموالقامرةصمويلالكلا-لبالجديدالادبفييونيس!جانبالىويقف.

الفرنسيالادبفيجديدةخطوطاخطتمسرحيلاكهواولى..بيكيت

حعش+؟!!هيأووناه،كافهجسدوانتظارفيبعنوان3!91عاموقدمت
لىورأامفيزهلأامسيكومنالىبونمنجميعهاالعاللممسارجالمسرحيةهذهجابت..

!ابا!ضج!سصصصا!تالديادصخرببيكيتعا"منهاالجميعولمىايرلىبونسالىلد! بطايالمسرحية.وورديميراسداجوفمعبسرحيتهفيتصوير.اراد

!-بر!رأر-صلم!-هـ!،!!هـ،اللعبةنهايةمسرحيةيكب57!اعاموفي

-.4مسرحيتكشفتوقد..لندنمسارحعلىمثلتما6اولمثلت!التي

هـعدصسصلصبرممدصصسصعيضالصاحإ:ادصخعيورأيهعليهابيكليتوح3وبواعثهالاملمرحلةعنهلهالجديدة

.بينما-جودويمضي!قدعوجوداالامل"كانالاولىمسرحيتهففي..فيها

.ء-...-.مسرحيتهفياخرامفهومااعصاناقدبيكيتانالثانيةالمسرحيةفينجد

بمممىلم!غ!إفجصليشلفلبرف!صضضسمص05الساعتينقرابةالمسرحيةوتمضي..الامليذابالنسبة.اللعبةنهاية

لمونبرث.هبرافرلفاض!.أدرم!أص-اطميحتفووناشخاعقاربعةمن*اللهماحداثبلانفسهاحولتلف

ميا.م.صهء.ء.خ!.العالمنهايةبعدهافترةفيوالاربعةالارصرخرجتحيثالجمهور
رهـد!ممصغيف!كاصحض!صهـمعص.،محلىاب!ير!ةبافكارءفامفدواللعبتال!عقول1مسرحكانواذا

المزلهف.بئىصينالئ!كوم!ى"لاصلمتاب!.نذكرانعلينالرامافالهبيكيتوصمويليونيسكوبوجين3خافا

هـعيل!شلطبا!فجمصف!أيذضثابخلىففاشض-..الحدررةالدرا!ةباشكاولالجدبالادبكث،بكبارمنثالثاكاتبا

!م!.الدهـعلصطس!اءه!الىالنازحينمنايضاوهو8091طمولد..ادابهوفارلروهوالا
..واترلدبرجوجوجولكلايستعمالابعصربروجمهقاموقدفرنسا

الن!ئ!ب!جمكئإمث.لى!برصعيئدتجصمل-.القرنسيةاللغةالىونجرهم

صىفلىجبرممسئرصافل.دركأ!ثأللأشا!ش..ولقدبرختبرتولتومنالالمانيةالتعبريةمنكثيرااداموفتعلم
!.-..مرحياتهواولىمصيونيسكلواحدءزعنيةمترةبرالادبيةاعصالهبدأ

والرصبجسهلبثلى.س!همؤ!!ي-مئشربرهقدمبسننينوبعدط0591عاممرة!ولمثلتبعنوإن

لزكى.!أ!ا!لمجعصمصصفها%صهاتجغافا،معصخهلأس!هاهـ؟ة؟ك!!هيك!ثا!مهططمسرحيةالفرنسيللمر!أ

ارر(موفاعمالوامتازت.!لأهـف!،!شبمسرحيةتبعهاثم

ا!صيستعملكانكما،للاحداثالكاملةوالتعرية(لفاضحةيالتعيرية

.سأ-"....011-!.كاا!الثانيةمسرحيتهفيجيداذلكويتضحبعضهافياحياناالرمزية

!-9682!م...تاموفى-المملربشماى-د!فد-كامسرحيتهاًما..ووكلأط!ئهـ3كا!وو)9!هافىهـ**!ء!عول"المذكور
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