في دراما الالمعقول
وأعالمها
األستاذ الدكتور

املدرس املساعد

سعيد عدنان احملنة

عالء عبد الكاظم عبد العايل
ّ
املقدمة
المسػرحي الطييعيػ الحدي ػ التػ ظرػر

أهـ وأجػ أر التيػا ار
تعد دراما الالمعقوؿ واحدة مف ّ
مباشػ ػرة بع ػػد الح ػػرل العالميػ ػ ال ا يػ ػ  ،وتبي ػػور ف ػػف يس ػػاا

ف ػػدة ف ػػاف أهمر ػػا

يس ػػا العبػ ػ

ػردة عػػؿ فيػ جميػ الػ ظـ الم طقيػ والمقػػاييس العقييػ التػ ت ي ػػؿ
والايسػػا الوجوديػ  ،وذلػػؾ فػ ّ
اإليماف برا وتزفػزع إ ػر تيػؾ الحػرل ػ محاولػ مػف محػاوال األدل والاػف حػو اسػتعادة ال قػ
برػا ،

التمرد في فؿ األفراؼ والس ف السائدة والعبػ
باإل ساف وفيا ه الم رار فف طريؽ ال ورة و ّ
فاف أف ظرر لرػذ الػدراما ىػدا واوػو ودور مػؤ ر
بغرض ال قد والتعري وفشؼ زيؼ الواق
في الاػرد والمجتمػ األوربػ فيػ حػ سد سػوا  ،ا بػرا لػه مجموفػ مػف الفتػال مػف أم ػاؿ بيفيػ

ويو سفو) وغيرهما
ولرذا سوؼ حاوؿ تسييط الوو في هذا ال وع مف الدراما وفي أبرز فتّابرا وأفالمرا

ً
أوال  :دراما الالمعقول :
بعػ ػػد أف ووػ ػػع

الحػ ػػرل العالمي ػ ػ ال ا ي ػ ػ أوزارهػ ػػا  ،تبيػ ػػور د ارمػ ػػا الالمعقػ ػػوؿ ف حػ ػػد أهػ ػػـ
،

وذلػػؾ فيػ يػػد مجموفػ مػػف الفتّػػال أبػػرزهـ بيفيػ
التيػػا ار المسػػرحي ػ العىػػر الحػػدي
ويو سػػفو  ،وجػػاف جي يػػه  ،وأدامػػوؼ )  ،قػػد جػػا رؤيػػترـ الا يػ ابعػ مػػف ال ػػورة وػ ّػد زيػػؼ

1

برػا

وم يرا العييا ،وسعياً لفسر قوقع ال ااؽ واآللي الت أحاط اإل ساف الحػدي
الحياة وتااهترا ُ
ليتقى فف الحقػائؽ األىػولي ػ الحيػاة))  ،)1وليتعبيػر فػف
اسه  ،وت بيره إل ورورة العودة
ّ
أزم اإل ساف المعاىر

ظ ّؿ الحرول وتدافياترا السيبي واستفشاؼ طبيع ال ظػاـ االجتمػاف

وب ػ فالقاتػػه ػ ظ ػ ّؿ حػػاال

ال ػوا واال حطػػاط الت ػ اجتاح ػ

قػػيـ اإل سػػاف ومبادئػػه  ،وذلػػؾ

المعبػ ػرة ف ػػف معا ػػاة اإل س ػػاف ػ ػ بح ػػه ال ػػدؤول ف ػػف مع ػ ػ
بتق ػػديـ األجػ ػوا الو ػػبابي الغاموػ ػ
ّ
)3
الوجود  )2ليفوف ال الص مف ذلؾ الواق وت اقواته مم الً ب دل الالمعقوؿ
إحػػالؿ الحػػدس مح ػ ّؿ

وليتغيّػػل في ػ هػػذا الواق ػ وت اقوػػاته سػػع فتّػػال الالمعقػػوؿ إل ػ
الجػػدؿ  ،واالستعاو ػ بالىػػورة الشػػافري مح ػ ّؿ الم اقش ػ الايسػػاي يعػ ّػوؿ مسػػرث الالمعقػػوؿ ف ي ػ اًر

فيػ الطاقػ الشػعري الفام ػ ػ المسػرث ويتّجػه حػو شػعر ي بػ مػف الىػور المووػوفي التػ
تتعدا الفيما بؿ وت اقورا ا مسرحي الفراس ) ليو سػفو ال ي بعػ اإليحػا الشػعر مػ الً

مف الفيما

الميقاة ،بؿ مف إلقائرا أماـ فراس

اوي يتزايد فددها))

)4

وبػػذلؾ فػػاف سػػعيرـ هػػذا محاولػ لتحريػػر الافػػر مػػف الجمػػود والقولبػ  ،وتغييػػر معادلػ الواقػ
تعبػػر فػػف حقيقػ الوجػػود وتشػ ّفؿ م طيقػاً حػػو معر ترػػا وادراؾ
بطػػرث رؤا فدميػ وأ ػػرا تشػػاؤمي ّ
ُف ررػػا  ،يفػػوف الالمعقػػوؿ ف ػػدهـ معق ػوالً لػػيس لفو ػػه ال ي ػػا حقيق ػ الوجػػود بػػؿ لفو ػػه ي ػػالؼ
مقاسا

العقؿ والم طؽ ليس إالّ

)5

 ،وقػد

أوس رقع وأبعد حجماً وأشػد تعقيػداً ممػا يظّػه ال قّػاد))
الواقعي بحسل هؤال
يفوف مػف العبػ أف يبحػ المػر فػف أ مع ػ ػ مسػرحرـ  ،ػالفوف ػ ظػرهـ هػو اسػه قػد

مع ا  )6ولذا سعوا ليوىوؿ إل مىدر الدا ّـ الفشؼ فف لغ غير اليغػ التقييديػ ليتعبيػر
)7
فف الدا واأللـ))
لقػػد حقػػؽ مسػػرث الالمعقػػوؿ ا تشػػا اًر فبيػ اًر ػ العػػالـ أجمعػػه اىػ ػ السػػتي ا

مػػف القػػرف

الماو ػ وترجم ػ ىػػوص بيفي ػ ويو سػػفو إل ػ لغػػا فػ ّػدة  ،وأ ّػػر في ػ الفتاب ػ المسػػرحي
أف مارػوـ العبػ ) ا تيػؼ
بشفؿ فػاـ فو رػا ح ّػرر المسػرث مػف الرتابػ والتقييػد وجػدير بالػذفر ّ
بػػا تالؼ البيػػداف والظػػروؼ المووػػوفي  ،ويمفػػف أف جػػد مالمػػو الالمعقػػوؿ ػ بعػػض التجػػارل
المسػػرحي ػ أوربػػا الشػػرقي  ،والت ػ أ ػػذ

طػػاب ال قػػد األيػػديولوج م ػ سػػيطرة الغروتسػػؾ)

الرجائ دوف طػاب العدميػ الموجػودة ػ المسػرحيا

الغربيػ

)9

ومػف هػذ التجػارل مسػرحي

)8

2

الوليػػد العمػػالؽ  )6996لير غػػار تيبػػور ديػػر  ،ومسػػرحي
هاﭭيؿ  ،ومسرحي

ال ػ أر  )6965ليتشػػيف
)10

العائي تو  )6967لير غار إسطااف أورفي

ػػافالؼ

تمي ػػز
ػصف ه ػػاؾ ف اى ػػر ّ
واذا ف ػػاف فتّػػال مس ػػرث الالمعق ػػوؿ ال يشػ ػ ّفيوف مدرسػ ػ مس ػػرحي ػ ّ
أفمالرـ ه
التقيد بالقوافد وفسر األفراؼ المسرحي
 6فدـ ّ
المفاف والزماف و

 9فدـ المطابق م الواق

ب ا الش ىػي  ،وغيػال الم طػؽ فػف

الحوار والحد
غيػػل
ػصف هػػذا المسػػرث ُي ّ
 3ش ىػػيا هػػذا المسػػرث ال تع ػ أّرػػا تعػػيش العب ػ  ،ومػػف ػ ّػـ ػ ّ
مجػرا التػاريف رػو ال يسػيطر فيػ األحػدا وأحيا ػاً ال يسػيطر
تماماً دور اإل ساف
في

اسه

 4الب ي الدرامي ه ب ي مسرحي بحت ال ترج إل ش
يرتبط بىيرورة تاري ي

)11

وا طالقاً مف فوف مسرث الالمعقوؿ ال يؤلؼ مدرس

ومت وف  ،ه

 6المس ػػرحيا

ذا

محدد
ّ

الس ػػير ال ػػدائر

ال

الحيػاة  ،الحػد

ي متجا سػ قػد اتّ ػذ أشػفاالً م تياػ

وهػ ػ المس ػػرحيا

الب يويػ ػ التػ ػ تفش ػػؼ ف ػػف ب يػ ػ
م ػػف دوف ػػرؽ ػػط الس ػػير

الظ ػػاهرة  ،و ير ػػا يمف ػػف اس ػػتبداؿ األشػ ػ اص أو األح ػػدا

الػػدائر بوىػػاه يرسػػـ حػػدود الب ي ػ الت ػ ال ت و ػ ليتغييػػر  ،فم ػا ػ مسػػرحيا

ػ

ا تظار غودو لبيفي ) و أميديه ليو سفو)
اىػ  ،أ الظػواهر التػ
 9المسرحيا ذا السير المستقيـ التػ تتى ّػدا ليظػواهر ال ّ
ترتبط بظرؼ مػف الظػروؼ أو بمجتمػ مػف المجتمعػا أو شػعل مػف الشػعول أو ظػاـ
مػ ػػف األ ظم ػ ػ  ،ويطيػ ػػؽ فييرػ ػػا أيو ػ ػاً مسػ ػػرحيا
مسرحيا

 3مس ػػرحيا

ال رتي

ليو سفو) و و اة بس سمي

القا ػػز المباش ػػر

االحتجػ ػػا االجتمػ ػػاف )  ،وم رػ ػػا
أللب )

ي تق ػػؿ الفات ػػل المس ػػرح مباشػ ػرة م ػػف ػػاطر شػ ػ ص أو

تجرب محدودة إل الب ا المسرح  ،م ؿ مسرحي
 4مس ػػرحيا

اإلس ػػقاط الت ػػاري

اـ وياـ أللب )

واإلس ػػقاط ه ػػا يع ػ ػ اس ػػتغالؿ التػ ػاريف وتحميي ػػه ظػ ػرة

اى يست دـ الفاتل التاريف است داماً يستايد م ه

فػرض فػرة أو تقػديـ مووػوع

3

أو اسػػتغالؿ حاد ػ قديمػ لرػػا داللػ فىػري  ،وقػػد يىػػؿ هػػذا اإلسػػقاط لدرجػ إ وػػاع
التاريف فيياً لافرة

ذهف المؤلؼ

)12

ً
ثانيا  :أعالم دراما الالمعقول :

ـ صموئيل بيكيت (1696 - 1609م) :
هو قاص وفاتل مسػرح أيرل ػد ُ ،وِلػد ػ دبيػف فػاـ  6996مػف أبػويف أيرل ػدييف ود ػؿ
تاوقاً يرا ّػـ التحػؽ بفييػ تر تػ بػدبيف فػاـ 6993
المدرس الميفي
فاـ  ، 6999وأظرر ّ

ليحىػػؿ في ػ شػػرادة البفػػالوريوس فػػاـ  6997ويعمػػؿ مدرس ػاً ليغ ػ اإل فييزي ػ بمدرس ػ ورم ػاؿ

العاليػ ػ ػ ػ بػ ػاريس و ػػالؿ تػ ػرة تواج ػػد ػ ػ ب ػػاريس التقػ ػ ب ػ ػ جيمس ج ػػويس)  ،)13وا و ػ ّػـ إلػ ػ
جمافت ػػه وى ػػار س ػػفرتي اًر ش ى ػػياً ل ػػه ،ف ػػاف ج ػػويس بال س ػػب إلي ػػه مى ػػدر إلر ػػاـ وم بػ ػ تػ ػ ير ،
بيفي

هو أوؿ مف ترجـ أفماله ليار سي وف ي اًر ما قورف تاجػه ب تػا بيفيػ

يقوؿ بيفي

فف اسه إّه ييا جويس

 ،و ػ هػذا السػياؽ

)14

ػدرس الار س ػػي ػ ػ إح ػػدا الجامع ػػا
ػ ػ ف ػػاـ  )6939ف ػػاد بيفيػ ػ إلػ ػ مس ػػقط أرس ػػه لي ػ ّ
س ػ وا فػػدة  ،إالّ أّػػه لػػـ تػػرؽ لػػه أج ػوا األفاديمي ػ والتػػدريس رػػاجر إل ػ أوربػػا حت ػ اسػػتقر بػػه
)15

األمر باريس ا ي فاـ  ، 6937ومػف ّػـ ا ىػرؼ إلػ األدل والفتابػ
أف الفتابػ بيغػ
األول مير باإل فييزي فاـ  )6938بعدها ما َؿ ليفتابػ بالار سػي افتقػاداً م ػه ّ
أ را غير اليغ األول يجعؿ الفتاب دوف مرافاة األسيول أسرؿ
 )6956تيترػػا ال ي ػ

ػ ّػـ ىػػدر لػػه روايػ أ ػػرا بع ػواف وا
و المتعػػذر تسػػميته  ، )6953ومػ ذلػػؾ لػػـ ي ػػؿ بيفيػ
)16

 ،ىػدر روايتػه

مولػػو ) ػ العػػاـ اسػػه ،

شػػررته العالميػ إالّ مػػف ػػالؿ مسػػرحياته

 ،والتػ ػ أح ػػد

والس ػ ّػيما مس ػػرحيته ػ ػ ا تظ ػػار غ ػػودو )6959
وف ّد ال موذ األوؿ لمسرث الالمعقػوؿ وأحػد أرفا ػه  ،ايرػا تبيػور المالمػو
المسرحي األوربي ُ ،
الا يػ والافريػ لرػػذا المسػػرث الجديػػد بىػػورة حػػادة واوػػح

)17

و ػػج هائيػ ػ ػ ػ األوس ػػاط

 ،ومػػف مسػػرحياته األ ػػرا

رايػ

اليعب ػ ػ  )6957و فػ ػػؿ مػ ػػا يسػ ػػقط  )6957و ش ػ ػريط ف ػ ػرال األ يػ ػػر  )6959و تم يػ ػػؿ ىػ ػػام
 )6969و األي ػػاـ الس ػػعيدة  )6966ح ػػاز بيفيػ ػ
العالمي ) م اىا م
القومي الفبرا

فيػ ػ جػ ػوائز مرمػ ػ م ػػؿ

ج ػػائزة ال اشػ ػريف

بور يس) فػاـ  ، )6966وجػائزة وبػؿ لػبدال فػاـ  ، )6969والجػائزة

المسرث 6975

)18

4

مػػف زفػ تشػػاؤمي قاتمػ تعفػػس ا عػػداـ مع ػ الحيػػاة وفب يػ الوجػػود،

ي طيػػؽ مسػػرث بيفيػ

وتؤ ّفد في حال الالجدوا والوياع

سقـ الوىوؿ إل هدؼ معيف ػ الحيػاة  ،وتت ػذ مػف

السػ ري المريػرة والافاهػ السػػودا أسػػيوباً لرػػا))

)19

ف ػػدها يفػػوف اإل سػػاف ظػػاهرة فروػػي والعقػػؿ

فاجز فف اإلدراؾ والقيؽ والمو والعزل والعدـ ه أطوار الوجود التدريجي المتالزمػ والحقيقيػ

ه حيـ اإل ساف الزائؼ
صيمػاف بيفيػ
مع ػ
الرئيس

)20

بعػدـ جػػدوا الافػر ومػػا يترتػػل فييػه مػػف ا تقػار العمػػؿ اإل سػا

فيػػه إلػ أ

ػػاجـ فػػف فػػدـ جػػدوا المعر ػ ػ بيػػوغ الحقيق ػ واسػػتحال اليقػػيف هػػو مػػا يش ػ ّفؿ المووػػوع
أفماله

)21

لذا ش ّفي فرة اال سالخ فف الواق الحػ وفػزؿ اإل سػاف فػف تاري يتػه واجتمافيتػه  ،وبػ ّ
جػػو الرفػػل المػػذهؿ الػػذ يسػػيطر في ػ فػػؿ ش وىػػه  ،واليجػو إلػ تااهػػا وسػ ا ا رمزي ػ
أساسػػي لمسػػرحه  ،فمػػا ش ػ ّفي

مقومػػا

العدمي ػ الميتا يزيقي ػ الت ػ تػػدرس ظػػاهرة اإل سػػاف د ارس ػ

ذاتي بعيدة فف ف ّؿ موووفي م طيقػاً فريػاً يىػدر ف رػا مسػرحه

)22

مظررها بسيط بؿ وال درجػ السػ ؼ والبيػه ،إالّ أّرػا قػد و ّػم
الت أمفف لياط اإل سا ي

أف تورط اسرا يرا))
ماؿ بيفي

وتبػدو مسػرحيا

بيفيػ

بػيف ج باترػا فػ ّؿ التعقيػدا

)23

مسرحياته األ يرة إل تقييص الع اىر الدرامي إل أد

االست ااؼ باألساليل الدرامي التقييدي إل أّػه فتػل مسػرحي
مف اليغ والش ىيا واأل عاؿ البشري  ،وفتل مسرحي أ را بع واف لس

حد  ،وقػد بيػب بػه

الػ اس  )6969وهػ ت يػو تمامػاً

يرا سوا ـ ال يرتبط بجسػد حػ أو بػالوجود ،وهػو ييقػ بمو ولػو الهػ

فيّرا

)24

أ ػا  )6979ولػيس

قىػير يم ػؿ المسػرحي

ـ يوجين يونيسكو ( 1661 - 1612م) :
ولد يوجيف يو يسػفو بمدي ػ

سػالتي ا) ػ روما يػا فػاـ  6969مػف أـ ر سػي وأل رومػا

 ،وبعد ترة قىيرة مف مولد ا تقؿ والدا إل ر سا وبق ه ػاؾ حتّػ بيػب ال ال ػ فشػرة مػف فمػر
لذا فا الار سي لغته األول حي أتّـ برػا تعييمػه االبتػدائ ػ بػاريس  ،إالّ أّػه تيقّػ تعييمػه

5

روما يػا بعػد فودتػه إليرػا فػاـ  6995وقػد التحػؽ بجامعػ بو ارسػ

الحقاً

)25

 ،ودرس الشػعر

الرمز ّ ،ـ اشتغؿ بتعييـ اليغ الار سي وبال قد األدب
و فاـ  6938حىؿ يو سفو في م حػ ليػدفتو ار ػ بػاريس إلفػداد د ارسػ حػوؿ فػرة
دوف إفمػػاؿ

أف اهتماماتػػه اإلبدافيػ حالػ
ال طيئػ والمػػو ػ الشػػعر الار سػ م ػػذ بػػودلير ،إالّ ّ
هذ الد ارسػ  ،)26وف ػدما ا ػدلع الحػرل العالميػ ال ا يػ فػاـ  6939ا تقػؿ يو سػفو إلػ مرسػيييا
ػ ّػـ فػػاد إلػ بػػاريس بعػػد ا ترائرػػا وفمػػؿ ػ إحػػدا دور ال شػػر و ػػالؿ هػػذ الاتػرة لػػـ يفػػف المسػػرث
مف أولويا اهتماـ يو سفو ولػـ يفػف ه ػاؾ مػا يشػير إلػ أّػه سيىػبو فاتبػاً مسػرحياً مشػرو اًر إالّ
أف تعيّم ػػه لي فييزيػ ػ ػ ػ ف ػػاـ  6948فػ ػػاف س ػػبباً ػ ػ تحػ ػ ّػوؿ موقا ػػه حػ ػػو االهتم ػػاـ بالمسػ ػػرث ،
ّ
ىػػدر مسػػرحيته األول ػ المغ ي ػ الىػػيعا  ، )6959وف ػػدما س ػ له ال قػػاد فػػف تعييػػؿ ا تيػػار
ال ىػػيعا وال ف يا ػ الشػػعرذ وهػػذا

لرػػذا الع ػواف أجػػال ألّػػه ال توجػػد بالمسػػرحي أي ػ مغ ي ػ
وحػػد سػػبل فػ ه
ػاؼ ال تيػػار هػػذا الع ػواف  )27وقػػد م ّي ػ هػػذ المسػػرحي البداي ػ الحقيقي ػ لمسػػرث
الالمعقوؿ

)28

وف ّد مؤلّارا رائداً لرذا المسرث بصجماع ف ّؿ ال قّاد
ُ

فتػ ػػل يو سػ ػػفو مسػ ػػرحيا

أُ ػ ػػر  ،ه ػ ػ

)29

الػ ػػدرس  ، 6956الف ارس ػ ػ  ، 6959وػ ػػحايا

الواجػ ػػل  ،6953آمديػ ػػه أو فيػ ػػؼ الػ ػػت يص م ػ ػػه  ،6954المسػ ػػت جر الجديػ ػػد ،6957ال راتي ػ ػ

)30
ػر ومسػتقالً فػف فػ ّؿ آيديولوجيػ أو فقيػدة
 ، )6969وأ ّفد مف اللرا في أف يفػوف المسػرث ح ّاً

بد مػف بػذ مسػرث األ فػار الشػائع والمسػرث ال اسػ والايسػا لمحاولػ العػودة
أو مذهل  ،وأّه ال ّ
هـ له إالّ أف يىبو اسه  ،وقد أ ّفد ذلؾ بقوله ليس ػ وسػع إالّ أف أوفػد
إل مسرث بدائ ال ّ
)31

أف المسرث مسرث)
وأفرر ّ
وفدا ذلؾ هو أمور فابرة ووقتي ومت اقو م
ذا

الى ػػاا

رو يعتقد بفؿ ما هػو دائػـ وفيّػ وغيػر مرئػ

ػ حيػاة اإل سػاف ،

اسرا ومف ّـ رو ال ييتػزـ إالّ بقوػايا اإل سػاف
الش ػػمولي  ،واذا ف ػػاف مػ ػ التػ ػزاـ ػ ػ ػػه ر ػػو الت ازم ػػه بع ػػدـ االلتػ ػزاـ  )32إذ ي ػػرا

ممػػا يسػػتحوذ فييػػه مػػف األوهػػاـ وأف يحػ ّػرر ش ىػػياته
يو سػػفو ّ
أف مػػف واجػػل الا ػػاف أف يتحػ ّػرر ّ
وفالمػػه وأف ي رجرػػا حي ػ لرػػا ىػػورترا ووجودهػػا))  )33ولتحقيػػؽ هػػذا الغػػرض ال بػ ّػد ليػػدراما إذف
أف تُحف ػ ػػـ بقوا ي ر ػ ػػا المس ػ ػػت بط م ػ ػػف ذاتر ػ ػػا  ،وهػ ػ ػ غي ػ ػػر القػ ػ ػوا يف التػ ػ ػ تحف ػ ػػـ م ػ ػػادة الواقػ ػ ػ

والحياة))

)34

وتتػػوزع مووػػوفا

مسػػرث يو سػػفو بػػيف مووػػوفا

فقػػـ اليغ ػ واسػػتحال التواىػػؿ  ،و قػػد

البرجوازي ػ  ،والالمعقػػوؿ س ػوا ػ الحيػػاة أو المػػو  ،و ػالً فػػف فزل ػ اإل سػػاف و ػوا حياتػػه

اليومي مف المع

)35
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يو سػفو ت ػدر ػ أقسػاـ رفيػ ػال

أف مسرحيا
ويرا جور ولور ّ
التػ تم ػػؿ مسػػرث العبػ أو المسػػرث الطييعػ م ػػؿ المغ ي ػ الىػػيعا والف ارس ػ )  ،ػ ّػـ مسػػرحيا
التحػذير االجتمػاف م ػػؿ القاتػؿ وال راتيػ ) ّػـ مسػرحيا االفتػراؼ م ػؿ الميػػؾ يمػو والمشػػا

ال يال )

المسػرحيا

هػ

)36

ـ جان جينيه ( 1699 – 1610م) :
ولػػد فػػاـ  6969ػ بػػاريس ألهـ تػػدف جابرييػػؿ جي يػػه وأل مجرػػوؿ  ،وقػػد ش ػ ػ ميج ػ
لأليتػ ػػاـ  ،وأمو ػ ػ س ػ ػ وا

ػ ػ السػ ػػجف ومػ ػػارس السػ ػػرق وفػ ػػاش ػ ػ فػ ػػالـ الجريم ػ ػ والمشػ ػػرديف

وال ػارجيف فيػ القػػا وف  ،و ػ فػػاـ  6948أطيػؽ سػراحه بعاػو فػػاـ مػف الػرئيس الار سػ آ ػػذاؾ
ب ػػا في ػ وسػػاط مػػف جػػاف بػػوؿ سػػارتر وجػػاف فوفتػػو اشػػترر بسػػبل حياتػػه ال اى ػ والغريب ػ
وباوػػؿ مؤلااتػػه األدبي ػ
يزاؿ

السجف

)37

إذ بػػدأ ب ػ ظـ القىػػائد وفتاب ػ الروايػػا

وفتل سيرته الذاتي

يوميا

ػ أوائػػؿ األربعي ػػا

لص) فاـ 6948

)38

وفػػاف مػػا

تػ ّر األسػػيول الػػدرام لجي يػػه إلػ حػ ّػد بعيػ هػد بمسػػرث القسػػوة ،وه ػػاؾ مػػف يعػ ّػد جي يػػه الوريػ
)39
أف
أف الجػػذور الحقيقيػ ليمسػػرث توجػػد ػ الع اىػػر البدائي ػ  ،و ّ
الحقيقػ آلرتػػو  ،جي يػػه يعتقػػد ّ
بد أف يمارس ت ويااً وا زافاً ياقد يرما اإل ساف سيطرته في فقيه يىػبو قػاد اًر فيػ
المسرث ال ّ
رـ مجموف جديػدة مػف الحقػائؽ رّبمػا تعيػو فيػ مجموفػ الحقػائؽ اإل سػا ي المعرو ػ  )40فمػا

أّه يػذهل إلػ مػا يػذهل إليػه أرتػو مػف الرغبػ ػ إفػادة األسػطورة واألسػرار إلػ مسػرث غابػ
)41
ف ه اآللر زم اً طويالً))

ولػػذلؾ ارتػػبط اسػػمه بالمسػػرث الطقس ػ أو الشػػعائر رػػو يريػػل بالمسػػرث الشػػرق المؤسػػس
فيػ الاػرائض والطقػػوس  ،مسػػرث الرمػػوز حيػ

األشػ اص اسػػتعا ار مجازيػ أف ػػر م رػػا فائ ػػا

إف فػ ّؿ مسػػرحي مػػف مسػػرحيات هػ
حيػ  ،وتتّسػػـ بػػالترريك الت ّفػػر ال بال شػػوع المقػػدس ويقػػوؿ ّ
إقام ػ ىػػورة م ػػا لشػػعائر دي يػ ػ معفوس ػ يحتػ ػ ّؿ الشػ ّػر يرػػا مف ػػاف ال يػػر  )42وتحػ ػ ّؿ يرػػا ب ػػدؿ
)43
مم ػػا يجع ػػؿ
الحق ػػائؽ ا عفاس ػػا ال معقولػ ػ ربم ػػا هػ ػ حقيقيػ ػ م ػػؿ الحق ػػائؽ التػ ػ تى ػػورها))
ّ
اإل ساف شاهداً مدرفاً ومتيقياً ليىدم الم اسب الت تجعيه يشعر باإل ـ))
فمػػا ارتبطػ

أفمػػاؿ جي يػػه المبفػرة بالوجوديػ

)45

اػ مسػػرحي

)44

ال ادمتػػاف  )6947يقػػدـ

ىو اًر قبيحػ ألشػ اص ير وػوف المجتمػ الػذ ر وػرـ مسػت دماً ػ ذلػؾ تق يػ

تتجسػػد ػ محاول ػ هػػرل تيػػؾ الش ىػػيا
المسػػرث) الت ػ
ّ

المسػرث دا ػؿ

مػػف الواق ػ والعػػيش ػ ال يػػاؿ

)46
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أف
مم ػػا يظر ػػر ّ
وذل ػػؾ بممارسػ ػ الف ػػذل والزي ػػؼ ػ ػ لع ػػل األدوار بش ػػفؿ دائ ػػر غي ػػر مس ػػتقر ّ ،
)47
أف في و ترا الحقيقي تم ّيرا حال الالوجود
وجودها فائف
العدـ والالجدوا و ّ
ىدر لجي يػه مسػرحيا

رقابػ مشػددة  )6947و الشػر  )6957و الز ػو

أ ػرا هػ

 )6959و الستائر )6966
ود ػف ػ
 65يساف 6986
تو جي يه
غر ىغيرة أحد الا ػادؽ ػ بػاريس ُ
المقبرة األسبا ي القديم المشر في مدي العرائس المغرل
ـ آرثر أداموف (1690 – 1609م) :
شافر وفاتل مسػرح روسػ  ،ولػد ػ القاقػاز فػاـ  ، 6998وبػدأ تحىػييه ػ ج يػؼ ،
ػتقر ػ بػػاريس فػػاـ  6994م ػػذ السادس ػ فش ػرة مػػف فمػػر أبػػاف
ػ ّػـ تابعػػه ػ مػػاي ز وأ ي ػ اًر اسػ ّ
)48
ال زف السريالي
مطي ال ال ي ا

مف القرف العشريف بدأ حياتػه األدبيػ شػاف اًر سػريالياً  ،وقػد فتػل باليغػ

الار سػػي  ،وقبػػؿ أف ي ىػػرؼ إلػ المسػػرث فتػػل سػػيرته الذاتيػ التػ أسػػماها االفتػراؼ -6938
ممػػا يفمػػف ػ جػػوهر مسػػرث
 ، )6943وقػػد ّ
فبػػر يرػػا فػػف الشػػعور العميػػؽ باالسػػتالل والف يػػر ّ
)49
الالمعقوؿ
غذا

ػتمد
قد فاف أداموؼ ىػديقاً ألرتػو معجبػاً غايػ اإلفجػال بعبقريػ سػتري دبرغ وفا فػا  ،اس ّ
الافر مػف أبحػا رويػد والمسػرث التعبيػر األلمػا وفا ػ الفتابػ ف ػد وسػيي لال عتػاؽ

مف أحالمه المازف الت تحدر إليه مف فابوس الحرل العالمي ال ا ي ))
ي قسػ ػػـ مسػ ػػرث أدامػ ػػوؼ إل ػ ػ مػ ػػرحيتيف أساسػ ػػيتيف المرحي ػ ػ األول ػ ػ
الطييعي ػ العب ي ػ والت ػ توػػـ مسػػرحيا

المحافػػا

)50

تشػ ػػمؿ المسػ ػػرحيا

السػػا رة  )6945و الغػػزو  )6949وتُع ػ

فيتاهمػػا باسػػتحال التاػػاهـ بػػيف ال ػػاس

)51

تاراف  ، )6953وهما مف مسرحيا

الرؤا الت تقػتحـ فػالـ الالوفػ واألحػالـ

هذ المسرحيا

في

و العمػػؿ الفبيػػر والعمػػؿ الىػػغير  )6959و األسػػتاذ

أف اإل ساف يولد ويشق ويمو دوف سبل معقوؿ))
فرة ّ
مسرحيا

)52

)53

وقػد قامػ

البػ ك بػو ك  )6955و بػاولو بػاول )6957

وم
أما المرحي ال ا ي
قد ّ
ّ
و ربيػ ػ  ، 6969 )76والتػ ػ م ػػا َؿ ير ػػا أدام ػػوؼ إلػ ػ األس ػػيول البرش ػػت الميحمػ ػ مبتع ػػداً ف ػػف
)54
مسرث الالمعقوؿ
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إف هػؤال األفػالـ أرسػوا دفػائـ الالمعقػوؿ وفقيدتػه بوىػاه أدبػاً دراميػاً
وهفذا يمفف القوؿ ّ
فبػػر أفمػػاؿ وأ فػػار درامي ػ و ي ػ م تيا ػ تشػػترؾ جميعرػػا باف ػرة اال سػػالخ مػػف الواق ػ وتعريتػػه ،
وت ب ؽ

الوق

اسه مف العدـ والالجدوا
اخلامتة

إذا فاف ظرور دراما الالمعقػوؿ فيػ السػاح األدبيػ والا يػ قػد شػ ّفؿ ظرػو اًر جديػداً ومبتفػ اًر

أف هذا الظرور لػـ يفػف ظرػو اًر فب يػاً
وم الااً لف ّؿ السياقا واألفراؼ الدرامي والعقيي  ،ال ش ّ
ؾ ّ
تقيػد الفتّػال
أو غير مدروس بؿ فاف ظرو اًر مرتبطاً بالعب بالشفؿ الا وقيػود األيدلوجيػ التػ ّ
يحسو ه مف ال م طقي الحياة وال معقوليترا إلفادة افتشػاؼ وتقػديـ الحقيقػ
فما ّ
طرؽ تعبيرهـ ّ
األىيي ليدراما أ ق حاالترا بعيداً فف الزيؼ والريا والقوالل المتحجرة
هوامش البحث ومصادره
 )1مسرث العب

 ،د عيـ فطي  ،مجي المسرث  ،العدد  ، )34القاهرة 39 6966 ،

 )2ي ظر المسرث والقوايا المعاىرة  ،د يحي البشتاو  ،فماف – األردف  ،ط9966-6

659

 )3ي ظر الطريؽ والحدود  ،يوسؼ فبد المسيو رو  ،بغداد  ،م شو ار و ازرة اإلفالـ 99 6977 ،
 )4مسرث العب

 ،عيـ فطي  ،سابؽ 39

 )5المسرث الار س المعاىر  ،لطا ﭭاـ  ،الدار القومي ليطباف وال شر 936
 )6ي ظر قوايا المسرث المعاىر  ،سام

شب  ،بغداد  ،دار الحري ليطباف 95 6977 ،

 )7المسرث الار س المعاىر  ،سابؽ 936
فيـ الجماؿ فىا أو طاب لفؿ ما هػو غيػر م ػتظـ ويتّىػؼ بالغرائبيػ  ،ولف ّػؿ مػا ُيوػحؾ
 )8الغروتسؾ تسمي تستعمؿ
مػػف ػػالؿ المبالغػ والتشػػويه وي ػػاقض مػػا هػػو سػ هػاـ ور ي ػ المعجػػـ المسػػرح  ،مػػار إليػػاس ود ح ػػاف قىػػال  ،بيػػرو ،
مفتب لب اف اشروف  ،ط9996 -9

399

 )9ي ظر المعجـ المسرح  ،سابؽ 395
 )10ي ظر المىدر اسه 396-395
 )11ي ظر المىدر اسه 395

 )12ي ظر الالمعقوؿ بيف الب يوي واآليديولوجيا ،ح ا فبود ،مجي الحياة المسرحي  ،دمشؽ ،العدد 44-43 6977 )3
 )13جيمس جػويس  )6946-6889فاتػل روائػ ومسػرح أيرل ػد  ،أحػد الم تجػيف لػألدل الحػدي
أس ػيوبه يمتػػاز بالغ ارب ػ والغمػػوض والالمعقػػوؿ  ،مػػف أهػػـ أفمالػػه مسػػرحي

الم ايػػوف  )6968ورواي ػ
القرف العشريف

تعد مف روائ األدل اإل فييز
شبابه )6966ورواي يوليسيس  )6999الت
ّ
األدل الحدي  ،فولف ولسف ،ترجم أ يس زف حسػف  ،م شػو ار
 )14ي ظر المعقوؿ والالمعقوؿ
696 6966

غيػر التقييػد  ،فػاف
ىػػورة الا ػػاف ػ
دار اآلدال  ،ط-6

9
 )15ي ظ ػػر ى ػػمويؿ بيفيػ ػ

مجاه ػػد فب ػػد المػ ػ عـ مجاه ػػد  ،الق ػػاهرة  ،مفتبػ ػ دار الفيمػ ػ  ،ط-6

 ،ا ػػاف س ػػفو  ،ترجمػ ػ

634-633 9966
 )16ي ظر الموسوف المسرحي  ،جوف تيير  ،ترجم

سمير فبد الرحيـ ال ػﭽلبػ  ،بغػداد  ،سيسػي المػ موف  ،ط6999 -6

59/6
 )17ي ظر التيا ار
 )18ي ظر رؤا
 )19التيا ار

المسرحي المعاىرة  ،راد ىييح  ،هال لي شر والتوزي  ،ط697 6999 -6
المسرث العالم والعرب  ،رياض فىم

939-934

المسرحي المعاىرة  ،سابؽ 697

 )20ي ظر مسرث الالمعقوؿ وقوايا أ را  ،يوسؼ فبد المسيو رو  ،م شو ار مفتبػ ال روػ  ،بيػرو  ،بغػداد  ،ط-9
69 6985
 )21ي ظر مسرث االحتجا والت اقض  ،جور ولػور  ،ترجمػ

د فبػد المػ عـ إسػمافيؿ  ،بيػرو  ،المرفػز العربػ لي قا ػ

والعيوـ 73-79
 )22ي ظر دراسا
695-694

 )23مسرث العب

المسرث المعاىر  ،يوسؼ فبد المسيو رو  ،بغداد  ،م شو ار مفتبػ ال روػ  ،ط6979 -6
 ،عيـ فطي  ،سابؽ 37

 )24ي ظر التيا ار

المسرحي المعاىرة  ،سابؽ 698

 )25ي ظر مسرث الطييع  ،برو فو  ،ترجم

يوسؼ اسف در ،القاهرة ،الفاتل العرب ليطباف وال شر695 6999 ،

 )26ي ظر يوجيف يو سفو ،فيود أبستادو ،ترجم

قيس وور ،دمشؽ ،م شو ار اتحاد الفتال العرل64 6999 ،

 )27ي ظر مسرث يو سفو  ،سابؽ 98-95
 )28ي ظر الدراما الحدي ،

ؿ ستياف ،تر محمد جموؿ ،دمشؽ ،م شو ار و ازرة ال قا واإلفالـ369 6995 ،

 )29ي ظر المسرث الار س المعاىر  ،سابؽ 969
مجاهد فبد الم عـ مجاهد ،القاهرة  ،مفتب دار الفيم  ،ط644 9966 -6

 )30يو سفو  ،ريتشارد ف فو ،ترجم

 )31ي ظر مسرث الطييع  ،سابؽ 698

 )32ي ظر المسرث أىوله واتجاهاته المعاىرة  ،د محمد زف العشماو  ،بيرو  ،دار ال رو العربي
 )33دراما الالمعقوؿ  ،مارتف أسيييف ،ترجم

648

ىدق فبد اهلل حطال ،الفوي  ،و ازرة اإلرشاد واأل با 98 6979 ،

 )34مسرث يو سفو  ،سابؽ 57-56
 )35ي ظر المسرث والقوايا المعاىرة  ،سابؽ 665 ، 663
 )36ي ظر مسرث االحتجا  ،سابؽ 89

 )37ي ظر الموسوف المسرحي  ،سابؽ  ، 999/6وموسوف المىطيو ال قد
 )38ي ظر مف أفمدة األدل الحدي

 ،الموسوف ال قا ي  ،ترجم

وير الالم

الالمعقوؿ)  ،ه جيؼ 83
76

 )39ي ظر الدراما الحدي  ،سابؽ 369
 )40ي ظر االتجاها

المعاىرة

 )41مسرث الطييع  ،سابؽ 939

المسرث  ،فبد الغاور عم  ،البىرة  ،مطبع حداد  ،ط95 6976 -6

 )42ي ظر المىدر اسه 939
 )43الموسوف المسرحي  ،سابؽ 999
 )44الدراما الحدي  ،سابؽ 389
 )45ي ظر المىدر اسه 368

11
 )46ي ظػػر جػػاف جي يػػه و رقابػ مشػ ّػددة)  ،اديػ فامػػؿ  ،وػػمف فتػػال مسػػرث العبػ
563
فالمي  ،الري ة المىري العام ليت ليؼ وال شر 6979 ،
 )47ي ظر مسرث جاف جي يه  ،جاف بوؿ سارتر  ،ترجم
سيرو  ،ترجم
 )48ي ظر تاريف المسرث الحدي  ،ج اييؼ ّ
 )49ي ظر الموسوف المسرحي  ،سابؽ 65/6
 )50تاريف المسرث الحدي

 ،سابؽ 76

 )51ي ظر المىدر اسه 84
 )52ي ظر مسرث االحتجا  ،سابؽ 69
 )53مسرث العب

 ،د عيـ فطي  ،سابؽ 38

 )54ي ظر تاريف المسرث الحدي

 ،سابؽ 99-89

 ،ىػػموئيؿ بيفيػ

وآ ػػروف  ،مسػػرحيا

فبد العزيز حمودة  ،ومف فتال مسرث العب
د بدر الديف القاسـ  ،دمشؽ 76 6974 ،

457-456

