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مة
ّ
 املقد

التػ  ظرػر  مسػرحي  الطييعيػ  الحدي ػ  يػارا  الواحدة مف أهـّ وأجػرأ التتعد دراما الالمعقوؿ 
وتبيػػػور  فػػػف  يسػػػاا  فػػػدة فػػػاف أهمرػػػا    يسػػػا  العبػػػ   ، بعػػػد الحػػػرل العالميػػػ  ال ا يػػػ  مباشػػػرة

والمقػػاييس العقييػػ  التػػ  ت ي ػػؿ  الم طقيػػ  الػػ ظـجميػػ  فػػرّدة  عػػؿ فيػػ  والايسػػا  الوجوديػػ  ، وذلػػؾ 
ال قػ  ال  األدل والاػف  حػو اسػتعادة اإليماف برا وتزفػزع إ ػر تيػؾ الحػرل    ػ  محاولػ  مػف محػاو 

باإل ساف وفيا ه الم رار فف طريؽ ال ورة والتمّرد في  فؿ األفراؼ والس ف السائدة والعبػ  برػا ، 
بغرض ال قد والتعري  وفشؼ زيؼ الواق     فاف أف ظرر لرػذ  الػدراما ىػدا واوػو ودور مػؤ ر 

لػه مجموفػ  مػف الفتػال مػف أم ػاؿ  بيفيػ  فيػ  حػدس سػوا  ، ا بػرا في  الاػرد والمجتمػ  األوربػ  
 ويو سفو( وغيرهما  

 ولرذا سوؼ  حاوؿ تسييط الوو  في  هذا ال وع مف الدراما وفي  أبرز فّتابرا وأفالمرا   

 :دراما الالمعقول أوالً : 
بعػػػػد أف ووػػػػع  الحػػػػرل العالميػػػػ  ال ا يػػػػ  أوزارهػػػػا ، تبيػػػػور  درامػػػػا الالمعقػػػػوؿ ف حػػػػد أهػػػػـ 

ي   ػػ  العىػػر الحػػدي    وذلػػؾ فيػػ  يػػد مجموفػػ  مػػف الفتّػػال أبػػرزهـ  بيفيػػ  ، التيػػارا  المسػػرح
ويو سػػفو ، وجػػاف جي يػػه ، وأدامػػوؼ    ( ،  قػػد جػػا   رؤيػػترـ الا يػػ   ابعػػ  مػػف ال ػػورة وػػّد زيػػؼ 
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الحياة وتااهترا وُم يرا العييا، وسعيًا   لفسر قوقع  ال ااؽ واآللي  الت  أحاط اإل ساف الحػدي  برػا 
، وليتعبيػر فػف (1 ت بيره إل  ورورة العودة ليتقّى  فف الحقػائؽ األىػولي   ػ  الحيػاة(( اسه ، و 

أزم  اإل ساف المعاىر    ظّؿ الحرول وتدافياترا السيبي  واستفشاؼ طبيع  ال ظػاـ االجتمػاف  
وب ػػػ  فالقاتػػػه  ػػػ  ظػػػّؿ حػػػاال  ال ػػػوا  واال حطػػػاط التػػػ  اجتاحػػػ  قػػػيـ اإل سػػػاف ومبادئػػػه ، وذلػػػؾ 

ألجػػػوا  الوػػػبابي  الغاموػػػ  المعّبػػػرة فػػػف معا ػػػاة اإل سػػػاف  ػػػ  بح ػػػه الػػػدؤول فػػػف مع ػػػ  بتقػػػديـ ا
   (3   ليفوف ال الص مف ذلؾ الواق  وت اقواته مم اًل ب دل الالمعقوؿ (2 الوجود

وليتغيّػػػل فيػػػ  هػػػذا الواقػػػ  وت اقوػػػاته سػػػع  فتّػػػال الالمعقػػػوؿ إلػػػ    إحػػػالؿ الحػػػدس محػػػّؿ 
شػػافري  محػػّؿ الم اقشػػ  الايسػػاي   يعػػّوؿ مسػػرث الالمعقػػوؿ ف يػػرًا الجػػدؿ ، واالستعاوػػ  بالىػػورة ال

فيػ  الطاقػ  الشػعري  الفام ػ   ػػ  المسػرث   ويّتجػه  حػو شػعر ي بػػ  مػف الىػور المووػوفي  التػػ  
الشػعر  مػ اًل تتعدا الفيما  بؿ وت اقورا    ا  مسرحي   الفراس ( ليو سػفو ال ي بعػ  اإليحػا  

  (4 لقائرا أماـ فراس   اوي  يتزايد فددها((، بؿ مف إمف الفيما  الميقاة
وبػػذلؾ فػػاف سػػعيرـ هػػذا محاولػػ  لتحريػػر الافػػر مػػف الجمػػود والقولبػػ  ، وتغييػػر معادلػػ  الواقػػ  
دراؾ  بطػػرث رؤا فدميػػ  وأ ػػرا تشػػاؤمي  تعّبػػر فػػف حقيقػػ  الوجػػود وتشػػّفؿ م طيقػػًا  حػػو معر ترػػا وا 

 ػػػه ال ي ػػا   حقيقػػػ  الوجػػود بػػػؿ لفو ػػه ي ػػػالؼ ُف ررػػا ،  يفػػوف الالمعقػػػوؿ ف ػػدهـ معقػػػواًل لػػيس لفو 
 مقاسا  العقؿ والم طؽ ليس إاّل  

، وقػد  (5  الواقعي  بحسل هؤال      أوس  رقع  وأبعد حجمًا وأشػد تعقيػدًا ممػا يظّ ػه ال قّػاد((
يفوف مػف العبػ  أف يبحػ  المػر  فػف أ  مع ػ   ػ  مسػرحرـ ،  ػالفوف  ػ   ظػرهـ هػو  اسػه  قػد 

ـّ الفشؼ فف لغ  غير اليغػ  التقييديػ  ليتعبيػر   ولذا  (6 مع ا  سعوا   ليوىوؿ إل  مىدر الدا   
   (7 فف الدا  واأللـ((

لقػػد حقػػؽ مسػػرث الالمعقػػوؿ ا تشػػارًا فبيػػرًا  ػػ  العػػالـ أجمعػػه  اىػػ   ػػ  السػػتي ا  مػػف القػػرف 
الماوػػػ  وترجمػػػ   ىػػػوص بيفيػػػ  ويو سػػػفو إلػػػ  لغػػػا  فػػػّدة ، وأ ّػػػر  فيػػػ  الفتابػػػ  المسػػػرحي  

شفؿ فػاـ فو رػا حػّرر  المسػرث مػف الرتابػ  والتقييػد   وجػدير بالػذفر أّف مارػـو  العبػ ( ا تيػؼ ب
بػػا تالؼ البيػػداف والظػػروؼ المووػػوفي  ، ويمفػػف أف  جػػد مالمػػو الالمعقػػوؿ  ػػ  بعػػض التجػػارل 

 (8 المسػػرحي   ػػ  أوربػػا الشػػرقي  ، والتػػ  أ ػػذ  طػػاب  ال قػػد األيػػديولوج  مػػ  سػػيطرة  الغروتسػػؾ(
  ومػف هػذ  التجػارل مسػرحي     (9 ئ  دوف طػاب  العدميػ  الموجػودة  ػ  المسػرحيا  الغربيػ الرجا
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( ليتشػػػيف   ػػػافالؼ 6965( لير غػػػار  تيبػػػور ديػػػر  ، ومسػػػرحي   الػػػرأ  6996 الوليػػػد العمػػػالؽ 
   (10 ( لير غار  إسطااف أورفي  6967، ومسرحي   العائي  تو   يؿڤها

ذا فػػػاف فتّػػػال مسػػػرث الالمعقػػػوؿ ال يشػػػّفيوف مدرسػػػ  مسػػػرحي   ػػػصّف ه ػػػاؾ ف اىػػػر تمّيػػػز  وا 
 أفمالرـ ه    

 فدـ التقّيد بالقوافد وفسر األفراؼ المسرحي     6
فدـ المطابق  م  الواق     المفاف والزماف و   ب ا  الش ىػي  ، وغيػال الم طػؽ فػف   9

 الحوار والحد   

ـّ  ػػصّف هػػذا   3 المسػػرث ُيغّيػػل ش ىػػيا  هػػذا المسػػرث ال تعػػ  أّ رػػا تعػػيش العبػػ  ، ومػػف  ػػ
تمامًا دور اإل ساف    مجػرا التػاريف  رػو ال يسػيطر فيػ  األحػدا  وأحيا ػًا ال يسػيطر 

 في   اسه  

الب ي  الدرامي  ه  ب ي  مسرحي  بحت  ال ترج  إل  ش   محّدد    الحيػاة ،  الحػد  ال   4
            (11 يرتبط بىيرورة تاري ي 

ؼ مدرس    ي  متجا سػ   قػد اّت ػذ أشػفااًل م تياػ  وا طالقًا مف فوف مسرث الالمعقوؿ ال يؤل
 ومت وف  ، ه   

المسػػػػرحيا  ذا  السػػػػير الػػػػدائر    وهػػػػ  المسػػػػرحيا  الب يويػػػػ  التػػػػ  تفشػػػػؼ فػػػػف ب يػػػػ    6
الظػػػػاهرة ، و يرػػػػا يمفػػػػف اسػػػػتبداؿ األشػػػػ اص أو األحػػػػدا  مػػػػف دوف  ػػػػرؽ  ػػػػط السػػػػير 

ا  ػػ  مسػػرحيا    ػػ  الػػدائر  بوىػػاه يرسػػـ حػػدود الب يػػ  التػػ  ال ت وػػ  ليتغييػػر ، فمػػ
 ا تظار غودو لبيفي ( و أميديه ليو سفو(  

المسرحيا  ذا  السير المستقيـ   التػ  تتىػّدا ليظػواهر ال اّىػ  ، أ  الظػواهر التػ    9
ترتبط بظرؼ مػف الظػروؼ أو بمجتمػ  مػف المجتمعػا  أو شػعل مػف الشػعول أو  ظػاـ 

جتمػػػػاف ( ، وم رػػػػا مػػػػف األ ظمػػػػ  ، ويطيػػػػؽ فييرػػػػا أيوػػػػًا   مسػػػػرحيا   االحتجػػػػا  اال
 مسرحيا   ال رتي  ليو سفو( و و اة بس  سمي  أللب (  

مسػػػرحيا  القاػػػز المباشػػػر    ي تقػػػؿ الفاتػػػػل المسػػػرح  مباشػػػرة مػػػف  ػػػاطر شػػػػ ص أو   3
 تجرب  محدودة إل  الب ا  المسرح  ، م ؿ مسرحي    اـ وياـ أللب (  

اريف وتحمييػػػه  ظػػػرة مسػػػرحيا  اإلسػػػقاط التػػػاري     واإلسػػػقاط ه ػػػا يع ػػػ  اسػػػتغالؿ التػػػ  4
 اى   يست دـ الفاتل التاريف است دامًا يستايد م ه    فػرض  فػرة أو تقػديـ مووػوع 
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أو اسػػتغالؿ حاد ػػ  قديمػػ  لرػػا داللػػ  فىػػري  ، وقػػد يىػػؿ هػػذا اإلسػػقاط لدرجػػ  إ وػػاع 
   (12 التاريف فييًا لافرة    ذهف المؤلؼ

 :ثانيًا : أعالم دراما الالمعقول 
 ( :م1696 - 1609) صموئيل بيكيتـ 

مػف أبػويف أيرل ػدييف ود ػؿ  6996هو قاص وفاتل مسػرح  أيرل ػد  ، ُوِلػد  ػ  دبيػف فػاـ 
ـّ التحػؽ بفييػ  تر تػ  بػدبيف فػاـ  6999المدرس  الميفي     فاـ   6993، وأظرر تاّوقًا  يرا    ػ

اؿ ويعمػػػؿ مدرسػػػًا ليغػػػ  اإل فييزيػػػ  بمدرسػػػ   ورمػػػ 6997ليحىػػػؿ فيػػػ  شػػػرادة البفػػػالوريوس فػػػاـ 
ـّ إلػػػ (13   و ػػػالؿ  تػػػرة تواجػػػد   ػػػ  بػػػاريس التقػػػ  بػػػػ جيمس جػػػويس(اريسالعاليػػػ   ػػػ  بػػػ  ، وا وػػػ

،  فػػػاف جػػػويس بال سػػػب  إليػػػه مىػػػدر إلرػػػاـ وم بػػػ  تػػػ  ير ، جمافتػػػه وىػػػار سػػػفرتيرًا ش ىػػػيًا لػػػه
 بيفي  هو أوؿ مف ترجـ أفماله ليار سي  وف يرًا ما قورف  تاجػه ب تػا  بيفيػ  ، و ػ  هػذا السػياؽ 

   (14 بيفي  فف  اسه إّ ه  ييا  جويس يقوؿ
( فػػػاد بيفيػػػ  إلػػػ  مسػػػقط رأسػػػه ليػػػدّرس الار سػػػي   ػػػ  إحػػػدا الجامعػػػا  6939 ػػػ  فػػػاـ  

سػػ وا  فػػدة ، إاّل أّ ػػه لػػـ تػػرؽ لػػه أجػػوا  األفاديميػػ  والتػػدريس  رػػاجر إلػػ  أوربػػا حتػػ  اسػػتقر بػػه 
ـّ ا ىػرؼ إلػ  األدل والفتا 6937األمر    باريس  ا ي  فاـ  ،  ىػدر  روايتػه  (15 بػ ، ومػف  ػ

( بعدها ماَؿ ليفتابػ  بالار سػي  افتقػادًا م ػه أّف الفتابػ  بيغػ  6938األول   مير   باإل فييزي  فاـ 
 أ را غير اليغ  األول  يجعؿ الفتاب  دوف مرافاة األسيول أسرؿ  

ـّ ىػػدر  لػػه روايػػ  أ ػػرا بع ػػواف  وا   ( تيترػػا  ال يػػ   مولػػو (  ػػ  العػػاـ  اسػػه ، 6956 ػػ
( ، ومػػ  ذلػػؾ لػػـ ي ػػؿ بيفيػػ  شػػررته العالميػػ  إاّل مػػف  ػػالؿ مسػػرحياته 6953 المتعػػذر تسػػميته و

، والتػػػ  أحػػػد   وػػػج  هائيػػػ   ػػػ  األوسػػػاط  (16 (6959والسػػػّيما مسػػػرحيته   ػػػ  ا تظػػػار غػػػودو 
المسرحي  األوربي ، وُفّد  ال موذ  األوؿ لمسرث الالمعقػوؿ وأحػد أرفا ػه ،  ايرػا تبيػور  المالمػو 

، ومػػف مسػػرحياته األ ػػرا     رايػػ   (17 والافريػػ  لرػػذا المسػػرث الجديػػد بىػػورة حػػادة واوػػح  الا يػػ 
( و تم يػػػػؿ ىػػػػام  6959( و شػػػػريط فػػػػرال األ يػػػػر 6957( و فػػػػؿ مػػػػا يسػػػػقط 6957اليعبػػػػ  
(   حػػػاز بيفيػػػ  فيػػػ  جػػػوائز مرمػػػ  م ػػػؿ    جػػػائزة ال اشػػػريف 6966( و األيػػػاـ السػػػعيدة 6969

( ، والجػائزة 6969( ، وجػائزة  وبػؿ لػبدال فػاـ  6966فػاـ   العالمي ( م اىا  م   بور يس(
6975القومي  الفبرا    المسرث 

 18)  



 
4 

،  عػػداـ مع ػػ  الحيػػاة وفب يػػ  الوجػػودي طيػػؽ مسػػرث بيفيػػ  مػػف  زفػػ  تشػػاؤمي  قاتمػػ  تعفػػس ا
وتؤّفد في  حال  الالجدوا والوياع    سقـ الوىوؿ إل  هدؼ معيف  ػ  الحيػاة ،   وتت ػذ مػف 

ف ػػدها يفػػوف اإل سػػاف ظػػاهرة فروػػي  والعقػػؿ  (19   المريػػرة والافاهػػ  السػػودا  أسػػيوبًا لرػػا((السػػ ري
فاجز فف اإلدراؾ والقيؽ والمو  والعزل  والعدـ ه  أطوار الوجود التدريجي  المتالزمػ  والحقيقيػ  

   (20 ه  حيـ اإل ساف الزائؼ
عمػػؿ اإل سػا   فيػػه إلػػ  أ   صيمػاف بيفيػػ  بعػدـ جػػدوا الافػر ومػػا يترتػػل فييػه مػػف ا تقػار ال

مع ػػ   ػػاجـ فػػف فػػدـ جػػدوا المعر ػػ   ػػ  بيػػوغ الحقيقػػ  واسػػتحال  اليقػػيف هػػو مػػا يشػػّفؿ المووػػوع 
  (21 الرئيس    أفماله

لذا شّفي   فرة اال سالخ فف الواق  الحػ  وفػزؿ اإل سػاف فػف تاري يتػه واجتمافيتػه ، وبػّ  
و  إلػػ  تااهػػا  وسػػ ا ا  رمزيػػ    جػػو الرفػػل المػػذهؿ الػػذ  يسػػيطر فيػػ  فػػؿ ش وىػػه ، واليجػػ

مقومػػا  أساسػػي  لمسػػرحه ، فمػػا شػػّفي  العدميػػ  الميتا يزيقيػػ  التػػ  تػػدرس ظػػاهرة اإل سػػاف دراسػػ  
    وتبػدو مسػرحيا  بيفيػ  (22 ذاتي  بعيدة فف فّؿ موووفي  م طيقػًا  فريػًا يىػدر ف رػا مسػرحه
ل  درجػ  السػ ؼ والبيػه، إاّل أّ رػا قػد  وػّم  بػيف ج باترػا فػّؿ التعقيػدا     مظررها بسيط  بؿ وا 

 الت  أمفف لياط   اإل سا ي 
   (23 أف تورط  اسرا  يرا((

ماؿ بيفي     مسرحياته األ يرة إل  تقييص الع اىر الدرامي  إل  أد   حد ، وقػد بيػب بػه 
( وهػ  ت يػو تمامػًا 6969االست ااؼ باألساليل الدرامي  التقييدي  إل  أّ ػه فتػل مسػرحي   الػ اس 

( ولػيس 6979اليغ  والش ىيا  واأل عاؿ البشري  ، وفتل مسرحي  أ را بع واف  لس  أ ػا  مف
 يرا سوا  ـ ال يرتبط بجسػد حػ  أو بػالوجود، وهػو ييقػ  بمو ولػو  الهػ  قىػير يم ػؿ المسػرحي  

   (24 فّيرا
 
 ( :م 1661 - 1612) يوجين يونيسكوـ 

مػف أـ  ر سػي  وأل رومػا    6969اـ ولد يوجيف يو يسػفو بمدي ػ   سػالتي ا(  ػ  روما يػا فػ
، 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  أتـّ برػا تعييمػه االبتػدائ   ػ  بػاريس ، إاّل أّ ػه تيقّػ  تعييمػه 
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  وقػد التحػؽ بجامعػ  بو ارسػ  ، ودرس الشػعر  6995الحقًا    روما يػا بعػد فودتػه إليرػا فػاـ 
الرمز  ،  ـّ اشتغؿ بتعييـ اليغ  الار سي  وبال قد األدب 
 25)   

حىؿ يو سفو في  م حػ  ليػدفتورا   ػ  بػاريس إلفػداد دراسػ  حػوؿ  فػرة  6938و   فاـ 
  دوف إفمػػاؿ ال طيئػػ  والمػػو   ػػ  الشػػعر الار سػػ  م ػػذ بػػودلير، إاّل أّف اهتماماتػػه اإلبدافيػػ  حالػػ

ا تقػؿ يو سػفو إلػ  مرسػيييا  6939، وف ػدما ا ػدلع  الحػرل العالميػ  ال ا يػ  فػاـ (26 هذ  الدراسػ 
ـّ فػػاد إلػػ  بػػاريس بعػػد ا ترائرػػا وفمػػؿ  ػػ  إحػػدا دور ال شػػر و ػػالؿ هػػذ  الاتػػرة لػػـ يفػػف المسػػرث   ػػ

يًا مشػرورًا  إاّل مف أولويا  اهتماـ يو سفو ولػـ يفػف ه ػاؾ مػا يشػير إلػ  أّ ػه سيىػبو فاتبػًا مسػرح
فػػػػاف سػػػػببًا  ػػػػ  تحػػػػّوؿ موقاػػػػه  حػػػػو االهتمػػػػاـ بالمسػػػػرث ،  6948أّف تعّيمػػػػه لي فييزيػػػػ   ػػػػ  فػػػػاـ 

( ، وف ػػدما سػػ له ال قػػاد فػػف تعييػػؿ ا تيػػار  6959 ىػػدر  مسػػرحيته األولػػ   المغ يػػ  الىػػيعا  
اػػ  الشػػعرذ وهػػذا لرػػذا الع ػػواف أجػػال   ألّ ػػه ال توجػػد بالمسػػرحي  أيػػ  مغ يػػ      ال ىػػيعا  وال ف ي

  وقػػػد مّ يػػػ  هػػػذ  المسػػػرحي  البدايػػػ  الحقيقيػػػ  لمسػػػرث (27 وحػػػد  سػػػبل فػػػاؼه ال تيػػػار هػػػذا الع ػػػواف
   (29   وُفّد مؤّلارا رائدًا لرذا المسرث بصجماع فّؿ ال ّقاد(28 الالمعقوؿ

، وػػػػػحايا  6959، الفراسػػػػػ   6956فتػػػػػل يو سػػػػػفو مسػػػػػرحيا  ُأ ػػػػػر ، هػػػػػ     الػػػػػدرس 
، ال راتيػػػػ  6957، المسػػػػت جر الجديػػػػد6954و فيػػػػؼ الػػػػت يص م ػػػػه ، آمديػػػػه أ6953الواجػػػػل 
، وأّفد مف  اللرا في  أف يفػوف المسػرث حػّرًا ومسػتقاًل فػف فػّؿ آيديولوجيػ  أو فقيػدة (30 (6969

أو مذهل ، وأّ ه ال بّد مػف  بػذ مسػرث األ فػار الشػائع  والمسػرث ال اسػ  والايسػا  لمحاولػ  العػودة 
فػد إل  مسرث بدائ  ال هـّ له إاّل أف يىبو  اسه ، وقد أّفد ذلؾ بقوله  ليس  ػ  وسػع  إاّل أف أو 

   رو يعتقد بفؿ ما هػو دائػـ وفيّػ  وغيػر مرئػ   ػ  حيػاة اإل سػاف ، (31 وأفرر أّف المسرث مسرث(
وفدا ذلؾ هو أمور فابرة ووقتي  ومت اقو  م   اسرا   ومف  ـّ  رو ال ييتػـز إاّل بقوػايا اإل سػاف 

ذا فػػػاف  مػػػ  التػػػزاـ  ػػػ    ػػػه  رػػػو التزامػػػه بعػػػدـ االلتػػػزاـ   إذ يػػػرا (32 ذا  الىػػػاا  الشػػػمولي  ، وا 
يو سػػفو أّف مػػف واجػػل الا ػػاف   أف يتحػػّرر مّمػػا يسػػتحوذ فييػػه مػػف األوهػػاـ وأف يحػػّرر ش ىػػياته 

  ولتحقيػػؽ هػػذا الغػػرض ال بػػّد ليػػدراما إذف  (33 وفالمػػه وأف ي رجرػػا حيػػ  لرػػا ىػػورترا ووجودهػػا((
اقػػػػػػ    أف ُتحفػػػػػـ بقوا ي رػػػػػػا المسػػػػػت بط  مػػػػػػف ذاترػػػػػا ، وهػػػػػػ  غيػػػػػر القػػػػػػوا يف التػػػػػ  تحفػػػػػػـ مػػػػػادة الو 

   (34 والحياة((
وتتػػوزع مووػػوفا  مسػػرث يو سػػفو بػػيف مووػػوفا  فقػػـ اليغػػ  واسػػتحال  التواىػػؿ ، و قػػد 
البرجوازيػػػ  ، والالمعقػػػوؿ سػػػوا   ػػػ  الحيػػػاة أو المػػػو  ،  وػػػاًل فػػػف فزلػػػ  اإل سػػػاف و ػػػوا  حياتػػػه 

   (35 اليومي  مف المع  
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ال  هػ    المسػرحيا  ويرا جور  ولور  أّف مسرحيا  يو سػفو ت ػدر   ػ  أقسػاـ  رفيػ   ػ
ـّ مسػػرحيا   التػػ  تم ػػؿ مسػػرث العبػػ  أو المسػػرث الطييعػػ  م ػػؿ  المغ يػػ  الىػػيعا  والفراسػػ ( ،  ػػ
ـّ مسػرحيا  االفتػػراؼ م ػؿ  الميػػؾ يمػو  والمشػػا   التحػذير االجتمػاف  م ػػؿ  القاتػؿ وال راتيػػ (  ػ

   (36 ال يال (
 ( :م 1699 – 1610) جان جينيهـ 

ـه تػػدف  جابرييػػؿ جي يػػه وأل مجرػػوؿ ، وقػػد  شػػ   ػػ  ميجػػ   ػػ  بػػاريس أل 6969ولػػد فػػاـ 
لأليتػػػػاـ ، وأموػػػػ  سػػػػ وا   ػػػػ  السػػػػجف ومػػػػارس السػػػػرق  وفػػػػاش  ػػػػ  فػػػػالـ الجريمػػػػ  والمشػػػػرديف 

أطيػؽ سػػراحه بعاػو فػػاـ مػف الػػرئيس الار سػ  آ ػػذاؾ  6948وال ػارجيف فيػ  القػػا وف ، و ػ  فػػاـ 
ر بسػػبل حياتػػه ال اىػػ  والغريبػػ  ب ػػا  فيػػ  وسػػاط  مػػف جػػاف بػػوؿ سػػارتر وجػػاف فوفتػػو   اشػػتر

وباوػػؿ مؤلااتػػه األدبيػػ    إذ بػػدأ بػػ ظـ القىػػائد وفتابػػ  الروايػػا   ػػ  أوائػػؿ األربعي ػػا  وفػػاف مػػا 
6948  وفتل سيرته الذاتي   يوميا  لص( فاـ (37 يزاؿ    السجف

 38)   
الوريػػ   تػػ ّ ر األسػػيول الػػدرام  لجي يػػه إلػػ  حػػّد بعيػػده بمسػػرث القسػػوة، وه ػػاؾ مػػف يعػػّد جي يػػه

،  جي يػػه يعتقػػد أّف الجػػذور الحقيقيػػ  ليمسػػرث توجػػد  ػػ  الع اىػػر البدائيػػ  ، وأّف (39 الحقيقػػ  آلرتػػو
المسرث ال بّد أف يمارس ت وياًا وا  زافًا ياقد  يرما اإل ساف سيطرته في  فقيه  يىػبو قػادرًا فيػ  

  فمػا  (40   المعرو ػ  رـ مجموف  جديػدة مػف الحقػائؽ رّبمػا تعيػو فيػ  مجموفػ  الحقػائؽ اإل سػا ي
أّ ه يػذهل إلػ  مػا يػذهل إليػه أرتػو   مػف الرغبػ   ػ  إفػادة األسػطورة واألسػرار إلػ  مسػرث غابػ  

  (41 ف ه اآللر  زم ًا طوياًل((
ولػػذلؾ ارتػػبط اسػػمه بالمسػػرث الطقسػػ  أو الشػػعائر   رػػو يريػػل بالمسػػرث الشػػرق  المؤسػػس 

اسػػتعارا  مجازيػػ  أف ػػر م رػػا فائ ػػا  فيػػ  الاػػرائض والطقػػوس ، مسػػرث الرمػػوز حيػػ  األشػػ اص 
حيػػ ، وتّتسػػـ بػػالترريك الت ّفػػر  ال بال شػػوع المقػػدس  ويقػػوؿ  إّف فػػّؿ مسػػرحي  مػػف مسػػرحيات  هػػ  

    وتحػػػّؿ  يرػػػا بػػػدؿ (42 إقامػػػ  ىػػػورة مػػػا لشػػػعائر دي يػػػ  معفوسػػػ  يحتػػػّؿ الشػػػّر  يرػػػا مفػػػاف ال يػػػر
  مّمػػػا يجعػػػؿ (43 التػػػ  تىػػػورها((الحقػػػائؽ ا عفاسػػػا  ال معقولػػػ  ربمػػػا هػػػ  حقيقيػػػ  م ػػػؿ الحقػػػائؽ 

   (44 اإل ساف   شاهدًا مدرفًا ومتيقيًا ليىدم  الم اسب  الت  تجعيه يشعر باإل ـ((
( يقػػدـ 6947   اػػ  مسػػرحي   ال ادمتػػاف (45 فمػػا ارتبطػػ  أفمػػاؿ جي يػػه المبفػػرة بالوجوديػػ 

سػرث دا ػؿ ىورًا قبيحػ  ألشػ اص ير وػوف المجتمػ  الػذ  ر وػرـ مسػت دمًا  ػ  ذلػؾ تق يػ   الم
   (46 المسػػػرث( التػػػ  تتجّسػػػد  ػػػ  محاولػػػ  هػػػرل تيػػػؾ الش ىػػػيا  مػػػف الواقػػػ  والعػػػيش  ػػػ  ال يػػػاؿ
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وذلػػػػؾ بممارسػػػػ  الفػػػػذل والزيػػػػؼ  ػػػػ  لعػػػػل األدوار بشػػػػفؿ دائػػػػر  غيػػػػر مسػػػػتقر ، مّمػػػػا يظرػػػػر أّف 
  (47 وجودها فائف    العدـ والالجدوا وأّف في و ترا الحقيقي  تمّ يرا حال  الالوجود

( و الز ػو  6957( و الشػر   6947ه مسػرحيا  أ ػرا هػ    رقابػ  مشػددة ىدر  لجي يػ
 (  6966( و الستائر 6959

   غر   ىغيرة    أحد الا ػادؽ  ػ  بػاريس وُد ػف  ػ   6986 يساف  65تو   جي يه    
 المقبرة األسبا ي  القديم  المشر   في  مدي   العرائس    المغرل  

 

 :( م1690 – 1609) آرثر أداموفـ  
، وبػدأ تحىػييه  ػ  ج يػؼ ،  6998شافر وفاتل مسػرح  روسػ  ، ولػد  ػ  القاقػاز فػاـ 

ـّ تابعػػػه  ػػػ  مػػػاي ز وأ يػػػرًا اسػػػتقّر  ػػػ  بػػػاريس فػػػاـ  م ػػػذ السادسػػػ  فشػػػرة مػػػف فمػػػر  أبػػػاف  6994 ػػػ
   (48 ال زف  السريالي 

ل باليغػ     مطي  ال ال ي ا  مف القرف العشريف بدأ حياتػه األدبيػ  شػافرًا سػرياليًا ، وقػد فتػ
-6938الار سػػي  ، وقبػػؿ أف ي ىػػرؼ إلػػ  المسػػرث فتػػل سػػيرته الذاتيػػ  التػػ  أسػػماها  االفتػػراؼ 

( ، وقػػد فّبػػر  يرػػا فػػف الشػػعور العميػػؽ باالسػػتالل والف يػػر مّمػػا يفمػػف  ػػ  جػػوهر مسػػرث 6943
   (49 الالمعقوؿ

 فػا ، اسػتمّد  قد فاف أداموؼ   ىػديقًا ألرتػو معجبػًا غايػ  اإلفجػال بعبقريػ  سػتري دبرغ وفا
غذا   الافر  مػف أبحػا   رويػد والمسػرث التعبيػر  األلمػا   وفا ػ  الفتابػ  ف ػد  وسػيي  لال عتػاؽ 

   (50 مف أحالمه المازف  الت  تحدر  إليه مف فابوس الحرل العالمي  ال ا ي ((
  تشػػػػمؿ المسػػػػرحيا    ي قسػػػػـ مسػػػػرث أدامػػػػوؼ إلػػػػ  مػػػػرحيتيف أساسػػػػيتيف   المرحيػػػػ  األولػػػػ

( وُتع ػػػ  6949( و الغػػػزو 6945العب يػػػ  والتػػػ  توػػػـ مسػػػرحيا   المحافػػػا  السػػػا رة الطييعيػػػ  
( و األسػػتاذ 6959  و العمػػؿ الفبيػػر والعمػػؿ الىػػغير  (51 فيتاهمػػا باسػػتحال  التاػػاهـ بػػيف ال ػػاس

  وقػد   قامػ  (52 ( ، وهما مف مسرحيا  الرؤا الت  تقػتحـ فػالـ الالوفػ  واألحػالـ6953تاراف 
   (53    فرة أّف اإل ساف يولد ويشق  ويمو  دوف سبل معقوؿ((هذ  المسرحيا  في

( 6957( و بػاولو بػاول  6955أّما المرحي  ال ا ي     قد وّم  مسرحيا     البػ ك بػو ك 
، والتػػػ  مػػػاَؿ  يرػػػا أدامػػػوؼ إلػػػ  األسػػػيول البرشػػػت  الميحمػػػ  مبتعػػػدًا فػػػف  6969( 76و ربيػػػ  

   (54 مسرث الالمعقوؿ
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إّف هػؤال  األفػالـ أرسػوا دفػائـ الالمعقػوؿ وفقيدتػه بوىػاه أدبػًا دراميػًا وهفذا يمفف القوؿ   
فبػػر أفمػػاؿ وأ فػػػار دراميػػ  و  يػػػ  م تياػػ  تشػػػترؾ جميعرػػا بافػػػرة اال سػػالخ مػػػف الواقػػ  وتعريتػػػه ، 

 وت ب ؽ    الوق   اسه مف العدـ والالجدوا  

 اخلامتة
يػ  قػد شػّفؿ ظرػورًا جديػدًا ومبتفػرًا إذا فاف ظرور دراما الالمعقػوؿ فيػ  السػاح  األدبيػ  والا 

وم الاًا لفّؿ السياقا  واألفراؼ الدرامي  والعقيي  ،  ال شّؾ أّف هذا الظرور لػـ يفػف ظرػورًا فب يػًا 
أو غير مدروس بؿ فاف ظرورًا مرتبطًا بالعب  بالشفؿ الا   وقيػود  األيدلوجيػ  التػ  تقّيػد الفتّػال 

م طقي  الحياة وال معقوليترا إلفادة افتشػاؼ وتقػديـ الحقيقػ     طرؽ تعبيرهـ فّما يحّسو ه مف ال 
 األىيي  ليدراما    أ ق  حاالترا بعيدًا فف الزيؼ والريا  والقوالل المتحجرة  
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