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هة

ّ
 املقد

عًا مف أنواع الدراما التجريبية الحديثة ، التي ظيػر  وتبمػور  بعػد الحػر  دراما النمعقوؿ نو  تعد
الحػر  وزعزعػ   المنطقيػة التػي بػببتيا العالمية الثانية كرّدة فعػؿ عمػا االػتنؿ المػوازيف العقميػة والػنظـ

نظػرًا يػة ، وقد أثار  ىذه الدراما ردود أفعاؿ قويػة ومتباينػة فػي ااوبػاط اادبيػة والنقدثقة اإلنباف بنفبو
بػػؿ  ، ، فقػػد ّػػّكم  ثػػورة عمػػا جميػػل الػػنظـ والقواعػػد الدراميػػة ااربػػطية والتقميديػػةلجرأتيػػا وم مولوفيتيػػا 

. فتعػػدد  أبػػماوىا وماػػطمحاتيا ، واالتمػػؼ لعقػػؿ والمنطػػؽ بػػعيًا ورال المطمػػؽ وتجػػاوز  حتػػا حػػدود ا
ف ا   تفقوا في الروية واليدؼ .كتّابيا في المبميا  التي يكتبوف تحتيا ىذا النوع مف الدراما وا 

 : والرؤية املصطلح واملفهىم : أولا ــ 
م بػّد مػف اإلّػارة  لػا الالمػط الحااػؿ بياف ماطمح النمعقػوؿ ومفيومػو  قبؿ الالوض في

فػػي التعػػاطي مػػل ىػػذا الماػػطمح فػػي ترجمػػا  بعػػض النقّػػاد ودرابػػاتيـ . فينػػاؾ مػػف يتػػرجـ الكممػػة 
عبػػ ( ، وىنػػاؾ مػػف يترجميػػا ويريػػد بيػػا  النمعقػػوؿ( ، و الػػر ( ويريػػد بيػػا  الAbsurdاإلنجميزيػػة  

 يبتعمؿ امثنيف معًا دوف تفريؽ أو تفاديًا لّمبس .
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ويبدو أّف ىنالؾ فارقػًا ببػيطًا بػيف ماػطمحي  العبػ  والنمعقػوؿ( ، فقػد يكػوف ااوؿ أقػر  
ابػػػتعماؿ   لػػػا المعنػػػا الفمبػػػفي ، فػػػي حػػػيف أّف الثػػػاني يكػػػوف أقػػػر   لػػػا ااد  عمػػػا اعتبػػػار أفّ 

تماّلػػض عػػف فمبػػفةت عفرفػػ  بفمبػػفة  العبػػ ( ، وعميػػو كػػاف ماػػطمح  النمعقػػوؿ( واقترانػػو بػػااد  
 ظيور ماطمح العب  مقترنًا بالفمبفة ابتداًل م بااد  .

، ( بػػالحرؼ الكبيػػػرAbsurd:   ترجمػػة ااػػطن   .   ىنجمػػؼ أّف النمعقػػػوؿيػػرآ  رنولػػد
، أو يبػػتند  لػػا فمبػػفة العبػػ  الػػذ امي المبػػرحي الروا ػػي ، وىػػو المفيػػـو الػػدر فػػي الحالػػة امبػػمية

، وعندما يكػوف الحػرؼ اػايرًا فػاّف الكممػة تّػير  لػا الاػفة  تافػو ،  يػر (Absurdityالعبثية  
معقػوؿ( ويكػوف امبػػـ  تفاىػة ، منافػػاة العقػؿ( واّف الكممػة ااولػػا اإلنجميزيػة والفرنبػػية تّػير  لػػا 

، يفاػبح مػف المفيػد ترجمتيػا بّػكميف :  ممعقػوؿ( لػذ  يبػتند  لييػاتّػير  لػا ااد  االفمبفة كما 
 . (1 عند اإلّارة  لا ااد  ؛ و عب ( عند اإلّارة  لا الفمبفة((

وقػػد عػػراؼ قػػاموس أكبػػفورد ااقاػػر كممػػة  ممعقػػوؿ( أّنػػو : م متنػػا ـ و يػػر منبػػجـ مػػل 
 ػػاد مػػل العقػػؿ، وىػػو م ػػحؾ العقػػؿ أو المياقػػة ، وفػػي امبػػتعماؿ الحػػدي  ؛ مػػا كػػاف وا ػػح الت

بونػػػػػػػػو ( Absurd . كمػػػػػػػػا يعػػػػػػػرنؼ  أ . أس. ىػػػػػػػػورنبي( فػػػػػػػػي قاموبػػػػػػػو ماػػػػػػػػطمح : (2 وبػػػػػػػاليؼ
 unreasonable, foolish, ridiculous لت لمعقػؿ ، بػاليؼ ، مثيػر (، أ  : مػا ىػو :  منػاؼت

 . (3 لم حؾ(
وتعنػػػػػػي كممػػػػػػة  أببػػػػػػورد( النمعقػػػػػػوؿ أو البػػػػػػاليؼ ، وىػػػػػػي مّػػػػػػتّقة مػػػػػػف الكممػػػػػػة النتينيػػػػػػة 

. وقػػد ورد فػػي المعجػػـ المبػػرحي كممػػة  ممعقػػوؿ(  (4  أببػػوردوس( التػػي تعنػػي اااػػـ أو الابػػي
 . (5   لمدملة عما كّؿ ما ىو  ير منطقي((

وي ػػػيؼ الػػػدكتور نعػػػيـ عطيػػػة : أّف النمعقػػػوؿ ىػػػو النّػػػاز وانعػػػداـ التنابػػػؽ وىػػػو مػػػا يثيػػػر 
امنفاػاـ عػف اااػؿ مّمػا يجعػؿ ال حؾ ، بػؿ ومػا يثيػر اابػا أي ػًا ،  ّنػو الالمػو مػف اليػدؼ و 

التاّرؼ  ير مبّرر و ير منطقػي والكممػة جوفػال . وكػّؿ ىػذا انعكػس فػي مبػر  النمعقػوؿ عمػا 
وىكػذا جػال نّػازًا معػدـو  الّكؿ فجال البنال الدرامي مف ذا  النبيج الذ   زؿ منػو الم ػموف ،

 . (6 التنابؽ الاليًا مف اليدؼ مثيرًا لم حؾ والبكال
ا اػػعيد الماػػة، أّمػػا عمػػا اػػعيد الػػدراما وااد ، فقػػد ارتػػبط ماػػطمح  مبػػر  كػػاف ىػػذا عمػػ

المبػػينا  وبػػتّينا  القػػرف النمعقػػوؿ( بنتػػام مجموعػػة مػػف المبػػرحييف ااوربيػػيف واامػػريكييف فػػي 
( فػػػي الفمبػػػفة Absurdالنمعقػػػوؿ   العّػػػريف الػػػذيف االتّاػػػ  أعمػػػاليـ بػػػالتعبير عػػػف مو ػػػوعة

( كتابػػو  أبػػطورة ّػػاع  باػػورة الااػػة بعػػد نّػػر  البيػػر كػػامو . وىػػي المو ػػوعة التػػيالحديثػػة 



 
2 

، ومعنا النمعقوؿ ىو : اإلحباس بعبثيػة وبػالؼ الحيػاة اإلنبػانية وكونيػا (2491بيزيؼ بنة 
 منافية لمعقؿ في جوىرىا ااباس .

وارتػػػبط ذلػػػؾ اإلحبػػػاس بمّػػػاعر ال ػػػياع ، النىػػػدؼ ، الحيػػػرة ، وام تػػػرا  ، وقػػػد جّبػػػد 
ىػػػذه الفكػػػرة بواػػدؽ اػػػورىا مػػػف الػػػنؿ الحػػوارا   يػػػر المترابطػػػة ، المفككػػػة ، مبػػر  النمعقػػػوؿ 

والمكػػّررة والفار ػػة مػػف المعنػػا ، والّبػػموكيا   يػػر المفيومػػة ، والحبكػػا  التػػي يايػػ  عنيػػا مفيػػـو 
التطػػّور المنطقػػي الػػواقعي ل،حػػدا  ، بحيػػ  مثّػػؿ اإلحبػػاس ببػػالؼ وم معقوليػػة الواقػػل اإلنبػػاني 

 . (7 ميديامادرًا  نيًا لمكو 
 ّف أّوؿ مف أّاَر  لا ماطمح  دراما النمعقوؿ( ىو الناقػد اإلنجميػز   مػارتف أبػيميف( فػي 

(، وقػػػػد عّرفػػػػوف بوّنػػػػو : نػػػػوع مػػػػف Drama Absurd-2491كتابػػػػو الػػػػذ  يحمػػػػؿ العنػػػػواف نفبػػػػو  
 امالتػػػزاؿ الفكػػػر  لػػػنمط معقّػػػد مػػػف التّػػػابو فػػػي التنػػػاوؿ والطريقػػػة والتقميػػػد ، ومػػػف اابػػػس الفنيػػػة
والفمبفية المّتركة ، بػوال أكػاف  دراكيػا بػوعي أـ بػن وعػي ، ومػف التػوثيرا  الناجمػة عػف راػيد 
مّػػترؾ مػػف التػػرا  . مثػػؿ ىػػذه التبػػمية تكػػوف مفيػػدًة واػػالحة م بعػػّدىا تاػػنيفًا ممزمػػًا أو جامعػػًا 

 . (8 مانعًا ، بؿ لمباعدتيا  ّيانا عما فيـ وابتيعا  العمؿ الفّني  مف توّجوت ما
ذا الموقػػػؼ ابػػػيميف يوّكػػػده  جػػػوف ربػػػؿ تيمػػػر( فػػػي موبػػػوعتو بػػػوّف مبػػػر  النمعقػػػوؿ : وىػػػ

 Theatre of the Absurdماػطمح أفطمػؽ عمػا مجموعػة مػف المػولفيف المبػرحييف  ( ىػو   :
فػػي العقػػد البػػادس مػػف القػػرف العّػػريف لػػـ يعػػّدوا أنفبػػيـ مدربػػة ولػػو أّنيػػـ بػػدووا يتالػػذوف مواقػػؼ 

في الكوف ... تّالص محنة اإلنبانية بوافيا م ىدؼ فػي وجػود  يػر معينة مف محنة اإلنباف 
. والتػي يجّبػدىا  بػيزيؼ( البطػؿ العبثػي فػي عممػو النمجػد  الػذ   (9 منبجـ مل ما يحيط بػو((

 . (10 م أمَؿ فيو
يظير فػي بػياؽ مػا تقػّدـ بو ػو  أّف ماػطمح  مبػر  النمعقػوؿ( يّػير  لػا مجموعػة مػف 

باعد عما توايؼ نمػط مػا مػف الكتابػة لػدآ بعػض الكتّػا  الػذيف م البما  والالاا ص التي ت
 ينتموف  لا مدربة أدبيةت أو فنيةت منتظمة .

فاذا كاف ىومل الكّتا  الذيف يفطمػؽ عمػييـ كتّػا  العبػ  أو النمعقػوؿ م يوّلفػوف فيمػا بيػنيـ 
الية مػثًن ، فػاّف كػًن مدربة واحدة أو حركة مت امنة كما ىو الحػاؿ بالنبػبة لمرومانبػية أو البػري

ّف لػػػو عالمػػػو الالػػػاص ومعالجتػػػو الالاّاػػػة  مػػػف ىػػػومل الكتّػػػا  يعػػػّد نفبػػػو منعػػػزًم عػػػف اهالػػػريف ، وا 
ذا كانػ  أوجػو التّػابو بيػنيـ باديػة لمعيػاف  لمحقيقة ، ومنابعو التػي يبػتقي منيػا  لياماتػو و را ػو . وا 

 . (11 ف،ّنيـ يعكبوف في كتاباتيـ انّاام  الكثير مف البّر
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وتوتي فا دة ااطن   مبػر  النمعقػوؿ( ىنػا فػي  بػراز مجموعػة الاػا ص بعينيػا تػوافر  
لػػػدآ مجموعػػػة مػػػف أول ػػػؾ الكتّػػػا  الػػػدرامييف فػػػي كتابػػػاتيـ ، مّمػػػا يتػػػيح فراػػػة النقػػػاش فػػػي قيػػػاس 

. الااػة :   عنػدما تنّػو ... أبػالي  جديػدة (12 ومتابعة تمؾ المزايا والبػما  التػي يّػتركوف فييػا
 . (13 ير ، وتقاليد أو بنف جديدة في الفف((في التعب

ويتجمّػػا  النمعقػػوؿ( فػػي ااعمػػاؿ اادبيػػة: فػػي  يػػا  الرابطػػة المنطقيػػة بػػيف أجػػزال العمػػؿ 
وبػػيف العمػػؿ ومرجعػػو فػػي العػػالـ مّمػػا يػػوّد   لػػا ا ػػطرا  المعنػػا واػػعوبة التفبػػير العقننػػي ، 

ـّ جنػػو  العمػػؿ نحػػو الارابػػة واإلدىػػاش أو اإل ػػحاؾ  أو المػػؽ الّػػعور بالتّػػاـو . مػػف ىنػػا ومػػف ثػػ
( Categories esthetiquesيمكف اعتبار النمعقوؿ طابعًا يدالؿ  ػمف التاػنيفا  الجماليػة  

 .(14 مثؿ الموباو  والم حؾ...  لخ
يتالذ النمعقوؿ في المبر  مبميا  عّدة مّما يّػير  لػا حالػة ام ػطرا  وعػدـ امبػتقرار 

 'Theatre de Iـ    ر عنػػو بماػػطمح :  المبػػر  العبثػػيفػػي التعػػاطي مػػل الماػػطمح ،  ذ يعّبػػ

Absurd)  والذ  يدّؿ عما ّكؿت مػف أّػكاؿ الكتابػة المبػرحية التػي ظيػر  بعػد الحػر  العالميػة
الثانيػػػػػػة ، عار ػػػػػػػًا لمحالػػػػػػػة البا بػػػػػػة لمو ػػػػػػػل البّػػػػػػػر  ومطيحػػػػػػًا بموا ػػػػػػػعا  ومبػػػػػػػاد  المبػػػػػػػر  

 . (15 البرجواز 
( وىػػو تعبيػػر  Anti Theatre–مبػػر  الم ػػاد ابػػتفعمؿ أي ػػًا ماػػطمح  النمبػػر  أو ال

( ، والػػػذ  ابػػػتعممو الرومػػػاني  يػػػوجيف Anti piece –تّمػػػ  ابػػػتعارتو مػػػف تعبيػػػر  م مبػػػرحية 
يونبػػػكو( كعنػػػواف فرعػػػي وااػػػفًا بػػػو مبػػػرحيتو  المانيػػػة الاػػػمعال( ، لبمػػػورة موقػػػؼ مطالػػػ  بيػػػذه 

ـّ يم كػف ابػتعماؿ ىػذه التبػمية لواػؼ التبمية ، ويكػوف عمػا  ػرار مػا بفػّمي بالنروايػة ، ومػف ثػ
مبػػرحيا ت تحمػػؿ طػػابل العدميػػة وتطػػر  موقفػػًا تّػػكيكيًا مػػف كػػّؿ الثوابػػ  امجتماعيػػة والمبػػرحية، 
وبقػػػػدرة المبػػػػر  التعميميػػػػة والبيابػػػػية، وتمثّػػػػؿ موقفػػػػًا راف ػػػػًا عمػػػػا المبػػػػتوآ الجمػػػػالي والفمبػػػػفي 

لتػي دالمػ  عمػا اهدا  منػذ عاػر ، والروجًا عما القواعد ااربطية والتقنيػا  ا(16 واايديولوجي
 . (17 اإلحيال والني ة ااوربية ومنذ نياية القرف الالامس عّر حتا مناؼ القرف العّريف

لقد ابتفعمؿ ماطمح  النمبر ( لمدملة عما   كّؿ ّػكؿ أدال وكػّؿ ّػكؿ كتابػة يقػـو عمػا 
اـ والتمثُّػؿ ومّػابية رفض المبر  البا د ّكًن وم مونًا ، مف النؿ رفض مبػدأ المحاكػاة واإلييػ

الحقيقػػة ، وبالتػػالي فػػاّف العنااػػر التػػي تكػػّوف المبػػر  التقميػػد  مثػػؿ الفعػػؿ الػػدرامي المبنػػي عمػػا 
الايا  فاعمة في الحد  طفرح  فيو بّكؿ مفااير((  .(18 وجود تبمبؿ أحدا  ّو
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( وىػػي   Avant – Garde Theatre–وقػػد يعّبػػر عػػف النمعقػػوؿ بػػػ المبر  الطميعػػي 
لبًا ما تبدو عامة و ير دقيقة ، عمػا اعتبػار أّف الطميعيػة فػي المبػر  اػفة تاػمح لكػّؿ تبمية  ا

الحركػػا  والتيػػارا  التجديديػػة ومنيػػا النمعقػػوؿ . فيػػي تطمػػؽ   عمػػا كػػّؿ عمػػؿ أو تيػػار أدبػػي أو 
 . (19 فني يكبر ااعراؼ البا دة ويمّيد لمنظور جديد((

. لمدملػػة عمػػا (20 بػػر  طميعػػة الالمبػػينا ((ولتػػواّلي الدقػػة فػػي ذلػػؾ ابػػتفعمم  تبػػمية :   م
مبػػر  النمعقػػوؿ . وقػػد تبّنػػا را ػػد مبػػر  النمعقػػوؿ  يونبػػكو( ىػػذه التبػػمية فػػي مبػػرحو، وذلػػؾ 

. وقػػاؿ أي ػػًا:    ّف الفػػّف الحقيقػػي المبػػّما  (21 بقولػػو :   يبػػدو أّننػػي مػػف مػػوّلفي مبػػر  الطميعػػة((
وّنو  ير حالي ، نتيجة لمعار تو الجري ػة لعاػره بالطميعي أو الثور  ىو ذلؾ الفّف الذ  يبدو وك

...  ّنػػػػػو مبػػػػػر  عمػػػػػا ىػػػػػامش المبػػػػػر  الربػػػػػمي يبػػػػػدو لػػػػػو متطّمبػػػػػا  عميػػػػػا ، مػػػػػف الػػػػػنؿ تعبيػػػػػره 
 . (22 واعوبتو((

لقيادة الجديدة فػي الحقػؿ و المبر  الطميعي( ىو ماطمح فرنبي اااؿ يّير معناه  لا ا
تػػي كانػػ  تّتجػػو نحػػو مزيػػد مػػف التحػػّرر ، وقػػد يػػدّؿ ، كمػػا يػػدّؿ عمػػا الحركػػة التجديديػػة الالمبػػرحي

الماػػػػػػطمح  جمػػػػػػاًم عمػػػػػػا الكتابػػػػػػا  المبػػػػػػرحية الجديػػػػػػدة التػػػػػػي تت ػػػػػػّمف تجديػػػػػػدا  فػػػػػػي الّػػػػػػكؿ 
 . (23 والحرفية

فيي بمثابة بدعػة فػي اابػمو  أو وعػي جديػد قػا ـ عمػا امبتكػار واّتجػاه تتالػذه النزعػة  لػا 
 . (24 ر كّؿ ّيلالتايير م يمب  أف يفرض نفبو محقًا ويايّ 

وعميػػو يمكػػف القػػوؿ :  ّف المبػػر  الطميعػػي يعمػػد  لػػا مالالفػػة القػػديـ ويقػػـو باإلعػػداد والتيي ػػة 
لمبر  محؽ أكثر ابتقرارًا ودوامػًا لكّنػو لػف يكػوف دا ػـ امبػتقرار والبقػال ، فكػّؿ مبػر  لػيس بػوآ 

انتيكي ، الػػػذ  ىػػػو مرحمػػػة فػػػي تطػػػّور المبػػػر  ، فالمبػػػر  الكنبػػػيكي كػػػاف طميعػػػة لممبػػػر  الرومػػػ
 . (25 بدوره طميعة لممبر  الرمز  وىكذا

ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يطمػػػػػؽ عمػػػػػا مبػػػػػر  النمعقػػػػػوؿ:  مبػػػػػر  المفارقػػػػػا  الم ػػػػػحكة(، أو  مبػػػػػر  
، أو  مبػػػر  امحتجػػػام والتنػػػاقض( ،  ذ كتػػػ   جػػػورم ولػػػور ( كتابػػػًا تحػػػ  ىػػػذا (26 المتناق ػػػا (

رحياتيـ ، مػػػػف جممػػػػتيـ  بيكيػػػػ  العنػػػػواف تنػػػػاوؿ فيػػػػو مجموعػػػػة بػػػػارزة مػػػػف كتّػػػػا  النمعقػػػػوؿ ومبػػػػ
ويونبػػكو وأدامػػوؼ ...  لػػخ( انطنقػػًا مػػف أّف   أىػػـ مػػا يقػػـو بػػيف ىػػذه المبػػرحيا  مػػف تّػػابوت ىػػو 

 . (27 أّنيا تّترؾ في مو وع واحد ىو : امحتجام ، وتقنية واحدة ىي التناقض((
يقتػػو( ، ويميػػؿ  جػػاف بػػوؿ بػػارتر(  لػػا ىػػذه التبػػمية فػػي مقالػػو :  المبػػر  : أبػػطورتو وحق

الذ  يعترض فيو عما ماطمح مبػر  النمعقػوؿ( انطنقػًا مػف أّف ىػذه التبػمية ىػي نفبػيا  يػر 
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معقولة . فيو يرآ في أّ  كات  مف كّتا  ىػذا المبػر  أّنػو :   م يعتبػر العػالـ والحيػاة اإلنبػانية 
( الػذ  اعتنػؽ  ير معقوليف ، م  جينيػو( الػذ  يػدرس العنقػة بػيف الاػورة والػوىـ ، وم  أدامػوؼ

الماركبػػية وكتػػ  موّكػػدًا  م مبػػر  دوف  يدلوجيػػة( ، وم حتّػػا بيكيػػ  ... مػػا يمثمػػو كػػّؿ ىػػومل فػػي 
الحقيقة ىو ا طراـ جػذوة التناق ػا  الكامنػة فػي أعمػاؽ الفػف المبػرحي ، وذلػؾ  ّمػا عػف طريػؽ 

ّما عف طريؽ التعارض القا ـ بيف كؿٍّ مف ىومل الكتّػا   وزمن ػو ، فكػّؿ فػف اراعاتيـ الداالمية وا 
 . (28 مف الفنوف ىو بال رورة مجموعة مف المتناق ا ((

ذا كاف ذلؾ احيحًا فن بّد مف القوؿ :  ّف  مبر  النمعقوؿ( ىو في حقيقتػو مبػر  حػر  وا 
و يػػر مقّيػػػد ، و يػػػر مػػػودلج ، فيػػو مبػػػر  الحريػػػة المطمقػػػة ،  ّنػػو يظيػػػر كػػػّؿ اهرال وم يتبّنػػػا رأيػػػًا 

ابػػ مة دوف اإلجابػػة عنيػػا ، فيبػػدو الوجػػود فػػي نظػػره م معقػػوًم ، لػػذا فػػاّف أف ػػؿ محػػّددًا ويطػػر  ا
طريقػة ملتمػػاس حقيقػػة الوجػػود ىػي مػػف الػػنؿ ذلػػؾ  النمعقػػوؿ( ولػيس مػػف الػػنؿ معقػػوؿ زا ػػؼ ، 

 عما ما يرآ أاحابو .
ماػػطمح  مبػػر  النػػزوة( عمػػا مبػػر  النمعقػػوؿ ، ولعّميػػـ  –وىػػـ قميمػػوف  –وأطمػػؽ  الػػروف 

ا بيػػذا الجانػػ  مػػف المبػػر  ، وىػػو الالػػاص بميمػػو  لػػا التقمّػػ  فػػي الػػرأ  بػػن بػػب  ظػػاىر ، أفولعػػو 
اامػػر الػػذ  نجػػده مػػف الوىمػػة ااولػػا فػػي حػػوارا  مبػػر  النمعقػػوؿ، والااػػة تمػػؾ الحػػوارا  التػػي 
تػػػدور بػػػيف ّالاػػػيتي فندمير وابػػػتراجوف( فػػػي مبػػػرحية  فػػػي انتظػػػار جػػػودو( أو بػػػيف  العجػػػوز 

 . (29 ة  الكرابي(والعجوزة( في مبرحي
مػػف الػػنؿ مػػا تقػػّدـ ننحػػظ تعػػّدد المفػػاىيـ والمبػػميا  المبػػتعممة فػػي التعبيػػر عػػف  مبػػر  

قوؿ( النمعقػػػػوؿ( حتػػػػا لػػػػدآ كتّػػػػا  ىػػػػذا المبػػػػر  أنفبػػػػيـ ، فيونبػػػػكو مػػػػثًن يعّبػػػػر عنػػػػو بػػػػػ النمع
كتػػا  ىػػذا  . وقػػد يكػػوف مػػردُّ ىػػذا  لػػا تعػػّدد الثقافػػا  التػػي تاػػذآ منيػػاأو النمبػػر ( أو الطميعػػي(

المبر  ، مما انعكس عما كتاباتيـ ورواىـ ، ف ًن عف أّف ىػومل الكتّػا  م ينتمػوف  لػا مػذى  
مػف ّػونيا  –كالرمزيػة أو البػريالية مػثًن  –أو مدربة أدبية بعينيا ليا قواعدىا وأاػوليا المحػددة 

ؽ مػػف ذاتػػو لمنظػػر أف ت ػػبط أو تقػػنف نتاجػػاتيـ ، فكػػّؿ مػػنيـ كػػاف حػػرًا لػػو عالمػػو الالػػاص ، وينطمػػ
نحػػو الوجػػود ، مػػل منحظػػة القوابػػـ المّػػتركة التػػي جمعػػ  بيػػنيـ الااػػة مػػا يتعمّػػؽ منيػػا بيمػػـو 
اإلنبػػػاف  زال الحيػػػاة والوجػػػود . ويظيػػػر أّف الحريػػػة التػػػي وّفرىػػػا ليػػػـ ىػػػذا النػػػوع مػػػف الكتابػػػة فيمػػػا 

 نوع أي ًا .يقولوف ويكتبوف ، قد وّفر ليـ حرية التعاطي مل التبمية والماطمح ليذا ال
 ثانياا : يف متاثل الرؤية واملفهىم :
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كاف مبر  النمعقوؿ واحدًا مػف مالرجػا  الحػر  العالميػة الثانيػة التػي ألقػ  بظنليػا عمػا 
مفااػػػؿ الحيػػػاة ومنيػػػا ااد  والفػػػف ، فقػػػد المقػػػ  ىػػػزة عنيفػػػة ولّػػػد  ّػػػعورًا باليػػػوس واليبػػػة اامػػػؿ 

لكتّػػػا   لػػػا النظػػػر فػػػي  ليػػػا  جديػػػدة لمتفكيػػػر وحالػػة مػػػف اإلحبػػػاط والنجػػػدوآ دفعػػػ  الكثيػػػر مػػػف ا
والتعبيػػر. فممػػا م ّػػّؾ فيػػو   أّف عػػالـ منتاػػؼ القػػرف العّػػريف قػػد فقػػد معنػػاه فػػي نظػػر كثيػػر مػػف 
الناس الذيف يتمتعوف بالذكال ورىافة اإلحباس ، وأّنو بكّؿ بباطة لـ يعد لو معنا . لقد انحػّؿ مػا 

اامػؿ والتفػاوؿ الرابػالة وفجػوة وجػد اإلنبػاف نفبػو أمػاـ كاف يعتبر يقينًا مف قبؿ ، وانيار  أفبس 
أ  باالتاػػار  م معقػػوؿ( . لقػػد بػػقط  فجػػوة جميػػل عيػػود اامػػؿ  –عػػالـ ماليػػؼ و يػػر منطقػػي 

 . (30 وجميل تفبيرا  المعنا الاا ي فاذا ىي برا  الم  وىرال أجوؼ وافير في الظنـ((
والفػػف فػػي البػػعي نحػػو ابػػتعادة وىكػػذا كػػاف مبػػر  النمعقػػوؿ محاولػػة مػػف محػػاوم  ااد  

الثقػة باإلنبػاف . وقػػد أدرؾ مزاولػوه أّف مػػف المتعػّذر ارت ػال ااّػػكاؿ الفنيػة واادبيػػة المبنيػة عمػػا 
قيـ ومفاىيـ فقد  انحيتيا وتوثيرىا . فجػال التعبيػر عػف اإلحبػاس الػدرامي بال ػياع مػف جػرال 

قبؿ ، مرتكزًا لمعػودة  لػا اإلحبػاس ااوؿ : االتفال المبّمما  التي لـ يكف يتطّرؽ  لييا الّّؾ مف 
 حباس اإلنباف بالدىّة مف الوجود المحيط بو ، وامنبيار بما يجر  حولو انبيارًا مّػوبًا بػالقمؽ 

. وليػػذا فػػاّف مبػػر  النمعقػػوؿ يفعنػػا بػػالتعبير عػػف القمػػؽ والحيػػرة التػػي يحّبػػيا اإلنبػػاف  (31 والحيػػرة
 . (32 قبؿ الحقا ؽ البكمال المطمقة

عػػراؼ والبػػنف البػػا دة مّمػػا يفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ كتػػا  النمعقػػوؿ لمثػػورة والتمػػّرد عمػػا كػػّؿ اا
ّمػػا يحّبػػونو ، وىػو عبػػ    بالّػكؿ الفنػػي وقيػػوده اايدلوجيػة التػػي تقّيػد طػػرؽ تعبيػرىـ عوالعبػ  بيػػا

راما فػي ، فمبػرحيـ ىػو محاولػة إلعػادة اكتّػاؼ وتقػديـ الحقيقػة اااػيمة لمػدمف م منطقية الحيػاة
. والكّؼ عف اافبس العميقػة الثابتػة ليػا ، والتػي تنبػل مػف  (33 أنقا حامتيا كما يقوؿ يونبكو((

 . (34 داالؿ نفبيا
وىػػذا الموقػػؼ مػػف درامػػا النمعقػػوؿ م يالتمػػؼ عػػف موقػػؼ  أبػػيميف( الػػذ  يػػرآ فييػػا بّػػكؿ 

ظػػـ ااحيػػاف قالػػ  عػػاـ :   عالمػػًا اػػوره اػػارمة وقابػػية وماليبػػة وبػػالر ـ مػػف أّنيػػا تتالػػذ فػػي مع
الاليػػام  المفرطػػة  ّم أّنيػػػا مػػل ذلػػؾ واقعيػػػة فػػي جوىرىػػا ، بمعنػػػا أّنيػػا م تتيػػّر  أبػػػدًا مػػف واقػػػل 
العقؿ اإلنباني بما ىو عميو مف يوس والوؼ ووحدة في عالـ  ريػ  وعػدا ي ...  ّف الواقعيػة فػي 

دًم مػػػف أف تحػػػاوؿ ىػػػذه المبػػػرحيا  نفبػػػية وباطنيػػػة  ّنيػػػا تبتكّػػػؼ أعمػػػاؽ النوعػػػي اإلنبػػػاني بػػػ
 . (35 واؼ المظير الالارجي لموجود اإلنباني((
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فيبػػػػالر مبػػػػر  النمعقػػػػوؿ بقػػػػوة مػػػػف   عبثيػػػػة الحيػػػػاة المفعمػػػػة بػػػػالزيؼ والكػػػػذ  مػػػػف ذلػػػػؾ 
الاثيػػاف... مػػف أول ػػؾ البّػػر الػػذيف يالفػػوف ورال حركػػاتيـ وأحػػاديثيـ حيوانيػػة ماليفػػة ... حتّػػا أّنػػؾ 

 حباس بالجد  والمػوا  واهليػة... وليػذا فقػد بػدا عمػا ىػذه لتتبالؿ لماذا يحيا ىومل الناس؟... 
. وي ػػطمل (36 ... النقػػد لمبرجوازيػػة(( ػػًا مػػف نزعػػة  لػػا النقػػد امجتمػػاعيالتجربػػة أّنيػػا م تالمػػو أي

مبػػر  النمعقػػوؿ بػػػ م معقوليػػة( أالػػرآ أكثػػر عمقػػًا ىػػي : م معقوليػػة الو ػػل اإلنبػػاني ذاتػػو فػػي 
عنػػدما ياػػبح مػػف المتعػػّذر تقّبػػؿ نظػػاـ كامػػؿ مػػف القػػيـ المبنيػػة عمػػا عػػالـ فقػػد  يمانػػو ويقينػػو ... ف

 رادة حكيمػػة عمويػػة ، فػػاّف مواجيػػة الحيػػاة تكػػوف مريػػرة وقابػػية .. وىػػي النتيجػػة الحتميػػة لمواجيػػة 
الحقيقػػة العاريػػة ، لػػذا لػػـ يواجػػو كتّػػا  مبػػر  النمعقػػوؿ اإلنبػػاف مػػف حيػػ  طبقتػػو امجتماعيػػة أو 

 . (37 اربو الجز ية اليومية بؿ مف النؿ أبابيا  مركزه في الوجودبي تو التاريالية أو تج
 ّف مبػػر  النمعقػػوؿ وفػػؽ ىػػذه الرويػػة يمكػػف أف يكػػوف وبػػيمة فػػي مواجيػػة عػػالـ فقػػد معنػػاه 
وىدفػػو وجػػدواه ، وذلػػؾ مػػف الػػنؿ زعزعػػة أبابػػا  ذلػػؾ العػػالـ والعمػػؿ عمػػا تحطيميػػا، والبػػعي 

ادة الثقػػػة التػػػي ففقػػػد  مػػػف جػػػرال ذلػػػؾ العػػػالـ ، عبػػػر إليجػػػاد منظػػػور جديػػػد يتطمّػػػل  لػػػا محاولػػػة  عػػػ
 طروحا  وأفكار ماايرة واجي  كّؿ ما ىو ثاب  ومطمؽ .

لػػػػذلؾ يػػػػرآ مبػػػػر  النمعقػػػػوؿ أّف تػػػػوليؼ مبػػػػرحية مػػػػا أّػػػػبو مػػػػا يكػػػػوف بػػػػاعنف الحػػػػر  : 
  فالمولؼ يعتـز الكتابة حيف يكوف لديو ّيل جديد يقولو ، ّيل لـ يببؽ احد أف قالو ، أو لػـ 
ّم فػوحرآ بػو أف يمػـز الاػم  ؛ لػذا فػاّف  قػداـ المولػؼ عمػا قػوؿ  يعرؼ أحد قبمو كيؼ يقولػو ، وا 
ما يريد أف يقوؿ وفرض بمطاف تفكيره عما اهالريف ىذا أّبو بحممة يّػّنيا عمػا تفكيػر اهالػريف 

فنػػاف ، ولكػػي تنمػػو الّػػجرة يتعػػّيف عمييػػا أف تيػػـز المػػادة التػػي تعػػوؽ ظيورىػػا ، ... وىكػػذا يّػػبو ال
 . (38 رجًن ثا رًا م ينقؿ وم يفقّمد ،  ّنما يكافح التقاليد البالية والفف المورو  ليالمؽ ويجدد((

، ريف :   ااوؿ وااو ػػح دور ىجػػا يووفػػؽ ىػػذا المعنػػا يمكػػف ليػػذا المبػػر  أف يقػػـو بػػدو 
ما يجابػو العبثيػة عندما ينتقد مجتمعًا تافيًا الوونًا . والثاني وىػو المظيػر ااكثػر  يجابيػة يبػدو عنػد

فػػي مبػػرحيا  يكػػوف اإلنبػػاف فييػػا منزوعػػًا عػػف الظػػروؼ الطار ػػة كالو ػػل امجتمػػاعي والبػػياؽ 
 . (39 التاريالي ، وفي مواجية اليارا  أبابية ، ىي ااو اع الجوىرية لوجوده((

يمثّػؿ النمعقػوؿ كػّؿ مػػا ىػو ابػتنكار لمطػػابل البػقيـ الػذ  تّتبػـ بػػو الماػة الالاويػة المبتذلػػة ، 
وتنديػػدب بالعمػػؿ المبػػرحي الممجػػوم الػػذ  نعمػػـ الاتمػػة أحداثػػو مبػػبقًا لعػػدـ امبتكػػار والتجديػػد فيػػو . 
ـّ يبػحرىا لتاػبح قبعػة أو  فقد يقّدـ الكات  في مبرحو بمحفاة يحّوليػا بعد ػذت  لػا حاػاف بػباؽ ثػ
 أ نية أو أ  ّيل يروؽ لػو ، فيػو يجػرو عمػا كػّؿ ّػيل فػي المبػر  كمػا لػو كػاف يػومف بتنابػخ
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ااروا  ، وأّف كّؿ ّيل يمكف أف يتقّمص أ  ّيل . فالمبر  اليػر مكػاف تزدىػر فيػو الجػرأة فػي 
امبتكار كما يطي  ليا . وم يحّد مف ىػذه الجػرأة وذلػؾ الاليػاؿ المبػرحي بػوآ اإلمكانيػا  الفنيػة 

يػر قػانوف . فالياؿ الكات  ىنا قا ـب عما الالمػؽ واإلليػاـ ، وىػو م يعتػرؼ بقػانوف فّنػي  (40 واهلية
 .(41 اليالو

مزيفػًا  ّنمػا  ( أّف العالـ الذ  يبتكره مبػر  النمعقػوؿ م يمكػف أف يكػوف بػاطنً اـڤ ويرآ  لطفي
ىػػو يكػػوف كػػذلؾ لػػو أراد أف يقمّػػد الحقيقػػة فتقميػػد الواقػػل لػػيس بػػوآ تقػػديـ حقيقػػة مزيفػػة . وبيػػذا م 

ـّ فػاّف مػف يالرم مبر  النمعقوؿ عف نطاؽ الحقيقة طالما ىو يمجو  لا الالي اؿ وامبتكار، ومػف ثػ
حقو أف يذى   لا القوؿ بػوّف العػالـ الػذ  نعػيش فيػو يبػدو لػو  يػر معقػوؿ وأّف عقمػو أو تفكيػره م 

. وىذا ما يوّكده  البيػر كػامو( بقولػو :    ّف الواقػل م معقػوؿ ، وتافػو (42 يمكنو أف يفيـ ىذا العالـ
. لػػذلؾ  (43 و لػـ يػدرؾ تمامػًا ىػذا النمعقػوؿ((لػيس ىػذا بػب  ّػقال اإلنبػاف ، بػؿ بػب  ّػػقا و أّنػ

يبػػعا مبػػر  النمعقػػوؿ دومػػًا  لػػا تنّػػيط الموقػػؼ العقمػػي وابػػتفزازه ومالاطبػػة مبػػتوآ أعمػػؽ فػػي 
ذىػػف المتمقّػػي ، فيػػو يتحػػّداه فػػي أّف يجػػد معنػػا فػػي م معنػػا وأف يواجػػو الو ػػل فػػي وعػػي م أف 

. وبيػػذا يّتبػػل المفيػػـو ليّػػمؿ :  (44 ةيحػػس بػػو فػػي  مػػوض ، أف يػػدرؾ  ػػاحكًا العبثيػػة اابابػػي
  الكّؼ عف تفكير اإلنباف اليمجي النػابل عػف عقميػة القطيػل ، والقػا ـ عمػا  يػر فيػـ أو  دراؾ 

 (45 بميـ والذ  قد يبو  في النياية بيف الناس وبيف قطعاف مف الالراتيػ  تتحػرؾ  ليػًا بػن عقػؿ((
يػػة ورال ظػػاىره المزيػػؼ والػػذ  م تتحقػػؽ . كػػذلؾ الكّػػؼ   عػػف وحّػػية اإلنبػػاف الماليفػػة والمالتف

فيو قيـ أو مفثؿب أو طيارة((
 46) . 

وىكػذا يمكػف لمبػر  النمعقػػوؿ أف يقػّدـ    حبابػًا تالمينيػًا أو معرفػػة حدبػية لمػا ىػو مكػػاف 
اإلنبػػػػػاف فػػػػػي الوجػػػػػود فيػػػػػو م يتحػػػػػّرآ عػػػػػف مّػػػػػكن  بػػػػػموكية وأالنقيػػػػػة ، وم يعنػػػػػا بػػػػػاإلدمل 

ايا  مو وعية كما أّنو م يكتر  بتاوير أحػدا  أو ببػرد بالمعموما  أو بعرض ماا ر ّال
ماػػػامرا  .  ّنػػػو محاولػػػة فنيػػػة للجابػػػة عػػػف أبػػػ مة ميتافيزيقيػػػة تػػػورؽ رو  اإلنبػػػاف فػػػي بحثػػػو عػػػف 

نكػػػار  (47 معنػػا لموجػػود(( . وقػػد يكػػػوف ذلػػؾ مػػف الػػػنؿ االتبػػار متانػػة العن ػػػؽ بػػيف الموجػػودا  وا 
ظيار كّؿ ّيل في  ير مكانو الطبيعي مّما يثير الدىّة لكّنيػا دىّػة مزدوجػة  منطقيتيا مبد يًا وا 

.  ذ يرآ  كامو( : أّف النمعقوؿ  ير موجود في اإلنباف و يػر موجػود فػي العػالـ.  ّنػو  (48 ااثر
موجػػود فػػي الاػػمة، فػػي العنقػػة بػػيف ااّػػيال فػػي عنقػػة اإلنبػػاف بػػالوجود؛ فمػػو أالػػذنا قطعػػة مػػف 

، نجػػد أّف ىػػذا اليػػـو يػػتماّلص فػػي امبػػتيقاظ، الػػذىا   لػػا العمػػؿ الحيػػاة ولػػيكف يومػػًا عاديػػًا مولوفػػاً 
ـّ  لػا المنػزؿ  أربل باعا  متوالية تمييا ابتراحة قايرة ثـّ عودة  لا العمؿ أربل بػاعا  أالػرآ ثػ
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فالنـو فامبتيقاظ ... وىكذا يبدو كّؿ جزل عما حدة معقوًم جدًا،  ّم أّف عنقػة ىػذه ااجػزال  يػر 
فقػػد اإلنبػػاف حريتػػو كمػػا تفقػػد ااّػػيال قيمتيػػا فكػػّؿ ّػػيل يتبػػاوآ فػػي ااىميػػة كمػػا معقولػػة،  ّنيػػا ت

. وىكػػذا يكػػوف الّػػعور النػػاجـ عػػف فقػػداف (49 يقػػوؿ  كػػالياوم(، عظمػػة رومػػا مػػثًن ووجػػل المفااػػؿ
ااىمية بببًا يجعؿ اإلنباف مبيرًا م يقوآ عمػا امالتيػار وماموبػًا عمػا أمػره. أ  أّنػو لػيس ىنػاؾ 

ّنمػػػا بنيػػػة الحيػػػاة ىػػػي التػػػي تػػػوّزع    ّالاػػػيا  مػػػدمرة ، ولػػػيس ثمػػػة ّالاػػػيا  بنػػػالة بػػػالفطرة، وا 
اادوار عمػػػػا الّالاػػػػيا  فتبػػػػب  دمارىػػػػا. والػػػػدمار يقػػػػل اّف الّالاػػػػيا  م تبػػػػتطيل أف تاّيػػػػر 
أدوارىػػػػا. فكػػػػّؿ ّالاػػػػية تبػػػػعا  لػػػػا تحقيػػػػؽ ر بتيػػػػا ولكػػػػف العنقػػػػا  الناجمػػػػة عػػػػف وجػػػػود ىػػػػذه 

. لػذا يبػػدو اإلنبػاف فػػي عاػر العبػػ  تا يػًا و ػػا عًا، (50  بػػة((الّالاػيا  تحػػوؿ دوف تحقيػؽ الر 
وتبػػػػػدو كػػػػػؿ تحركاتػػػػػو فػػػػػي الحيػػػػػاة عابثػػػػػة وبػػػػػن جػػػػػدوآ، وقػػػػػد انعكػػػػػس ذلػػػػػؾ مػػػػػف الػػػػػنؿ مبػػػػػر  

 .  (51 النمعقوؿ
ىكػػذا يكػػوف العبػػ  فػػي مبػػر  النمعقػػوؿ :   عبػػ  فػػي التعبيػػر عػػف الوجػػود الايػػر معقػػوؿ 

، فيػػو النمعقػػوؿ فػػي الوجػػود ذاتػػو م فػػي التعبيػػر بعكػػس النمعقػػوؿ عنػػد كتّػػا  المبػػر  الوجػػود 
.  ذ تحػػػّرر كتّػػػا  العبػػػ  مػػػف كػػػؿ القيػػػود والقواعػػػد... مػػػف كػػػّؿ ّػػػيل ّػػػرط أف يكونػػػوا (52 عنػػػو((

اػػػادقيف. وحّطمػػػوا الاػػػا ص المبػػػر  اادبيػػػة، واااػػػوؿ التقميديػػػة ، وجػػػّردوا المبػػػرحية مػػػف كػػػّؿ 
 .   (53 ةطابل أدبي ، في محاولة لتقديـ مادة الدراما الحقيق

بعناػػر  وىنػػا م بػػّد مػػف أف نػػذكر أّف الجديػػد الػػذ  أتػػػا بػػو مبػػر  النمعقػػوؿ فيمػػا يالػػتّص 
العب  ، اناػرؼ عػف الػوعي بالعبػ  اليونػاني القػديـ الػذ  تحّكمػ  فيػو  ليػة وأبػاطير م تػرحـ ، 
 كمػػػا تّػػػير بػػػذلؾ التراجيػػػديا  اليونانيػػػة المعروفػػػة ، م ػػػمنًا ىػػػذا العناػػػر طػػػابل الميزلػػػة والّػػػكؿ
اليزلي الباالر . أ  بمعنا أّنو عب ب يفثير البالرية ويبعػ  عمػا ال ػحؾ فػي أقػوآ مواقػؼ الجػد 

 والتراجيديا .
وىكػػػػذا ينحػػػػو العمػػػػؿ المبػػػػرحي منًحػػػػا الااػػػػًا فػػػػي نياياتػػػػو التػػػػي يجػػػػ  أف تحمػػػػؿ عناػػػػر 

. وم ّػّؾ أّف فػي  (54 البالرية في الالتاـ كمحامة مف محاػن  بػالؼ الحيػاة وعبثيػا وتفاىتيػا
فػراغ الواقػل مػف  طػاره المػولوؼ ذلؾ د عوآ  لا أف نفترض ااّيال فػي  يػر موا ػعيا المولوفػة وا 

. وىي بمثابة دعوآ أالرآ  لا اعتناؽ مبػدأ عػدـ كفايػة الػنظـ المنطقيػة فػي  (55 عف طريؽ التيّكـ
كّػػؼ الحقيقػػة انطنقػػًا مػػف أّف مبػػر  النمعقػػوؿ مبػػر   يػػر الا ػػل لمقاعػػدة المنطقيػػة ولػػيس فػػي 

. فعػػالـ النمعقػػوؿ تفقػػد فيػػو كػػّؿ  (56 و م ػػمونو أو لاتػػو مػػا يال ػػل لمتفكيػػر المنطقػػيمو ػػوعو أ
. وفي ىػذا البػياؽ يقػوؿ  يونبػكو( (57 ااحدا  حّتا أكثرىا  رابة  رابتيا ، وتبدو عادية ومولوفة
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فػػي معػػرض حديثػػو عػػف مبػػرحيتو  أمديػػو( :    ّنيػػا ّػػريحة مػػف الحيػػاة ومبػػرحية واقعيػػة فػػاذا مػػا 
أبػاس أّنيػا ّػيل مػولوؼ ، فػن ّػّؾ أّنػو م يمكػف الطعػف فييػا بحّجػة عػدـ مطابقتيػا  انتقد  عمػا

لمحيػػاة. وىكػػذا بػػتروف أّف نبػػا  الفطػػر بػػينمو وينتّػػر فػػوؽ المبػػر  ، وىػػذا دليػػؿ م يػػدحض م 
ّنمػا إلثبػا  أّنيػا نبتػا  طبيعيػة أي ػًا(( .  (58 إلثبا  أّف نبتا  الفطر ىذه نبتا  حقيقية فحبػ  وا 

نمعقوؿ يومف بوّف الحقيقة ىي :   مزيج محكـ مف المعقوؿ والنمعقوؿ وىػو مػا يف ػي فمبر  ال
 لػػا امعتػػداد بػػابراز الت ػػاد الجػػذر  فػػي كػػّؿ ّػػيل . الت ػػاد بػػيف الرقػػة والدمامػػة ، بػػيف الكممػػة 
المنطوقػػة والحركػػة المػػوّداة ، بػػيف التفاىػػة والمبػػتحيؿ ، بػػيف الم ػػحؾ والموبػػاو  ... باػػباة مػػف 

 . (59 والفظاظة((القبوة 
وفػي  ػػول مػػا تقػػّدـ مػػف عػػرض لماػػطمح النمعقػوؿ ومفيومػػو فػػي الػػدراما ، يتبػػّيف لنػػا تعػػّدد 
التبػػميا  المبػػتعممة فػػي التعبيػػر عػػف ىػػذا الماػػطمح ، واّػػتراكيا جميعػػًا برويػػا مركزيػػة ثابتػػة فػػي 

ف االتمف  ىذه التبميا .  التعبير عف عب  الوجود وم معقوليتو وا 
 
 
 

 اخلامتة
كػػػاف  مبػػػر  النمعقػػػوؿ( واحػػػدًا مػػػف المفػػػاىيـ والماػػػطمحا  الفنيػػػة اإلّػػػكالية بواػػػفو لقػػػد 

مبرحًا حّرًا و ير مقنف اتالذ أبموبو الالاص في التعبير ّكًن وم مونًا دوف املتفا   لا الػورال 
، فتعػػػدد  مبػػػمياتو وتّػػػّعب  عمػػػا الػػػر ـ مػػػف تّػػػابو رواه ووحػػػدة أىدافػػػو ، حتّػػػا أّف كّتابػػػو ممػػػف 

ّميػـ يحػتّج عمػا ىػذه التبػمية بػؿ ويرف ػيا ين ووف  تح  ىذا النػوع مػف الكتابػة المبػرحية كػاف جف
وليػػذا جػػال انتمػػاوىـ ليػػذا الػػنمط مػػف الكتابػػة  ، جممػػة وتفاػػيًن ، مّتالػػذًا لنفبػػو مبػػّمًا  الػػر ينابػػبو

ٍـّ مركػز  ورويػة مّػتركة مػف قبػؿ  تح  مبميا  عػّدة  ّم أّنيػا فػي النيايػة كانػ  تاػ  لاػالح ىػ
    ميل يمثميا عب  الوجود وم جدواه .الج

 
 ــ هىاهش البحث وهصادره 
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