ُوذ ظٜشص ك ٢كشٗغخ كشًش ٓغشك٤ش ك ٢حُخٔغ٘٤خص ٖٓ ٛزح حُوشٕ ،ػخسص
ػِٓ ًَ ٠خ ٓ ٞٛؤُٞف ك ٢حُل٤خسًٝ ،خٗض ط٘خد ١رؤٕ ًَ ؽ٢ء كٛ ٢ز ٙحُل٤خس ػزغ
٤ُٝظ ُ ٚهٔ٤ش أ ٝأ٤ٔٛشٝ ،إٔ حٗ٩غخٕ ٣ؼ٤ؼ ك ٢سًخّ ٖٓ حُلٞم ، ٠ك ٢ك ٖ٤أٗ ٚك٢
ػضُش طخٓش ػٖٔ ك ،ُٚٞرَ ك ٢ؿشرش كظ ٠ػٖ ٗلغ ،ٚكخٗ٩غخٕ ٣ؼ٤ؼ ك ٢ػخُْ ؿ٤ش
كو٤وُِ َٔٓٝ ٢ـخ٣ش٣ ُْٝ .طِن ًظّخد ٛزح حُٔغشف ػِ ٠أٗلغ ْٜأُ ١وذ ُْٝ ،طٌٖ
طـٔؼٓ ْٜذسعش أ ٝحطـخٓ ٙؼ ،ٖ٤رَ اٗ٣ ْٜؼزش ٕٝػٖ ٓؼخٗخطٝ ْٜك٤خط ْٜحُِٔٔش حُشط٤زش
رؤعخُ٤ذ ؿ٘٤ٗٞش ،ؿ٤ش ٓ٘طو٤ش ٝؿ٤ش ٓؼوُٞش ؽز ٚ٤رخ٧ك ّ٬حُظٗ ٢شحٛخ ك ٢حُٔ٘خّ .كٌخٕ
ٖٓ ٛئ٫ء حٌُظّخد ر٤ٌ٤ض ٗٞ٣ٝ ،Becketغٌ،Ionesco ٞآدحٓ ٞفٝ ،Adamovؿٚ٤ٗٞ
ٝ Genetؿ٤شٝ .ْٛرؼذ ػشك ٓغشك٤خط ْٜأهِن حُ٘وخد ػِٓ ٠غشكٓ(ْٜغشف حُؼزغ
 ٝحُٓ٬ؼو )ٍٞكٌخٕ ا٣غِٖ ـ  Esslinـ كً ٢ظخر(ٚدسحٓخ حُٓ٬ؼو ٍٞـ The Theater
 )of the Absurdـ  ّ 1961ـ  ٞٛأ ٖٓ ٍٝأهِن ٛزح حُٔغٔٝ ،٠طلذع ػٖ كِغلظٚ
ٓٝلخٝ ٚٔ٤ٛأعغٝ ،ٚأً ٖٓ ْٛظذ ك ٢حُـشدٝ ،هذ ػشك  ْٛ٧حُٔغشك٤خص حُؼزؼ٤ش
حُظ ٢أُلض ،كٌخٕ ٖٓ أ ْٛحٌُظذ حُظ ٢حػظٔذص ػِٜ٤خ كٛ ٢زح حُـخٗذ.
 ٖٓٝحُذسحعخص حُغخروش حُظ ٢ط٘خُٝض ٓغشف حُؼزغ ٝحُٓ٬ؼو ٍٞأ٣نخً ،دسحعش
ٞ٣عق حُؾخس ٢ٗٝكً ٢ظخر(ٚحُٓ٬ؼو ٍٞك ٢ح٧دد حُٔؼخفش)ـ  ّ 1969ـ حُز ١طلذع
ك ٢دسحعظ ٚػٖ ؿزٝس حُٓ٬ؼو ٍٞحُـشرٝ ، ٢ح٫طـخٛخص حُظٔ٤ٜذ٣ش ك ٢ح٧دد حُؼشر،٢
ٝحُظ ٢فشف رؤٜٗخ عزوض ًُظّخد حُـشد ٝإ ُْ طٌٖ ٛز ٙحُلشًش ٝحعؼش ٝؿش٣جش.
ٝدسحعش ٗؼ ْ٤ػط٤ش كٓ ٢وخُظٓ( ٚغشف حُؼزغٓ ،ل ٜٚٓٞؿزٝسٝ ٙأػ )ٚٓ٬ـ  ّ1970ـ
ًٝخٕ طشً٤ض حُذسحعش ػِ ٠حُـخٗذ حُـشر ٢حُ٘ظشٝ ،١ػشك ُِٔغشك٤خص حُـشر٤ش
ٝطِخ٤قٜخ كوو  ،كِْ ٣ؼشك ٖٓ ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞحُؼشر ٢عٓ ٟٞغشك٤ش (ٓغخكش
ُُ)َ٤ق٬ف ػزذ حُقزٞس ٖٓٝ .حُذسحعخص حُظً ٢خٕ ُٜخ ػ٬هش ًز٤شس رٔٞمٞع رلؼ٢
دسحعش ك٤خس ؿخعْ ك ٢حُلقَ حُخخؿ ػٖ دسحٓخ حُؼزغ ٝحُٓ٬ؼوً ٖٓ ٍٞظخرٜخ:
(حُذسحٓخ حُظـش٣ز٤ش كٓ ٢قش  ّ1960ـ ٝ ّ1970حُظؤػ٤ش حُـشر ٢ػِٜ٤خ )ـ  ّ1983ـ
كوذ ػشمض  ْٛ٧حُ٘وخد حُـشد حُز ٖ٣كِغلٞح حُٓ٬ؼوٗٝ ، ٍٞظشطُٔ ْٜغشف حُٓ٬ؼوٍٞ
ٝ .حُخ٬ف حُ٘خؽذ ػ٘ذ حُ٘وخد حُؼشد كٝ ُٚٞآٌخٗ٤ش ططز٤و ٚػِ ٠حُٔغشف حُؼشر،٢
ًٔخ ػشمض حُذسحعش رؼل حُٔغشك٤خص حُظ ٢رٜخ رؼل ؿٞحٗذ حُٓ٬ؼوٝ، ٍٞخقض
رخُ٘وذ ٓغشك٤ش(٣خ هخُغ حُؾـشس ُظٞك٤ن حُلٌ )ْ٤ـ ّ1962ـ ٓٝغشك٤ش(حُلشحك٤ش ُٞ٤عق
ادس٣ظ) ـ  ّ 1964ـ ٝأٝسدص آسحء حُ٘وخد ك ٢حُٔغشك٤ظٝ ، ٖ٤حُخ٬ف كٗ ٍٞغزظٜٔخ
ُٔغشف حُٓ٬ؼوٝ .ٍٞطٞهلض حُذسحعش ػ٘ذ ػخّ ُٜ ،ّ 1970زح عؤػشك رؼل آسحء
ٌنظر على سبٌل المثال :رشدي،رشاد،نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن(،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة.)1968 ،و
اسلٌن،مارتن ،دراما الالمعقول،ترجمة صدقً حطاب( الكوٌت ،وزارة اإلرشاد والفنون 7)1970،ـ  . 24وعطٌة ،نعًم،
مسرح العبث ( ،القاهرة ،الهٌئة المصرٌة العامة . 401) 1992 ،وقد نشرت مقالته ألول مرة ،عام 1966 :م ،فً مجلة
المسرح .فً تشرٌن األول.
سأعتمد على الترجمة العربٌة للكتاب ترجمة:حطاب،صدقً ،دراما الالمعقول( 1970م) .المترجم عن كتاب:
Esslin, Martin, The Theater of the Absurd (New York: Doubleday, 1961).
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حُ٘وخد رؼذ ٛزح حُؼخّٝ ،عؤكخ ٍٝا٣نخف رؼل ؿٞحٗذ حُٓ٬ؼو ٍٞكٓ ٢غشك٤ش ٣خ هخُغ
حُؾـشس ؿ٤ش حُـٞحٗذ حُظ ٢أٝملظٜخ حُذسحعش.
ٓغشف حُٓ٬ؼو٤ُ ٍٞظ ُ ٚهقش رحص ٓٞمٞع ٫ٝ ،رذح٣ش ٜٗ٫ٝخ٣ش ٓلذدس ٫ٝ ،
ؽخق٤خص ػخرظش كٌؼ٤شحً ٓخ طظزخدٍ حُؾخق٤خص ح٧دٝحس أ ٝطظل ٍٞاُ ٠ؽخق٤خص
أخش ٢ٛٝ ،ٟطظلشى ك ٢حُٔغشك٤ش ًؤٜٗخ دُٓ ٫ ٠أ٤ٔٛش ُٜخ  ٫ٝؽ٢ء طلؼُِٝ .ٚوذ أػش
"ٓغشف حُٓ٬ؼو "ٍٞحُـشر ٢ـ ًٔخ أهِن ػِ ٚ٤ـ ػِ ٠حٌُظخد حُز ٖ٣أهِؼٞح ػِٛ ٠زح
حُٔغشف ٝؽخٛذ ٙٝك ٢كشٗغخ كٌخٕ طٞك٤ن حُلٌ ْ٤كٓ ٢غشك٤ظ٣( ٚخ هخُغ حُؾـشس)،
ٝف٬ف ػزذ حُقزٞس كٓ ٢غشك٤ظ ٚحُؾؼش٣شٓ( :غخكش ُٞ٣ٝ ،)َ٤عق ادس٣ظ ك٢
ٓغشك٤ظ( ٚحُلشحك٤ش)ٝ ،حُظ ٢طـِّض ك ْٜ٤رؼل ٓظخٛش حُٓ٬ؼو.ٍٞ
ٝعؤط٘خ ٍٝك ٢حُزلغ حُٔقطِق حُز ١أهِن ػِٛ ٠زح حُٔغشفٝ .حُؼٞحَٓ حُٔئػشس ك٢
ظٜٞس ٓغشف حُٓ٬ؼو ٖٓ ٍٞأدد حُشٓٞص ٝح٧كٝ ّ٬أدد حُخشحكشٝ ،حُغش٣خُ٤ش
ٝحُذحد٣ش ٝحُٞؿٞد٣ش ٝؿ٤شٛخ ٝ .عؤػشك أ٣نخً حُلخُش حُٔضس٣ش حُظ ٢خِلظٜخ حُلشد
حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ك ٢كشٗغخٝ ،حُظ ٢عخٔٛض ك ٢حُلٞمٝ ٠حُشػذ ٝحُذٓخس كًَ ٢
ؿٞحٗذ حُل٤خس٘ٓ ،طِوشٌ اُ ٠حُلِغلش حُظ ٢حسطزطض رٜزح حُٔغشف ٓٝخ ٣لِٔٓ ٖٓ ٚلخ.ْ٤ٛ
ٓظ٘خُٝش رؼذ رُي أ ْٛحٌُظخد حُـشدٝ ،عؤخـ (ٗٞ٣غٌٝ ٞر٤ٌ٤ض) رخُذسحعشٝ ،أْٛ
أػٔخُٜٔخ حُٔغشك٤ش كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو( ٢ٛٝ ٍٞحُٔـ٘٤ش حُقِؼخء)ُٗٞ٤غٌ(ٝ ، ٞك٢
حٗظظخس ؿٞدُ) ٝز٤ٌ٤ضٓ ،ظٜشس ؿٞحٗذ حُٓ٬ؼو ٍٞكًِ ٢ظخ حُٔغشك٤ظ .ٖ٤ػْ عؤط٘وَ اُ٠
حُلذ٣غ ػٖ ح٧ػش حُـشرُٔ ٢غشف حُٓ٬ؼو ٍٞػًِ ٠ظخد حُٔغشف ػ٘ذ
حُؼشدٓٝ،غخٔٛظ ٚك ٢ظٜٞس ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞػ٘ذ حُؼشدٝ ،عؤؽ٤ش اُ ٠أ ٖٓ ْٛطؤػش
رٜزح حُٔغشف ًٝظذ ك :ْٛ ٖٓٝ ٚ٤طٞك٤ن حُلٌٞ٣ٝ ْ٤عق ادس٣ظ ٝف٬ف ػزذ
حُقزٞس .ػْ عؤػٔذ رذسحعش ٓغشك٤ش( ٣خ هخُغ حُؾـشس) ُظٞك٤ن حُلٌٝ ،ْ٤عؤػشك
أسحء حُ٘وخد كٛ ٢ز ٙحُٔغشك٤ش ٝ ،حُخ٬ف حُوخثْ كٗ ٢غزظٜخ آُ ٠غشف حُٓ٬ؼو،ٍٞ
ٝعؤرًش أٓ ّ ٙظخٛش حُٓ٬ؼو ٍٞكٜ٤خ ،ػْ عؤطلذع ػٖ حُغش ك ٢طٞهق ٓغشف
حُٓ٬ؼوٓ ٍٞظظزؼش ك ٢حُزلغ حُٜٔ٘ؾ حُظخس٣خ ٢حُٔوخسٕ رخُذسحعش ٝحُظلِ.َ٤
سحؿ٤ش ٖٓ هللا حُظٞك٤ن ٝحُغذحد.

ٌمكن النظر إلى :ثروتٌ،وسف،معالم الدراما فً العصر الحدٌث(صٌدا،المكتبة العصرٌة،د.ت).270
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مسرح الالمعقىل(املصطلح):
ُْ ٣طِن حٌُظخد ػِٓ ٠غشكُ ْٜوذ ٖٓ حُ٧وخدٝ ،اٗٔخ ؿخءص حُظغٔ٤ش ٖٓ حُ٘وخد كزؼنْٜ
أهِن ػِٝ )Absurd( ٚ٤طؼ٘ ٢حُغخق أ ٝحُزؼغ ٝ،رؼن ْٜأهِن ػِ ٚ٤أعْ ) (Nonsenseرٔؼ٘٠
حُظلخٛشٝ ،رؼن ْٜأهِن ػِ (Unconscious) ٚ٤رٔؼ٘ ٠حُٝ٬ػٝ ،٢عٔخ ٙرؼنVanguard ْٜ
أ ١حُطِ٤ؼش .
ًٝخٕ ٓخسطٖ ا٣غِٖ(  )Martin Esslinأ ٖٓ ٍٝأهِن ٓقطِق حُٓ٬ؼو )Absurd ( ٍٞػِ٠
حُلشًش حُٔغشك٤ش حُظ ٢رذأص ك ٢رخس٣ظ أٝحثَ حُخٔغ٘٤خص ػِ٣ ٠ذ فٔٞث َ٤ر٤ٌ٤ضٗٞ٣ٝ ،غٌٞ
ٝرُي كً ٢ظخر( ٚدسحٓخ حُٓ٬ؼو٣ٝ .)The Theater of the Absurd ( ) ٍٞؾ٤ش(٘ٛـِق) رؤٕ
حُٓ٬ؼو ٍٞطشؿٔش حفط٬ف (  ٞٛٝ )Absurdحُلشًش حُذسحع٤ش حُٔغشك٤ش حُظ ٢طغظ٘ذ اُ ٠كِغلش
حُؼزغ ()Absurdity
ً
ٝأسًٔ ٟخ ٣شً ٟؼ٤ش ٖٓ حُذحسع ،ٖ٤إٔ ٛز ٙحُٔغٔ٤خص حُٔخظِلش طظلن ؿٔ٤ؼخ ـ اُ ٠كذ ًز٤شـ ك٢
حُٔؼ٘ ،٠كٔٞمٞع حُٔغشك٤خص ٘ٛخ ٣و ّٞػِ ٠حُغخق ٝحُؼزغ ٝحُٝ٬ػٝ ٢حُٓ٬ؼوٝ .ٍٞع٘طِن
ػِٛ ٠زح حُٔغشف (ٓغشف حُٓ٬ؼو ٌُٚٗٞ)ٍٞأًؼش حُ٧وخد ؽٞ٤ػخً٣ ٌُٚٗٞٝ ،قٞس ٓٞمٞػخطْٜ
ٝفٞسط ٚح٤ُٝ٧ش.
العىامل املؤثرة يف ظهىر مسرح الالمعقىل:
ُوذ عخٔٛض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼٞحَٓ ك ٢اظٜخس ٛزح حُٔغشف ،كوذ ٗؾؤ ٖٓ ػذس ظٞحٛش ك٘٤ش ،حؽظشى
ك ٢طلذ٣ذ ٓؼخُٜٔخ ػذد ٖٓ حٌُظخد حُز ٖ٣ػخسٝح ػِ ٠طوخُ٤ذ حُٔغشف حُوذٔ٣شٝ ،عخشٝح ٖٓ أػٔخٍ
ًزخس حٌُظخد حُظوِ٤ذ .ٖ٣كٖٔ ٛز ٙحُؼٞحَٓ:
ٔ .أدب الخرافة والخزربالت:
حُخشحكش كٌخ٣ش أعطٞس٣ش ط٘غـٜخ ٓخِ٤ش حُؾؼٞد ،أ ٝطقٞؿٜخ أُغ٘ش حُٔلذػٖ٤
ٝحُشٝحس ٣ ،غ ٞد كٜ٤خ حُخ٤خٍٝ ،طظخِِٜخ حُخٞحسم ٝحُـشحثذ ٌٕٞ٣ٝ ،أرطخُٜخ ٖٓ حٗ٧ظ أٝ
حُـٖ ،أ ٖٓ ٝحُلٞ٤حٕ أ ٝحُـٔخدٝ ،طلَٔ كٓ ٢ذُ٫ٞطٜخ أرؼخدحً كِغل٤شٝ ،أخ٬ه٤ش.. .حُخٛٝ .زٙ
حُخشحكخص هذٔ٣ش ؿذحً ك ٢آدحد ح ،ْٓ٧ؽؼشحً ٗٝؼشحً.
ك ٢كٞحد٣ض ٝأهخف٤ـ ح٧هلخٍ ٗـذ حُلوَ حُخق٤ذ ُٜز ٙحُخضػز٬ص ٝحُخشحكشٖٓٝ ،
أٓؼخٍ رُي طـشرش ع٣ٞلض فخكذ (أُ٤ظ ك ٢ر٬د حُؼـخثذ)ٝ ،ؿ ٍٞك٤شٕ فخكذ حُشك٬ص
حُؼِٔ٤ش حُخ٤خُ٤ش ،كوذ ًخٗض طـشرظ ْٜطـشرش حُلش٣ش حُٔطِوش حُظ ٢طٞفَ اُ ٠حرظذحع ػٞحُْ
أخش ٖٓ ٟحُخ٤خٍ .كخُطخرغ حُـخُذ ػِ ٠هقـ حُخشحكش ػ٘ذ ،ْٛإٔ حُؼخُْ ٣ظلشس ٖٓ هٞ٤د
٘ٛٝخى ٗٞع آخش ٖٓ أدد حُخشحكش ٣و ّٞػِ٠
حُٔ٘طن حُقخسٓش ٣ٝقزق ًخُٝ٬ػ.٢
محسن ،حسن ،المؤثرات الغرٌبة فً المسرح المصري المعاصر ( القاهرة ،دار النهضة العربٌة . 69)1979،وٌنظر:
صقر ،أحمد ،مقدمة فً نظرٌة المسرح الفكري مع التطبٌق(مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،ط 52 )2000 ،1ـ .61
عبود ،حنا "،مسرح الالمعقول نظره في المؤثرات العامة " (دمشق ،الموقف األدبً ،اتحاد الك ّتاب العرب،العدد
، 81كانون الثانً.81)1978،
اسلٌن،مارتن ،دراما الالمعقول،ترجمة صدقً حطاب( الكوٌت،وزارة اإلرشاد و األنباء. 7)1970،
 .95)1977وٌفصل قوله بأنه عندما
هنجلف ،آرنولد ،الالمعقول،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة(بغداد ،دار الحرٌة،
ٌكون()absurdبحرف صغٌر فإن الكلمة تشٌر إلى صفة (تافه،غٌر معقول) لذلك فمن األفضل حٌن نشٌر إلى األدب نقول
(المعقول) وعند اإلشارة إلى الفلسفة نقول (عبث)
ٛزح حُشأ ١هخٍ ر ٚػِ ٠عز َ٤حُٔؼخٍ :صقر ،أحمد ،مقدمة فً نظرٌة المسرح الفكري مع التطبٌق . 51 ،وعٌد ،كمال،
المسرح بٌن الفكرة والتجرٌب(طرابلس ،المنشأة العامة .574)1982 ،وأسعد ،سامًة  ،فً األدب الفرنسً المعاصر،
القاهرة ،الهٌئة المصرٌة.317)1976 ،
ٌنظر :الجو زو ،مصطفى ،من األساطٌر والخرافات العربٌة( بٌروت،دار الفكر.65)1977،
عطٌة ،نعًم" مسرح العبث" ،ضمن سلسلة مسرحٌات عالمٌة(القاهرة ،الهٌئة المصرٌة العامة .419)1970 ،وقد ذكر
هذا مفصالً فً كتابه :مسرح العبث (القاهرة ،الهٌئة المصرٌة العامة . 24 )1992 ،وردت العوامل فً المقالة 418 :
ـ . 427ووردت فً الكتاب  23:ـ .32
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حُغخش٣ش ٖٓ خضػز٬ص حُِـش ٝهقٞسٛخ  ،ك٘ـذ ؿٞعظخف كِٞر٤ش حُز ١ػٔذ اُ ٠دسحعش
(كٔخهخص حٗ٩غخٕ) كـٔغ حُظؼز٤شحص حُِـ٣ٞش حُؾخثؼش حُخخُ٤ش ٖٓ حُٔؼ٘ ،٠كـؤفزلض ؽزٜ٤ش
رخُخشحكشٝ .ؿخسح ٙك ٢رُي ٗٞ٣غًٌ ٞز٤ش ًظخد ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞحُز ١حٛظْ رخُق٤ؾ حُِـ٣ٞش
حُخخُ٤ش ٖٓ حُٔؼ٘.٠
ٕ .أدب الرموز واألحالم:
ٖٓ حُظوخُ٤ذ حُوذٔ٣ش حعظؼٔخٍ أعخُ٤ذ ح٧عطٞسس ٝحُلِْٝ .هذ خلض ٝهؤس ح٧عطٞسس حُظ٢
 ٢ٛكِْ ؿٔخػ ٢ك ٢ح٧دد  ،ا ٫أٜٗخ ػخدص ططَ كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو .ٍٞإ أدد ح٧عخه٤ش
ٝح٧ك٣ ّ٬شطزو حسطزخهخ ً ًز٤شحً رخعظخذحّ حُشٓٞص حُظُٜ ٢خ طؤػ٤شٝ .هذ حعظخذّ ح٧عِٞد
حُشٓض ١ػِ ٠حُٔغشف أُِ :ً٫ٝظؼز٤ش ػٖ حُؼخُْ حُٞحهؼ ٢طؼز٤شحً ؽؼش٣خً ،ػخٗ٤خ ًُ:ظـغ ْ٤ػٞحُْ
ؿذ٣ذس ُْ ططشم ٖٓ هزٌَٛٝ .زح طزذ ٝحُل٤خس ٖٓ خ ٍ٬ح٧عِٞد حُشٓض ١كِٔخ ً ٝحُٞحهغ
ٓغشكخ ً ًز٤شحًٔ٣ٝ .ظخص ٛزح ح٧دد رؼذّ حُظغِغَ حُٔ٘طوٝ ٢حُظل٫ٞص حُلـخث٤ش ػِ٠
ح٧ؽخخؿ ٝحُ٘و٬ص حُٔزخؿظش ر ٖ٤حٓ٧خًٖ ٝح٧صٓخٕ ،رَ إ حُضٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝ ٫ؿٞد ُٜٔخ
أ٣نخ ٖٓ ،أؿَ طق٣ٞش أكخع٤ظ حُوِن ٝحُزٗذ حُٔؼظِٔش ك ٢هِذ حٗ٩غخٕ حُز ١مَ عزِٚ٤
ك ٢ػخُْ ٓظلـش ٖٓ حُشٝطٝ ٖ٤حُق٤ؾ حُشط٤زشٛ ًَٝ .زٓ ٙوٓٞخص ُٔغشف حُٓ٬ؼو.ٍٞ
 .3الفلدفة الفرويدية()Freudian
حُٔذسعش حُلش٣ٝذ٣ش حُ٘لغ٤شً ،ؾلض ػٖ كو٤وش إٔ ٓؼظْ طقشكخص حٗ٩غخٕ حُظٗ ٢شحٛخ
 ٫طظطخرن ٓغ ٓٝ ُٚٞ٤سؿزخطُٔٝ ،ٚؼشكش حُٞحهغ حُ٘لغ ٫ ٢رذ ٖٓ ٗوَ حُذسحعش ٖٓ عخكش
حُؾؼٞس اُ ٠عخكش حُ٬ؽؼٞس  ٖٓ ،ؿ٤ش أٛخٍ ُذسحعش حُؾؼٞسٝ ،حُؼ٬هش رٝ ٚ٘٤رٖ٤
حُ٬ؽؼٞسٝ .حًظؾلض ص٣ق حُظقشكخص حُٞحهؼ٤ش ٝأؽخسص اُٝ ٠حهغ ٗلغ ٢آخش  ٞٛحُٞحهغ
حُقخدم حُز٣ ١ش٣ذ حٗ٩غخٕ إٔ ٣لووٝ ،ٚإ حُغز َ٤اًُ ٠ؾق ٛزح حُٞحهغ حُ٘لغ ٢حُلو٤وٞٛ ٢
سكن٘خ ٓخ ٣وذّ ُ٘خ ػِ ٠اٗ٣ ٚذٍ ػِ ٠كو٤وش حٗ٩غخٕ ٖٓ طقشكخص ٓ٘طو٤شُ٘ ،قَ اُ٠
حُذٝحكغ حُ٘لغ٤ش حُؼٔ٤وش حُظ ٢عظٌؾلٜخ ُ٘خ حُلخ٫ص حُؾخرس ك ٢ػشف حُٔـظٔغ ٓؼَ حُـٕ٘ٞ
ٝحُلِْ ٝص٫ص حُِغخٌٕٛٝ .زح كؼَ ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞكِْ ٣وق ػ٘ذ كذٝد حُؼِٔ٤خص حُؼوِ٤ش
حُؾؼٞس٣ش ،أ ٝػ٘ذ كذٝد حُٔ٘طن حُٔؤُٞف حُؾخثغ ،رَ كخ ٍٝحخظشحم ٛز ٙحُلـذ ٝحُٞفٍٞ
اُ ٠أػٔخم حُ٘لظ.
 .4الفلدفة الوجودية (:)Existentialism
ظٜشص ٛز ٙحُلِغلش ك ٢كشٗغخ  ،رؼذ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ـ ك ٢حُوشٕ حُؼؾش ٖ٣ـ
ٝطوٛ ّٞز ٙحُلِغقس ػِ ٠طلِ َ٤حُٞؿٞد ػْ حٗ٫ظوخٍ ٓ٘ ٚاُ ٠حُ٘لظ حٗ٩غخٗ٤شُ ،ظش ٓ ٟذٟ
حُظطخرن ر ٖ٤حُ٘لظ ٝحُٞؿٞدٝ .هذ حعظلخد ٓغشف حُٓ٬ؼو ٖٓ ٍٞحُ٘ظشس حُٞؿٞد٣ش رقٞسس
ٓؼَ ٓغشك٤ش
ػخٓش  ٖٓٝكٌشطٜخ ػٖ ػضُش حُلشد ك ٢حُٔـظٔغ حُلذ٣غ رقٞسس خخفش.
( هقش كذ٣وش حُلٞ٤حٕ٫،دٝحسد أُز ٢حُظ٣ ٢ؼشك كٜ٤خ ػـض حٗ٩غخٕ ػٖ حُظٞحفَ ٓغ اٗغخٕ
آخش ،سؿْ ًَ حُـٜٞد ٝحُٔلخ٫ٝص حُظ٣ ٢ززُٜخٝ ،حُولـ حُز٣ ١ؾ٤ش اُ ٞٛ ٚ٤سٓض ُٔخ

عطٌة ،نعٌم  ،مسرح العبث .25،فً المقالة.419:
لالستزادة ٌنظرٌ :عقوب ،إمٌل ،وعاصً ،مٌشال ،المعجم المفصل فً اللغة واألدب( ،بٌروت ،دار العلم للمالٌٌن،ط،1
 671/1)1987ـ .676
الشارونًٌ،وسف،الالمعقول فً األدب المعاصر(القاهرة،دار الكاتب العربً ، 6)1969،وما بعدها.
عبود،حنا"،مسرح الالمعقول نظرة في المؤثرات العامة".85،
حُخط٤ذ ،كغخّ ،آكخم ح٩رذحع ٓٝشؿؼ٤ظ ٚك ٢ػقش حُٔؼِٓٞخط٤ش( ر٤شٝص ،دحس حُلٌش٘٣ٝ . 191 )2001 ،ظش أ٣نخً :حُؼش ،٢٘٣ظخٛشس
حُظؤػ٤ش ٝحُظؤػش ك ٢ح٧دد حُؼشر ٢ـذسحعخص ؿذ٣ذس ك ٢ح٧دد حُٔوخسٕ ـ(حُش٣خكٌٓ ،ظزش حُخش٣ـ. 85)1994 ،٢

ت.ج.أ .نلسن ،نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب والمسرح والسٌنما ،ترجمة ماري ادوارد نصٌف (القاهرة،أكادٌمٌة الفنون،
 224)1999ـ . 228ولالستزادة ٌنظر :الشارونًٌ،وسف،الالمعقول فً األدب المعاصر 6،ـ .20
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ٝمؼ ٚحُٔـظٔغ ٖٓ أػشحف ٝهٞ٤د طـؼَ حُزحص طظوٞهغ ٝطؼـض ػٖ ح٫طقخٍ حطقخٓ ً٫ؼٔشحً
ٓغ ح٥خش.ٖ٣
الماركدية(:)Marxism
حُظؤػ٤ش حُظخٛش ُِٔخسًغ٤ش كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو٣ ٍٞزذ ٝك ٢سكل حُل٤خس حُزشؿٞحص٣ش،
ٗٝوذ حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ ٢ؿخءص رٜخ حُزشؿٞحص ١س ٝ،حطٜخٓ ْٜحُل٤خس رخُظلخٛش ٝحُغخخكش
ٝحُؼزغ ،كٜز ٙحُل٤خس حُظخكٜش حُؼخرؼش  ٢ٛك٤خس حٗ٩غخٕ رقلش ػخٓش.
مدرح البيركامو(:)Albert Camus
كٌشس حُؼزغ أ ٝحُٓ٬ؼو ٍٞػ٘ذ ًخٓ ٢ٛ ٞإٔ حُٞؿٞد ػزغ  ٖٓ ٫ك٤غ أٗٝ ٚؿٞد ،رَ
ٖٓ ك٤غ ػ٬هش ٌٓٗٞخطٓ ٚغ رؼنٜخ ،كٌَ ؽ٢ء ك ٢حُٞؿٞد ٓؼو ٌُٖٝ ٍٞػ٬هش ح٧ؽ٤خء ٓغ
رؼنٜخ ؿ٤ش ٓؼوُٞشٝ ،هذ رِٞس كٌشط ٚكً ٢ظخر(:ٚأعطٞسس ع٤ض٣ق) ـ ػخّ  ّ1942ـ ٝأهخٜٓخ
ػِ ٠حُؼضُش حُظ ٢طـخر ٚحٗ٩غخٕ ك ٢حُؼخُْ ٝحٌُٝ ٕٞرُي ُؼذّ ٓؼو٤ُٞش حُؼخُْٝ ،طغِو ح٧هذحس
ػِ ٠سهخد حُ٘خطٝ،ػـض حٌُِٔخصٛ ٖٓٝ.ز ٙحُلٌشس حٗطِن ًظخد حُٓ٬ؼو ٍٞكٗ ٢ظشط ْٜاُ٠
حُٞؿٞد كوذٓٞح ٓٞمٞػخط ٖٓ ْٜصح٣ٝش إٔ ًَ ؽ٢ء ػزغ ،كخٌَُ رخهَٛٝ ،زح ٓخ ؿؼَ
ٓغشك٣ ْٜزذ ٝؿذ٣ذحً ػخثشحً ٓظٔشدحً.
الدادية(:)Dadaism
ك ٢ػخّ  ّ 1916طؾٌَ ك ٢أكذ ٓوخ ٢ٛع٣ٞغشح ؿٔخػش ٖٓ ح٧درخء ٝحُل٘خٗ ٖ٤طلض
سثخعش حُؾخػش طش٣غظخٕ طضحسحًٝ ،خٗض طون ٠أٓغ٤خص فخخزش مخكٌش طوشأ كٜ٤خ أؽؼخسحً
ٝطوذّ ٓؼضٝكخص ٓٝغشك٤خص ،حُٜذف ٜٓ٘خ ًِٜخ طلط ْ٤حُلٖ ٗظ٤ـش حُ٤ؤط حُز ١خ ْ٤ػِ٠
ًٝخٗض طقٞس حُقٞص
ًظخد طِي حُغ٘ٞحص ٖٓ ؿشحء حُلشد حُؼخُٔ٤ش ح٬٣ٝٝ ٠ُٝ٧طٜخ.
ً
حٗ٩غخٗ ٢كً ٢لخك ٚمذ ػخُْ ٖٓ حُنـ٤ؾ حُٔضػؾ حُزٓ ٫ ١لش ٖٓ طؤػ٤شٝ.ٙطزلغ دحثٔخ ػٖ
ٛٝزح ًِٚ
أعخُ٤ذ ؿذ٣ذس ُِظلش٣لًٝ،خٕ عزِٜ٤خ  ٞٛحُ٘ٓ٬طنٝ،طنخ ْ٤كٔخهخص حُزؾش.
ٓخ كؼِٓ ٚغشف حُٓ٬ؼؤً ٍٞخ ع٘ـذ.
الدريالية(:)Surrealism
ك ٢ػخّ  ،ّ 1920ظٜشص ك ٢كشٗغخ ٛز ٙحُ٘ضػش حُٔظطشكش حُظ ٢طذ ٖ٣رخُلش٣ش حُٔطِوش،
ٝحُخشٝؽ ػِ ًَ ٠ػشف ٝطوِ٤ذًٝ ،خٕ حػظٔخدٛخ ػِ ٠حُؼوَ حُزخهٖ ،ك٤غ طغظٔذ اُٜخٜٓخ
ٖٓ ح٧كٝ ّ٬دكؼخص حُ٬ؽؼٞس ،أ ٝحُٝ٬ػ ٢حُزخهٖٝ .ح٫ػظٔخد ػِ ٠حُخ٤خٍ ك ٢ادسحى
حُ٬ؽؼٞسٝ ،ػذّ ح٫ػظذحد رخُٔ٘طن .رَ ٝفَ حُلخٍ رؤفلخرٜخ اُ ٠حُظٔشد كظ ٠ػِ٠
ح٧ف ٍٞحُشط٤زش ،كظ ٠اٗ ْٜفشكٞح رخكظٔخٍ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ـٔٞع حػ٘ٝ ٖ٤حػ٘٤ُ ،ٖ٤ظ أسرؼش،
كوذ  ٌٕٞ٣خٔغش أ ٝعظش اُ ٠آخش ٓخ طٞك ٢ر ٚحُٔخِ٤ش ر ٬كذٝدٛٝ .ز ٙحُ٘ضػش حُٔظطشف
حُٔظٔشدس طِظوً ٢ؼ٤شحً ٓغ ٓغشف حُٓ٬ؼو.ٍٞ
ألفريد جاري):)Alfred Jarry
ك ٢ػخّ  ّ 1896هذٓض ػِ ٠أكذ ٓغخسف رخس٣ظ ٓغشك٤ش(أٝرٌِٓ ٠خ ً)ُ٧لش٣ذ ؿخس،١
ًٝخٗض فٞسس ٓشًزش ُ٘ضػش حُلٞ٤حٗ٤ش ك ٢حٗ٩غخُٕ ،وغٞطٝ ٚكٔوٝ ،ٚحُؼٞسس ػِ ٠حُٔـظٔغ،

خلٌل ،عماد الذٌن ،فوضى العالم فً المسرح الغربً المعاصر(القاهرة ،مؤسسة الرسالة. 77)1977 ،
عبود،حنا"،مسرح الالمعقول نظرة في المؤثرات العامة".87،
 .64_ 62)1986وٌنظر:
العشماوي ،محمد زكً ،دراسات فً النقد األدبً المعاصر (بٌروت ،دار النهضة،
رشدي،رشاد،نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن (،القاهرة ،مكتبة األنجلو 222)1968،ـ .224
حُخط٤ذ ،كغخّ ،آكخم ح٩رذحع ٓٝشؿؼ٤ظ ٚك ٢ػقش حُٔؼِٓٞخط٤ش. 176 ،

عطٌه،نعٌم،مسرح العبث 27،وما بعدها .فً المقالة.422:
لالستزادة ٌنظر :العرٌنً ،ظاهرة التأثٌر والتأثر فً األدب العربً ،
بٌروت ،دار الشمال.169 )1980 ،
رشدي،رشاد،نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن.221،
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 80ـ  .82واألٌوبًٌ ،اسٌن ،مذاهب األدب(

ٝهخٍ ؿخس ١ػٖ ٓغشك٤ظ ٚرؤٗ ٚأسحد رٜخ إٔ طٌٓ ٕٞشآس خ٤خُ٤ش ٣ش ٟكٜ٤خ حُـٜٔٞس ٗلغٚ
ٝهز٤ؼظ ٚحُؾش٣شس ػِ ٠كو٤وظٜخٝ .ه َ٤ػٜ٘خ رؤٜٗخ ا٣زحٕ رٔـ٤ذ ٓشكِش طخس٣خ٢س ٝرذح٣ش ٓشكِش
ؿذ٣ذس.
 .10انتو نين أرتو(:(Antonin Artaud
طظـِ ٠أ٤ٔٛش أسط ٞرخُ٘غزش ُٔغشف حُٓ٬ؼو ٍٞكً ٢ظخرخط ٚحُ٘ظش٣ش حُظ ٢ؿٔؼٜخ ػخّ
 ّ1938رؼ٘ٞحٕ(حُٔغشف ٝرذًٝ)ِٚ٣خٗض سإ٣ظُِٔ ٚغشف ً٘زغ ُِغلش ٝحُـٔخٍ ٝح٣٩لخء
ح٫عطٝ ،١ٞحكذس ٖٓ أ ْٛحُشإٝ ٟأخطشٛخ أػشحً ك ٢طخس٣خ حُٔغشف حُلذ٣غ ٝ ،هخُذ رِـش
ُِٔغشف طوَ كٜ٤خ حٌُِٔخص ٝطظوذّ ح٩مخءس ٝحُقٞص ٝح٩ؽخسس ٝحُلشًش ،كٞمغ حُِز٘ش ٌُؼ٤ش
ٖٓ ح٧عظ حُظ ٢هخّ ػِٜ٤خ ٓغشف حُٓ٬ؼو.ٍٞ
 .11مدرح تذيكوف(:)Chekhov
إ ُظؾٌٞ٤ف كنَ ٗوَ حُٔغشك٤ش حُؼخُٔ٤ش ٖٓ ػخُْ حُقخذ ٝحٗ٫لؼخ٫ص حُٔظ٘وِش اُ٠
ػخُْ حُـ٤ؾخٕ حُؼٔ٤ن ٝحُٜذٝء حُغطل .٢كلٓ ٢غشف حُٓ٬ؼوُ ٍٞظؾٌٞ٤ف طزذ ٝحُل٤خس
ِٓٔش،سط٤زش ػخد٣ش ،رؼ٤ذس ػٖ حُنٞمخء ٝحُنـ٤ؾ ٝ ،طٌذ٣ظ ُِ٘ؾخس حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤ش رحص
حُذُ٫ش حُؼٔ٤وش ٖٓٝ،خ ٍ٬حعظؼشحك أؽ٤خء عطل٤ش ػخد٣ش ٣ـٞؿ حُوخسة أ ٝحُٔؾخٛذ اُ٠
ح٧ػٔخم .
 .12بيرانديللو(:)Pirandello
إ طؤػ٤ش٣ ٙؾَٔ ٗخك٤ظ ٖ٤ح ٠ُٝ٧ؽٌِٝ ٚ٤حُؼخٗ٤ش كٌش٣ش ،كٖٔ ك٤غ حُؾٌَ كٔغشك٣ ٚظٔ٤ض
رخُظذحخَ ك ٢حُز٘خءٝ ،حعظخذحّ رؼل حُشٓٞصـ ٛٝزح ٓخ ع٘ـذ ٙكٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو ٍٞـ ٖٓٝ
حُ٘خك٤ش حُلٌش٣ش كوذ طؤػش ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞرلٌشس ر٤شحٗذ ِِٞ٣كٗ( ٢غز٤ش حُلو٤وش)ٝاسؿخع ػخُْ
حُلوخثن اُ ٠حُ٘لظ رل٤غ ٣زذُِٔ ٝؾخٛذ رؤٕ ر٤شحٗذ٣ ِِٞ٣شٓ ٢اُ ٠اه٘خع حُ٘خط رؼذّ ٝؿٞد
كو٤وش حُزظش.
ٛزٓ ٢ٛ ٙـَٔ حُظؤػ٤شحص حُظ ٢أػشص كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو ٖٓ،ٍٞؿ٤ش إٔ ٣خَ رُي رؾخق٤ظٚ
ٝعٔخطًٔٝ.ٚخ إٔ ٛز ٙحُٔئػشحص طظلخٝص ٖٓ ًخطذ ٥خش،كوذ ٗـذ ٓؼ ً٬طؤػ٤ش ٌُخٓ ٞكً ٢خطذ ٖٓ
حٌُظخد ٗ ٫ـذ ٙك ٢ؿ٤ش ،ٙرَ هذ طظؤػش ٓغشك٤ش ٖٓ حُٔغشك٤خص ٌُخطذ ٝحكذ رٔئػش ٖٓ حُٔئػشحص
ٗ ٫ـذ ٙك ٢رو٤ش حُٔغشكخصًٔ ،خ إ ٛز ٙحُٔئػشحص  ٢ٛأؽز ٚرِوخء طْ رٓ ٖ٤غشف حُٓ٬ؼوٛٝ ٍٞزٙ
حُٔئػشحص ،كٔغشف حُٓ٬ؼو٣ ُْ ٍٞؼظ٘ن كِغلش ٓؼ٘٤ش ،ك٤ُ ٜٞظ ٓغشكخ ً ٓخسًغ٤خ ً  ٫ٝكش٣ٝذ٣خ ً ٫ٝ
ٝؿٞد٣خًٓ ٌُٚ٘ٝ ،طِغ ػِٛ ٠ز ٙحُٔزحٛذ ٝؿ٤شٛخ٣ ٞٛٝ،غظل٤ذ ٜٓ٘خ ًِٜخ،كٔغشف حُٓ٬ؼو٫ ٍٞ
٣ظشؿْ أكٌخس حُٞؿٞد٣ش أ ٝحُٔخسًغ٤ش ُٔ٤غشكٜخ،رَ ٌ٣ؾق ػٖ ر٘٤ش حُل٤خس ك ٢حُل٤خس ٗلغٜخٝ .رزُي
حُظوٓ ٠غ حُٔخسًغ٤ش ٝحُٞؿٞد٣ش ٝؿ٤شٛخ.

الظروف بعد احلرب العامليت الثانيت:
ُوذ خشؿض أٝسٝرخ ٓلطٔش ٖٓ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤شٔٓ ،خ ؿؼَ حُؾزخد حٝ٧سٝرِٕٞ٤ٔ٣ ٢
اُ ٠ؽ٢ء ٖٓ حُؼذٓ٤ش ٖٓ ؿٜشٝ ،ؽ٢ء ٖٓ حُظؾخإّ ٖٓ ؿٜش ػخٗ٤ش ٝأخزٝح ٣طشك ٕٞػذس أعجِش
ٜٓ٘خ :أ ١ؽ٢ء ؿ٘خ ٙحٗ٩غخٕ ٖٓ حُلشد؟ ُٔخرح ٣ضؽ حُؾزخد ك ٢كشٝد  ٫دخَ ُ ْٜكٜ٤خ؟ ٖٓ
محسن ،حسن ،المؤثرات الغرٌبة فً المسرح المصري المعاصر .43 ،وعطٌة ،نعًم.424 ،
عطٌه،نعٌم،مسرح العبث 29 ،وما بعدها .وفً المقالة . 424 :ولالستزادة ٌنظر،محسن حسن،المؤثرات الغرٌبة فً
المسرح المصري.44،
عطً  ،مسرحٌات عالمٌة" مسرح العبث".426 ،
ة
نعٌم،
رشدي ،رشاد ،نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن.222 ،
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ُـخ ٖٓ ١حُل٤خس؟ ٛٝزٙ
حُٔغئٍ ػٖ ٓوظَ ٓ ّٝ ،٢٣٬ح أرش٣خء؟ ٓخ حُلٌٔش ٖٓ ٓٞص حُزش١ء ّٝ ،ح س
ح٧عجِش ًخٗض ًخكُ ٚ٤ظزق٤ش حُ٘خط رظلخٛش ك٤خطٓٝ ْٜؼ٤ؾظ٤ُ ،ْٜئًذ ُ ْٜإٔ أك ْٜٓ٬ػٖ حٗ٩غخٗ٤ش
أٛٝخّ طزخشٛخ كٛٞخص حُٔذحكغٝ ،طـؼَ ك٤خط ْٜرٛ ٬ذف ٓ ٫ٝؼ٘،٠كؤً ٖ٣خٗض حٗ٩غخٗ٤ش أٝ
ح٫ؿظٔخػ٤ش ٗ ّٞ٣ؾزض حُلشد.
إ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش دكؼض حُلٌش حٝ٧سٝر ٢اُ ٠حُـٞؿ ك ٢أػٔخم حٗ٩غخٕ ٝػذّ
حٗ٫غ٤خم ٝسحء حُٔلخ ْ٤ٛحُغطل٤ش حُٜٔخؿشس ٖٓ حُؼقٞس حُغخروش ٝحُظ ٢ؿؼِٜخ حُشأ ١حُؼخّ حُـز٢
أٓٞسحً ٓغِٔخ ً رٜخ .كٌخٗض حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ٛضس ػ٘٤لش ؿؼِض ًظخد ٓغشف حُٓ٬ؼو٣ ٍٞؼ٤ذٕٝ
حُ٘ظش رٌَ حٗ٧ظٔش ٝحُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُوخثٔش ،كظـ٤شص حُ٘ظشس اُ ٠حُذُٝش ٝح٧عشس ٝحُلشد
ٝأٗظٔش حُلٌْ ٝحُؼ٬هخص حُؼخثِ٤ش ٝحُضٝحؽ ٝحُٔخٍ ٝحُؼَٔ...إ ًَ ٛزح ٝؿ٤ش ٛزح ٗـذ ٙكٓ ٢غشف
حُٓ٬ؼو ٍٞحُٔظٔشد ػِ ًَ ٠حُوٝ ْ٤حُٔلخ ْ٤ٛحُغخروش .كٔخ ٛ ٞٛزح حُٔغشف؟
فلسفت الالمعقىل:
٘٣طِن ٓل ّٜٞحُؼزغ ٝحُٓ٬ؼوٝ ٖٓ ٍٞؿٜش ٗظش كِغل٤ش ،كٌَ ؽ٢ء كٛ ٢زح حُؼخُْ حُزٗ ١ؼ٤ؾٚ
٣ؼٞص ٙحُٔ٘طن ٝح٩كغخط حُغِٝ ْ٤حُٔؼ٘ ،٠كخُلو٤وش كٛ ٢زح حُؼخُْ ُ٤غض ا ٫حُلٞم ٢ٛٝ ٠كخٍ
٣ظـِ ٠كٜ٤خ حُؼخُْ كـؤس ُقخكز ٚػِ ٠كو٤وش ًشٜ٣ش ،ك٣ ٬ش ٟكٜ٤خ ٗظخٓخ ً ٓ ٫ٝؼ٘٣ ٫ٝ ٠ـذ كٜ٤خ
ٓزشسحً ُزوخث .ٚار ٣غظل َ٤ػِ ٠حُٔشء إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظلشًخ ً أ ٝػخٓ ،ً٬أ ٝكشحً ،أٗ ٝخكؼخ ً ك ٢ػخُْ ؿ٤ش
كو٤و ٝ ،٢ك ٢ػخُْ ٜٓضٝص ػذ ّ١حُو ،ْ٤أؽزٓ ٚخ  ٌٕٞ٣رؼخُْ ح٧كٝ ّ٬حٛٝ٧خّٝ .ارح حٗظ ٠ٜحٗ٩غخٕ
رظلٌ٤ش ٙاُٞٓ ٠هق ًٜزح ك ٬رذ إٔ ٘٣ؼذّ ٝصٗٝ ٚطظ٬ؽ ٠حُشٝحرو حُظ ٢طشرو ر ٖ٤أؿضحء رحط ٚكظظزؼؼش
ٛز ٙحُزحص ٝطظلشمٝ ،ػزؼخ ً ٣لخ ٍٝإٔ ٣غظو.ْ٤
٣ٝلذد ٗٞ٣غٌٞـ  Ionescoـ صػ ٖٓ ْ٤صػٔخء حُٓ٬ؼوٓ ٍٞقطِق حُٓ٬ؼو": Absurd ٍٞحُٔـظٔغ
 ٞٛحُٓ٬ؼو ٫،ٍٞح٧ددٝ ،حُٔـظٔغ حُٓ٬ؼو ٞٛ ٍٞحُٔـظٔغ حُز ٫ ١ؿخ٣ش ُ ٞٛٝ ،ٚحُٔـظٔغ حُٔغظوَ
ػٖ ؿزٝس ٙحُذ٤٘٣ش ٝطوخُ٤ذٝ.ٙكٓ ٢ؼَ ٛزح حُٔـظٔغ  ٌٕٞ٣حُٔشء مخثؼخًٓ ًَ ٌٕٞ٣ٝ،خ ٣قذس ػ٘٫ ٚ
ًٔخ ٣ش ٕٝرؤٕ كظشس ع٤خدس حُؼوَ هذ
ٓؼ٘ ٫ٝ ،ُٚ ٠كخثذس طشؿٝ ٚ٘ٓ ٠رٜزح ٓ ٫ ٌٕٞ٣ؼو."٫ٞ
حمٔلِضٝ ،إٔ حُؼِْ ٗلغ ٚهذ كطْ ًَ حُٔشطٌضحص حُظً ٢خٗض طغظ٘ذ اُ ٖٓ ٚ٤هزَٝ،رزُي كبٕ
حُظغِغَ حُٔ٘طوُِٞ ٢ؿٞد هذ كُ ِو َذ ك ٢سأٝ ، ْٜ٣أفزق ٖٓ ؿ٤ش حُنشٝسٝ ١ؿٞد ػِش ٓلذدس
ُلذٝع ح٧ؽ٤خء ٝ ،إٔ حُظٞحٛش هذ طخِن ٗلغٜخ ٖٓ حُؼذّٝ ،رزُي ك ْٜهذ أهخكٞح روٞحٗ ٖ٤حُؼ٬هش
حُلظٔ٤ش ر ٖ٤حُؼِش ٝحُٔؼِٝ .ٍٞاكغخط حٗ٩غخٕ رخُؼزؼ٤ش ٣شؿغ اُ ٠ػذس أٓٞس:
ٔ .حُظٌشحس حٌُٔ٤خٗ٧ ٢ٌ٤كذحع حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤ش.
ٕ .حُٞػ ٢رٔشٝس حُضٖٓ ٝكظٔ٤ش حُٔٞص.
ٖ .اكغخط حٗ٩غخٕ رخُؼضُش ػٖ ٓظخٛش حُطز٤ؼش ك.ُٚٞ
ٗ .ؽؼٞس حٗ٩غخٕ رخُؼضُش ػٖ حُ٘خط ٖٓ ك.ُٚٞ
٘ .اكغخط حٗ٩غخٕ رـشرظ ٚػٖ ٗلغ.ٚ
ٗٝظ٤ـش ُٜزح ح٩كغخط رٌَ ٛز ٙحٞٓ٧س حٗطِن ًظخد حُٔغشف ،اُٞٗ ٠ع ؿذ٣ذ ٖٓ حُٔغشف
٣قٞس ٛز ٙح٧كخع٤ظ ٘٣ٝوَ حُٞحهغ رٔخ ٝ ٞٛحهغ ؿ٤ش ٓخ  ٞٛظخٛش رَ رٔخ  ٞٛكو٤و ٢كؼ،ً٬
ُزُي كوذ طٔ٤ض ٓغشك ْٜرٔخ :٢ِ٣
عبود،حنا"،مسرح الالمعقول".92،
نفسه .93،وٌمكن النظر إلى :ثروتٌ،وسف،معالم الدراما فً العصر الحدٌث(صٌدا،المكتبة العصرٌة،د.ت).268
ثروتٌ،وسف،معالم الدراما فً العصر الحدٌث. 217 ،
العشماوي،محمد،دراسات النقد األدبً المعاصر.47،
السمرة،محمود"،مسرح الالمعقول"(الكوٌت،العربً،ع ، 124مارس.136)1969،
الشرٌقً ،خالد "،الالمعقول غير معقول"( الرٌاض،الفٌصل،عٌ، 231ناٌر.112)1996،
 1960ـ  1970والتأثٌر الغربً علٌها (بٌروت،دار
محمد،حٌاة جاسم،الدراما التجرٌبٌة فً مصر
اآلداب124)1983،وما بعدها.
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ٔ .فٞس ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞرحص هخرغ ٣ظٔ٤ض رخُؼشٝك حُشٓض٣ش.
كشؿْ
ٕ ٌٖٔ٣ ٫ .حُلقَ ك ٢حُٔغشك٤ش ر ٖ٤حٌُ٤ٓٞذ٣خ(حُِٜٔخس ) ٝحُظشحؿ٤ذ٣خ(حُٔؤعخس).
حُـ ٞحُٔؤعخ ١ٝحُز٣ ١لٌْ حُٔغشك٤ش كبٕ رُي ٣وخرَ رخُنلي ٙ ٌُٖٝ ،ملي ٓخظِق
٣ ٚٗ٧ـزشٗخ اُ ٠حُ٘ظش اُ ٠أٗلغ٘خ ٝػخُٔ٘خ ٝػِٞٓ ٠حؿٜش ٛزح حُؼخُْ.
ٖ .ط٘زز حُٔغشك٤ش حُؼزؼ٤شٝ ،حهؼ٤ش حٌُٔخٕ ٝحُضٓخٕ ،كٞ٣ ٬ؿذ صٓخٕ ٌٓ ٫ٝخٕ ٓلذدحٕ رَ
طخظِو أ٫صٓ٘ٓ ٚغ رؼنٜخ حُزؼل.
ٗ .حُِـش حُٔظؼخسف ػِٜ٤خ ٗـذٛخ كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو ٍٞطؤط ٢رذٝس ؿذ٣ذ ُظقزق ٓـشد ػشػشس
ٓ ٫ؼُٜ٘ ٠خُ ،ظؤًذ ػِ ٠ػذّ ؿذ ٟٝح٫طقخٍ أ ٝطزخدٍ ح٧كٌخس ر ٖ٤حُ٘خط ،كؤفزلض
ؿطخء ٣لـذ خِـخص حُلٌش ٝخلخ٣خ حُؼٞحهق ،رذ ٖٓ ً٫ح٩كقخف ػٜ٘خ.
٘ ٫ .طوذّ أٛذكخ ً ٝحملش ٫ٝ،طظٞكش هقش رحص ٓٞمٞع ٝحمق ٫ٝ ،رذح٣ش ٜٗٝخ٣ش
ٓلذدط ،ٖ٤اٗٔخ ٞ٣ؿذ رذ ٖٓ ً٫رُي أٗٔخه ٖٓ حُٞمؼ٤خص حُظ ٢طظٌشس آُ ٠خ ٜٗ ٫خ٣ش .
ك٣ ٜٞوذّ هِوخ ً ٝخ٤زش ٝأٛٝخٓخًٝ ،ؽؼٞسحً رخُل٤شس طـخ ٙؿ٤خد حُلِ ،ٍٞكٔٞحؿٜش ٛزٙ
حُل٤شس طؼ٘ ٢اٗ٘خ ٗـخر ٚحُٞحهغ رحط.ٚ
 َ٤ٔ٣ .ٙحُلٞحس ر ٖ٤حُؾخق٤خص اُ ٠ح٣٩ـخص ٝحُظٌؼ٤ق رخٗظوخدحص كـخث٤ش طظزغ حُخو حُذحخِ٢
حُٔؾٞػ ُِؾخق٤خص ٣ٝغٞد ٙحٌُؼ٤ش ٖٓ كظشحص حُقٔض حُظ ٢طـٔذ حُٔؾٜذ كـؤس ػْ
٣غظشعَ حٌُٝ ّ٬حُ َٔ َؾخٛذ ٝطغظشعَ حُل٤خس.
 .7ؿخُزخ ً ٓخ طزذأ حُٔغشك٤ش ر٘وطش حػظزخه٤شٝ ،ط٘ظ ٢ٜرؾٌَ حػظزخه ٖٓ ،٢ك٤غ رذأص ك٢
ؽٌَ دحثش٣ ،١ـؼَ حُٔغشك٤ش دحثشس ٓلشؿش طذٝس كٓ ٍٞلٞس ػخرض ك ٢صٖٓ ٓطِن.
ٓ .8غشك٤ش حُٓ٬ؼو ٍٞخخُ٤ش ٖٓ حٌُخث٘خص حُزؾش٣ش حُظ ٌٖٔ٣ ٢حُظؼشف ػِٜ٤خ ،ك ٢ٜطوذّ
أكؼخٍ خخُ٤ش ٖٓ حُذٝحكغ طٔخٓخ ً.
 .9حُطش٣ن حُٞك٤ذ ُِٔؼو ٞٛ ٍٞحٌُؾق ػٖ حُـخ٣ش حُظ٣ ٢شٓ ٠اُٜ٤خ،ؿ٤ش إٔ ًظخد
حُٓ٬ؼو٣ ٍٞشكن٘ٓ ٕٞخهؾش أ٣ش ٗظش٣خص أ ٝؿخ٣خص ٝسحء أػٔخُ ،ْٜك٣ ْٜش ٕٝرؤٗ٫ ْٜ
٣ؼزش ٕٝػٖ ؽ٢ء ٘٣ ٌُٖٝوِ ٕٞسإحُِ ْٛؼخُْ ًؤكغٖ ٓخ ٣وذس ٕٝػِ.ٚ٤
ًظخد حُٓ٬ؼو٘٣ ُْ ٍٞقلٞح أٗلغ ْٜك ٢حطـخٝ ٙحكذً ٌُْٜ٘،خٗٞح ٣ؾظشً ٕٞك ٢خقخثـ ًؼ٤شس
طزغ ٖٓ ٓٞهل ْٜح٧عخع ٢حُٔؾظشى  ٞٛٝطٞؿ ٚ٤ؿنزٗ ْٜل ٞكغخد حُٔغشف.
كتاب مسرح الالمعقىل الغربي:
ٓ٘ذ حُخٔغ٘٤خص طوش٣زخً،ظٜش ك٤ٓ ٢ذحٕ حُلٌش حُلشٗغٗ ، ٢خزش ٖٓ ح٧درخء ؿٔؼٞٓ ْٜهق ٝحكذ
 ٞٛٝحُشكلُٝ،ـش ٝحكذ ٢ٛ ٙحُلشٗغ٤ش ،ك٘٣ ٫ ْٜظٔ ٕٞاُ ٠حُلنخسس حُلشٗغ٤ش ا ٫رخُِـش كوو،كٔ٤خ
ػذح ٝحكذحً ٓ٘(ٞٛٝ ْٜؿخٕ ؿ)Jean Genet ٚ٤ٗٞك ٜٞكشٗغ ٢حُُٔٞذ ٝحُـ٘غ٤ش .أٓخ (فٔٞثَ٤
ر٢ٌ٤ص  )Samuel Becketك ٜٞح٣شُ٘ذٞ٣(ٝ ،١ؿٗٞ٣ ٖ٤غٌ ٖٓ )Eugene Ionesco ٞأفَ
سٝع(ٝ ،٢آسػش آدحٓٞف  ٖٓ )Arthur Adamovأفَ سٝع(ٝ ٢كشٗخٗذ ٝألاير Fernando
ٛ ٌٕٞ٣ئ٫ء ٓذسعش كذ٣ؼش ك ٢ح٧دد أٓ ٝزٛزخ ً ٜٓ٘ـ٤خ ً ك٢
 ٖٓ (Arrabalأفَ أعزخّٗ ُْٝ .٢
جراس،جونتر ،مقدمة مسرحٌة الطباخون األشرار ،ترجمة :محسن الدمرداش( الكوٌت ،المجلس الوطنً
للثقافة.6)2001،
حٌدر،عطارد"،مسرح الالمعقول"( دمشق ،اتحاد الكتاب العرب،اآلداب األجنبٌة،ع ، 75صٌف.278 )1993 ،
صقر ،أحمد ،مقدمة فً نظرٌة المسرح الفكري مع التطبٌق.54 ،
نفسه .55،و اسلٌن ،مارتن ،دراما الالمعقول .7،
محمد،حٌاة جاسم ،الدراما التجرٌبٌة.126،
هنجلف ،الالمعقول،ترجمة:عبد الواحد لؤلؤة.23،
حٌدر،عطار ،مسرح الالمعقول.277،
نفسه.278،
اسلٌن ،مارتن ،دراما الالمعقول.9،
نفسه.9،
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حُٔغشفً ٌُٖٝ ،خٕ ٣ـٔغ رٞٓ ْٜ٘٤هق كِغلٞٓ ٢كذ ،أ ٞٛٝ ٫حُغخو ػِ ٠حُل٤خس رقٞسطٜخ
حُلخُ٤ش ك ٢حُٔـظٔغ حٝ٧سر ٢حُٔؼخفشٝ ،حُظؼز٤ش ػٖ ٛزح حُشكل رؤعِٞد عخخش.
ُٝؼَ حُغش ك ٢طشًض ح٧درخء ػِ ٠حخظ٬ف ؿ٘غ٤خط ْٜك ٢كشٗغخ؛ رُي  ٕ٧كشٗغخ طـؼَ ح٧درخء
٣ؼزش ٕٝرلش٣ش٘٣ٝ ،طِو ٕٞك ٢حُظؼز٤ش ػٖ أٗلغ ،ْٜد ٕٝإٔ ٣لغٞح رؤ ١ه٤ذًٔٝ ،خ  ٖٓ ٌْٜ٘ٔ٣إٔ
ا٣ـخد حُٔخشؿٝ ٖ٤حُٔٔ ٖ٤ُٞحُٔظلٔغ٨ُ ٖ٤كٌخس ٝح٧عخُ٤ذ حُـذ٣ذسًٔ .خ اٗ٣ ْٜـذ ٕٝحُٔؾخٛذٖ٣
حُوخدس ٖ٣ػِ ٠طزٝم اٗظخؿ ،ْٜحُز ١هذ ٣زذ ٝؿ٤ش ٓغظغخؽ ُـ٤ش.ْٛ
ٝعؤسًض رخُلذ٣غ ػِ(: ٠ر٤ٌ٤ضٗٞ٣ٝ ،غٌٜٔٗ٧)ٞخ خ٤ش ٖٓ ٗوَ ٓؾخػش حٗ٩غخٕ حُظخث ٚكًَ ٢
صٓخٕ ٌٓٝخٕٝ،عؤٓؼَ ٌَُ ٝحكذ ٜٓ٘ٔخ رٔغشك٤ش.

يوندكو :Ionesco
ُٝذ ك ٢سٓٝخٗ٤خ ػخّ ٝ، ّ 1912حعظوش ك ٢رخس٣ظ ٓ٘ز ػخّ ،ّ 1938ك٤غ طؼِْ كٜ٤خ ٝرذأ
ك٤خطٓ ٚئُلخ ً ٓغشك٤خ ً ُٝوذ أػخس ك ٢ك٤خط ٚكخدػخٕ ٝرُي ك ٖ٤سأ ٟـ  ٞٛٝهلَ ـ ؽخرخ ً ه٣ٞخ ً ٜ٣خؿْ
ػـٞصحً مؼ٤لخ ً ٣ٝنشر ٚروزنظ،ٚػْ ِ٣و ٚ٤ػِ ٠ح٧سك ٣ٝشًِ ٚروذ٣ٝ ٚٔ٣غظٔش رنشر ،ٚكؤفزلض
ٛز ٙحُقٞسس ٢ٛ ،فٞسس حُذٗ٤خ ػ٘ذ ٗٞ٣غٌ ،ٞهغٞس ٓ ٫زشس ُٜخ ،ػ٘ق ٝم٤خع.
أٓخ حُلخدػش حُؼخٗ٤ش كوذ كذػض ٗٞ٣ٝغٌ ٞؽخد ،هزَ إٔ ٌ٣ظذ ُِٔغشف ك ٢رُي حُٞهض ،رَ ًخٕ ٣وشأ
حُ٘وذ حُشٝح٣خص ًؼ٤شحً٣ٝ ،ظؤُْ ُلؾِ ٚك ٢حُٜٔٔش حُظ ٢أٝكذط ٚكٜ٤خ حُلٌٓٞش حُشٓٝخٗ٤ش ػخّ ّ1938
اُ ٠رخس٣ظ ك٤غ ًخٕ ٓوشسحً إٔ ٣ؼذ سعخُش ػٖ كٌشس حُٔٞص ك ٢حُؾؼش حُلشٗغ٘ٓ ٢ذ رٞد ُ ٢س.
ك٘ؾزض حُلشد كـؤس كؼخد اُ ٠سٓٝخ ػْ سؿغ اُ ٠رخس٣ظ رؼذ حٗظٜخء حُلشد ُ٤ؼَٔ ك ٢دٝس
حُ٘ؾشٝ،هشس طؼِْ حُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ٝأخز ٣للع حُذسٝط ػٖ ظٜش هِذٝ ،أخز ٣للع ٛز ٙحُذسٝط
ٖٓ أكذ ًظذ حُٔلخدػش حُٔخققش ُ٨هلخٍٝ ،فؼن ُِؼزغ حُز٣ ١وشأ ٙكٛ ٢زح حٌُظخدٌُٚ٘ ،
عشػخٕ ٓخ ط٘ز ٚرؤٕ  ٖٓ %99أكخد٣غ حُ٘خط ٣ ٫خشؽ ػٖ ٛزح حُؼزغ .كظؼِْ كوخثن ؿ٤ش حُِـش،
كوذ أدسى رؤٕ ُ٨عزٞع عزؼش أ٣خّٝ ،إٔ ُٗ٪غخٕ عخهٝ ٖ٤إٔ حُغوق ٣وغ ك ٢أػِ ٠حُلـشسٌُ٘٘ٝ .خ
ٗ ٫ذسى ٛز ٙحُلوخثن حُٔؼشٝكش ا ٫كٔ٘٤خ ٗوشأ ًظذ ح٧هلخٍ ٝخخفش طِي حُظٗ ٢ظؼِْ ٜٓ٘خ حُِـش.
كٌخٗض ٛز ٙحُلخدػش  ٢ٛحُٔٞمٞع حُز ١أدحس ك ُٚٞأٓ ٠ُٝغشك٤خط( ٚحُٔـ٘٤ش حُقِؼخء)ٝحُظً ٢خٕ
٣لٌش إٔ ٣غٜٔ٤خ (طؼِْ حٗ٩ـِ٤ض٣ش ر٤غش)أ ٝحُغخػش حٗ٩ـِ٤ض٣ش ٝحُظً ٢ظزٜخ ػخّ ٝ ،ّ1948ػشمض
ٓ ٍٝ٧شس ػِ ٠أكذ ٓغخسف رخس٣ظ ػخّ  .ّ1950طٔ٤ضص حُؾخق٤خص رخُظلٌي ٝرخُِـش حُـٞكخء
ٝرؼذ رُي أخز ٌ٣ظذ ػذد ٖٓ حُٔغشك٤خص ٓغظخذٓخ ً
حُظ ُْ ٢طؼذ ع ٟٞفٞص سٗ ٖ٤فخدس.
ً
ً
ً
طو٘٤خص ػزؼ٤ش ُِظؼز٤ش ػٖ سإ٣ش كٞم٣ٞش ُِٔـظٔغٓ ،ظخزح حُؼخُْ ٓٞمٞػخ ٓؼ٤شح ُِغخش٣ش ٝحُْ٧
ٝك ٢ػخّ
ك ٢إٓ ٝحكذ ،كؤعظخذّ حُ٧لخظ حٌُؼ٤شس حُ٘ٓ٬طو٤ش ػِ ٠أُغ٘ش ؽخق٤خص عطل٤ش.
 ّ 1951ػشمض ٓغشك٤ظ ٚحُذسطٝ ،ك ٢ػخّ  ّ 1952هذٓض ٓغشك٤ظ ٚحٌُشحعٝ ،٢ك ٢ػخّ
،ّ1960
 ّ 1954هذٓض ٓغشك٤ظ(ٚأٓ٤ذٝ، )ٚ٣هذّ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔغخسف رؼذ رُي ٜٓ٘خ حُخشط٤ض
ٝحُِٔي ٣لظنش ٝ ّ1962ؿ٤شٛخ.
ٝعؤػشك ٓغشك٤ش(حُٔـ٘٤ش حُقِؼخء) ُز٤خٕ حُؼزؼ٤ش ٝحُٓ٬ؼو ٍٞكٛ ٢ز ٙحُٔغشك٤ش.

"(فصول ،ع  .110)1982 ، 32اسلٌن،مارتن ،دراما
مسرح العبث في فرنسا
عثمان ،جوزٌن جودت" ،
الالمعقول،ترجمة صدقً حطاب  .10،ولالستزادة أٌضا ٌنظر :عطٌة ،نعٌم ،مسرح العبث 77،ـ .138
اسلٌن،مارتن"،مسرح الالمعقول"،عرض محمود السمرة(الكوٌت ،العربً ،ع، 4مارس .138) 1969،
حافظ،صبري"،اللغة والالمعقول في مسرح أونيسكو"(اآلداب ،ع، 10أكتوبر.24)1963،
عطٌه،نعٌم،مسرح العبث .109،وٌنظر :حافظ،صبري"،اللغة والالمعقول في مسرح أونيسكو".25
نفسه.25،
عبد الناصر،جمال"،جذور العبث في مسرح يونسكو" (الفٌصل،ع، 203أكتوبر.112)1993،
ج.ل.ستٌان،الدراما الحدٌثة بٌن النظرٌة والتطبٌق،ترجمة محمد جمّول(دمشق ،وزارة الثقافة.359)1995،
مندور،محمد،فً المسرح العالمً(القاهرة،دار الكتب.153)1969،
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مسرحيت ( انمغنيت انصهعاء :) The Bald Prima Doma
ًظزٜخ ٗٞ٣غٌ ٞػخّ ٌُٜ٘ٝ ،ّ 1948خ ػشمض ٓ ٍٝ٧شس ػخّ ٝ ،ّ1950طذٝس حُٔغشك٤ش رٖ٤
حُغ٤ذ عٔ٤غ ٝصٝؿظٝ ٚحُغ٤ذ ٓخسطخٕ ٝصٝؿظٓٝ ،ٚخس ١حُخخدٓشٝ ،سث٤ظ ؿشكش ح٩هلخء.
ٝعؤه ّٞرؼشك رؼل حُ٘ٔخرؽ ٝرؼل حُلٞحس حُز ١ؿش ٟػُِ ٠غخٕ حُؾخق٤خص ُ٤ظـِ ٠حُؼزغ
ٖٓ خُٜ٬خ ،كوذ ًخٕ طشً٤ض ٗٞ٣غٌ ٞك ٢اظٜخس حُؼزغ ػِ ٠حُِـش.
ٔ .ك ٢حُٔؾٜذ ح:ٍٝ٧
حُغ٤ذ عٔ٤غ٣ ٞٛٝ(:وشأ ؿش٣ذط )ٚحُلوٌٓ،٢ظٞد ٘ٛخ إٔ "رٞرٝ ٢حعظ "ٕٞهذ ٓخص!
ٓذحّ عٔ٤غ٣ :آُ ،٢ٜحُٔغٌٓ ،ٖ٤ظٓ ٠خص؟
حُغ٤ذ عٔ٤غٝ :ك ْ٤حٗذٛخؽي ٛزح؟ ُوذ ً٘ض طؼِٔ ٖ٤رُي طٔخّ حُؼُِْ .وذ ٓخص ٓ٘ز ػخٓ.ٖ٤
ًٔخ طزًشٝ ،ٖ٣مد كنشٗخ ؿ٘خصط٘ٓ ٚز ػخّ ٗٝقق.
ٓذحّ عٔ٤غ :هزؼخ ً أرًش رُيُ .وذ طزًشط ٚػِ ٠حُلٞس ٫ ٢ٌُ٘٘ٝ .أدسُٔ ١خرح حٗذٛؾض أٗض
كٔ٘٤خ هشأص رُي ك ٢حُـش٣ذس.
ً
حُغ٤ذ عٔ٤غٛ :زح ُ٤ظ ٌٓظٞرخ ك ٢حُـش٣ذس ،كوذ ٓنض ػ٬ع ع٘ٞحص ٓ٘ز أػِ٘ٞح ػٖ ٝكخطٚ
ُوذ طزًشص رُي ػٖ هش٣ن طذحػ ٢ح٧كٌخس.
ٓذحّ عٔ٤غ :خغخسس ُ ..وذ ًخٕ ٣زذ ٝد ٕٝع٘ ٚحُلو٤وش.
حُغ٤ذ عٔ٤غً :خٗض أؿَٔ ؿؼش ك ٢رش٣طخٗ٤خ٣ ٌٖ٣ ُْ..زذ ٝك ٢ع٘ ٚحُلو٤وش(.رٞر)٢حُٔغٌ،ٖ٤
أسدع ع٘ٞحص ًخٗض هذ حٗونض ٓ٘ز إٔ ٓخصًٝ ،خ ٕ ؿغذ٣ ٫ ٙضحٍ ٓلظلظخ ً رلشحسط .ٚؿؼش
ك٤ش كو٤وشً ًْ .خٕ ٓشكخ ً.
ٗـذ ٖٓ خٛ ٍ٬زح حُلٞحس رؤٕ حُلذ٣غ ٣قذس د ٕٝطلٌ٤ش ٝدٝ ٕٝػُ ،٢زُي ٗ ٫ـذٓ ٙظؤًذ
طٔخٓخ ً ٓٔخ ٣و ٍٞكٔؼ٣ ً٬و ٍٞإٔ(رٞرٓ)٢خص ٓ٘ز ػخّ ٗٝققٝ ،رؼذٛخ ٣وٓ ٍٞنض ػ٬ع ع٘ٞحص
ػِٞٓ ٠ط٣ ٝ ٚغظطشد رؼذٛخ ٣ٝو ٍٞأسرغ ع٘ٞحص ٝ ،كظ ٠إٔ حُضٖٓ ٝحكذ ك ٬طٞؿذ ٓؼخ٤٣ش ُ،ٚ
ًٝؤٗ٣ ٚؾ٤ش اُ ٠حُٞمغ حُزٗ ١ؼ٤ؾ ٚكخ٣٧خّ ٝح٧ػٞحّ رذص ُ٘خ سٝط٤٘٤ش ،د ٕٝإٔ ٗذسى رٔشٝسٛخ،
كٌؤٕ ح٧سرغ ع٘ٞحص ػخّ أ ٝػخٓ.ٖ٤٤
ٕ٬ٓ ٌٖٔ٣ٝ .كظش حُٔؾٜذ حُشحرغ أ٣نخ ً ك٤غ ٣ظلذع حُغ٤ذ ٓخسطخٕ ٓٝذحّ ٓخسطخٕ ٓغ رؼنٜٔخ
(ٝهذ أطٞح ٓغ رؼنٜٔخ اُ٘ٓ ٠ضٍ حُغ٤ذ عٔ٤غ)ًٝؤٜٗٔخ ٣ ٫ؼشكخٕ رؤٜٗٔخ صٝؿخٕ.
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ :ػلٞحً ٣خ ع٤ذط٣ ،٢زذ  ،٢ُ ٝار ح ُْ أًٖ ٓخطجخ ً أٗ٘ ٢عزن إ حُظو٤ض ري ك٢
ٌٓخٕ ٓخ؟
ٓذحّ ٓخسطخٕٝ :أٗخ أ٣نخ ً ٣خ ع٤ذ٣ ،١زذ ٢ُ ٝأٗ٘ ٢حُظو٤ض ري كٌٓ ٢خٕ ٓخ.
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ :أ٣ ٫ـٞص أُٗ٘ٔ ٢لظي٣،خ ع٤ذط، ٢كٓ ٢ذ٘٣ش ٓخٗؾغظش،ػٖ هش٣ن حُقذكش ؟
ٓذحّ ٓخسطخٕٛ :زح ؿخثض ؿذحً  .كؤٗخ أفٓ ٖٓ ً٬ذ٘٣ش ٓخٗؾغظش٣،خ ع٤ذط ٫ ٢ٌُ٘٘ٝ. ٢أطزًش
ؿ٤ذحً٣ ،خ ع٤ذط ٫ ، ٢أعظط٤غ حُـضّ رؤُٗ٘ٔ ٢لظي ٘ٛخى أّ .. ٫
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ٣ :خ اُ ،٢ٜؽ٢ء ػـ٤ذ..أٗخ ًزُي أفٓ ٖٓ ً٬ذ٘٣ش ٓخ ٗؾغظش ٣،خ ع٤ذ. ١
ٓذحّ ٓخسطخٕ :ؽ٢ء ػـ٤ذ ..
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ :ؽ٢ء ػـ٤ذٓ ًَ...خ ٘ٛخى٣ ،خ ع٤ذ، ١أٗ٘ ٢ؿخدسص ٓذ٘٣ش ٓخ ٗؾغظش ٘ٓ ،ز
خٔغش أعخر٤غ طوش٣زخ ً.
ٓذحّ ٓخسطخٕ :ؽ٢ء ػـ٤ذ٣ ..خ ُٜخ ٖٓ ٓقخدكش ؿش٣زش..كؤٗخ أ٣نخ ً ٣خ ع٤ذ، ١ؿخدسص ٓذ٘٣ش
ٓخ ٗؾغظش ٓ٘ز خٔغش أعخر٤غ طوش٣زخ ً .
كتبها أوالً بالفرنسٌة . ( La cantatrice chauve (:لقد قوبل ممثلو ا لمسرحٌة حٌن عرضت ألول مرة ،بالبٌض
الفاسد والطماطم والضجٌج ،وغٌرها من األسالٌب التً تعبر عن الرفض ،أما فٌما بعد ،فقد استمر عرض هذه المسرحٌة
وبنجاح ساحق .فً هذا ٌنظر :عثمان ،جوزٌن جودت"مسرح العبث في فرنسا".110 ،
ٌونسكوٌ،وجٌن،المغنٌة الصلعاء،ترجمة حمادة إبراهٌم،مراجعة سٌد عطٌة أبو النجا(المسرح العالمً،الكوٌت،وزارة
اإلعالم ،أكتوبر. 73_ 72)1972،
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حُغ٤ذ ٓخسطخٕٝ :أخزص هطخس حُؼخٓ٘ش ٝحُ٘قق فزخكخ ً حُز٣ ١قَ ُ٘ذٕ ك ٢حُخخٓغش ا٫
حُشرغ٣ ،خ ع٤ذ.١
ً
ٓذحّ ٓخسطخٕ  :ؽ٢ء ػـ٤ذ .ؽ٢ء ؿش٣ذ٣ .خ ُٜخ ٖٓ ٓقخدكشُ .وذ أخزص أٗخ أ٣نخ ٗلظ
حُوطخس ٣خ ع٤ذ.١
٣ٝغظٔشحٕ ك ٢رًش ٓخ كذع ُٜٔخ ٝأ٣ ٖ٣وط٘خٕ٣ٝ ،قلخٕ ٓ٘ضُٜٔخٝ ًَٝ ،حكذ ٜٓ٘ٔخ ٣ظؼـذ
ُِٔقخدكش حُظ ٢طـٔغ رٜٔ٘٤خ٣ ٫ٝ ،ظزًشحٕ أٜٗٔخ صٝؿخًٕٝ .ؤٗ٘خ كٛ ٢ز ٙحُل٤خس ٗؼ٤ؼ ك ٢ؿشرش،
كظ ٠حُٔوشر ٖ٤ؿذحً ٗ ٫ؼشكٗ ٫ٝ ْٜؾؼش رٞؿٞد.ْٛ
ٖٝ .كٓ ٢ؾٜذ آخش ،ك ٢حُٔؾٜذ حُلخد ١ػؾش طظلذع حُؾخق٤خص ٓؼخً ،د ٕٝإٔ ِ٣ظوٞح كٍٞ
ٓٞمٞع ٝحكذ.
ً
ٓذحّ ٓخسطخٕ  :أعظط٤غ إٔ أؽظش ١خ٘ـشح ٧خٝ،٢أٗض  ٫طغظط٤غ إٔ طؾظش ١أ٣شُ٘ذح ُـذى .
حُغ٤ذ عٔ٤غ  :اٗ٘خ ٗٔؾ ٢ػِ ٠أهذحٓ٘خ ٌُ٘٘ٝ،خ ٗغظذكت رخٌُٜشرخء أ ٝحُللْ .
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ :حُز٣ ١ز٤غ حُ ّٞ٤ػٞسحً ،عِٔ٤ي ؿذحً ػٞسحً.
ٓذحّ عٔ٤غ :ك ٢حُل٤خس ٣ـذ ػِ٘٤خ إٔ ٗ٘ظش ٖٓ حُ٘خكزس.
ٓذحّ ٓخسطخٕٗ :غظط٤غ إٔ ٗـِظ كٞم حٌُشع ،٢كٔ٘٤خ ٌُِ ٌٕٞ٣ ٫شعً ٢شع.٢
حُغ٤ذ عٔ٤غ٣ :ـذ ػِ٘٤خ دحثٔخ ً إٔ ٗلٌش ك ًَ ٢ؽ٢ء.
حُغ٤ذ ٓخسطخٕ :حُغوق كٞم..ح٧سك طلض.
ٓذحّ عٔ٤غ :كٔ٘٤خ أهٗ ٍٞؼْ ،كٜز ٙهش٣وش ك ٢حٌُ.ّ٬
ٌٛٝزح ٣ذٝس حُلٞحس ك ٢ؿٔ٤غ حُٔؾخٛذ  ،د ٕٝإٔ ٣ل ْٜحُٔوقذ ٖٓ حٌُ ،ّ٬أ٘ٛ ٌٕٞ٣ ٝخى ط٬كْ
ك ٢حُِـش  ،أ ٝحسطزخه ك ٢حُلذ٣غ ٓغ حُؾخق٤خص ،كخُلذ٣غ ٓ ٫ؼ٘٣ ْٜٗ٧ ،ُٚ ٠ظلذػ ٕٞد ٕٝإٔ
٣لٌشٝح ك٣ ٫ ْٜؾؼشُ ،ٕٝزُي ك ْٜكخهذ ٖ٣ح٩كغخط رخُٞحهغ ك.ُْٜٞ
حعهيق عاو عهى انًسشديت :
أ :ً٫ٝرخُ٘غزش ُِٔٞمٞع (حُٔـ٘٤ش حُقِؼخء)ُْ ٘ٛ ٌٖ٣خى ٓـ٘٤ش فِؼخء ك ٢حُٔغشك٤ش ً ٌُٖٝخٕ
ٞ٣ؿذ ٓـ٘٤ش ؽوشحء (  )Blondكؤخطؤ أكذ حُٔٔؼِٗٝ ٖ٤طوٜخ (  )Baldفِؼخء ،كنلي ٗٞ٣غٌٖٓٝ ٞ
ٓؼ ٚك ٢أػ٘خء ػَٔ حُزشٝكخص(حُظـشرش) ،كـؼَ حُخطؤ ػ٘ٞحٗخ ً ُٜخ.
٣ٝوٗٞ٣ ٍٞغٌٗ ٞلغ(:ٚػْ ؿؼِ٘خ ٖٓ ٛزح حُخطؤ حعٔخ ً ُِٔغشك٤شٝ ،رخُطزغ ؿّ٤شٗخ أ٣نخ ً ح٩ؽخسس اُٜ٤خ
كٗ ٢ـ حُٔغشك٤ش ٓٔخ ؿؼِٜخ أًؼش اؿشحرخًٛٝ ،زح رخُنزو ٓخ ً٘ض أسٓ ٢اُ.)ٚ٤
ػخٗ٤خ ً :أخزص فٞسس حُؾخق٤خص حُٔ٘ذٛؾش ٖٓ كو٤وش ٝؿٞدٛخٝ ،حُٔلظخؿش ُؾشف أرغو ح٧ؽ٤خء،
ٓؼَ حٌُٔخٕ حُزٞ٣ ١ؿذ ٕٝكٓٝ ،ٚ٤خرح ٣لنِ ٖٓ ٕٞحُطؼخّ٣ ٖٓٝ ،ظضٝؽ ٖٓ؟ ٖٓ ،حٌُظخد حُز١
طؼِْ رٗٞ٣ ٚغٌ ٞحُٔلخدػش رخُِـش حٗ٩ـِ٤ض٣ش.
ػخُؼخ ً :ؿؼَ ٗٞ٣غٌ ٞكٛ ٢ز ٙحُٔغشك٤ش حُؾخق٤خص طؼَٔ رطش٣وش آُ٤ش ٝ،فٞس ُ٘خ حُل٤خس حُظ٢
طل٤خٛخ ػخثِش عٔ٤غ٣ٝ .غظٗٞ٣ َٜغٌٓ ٞغشك٤ظ ٚرقٞص عخػش طذم حُخخٓغش ٓغخ ًء ك٘ٓ ٢ضٍ
حُؼخثِش،ػْ طذم حُغخرؼش فزخكخ ً رؼذ رنؼ ٚدهخثن ،ػْ حُؼخُؼش فزخكخً ،ػْ حُخخٓغش فزخكخًٛ ًَٝ ،زح
٣لذع كٓ ٢ؾٜذ ٝحكذ هق٤ش ٝخ ٍ٬كظشس ٝؿ٤ضس .أ٣نخ ً ٣ذٝس كٞحس ٓغظل٤ل ك ٍٞاكذٟ
)Bobby Watson
حُؼخث٬ص حُظْ ُ٣ ٢ذػَ ٠ؿٔ٤غ أكشحدٛخ ٖٓ حُشؿخٍ ٝحُ٘غخء رٞرٝ ٢حطغ(ٕٞ
ٝحُـش٣ذ إٔ ؽخق٤خص حُٔغشك٤ش طخؾ ٠إٔ ٣ق٤زٜخ حَُِٔ رغزذ أكخد٣غ ح٩هلخث، ٢ك ٌٖٔ٣ ٬إٔ
طٌ ٕٞحُل٤خس أًؼش ِٓٔٓ ً٬خ  ٢ٛػِ ٚ٤ح.ٕ٥رُي حَُِٔ حُز٘٣ ُٖ ١ظ ٢ٜأ٣ ٝظ٬ؽ.٠
نفسه 81 ،ـ .88
نفسه.128،
محسن ،حسن ،المؤثرات الغربٌة فً المسرح المصري العربً المعاصر.64 ،
ٌونسكو،مقدمة مسرحٌة المغنٌة الصلعاء.46 ،
محسن ،حسن ،المؤثرات الغرٌبة فً المسرح المصري المعاصر.64 ،
ت.ج.أ .نلسن،نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب والمسرح والسٌنما،ترجمة ماري نصٌف، 220،وما بعدها.
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سحرؼخ ً :عخش٣ش ٗٞ٣غٌ ٝ ٞط ٌٜٚٔرخُِـش ٝفَ اُ ٠كذ حُظ٬ػذ رخٓ٧ؼخٍ حُغخثشس ك٤وِذ ٓؼ ً٬حُٔؼَ
حُغخثش (:كن ٣نش خ٤ش ٖٓ كن ٣غش) ،ك٤و(:ٍٞرخهَ ٣نش خ٤ش ٖٓ كن ٣غش)٣ٝ ،طخُذ رؤٕ
 ٌٕٞ٣أدحء حُٔٔؼِ ٖ٤ؿخدحً ًَ حُـذ.
خخٓغخ ًٞ٣ ٫ :ؿذ ُِٔغشك٤ش ٜٗخ٣شٌُٜ٘ٝ ،خ ك ٢كشًش دحثش٣ش طشؿغ اُٗ ٠لظ حُلٞحس حُظ ٢رذأص رٚ
 ٌُٖٝحُلٞحس ٣ظزذٍ ٖٓ آٍ عٔ٤غ اُ ٠آٍ ٓخسطخٕ٣ٝ ،وٗٞ٣ ٍٞغٌ ُْ ٢ٗ٧ٝ( : ٞأؿذ ٜٗخ٣ش أخشٟ
،هشسٗخ أ ٢ٜ٘ٗ ٫حُٔغشك٤شٝ ،إٔ ٗؼٞد رٜخ اُ ٠رذح٣ظٜخ  ٢ٌُٝ .أُلض حٗ٧ظخس اُ ٠حُطز٤ؼش حُظزخدُ٤ش
ُِؾخق٤خص ٝآٌخٕ ٝمغ حُٞحكذ ٓلَ ح٥خش كٌشص ك ٢إٔ أعظزذٍ ك ٢حُٜ٘خ٣ش حُـذ٣ذس ،آٍ عٔ٤غ
رآٍ ٓخسطخٕ.
عخدعخ ً :حُِـش ك ٢حُٔغشك٤ش ٓلٌٌش  ٫ٝطشحرو رٜ٘٤خ ،كٓ ٢ٜـشد ػشػشس ،طئًذ ػذّ ؿذ ٟٝح٫طقخٍ
كوذ ًخٕ طشً٤ض ٗٞ٣غٌ ٞك ٢اظٜخس حُؼزغ ػِ٠
أ ٝطزخدٍ ح٧كٌخس ٝػذّ ح٩كقخف ػٔخ طش٣ذ.
حُِـش.
ً
عخرؼخٞ٣ :ؿذ ك ٢حُٔغشك٤ش كـٞحص ػذ٣ذس ٖٓ خ ٍ٬حُقٔض حُٔظٌشس ًٝؤٕ ح٧ؽخخؿ ٣ظٌِٕٔٞ
ٓ ْٛٝؾـ ُٕٞٞرـٞحٗذ أخش ٟطـؼِ٣ ْٜقٔظ ٕٞػْ ٣ظٌِٔ ،ٕٞكظ ٠اٗ ٚك ٢رؼل ح٧ك٤خٕ ٘٣وطغ
حُلذ٣غ.

بيكيت :Becket

ُٝذ ر٤ٌ٤ض ك ٢درِٖ ػخّ  ٖٓ ّ 1906أر ٖ٣ٞأ٣شُ٘ذ ،ٖ٤٣دسط حُلشٗغ٤ش ٝأفزق ٓذسعخ ً ُٜخ ًٔ،خ
حؽظـَ ٓذسعخ ً ُِـش حٗ٫ـِ٤ض٣ش  ٌُٚ٘ ،طخِ ٠ػٖ حُؼَٔ رؼذ ػذس ع٘ٞحص ٝحٗوطغ رخ٫ؽظـخٍ رخ٧دد،
ٝهذ ًظذ هقظ ٚحٞٓ( ٠ُٝ٧سكٝ ) Murphy ٢هذ رو ٠ك ٢كشٗغخ هٞحٍ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ،
ٝرؼذ حُظلش٣ش رذأ حٌُظخرش رخُلشٗغ٤ش كٌظذ ٓغشك٤خط ٚحُظ ٢أُٜٝخ(:ك ٢حٗظظخس ؿٞدWaiting for ٝ
ٝ )Godotحُظً ٢ظزٜخ ػخّ  1952ػْ( ُؼز ٚحُٜ٘خ٣ش (Finale Patieػخّ (ٝ .ّ1957ح٣٧خّ حُغؼ٤ذس
 ، ٍٍ(Happy daysػخّ ٝ ّ1961ؿ٤شٛخٝ .ك ٢ػخّ ُ٘ٓ ّ1969ق ؿخثضس ٗٞرَ ُ٦دحد ،رٌٕٞ
أػٔخُٓ ٚقٞؿش روِن حٗ٩غخٕ حُٔؼخفش ،حُظخث ٚك ٢دٝحٓش حُلشحؽ ،ؿ٤ش أٗ ٚك٘ٓ ٖ٤ق حُـخثضس ُْ
٣لنش ك٘٣ ٜٞلش ٖٓ حُل٤خس حُؼخٓش ٝحُٔظخٛش حُخذحػش.

مسرحية(في انتظار جىدو : ( Waiting for Godot
ًظزٜخ ك ٢ؽٜش ٝحكذ ػخّ ٝ ، ّ 1952طشؿٔض اُ ٠طغؼش ػؾش ُـشٝ ،حُظٓ ٢لٞسٛخ ػِ٠
حُؼضُش ٝحُوِن  ٝحُ ٬أَٓٝ ،حٗ٫ظظخس حُز٘٣ ٫ ١ظ٣ٝ ،٢ٜو ٍٞا٣غِٖ ػٜ٘خ( :رؤٜٗخ طُٞذ طشهزخ ً ٝطٞطشحً
دسحٓ٤خ ً رخُشؿْ ٖٓ أٜٗخ ٓغشك٤ش ٣ ٫لذع كٜ٤خ رخُٔؼ٘ ٠حُلشكُِ ٢لذع ؽ٢ء ،رَ ٝ ٢ٛمؼض
ُظظٜش أٗ ٌٖٔ٣ ٫ ٚإٔ ٣لذع ؽ٢ء أرذحً ك ٢حُل٤خس حٗ٩غخٗ٤ش .
ك ٢حُٔغشك٤ش (ك ٬د٤ٔ٣ش (ٝ) Vladimir Didierحعظشح ؿٔٛٝ (Estragonongo ٕٞخ ٘٣ظظشحٕ
ؽخقخ ً ٣ذػ (٠ؿٞدٔٛٝ ، )Godot ٝخ ٣ ٫غظط٤ؼخٕ حٗ٫قشحف ،كٜٔخ ك ٢كخُش حٗظظخس٣ٝ ،ظلذػخٕ
ك ٢أ ١ؽ٢ء ٝإ ُْ ٓ ُٚ ٌٖ٣ؼ٘ ٠كظٔ٣ ٠ش حُٞهض ٣ٝ ،ظٜش ك ٢حُٔغشك٤ش أ٣نخ ً (رٞصٝ
سٌرو ،جنفٌٌف ،تارٌخ المسرح الحدٌث ،ترجمة :بدر الدٌن القاسم (مطبعة جامعة دمشق.45)1974،
عطٌه،نعٌم،مسرح العبث .128 ،والمقالة .427 :وٌنظر :ت.ج.أ.نلسن،نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب والمسرح
والسٌنما،ترجمة ماري نصٌف.221 ،
اسلٌن،مارتن ،دراما الالمعقول،ترجمة صدقً حطاب.18،
حافظ،صبري"،اللغة والالمعقول في مسرح أونيسكو " .26وقد أعطى شاهٌن ،عمر ،تفسٌراً نفسٌا ً للمسرحٌة ،لذلك
ٌنظر مقالته"األسس النفسٌة لمسرح الالمعقول" (القاهرة ،المجلةٌ ،ونٌو 57)1963 ،ـ.62
"،ترجمة :سعد أردش (المجلة
فولى،واالس "،مسرح صامويل بيكيت بين انتظار جودو ولعبه النهاية
ٌ،ناٌر.57)1963،
" (الحرس الوطنً،فبراٌر . 120)1990 ،ولالستزادة ٌنظر :المرعً،فؤاد
"العبث ينعى صامويل بيكيت
ومرشحة،محمد،األدب والنقد فً الغرب(،منشورات جامعة حلب.433)2000،
كتبها بالفرنسٌة بعنوان) En attendant Godot (:
اسلٌن ،مارتن،دراما الالمعقول.12،
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 )Lucky ٢ٌُ(ٝ)Pozzoك٤غ ٣ـش رٞص ٢ٌُ ٝرلزَ ٣ ٞٛٝلَٔ حُٔظخع  ،..ػْ ٣خظل٤خٕ٣ٝ ،ظٜش
كـؤس ؿ٣ ّ٬زؾش روذ( ّٝؿٞد)ٝك ٢حُ ّٞ٤حُظخُ٣ ٫ ٌُٚ٘ٝ..٢ؤط٣ٝ ٢ظٜش حُـ٤ُ ّ٬خزش رؤٗ ٚع٤ؤط ٢ك٢
حُ ّٞ٤حُظخُٝ ،٢ط٘ظ ٢ٜحُٔغشك٤ش د ٕٝظٜٞس(ؿٞد.)ٝ
حعْ (ؿٞدٓ)ٝؾخرٌُِٔ ٜٚش(ؿٞد )Godرخٗ٫ـِ٤ض٣ش ( ٞٛٝهللا)ُ ،زُي كٔـ٤ج ٞٛ ٚحُز ١ع٘ٔ٤لْٜ
ح٫هٔج٘خٕ ،ك٘ٓ ٜٞوز حُزؾش٣شًٝ ،ؤٗ٣ ٚؾ٤ش رخٗظظخس ؿٞد ٝحُـ٤ش ٓظلون ٝح٩كغخط رٞهؤس حُضٖٓ،
ُؼِ ٚأسحد إٔ ٣ئًذ ػ٘قش حُلشحؽ حُشٝك ٢حُز٣ ١ؼخ ٚ٘٣حُـشر ٢حُـ٤ش حُٔئٖٓ ك ٜٞرؼ٤ذ ػٖ
حُؾش٣ؼشُ ،زُي ك ٜٞك ٢خٞف ٝهِن دحثْ ٝم٤خع ٓغظٔش.
يظاىش انعبث في انًسشديت:
ٔ .حُضٖٓ  ٞٛحُغزذ حُٔزخؽش كٓ ٢ؼخٗخس حٗ٩غخٕٝ ،إٔ ٣ل٤خ حُٔشء ٣ؼ٘ ٢إٔ ٣ؼخًٗٔ ،٢خ إ حُضٖٓ
 ٞٛحُلشحؽ حُذحثْ حُز٣ ١غزذ ح٩كغخط رخ ُْ٧حٗ٩غخٗ ٢حُٔظٞحفَ ك٘٤ظخر ْٜحُؾؼٞس رخُخٞف
ٝحُوِنٗٝ ،ظ٤ـش ُزُي كبٕ ح٧ؽخخؿ ٣ظٌِٜٔ٤ُ ٕٞشرٞح ٖٓ ٛزح ح٩كغخط حُذحثْ :
ك ٬د٤ٔ٣ش ٣):زذ ٝهِوخ ً) هَ أ ١ؽ٢ء.
حعظشح ؿٓ : ٕٞخرح ٗلؼَ حٕ٥؟
ك٬د٤ٔ٣ش ٘ٗ :ظظش ؿٞد.ٝ
حعظشح ؿٛ :ٕٞزح فل٤ق(.فٔض)
ك٬د٤ٔ٣شٓ :خ أفؼذ ٛزح حٓ٧ش.
ٝٝف ٍٞؿٞد٣ ٝؼ٘ ٢اٗوخر ُٜئ٫ءٝ،حُخ٬ؿ ٖٓ حُنـش حُضٓ٘ٝ ٢حٌُٔخٗ.٢
ك٬د٤ٔ٣ش :ع٘٘ظلش ؽ٘وخً،ؿذحً ،ا ٫ارح أط ٠ؿٞد.ٝ
حعظشح ؿٝ :ٕٞإ أط٠؟
ك٬د٤ٔ٣ش  :كغ٘٤وزٗخ.
ٕ .حُظٌشحس حٌُٔ٤خٗ٧ ٢ٌ٤كذحع حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤ش،ك٘٣ ْٜظظش ّٞ٣ ًَ ٕٝهذ ّٝؿٞدٝ ٝر٘لظ
حُٔؼخٗخس،كظ ٠إٔ ً٣ ْٜٓ٬ظٌشس:
حعظشحؿ٤ٛ :ٕٞخ ُ٘ـخدس حٌُٔخٕ.
ك٬د٤ٔ٣ش ٗ ٫ :غظط٤غ.
حعظشحؿُٔ :ٕٞخرح؟
ك٬د٤ٔ٣ش ٘ٗ :ظظش ؿٞدٝ
حعظشحؿٛ:ٕٞزح فل٤ق.
ٝحُز ١ؿؼِٜٔخ ٘٣ظظشحٕ ٢ٛ ،حُظشٝف حُغ٤جش حُظٔ٣ ٢شحٕ رٜخ
ك٬د٤ٔ٣ش  :أطظؤُْ؟
حعظشحؿ٣:ٕٞئُٔ٘ .٢أٗ٣ ٚش٣ذ إٔ ٣ؼشف ارح ً٘ض أطؤُْ أّ .٫
ٖ .حٗ٫ظظخس ٣غٔق رخُؼ٤ؼ رؤَٓ ٜٗ ٫خثٓ ٢طِنٛٝ ،زح ػزغ ٕ٧ ،ح٧ؽخخؿ ط٘ظظش ٝطؼخٗ٢
رغزذ ٛزح حٗ٫ظظخس ،ك ٢حُٞهض ٗلغٜٗ٧ ،ٚخ طؼ٤ؼ حُؼزؼ٤ش ،فل٤ق إٔ حُٞهض ٔ٣شًَ ٌُٖ ،
ؽ٢ء ٣ؾ٤ش اُ ٠حُلشحؽ.
ٗ .ح٧ؽخخؿ ػخؿض ٕٝػٖ ٝمغ اؽخسحص طلذد ٓٞهؼ ْٜحُضٓخٗ ٢ك ٢حُٞؿٞد ،كخٗ٩غخٕ دحثْ
حُزلغ ػٖ ٣ٞٛظ ٚك ٢حُؼخُْ حٗ٩غخٗ ٢حٌُز٤ش ٝحُٔظ٘خهلُ ،زُي ك ٜٞدحثْ حَُِٔ ٣ ٫ٝ،ـذ ٓخشؿخ ً
ٖٓ رُي حَُِٔ ٝحُلشحؽ ا ٫رخُظؼز٤ش حٌُ ٢ٓ٬أ ٝحُلشً،٢كِ٤ـج ٕٞاُ ٠حُِؼذ رخٌُِٔخص  ،كخُِـش
عثمان ،جوزٌف"،مسرح العبث في فرنسا" .12،المرعً،فؤاد ومرشحة،محمد،األدب والنقد فً الغرب.442،
المرعً،فؤاد ومرشحة،محمد،األدب والنقد فً الغرب.437،
بٌكٌت،صموٌل،فً انتظار جودو،ترجمة فاٌز اسكندر( القاهرة،الهٌئة المصرٌة.13)1970،
نفسه.124،
نفسه.89،
نفسه.8،
المرعً،فؤاد ومرشحة،محمد،األدب والنقد فً الغرب.440 ،
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ٝ ٢ٛعِ٤ش حُِؼذ ٝحُظغِ٤ش ،كظ ٠طِٗ ٢ٜلغٜخ ٝرخُظخُٓ ٢ؾخٛذٛخ ،رخُلشًخص ٝطذحخَ حُلٞحس
ٝح٫عظشخخء كظ ٠حُ٘ ،ّٞكظ٣ ٠زِؾ حُظٜش٣ؾ رغِٞى ؿش٣ذ ٞ٣ك ٢رؼزؼ٤ش حُل٤خس.
ٝكذس حٌُٔخٕ ٝحُظ ٢طزذ ٝك ٢حُٔ٤ذحٕ حُٔٞكَ حُز ١طلظِ ٚؽـشس ٝحكذس ٗلِ٤ش ًخُٔؾ٘وش حُظ٢
ٞٛٝ
طذػٔٛٞخ اُ ٠حُظلٌ٤ش ك ٢ؽ٘ن أٗلغٜٔخٌٓ ٞٛٝ ،خٕ ٣قٞس ػذّ آٌخٕ ٝؿٞد(ؿٞد)ٝ
ٌٓخٕ ٞ٣ك ٢رؼزغ حٗظظخس ْٛكٌٓ ٢خٕ ؿش٣ذ هزسٛ،زح رخ٩مخكش اُ ٠أٗ ٚعـٖ ٞ٣ ٫ك ٢رؤ١
ؽ٢ء.
حُضٖٓ حُٔغشك ٢دحثش ،١ك٘٤ظ ٢ٜك٤غ ٣زذأ ،رَ إ ًَ ٓ ّٞ٣خ  ٞٛا ٫طٌشحس عخ٤ق ُٔخ عزو،ٚ
كِ٤غض ٘ٛخى ٜٗخ٣ش ٫ ،عؼ٤ذس ٓ ٫ٝؤعخ٣ٝش.
كشًش حُٔغشك٤ش عِغِش ٖٓ حُزذح٣خص ٝحُظٞهلخص ٖٓ ًَٝ ،حُٔخمٝ ٢حُٔغظوزَ أٓش ؿ٤ش ٓلون
ُذسؿش إٔ حُلخمش ٣نلٞٗ ٢ػخ ً ٖٓ حُلو٤وش حُٔخزُٞش.
حُؾخق٤خص  ٫طغظ٘ذ اُٗ ٠ـ ٓذسٝط رؼ٘خ٣ش ،ك ٬رذ ٖٓ ح٫خظشحعُٝ ،ذٜٔ٣خ كش٣ش ،كٌْ ح اٗٚ
ٞ٣ ٫ؿذ ؽ٢ء ٣و٤ُ ،ُٚٗٞٞظ ػٔش ٖٓ ؽ٢ء ٣خظشػخٗ ،ٚكظ ٠طـذٓ ٝلخدػظ ْٜح ٣ ٫ ،شرطٜخ خ٤و
ٓظٞحفَ ،طخكٚس ٓ ،زخد٫ص طِوخث٤ش٘ٓ ،خهؾخص صحثلش أؿِزٜخ ٌ٣ ٫ظَٔ٣ .ل ًَ ٕ٫ٞؽ٢ء٤ً ،لٔخ
حطلنٝ .حُؾ٢ء حُٞك٤ذ حُزٌِٔ٣ ٫ ١خٕ كؼِٓ ٞٛ ٚـخدسس حٌُٔخٕ ٝحٗظٜخء ٝؿٞدٔٛخ ،كؼِٜٔ٤خ حُزوخء
ٜٔٗ٧خ ك ٢حٗظظخس ؿٞد.ٝ

نفسه.440 ،
ج.ل .ستٌان ،الدراما الحدٌثة،ترجمة محمد جمّول.347،
فولً،واالس"،مسرح صامويل بيكيت"58،
عثمان ،جوزٌن "،مسرح العبث في فرنسا".112 ،
عطٌة ،نعٌم  ،مسرح العبث.77،
هنجلف ،الالمعقول ،عبد الواحد لؤلؤة.82/5،

14

التأثري الغربي لالمعقىل على املسرح العربي:
هذ ُ٣ظٖ رؤٕ (أدد حُٓ٬ؼو ) ٍٞرٔخ أُّقٓ،ؼٓ : ً٬غشك٤ش ٣خ هخُغ حُؾـشس ـ أ ٠ُٝحُٔغشك٤خص
حُـ٤ش ٓؼوُٞش ـ ٝرٔخ طشؿْ ٖٓ ٓغشك٤خص اُُ ٠ـظ٘خ حُؼشر٤ش ،رؤٗ ٚكشًش ؿذ٣ذس طٔخٓخ ً ػِ ٠طخس٣خ٘خ
ح٧در ٌُٖٝ .٢هذ عزوض ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞحُـشر ، ٢كشًخص ٓٔخػِش ك ٢أدر٘خ حُؼشر٘ٓ،٢ز أًؼش ٖٓ
ػؾش ٖ٣ػخٓخً ،ؿ٤ش أٜٗخ ُْ طِن ٖٓ حٛ٫ظٔخّ ٓخ ُو٤ظ ٚكشًش حُُٝ .ّٞ٤ؼَ رؾش رٖ كخسط أؽخس اُ٠
رُي كً ٖ٤ظذ ٓغشك٤ظٓ(ٚلشم حُطش٣ن ػخّ ٣)ّ1938و٤ُ (: ٍٞغض حُشٓض٣ش ٘ٛخ رٔٞهٞكش ػِ٠
حُشٓض رؾ٢ء اُ ٠ؽ٢ء آخشٌُٜ٘ٝ ،خ كٞم ٛزح ،حعظ٘زخه ٓخ ٝسحء حُلظ ٖٓ حُٔلغٞطٝ ،ارشحص
حُٔنٔش ٝطذ ٖ٣ٝحُِٞحٓغ ،ربٔٛخٍ حُؼخُْ حُٔظ٘خعن حُٔظٞحمغ ػِ ٚ٤حُٔخظِن حخظ٬هخ ً ٌ٣ذ أرٛخٗ٘خ هِزخ ً
ُِؼخُْ حُلو٤و ٢حُزٗ ١نطشد ك)ٚ٤
ٌٛ ٝزح ٗـذ إٔ سٓض٣ش رؾش رٖ كخسط طلن ٢رخُؼٞسس ػِ ٠حُٔؤُٞف ك ٢حُٔـظٔغٝ .هذ أًذ رؾش
كخسط ٓشس أخشٛ ٟزح ح٫طـخ ٙكٓ ٢وذٓظُٔ ٚـٔٞػش هقق( ٚعٞء طلخ)ْٛحُظٗ ٢ؾشٛخ ػخّ
 ) :ّ1942كخُوقش ُ٤غض ُِظغِ٤ش :ػِٜ٤خ إٔ طؼ٤ش حُوخسة ٝإٔ طؾـَ رخُ .ٚرَ ؽؤٜٗخ إٔ طٌٕٞ
ؿغخص طظ٬كن ػُِٞ ٠ف حُل٤خس ...ػخرؼش رلن حُطز٤ؼش حُٔغظل٤نش).
ٜٔٓٝخ  ٖٓ ٌٖ٣أٓش كبٕ ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞرٔل ٜٚٓٞحُؼزؼ،٢ظخٛشس ٓغظٞسس ك ٢ح٧دد حُؼشر،٢
ٝظٜش طؤػ٤ش ٙػِ ٠حُٔغشف حُٔقش ،١كظٜشص رؼل حُٔغشك٤خص حُظ ٢طظغْ رخقخثـ ٓغشف
حُٓ٬ؼوٝ ٍٞحُؼزغ إ ك ٢حُٔٞمٞع أ ٝحُؾٌَ ٓؼَ٣ :خ هخُغ حُؾـشس ُظٞك٤ن حُلٌٝ ْ٤حُظٗ ٢ؾشص
ٝ ،ّ 1964حُٜٔضُش ح٧سم٤ش
ػخّ ٝ ،ّ1962حُلشحك٤ش ُٞ٤عق ادس٣ظ ٝحُظ ٢ػشمض ػخّ
، ّ1966
ٓٝ .ّ1966غشك٤ش حُٞحكذ ُٔ٤خخث َ٤سٓٝخٕ
ٌُِخطذ ٗلغٝ ٚحُظ ٢ػشمض ػخّ
ٝحُخطخد أ٣نخ ً ُٗ ٚؾشص ػخّ  .ّ1967أٓخ ٓغشك٤ش (ٓغخكش ُُ )َ٤ق٬ف ػزذ حُقزٞس ك٢ٜ
ٓغشك٤ش ؽؼش٣ش هذ ػشمض ػخّ  ٢ٛٝ 1969طقٞس ٓغشف حُؼزغ ٝطؼز٤ش ٙػٖ ػزؼ٤ش حُٞؿٞد
ٝهغٞط.ٚ

توفيق الحكيم:
ُٝذ طٞك٤ن حُلٌ ْ٤ع٘ش  ّ 1898ك ٢هش٣ش رل٤شس رٔقش ،طؼِْ كظ ٠حُٔشكِش حُٔظٞعطش ك٢
دٜٓ٘ٞس ٝ ،أًَٔ طؼِ ٚٔ٤حُؼخٗ ١ٞك ٢حُوخٛشس كؤطخكض ُ ٚحُلشفش ح٫ه٬ع ػِ ٠حُٔٞع٤وٝ ٠حُلٕ٘ٞ
ٝحُظٔؼ . َ٤عخكش طٞك٤ن حُلٌ ْ٤اُ ٠رخس٣ظ ٩طٔخّ دسحعظ ٌُٚ٘،ٚػٌق ػِ ٠هشحءس حُوقـ ٝسٝحثغ
كٌظذ حُؼذ٣ذ ٖٓ
ح٧دد حُٔغشك ٢حُلشٗغٝ ٢ك ٖ٤ػخد آُ ٠قش أًذ ػًِ ٠ظخرش حُٔغشف.
( ،)ّ1933ؽٜشصح د،)ّ1924 ،
حُٔغشك٤خص ك ٢حُٔغشف حُزًٝ ٢٘ٛخٕ ٜٓ٘خ( :أ َٛحٌُٜق،
(حُغِطخٕ حُلخثشًٝ .)ّ1961 ،ظذ كٓ ٢غشف حُٔـظٔغ (:سفخفش ك ٢حُوِذ ( ،)ّ1937ح٣٧ذ ١
حُ٘خػٔش(ٝ ،)ّ1955 ،حُقلنس ًٔ .)ّ1956 ،خ ًظذ كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو٣(: ٍٞخ هخُغ حُؾـشس
ٝ)ّ1962حُزؼل ٣ؼظزش (:حُطؼخّ ٌَُ كْ  ٖٓ )ّ1963حُٓ٬ؼوٝ .ٍٞحعظخذّ كٜ٤خ كٓ َ٤غشف
الشارونًٌ ،وسف ،الالمعقول فً األدب المعاصر.21،
نفسه.24،
نفسه.25،
دوّ اره ،فؤاد ،مسرح توفٌق الحكٌم(القاهرة ،الهٌئة المصرٌة 462)1986 ،ـ  .464وقد ذكر بعض المسرحٌات التً
فٌها نوع من العبث ولالستزادة ٌراجع.
محمد،حٌاة جاسم،الدراما التجرٌبٌة فً مصر .128،
" ترجمة سامً خشبة
سالمة،نانسً " ،تأثير أيونسكو على صالح عبد الصبور في مسرحيته مسافر ليل
(فصول،ع .145)2،1983وٌنظر:عطٌة ،نعٌم"،مسرح صالح عبد الصبور"(فصول،ع  151)1981 ،1ـ.157
عبد العزٌز،سعد ،األسطورة والدراما (القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرٌة .94_ 91)1966،وٌنظر  :الكفاط ،محمد ،بنٌة
التألٌف المسرحً بالمغرب من البداٌة إلى الثمانٌنات ،الدار البٌضاء ،دار الثقافة 279 )1986 ،ـ . 281
ٌاغً،عبد الرحم ن  ،فً الجهود المسرحٌة العربٌة من مارون النقاش إلى توفٌق الحكٌم(بٌروت ،دار الفارابً ،
، 171)1999وما بعدها.
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حُؼزغ حُزِ٣ ١ـ ٢حُؼوَ ٝحُٔ٘طن٣ٝ ،قٞس أؿٞحء ؿش٣زش طغ٤طش ػِٜ٤خ حُلٞمٝ ٠ح٫مطشحد
٘ٓٝطن حُـ٘ٝ .ٕٞعؤه ّٞرظ٘خٓ ٍٝغشك٤ش (٣خ هخُغ حُؾـشس)ٌُِؾق ػٖ ؿٞحٗذ حُٓ٬ؼو ٍٞك٢
ٛز ٙحُٔغشك٤ش ًٔخ ٝؿذص ك ٢حُـشد ٝ ،حُخ٬ف حُوخثْ ر ٖ٤حُ٘وخد كٗ ٢غزظٜخ ُٓ٬ؼو. ٍٞ

مسرحيت يا طانع انشجرة:
ظٜشص حُٔغشك٤ش ػخّ ٝ .ّ1962طظٌ ٕٞؽخق٤خص حُٔغشك٤ش ٖٓ حُضٝؽ "رٜخدس"
ٝ،حُضٝؿش"رٜخٗٝ، "ٚحُذس٣ٝؼٝ ،حُٔلونٝ ،حُخخدٓشٝ ،حُللخسٝ ،حُِزخٕ.
حهخيص نهًسشديت:
هغٔض حُٔغشك٤ش اُ ٠هغٔ ٖ٤ر ٬كقٝ ٍٞر ٬حُظضحّ رؤ ١رؼذ صٓ٘ ٢أٌٓ ٝخٗ .٢ك ٢حُوغْ حٍٝ٧
ٗش ٟدحسحً رحص كذ٣وش فـ٤شس كٜ٤خ ؽـشس رشطوخٍ طو ْ٤طلظٜخ علِ٤ش ًٝخٕ رٜخدس ٜٓظْ رخُغلِ٤ش
ٝحُؾـشسٝ،صٝؿظ ٚرٜخٗٓ ٚلظٗٞش رلِْ إٔ طنغ ر٘ظخ ً طغٜٔ٤خ ر٤ٜشٝ .هذ خشؿض حُضٝؿش اُ ٠حُغٞم
ُظؾظش ١خ٤طخ ً ُظل٤ي ٫ر٘ظٜخ حُظ ٢ط٘ظظشٛخ ػٞرخ ً  ُٖٝطؤطٝ ٢رُي ٜٗ٧خ أعوطظٜخ ٓ٘ز كِٜٔخ حٍٝ٧
هِزخ ً ٖٓ صٝؿٜخ حُغخرن  ُْٝطلَٔ رـ٤شٛخٝ،طؼ٤ؼ ًَ ٖٓ رٜخٗٝ ٚرٜخدس كٝ ٢كخم ٝطلخًَٝ ْٛ
٣ظلذع ػٔخ  ٚ٤ِٔ٣ػِ ٚ٤طلٌ٤شٝ ٙحٛظٔخٓ ٚك ٢ٜطظلذع ػٖ حر٘ظٜخ حُظ ٢أعوطظٜخ  ٞٛٝك ٢حُٞهض ٗلغٚ
٣ظلذع ػٖ ؽـشط ٚحُظ ٢طؼٔش ٝطغوو ػٔخسٛخٝ .طخظل ٢حُضٝؿش رٜخُٗٔ ٚذس ػ٬ػش أ٣خّ ٣ٝظٖ أٜٗخ
هظِض ٣ٝؤط ٢حُٔلون ُظلو٤ن ٓغ حُضٝؽ ٝ،رٔ٘٤خ ٣ظلذع حُٔلون ػٖ حُضٝؿش رٜخٗ٣ ٚظلذع حُضٝؽ
ػٖ حُغلِ٤ش (حُؾ٤خش خنشحء) ًٔخ ٣غٜٔ٤خ حُظ ٢حخظلض أػش حخظلخء حُضٝؿش ك٤ظذحخَ حٌُّ٬
ٝح٧صٓ٘ش ٝحٌ٘ٓ٧ش٤ًٝ ،ق أٗ ٚكٌش ك ٢هظَ حُغلِ٤ش أ ،ً٫ٝك٤ظٖ حُٔلون أٗ ٚكٌش ك ٢هظَ صٝؿظٚ
ُٔخ ك ٢حُلذ٣غ ٖٓ طؾخري٣ٝ ،لخ ٍٝرؼذ رُي حُضٝؽ إٔ ٘٣ل ٢ػ٘ ٚحُظٜٔش ٝإٔ حُٔلون ٣ ٫ل،ٜٚٔأٝ
إٔ حُٔلون ٣لٓ ْٜخ ٣ش٣ذ إٔ ٣لٓٝ ٜٚٔخ ٣ش٣ذ إٔ ٣قَ اُ ٚ٤كووٝ .ك ٢أػ٘خء رُي طظذحخَ ح٧صٓ٘ش
ٝحٌ٘ٓ٧ش أ٣نخ ً ٣ٝئد ١حُؾخـ دٝس ٖ٣كٗ ٢لظ حُٞهض ٣ٝظٌِْ كٌٓ ٢خٗ ٖ٤ك٤ظٜش حُضٝؽ رٜخدس
رضًٝ ٚ٣ؤٗٓ ٚلظؼ حُوطخس عخروخًًٝ ،ؤٗ٣ ٚلخعذ ٓغخػذ ٙحُز٣ ُْ ١لؼَ حُ٬صّ ٓغ حُذس٣ٝؼ حُزُْ ١
٣ذكغ حُظزًشس ٣ٝظخَِ رُي فل٤ش حُوطخس ٗٝؾذ حُقز٤ش:
ٛخص ُٓ ٢ؼخى روشس
٣خ هخُغ حُؾـشس
ُ٣ٝؤط ٢رخُذس٣ٝؼ ٣ٝلخعذٝ ،رؼذٛخ ٣ظلذع حُذس٣ٝؼ ػٖ أؽ٤خء ؿ٤ز٤ش أٓ ٝظٞهؼش ٝإٔ رٜخدس هظَ
أ ٝع٤وظَ صٝؿظ٣ٝ ٚـؼِٜخ عٔخد ُؾـشط ،ٚكظ ٠ط٘ظؾ أسرؼش أٗٞحع ٖٓ حُؼٔخس  :٢ٛٝحُزشطوخٍ ك٢
حُؾظخءٝ ،حُٔؾْ ػ ك ٢حُشر٤غٝ ،حُظ ٕ٢ك ٢حُق٤قٝ ،حُشٓخٕ ك ٢حُخش٣ق.
ُٔلخًٔض .
ٙ
٘ٛٝخ ٣ظؤًذ ح٫طٜخّ ٣ٝغخم رٜخدس اُ ٠حُؾشهش
ك ٢حُوغْ حُؼخٗ ٖٓ ٢حُٔغشك٤ش٣ :ظْ حُللش ك ٍٞحُؾـشسٝ،كـؤس طظٜش حُضٝؿش ٖٓ حُخخسؽ،ك٤ؤٓش
حُٔلون ربه٬م عشحف رٜخدس،ػْ ٣شؿغ اُ ٠ر٤ظ٣ٝ ٚغؤٍ صٝؿظ ٚػٖ ٌٓخٕ حخظلخثٜخ ،ك ٬طخزش،ٙ
ك٤طشف ػِٜ٤خ أٓخًٖ ًؼ٤شس ػِٜخ طؼظشفٌُٜ٘ٝ،خ طـ٤ذ رخُ٘ل،٢ك٤ـنذ ٝهزن ػِ ٠ػ٘وٜخ كظٔٞص.
ك٤لٌش رٜخدس رظغِٗ ْ٤لغُِ ٚؾشهش٣ ٌُٖٝ،لخؿؤ رظٜٞس حُذس٣ٝؼ ُ٤ئًذ ُ ٚإٔ هذ أخزش ٙرزُي ٓغزوخً،
٣ٝو ُٚ ٍٞرؤٕ حُوخٗ٣ ُٖ ٕٞلخعز ٚٗ٧ ٚع٤وذّ ؽ٤جخ ً ٓل٤ذحً  ٞٛٝاػٔخس حُؾـشس رخُؼٔخس ح٧سرؼش ك٢
حُلق ٍٞحُٔخظِلشٝ .رؼذ رُي ٣لخؿؤ رؤٕ ؿؼش صٝؿظ ٚهذ حخظلض ٝكَ ك ٢حُللشس حُغلِ٤ش حُظٓ ٢خطض
أ٣نخ ً.
ٝط٘ظ ٢ٜحُٔغشك٤ش رقل٤ش حُوطخس ٗٝؾ٤ذ:
ٛخص ُٓ ٢ؼخى روشس
٣خ هخُغ حُؾـشس

ٌاغً،عبد الرحمن ،فً الجهود المسرحٌة . 172،فً حٌن أخرجها مثالً:أحمد عثمان فً كتابه (:المصادر الكالسٌكٌة
لمسرح توفٌق الحكٌم ) من مسرح الالمعقول ،وقد أجرى دراسة مقارنة بٌن المسرحٌة ومسرحٌة (أورٌستٌا)
الٌسخولوس( 228ـ  .)259وقد نشرت ذلك الهٌئة المصرٌة عام. 1978:
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نًارج نهذٌاس انقائى بين انشخصياث:
* طزذأ أكذحع حُٔغشك٤ش ك ٖ٤طخظل( ٢رٜخٗ٣ٝ )ٚؼِْ حُز٤ُٞظ ك٤زذأ رخُزلغ ػٜ٘خ٣ٝ،ؤط ٢حُٔلون
اُ ٠حُٔ٘ضٍ ُ٤و ّٞرخُزلغ ٝح٫عظلغخس ٣ٝغظذػ ٢حُخخدٓش:
حُٔلونٓ:ظ ٠حخظلض ع٤ذطي رخُنزو؟
حُخخدٓش:عخػش ػٞدس حُغلِ٤ش اُ ٠كـشٛخ..
حُٔلون:طوقذ ٖ٣حُٔـشد؟
حُخخدٓش ُْ:أرقش حُؾٔظ طـشد.
حُٔلونٓٝ:ظ ٠طؼٞد حُغلِ٤ش اُ ٠كـشٛخ؟
حُخخدٓش:ػ٘ذٓخ ٣ظٜش ع٤ذ ٖٓ ١طلض حُؾـشس.
حُٔلونٓٝ:ظ٣ ٠ظٜش ع٤ذى ٖٓ طلض حُؾـشس؟
حُخخدٓش:ػ٘ذٓخ ط٘خد ١ػِ ٚ٤ع٤ذط.٢
حُٔلونٓٝ:ظ ٠ط٘خد ١ػِ ٚ٤ع٤ذطي؟
حُخخدٓش:ػ٘ذٓخ ٣شهذ حُـ ٞك ٢حُـ٘٤٘٤ش.
٣غظٔش حُلٞحس ر ٖ٤حُٔلون ٝحُخخدٓش ػِٛ ٠زح حُ٘ل ٞد ٕٝإٔ ٣لٜٓ٬ً ٖٓ ْٜخ ؽ٢ء ك ٢ٜطـ٤ذ
اؿخرخص ؿ٤ش ٓلذدسٛ ،زح رخ٩مخكش اُ ٠أٜٗخ طؾ٤ش اُ ٠حُؾ٢ء حُٔظٌشس ٝٝهٞػ٤ٓٞ٣ ٚخ ً ك ٢سطخرش
.َِٓٝ
*ٗٝـذ ك ٢كٞحس آخش :
حُٔلونٝ :حُؼ٬هش ر ٖ٤حُضٝؿ،ٖ٤
حُخخدٓش:حُؼ٬هش؟
حُٔلونٗ:ؼًْ َٛ..خٗض رٜٔ٘٤خ ٓؾخؿشحص ٓؼ ً٬خ٬كخص..
حُخخدٓش:أرذحً ٣ ُْ..خظِلخ هو.
حُخخدٓش :أطش٣ذ إٔ طش ٟرؼ٘٤ي ً٤ق ٣ؼ٤ؾخٕ؟
حُٔلون :رخُطزغ أس٣ذ٤ً ٌُٖ..ق ٣ظغ٘ ٢ُ ٠رُي؟
حُخخدٓش:حٓ٧ش رغ٤و..أٗظش ٘ٛخى ٝأٗض طشحٔٛخ..
حُٔلون:أٖ٣؟
حُخخدٓش) :طؾ٤ش ر٤ذٛخ)٘ٛخى..هشد حُ٘خكذس حُٔطِوش ػِ ٠حُلذ٣وش..
حُضٝؿش :حهِغ ٣خ رٜخدس!..أطشى ؽـشطي حٝ ٕ٥حدخَ !..حُـ ٞسهذ.
حُضٝؽ٣ ٞٛٝ( :ذخَ كخٓ ً٬أدٝحص حُلذ٣وش) أػشف  ..ػ٘ذٓخ طزذأ حُشهٞرش ك ٢حُـ ٞطذخَ
حُؾ٤خش خنشس ٓغٌٜ٘خ ٌُٖ ..حُز ٫ ١أػشك ٞٛ ٚإٔ حُش٣خف حُ ّٞ٤عخً٘ش ٓٝ ،غ رُي طغوو
رؼل ػٔخس حُزشطوخٍ ! ٓ..خ حُز ١أعوطٜخ!
حُضٝؿش ٓ ٢ٛٝ( :ؾـُٞش رؤػٔخٍ ارشطٜخ) أٗخ حُظ ٢أعوطظٜخً..خٗض أ ٍٝػٔشسٝ..أٗخ حُظ٢
أعوطظٜخ ر٤ذٝ ٌٖ٣ ُْ..١هظجز ٣ش٣ذٛخ..رغزذ حُلوش..هخٍ ُ:٢حفزش ٫..١طشرٌ ٢٘٤حٕ٥
رخُخِق..
حُضٝؽ٘٣ ٞٛٝ (:ظق أدٝحص حُلذ٣وش) ٛٝزح  ٞٛحُز٣ ١شرٌ٘ ٢كوخ ً:
إٔ طٌ ٕٞحُش٣خف حُ ّٞ٤عخً٘ش ٓٝغ رُي
حُضٝؿشٓٝ :غ رُي عٔؼض ًٝ ٚٓ٬كؼِظٜخ.
ٗ٬كع أ ً٫ٝطذحخَ ح٧صٓ٘ش (حُلخمش ٓغ حُٔخم)٢ك٤غ أؽخسص حُخخدٓش اُ ٠حُلذ٣وش كشؿغ حُضٖٓ
ُ٤قٞس كخٍ حُضٝؿٝ .ٖ٤حٗلقخٍ حُظٞحفَ حُِـ ١ٞر ٖ٤حُضٝؿ ٖ٤كٔ٘٤خ ٣ ٞٛلذػٜخ ػٖ حُؾـشس
طلذػ ٚػٖ ر٘ظٜخ حُظ ٢أعوطظٜخًٝ،ؤٕ ًَ ؽخـ ٣ظلذع ػٖ حُؾ٢ء حُز٣ ١خقٓٝ ،ٚغ رُي ٣غظٔش

الحكٌم،توفٌقٌ،ا طالع الشجرة(القاهرة ،المطبعة النموذجٌة34)1976،ومابعدها.
الحكٌم ،توفًق ،اي طالع الشجرة.49_ 41 ،
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حُلٞحسٛٝ،زح  ٞٛكخٍ حُذٗ٤خ كٌَ ٣لؼَ ٓخ ٣خق ٚد ٕٝحٛ٫ظٔخّ رٔؾخػش ح٥خشٝ،ٖ٣ػذّ حًظشحع ُٔخ
٣ق٤ز ْٜك٤لذع حٗ٫لقخّ ٝح٫طقخٍ ر ٖ٤ح٧ؽخخؿ.
*حُٔلون :كٌشس حُوظَ ارٕ خطشص ػِ ٠رخُي؟!
حُضٝؽ:كؼ..ً٬
حُٔلونٝ :رؤ ١ؽ٢ء ً٘ض عظ٘لذ حُوظَ؟
حُضٝؽ :هظَ ٖٓ؟..صٝؿظ٢؟!
حُٔلون:صٝؿظي؟..أٗخ رًشص صٝؿظي؟..آ..ٙكِ..!ٌٖ٤صٝؿظي ارٕٗ..ؼْ صٝؿظي؟
حُضٝؽ  ٌُٖٝ:حُلذ٣غ ًخٕ ػٖ حُغلِ٤ش..
ً
حُٔلونً:ل ٠ح ٕ٥كذ٣ؼخ ً ػٖ حُغلخُُ٘.. ٢ظلذع ػٖ صٝؿظي  َٛؽؼشص ٓٞ٣خ رشؿزش ك٢
هظِٜخ؟
حُضٝؽ :هز٤ؼ..٢
حُٔلون :هِض اٗ ٖٓ ٚحُطز٤ؼ ٢إٔ طلٌش ك ٢هظَ صٝؿظي.
حُضٝؽٗ:ؼْ..هز٤ؼ ٢رخُ٘غزش ُُٝ ٢ي..
حُٔلون :دػي ٓ٘ ٢ح..ٕ٥طلذع ػٖ ٗلغي.
حُضٝؽ:سأ ١ارٕ إٔ ٛزح حُظلٌ٤ش هز٤ؼ ٢ػ٘ذٓخ ٣نخ٣و٘ ٖٓ ٢صٝؿظ ٢ؽ٢ء..
حُٔلونٝ:هزؼخ ً مخ٣وي ٜٓ٘خ ؽ٢ء؟
حُضٝؽ.٫:
ٌٛٝزح ٣غظٔش حُلذ٣غ ر ٖ٤حُٔلون ٝحُضٝؽ كزٔ٘٤خ ٣لذػ ٚحُٔلون ػٖ حُضٝؿش ٣ ،لذػ ٚحُضٝؽ ػٖ
حُغلِ٤ش،كظ ٠طخظِو حٞٓ٧س ك٤ظٖ إٔ حُلذ٣غ ػٖ حُضٝؿش ٣ ٫ٝ ،ل ٖٓ ْٜحُضٝؽ ؽ٢ءٛ،زح
رخ٩مخكش اُ ٠أٗ٣ ٫ ٚش٣ذ ٖٓ حُٔلون إٔ ٣غؤُ ٚرَ ًِٔخ عؤُٝ ٚؿ ٚحُلذ٣غ ًُ .ٚؤٗ٣ ٚؾ٤ش اُ ٠كخُ٘خ
كخٌَُ ٣ظلذع ػِٞٛ ٠ح٣ ٫ٝ ،ٙلذ إٔ ٞ٣ؿ ٚاُ ٚ٤ح٧عجِش  ،رٔ٘٤خ ٣ ٞٛغؤٍ ك٤شمخٛخ ُـ٤ش٫ٝ ٙ
٣شمخٛخ ُ٘لغ.ٚ
*طظٌشس ك ٢حُٔغشك٤ش أ٣نخ ٗؾ٤ذس:
ٛخص ُٓ ٢ؼخى روشس
٣خ هخُغ حُؾـشس
رخُِٔؼوش حُقـــ٢٘٤
طلِذ ٝطغو٢٘٤
ُٜ َٛزح حٌُٓ ّ٬ؼ٘٠؟ٓ..خ  ٞٛحُٔؼ٘ ٠حُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ُٚ ٌٕٞ٣؟ فخدف إٔ حُلٌ ْ٤عٔغ هلٞٛٝ ً٬
٣شدد ٛزح حُ٘ؾ٤ذ كغؤُُٜ َٛ :ٚزح ٓؼ٘ ،٠كوخ ٍ ٣ ٫لٓ ُٚ ْٜؼ٘ٝ ،٠أٗ ٖٓ ٚؿ٤ش حُٔؼو ٍٞك ٢سأ ٚ٣إٔ
طٌ٘ٛ ٕٞخى روشس كٞم حُؾـشسٝ..رشؿْ ٛزح حٗطِن ٣شدد ٙكٗ ٢ؾٞس ٓٝشف.
ٕ ُٚ
ًٝؤٗ٘خ ٗؼ٤ؼ ك ٢ػخُْ ٖٓ ح٧ك ،ّ٬ك٘٘طِن رٌ ّ٬هذ ٓ ُٚ ٌٕٞ٣ ٫ؼً٘ٔ ٠خ ٗظقٞسُٝ ،ي
ٓؼ٘،٠كل ٢حُلِْ ٗو ٍٞأؽ٤خء ٗٝش ٟأؽ٤خء ؿش٣زشٗٝ ،نلي ارح هِ٤ض رؼذ حعظ٤وخظ٘خٓٝ ،غ رُي كِٜخ
حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔؼخٗٝ ٢حُظلغ٤شحص،كٜزح كخٍ ٓخ ٗقذس ٖٓ ٙأكؼخٍ ٝأهٞحٍ ُٜخ طلغ٤شحص ،كخُؼوَ
حُٝ٬ػ٣ ٫ ٢و ٍٞؽ٤جخ ً دٓ ٕٝؼ٘.٠
حعهيق عاو عهى جٌ انًسشديت:
ٔ ٫ .طٞؿذ ك ٢حُٔغشك٤ش كٞحفَ ك ٢ح٧صٓ٘ش ٝحٌ٘ٓ٧ش ،كخُٔخمٝ ٢حُلخمش ٝحُٔغظوزَ أك٤خٗخ ً
ٞ٣ؿذ كٌٓ ٢خٗ ٖ٤ػِ ٠حُٔغشف٣ٝ ،ظٌَ ّ  ٕٝكٗ ٢لظ حُٞهض ،كي ٍ ؽ٢ء ٓظذحخَٛ .زح
رخ٩مخكش اُ ٠إٔ حُٔخمٝ ٢حُٔغظوزَ ٣ظذحخَ ك ٢حُلٞحس ،كظظلذع  ٢ٛػٖ حُٔخم٣ٝ ٢ظلذع
ػٖ كِٔ ٚرخُؾـشس حُٔؼٔشس رخُؼٔخس ح٧سرؼش حُٔظ٘ٞػش ك ٢حُٔغظوزَٔٛ٬ًٝ.خ ٓـظشد ػٖ
ح٥خش.
نفسه.55 ،53 ،
نفسه.8 ،
الباوي،صالح،مختارات من مسرحٌات عالمٌة(الكوٌت،اإلبداع المسرحً.102/1)1993،
السٌد ،حسن سعد ،االغتراب فً الدراما المصرٌة المعاصرة بٌن النظرٌة والتطبٌق من 1960ـ (1969القاهرة ،الهٌئة
المصرٌة.81)1986 ،
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ٕ .طغِو حُل٤شس ػِ ٠ؽخٞؿ حُٔغشك٤شٝ،رُي ٣ ٫ ْٜٗ٧ظلخًٝ ، ٕٞٔٛؤٕ ًَ ؽخـ ُٚ
ػخُٔ ،ٚكزٜخدس حُضٝؽ ٓؾـ ٍٞرؾـشطٝ ٚعلِ٤ظ٤ًٝ ٚق طخقذ أسرؼش أٗٞحع ٖٓ
حُؼٔخسٝ،حُضٝؿش رٜخٗٓ ٚؾـُٞش رخُلذ٣غ ػٖ حر٘ظٜخ حُظ ٢أؿٜنظٜخ  ٢ٛٝطلِْ ربٗـخرٜخ ،كبرح
طلخدع ًَ كشد ػٖ سإح ،ٙكٗ ٢لظ حُلذ٣غ ظ٘خ أٜٗٔخ ٓظلخٔٛخٕ٘ٛٝ .خ ٣ظـِ ٠حُظؾخر ٚرٖ٤
طٞك٤ن حُلٌٗٞ٣ٝ ْ٤غٌ ٞكٓ ٢غشك٤ظ ٚحُٔـ٘٤ش حُقِؼخء،ك٤غ حُِـش ُْ طؼذ ٝعِ٤ش ُِظلخْٛ
ٝحُظـخٝد ر ٖ٤حُزؾش٘ٗ٧،خ ٗؼ٤ؼ ك ٢ػقش ًَ ٓ٘خ ٣غظـشم ر ٜٚٓٞٔحُخخفش حُظ ٢طٔ٘ؼ٘خ ٖٓ
حُظـخٝد ٓغ ح٥خش.ٖ٣
ٖ ًَ .ؽخـ ك ٢حُٔغشك٤ش ٣ظلذع ٣ٝـخدٍ ٣ٝغؤٍ٣ ٫ ْٜ٘ٓ ًَٝ ،غٔغ ا ٫فٞص ٗلغٖٓٝ،ٚ
٘ٛخ حخظِق حُٞحهغ كٗ ٢ظشٝ ْٛأفزلض حُلو٤وش ٗ ٢ٛٝظش حُلشد ،هذ رشسٛخ حُلٞحس ٝحُشؿزش
ٕ حُلٌ٣ ْ٤ؼزش ػٖ
ك ٢حُلًٝ .ْٜؤٕ ٛزح حُظٔضم  ٞٛكو٤وش حٗ٩غخٕ رٝ ٚ٘٤رٗ ٖ٤لغ ،ٚكٌؤ
حُٔٞهق حٗ٩غخٗ ٢حُٔظؤسؿق رٛ ٖ٤زح ًِٝ ٚر ٖ٤سؿزظ ٚك ٢إٔ ٣ؼ٤ؼ ػ٤ؾش ٓخقزش أرذحً.
ٗ٣ .ظـِ ٠ح٩كغخط روغٞس حُلو٤وشًٔ،خ ٣ظـِٗ ٠ؾخص حُل٤خس ٓ ٫ٝؼو٤ُٞظٜخ،كٜ٤ظْ رٜخدس ك٢
ؿشٔ٣ش هظَ هزَ إٔ طوغُٔٝ،خ ٝهؼض حخظِلض ٓؼخُٜٔخ رخخظلخء حُـؼش ًٝخٕ ٛزح ح٫خظلخء ٞٓٝص
حُغلِ٤ش رٓ ٬زشس اػٗ٬خ ػٖ حُضٝحٍ حُٔئًذ ُٔخدس حُل٤خس رل٤غ ٣ ٫زو ٠ك ٢حٌُ ٕٞؽ٢ء أٝ
٣زو ٠حًُٔ ْٛٞوخرَ ُِٔخدس حُظ ٢طؾ٤خ ٝطذ ١ٝػْ طضٗ ٍٝظ٤ـش ُطٔغ حٗ٩غخٕ ك ًَ ٢ؽ٢ء.
٘ٝ .ك ٢خظخّ حُٔغشك٤ش ٝر ٬عزذ ٓؼو ٍٞكخ ٍٝرؤٗؾٞدس (٣خ هخُغ حُؾـشس) ٝأٗؾٞدس
حُغزٞعٝ .فل٤ش حُوطخس إٔ ٣ؼِٖ ػٖ ٓ٬٤د اٗغخٕ ؿذ٣ذ ُٞ٤حؿ ٚحُٔٞص٣ ٞٛٝ،غؼُ ٠لْٜ
حُل٤خس ٖٓ ؿذ٣ذ،كٜ٘خى رؼغ،كلشك دٝحّ حُل٤خس رشؿْ حُٔٞص.
أساء بعض اننقاد في عذو انخًاء انًسشديت نًسشح اناليعقٌل:
ً
ً
أػخسص(ٓغشك٤ش ٣خ هخُغ حُؾـشس)رؼذ ظٜٞسٛخ ع٘ش  ّ1962ؿذٗ ً٫وذ٣خ ٝحعؼخ،ك ٍٞحٗظٔخثٜخ
آُ ٠غشف حُٓ٬ؼو Absurd Drama ٍٞ؛  ٕ٧هقظٜخ ػ٘ذ كش٣ن ٖٓ حُ٘وخد طلخً ٢حُٔغشف
حُؼزؼ ٢ػ٘ذ ًظخد حُـشد٘ٛ ٌُٖٝ ،خى كش٣ن كخ ٍٝطلغ٤ش سٓٞصٛخ ،كؤخشؿٜخ ٖٓ ٓغشف
حُٓ٬ؼو:ٍٞ
ٔ٣ٝ .وذّ ػض حُذ ٖ٣اعٔخػ َ٤طلغ٤شحً ٗلغ٤خً،ك٣ ٜٞؼظوذ إٔ حُضٝؽ ٔ٣ؼَ حٗ٩غخٕ كٓ ٢لخُٝظٚ
طلش٣ش ٗلغ ٖٓ ٚحُٞحهغ حُٔلذٝد ٩كشحص حُلو٤وش حُٔطِوشٝ،إٔ حُضٝؽ ٝحُٔلون ٝحُذس٣ٝؼ
ؽخـ ٝحكذ ْٛٝ،طـغ٤ذ ُٔغظ٣ٞخص حُ٘لظ حُؼ٬ػش  :حُضٝؽٓ :غظ ٟٞحُؾؼٞس،
حُذس٣ٝؼٓ:غظ ٟٞحُ٬ؽؼٞس ،حُٔلونٓ :غظ ٟٞحُنٔ٤شٝ .رزُي ك٣ ٜٞذخِٜخ ك ٢حُٔغشف
حُشٓض.١
ٕ٣ .ش٣ُٞ ٟظ ػٞك إٔ حُلٌ٣ ْ٤غظخذّ رؼل حُٞعخثَ حُل٘٤ش ٖٓ حُٔغشف حُلذ٣غ ًخُظلخػَ
ر ٖ٤حُلو٤وش ٝحُلِْ ٖٓ ؿخٗذٝ ،ر ٖ٤ح٧صٓ٘ش ٝحٌ٘ٓ٧ش ٖٓ ؿخٗذ آخش٤ُ ٌُٚ٘ٝ ،ظ ٓظؤػشحً
رلِغلش حُؼزغ.ػْ ٣ش ٟحُز٤ض رح حُلذ٣وش حُقـ٤شس رؤٗ ٚحُؼخُْٝ،حُؾـشس  ٢ٛؽـشس
حُل٤خسٝ،حُضٝؽ ٝحُضٝؿش ٔٛخ آدّ ٝكٞحء رؼذ عوٞهٜٔخٔ٣ٝ،ؼ ٕ٬كٗ ٢ظش،ٙحُؼَٔ ٝحُٔخدس أٝ
حُشٝف ٝحُـغذ،كخُؼَٔ ٣ ٫ذسى ٛذك ٚا ٫رخُظنل٤ش رخُٔخدٝ ١طـز٣ش حُشٝف رخُـغذ٣ٝ،ش ٟإٔ
زكً ،أحم د كمال ،دراسات فً النقد األدبً(بٌروت ،دار األندلس.297)1980 ،
خفاجً،محمد عبد المنعم،مدارس النقد األدبً الحدٌث( القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة.186)1995،
زكً،أحمد كمال،دراسات فً النقد األدبً .298،والدالً ،محمد،األدب المسرحً المعاصر(القاهرة ،عالم الكتب ،ط،1
.197)1999
عامر ،سامً ،المسرح المصري بعد الحرب العالمٌة الثانٌة (اإلسكندرٌة ،الهٌئة المصرٌة العامة.73/2)1978 ،
وهو النشٌد الذي ٌقال فً االحتفال بمرور أسبوع على مٌالد الطفل الجدٌد:
حلق ذهب فً وداناتك
برجـالتـــك برجالتــك
ٌا رب ٌا ربنا تكبر وتبقى قدنا برجالتك...برجالتك.
زكً،أحمد كامل،دراسات فً النقد األدبً.299،
إسماعٌل ،عز الدٌن "،التفسير النفسي لمسرحية يا طالع الشجرة"(القاهرة ،المجلة ،ع ، 74فبراٌر 36 )1963،ـ37
٩ه٬ع ػِ ٠حُشٓض٣ش ٣شحؿغ :حُؼش،٢٘٣ػِ ،٢ظخٛشس حُظؤػ٤ش ٝحُظؤػش 78،ـ. 80
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حخظلخء حُضٝؿش ُٔذس ػ٬ػش أ٣خّ ٣ؾ٤ش اُٞٓ ٠ص حُٔغ٤ق ٝرؼؼ ،ٚأ ٞٛ ٝسٓض ُٔٞص حُطز٤ؼش
ط٤ٜئحً ُِظـذد .ك ٢ٜأهشد ُِٔغشف حُشٓضٓ ٖٓ ١غشف حُٓ٬ؼو.ٍٞ
ٖ٣ .ش٘ٓ ٟذٝس إٔ ٛز ٙحُٔغشك٤ش ،طقٞس حُقشحع ر ٖ٤حُل٘خٕ ٓٔؼ ً٬رخُضٝؽ ٝحُل٤خس ٓٔؼِش
رخُضٝؿش٣ ٞٛٝ ،ق٘ق حُٔغشك٤ش سٓض٣ش  ٫ػزؼ٤شٝ،إٔ حُؼ٘قش حُٞك٤ذ كٜ٤خ ٖٓ ٓغشف
حُؼزغ ٝحُٓ٬ؼو ٞٛ ٍٞحُلٞحس حُز٣ ١ظلذع ك ٚ٤حُضٝؽ ػٖ ؽـشطٝ ٚحُضٝؿش ػٖ حر٘ظٜخ،
كظ ُْ ٠طؼذ حُِـش ٝعِ٤ش ُِظٞحفَ.
ٗ .أٝكض حُٔغشك٤ش رظلغ٤ش ع٤خع ،٢كظ ٠إٔ خِٞٗ َ٤س حُذ٣ ٖ٣ـذ إٔ ح٧ؿ٘٤ش حُؾؼز٤ش (٣خ هخُغ
حُؾـشس ) ،حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ حُٔغشك٤ش ،طٔؼَ سؿزش حُلوشحء ك ٢حُطؼخّٝ ،إٔ حُضٝؽ ٔ٣ؼَ
حُشأعٔخُ ٢حُؾش ٙحُز٣ ١نل ٢رخُل٤خس ٗلغٜخٔٓ،ؼِش ك ٢صٝؿظ ٢ٔ٘٣ ٢ٌُ ،ٚػشٝط٣ٝ،ٚش ٟرؤٕ
حُٔغشك٤ش ُ٤غض ٖٓ ٓغشف حُؼزغ رَ ٖٓ ٓغشف حُلِْ.
٘٣ .ش ٟطٞطٞط٘ـ )Tutungi( ٢ك ٢حُٔغشك٤ش رلغ حٗ٩غخٕ ػٖ حُغؼخدس ح٧رذ٣ش ٓٔؼِش رظٞكش
حُطؼخّ ك ٢ؿٔ٤غ ح٧صٓ٘ش ٞٛٝ ،كِْ رٜخدس رؾـشس طلَٔ أسرؼش أٗٞحع ٓخظِلش ٖٓ حُؼٔخس ك٢
حُلق ٍٞح٧سرؼش ٤ُ ٢ٛٝغض ٖٓ ٓغشف حُٓ٬ؼوٝ ٍٞاٗٔخ ٖٓ ٓغشف حُلِْ .
٣ٝ .ٙشٓ ٟلٔٞد أٓ ٖ٤حُؼخُْ رؤٕ حُضٝؽ رخػظزخس ٙسٓضحًُِ :ؼوَ ،حُلِغقس ٝ ،حُؼَّٝ .اٍ ٟحُضٝؿش
رخػظزخسٛخ سٓضحًُِ :شٝف ،حُذ ،ٕ١حُلٖٝ .حُقشحع هخثْ رٛ ٖ٤ز ٙح٧ؿضحء حُٔظ٘خهنش ،حفُؼوَ ٫
٣غظط٤غ إٔ ٣لون سؿزظ ٚا ٫رظنل٤ش حُذ ٖٓ ٖ٣أؿَ حُؼِْ.
٣ٝ .7شٓ ٟلٔذ حُذحُ ٢رؤٕ حُٔٞحٍ (٣خ هخُغ حُؾـشس) ٣شٓض اُ ٠آٓخٍ ح٥دٓ ٖ٤٤حُز ٖ٣هن٠
ػِ ْٜ٤ؽظق حُؼ٤ؼ ٝخؾٗٞظٝ ،ٚهل٘ظ ْٜحُلخهش كِْ ٣ؼٞدٝح ٣لِٔ ٕٞا ٫رخُطؼخّ ٝحُؾشحد،
كظزِٞس كِٔ ْٜك ٢هِز ْٜروشس كِٞد طذس ػُِ ْٜ٤ز٘خ ً خخُقخًِٓٝ ،ؼوش كخخشس ٓق٘ٞػش ك٢
حُق ٖ٤حُؾ٤ٜشس رق٘خػش ٛز ٙحُٔ٬ػن حُلخخشس ٝحُظ٣ ٫ ٢لِٜٔخ ا ٫ح٧ؿ٘٤خء ،كقٞس
ًٔخ اٗ ٚكي سٓٞص أخش ٟك ٢حُٔغشك٤ش ك٤و :ٍٞإ حُلٌْ٤
حُٓ٬ؼو ٍٞك ٢فٞسس ٓؼو.ٍٞ
سٓض رخُؾـشس اُ ٠هقش حٗ٩غخٕ ح ٠ُٝ٧حُظ٣ ُْ ٢ظـ٤ش كٜ٤خ ؽ٢ءٝ ،سّ ص رخُشؿَ اُ ٠ػوَ
حٗ٩غخٗ٤ش ،كٌَ ٓخ ٣ذٝس ك ٢حُشأط ٖٓ حُلٌش ٝحُلِغلش ٝح٩سحدس ٓشد ٙاُ ٠حُشؿَ ٗلغ،ٚ
ٝسٓض رخُٔشأس اُ ٠سٝف حٗ٩غخٕ .كِْ ٘٣غزٜخ ُٔغشف حُٓ٬ؼو ٍٞرَ أخز ٣لَِ سٓٞصٛخ ،
كـؼِٜخ ٖٓ حُٔغشف حُشٓض.١
ٛز ٙحُظلغ٤شحص حُٔخظِلش حٌُؼ٤شس طؾز ٚاُ ٠كذ ًز٤ش حُظلغ٤شحص حُظُ ٢لوض ٓغشك٤ش (ك ٢حٗظظخس
ؿٞدُ )ٝز٤ٌ٤ضُٝ ،وذ ؿخء أ٣غِٖ كٗ ٖ٤ـ ػِ ٠إٔ ٓٞمٞع حُٔغشك٤ش ُ٤ظ ؿٞدٝ ٝاٗٔخ
حٗ٫ظظخس رٞفلٓ ٚظٜشح أعخع٤خ ً ٤ٔٓٝضحً ُِلخُش حٗ٩غخٗ٤شًٝ ،زُي كبٕ ٓٞمٞع (٣خ هخُغ
حُؾـشس) ُ٤ظ ٓخرح ٣ش٣ذ حٗ٩غخٕ ٝاٗٔخ كؼَ ح٩سحدس ٝحُٔلخُٝش حُظ ٢ٛ ٢ؿضء ٖٓ هز٤ؼش
حُزؾش.

عوض،لوٌس ،دراسات فً النقد واألدب(القاهرة،مكتبة األنجلو المصرٌة.245_ 240)1964،
مندور،محمد،مسرح توفٌق الحكٌم(القاهرة،دار نهضة مصر،ط  .158_ 156)1966 ، 2صدرت الطبعة األولى
.1964:
نور الدٌن ،خلٌل" ،تفسير جديد لمسرحية يا طالع الشجرة "(الهالل ،تموز 186)1964 ،ـ .190
محمد ،حٌاة ،الدراما التجرٌبٌة فً مصر .133 ،وكانت راجعة إلى:
Gilbert v .Tutungi, "Tawfiq al- Hakim and the west "Dissertation, Indiana
University,1966,pp.131-132.
العالم،محمود أمٌن،توفٌق الحكٌم مفكراً وفناناً(،بٌروت ،دار القدس.124)1975،
الدالً ،محمد ،األدب المسرحً المعاصر(القاهرة ،عالم الكتب ،ط.198)1999 ،1
نفسه.198،
التجرٌبً فً مصر.141،
ة
محمد ،حٌاة جاسم،الدراما
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يظاىش اناليعقٌل في انًسشديت:
ُوذ حعظخذّ حُلٌ ْ٤رؼل حُٞعخثَ حُل٘٤ش ٖٓ ٓغشف حُؼزغ ٝحُٓ٬ؼوٝ ،ٍٞإ ػزش ػٖ ٓٞمٞع
ٓؼو ،ٍٞكٖٔ حُٔظخٛش حُؼزؼ٤ش:
ٔ .حُظٌشحس حٌُٔ٤خُٗ ٢ٌ٤لٞحدع حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤شٝ ،حُز٣ ١ظٔؼَ ك ٢إٔ رٜخدس هخهغ طزحًش
ٓظوخػذٝ ،هذ حػظخد إٔ ٣زٛذ ٣ٝئٝد ك ٢حُطش٣ن ٗلغ٣ٝ ،ّٞ٣ ًَ ٚظٞهق ك ٢حُٔلطخص
ٗلغٜخ ٝك ٢حُٞهض ٗلغّٞ٣ ًَ ٚ
حُذس٣ٝؼ:ػِٔي ٣ذػٞى ٣خ كنشس حُٔلظؼ.
ً
حُٔلظؼ :رذأص أعؤّ ٛزح حُؼَٔ ،خٔغش ٝػ٬ػ ٕٞػخٓخ ك ٢حُوطخس .أُ٤ظ ُ ٢حُلن
إٔ أعؤّ؟
ٕ .خِ ٞحُل٤خس ٖٓ حُٔؼ٘ٝ ٠حُٜذف ،كزٜخٗش طن٤غ أ٣خٜٓخ ٤ُٝخُٜ٤خ طلِْ رطلِش ُٖ طُٞذ أرذحً،
ٝرٜخدس ٣غظِٜي أ٣خٓ ٚرخكؼخ ً ػٖ ٝعِ٤ش ُظغٔ٤ذ ؽـشط ٚرـغْ رؾش ٞٛٝ ،١أٓش ؿ٤ش ٌٖٓٔ
حُظلون  ،كِ ٞعٔذص رٔخ ٣و ٍٞكِٖ طؼٔش حُؼٔخس حُٔخظِلش ك ٢حُلق ٍٞح٧سرؼش.
ٖ .ػضُش حُضٝؿ ٖ٤ػٖٔ كُٜٔٞخ ٖٓ حُ٘خط،كٜٔخ ٣ ٫ضٝسحٕ أكذحً ٣ ٫ٝضٝسٔٛخ أكذ.
حُٔلون :ع٤ذطي؟ ُ٤ظ ُٜخ أهخسد  ٌٖٔ٣إٔ طزٛذ اُْٜ٤؟
حُخخدٓش..٫:أرذحًٓ..وطٞػش ٖٓ ؽـشس!
حُٔلونٓ ٫ٝ :ؼخسف؟
حُخخدٓشٓ ٫ٝ :ؼخسف..
ض ٓظؤًذس؟
حُٔلون:أٗ ِ
ً
حُخخدٓش ًَ:حُظؤً٤ذ..هٓ ٍٞذس ٝؿٞد٘ٛ ١خ ُْ أرقش صحثشح ٣ضٝس ْٛ ٫ٝ ْٛصحسٝح
أكذحً.
ٗ .ؽؼٞس رٜخدس رخُـشرش ػٖ ٗلغ٣ٝ ،ٚطِذ ٖٓ حُذس٣ٝؼ إٔ ٘٣وذ ٖٓ ٙؽخـ ٣ضػـٚ
٣ٝخ٤لٛٝ ،ٚزح حُؾخـ  ٞٛحُـش٣ذ حُز ١أؽخس اًُ ٚ٤خٓ ٞك ٢أعطٞسط.ٚ
حُٔلظؼ :أٗوذٗ ٖٓ ٢ؽخـ ٣ضػـ٘..٢
حُذس٣ٝؼ:اٗٓ ٚؼي دحثٔخ ً..
حُٔلظؼٗ :ؼْ.
حُذس٣ٝؼ ٫:طلٓ ْٜخ ٣ش٣ذ أك٤خٗخً..
حُٔلظؼ ٫ :أكٓ ْٜخ ٣ش٣ذ..
حُذس٣ٝؼ٣ ٌُٚ٘ٝ :ضػـي..
حُٔلظؼ٣ :ضػـ٘٣ٝ ٢خ٤ل٘ٝ ٢أخؾ ٠إٔ ٣نِّ٘ٓٞ٣ ٢خ ً.
٘ .ؽخق٤خص حُٔغشك٤ش ًؾخق٤خص ٓغشف حُؼزغ ٝحُٓ٬ؼؤٗ،ٍ ٞط٤ش  ٫كشد٣ش ٢ٛٝ ،
طـغ٤ذ ُٔٞحهق اٗغخٗ٤ش .كخُضٝؽ  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣أ ١سؿَ ٓظضٝؽ ػـٞص ٣لظ ك ٢أ٣خٓٚ
ح٧خ٤شس رؼ٤ؾش حُل٤خسٝ،حُضٝؿش ًزُي ُ٤غض صٝؿش رؼٜ٘٤خٝ،اٗٔخ  ٌٖٔ٣إٔ طٌ ٕٞصٝؿش
طخِ ٞك٤خطٜخ ٖٓ ٓؼ٘ ٠أ ٝأَٓ ٝطل ٠٤رؤَٓ ًخرد ُٖ ٣ظلون٤ُ ٝ ،غض ُِضٝؿش ٣ٞٛش ٓلذدس
كظ ٠كٗ ٢ظش صٝؿٜخ ،ك ٜٞدٓٝخ ً ٣شرو رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حُغلِ٤شٝ ،ك ٢رؼل ح٧ك٤خٕ ٣خِو
رٜٔ٘٤خ.

الحكٌمٌ ،ا طالع الشجرة.86 ،
التجرٌبً فً مصر.137،
ة
محمد ،حٌاة جاسم،الدراما
نفسه.45 ،
محمد ،حٌاة ،الدراما التجرٌبٌة.141 ،
الحكٌمٌ،ا طالع الشجرة.141،
محمد،حٌاة،الدراما التجرٌبٌة .142،
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٣ .ٙش٘ٓ ٟذٝس إٔ ك ٢حُٔغشك٤ش كٞحس ٣ؾزٓ ٚغشف حُؼزغ كٓ ٢غشك٤ش حُٔـ٘٤ش حُقِؼخء
ٗٞ٣غٌٝ ،ٞرُي ك٣ ٖ٤ظلذع حُضٝؽ ػٖ ؽـشطٝ ٚحُضٝؿش ػٖ حر٘ظٜخ حُظ ٢أعوطظٜخ،ك٤ظٜش
طٞهق حُِـش ػٖ إٔ طٌ ٕٞأدحس طٞحفَ ٝطلخ ْٛر ٖ٤حُ٘خط.
٤ُ .7غض ٘ٛخى كٞحفَ أ ٝكذٝد ر ٖ٤ح٧صٓ٘ش ٝحٌ٘ٓ٧ش ك ٢حُٔغشك٤ش،ك٤ظٜش رٜخ دس ٓشس ك٢
ٌٓخٗ ٖ٤ػِ ٠حُٔغشف :ك ٢ر٤ظٓ ٚغ حُٔلون ٝك ٢حُوطخس رٞفلٓ ٚلظؾخً٣ٝ،ـٔغ رُي رٖ٤
صٓخٗ:ٖ٤حُٔخمٝ ٢حُلخمش.
ٜٔٓٝخ  ٖٓ ٌٖ٣حخظ٬ف حُ٘وخد كٗ ٢غزش حُٔغشك٤ش آُ ٠غشف حُٓ٬ؼو ٍٞأ .٫ ٝا ٫أٗ ٚهذ ٝؿذ ك٢
حُٔغشك٤ش حٌُؼ٤ش ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ ٢طؾق ػٖ طؤػش حُلٌ ْ٤رٌظخد ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞكٓ ٢غشك٤خطْٜ
ٝإ ُْ طٌٖ ًِٜخ ،كٌَ ًخطذ ٖٓ ًُظّخد حُٓ٬ؼو٣ ٍٞش ٟحُٓ٬ؼو ٍٞك ٢ؿخٗذ ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ٢
٣ظٜش كٜ٤خ ػزؼ٤ش حُل٤خس ٓ ٫ٝؼو٤ُٞظٜخ ،ك٤شٓض رٜخ اُ ٠سٓٞص كٛ ٢ز ٙحُل٤خسًٔ ،خ ٣شحٛخ ٤ُٝ ٞٛظ
ًٔخ ٣لغشٛخ حُ٘وخد .كبٕ طؤػش طٞك٤ن حُلٌ ْ٤رؤعِٞد ًَ ًخطذ ٖٓ ًظخد حُـشد  ،كوذ  ٌٕٞ٣هذ أطخز
ُ ٚأعِٞد ؿذ٣ذ ؿٔخع ر ٖ٤أعخُ٤ذ حُـشد ٝفٞس ر ٚحُٓ٬ؼو ٍٞرطش٣وش ؿذ٣ذس ،رل٤غ ٗ ٫غظط٤غ
اخشحؽ ٓغشك٤ظ ٖٓ ٚحُٓ٬ؼو ، ٍٞكٌٔخ أٝمل٘خ رٜخ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٞعخثَ حُظ ٢طقٞس ػزؼ٤ش حُل٤خس
ٝػذّ ٓؼو٤ُٞظٜخ.

مندور،محمد،مسرح توفٌق الحكٌم.157،
محمد،حٌاة ،الدراما التجرٌبٌة .147،
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أسباب تىقف مسرح الالمعقىل:
ٖٓ رُي حُ٘وذ:
ُوذ طٞهق ٓغشف حُٓ٬ؼوٗ ٍٞظ٤ـش ُ٘وذ حُؼ٘٤ق حُزٝ ١ؿ ُٚ ٜٚف
ٔ .إ حُٓ٬ؼوٜ٣ ٍٞذّ حُوٞحػذ ٝحُوٞحٗٝ،ٖ٤كظ ٠هٞحٗ ٖ٤حُٞحهغ ٝحُظوذّ حٗ٩غخٗ،٢اٗ٣ ٚضػضع
ػوش حُ٘خط كٓ ٬خك  ٫ٝكخمش ٓ ٫ٝغظوزَ  ٫ٝخ٤ش  ٫ٝؽش ٫ٝ،أٓخٕ ار  ٫كظٔ٤ش٫ٝ ،
ٓ٘طن،كظٌ ٕٞحُ٘ظ٤ـش حٗظؾخس حُوِن ٝحُخٞف.
ً
ٕ .إ ٓغشف حُٓ٬ؼوِ٣ ٍٞـ ٢دٝس حٗ٩غخٕ٣ٝ،شح ٙػخؿضح ػٖ حُظـِذ ػِٓ ٠ؾخًَ حُؼقش،
ٛٝزح ُ٤ظ رقل٤ق كخٗ٩غخٕ روذسحطٝ ٚهخهخطٞٓٝ ٚحٛز،ٚهخدس ػِ ٠ف٘غ ح٧ػخؿ٤ذُٞ،
حعظـِٜخ ػِ ٠حُٞؿ ٚحُقل٤ق.
ٖ .إ ٓغشف حُٓ٬ؼؤٜٓ ٍٞخ كغ٘ض ٗ٤ظ ٌٖٔ٣ ٫ ٚإٔ ٣زشة ٖٓ حُغخق  ٝحٗ٫لذحس،كٜٞ
طض٤٣ق ُِٞحهغ ٝكشم ٚػِ ٠حُٔؾخٛذ ٖ٣أ ٝحُوشحء َٔٓ ٞٛٝ .ؿخ٣ش حٓٝ ٍ٬ٓ٩نٔ٫ ٚٗٞ
٣زؼغ ك ٢حُ٘لظ ع ٟٞحُ٘لٞس ٝح٫ؽٔجضحص ،ك ٬أكذحعٌٓ ٫ٝ ،خٕ ٫ٝ ،صٓخٕ٫ٝ،
ؽخق٤خص كظ ٫ٝ،٠ر٘خء ٓغشك،٢كخُ٘ـ  ٌٖٔ٣هشحءط ٖٓ ٚأ ُٚٝاُ ٠آخش، ٙأ ٖٓ ٝآخشٙ
اُ ٠أ ُٚٝد ٕٝأ ١خغخسس ٌٖٔ٣ٝ،إٔ طغظزذٍ حُـَٔ رـَٔ أخش ،ٟد ٕٝأٓ ١خٗغ أٝ
كشؽ .كوذ أُـ ٢حُؾٌَ حُٔ٘طوٝ ٢حعظزذٍ ر ٚحُؾٌَ حٌُ٤ل٢
ٗ .ح٣٩ـخٍ ك ٢حُظـش٣ذ ٝحُشٓض هذ طل ٍٞرٔغشف حُٓ٬ؼو ٍٞاُ ٠مشد ٖٓ حُـ٘٣ ٫ ٕٞلٜٚٔ
ا ٫هِش ُؼِ ٖٓ ْٜحُشحعخ ٖ٤ك ٢حُؼِْ.
٘ .سكن ْٜحُؼوَ إٔ  ٌٕٞ٣أدحس ُِٔؼشكش ،ػْ حُٔطخُزش رخُِـٞء أُُ ٚ٤ؼشكش أعشحس حُشٓٞص حُظ٢
٣شٓضُٜ ٕٝخ٤ُ ،ؼطٞح كِ ٖٓ ً٫ٞأؿَ ك ْٜحُٞحهغ ًٔخ ٝ ٞٛحهغ.
 .ٙاٗ٣ ٚذػ ٞاُ ٠حُظلٌ٤ش حُلشد ،١د ٕٝحًظشحع رخُـٔخػش أ ٝح٥خش ،ٖ٣ك ٢ك ٖ٤اٗ٘خ ٗ ٫غظط٤غ
حُؼ٤ؼ د ٕٝؿٔخػشٝ ،د ٕٝإٔ ٣ل ْٜحُلشد ح٥خش.
 .7أٓخ رخُ٘غزش ُٞحهؼ٘خ حُؼشر ٢ك٣ ٜٞطخُذ ٖٓ حُٔغشف إٔ ٣وذّ ُ ٚحُلُِٔ ٍٞؾخًِ ٚكٗ ٢طخم
حُٔ٘طن حُٔؼو٤ُ ٍٞظغ٘ ُٚ ٠حعظزطخٕ رحط ٖٓ ٚخٓٝ ُٚ٬ؼشك ٚػوذٓٝ ٙؾخًِٓٝ،ٚلخُٝش
حُظخِـ ٖٓ ٛز ٙحُؼوذ ٝطِي حُٔؾخًَ،أٓخ إٔ ِٗو ٢ر ٚك ٢دٝحٓ ٚحُٓ٬ؼوٝ ٍٞػزؼ ٚكؼزغ ٫
كٌؼ٤ش ٖٓ حُؼزؼ٤ش حُظ ٢طغ٤طش ػِ ٠حُـشد ٓخ  ٢ٛاٗ ٫ظ٤ـش
٣لظِٔٝ ٚحهؼ٘خ حُؼشر.٢
ُزؼذ ْٛػٖ حُذ .ٖ٣كخٌُظخد حُؼشد حُز ٖ٣ؿشرٞح ٓغشف حُٓ٬ؼوً ٍٞخٕ ػذدٓ ْٛلذٝد،
ٛزح رخ٩مخكش اُ ٠أًٗ ْٜظزٞح ٓغشك٤ش أ ٝحػ٘ظ ٖ٤ػْ طٞهلٞح ػٖ حٌُظخرش ك٩،ٚ٤دسحً ْٜكؾِ.ْٜ
ٗٝظ٤ـش ُٜزح حُظ٤خس حُ٘وذ  ١حُؼ٘٤ق حُز ١أفش ػِ ٠ط٘خٓ ٍٝغشك٤خص سٝحد ٛزح حُٔغشف ك٢
اهخس حُٔؼ٘ٝ ٠حُٔنٔ ،ٕٞكٞفل ٙٞرخُؼزغ ٝ ،إٔ ٓغخسك ْٜطٜذّ حُٔؼخٗ ٢حُظ ٢دسؽ حُزؾش
ػِ ٠ط٘خُٜٝخ ٢ٛٝ ،طٔؼَ فشخش حكظـخؽ٤ُ ،ظ ػِ ٠حُٔغشف كوو رَ ػِ ٠حُل٤خس ٗلغٜخ.ؽـغ
ٝأدسًٞح رؤٕ حُطش٣ن
ٛزح حُظ٤خس ػِ ٠طٞهق سٝحد ًظخر ٚػٖ حٌُظخرش كٛ ٢زح حُٔغشف.
ٓغذٝدٝ ،رُي ٓ٘ز حُغظ٘٤خص كـ٤شٝح ٓغخسٝ ْٛحٗطِوٞح ُظـشرش ٗٔخرؽ أخش ٟرؼذ إٔ كشؿٞح ٖٓ
ٞٛحؿغ ،ْٜكخطـ ٚؿٗ ٚ٤٘٤لٓ ٞغشك٤خص أًؼش حُظضحٓخ ً ٝخقٞف٤شٛٝ ،ـش آدحٓٞف ٓغشف
حُٓ٬ؼو ٍٞؿخٗلخ ً ٗل ٞحُِٔلٔ٤ش ٝحُظخس٣خ٤شًٔ ،خ طٔ٤ضص ٓغشك٤خص حُلظشس حُؼخٗ٤ش ُٗٞ٤غٌٞ
رٔٞمٞػخص أًؼش اٗغخٗ٤ش ٝر٘خء دسحٓ ٢ؽز٘ٓ ٚطو ،٢أٓخ ر٤ٌ٤ض،كقٔض.
شاهٌن،عمر"،األسس النفسية لمسرح الالمعقول"(القاهرة،المجلة ٌ،ونٌو.62)1963،
اسلٌن "،مسرح الالمعقول"،عرض محمود السمرة.141،
الحازمً ،منصور ،فً البحث عن الواقع(الرٌاض ،دار العلوم .94)1984 ،وقد كتب المقالة الخاصة بمسرح العبث
عام 1975:م .وٌنظر  :رشدي،رشاد،نظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن 241 ،ـ .243
الحازمً ،منصور ،فً البحث عن الواقع.95،
نفسه . 96 ،لقد كان تعبٌر الحازمً ٌوافق نفس األحكام التً أصدرتها حٌن قرأت مسرحٌات الالمعقول أوالً.
العوانً،محمد"،الشعر العربي الحديث ومسرح الالمعقول"(القاهرة،الرسالة،نوفمبر.58)1964،
حُ٤ٜت حُٔقش٣ش. 350 )1995 ،
س
ػ٘خٗٓ ،٢لٔذ ،هنخ٣خ ح٧دد حُلذ٣غ(حُوخٛشس،

حٌدر،عطارد،مسرح الالمعقول.284،
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ٛزح رخ٩مخكش اُ ٠اٗ٘خ ٗ ٫غظط٤غ اٌٗخس حُؼوَٝ ،حُؼ٤ؼ ك ٢دٝحٓش حُ ٬ػوَ ،رَ اٗ٘خ ك ٢كخؿش اُ٠
مزو ػوُ٘ٞخ ػِٝ ٠حهؼ٘خ ٖٓ أؿَ كَ حُٔؾخًَ ٤ُٝظ ٖٓ أؿَ مزو ح٧ك ّ٬حُـ٤ش كو٤وش ٝحُـ٤ش
ٓ٘خعزش ُِٞحهغ حُٔؼخػُ ..زُي طٞهق ٓغشف حُٓ٬ؼوٍٞ؛  ٕ٧سعخُظ ٚطلظخؽ ٖٓ أؿَ حعظ٤ؼخرٜخ اُ٠
ػوَ ٓظخقـ،ك ٫ ٢ٜطلَ حُٔؾخًَ رطش٣وش ٓزخؽشس ،رَ إ رؼل حُٔظخٛش حُؼزؼ٤ش ك٢
حُٔغشك٤خص ٗغز٤ش طخظِق ٖٓ ؽخـ ٥خش ُزُي ُْ ٘ٛ ٌٖ٣خى ٓخ ٣غخػذ ػِ ٠حعظٔشحس.ٙ
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ػِ ٠حُشؿْ ٓٔخ ه َ٤ػٖ ٓغشف حُٓ٬ؼو٤ًٝ ٍٞق اٗٓ ٚـخف ُِؼوَ
ٝحُٔ٘طنٝ،اٗ٣ ٫ ٚقٞس ا ٫ػزغ ٝم٤خع حٗ٩غخٕ  ،كبٗ ٚحعظطخع إٔ ٣زشص حُٔؼخٗخس
ٝحُؼضُش حُظ٣ ٢ؼ٤ؾٜخ حٗ٩غخٕ٤ًٝ ،ق اٗ٣ ٚؼ٤ؼ كٓ ٢ـظٔغ ٌ٣ ٫ظشع ٧كٚٓ٬
ٓٝؼخٗخطٓٝ ٚؾٌ٬ط ٫ٝ،ٚكظ٣ ٖٓ ٠غٔغ اُ ٚ٤؛ ُزُي أفزق حُؼخُْ ٓخ٤ق ٝهخط ك٢
ٗظش ،ٙكؼزش حٌُظخد ػٖ حُن٤خع رٜز ٙحُطش٣وش حُـ٘٤ٗٞش حُظٓ ٫ ٢ؼُٜ٘ ٠خ ،كظ ٠ط٘زٚ
ح٥خش ٖ٣رلخُ ْٜػِ٣ ْٜذسًٜ٘٣ٝ ٕٞنٞح ٖٓ عزخط .ْٜكٔخ ٛز ٙحُظقشكخص حُـ٘٤ٗٞش ا٫
حُٞحهغ حُزٗ ١ؼ٤ؼ ك ٚ٤د ٕٝإٔ ٗذسًٗٝ ،ٚظ٤ـش ٓ ٕ٧غشف حُٓ٬ؼو٣ ٍٞؼزش ػٖ ر٘٤ش
حُل٤خس ك ٢حُل٤خس ٗلغٜخ ُزُي حُظوٓ ٠غ حُٔخسًغ٤ش ٝحُٞؿٞد٣ش ٝحُذحد٣ش ٝؿ٤شٛخُ .زُي
أٗقزض ػٞسس ٗٞ٣غٌ ٞػِ ٠حُؼخدحص حُِـ٣ٞش رخػظزخسٛخ ٓٞفَ سد١ء ُظلو٤ن حُظلخْٛ
ر ٖ٤حُ٘خط ٤ًٝ ،ق إٔ حُِـش ػخؿضس ػٖ طلو٤ن حُظٞحفَ حُِـ١ٞ؛ ُزُي ك٣ ٜٞؼ٤ؼ ك٢
ػضُش ػٖ حُٔـظٔغ.
أٓخ ر٤ٌ٤ض كوذ ػخس ػِ ٠حُؼخدحص ٝحُغِٞى رخػظزخسٛخ أدٝحص خخدػش ط ْٛٞحٗ٩غخٕ رؤٗٚ
ٓظلخ ْٛرٔ٘٤خ  ٞٛرؼ٤ذ ًَ حُزؼذ ،كظ ٠اٗ ٚفٞس كٓ ٢غشك٤ظ( ٚك ٢حٗظظخس ؿٞد،)ٝإٔ
حُلشحؽ حُز٣ ١ؼ٤ؾ ٚك ٚ٤حٗ٩غخٕ ٓخ  ٞٛا ٫عزذ ٗوـ ؽ٢ء  ،أ ٞٛٝ ٫حُخٞحء
حُشٝك.٢
ٝأػزض ك ٢حُزلغ رؤٕ ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞػ٘ذ حُؼشد اٗٔخ ظٜش ٗظ٤ـش ُِظؤػ٤ش حُـشر٢
كخقخثـ حُٓ٬ؼو ٍٞحُـشرٝ ٢إ ُْ طظٜش ًِٜخ ػِ ٠حُٔغشف حُؼشر ٢ا ٫اٗ ٚظٜش
رؼل خقخثقٜخ ٛٝزح ٘٣ ٫لًٜٗٞ ٢خ ٖٓ ٓغشف حُٓ٬ؼو ، ٍٞكٔغشف حُٓ٬ؼوٍٞ
ُ٤ظ حطـخٝ ٙحكذ أٓ ٝذسعش ٝ،اٗٔخ ٌَُ ًخطذ خقخثق ٚحُظ ٢طٔ٤ض ٙػٖ ؿ٤شُ ،ٙزُي
ًخٕ طؤػش حُٔغشف حُؼشر ٢رخٌُظّخد حُـشد ؿٔ٤ؼخً ٌُٖٝ ،ظٜشص رؼل حُخقخثـ ًٔخ
ظٜش ٝحملخً كٓ ٢غشك٤ش (٣خ هخُغ حُؾـشس) ُظٞك٤ن حُلٌٝ ،ْ٤إ ظٜش كٜ٤خ رؼل
حُغٔخص حُٔؼوُٞش(ُِٔغشف حُظوِ٤ذ ،)١ا ٫إٔ حُغٔش حُـخُزش ػُِ ٠ـظٜخ ٝطلٌي حُضٓخٕ
ٝحٌُٔخٕ  ٞٛ ،حُز٣ ١ذخِٜخ كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼو ٍٞحُـشر.٢
طٞفِض أ٣نخً رؤٕ ٓغشف حُٓ٬ؼو ٍٞهذ طٞهق ػ٘ذ حُـشد ٝحُؼشد أ٣نخً ٘ٗ٧ ،خ ك٢
كخؿش آُ ٠خ ٣ؼخُؾ ٓؾخًِ٘خ رطش٣وش أرغو طلٜٜٔخ ؿٔ٤غ حُٔغظ٣ٞخص د ٕٝحُلخؿش اُ٠
حُظؼو٤ذ حُز ١ظٜش كٓ ٢غشف حُٓ٬ؼوٗٝ ،ٍٞظ٤ـش ُٜزح حُغزذ ٝؿ٤ش ٖٓ ٙح٧عزخد حُظ٢
أٝسدطٜخ ك ٢حُزلغ ،طٞهق حٌُظخد ػٖ حٌُظخرش كٛ ٢زح حُٔغشف  ْٜٗ٧أدسًٞح
رُي٤ًٝ،ق إ ٓغشف حُٓ٬ؼوً ٍٞخٕ ٓٞؿش ػخرشس ٗظ٤ـش ُظشٝف ٓؼ٘٤ش كوو.
ٝرؼذ ...كبٗ ٢أسؿ ٖٓ ٞهللا حُؼِ ٢حُوذ٣ش إٔ ٛ ٌٕٞ٣زح حُزلغ هذ أهظشد ٖٓ
طلو٤ن حُٜذفٝ،إٔ ٣لٞص ػِ ٠سمخًْ .
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ٔ .انعبث ينعى صايٌيم بيكيج" (حُلشط حُٞه٘،٢كزشح٣ش)1990 ،
ٕ .أعؼذ ،عخٓ٤ش ،ك ٢ح٧دد حُلشٗغ ٢حُٔؼخفش( حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش حُٔقش٣ش)1976 ،
ٖ .حعِٓ،ٖ٤خسطٖ ،دسحٓخ حُٓ٬ؼو،ٍٞطشؿٔش فذه ٢كطخد(حٌُ٣ٞضٝ،صحسس ح٩سؽخد)1970 ،
،4
ٗ .حعِٓ،ٖ٤خسطٖ "،يسشح اناليعقٌل "،ػشك ٓلٔٞد حُغٔشس(حٌُ٣ٞض ،حُؼشر، ٢ع
ٓخسط) 1969 ،
٘ .اعٔخػ ،َ٤ػض حُذ "ٖ٣انخفسيش اننفسي نًسشديت يا طانع انشجشة" (حُوخٛشس ،حُٔـِش،
ع  ، 74كزشح٣ش)1963 ،
 .ٙحٞ٣٧ر٣ ،٢خعٓ ،ٖ٤زحٛذ ح٧دد( ر٤شٝص ،دحس حُؾٔخٍ)1980 ،
 .7حُزخ،١ٝفخُقٓ،خظخسحص ٖٓ ٓغشك٤خص ػخُٔ٤ش(حٌُ٣ٞض،ح٩رذحع حُٔغشك)1993 ،٢
 .8ر٤ٌ٤ض،فٔ،َ٣ٞك ٢حٗظظخس ؿٞد،ٝطشؿٔش كخ٣ض حعٌ٘ذس( حُوخٛشس،حُ٤ٜجش حُٔقش٣ش)1970 ،
 .9ص.ؽ.أِٗ .غٖٗ ،ظش٣ش حٌُ٤ٓٞذ٣خ ك ٢ح٧دد ٝحُٔغشف ٝحُغٔ٘٤خ ،طشؿٔش ٓخس ١حدٝحسد
ٗق٤ق ( حُوخٛشس،أًخد٤ٔ٣ش حُل٘)1999 ،ٕٞ
ػشٝصٞ٣،عقٓ،ؼخُْ حُذسحٓخ ك ٢حُؼقش حُلذ٣غ(ف٤ذح،حٌُٔظزش حُؼقش٣ش،د.ص)
ٓٔ.
ؽ.ٍ.عظ٤خٕ،حُذسحٓخ حُلذ٣ؼش ر ٖ٤حُ٘ظش٣ش ٝحُظطز٤ن،طشؿٔش ٓلٔذ ؿ ّٔ(ٍٞدٓؾن،
ٔٔ.
ٝصحسس حُؼوخكش)1995 ،
ؿشحط،ؿٗٞظشٓ ،وذٓش ٓغشك٤ش حُطزخخ ٕٞح٧ؽشحس ،طشؿٔشٓ :لغٖ حُذٓشدحػ(
ٕٔ.
حٌُ٣ٞض ،حُٔـِظ حُٞهُِ٘ ٢ؼوخكش)2001 ،
حُـ ٞص ٓ ،ٝقطل ٖٓ ،٠ح٧عخه٤ش ٝحُخشحكخص حُؼشر٤ش( ر٤شٝص،دحس
ٖٔ.
حُليس)1977 ،
حُلخصٓ٘ٓ ،٢قٞس ،ك ٢حُزلغ ػٖ حُٞحهغ(حُش٣خك ،دحس حُؼِ.94)1984 ،ّٞ
ٗٔ.
"(ح٥دحد ،ع 10
كخكع،فزش "،١انهغت ًاناليعقٌل في يسشح أًنيسكٌ
٘ٔ.
،أًظٞرش)1963 ،
حُلٌ ،ْ٤طٞك٢م ،ح ١هخُغ حُؾـشس(حُوخٛشس ،حُٔطزؼش حُ٘ٔٞرؿ٤ش)1976 ،
.ٔٙ
ك٤ذس،ػطخسد "،يسشح اناليعقٌل "(دٓؾن ،حطلخد حٌُظخد حُؼشد،ح٥دحد
.ٔ7
ح٧ؿ٘ز٤ش ،ع ،75ف٤ق)1993 ،
حُخط٤ذ ،كغخّ ،آكخم ح٩رذحع ٓٝشؿؼ٤ظ ٚك ٢ػقش حُٔؼِٓٞخط٤ش( ر٤شٝص ،دحس
.ٔ8
حُليس)2001 ،
خلخؿٓ،٢لٔذ ػزذ حُٔ٘ؼْٓ،ذحسط حُ٘وذ ح٧در ٢حُلذ٣غ(حُوخٛشس ،حُذحس حُٔقش٣ش
.ٔ9
حُِز٘خٗ٤ش)1995 ،
خِ ،َ٤ػٔخد حُز ،ٖ٣كٞم ٠حُؼخُْ ك ٢حُٔغشف حُـشر ٢حُٔؼخفش(حُوخٛشسٓ ،ئعغش
ٕٓ.
حُشعخُش)1977 ،
حُذحُٓ ،٢لٔذ ،ح٧دد حُٔغشك ٢حُٔؼخفش(حُوخٛشس ،ػخُْ حٌُظذ ،ه)1999 ،1
ٕٔ.
حُ٤ٜت حُٔقش٣ش)1986 ،
س
دٝحس ،ٙكئحدٓ ،غشف طٞك٤ن حُلٌ(ْ٤حُوخٛشس،
ٕٕ.
ّ
سؽذ،١سؽخدٗ،ظش٣ش حُذسحٓخ ٖٓ أسعط ٞاُ ٠ح(،ٕ٥حُوخٛشسٌٓ ،ظزش حٗ٧ـِٞ
ٖٕ.
حُٔقش٣ش)1968 ،
صً ،٢أكْ د ًٔخٍ ،دسحعخص ك ٢حُ٘وذ ح٧در(٢ر٤شٝص ،دحس حٗ٧ذٍط)1980 ،
ٕٗ.
عٓ٬شٗ،خٗغ " ،٢حأثيش أيٌنسكٌ عهى صالح عبذ انصبٌس في يسشديخو يسافش
ٕ٘.
نيم" طشؿٔش عخٓ ٢خؾزش (كق،ٍٞع)1983 ،2
حُغٔشسٓ،لٔٞد"،يسشح اناليعقٌل"(حٌُ٣ٞض،حُؼشر،٢ع ٓ، 124خسط)1969 ،
.ٕٙ
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حُغ٤ذ ،كظ ٕ عؼذ ،ح٫ؿظشح د ك ٢حُذسحٓخ حُٔقش٣ش حُٔؼخفشس ر ٖ٤حُ٘ظش٣ش
.ٕ7
ٝحُظطز٤ن ٖٓ  ّ1960ـ ( ّ1969حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش حُٔقش٣ش)1986 ،
ع٤ش ،ٝؿ٘ل٤٤ق ،طخس٣خ حُٔغشف حُلذ٣غ ،طشؿٔش :رذس حُذ ٖ٣حُوخعْ (ٓطزؼش
.ٕ8
ؿخٓؼش دٓؾن)1974 ،
حُؾخسٞ٣،٢ٗٝعق،حُٓ٬ؼو ٍٞك ٢ح٧دد حُٔؼخفش(حُوخٛشس،دحس حٌُخطذ
.ٕ9
حُؼشر)1969 ،٢
(حُوخٛشس،حُٔـِش
ؽخ،ٖ٤ٛػٔش "،األسس اننفسيت نًسشح اناليعقٌل"
ٖٓ.
)1963 ،ٞ٤ٗٞ٣،
(
اناليعقٌل غيش يعقٌل"
حُؾش٣و ،٢خخُذ"،
ٖٔ.
حُش٣خك،حُل٤قَ،ع ٘٣،231خ٣ش)1996 ،
فوش ،أكٔذٓ ،وذٓش كٗ ٢ظش٣ش حُٔغشف حُلٌشٓ ١غ حُظطز٤ن(ٓشًض ح٩عٌ٘ذس٣ش
ٕٖ.
ٌُِظخد ،ه)2000 ،1
ً
ً
حُؼخُْٓ ،لٔٞد أٓ ،ٖ٤طٞك٢م حُلٌٓ ْ٤لٌشح ٝك٘خٗخ(ر٤شٝص ،دحس حُوذط)1975 ،
ٖٖ.
ػخٓش ،عخّ  ،١حُٔغشف حُٔقش ١رؼذ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش (ح٩عٌ٘ذس٣ش ،حُ٤ٜجش
ٖٗ.
حُٔقش٣ش حُؼخٓش)1978 ،
ػزذ حُؼض٣ض،عؼذ ،ح٧عطٞسس ٝحُذسحٓخ (حُوخٛشسٌٓ ،ظزش حٗ٧ـِ ٞحُٔقش٣ش،
ٖ٘.
)1966
" (حُل٤قَ،ع 203
 .ٖٙػزذ حُ٘خفش،ؿٔخٍ "،جزًس انعبث في يسشح يٌنسكٌ
،أًظٞرش)1993 ،
" (حُٔٞهق
ػزٞد ،ك٘خ "،يسشح اناليعقٌل نظشه في انًؤثشاث انعايت
.ٖ7
ح٧در،٢دٓؾن ،حطلخد حٌُظّخد حُؼشد،حُؼذد ً، 81خٗ ٕٞحُؼخٗ)1978 ،٢
( حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش
ػؼٔخٕ ،أكٔذ ،حُٔقخدس حٌُ٬ع٤ٌ٤ش ُٔغشف طٞك٤ن حُلٌْ٤
.ٖ8
حُٔقش٣ش)1978 ،
ػؼٔخٕ ،ؿٞص ٖ٣ؿٞدص "يسشح انعبث في فشنسا"(كق ،ٍٞع)1982 ،32
.ٖ9
حُؼش ،٢٘٣ظخٛشس حُظؤػ٤ش ٝحُظؤػش ك ٢ح٧دد حُؼشر ٢ـذسحعخص ؿذ٣ذس ك ٢ح٧دد
ٓٗ.
حُٔوخسٕ ـ(حُش٣خكٌٓ ،ظزش حُخش٣ـ)1994 ،٢
حُؼؾٔخٓ ،١ٝلٔذ صً ،٢دسحعخص ك ٢حُ٘وذ ح٧در ٢حُٔؼخفش (ر٤شٝص ،دحس
ٔٗ.
حُٜ٘نش)1986 ،
ػط٤شٗ ،ؼٓ" ْ٤غشف صالح عبذ انصبٌس"(كق ،ٍٞع )1981 ،1
ٕٗ.
ػط٤شٗ ،ؼ "ْ٤يسشح انعبث" ،مٖٔ عِغِش ٓغشك٤خص ػخُٔ٤ش(حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش
ٖٗ.
حُٔقش٣ش حُؼخٓش)1970 ،
ػ٘خٗٓ ،٢لٔذ ،هنخ٣خ ح٧دد حُلذ٣غ(حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش حُٔقش٣ش)1995 ،
ٗٗ.
انشعش انعشبي انذذيث ًيسشح
حُؼٞحٗٓ،٢لٔذ"،
٘ٗ.
اناليعقٌل"(حُوخٛشس،حُشعخُشٞٗ،كٔزش)1964 ،
ػٞك٣ُٞ،ظ ،دسحعخص ك ٢حُ٘وذ ٝح٧دد(حُوخٛشسٌٓ،ظزش حٗ٧ـِٞ
.ٗٙ
حُٔقش٣ش)1964 ،
ػ٤ذًٔ ،خٍ ،حُٔغشف ر ٖ٤حُلٌشس ٝحُظـش٣ذ(هشحرِظ ،حُٔ٘ؾؤس حُؼخٓش)1982 ،
.ٗ7
كٝ،٠ُٞح٫ط"،يسشح صايٌيم بيكيج بين انخظاس جٌدً ًنعبو اننيايت "،طشؿٔش:
.ٗ8
عؼذ أسدػ (حُٔـِش ٘٣،خ٣ش)1963 ،
حٌُلخهٓ ،لٔذ ،ر٘٤ش حُظؤُ٤ق حُٔغشك ٢رخُٔـشد ٖٓ حُزذح٣ش اُ ٠حُؼٔخٗ٘٤خص ،حُذحس
.ٗ9
حُز٤نخء ،دحس حُؼوخكش)1986 ،
ٓلغٖ ،كظٕ ،حُٔئػشحص حُـش٣زش ك ٢حُٔغشف حُٔقش ١حُٔؼخفش ( حُوخٛشس ،دحس
ٓ٘.
حُٜ٘نش حُؼشر٤ش)1979 ،
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1960ـ ٝ 1970حُظؤػ٤ش حُـشر٢

ٓلٔذ،ك٤خس ؿخعْ،حُذسحٓخ حُظـش٣ز٤ش كٓ ٢قش
ٔ٘.
ػِٜ٤خ (ر٤شٝص،دحس ح٥دحد)1983 ،
حُٔشػ،٢كئحد ٓٝشؽلشٓ،لٔذ،ح٧دد ٝحُ٘وذ ك ٢حُـشد٘ٓ(،ؾٞسحص ؿخٓؼش
ٕ٘.
كِذ)2000 ،
ٓغشف حُؼزغ (حُوخٛشس ،حُ٤ٜجش حُٔقش٣ش حُؼخٓش)1992 ،
ٖ٘.
ٓ٘ذٝسٓ،لٔذ،ك ٢حُٔغشف حُؼخُٔ(٢حُوخٛشس،دحس حٌُظذ)1969 ،
ٗ٘.
ٓ٘ذٝسٓ،لٔذٓ،غشف طٞك٤ن حُلٌ(ْ٤حُوخٛشس،دحس ٜٗنش ٓقش،ه)1966 ، 2
٘٘.
ٗٞس حُذ ،ٖ٣خِ " ،َ٤حفسيش جذيذ نًسشديت يا طانع انشجشة "(حُ ،ٍ٬ٜطٔٞص،
.٘ٙ
)1964
٘ٛـِق ،آسُٗٞذ ،حُٓ٬ؼو،ٍٞطشؿٔش ػزذ حُٞحكذ ُئُئس(رـذحد ،دحس حُلش٣ش)1977 ،
.٘7
٣خؿ،٢ػزذ حُشكْ ٕ  ،ك ٢حُـٜٞد حُٔغشك٤ش حُؼشر٤ش ٖٓ ٓخس ٕٝحُ٘وخػ اُ ٠طٞك٤ن
.٘8
حُلٌ(ْ٤ر٤شٝص،دحس حُلخسحر)1999 ،٢
٣ؼوٞد ،آٝ ،َ٤ػخف٤ٓ ،٢ؾخٍ ،حُٔؼـْ حُٔلقَ ك ٢حُِـش ٝح٧دد( ،ر٤شٝص،
.٘9
دحس حُؼِْ ُِٔ،ٖ٤٣٬ه)1987 ،1
ٗٞ٣غٌٞ٣،ٞؿ،ٖ٤حُٔـ٘٤ش حُقِؼخء،طشؿٔش كٔخدس ارشحٓ،ْ٤ٛشحؿؼش ع٤ذ ػط٤ش أرٞ
ٓ.ٙ
حُ٘ـخ(حُٔغشف حُؼخُٔ،٢حٌُ٣ٞضٝ،صحسس ح٩ػ ،ّ٬أًظٞرش.)1972 ،
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انًقذيت
يسشح اناليعقٌل(انًصطهخ)
انعٌايم انًؤثشة في ظيٌس يسشح اناليعقٌل
ٔ .أدد حُخشحكش ٝحُخضػز٬ص
ٕ .أدد حُشٓٞص ٝح٧كّ٬
ٖ .حُلِغلش حُلش٣ٝذ٣ش()Freudian
ٗ .حُلِغلش حُٞؿٞد٣ش ()Existentialism
٘ .حُٔخسًغ٤ش()Marxism
ٓ .ٙغشف حُز٤شًخٓ)Albert Camus(ٞ
 .7حُذحد٣ش()Dadaism
 .8حُغش٣خُ٤ش()Surrealism
 .9أُلش٣ذ ؿخس:)Alfred Jarry)١
ٓٔ.
ٗظ ٖ٤ٗ ٞأسط(Antonin Artaud(ٞ
ٔٔ.
عشف طؾٌٞ٤ف()Chekhov
ٕٔ.
٣شحٗذ)Pirandello(ِِٞ٣
انظشًف بعذ انذشب انعانًيت انثانيت
فهسفت اناليعقٌل
كخاب يسشح اناليعقٌل انغشبي
يٌنسكٌ Ionesco
يسشديت (انًغنيت انصهعاء )The Bald Prima Doma
بيكيج Becket
يسشديت (في انخظاس جٌدً ( Waiting for Godot
انخأثيش انغشبي ناليعقٌل عهى انًسشح انعشبي
حٌفيق انذكيى
يسشديت يا طانع انشجشة
أسباب حٌقف يسشح اناليعقٌل
انخاحًت
انًشاجع
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انممهكت انعربيت انسعىديت.

جامعت انمهك سعىد.

عمادة اندراساث انعهيا.

قسم انهغت انعربيت وآدابها.

التأثري الغربي يف ظهور مسرح الالمعقول
العربي
ووفي ااحلفي

ووذج.

إعداد انطانبت:نيهى آل حماد.

. 426221133
انرقم انجامعي:

إشراف األستاذة اندكتىرة :سعاد انمانع.

انفصم اندراسي انثاني.
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