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 المقارن والقيم االنسانية األدب 
 المعقول بين المسرحين الغربي والعربيلا

 د عمر محمد الطالب .أ
 ال معقول والنقد / إشكالية المصطلح والمفهوملمسرح إ
 تمهيد

أن نقف وقفة متأنية لنتفحص  ،ربما كان من المفيد في هذه التوطئة
اال معقول " وعالجت  تلك الكتابات النقدية العالمية، التي واكبت "مسرح

وذلك من اجل اماطة اللثام عن بعض االشكاليات النقدية التي كانت  ،قضاياه
  .مثار سوء فهم وجدال بين النقاد والباحثين

ونت لللفل الف لللول  ،ونحلللن نقللللح ال لللفحات ،ولعلللل اول ملللا يسلللتوقفنا
او  ،هو قضية التسمية، التي اطلقها النقاد على هذه الحركة المسرحية ،النقدية

 ما يمكن تسميته ايجازًا باشكالية الم طلل.
ملن اهميلة خا لة  لوليس بخاف على احد من الدارسين ما للم لطل

في مختلف المجاالت إذ بواسطته يمكن تحديد المفاهيم العلمية وموادها بشكل 
وفي مجال النقد األدبي يتخذ الم طلل وسيله اساسية الضلفاء طلاب   .خاص

 وع ادبي معين.الخ و ية والتميز على ن
التللي يح للى  ،ويليللك الللى هللذه المكانللة .وقللد اشللار الناقللد االمريكللي ر
علينا ان نن ر الى هذه الم طلحات ال  )بها الم طلل االدبي، في قوله : )
بللللل  ،وال بعتبارهللللا كيانللللات ميتللللا فيزيقيللللة ،بعتبارهللللا متشللللرات لبويللللة اعتباطيللللة

فلللللي اوقللللات معينللللة ملللللن باعتبارهللللا اسللللماء لللللن م ملللللن المعللللايير تسللللود االدح 
    .(1)((التاريخ

                                                           
  قسم اللبة العربية. لكلية التربية / جامعة المو ل/ستاذ ا 

 885سلسة عالم المعرفة. العدد  .محمد ع فور ." مفاهيم نقدية " ترجمة د (1)
 .69. ص 1987فبراير
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 ،واذا كان اغلح النقاد قد لمحوا الى قضية التسمية من قريح او بعيد
فانهم لم يوفوها حقها من البحث  ،وهم يكتبون عن هذا التيار المسرحي

ولم يكلفوا انفسهم عناء ت نيفها وتبيان اسباح وخلفيات  ،واالستق اء
إلال  ال تشب  فهم الباحث المتعمق.ت التيبل اكتفوا ببعض الومضا ، هورها

 حيل كان " يونسكو " من ألد  معقول بين المسرحين البربي والعربي نموذجا
أعداء " المسرح " ولكنه المسرح التقليدي الذي و فه بالبوليسية التي تقوم 
 ،على القتل والجريمة والثار واالنتقام وما اشبه مما غلح على المسرح القديم

فهو ذلك النوع  ،مسرح الذي كان " يونسكو " من اشد الكتاح تولها بهاما ال
الذي كان يسعى الى ترسيخه : مسرح تفجير التناقضات الداخلية واالفساح 

وت وير عالم الح ار والالمعقول.  ،عن تفاعل واضطرام الهواجس الدفينة
ه ال فة وقد نعتوه بهذ  (1)ومن النقاد من اشار الى م طلل "المسرح االسود"

وتتجلى هذه  ،بسبح تلك السوداوية والقتامة التي تطبه على رتية رواده للعالم
السمات في مسرحيات" بيكت" بالخ وص. اما " يونسكو" فقد كان يبلف 

أي انه مزج بين الجانح  ،قتامته بنوع من الضحك الذي يشبه البكاء
د الى أطلق وهذا ما دف  بعض النقا ،الكوميدي والتراجيدي في مسرحياته

تسمية" مسرح الكوميديا السوداء " او" مسرح المفرقات المضحكة" على 
 .مسرحياته

سلمان الواسطي معلقا على مسرحية  .وفي هذا ال دد يقول د    
مخيفه ؟ لكن خوف الحقيقة ! مضحكه ؟ )يونسكو " الفجوه " بعد ترجمتها )

عبث الجاد ! ال معقوله نعم لكنه الضحك الذي كالبكاء ! عبثية ؟ نعم لكنه ال
؟ نعم ؟ لكن اين الحد بين المعقول وال معقول ! ت فل ؟ نعم ! لكنها  فعة 

                                                           
ان يشلللير اللللى " المسلللرح الزنجلللي " اللللذي يعلللال  قضلللايا السلللود  يمكلللن لهلللذا الم لللطلل (1)

 .والعن رية في امريكا
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ويالحض ان تسمية " المسرح االسود  (2)الطبيح للمبمى عليه او المخدر!((
كالدكتور  ،ولم تو فها سوى نسبة ضيلة من النقاد ،" لم يدم استعملها طويالً 

ومن المالح  قبل كل شيء ان ): )ي رح قائالً  ار مكاوي مثاًل الذيعبد البف
 .(3)..(( .قد ل حتى األن مسألة فرنسية،مسرح العبث او المسرح االسود

وقد سقط بعض النقاد في الخلط بين الم طلحات والمزج بين 
كم طلل "  ،التيارات حين ارادوا تسميات مستقله تماما عن مسرح الالمعقول

في سياق حديثة  .له الناقد عبد المنعم الحفنىالمسرح السريالي " الذي استعم
حيث يقول))فالمسرح السريالي او المسرح  ،عن مسرحية " الكراسي" ليونسكو

وهذا اما يميز مسرح الطليعة دون بقية  ،العبث مسرح يناهض المسرح الواقعي
 . (1)المسارح((

ية يمكننا ان نكرر اثر " السرياليه " كحركه ادب الويجوز القول بانه 
بروتون   .ومساهمة السريالين امثال أ ،وفنية في كتاح مسرح الالمعقول

وغيره في تبلور هذا التيار و هوره، لكن هذا ال يعد مبررا مقبوال الطالق هذه 
التسمية على مسرحيات " الالمعقول " ذلك ان اقطاح هذا االتجاه المسرحي 

لتاثر بتيارات واتجاهات لم يتقيد واحرفيا يشود السرياليين بل تعدوها الى ا
 .ادبية متعددة

والتي كان اغلبها  ،ومواكبة لهذه الم طلحات التي اتينا على جردها
مقبوال ومتداوال بين النقاد  هرت تسميات أخرى هامشية لم يكتح لها الرواج 

 مسرح"والتدوال مثل سابقاتها ونذكر منها على سبيل المثال ال الح ر:

                                                           
 1985 .تشلللللرين االول .السلللللنة العشلللللرون .العلللللدد العاشلللللر .مجللللللة " االقلللللالم" العراقيلللللة (2)

 .125ص

ملللايو  86العلللدد  .السلللنة الثامنلللة ." مسلللرح العبلللث : هلللل فلللات اوانللله ؟ " مجللللة الكاتلللح (3)
   .76ص  1968

  .32ص  1962 .16لكراسي و السريالية " مججلة الكاتح يوليو السنة " ا (1)
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و" مسرح التناقضات" و"المسرح الثوري"و" مسرح (2)النزوة"و"مسرح البضح"
وغيرها من التسميات، وهي في مجملها م طلحات محدودة تشير (3)الثرثرة " 

الى بعض السمات التي تميز مسرحيات الالمعقول عن غيرها من مسرحيات 
االتجاهات المعا رة كما انها تسميات عامة تجبل على مجموعة من 

ة التي اشتركت م  اتجاه الالمعقول في بعض التيارات المسرحية الحديث
 الخ ائص والتقنيات المسرحية.  

 مفاهيم ومواقف
اذا انتقلنا من مستوى الم طلحات الى مستوى اعمق واكثر تعقيدًا 
ونق د به مستوى المفاهيم نكون قد دخلنا الى حقل أخر من حقول األدح 

و يفته في قوله  المقارن وهو تاريخ األفكار الذي حدد  د. سعيد علوش
))يعمل تاريخ االفكار على تحديد الهوية الدقيقة لمعجم الم طلحات األدبية 

 .(1)بجمي  الوسائل
و ال شك ان تتب  التاريخ االدبي الداللي لهذا الم طلل " مسرح 

يتطلح منا الرجوع  ،الالمعقول " في الخطاح النقدي المسرحي عند العرح
التي تناوالت بالدرس والتحليل اعمال  ،مولفاتالى اكبر عدد من المقاالت وال
 اقطاح هذه الحركة المسرحية.

والضير في التفكير)اوال( بان النقاد المسرحيين العرح وهم يعرضون   
اتفقوا على بعض الوقائ  والحقائق واختلفوا  ،للتاريخ الداللي لهذا الم طلل

                                                           
اخذت تسمية " مسرح البضح "  من عنوان المسرحية ج اوزبورن " ان ر وراك غاضبًا  (2)

" وقد نسح بعض النقاد مثل م ماركس يونسكو و بيكيت الى هذا المسرح الذي  هر في 
 .انجلترا في الخمسينات

  البرتوة الى الروائي االيطالي تنسح هذه التسمي (3)

مكونات االدح المقارن في العالم العربي " الشركة العالمية للكتاح، بيروت الطبعة (1)
    335ص1987األولى، 
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م، نشير الى مسلة فمن جملة النقاط التي كانت موضوع انفاق بينه .في اخرى
 .تحديد زمان ومكان  هور هذا التيار المسرحي

لقد اجم  جل النقاد العرح على ان البداية كانت مباشرة بعد الحرح 
التاريخ الذي رافق ميالد اول  1949العالمية الثانية وبالضبط في سنة 

مسرحية عبثية وهي المبنية ال لعاء ليونسكو ولم تعرف هذه المسرحية ذيوعًا 
 .وانتشارًا اال بعد عرضها في مستهل الخمسينات

حيث يشير د. رشاد رشدي اليله  ،ولذلك وجدنا النقاد يركزون على هذا التاريخ
ولكلللن فلللي الخمسلللينات ملللن هلللذا القلللرن  هلللرت حركلللة مسلللرحية جديلللدة )قلللائال )

   (2) .((يتساءل ا حابها اذا كان للوجود معنى موضوعيًا 
ايضا في مقدمة مسرحية "ياطال  وهذا ما سطره توفيق الكحيم 

الشجرة" واخيرا  هرت بعد الحرح العالمية الثانية وعلى االخص في السنوات 
 .(1)الخمس لهذا القرن، بوادر جديدة في المسرح

وفي فترة  هور مسرح الالمعقول بالحرح العالمية الثانية اشارة الى 
التي التي عانى منها  الجو الرمادي الذي خيم على العالم آنذاك والى الويالت

 االنسان والتي عمقت شعوره بالالمعقول.
وقد اكد الناقد ايليا الحاوي على هذه النقطة في قوله :"ونسمة بواعلث 
متعللددة للمعانللاة العبثيللة اال ان اهللم مللا جعلهللا تنطلللق وتتفشللى كانللت الحللروح 

 .(2)االخيرة"
ي ان اختللف بعضلهم وبلغ ملن اهتملام النقلاد بفتلرة  هلور هلذا االتجلاه المسلرح

على  اسم "جيل الخمسينات" وهي تسمية توحي بتأويل جلدا خا لة اذا علمنلا 
 .ان بعضهم بدأ الكتابة قبل الخمسينات

                                                           
  .169ص  ،ن رية الدراما  (2)
 14توفيق الحيكم " ياطال  الشجرة " ص (1)
 15ايليا الحاوي " يونسكو في مسرحه ومسرحياته " ص (2)
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وكما اتفق النقاد على فترة ال هلور اتفقلوا عللى تحديلد المكلان كلذلك ، 
حيللث اشللار الجميلل  الللى مدينللة بللاريس واعتبروهللا مللوطن تجللارح اعللالم هللذا 

غريللح ال للدف ام اقطللاح هللذه الحركللة المسللرحية ينتمللون الللى  المسللرح ومللن
لكلللنهم فضللللوا اجلللواء الحيلللة الباريسلللية للتعبيلللر علللن رتاهلللم  (3)جنسللليات مختلفلللة

 .الفكرية وآثروا مرونة اللبة الفرنسية لتجريح اشكالهم المسرحية
ون لللرا السلللتقرار هلللتالء المسلللرحيين ببلللاريس فقلللد ارتلللأى بعلللض النقلللاد 

رسللة بللاريس وهللي تسللمية محللدودة الشللهرة والللرواج امللا فيمللا تسللمية حللركتهم بمد
 يتعلق باعالم هذا االتجاه المسرحي فقد ركز النقاد العرح

على ذكر اشهرهم واكثرهم عالمية امثال " يوجين يونسكو" و موئيل 
 .بيكت وارتور اداموف وجان جينه وجان فونييه وجورج شحادة وروبير بنجيه

اخرى تنتمي ال الجيل الثاني مثل هارولد ومن النقاد من ذكر اسماء 
بنتر وادوارد البي وفرناندو ارابال وارنولد فيسكر وبوريس فيان وجان تارديو 

 ومارغريت دوراس.
ومن المالح  ان اسماء "يونسكو وبيكت واداموف وجينه " كانت هي 
االكثر تداوال ورواجا وذلك بحكم ريادتها وحيازتها ق ح السبق في احداث 

 ال دفة التي هزت اركان المسرح.تلك 
واذا كان النقاد العرح وقبلهم النقاد البربيون قد وجدوا  عوبة كبيرة 
في التمييز بين التيارات المسرحية الحديثة فقد عانوا من نفس ال عوبة في 

في الخلط والمزج بين االعالم  تحديد االسماء حيث وق  بعضهم 
سماء في جم  توفيق الحكيم بين اسمي والمدارس ويتبين هذا التداخل في اال

"يونسكو وبرخت" اثناء حديثه عن المدرسة الجديدة في المسرح حيث يقول 
وفوتيه  و هرت متفرقة اول االمر " برخت في ناحية يونسكو وبيكت …:"

                                                           
روما ني " وبيكت" ايرلندي و"اداموف" روسي و" " اسباني و" شحادة" لبناني و"  "  " " (3)

 انجليزي
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واداموف في ناحية اخرى ولكن سرعان ما بدا على هذه الحركة عالمات 
 .1التماسك واال رار"

خلط في ت نيف الناقد االمريكي دج كروسفوكل اللذي ونلمس نفس ال
 .وتحللدث الناقللد م  2ادرج كللال مللن برخللت ويونسللكو فللي خانللة مسللرح البضللح

ماركس عن مسرحيات الخيبة ويق د بها مسرحيات البضح فقرن بين اسلمي 
 1ج اوسبورن ويونسكو

اما الناقد ك.تانين فقد حاول تفادي هذا التداخل في االسماء ففرق 
تجاه وذلك حين قال :"عندما يقول يونسكو ان الشقاوة دائمة ، يقول ان بين ا

وهكذا يتضل لنا ان التداخل بين الم طلحات  2بعض الشقاوة يمكن عالجها"
نت  عنه خلط في االسماء وان كال النقدين العربي والبربي قد عرف نفس 

 الخالفات وواجه نفس ال عوبات.
 الخصائص الشكلية :

وهرية التي توقف عندها النقاد العرح ، وهم يتدارسون من االمور الج
قضايا مسرح الالمعقول ، نشير الى الخ ائص الفنية والسمات الشكلية التي 
تميزه عن غيره من االتجاهات وقد جاءت آراءهم حول اللبة والشخ يات 

 .والبناء الدرامي والقضاء متقاربة ان لم تقل متشابهة
لجوانح الشكلية التي كانت موض  اتفاق بين وال بأس من ذكر بعض هذه ا

النقاد وسوف نعرضها باقتضاح وتركيز ما دمنا سنتناولها بتف يل في سياق 
 آخر.

                                                           
 14توفيق الحكيم " ياطال  الشجرة " ص   (1)
 532عبد الواحد لتلتة موسوعة الم طلل النقدي ص   (2)
 1965بيلللروت 0" المسلللرحية" ميلتلللون ملللاركس ترجملللة فريلللد ملللدور دار الكتلللاح العربلللي  (1)

 .275بعة صبدون ط
 529"موسوعة الم طلل النقدي " ص   (2)
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I-  تحطلليم القللوانين االرسللطية والتحلللل مللن الموا للفات واالعللراف المنطقيللة
والبللللاء الشللللكل  …وقللللد اشللللار د. رشللللاد رشللللدي الوهللللذه الميللللزة فللللي قوللللله:"

 3ن سمات مسرح الالمعقول"المنطقي يفسر الكثير م
II-  التعويض بالمشاهد الداخلية عن العوالم الخارجية واالستعانة باالحالم

 وبرودة الحياة..والتناقضات الذاتية واللجوء الى المفارقات واالدهاش
وهكذا عرج النقاد العرح على مختلف العنا ر والتقنيات المسرحية 

ل ، ونادرا ما كانوا يدعمون وابرزوا سماتها ومميزاتها في مسرح الالمعقو 
 ن رياتها ببعض المقاط  المقتطفة من بعض المسرحيات العتيقة.

اما فيما يخص جانح الموضوع والمضمون ، فلم يحفل به النقاد كثيرا ، 
ن را الن الموضوع كما يقول مارتن ايسلن ال يحدد انتساح مسرحية ما او 

 مسرحي ما الى مسرح الالمعقول.
ح ال تتوفر ق ة متسلسلة االحداث ذات بداية وعقدة ففي هذا المسر 

ونهاية محددة ونما يوجد بدال من ذلك مشاهد ومواقف ت ور وضعية عينية 
تحا ر الشخ يات في هذه المسرحيات الالمعقولة ويمكننا اجمال هذه 

 الضامين في النقاط التالية :
 .اآللية والتكرار المكيكانيكي ألحداث الحياة اليومية .1
 ساس بوطأة الزمن وحتمية الموت.االح .2
 احساس االنسان بالعزلة عن م اهر الطبيعة حوله. .3
 شعور االنسان بالبربة والعزلة عن االخرين. .4
 .1احساس االنسان باالنف ام وغربته عن نفسه .5

                                                           
 186ن رية الدراما ص  (3)
 .121البربي عليها ص  الدراما التجريبية في م ر والتأثير (1)
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ونعتقد ان اخفاق النقاد العرح في ايجاد م طلل دقيق و ارم لهذه 
هذه الخ ائص الشكلية  الحركة المسرحية لم يحل بينهم وبين توحيد

 .والمميزات الموضوعية المذكورة
وحين انتقل هتالء النقاد الى تحديد م ادر هذا التيار المسرحي 

 .والبحث عن جدوره االولية تباينت افكارهم وعاد الخالف واالنقسام
لقد حاولت فئة من هتالء النقاد ان تربط هذا االتجاه المسرحي 

لنزعات الفكرية والتيارات المسرحية التي سبقته بمختلف المذاهح الفلسفية وا
وقد عبر "بونسكو"عن هذه الخا ية في قوله مشهورة استشهد  او عا رته

بها اغلح النقاد "فأنا اجد مادتي المسرحية في رغباتي البامضة وفي 
 .1في مخاوفيتناقضاتي الداخلية الدفينة، 

يفه لمسرح وقد اشار د. سعيد علوش الى هذه السمة في  دد تعر 
وانف ام وتناقضات ومفارقات في الحلم والحياة  …الالمعقول اذ يقول :"

، ج_ الموقف الطليق تجاه الفضاء المسرحي ، حيث الزمان والمكان 2والواق 
يتمددان او يتقل ان حسح المتطلبات الذاتية وتتبين هذه السمة في عدة 

زمن تماما كما دمروا اشارات نقدية ، كقول د.  بري حاف  :" لقد دمروا ال
وكقول الناقدة د. حياة جاسم محمد :"ويعمم الزمان  3كل هذه االشياء 

والمكان، واغلح المسرحيات تحدث في موق  رمزي او في فراغ او مكان 
 (4)منسي منعزل عن العالم العادي"

                                                           
 ."221د. رشاد رشدي " ن رية الدراما ص  (1)
بللللدون طبعللللة -البيضللللاء–"معجللللم الم للللطلحات االدبيللللة "مطبوعللللات المكتبللللة الجامعيللللة  (2)

 .87ص 1994
 فبرايللر 23السللنة الثانيللة عللدد  –"اللبللة والالمعقللول فللي مسللرح يونسللكو " مجلللة الكاتللح  (3)

 .ص  1963
–دار اآلداح  .والتلللأثير البربلللي عليهلللا 1970-1960"اللللدراما التجريبيلللة فلللي م لللر " (4)

 842ص  1983بيروت الطبعة االولى 
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تقديم شخ يات غير محددة المالمل منعدمة السمات تتبير فجأة خالل  -د
فاض النقاد في الحديث عن طبيعة هذه الشخ يات يقول د. االحداث، وقد ا
وفي ذلك كله قد تزدوج الشخ ية الواحدة ، وقد تكرر  …غنيمي هالل :"

نفسها او تحل في افعالها واقوالها محل شخ ية اخرى او تكون مجرد  دى 
 5لها وقد تتضاد م  نفسها"

مير اللبة العادية تو يف لبة متقطة االو ال للتعبير عن الالتوا ل وتد -هل
 .وتجاوز القواعد التركيبية والنحوية واهمال عالمات الترقيم

بساطة الديكور واعتماده على االلوان الباهتة لت وير معاناة  -و
 الشخ يات.

وقد تبنته دول عربية مثل م ر والعراق وسوريا ولبنان والمبرح 
نه موقف ورفضته الطائفة االخرى وحذرت من آفاته وسلبياته ووقفت م

وقد كان هذا هو السبح في  p.vتيبم  -ف-الجمركي على حد تعبير ح
 رواج مسرح الالمعقول في اقطار عربية وانح اره في اخرى.

وارج  بعض النقاد هذا التفاوت في المواقف الى اعتبارات سياسية 
وقد عبر د. فرحان بلبل عن هذه الوضعية بقوله :" والنفق الذي  وايديولوجية،

منه مسرحيات العبث والالمعقول في قطر عربي قد توض  على  تتسرح
   (1)فوهته السدادات في قطر آخر"

واذا كان مسرح الالمعقول قد  هر في بداية الخمسينات بباريس فأنه 
 لم ينتقل الى االقطار العربية وينتشر في مسارحها اال في بداية الستينات.

                                                           
 36"في النقد المسرحي" المرج  السابق ص  (5)
 159لمعا ر في مواجهة الحياة" ص " المسرح العربي ا (1)
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( بعرض 1962/63)موسمه االول  2ففي م ر افتتل مسرح الجيح
مسرحيات تنتمي الى اتجاه الالمعقول كمسرحية " نهاية اللعبة " ومسرحية " 

 الكراسي" ليونسكو.
وفي العراق ح يت مسرحية "بيكت السابقة" باهتمام الئق من 

واعتبرت اول مسرحية  1964ال حافة واالذاعة والتلفزيون وذلك في سنة 
ما قدمت مسرحية " في انت ار ك 3في الالمعقول تعرض على مسارح ببداد

غودو" للكاتح نفسه وقدمها المسرح الفني الحديث في العراق باخراج لسامي 
سورية عمل  د.غسان المالل  وفتحي  العسري على تعريف   فيعبد الحميد و 

الجمهور  السوري  بمسرح الالمعقول  وترجمت هالة  فرج مسرحية "في 
 .(2)الستينات وكان ذلك في اواسط( 1)1انت ار غودو

                                                           
مللن لللدن جماعللة مللن طللالح المللرح الللذين درسللوا فللي  1962اسللس مسللرح الجيللح عللام  (2)

اوربللا ونللذكر مللنهم مللديرة االول كللرم مطللاوع وقللد لعللح هللذا المسللرح دورا مهمللا فللي تعريللف 
الجمهللور الم للري بمسللرح الالمعقللول حيللث قللدم باالضللافة الللى " الكراسللي ولعبللة النهايللة " 

من اخراج د. كملال عيلد  1964ومسرحية االستاذ سنة 1964مسرحيات الملك يموت سنة 
كملللا  هلللرت فلللي م لللر مسلللارح تجريبيلللة اخلللرى مثلللل " المسلللرح العلللالمي " اللللذي انشلللأ علللام 

مسرحية " اللدرس" ليونسلكو وهنلاك مسلرح المئلة كرسلي  1965/66وقدم في موسم  1963
 هوة.باالضافة الى مسرح الق 1968الذي اسس سنة 

 1964احمللد فيللاض" الموسللم المسللرحي فللي العللراق" مجلللة اآلداح العللدد العاشللر اكتللوبر (3)
 .885ص 12السنة 

وزارة  الثقافللة  –( فللي انت للار غللودو " ترجمللة  هالللة فللرج  مراجعللة حسللام الخطيللح 1
 1968دمشق  

 .38( راج  مقالة " واخيرا" و ل غودو  " لفتحي العشري مجلة " المسرح " عدد  1
وكذلك مقالة " في مسرح العبث " لبسان المالل  ملة  المعرفة كانون  80ص  1967
 .24ص   1966االول 

  1963(عبد المنعم  الحنفي " لعبة  النهاية  ومسرح  الالمعقول " مجلة الكاتح  العدد  2
  36ص 
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اما  في المبرح  فقد اقتبس المخرج الطبيح ال ديقي في نفس 
انت ارمبروك" وقد نالت المسرحية   " بيكت تحت عنوان" فيمسرحيةالفترة،

كما استطاعت اجزاء اخرى  من  الوطن العربي  ، بعد  .استحسان  الجمي 
ان  ترف   ذلك بسنوات  قليلة ، ان  تفتل  درها  لمسرح  الالمعقول،  و 

 الح ار   والرقابة   عن بعض مسرحيات  رواده.
خا ة في  –وقد  اثارت هذه المسرحيات  بعد  عرضها  االول  

واشترك في هذه المعارك  النقدية  عدد    -جداال" ونقاشا" بين النقاد -م ر
ال يستهان به من كبار النقاد  ورجال المسرح  امثال  د.نعمان عاشور  

الخ وقد  ...غنيمي هالل  ومحمد عودة ورجاء النقاشولويس عوض و د
وقد استند الالئمون على  انقسم الراي بين محبذ لعرض تلك المسرحيات والئم

فكرة  اساسية مفادها  ان  هذه المسرحيات منشائمة ت ور  عقم االنسان 
وتشي  السام  والملل  في نفوس الجماهير  اما انها تنتمي  الى تيار  فلسفي  

 ح يلبي دور االنسان  وتجعله  قا را" عن مواجهة  ع رة.سال
ان " بالدنا هذه  الفترة  من تاريخه   ويثير االستاذ محمد عودة الى

وهي تتطل  الى التكوين  والبناء  لتحتاج الى عضلة كل فرد  والى عقله  
ووجدانه وهي التريد ادبا تشاتميا".  وانما  ادبا" يساعد على البناء  وتجنيد 

  »( 3)كل فرد من افرادها  في سبيل  هذا  البناء 
ولم يقف اللوم والهجوم عند هذا الحد بل طالح البعض باغالق 

هذه الحركة  المسرحية  تنتشر  انتشارا"   تومن ثم اخذ  ،الجيحمسرح 
واسعا" وبدأ ت خشبات المسارح   العربية  تتسابق  الى عرض  اعمال  

العرح  يتلفون مسرحيات  تنحو  نحو  روادها وشرع بعض المسرحيين 
وفي نهاية  الستينات  وبداية السبعينات  اتضل ان هذا  المسرح   (1)معقول

                                                           
نذكر من هذه المسرحيات:رحلة خارج االسوار  لرشاد رشدي  وشفيق  ومتولي  لشوقي  (1)

 الحكيم والذي ال ياتي لرياض ع مت واالنت ار للسوري  نوح عدوان  ومسرحيتي عبد
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خفت حدته واستنفذ  قوته ، رغم  ان  ب ماته واثاره  في تحرير  المسرح  
 .ماتزال  ماثلة 

عن هذه  االقوال كل  بطريقته الخا ة  ،فقد اكد  وعبر النقاد العرح
مسرح العبث  يسير  اليوم  في طريق  مسدود  ، ان )لبفار  مكاوي )د.عبد ا

ولعلنا  النكون  مبالين  أذا قلنا انه  قد فات  أوانه  او على  االقل  يتذن 
  .(((2)جديد  بميالد مسرح

اكبر  ادانه لمسرح  الالمعقول  ))عيدعقد راي ان  اما الدكتور كمال
 ..رجعة من خشبات  مسارحها  الى غير اختفى انه بالنسبة القطارنا العربية

وفي النهاية  كان  البد  لمسرح من هذا النوع  ان يكشف  عن وجهه  القبيل 
 .(( (3)والى االبد  ..،  وان  سقط عنه القناع 

وبالرغم من هذا النعي  المبكر  لمسرح الالمعقول  فان  اشهر  واقدم  
رجانات العالمية للمسرح مسرحيات اقطابه، الزالت تعرض في مختلف  المه

والباحثين  وتبريهم بالبحث   النقاد وال زالت تقنياته واضافاته الفنية تستهوي
 .والدراسة

 ياطالع الشجرة  في الميزان النقدي
يبدو جليا ، من خالل اال داء التي  تركتها مسرحية  "ياطال  

اية السيتينات ، الشجرة "، بين االوساط االدبية والنقدية  أبان  هورها ، في بد
انها تعد  من المسرحيات  العالمية  التي  احدثت دويا" نقديا" كبيرا ، وشبلت 

 .(1) بال المهتمين بقضايا المسرح مدة طويلة، وح ت بالعديد من الدراسات
                                                                                                                                     

الوافد والخطاح لميخائيل  رومان   ومسرحيتي ادريس الفرافيروالمهزلة االرضية ليوسف
 باالضافة  الى يا طال  الشجرة.

  85ص  ،1968مايو  ،8العدد  ،مجلة الكاتح ،مسرح العبث هل فات اوانه ؟ (2)
  617سرح بين الفكرة والتجريد ص الم (3)
عرفت هذه المسرحية نفس الشهرة والضجة التي عرفتها اشهر مسرحيات الالمعقول  (1)

 لبيكت  (في انت ار كودو)ليونسكو ومسرحية  (المبنية ال لعاء)مثل 
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في الديار الم رية فحسح،   ولم يكن   داها و يتها منح رين
عد ترجمتها  الى اللبة  بل  امتدا ليشمل العالم العربي والبربي خا ة ب

 (2)االنكليزية 
والمثير في امر هذه المسرحية، انها احيطت بهالة من الترقح  
ال حفي قبيل  هورها  بايام عديدة وكان توفيق الحكيم يتوق  لها  واالشهار

هذا الثقل واالهمية على المستوى النقدي فاراد ان يشوق النقاد والقراء معا  
ذا العمل المسرحي المتميز حتى  يضمن له الشهرة  ويثير انتباههم الى ه

 .ويمهد  له طريق  الرواج
وذهح  بعض  النقاد الى ان الحكيم  كان  قد تعمد  احداث الضجة  

هذه المتامرة  النقدية، ولذلك اتهمه بالتأمر على جمهور القراء محددا  بداية
يحيطها   الحكيم يعد للنشر مسرحية جديدة«بنشر خبر  بير مضمونه ان 

بسياج من السرية والكتمان وال يرغح في االف اح عن اتجاهها وال  حتى  
عن مجرد إسمها جاء هذا الخبر  في نفس الجريدة  التي نشرت  المسرحية  

   »(3)بعد حين 
وما ان شرعت جريدة االهرام من نشر  الجزاء االول  من المسرحية، 

رعة بين النقاد وكثر الخوض في حتى  اشتبكت االقالم، وبدأ الجدال والمقا
أو مجلته ليعلن عن الشجرة والسحلية واعتلى كل ناقد منبر جريدته  حديث

رأيه وقد انقسم النقاد الى طوائف متضاربة، حيث كانت كل طائفة تداف  عن 
تأويالتها بتحمس وتع ح ، وتدحض آراء الطوائف االخرى ولم ينم الحكيم 

بل سهر م  المخت مين واخترق  ملء جفونه عن شوارد مسرحيته ،

                                                           
  1966في لندن عام  (يا طال  الشجرة)ترجمت  (2)
 1967، يوليو7كل فم، مجلة االداح، العددمحمد محمود عبد الرزاق، معقولية الطعام ل (3)

  24، ص 12لسنة 
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ال فوف ، وارتمى في أحضان المعركة النقدية ، ليزيدها  تأججًا باقواله 
 وت ريحاته ال حفية المتعددة.

 مقدمة المسرحية في الميزان النقدي
قبل ان نعرض هذه اآلراء النقدية التي عالجت هذه المسرحية ، كان 

ت اهمية توقف عندها أغلح من ال ائح أن نستهل تناولنا لها كقضية ذا
 النقاد أو يتعلق االمر بتلك المقدمة الطويلة التي  در بها الحكيم مسرحيته.

تتألف هذه المقدمة من ثالثين  فحة تقريبًا ، تطرق فيها الحكيم 
بإسهاح الى جملة من القضايا التي تمس جوهر المسرحية كأتجاهها 

 .وم ادرها ونفسياتها
ذا كانت و يفة تقديم أي عمل إبداعي ، خا ة من لدن متلفه ،  وا 

عانتهم على إجالء البموض عن  تتخذ في إنارة سبيل الدارسين والنقاد وا 
( لم تزد االمور إال تعقيدًا مل ، فإن مقدمة )يا طال  الشجرةمعاني ذلك الع

 .وغموضًا، بعدما كان منت رًا منها الباز ومستبلقات المسرحية
بملوض نلاب  ملن احتلواء المقدملة عللى علدد كبيلر ولعل م در هذا التعقيلد وال

مملا حيلر النقلاد واسلقطهم فلي  (1)من أسماء االعالم والملدارس والم لطلحات 
وقد فطلن الناقلد د.للويس علوض اللى اللدور الخطيلر اللذي يمكلن ان التأويالت 

فللللي إبعللللاد الدارسللللين عللللن الفهللللم الحقيقللللي  (يللللا طللللال  الشللللجرة)تلعبلللله مقدمللللة 
إذا أردت ان تعللرف بإجمللال مللاذا )نللاه يحللذر القللراء بقوللله )للمسللرحية ولللذلك رأي

                                                           
انلوي  –سلارتر  –برناردشلو  –من اسماء االعالم الواردة فلي هلذه المقدملة نلذكر: ابسلن (1)
 –اونيسلكو  –ساتون فلين  –مارسيل أشار  –الفرد جاري  –ببراندللو  –برخت  –كوكتو  –

ن أسلللماء الملللدارس والتيلللارات االدبيلللة ...ومللل.لمارسللليل بلللانيو  –فوتييللله  –بيكلللت  –أداملللوف 
 ...والفنية نشير الى : التكعيبية والبقعية والتجريدية واالواقعية والالمعقول والرمزية
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فعل الحكيم في آخر كتلاح لله " يلا طلال  الشلجرة " ، ففلي مقدملة الكتلاح ربملا 
 (1) باعدتك على ذلك وفي قوله :" أحح دائمًا ان ارى وان استخرج "

وواضللل مللن هللذا االستشلللهاد االخيللر ان د. لللويس علللوض يلمللل الللى إشلللارات 
كللللررة، فللللي هللللذه المقدمللللة الللللى العالقللللة الوطيللللدة التللللي تجملللل  الفللللن الحكلللليم المت

 (2)الشعبي بالفنون الحديثة. 
الرزاق فقد نفى عن هذه المقدمة كل قيمة ودور  أما الناقد محمد محمود عبد

 معين كتح :
" أما بقية المقدمة فال اعتقد أن لها قيمة معينة ، ال من حيث هي دراسة وال 

ي قد ت لل أكثر مما تفيد ، وهي تعرض ألخطر من حيث هي تمهيد ، فه
االتجاهات في خفة ورربما في سذاجة ، النها تجم  كل المدارس الجديدة 

 (3)كالسريالية والبقعية والتجريدية والالمعقول" 
ونستشف من هذا الخطاح النقدي نبرة تحاملية ، تكاد نخرج 

ليل ونعته ضتب احبها عن التروي والموضوعية ، فقد اتهم الحكيم بال
بالسذاجة ، ناسيًا أو متناسيًا أن الحكيم ال ينتهي الى ذلك ال نف من 
المبدعين الذين يطلقون العنان ألقالمهم دون تفكير أو روية، بل هو كاتح 

 .بقدر المستولية الملقاة على عاتقه إزاء القراء ، ويلتزم باألمانة العلمية
ومن أبرز القرائن الدالة على ذلك قوله :" وفي م ر عندما احتاج 
الى كتابة بحث معين أو مقدمة الملك اوديح ، فأنني الجأ الى دار الكتح او 

وتشهد (1)غيرها من المكتبات العامة الستعير كل المراج  التي احتاج اليها " 
رحيات الحكيم هذه المقولة على القيمة النقدية التي تح ى بها مقدمات مس

                                                           
 45ص  1964مقاالت في النقد واالدح" مكتبة االنجلوم رية القاهرة  (1)
 28" يا طال  الشجرة" المطبعة النموذجية ص  (2)
 22المرج  السابق ص  " معقولية الطعام لكل فم " (3)
  67ص  198توفيق الحكيم" مالمل داخلية " مكتبة اآلداح  (1)
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ومنها مسرحية " يا طال  الشجرة " كما تدل ايضًا على ان الحكيم ليس مبدعًا 
مسرحيًا فحسح ، بل هو ناقد ومن ر ، جم  بين ملكتي الخلق والنقد ، وقد 

طالعه الواس  على تاريخ المسرح ءاكدت مقدماته بحق كفا ته النقدية وا 
 العالمي واتجاهاته المعا رة.

ض النقاد بهذه المقدمة واعتمد عليها في تحليلهم ولذلك اهتم بع
ودراستهم للمسرحية ، ونذكر من هتالء الناقد د.أحمد كمال زكي الذي خلص 
في خاتمة تحليله لل " يا طال  الشجرة " إلى ان الحكيم :" أكد بالتطبيق العملي 

حقيقة بعد ان نادى به في المقدمة ان النه  القديم للمسرحية لم يعد مناسبًا لل
ولعل أهم ما شد النقاد الى هذه المقدمة ، هو تناولها (2)التي ير دها " 

لبعض الدواف  التي كانت وراء لجوء الحكيم الى كتابة هذه المسرحية ذات 
 الشكل الجديد.

فقد بين فيها الحكيم أن التراث الشعبي زاخر بكل ألوان الفن الحديث 
عبي القديم قد عرف مختلف هذه بما فيها الالمعقول وذكر أن الفنان الش

الفنون الحديثة قبل ان تخطر لالوربيين على بال حيث تتجلى في اناشيد 
األطفال والحكايات الشعبية وفي فن الت وير وبعض الم اهر االجتماعية ، 
ثم اعلن بعد ذلك أنه آن األوان لتجريح أشكال مسرحية جديدة تساير ركح 

 ح العربي من قوقعة الجمود والتقليد.المسرح العالمي ، وتننتشل المسر 
ويبدو ان تعامل الحكيم م  التراث فيه نوع من الموقف السلفي ، 
الذي يمجد التراث ويقدسه كما يجرده من  روفه وخلفياته وشروطه 

  الموضوعية.

                                                           
 294ص  1980" دراسات في النقد االدبي " دار االندلس الطبعة الثانية  (2)
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وسجل النقاد مجموعة من المآخذ على مقدمة " يا طال  الشجرة "، 
ن ممارسة الحكيم لسلطة النقد قرض وكان من أهمها المأخذ الذي يقول أ

 .لقراءة واحدة للمسرحية، ورفض التعددية والتأويالت والقراءات
ومهما يكن من أمر ، فإن لهذه المقدمة مشروعيتها وقيمتها النقدية، 

 .فهي حبلى باإلشارات واإلضاءات التي تفيد القارئ والناقد معاً 
ي ، ودعت النقاد الى ويكفيها اهمية أنها فجرت ينبوع النقد المسرح

 إعادة الن ر في تجربتنا المسرحية على ضوء التيارات المسرحية العالمية.
 نص المسرحية بين التصنيف والتفسير

إذا طوينا  فحات المقدمة ، وانتقلنا الى نص المسرحية ، رأينا ان    
 .الهوة النقدية ستزيد اتساعًا وستشتد الخالفات بين النقاد

راء النقاد في المسرحية بوجهة ن ر  احبها ، فقد وسنبدأ عرضنا آل
سبقت اإلشارة، الى أنه كان من أنشط المحركين لعجلة النقاش وهو يشترك 
م  " يونسكو " في هذه الخا ية، فكالهما كان يجد متعة كبيرة في التحدث 
عن أعماله وتفسيرها ، عكس " بيكت " الذي كان يرفض باستمرار التعليق 

 .والحديث عنها عن مسرحياته
وهذا نموذج من ت ريحات الحكيم ، التي حفلت بها الجرائد 
والمجالت يقول :" عندما  هرت مسرحيتي " يا طال  الشجرة " وجدت نفورًا 
منها لدى العقليين والمناطقة ومن اخواننا األدباء والمفكرين ، وخا ة الشيوخ 

العقاد و طه .. و رح عباس محمود .منهم ، فدهشوا كما دهش الشباح
.. " .والعبارة االخيرة " و رح(1) حسين بهذا لنفور كل منهما باسلوح مختلف"

تستدعي منا التأمل والوقوف قلياًل لنكشف من خاللها مدى التناقض الذي 
 .يطرحه موقف د.طه حسين من المسرحيةوال معقوليتها

                                                           
 106ص 1975القاهرة  . فحا ت من التاريخ االدبي " دار المعارف " (1)
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لقد كان د. طه حسين من أوائل النقاد الذين كانوا يشجعون توفيق 
الحكيم على االستفادة من تجارح المسرح العالمي، ومجاراة أقطابه ، وي هر 
هذا التحفيز والتوجيه مثاًل، عندما سئل عن مسرح الجيح وما يقدمه توفيق 
الحكيم فأجاح " إنه كالم فارغ ، وأن ما يكتبه األستاذ توفيق الحكيم ال 

  (1)يونسكو "يعجبني ألنه ال يقدم فرضًا فلسفيًا كما يفعل بيكت او 

ونفهم من هذه اإلجابة أن د.طه حسين كان يلل على الحكيم بأن 
يرتاد آفاقًا جديدة، ويتلف مسرحيات طليعية تضاهي ما يكتبه رواد مسرح 
الالمعقول ، لكن بمجرد ما بزغت مسرحية " يا طال  الشجرة " ، التي تحمل 

ن نفوره كثيرًا من سمات مسرح بيكت ويونسكو،حنى ت دى لها وعبر ع
منها، وأمسى بين عشية وضحاها متشددًا ومحاف ًا بعدما كان من أكبر 

 المتحمسين لمسرح الالمعقول.
الحكيم  أال انل عن أسباح هذا التراج  والتذبذح : ءويبقى ان نتسا

أخفق في تقديم ذلك الفرض الفلسفي المطلوح ؟ أم أن ذلك ال يعدوا ان يكون 
نه لون من ألوان تلك النقائض النقدية النقدية ت فية حسابات نقدية قديمة ؟ا

قت بها اعمدة ودوريات تلك التي افرزتها مسرحية " يا طال  الشجرة " وضا
 .الفترة

أما موقف عباس محمود العقاد ، فواضل ال يحتاج الى نقاش ، فهو 
لم يكن يتوق  من الحكيم ، الذي ذكر عزرائيل في خاتمة مقدمته ، أن يحدث 

راميًا ويحيد عن الخط المحاف  الذي كان يسير عليه. وال ن ن ان إنقالبًا د
قد فاته أن كتاح الالمعقول الفوا أشهر أعمالهم وهم في االربعين من  العقاد

 عمرهم أو يزيد.

                                                           
دارالعربية للكتاح،تونس،الطبعة محمد الدسوقي،طه حسين يتدث عن اعالم ع ره،ال (1)

 37،ص1982الثانية،
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توجه  فعدووقف د.محمد مندور الى جانح د. طه حسين والعقاد ، 
 ادفة عجيبة الحكيم نحو مسرح الالمعقول مجرد  دفة فقال " لقد كانت م

نوع مسرح  أن أديبنا الكبير توفيق الحكيم نشر مسرحيات يقول نفسه أنها من
معقول الذي انتشر في بعض بالد العالم في أيامنا هذه انتشار النار في  الال

ويتضل لنا من خالل هذه ال ورة البيانية االخيرة " انتشر.. " أن (1) الحطيم. 
 .جندوا للوقوف بالمر اد لهذا التيار الوافدد.مندور يعتبر من النقاد الذين ت

وقد تراج  هذا الناقد بدوره عن موقفه المتشن  من مسرح الالمعقول ، خا ة 
بعدما كتح مقالته المشهورة " يا طال  الشجرة بين الرمزية والالمعقول " 

ويضاف الى هتالء النقاد الذين عارضوا ال معقولية " يا طال  الشجرة " (2)
 ص في أدح الحكيم وهو د.غالي شكري الذي حاول قدر جهده ناقد متخ

دحض الرأي القائل بإنتماء المسرحية الى الالمعقول ، وغن كان يعترف 
ببعض اإلضافات الشكلية التي أحدثتها المسرحية ، وقد ذهح الى أن :" 
مجرد الحديث عن المسرح الجديد في أوربا المعا رة في  در الحديث عن 

شجرة " من شانه ان يورط القارئ في لبس شديد إذا ما انتهى من " يا طال  ال
 .(3) قراءة هذه المسرحية "

ويستنت  بعد ذلك أن " يا طال  الشجرة " :" ليست مسرحية رمزية او 
تعبيرية أو تجريدية او عبثية الى بقية مسميات تلك القائمة المعروفة في 

 .(4)أ ول النقد المسرحي االوربي"

                                                           
مارس  24الثانية العددة السن " الالمعقول تمرد يائس على الفن والحياة" مجلة الكاتح ، (1)

 .4ص 1963
 .1964مارس 24نشر هذا المقال في جريدة "الجمهورية " الم رية في  (2)
 .296ص  1966ولى ثورة المعتزل " مكتبة االنجلوم رية " الطبعة اال (3)
 .298المرج  نفسه ص  (4)
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الالئحة الطويلة من النقاد الذي دافعوا بحرارة عن معقولية ونختم هذه 
" يا طال  الشجرة " بالناقد م.م. عبدالرزاق الذي أشار الى أن : " توفيق 
الحكيم لم يتجه بعد الى مسرح الالمعقول، إن كان في نيته االتجاه اليه، وان 

ذا كان ه.(5)"ال  الشجرة " معقولة معقولة جداً مسرحية " يا ط تالء النقاد قد وا 
نفوا عن مسرحية " يا طال  الشجرة " كل  لة بمسرح الالمعقول فقد برز 
بعض النقاد الشباح ، اكدوا هذا التأثير ونسبوا المسرحية الى ذلك التيار. 
ونذكر من هتالء الناقد كرم شلبي الذي يقول في  دد حديثه عن مدرسة 

ها غير خطوة واحدة وهي الالمعقول :" إال ان مسرحنا العربي لم يخط في
.ويرى الناقد د.سامي منير (1)مسرحية توفيق الحكيم االخيرة " يا طال  الشجرة"

حسين عامر أن الحكيم لجأ الى مسرح الالمعقول ليعبر عن تطلعاته 
السياسية التي لم يكن الوض  يسمل باإلف اح عنها مباشرة من خالل 

طال  الشجرة " :" حاول  خطاح مسرحي تقليدي ، ويقول عن مسرحية " يا
الحكيم فيها أن يطمس الهدف الحقيقي مستترًا وراء قالح مسرحي معا ر هو 

و هر فريق آخر من النقاد حاول .(2) مسرح الالمعقول ومسرح العبث "
التوفيق بين هذين الفئتين المتنازعتين فذهبوا الى أن الحكيم قد وض  ن ح 

، ولكنه في الوقت عينه، استلهم  عينيه تقنيات مسرح الالمعقول وأسلوبه
الفنون الشعبية الم رية فعجن الطين وطل  الذهح على حد تعبير الشاعر " 

.ونستشهد في هذا السياق برأي د.عطية ابي النجا الذي أكد ان الحكيم "بودلير

                                                           
 .22"معقولية الطعام لكل فم " ص  (5)
 .38ص 88لسنة  1963نيسان  4الشجرة " مجلة اآلداح العدد   يا طال (1)
رح الم ري بعد الحرح العالمية الثانية بين الفن والنقد السياسي " الهيئة س"الم (2)

 73الثاني ص  الم رية العامة للكتاح االسكندرية الجزء
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:" وجد في الفولكلور الم ري أدبًا ال معقواًل والذي يمكن مقارنته باعمال 
 .(3) يونسكو"

الناقد نبيل فرج أن الحكيم : " ن ر الى اتجاه  موئيل بيكت  ويرى
واوجين يونسكو ، واستلهم من فنوننا الشعبية الم رية القديمة مسرحية " يا 

ويحدد الناقد فتاد دوارة مناب  مسرحية " يا طال  الشجرة " (4)طال  الشجرة " 
في مسرح في م درين اثنين االول يرنبط بالفن االوربي الحديث ممثاًل 

وقد فرق هتالء (1) .العبث والثاني يتعلق بالفنون الم رية الموغلة في القدم
النقاد بين االسلوح والبرض أو ما يسمى بقضية الشكل والمضمون ، فأكدوا 
على ان تأثيرات مسرح الالمعقول ان بت على الجانح الشكلي في المسرحية 

النقاد في قوله : " فإذا  ولم تمس جانح المضمون ، وهذا ما اشار اليه بعض
جاء توفيق الحكيم اليوم وف ل الشكل عن المضمون ، واختار شكل 

دون المضمون ، فال ينببي ان نسمي مسرحه ال  –كما يدعي  -الالمعقول  
معقواًل بل نخدع أنفسنا والجماهير معنا  إذا حشرنا مسرحه في زمرة المسارح 

 .(2) الالمعقولة "
يت ايت حمودي من النقاد الذي انطلقوا من سعدتويعتبر الدكتور 

ن رية ف ل الشكل عن المضمون ، حين قارن بين مسرحية " يا طال  
الشجرة " ومسرحية الكراسي ليونسكو ، واستخلص في خاتمة دراسته المقارنة 
أن " يا طال  الشجرة ليست مسرحية عبثية ، وم  ان اسلوبها يشابه في 

                                                           
(3) To sources from cause du theater Egyptian. S.N.E.D. 3 ed Alger p 

317   . 
(4)

 .175السنة الثالثة ص 26العدد  1963"يا طال  الشجرة " مجلة الكاتح مايو  (1)
 .23عبدالرزاق المرج  السابق ص  محمد محمود (2)
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، إال انها تهدف الى خدمة اغراض بعيدة كل ال اهر م  اسلوح الالمعقول 
 .(3) البعد عن اهداف الالمعقول "

وذهبت جماعة اخرى من النقاد الى ان مسرحية " يا طال  الشجرة " 
لم تتأثر بمسرح الالمعقول فقط بل استفادت من جمي  المدارس والتيارات 

د بين المسرحية واستلهمت اجود أعمال كتاح المسرح قدامى ومحدثين. وق
د.احمد كمال زكي ذلك في قوله :" أنا أحس أن توفيق الحكيم عندما شرع 
يكتح " يا طال  الشجرة " كان يستند الى ح يلة ضخمة من أعمال الكبار 

وليس (1)دس وسوفوكليس وايسحلوس الوبيراندللو وانوي ويونسكو " بيمن يور 
شرح ذلك الى تأثير كاتح في آخر ما لم ت زف فنشيرمن السهل ان نجا

بالحجة والدليل ، إذ يتطلح منا ذلك القيام بدراسة تحليلية مقارنة إلثبات هذا 
التأثير ، فأين يتجلى مثاًل أثر مسرح بيراندللو في مسرحية " يا طال  الشجرة " 

 ؟.
فمن المعروف أن الخكيم قد أطل  على اعمال بيراندللو واستفاد من 

سرحية " اهل الكهف"، فقد أشاد ميكانيزماته السيكولوجية ، خا ة في م
الحكيم في احدى رسائله بمي زيادة التي كشفت اثر بيراندللو في هذه 
المسرحية فقال :" ولقد أدهشتني مي زيادة حقا في رسالتها هذه عندما ذكرت 
بيراندللو وهي في  دد الكالم عني فعلى كثرة كتاح المشاهير عن أهل 

يكشف ال لة الفكرية والفنية االتي الكهف لم يستط  واحد من هتالء أن 
 .(2) تربطني بهذا المتلف االيطالي "

                                                           
 .303ص  1986" اثر الرمزية البربية في مسرح الحكيم " الطبعة االولى  (3)
 .293ص  1980" دراسات في النقد االدبي ، دار االندلس ، الطبعة الثانية  (1)
  .45 فحات من التاريخ االدبي ص  (2)
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ولكن " يا طال  الشجرة " لم تبرز فيها تقنيات بيراندللو بنفس الدرجة 
التي تجدها في اهل الكهف، لذلك كان اسم هذه المسرحي االيطالي غائبًا في 

  دد الحديث عن مسرحيتنا المدروسة.
يا طال  الشجرة " بأعمال عمالقة المسرح  اما بالنسبة لعالقة "

اليوناني القديم فقد سبق الى هذه المهمة ال عبة ، الباحث المقتدر د.احمد 
عثمان، الذي تتب  تجليات الم ادر الكالسيكية في مسرح الحكيم، وانتهى 
ن كانت تسربت  الى نتيجة عامة لخ ها في قوله :" إن الثقافة الكالسيكية وا 

ق الحكيم من خالل ثقافته الفرنسية، إال أنها تبلبلت في تكوينه الى أدح توفي
الفكري وأ بحت تشكل ركنًا هامًا في أعماق وجدانه وعبقريته الخالقة، ومن 
ثم فإن التأثير الكالسيكي على أديبنا الكبير ال يمكن أن يكون مخت رًا في 

نما يمتد الى كل انتاجه "  .(1) مسرحية أو في مسرحيات بعينها وا 
وعلى الرغم مما ذكره هذا الناقد، فإن الباحث عن أثر المسرح 
الكالسيكي في " يا طال  الشجرة " لن يخرج بب يص خافت من التشابهات ، 
ألن هذه المسرحية حطمت كل القيود الكالسيكية، التي تقوم على االلتزام 

 .بالمنطق واحترام الوحدات الثالث، وتو يف شخ يات بسيطة
ن من خالل هذه اآلراء النقدية التي أتينا على عرضها ، وهكذا نتبي

أن هذه الخالفات االتي أثارها النقاد حول مسرحية " يا طال  الشجرة " قد 
. يمكن تلخي ها بالستال اآلتي : ما .تمحورت اساسًا حول قضية جوهرية

هي عالقة المسرحية بمسرح الالمعقول ؟ وقد رأينا ان من النقاد من اكد هذا 
 .لتأثير وأيده سفهه وعارضه ، ومنهم من بقي متأرجحًا بين النفي والتأكيدا

 من التصنيف الى التفسير
                                                           

يئة الم رية العامة للكتاح " الم ادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيم " اله (1)
 .260ص1972
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ح يت مسرحية " يا طال  الشجرة " بإهتمام كثير لدى النقاد الذين 
كتبوا دراسات عديدة ، ان بت بالخ وص على محاولة إيجاد تفسير  ائح 

ية ، وقد جرتهم هذه التفسيرات لها ، وبحث عن حل الباز ق تها شبه البوليس
 .الى مضاربات وتشبيهات ال تقل حدة عما أثارته القضية السابقة

ولعل سبح هذه الخالفات في التفسير يرج  بالدرجة األولى ، الى 
البموض الذي يلف المسرحية من بدايتها الى نهايتها، والى تداخل األزمنة 

 ز.واالمكنة باإلضافة الى تعدد الرموز وااللبا
عترف الناقد فتاد دوارة بهذا البموض فيقول :" اعترف انني تعبت يو 

ن لم يقلل من  كثيرًا قبل أن استطي  التو ل الى فهم محدد للمسرحية ، وا 
استمتاعي بها كل مرة قرأتها ، وقد اربكتني التفسيرات العديدة التي حفلت بها 

وقد تمحور (2)((زاً الناقد ووجدت انها تزيد المسرحية غموضًا والبا مقاالت
النقاش حول مسرحية  " يا طال  الشجرة "حول نقطتين أساسيتين ، تتعلق 
أوالهما ب لة المسرحية بمدرسة الالمعقول ، وتتمحور ثانيهما حول تفسير 

 معانيها وحل رموزها الفكرية.
وقد تبين أن أغلح هذه الدراسات النقدية كانت تفسيرية وهمشت 

 ة.الجانح الشكلي للمسرحي
ويالح  أن النقاد الذين أثبتوا  لة المسرحية بمسرح الالمعقول أو 
الذين نفوا هذه العالقة ، لم يكلفوا أنفسهم عناء توثيق آرائهم وتدعيم أحكامهم 

 (1) .باألدلة والشواهد
وعمومًا إن نجاح المسرحية في إثارة هذه الزواب  النقدية وفي تراكم 

اط  على جديتها وقيمتها الفنية والفكرية ،فهي هذه الخطابات البزيرة ، لدليل ق

                                                           
 .881فتاد دوارة " يا طال  الشجرة " ص  (2)
 .نستثني من هذا الحكم بعض الدراسات المقارنة التي أشرنا اليها في المقدمة (1)
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تنطوي على قدر ال نهائي من تعددية القراءة  وعلى مستويات كثيرة من 
 .المعرفة والرتية واإليحاء

إننا أمام عمل مسرحي جاد ، وال أدل على جديته من هذه الخالفات 
تجاه والنقاشات العديدة، التي الهمت النقاد وجعلتهم يحسون بمستوليتهم 

" حين  S.Haimenجمهور جمهور القراء وقد  دق الناقد " ستانلي هايمن 
قال :" حين تتس  الهوة بين االدح الجدي و وت جمهور القراء يح ى ذلك 

 .(2) الجزء من و يفة الناقد باهمية كبيرة "
Abstract 
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It is very significant to ponder on some critical 

writings and articles that have been written on absurdity 

drama. The present study aims at shedding some light on 

debatable question among the critics, namely, the theater 

of absurdity in order to liquidate the disagreements among 

the critics . 
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