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  : تمهيد 

احلاصل بني الفن واحلياة اإلنسانية يبعث على نوع  إن التجاذب

موضع التساؤل  الفعل البشري  الذي يضعمن التفاعل والتحاور 

مما جعل   ،السيما املعاصر منه الذي حتكمه ظروف صعبة ومعقدة 

 ،كامل أشكال التعبري املعرفية منها واجلمالية تتعدد وتتباين وتتنوع

األمر الذي أعطى جمال الدراما قربا حيويا ودينامكيا يف احتواء 

فالفصل بني  ،ولذلك ،األزمات اإلنسانية املعاصرة وقدرة التعبري عنها 

والثاين بعدا واملسرح يعطي املصطلح األول بعدا فلسفيا عميقا الدراما 

ماديا حركيا يكشف عن مجالية الذات اإلنسانية بني إثبات ذا�ا  

  .تجاوز يف حتقيق الغايات واألهدافكغنائية مطلقة وحركية ال

  :في بعده اإلجتماعي العنف معنى  – 1

 هيصاحب  تطور معرفتنا ملفهوم العنف أنقد يبدو غريبا القول 

ويف عادات املطالعة، والفكرية تطور يف املوضوعات و القوالب األدبية 

خاصة بعدما كثرت النظريات اليت تتناول العنف حتليال وتأويال 

واألحباث  االجتماعيةالساللية و  الدراسات وتعليال و ال سيما يف 

فالعنف يقرتن بصورة اإلنسان البدائي وا�تمعات . األنرتوبولوجية

 إىللقبلية حيث اخلصومات املتبادلة و الثأر الذي قد يصل أحيانا ا

   .مجاعي انتحار

مل تعد تلح   أجناسهوهكذا فإن املرحلة املعاصرة يف األدب بكل 

كثريا على عنصر البطل أو الشخص املتفرد والذي كان حمور األعمال 

األدبية الكربى يف العصر الكالسيكي إذ أن هناك العنف الرمزي 

ذي يتعلق باجلماعات و ليس باألفراد، ومل يعد النص األديب يقرر ال

 .فالعنف موجود يف اجلهتني. شريرة  فئةفئة طيبة على  انتصار

 مسلوكا �و�ذا يصبح هذا املنعرج اخلطري يف عادات البشر و 

خص ا�تمعات اليت تسود على األ االجتماعيةأحد اإلفرازات 

هذا اإلفراز أحد املوضوعات احلساسة وقد يصبح . املتطورة واملعقدة

. على مجيع املستويات العلمية والفلسفية والفنية باالهتمامواجلديرة 

حيث أصبحت هذه الظاهرة املتنفس الطبيعي وال مفر منه للطوق 

وهو ظاهرة غريبة وغري عقالنية وقد تأيت  املضطهد،والطموح املكره و 

 .غريزة العدوان :سميتهترغبة يف السيطرة تصدر عن ما يتفق على 

موضوعا أو عنوانا ذا حمتوى متنوع  )1(وهذا ما جيعل من العنف

وغامض، فهو يتعلق مبظاهر خمتلفة من حياة األفراد واجلماعات، وله 

   الذييف ا�تمع احلديث و حنن نقصد بذلك ا�تمع الغريب، 

  

أوصاف ال تقع حتت أصبحت رياحه �ب على العامل العريب ــ 

والسادية واإلعدام،  )2( الفيضاناتفهو احلرب املدمرة والزلزال و حصر 

ن بشكل ويكم.البشع  االستغاللو  االضطهادو  االستعماروهو 

منتشر يف العديد  من احلركات والتصرفات اليومية واليت تكاد وتكون 

الشيء الذي جيعله يتطبع وبشكل . عادية لشدة ترددها و تكرارها

 إذايما بينهم أو ما جيعل منها سلوكا معقوال مباشر بعالقات الناس ف

  .أصوهلا األوىل إىلما أرجعنا الظاهرة 

  :أ ــ العنف في سياقه الدرامي 

موضوعات من هذا  إىلوقد عودتنا املأساة اليونانية على التطلع 

  .القدامى نيالقبيل ولعله هذا ما كان يثري اهتمام الشعراء الرتاجيدي

تلف من وجهة النظر اليت تعنينا بالنسبة كون املسرح الكالسيكي خي

املسرح املعاصر يف املوازنة بني العاملني الذين ترتكز عليهما  إىل

فمنطق  .التطهري حمبصطلاملأساة مثال، اخلوف والشفقة أو ما يعرف 

 يتطور،والتصادم هو الذي جيعل العمل املسرحي يتقدم و  املواجهة

ا يف شكل من اإلشكال غريهوهذا ما يعرف ومييز املأساة عن 

بالصراع املأساوي الذي يشكل بدوره حدثا أو أزمة معينة تكون حمور 

 .العمل املسرحي

معىن موقفا فلسفيا مجاليا من حتديد " فريدريك نيتشه"وقد وقف 

ال بذلك اخلروج عن كل حماو  إليهما �دف املأساة أو الرتاجيديا و 

ميدان  إثراءه يف �ا من سبقو التصنيفات اليت جاء النظريات و 

أن احلكمة املنبعثة من روح الرتاجيديا  -نيتشه-وقد أوجد. يادالرتاجي

مل تعد تعثر على شكل يناسبها يف الفنون احلديثة إال ما اشتملت 

بذلك فهو يعتربها الفن البديل للدراما األوبرا املعاصرة، و  عليه

  .الرتاجيدية القدمية

 من الفنون تكاملت كلها فقد كانت هذه الدراما مجاع عدد كبري

مارة والنحت لتنسج يف النهاية هذا الفن الذي شاركت فيه الع

  .املوسيقى اآلليةوالتصوير والغناء، والرقص و 

 الرتاجيديةأن  )3( –نشأة املأساة  –يف كتابه  -نيتشه–ويرى 

تأثريها اجلماهريي على الكلمة وال  أساسا يفالقدمية مل تكن تعتمد 

تمد أساسا على فن املوسيقي كانت تع  إمنااحلوار و على اجلدل أو 

وعلى تلك األبعاد اليت تنحت يف األفق شكل احلياة اإلنسانية اليت 

أرسطو من  إليهما ذهب و " تضع اإلرادة اإلنسانية على احملك  



تغليب أمهية احلدث أو العقدة على سائرا العناصر املوسيقية األخرى 

احلقيقة أن لب سطو يف عصره و دودا مبا شاهده أر إمنا كان حم

إمنا كان العذاب واآلالم اليت يعانيها  جوهرها القدمية و  الرتاجيدية

هنا يتضح ذاب باملوسيقى والرقص و كان التعبري عن هذا العالبطل و 

" نيتشه"يأخذ هو احلدث، و  الرتاجيديةخطأ من يتصورون أن لب 

لولوجيا بذلك على كل من تناول هذا املوضوع خاصة علماء الفي

و الدينية  الطقسيةيهمش األصول  تفسرياالذين يرون يف كلمة دراما 

  )4".(اليت أوجدت هذا املفهوم

من  لقر�اأكثر عنفا  تالذي كان ةالرومانسي دراماال توقد جاء

هلا يف مزجها و صهرها للمتناقضات، ويف تصويرها  ااحلياة وتقليده

التاريخ  إىل ارجوعه و يف. للذات اإلنسانية وعواطفها الداخلية

صور ت دراماال ا بشكل عام ، إال أن هذهستقي منه موضوعا�لت

بلغة املواجهة، ويفقد بذلك هذا العدوان لونه  –بوضوح  نالعدوا

 درامااألسطوري الذي خيلعه عليه أحيانا وجود اجليش مثال يف ال

  . ةالرومانسي

يف  اذرو� تعن يف ألوان الواقعية حىت بلغدراما متال توما زال

تصوير املواقف العنيفة وهذا ما يعرفه مسرح الالمعقول، حيث يصور 

، وقد األشياء على اإلنسانالذات، وطغيان املادة و  اغرتاباهلذيان، و 

عرفت فرنسا ألوانا عديدة من هذا النوع الذي تتحدث عنه 

وقد أثبت  –" يونسكو، وبيكت، وألبري كامي " –مسرحيات 

من أن احلياة هي مزيج من املنطق  وانطالقا، فيما بعد )5(النقاد

ومبنيا على اهلرمية التامة كا�تمع أن جمتمعا حمافظا  –واهلذيان 

أحد يف رفضه للعنف و طعنه بكل  يفاجئالفرنسي الكالسيكي ال 

ما من شأنه أن يثري العواطف أو يلهب املشاعر خارج أطر العقل 

  .واألخالق والفطرة السليمة 

موضوع العشق لتخفيف تأثري  إىليلجأ  الذييب كذلك  األد

العنف والتصادمات اليت يتصلب �ا أبطاله على سبيل املثال، وما 

العنف الذي يتجلى يف أعمال املسرحيني الفرنسيني، وخاصة 

سوى إظهارا _  هبوما رشيكورين، راسني، _ الكالسكني منهم 

كيم العقل واحلس عدم حت إليهاللعواقب الوخيمة واملدمرة اليت يؤول 

اخللقي والفطرة السليمة يف املشاعر واألهواء، وصورة العنف اليت 

يتجلى فيها الصراع الدرامي يربره ويعلله بالتايل منطق العشق 

  .خالقياجلنوين والالأاجلسدي واحلسي 

  :ب ـــ العنف من خالل  بيانات ــ أرتو ــ 

القسوة  روح -أرتو -العنف معناه يف وعي  يأخذوبديهي أن 

ومسرح القسوة الذي  الوجداين،التوازن  الرغبة يفم عن الدقة و ناليت ت

يأيت معروضا  درامييتجاوب معناه مع أي عمل . -أرتو–يقرتحه 

ومتضمنا جلانب من جوانب القسوة وهو بذلك جيد يف املسرح وسيلة 

ميكنه أن ذلك أن قانون الصراع  .الصدمةعالج روحي عن طريق 

  .خلق عامل و إنسان جديدين إىلالوصول قصد حيقق ذلك 

حية يأيت حدوثها  إنسانيةلنا ظاهرة  ضأ�ا تعر فقوام الدراما 

مرهونا بزمن حضورنا حىت تكتمل اللعبة املسرحية وتبلغ غايتها، وإذا 

ما كانت الدراما بعيدة الصلة عن ما مييز طبيعتها كو�ا صراعا 

سرحي الذي نشأت يف إلطار الفين املامتكامال، فإ�ا خترج عن 

من جهته حياول -أرتو  -و. أحضانه، ومن مث فإ�ا ال تفي بشروطها

اليت عثر عليها عند هذه الروح الدرامية و  إىلإبعاد كل مسرح يفتقر 

حيث  ، -نكيلتشيخوف، سرت ندبرغ، ميرت -: منهم .بعض الكتاب

     املسرحي -أرتو–كان هلؤالء الكتاب املسرحيون تأثريا على فكر 

.  

الذي يلح على " املسرح احملرتف" بتجربة معجبا  -أرتو–وكان 

أمهية لى دقة التمرين اجلسدي للمثلني و صرامة التحضري وتأكيده ع

كان هذا املسرح خمربا للبحوث، يوحي -أرتو -حسب ، و االرجتال

وكلما "بنظرية صوفية للمسرح، تبشر مبسرح ذي وحشية مرعبة وقامتة 

يتذوقون  مفأكثر أ�ثر بدا عليهم أك أصبح الناس أكثر وحشية

  .)6("الفنون

فن الرقص والتعبري . -أرتو -أما مسرح الشرق فقد أهلم 

ذروة  إىليتوصل فيه املمثل : "يقول يف املسرح الشرقي إذاجلسدي، 

ويندد أرتو بكل مسرح ختنقه ) 7("النفسية و استغالل طاقاته اجلسدية 

املنطق، ويف اعتقاده أن املشهد اجلدية والتحليل النفسي والواقعية و 

املسرحي يبلغ كماله إذا ما أحدثنا تغيريا جذريا يف فكرة التمثيل 

واللعبة املسرحية ويف عالقة املسرح جبمهوره وبالوسائل التقنية املناسبة 

معىن جديد ودور جديد يف احلياة وا�تمع، ويف  إىلاليت توجه املسرح 

 االضطرابمسرحيات تتجاوب مع اعتقاده أنه جيب أن تعرض اليوم 

اليونانية تتجاوب  الرتاجيديةكما كانت . والقلق الذين مها ميزة العصر

  .معىن التطهري إىلمع الشفقة واخلوف قصد الوصول 

جند طعنا وجترحيا لثقافات الغرب _ املسرح وقرينه _ ويف كتابه 

ترتكز يف  ، أو الروائع العاملية اليتعمال الفنية اخلالدةوما يسميه األ

نظره على فصل احلياة عن األدب وعلى جعل األدب حكرا على فئة 

مميزة، وحيمل أرتو على املسرح الغريب بشكل خاص، ذلك املسرح 

عصر النهضة األوروبية حيث تكرست فكرة  إىلالذي ترجع أصوله 

العرض، اليت ترتك اجلمهور على حالة دون أدين تغيري يف سلوكه ويف 

وجدانه تزعزعه يف جسده و ي دون أن ترتك فيه صورة أمناط تفكريه أ

ويف هذا املسرح التقليدي كان النص األديب حيظى . " األبد إىل

الكبري ويأيت يف مقدمة سائر العناصر كاإلعداد املسرحي  باالهتمام



وكان املسرح يفصل متاما بني _ يف سلم هرمي ثابت _ واإلخراج 

الفكرية مقابل اإلمعان يف املمثل واملشاهد ويتخلى عن أبعاده 

  )8(."التحليل النفسي لألفراد

كل أسلوب فين فردي ومغلق -أرتو - ميهاج السياق،ويف هذا 

باهتمام كبري على التشكيل  جنده يرتكزأناين وشخصي، ولذلك 

املسرحي من الناحية اجلمالية وباعتبار اخلشبة هي الفضاء الوحيد 

  .نعمر فراغهواملكان امللموس الذي يتطلب منا أن 

قصد اإلهتمام املخرج يف املرتبة األوىل ،"-أرتو -و�ذا يضع      

يف هرمية العمل املسرحي  ،باحلركية اهلادفة أكثر من األقوال القاصرة

املكان املسرحي ويستنبط اللغة غري الكالمية ذات  ينظمفهو الذي 

لوسائل مجع ا إىلوهو الذي يلجأ . القيمة الرمزية كالكتابات القدمية

املستعملة يف املسرح من موسيقى ورقص وفن تشكيلي وإميائي، 

فن اإلضاءة  إىلوحركي، جسدي وصويت، ومعماري هندسي، و 

والديكور، ولكل منها على حدة طاقته الشعرية، ولكن هناك طاقة 

هذه الوسائل والتقنيات وتداخلها مما  اجتماعجديدة فائضة تنتج من 

  .الكليمفهوم املسرح  إىليوصلنا 

  :القسوة مسرح جمالية  – 2

  :-حركيالالمعادل  –القرين  - أ

إجياد معادل مسرحي ميكننا من تشكيل جسر بني  نايف حماولت

على املسرح واحلياة أو إقامة منطق بني مفهوم احلياة ومفهوم املسرح و 

مصطلح القرين املسرحي الذي يعرب به -أرتو -ع وض هدا األساس

  .العاملياة للح االزدواجيةعن رؤيته 

جيب أن نعترب املسرح قرينا، ال : "أحد فصوله بقوله -أرتو -يبدأ

لذلك الواقع اليومي املباشر الذي أصبح شيئا فشيئا جمرد صورة 

فيه كالدالفني  املبادئجامدة منه، بل قرينا لواقع آخر خطري منوذجي 

  )9(".ارؤوسهظالم املياه، حاملا تظهر  إىلتسارع يف العودة 

 املألوفهنا ال تأخذ املعىن ا�ازي أو املدلول  -قرين -فكلمة

بل ميكن أن . لغويا كأن يكون الصورة أو الظل أو ما شابه ذلك

حد طرح   إىلهذه النظرة أخذت تتبلور  .يكون القرين هو املسرح ذاته

كل موضوع يف اجلوهر على أساسني مهمني هذان األساسني ال 

بل هذا الذي يطبع النظرة . ة واملقابلةباملطابق إاليتجليان يف الظاهرة 

وما يبعث على هذه النزعة هي الصيغة اليت جاءت . بطابع مزدوج

الثقافة، املسرح والطاعون، املسرح و : أغلب هذه النصوصعليها 

املسرح و القسوة وحىت تلك املقاالت اليت مل تنشر يف مؤلفه املشهور 

 التجأوقد ) 10("الشعرح و الفن واملوت، واملسر و  املسرح و العلم "مثل 

مل تكن لتوصيل املعىن بالقول الفلسفي و  هذا األسلوب إىل -أرتو–

تى تأالقياس فحسب بل تتم عن طريق املطابقة و  االزدواجيةصيغة 

 -مسرح شرقي ومسرح غريب -بالصراع والتحالف حينما يكتب عن

اتية ، مل يكن هذا األسلوب لغاية ذ-اإلخراج وامليتافيزيقيا -مثال أو

بل لغرض التمييز بني الكائن املسرحي السائد واملمكن الذي مل _ 

معرفة مسرحية دقيقة متكن من الثاين أن  إىليتحقق بعد للوصول 

  .واقع حي إىليتحول 

تفاعل احلياة واملسرح، ورأى يف هذا ما شرعه لنفسه بعدما حداه 

حلاالت ويف كل ا. أن تكون عليه احلياة كاسا ملا ينبغيعاملسرح، ان

ألن كال الطرفني  .التعارفمن التعارك و  نشأتهيتطور التحاور بعد 

ومن باب هذه .اآلخر وتبقى املسرحة هي القاسم املشرتك إىليستند 

مسرحا وقرينا،  -أرتو -املسرحة نطرق دورا نرى من خالله كيف رأى

ولكن املطلوب هنا أن نتفق على أن كل ما نواجهه باملعىن املسرحي 

منوذجا للقرين، حىت نعطي حتديدا واضحا ملا  إاليكون  أن ميكن ال

  .بني املسرح وقرينه -أرتو -وضعه

  : الحياة /المسرح  -ب 

. املسرح يف مواجهة كل ما يكون عناصر احلياة -أرتو -يضع

وكل ما هو يف عالقة دائمة مع الواقع، ففي مقال له حتت عنوان 

احلديث عن احلضارة  مل يكثر: "أرتو-يقول " املسرح والثقافة"

حىت عندما تذهب احلياة ذا�ا، وهناك . والثقافة أبدا كما يكثر اآلن 

العام للحياة الذي هو أساس فقدان  اال�يارتوازن غريب بني هذا 

 تلبثقافة مل تطابق احلياة أبدا بل جع االهتمامالروح املعنوية حاليا و 

اة جيب أن نفهم هكذا وعندما ننطق بكلمة احلي )11("لكي حتكمها 

، األحداثبأن األمر ال يتعلق باحلياة اليت يتعرف فيها ظاهر الوقائع و 

وإذا كان قد "بل تلك البؤرة الضعيفة املتحركة اليت متسها اإلشكال، 

، ملعون حقا يف هذا الزمان كان علينا أن ننظر جهنمي شيءبقي 

 ذاته، و الوقوف عند بعض احلالة اليت يعاين منها الفن إىل

ثقافة بدورها لاأن - أرتو-وهذا ما يكشف عن زعم  )12("األشكال

عن الغرض بفكرة سحرية هي فكرة جامدة منزهة تواجه فكرة الفن، و 

حقيقية أي مغرضة، فكلما كانت ألية صورة . أقصى حد إىلأنانية و 

ظلها ، فإن لكل مسرح حقيقي ظالله أيضا شأنه شأن أي ثقافة 

ت مناسبة، واملسرح هو الوحيد بني كل سحرية تقدمها حروف وإشارا

 إىلاللغات والفنون الذي ال يزال حيتفظ بظالل حطمت حدودها 

  .حد ال حيتمل التحديد فيه أصال

يستخدم أدوات حية، يظل ألنه يتحرك و و لكن املسرح احلقيق، 

حيرك ظالال مل تكف احلياة عن التعثر فيها، املسرح الذي ال يوجد يف 

يستخدم كل اللغات، احلركة، ن معني بل ال حيكمه قانو  شيء

عند النقطة اليت  أخرىالصوت، الكلمة،النار، الصرخة جيد نفسه مرة 

   .لغة ما للتعبري عن ظواهره إىلحيتاج فيها الفكر 



  :الثقافة / المسرح  -ج

يرى يف املسرح ما رآه عند وضعه يف مقابل  -أرتو–وإن كان 

هي التقارب املوجود بني مفهوم  اإليهالثقافة فإن النتيجة اليت توصل 

الثقافة ومفهوم احلضارة بل أنه يفصل  بينهما، فمن يتحدث عن 

أما مسألة الفصل بينهما تبقى فعال . الثقافة فهي نفسها احلضارة

مصطنعا مقصودا ذلك أن املسرح هو الذي يقيم بينهما تلك الرابطة 

  .املتينة

ال يوجد يف مظهرها  وها هنا بالضبط وجدناه يرفض الثقافة اليت

كما أنه يعيد كل فعل مسرحي معدوم . ما يطابق متاما مسرحا حيا

القيمة اجلمالية أو الفكرية يف األعمال الدرامية ويف غريها من الفنون 

الثقافة، وخاصة عندما يفهم من هذه الثقافة كل زيف تفرضه  إىل

ما قبل -ىل دنية على الطبيعة البشرية، أي الطبيعة اإلنسانية األو ملا

  .النظام

  :الطاعون / المسرح  -د

فكيف  -الطاعون -أما حني وضع املسرح يف مواجهة ومقابلة

 ما،عندما يستقر الطاعون يف مدينة " املرة،ميكننا تفسري القرين هذه 

وال اجليش، وال  ملصلحة الطرق،وال يصبح  .املنتظمةتنهار األطر 

رق املوتى وتريد كل أسرة ية وجود تشعل احملارق حلالشرطة وال البلد

أي ا�انية  املسرح،عندئذ يستقر . أن تكون هلا حمرقتها اخلاصة

إتيان أفعال عابثة ال تفيد األحداث  إىلاملباشرة اليت تدفع املرء 

  .)13("من بقي على قيد احلياة يسخط آخراجلارية يف شيء و 

هو يصرخ ويطارد صوره، بني املصاب بالطاعون الذي جيري و ف

ملمثل الذي يطارد إحساسه احلي الذي يتألف من شخصيات مل وا

الذي خيلقها وسط مجهور من يكن ليفكر يف ختيلها لوال ذلك، و 

ختلق يف  اجلثث وا�انني، اهلاذين، وبني الشاعر والشخصيات اليت

هذه هي أوجه الشبه . أيضا هاومجهور جامد و  إىلغري وقتها، وتسلم 

اليت �منا وتضع أحداث املسرح وأحداث  احلقائق الوحيدةاليت تعلل 

  .الطاعون على مستوى الوباء احلقيقي يف نظره

تأثريه يف مجاعات  إىلإذا كان املسرح كالطاعون فال يرجع ذلك و 

لكن يوجد يف املسرح  فيها بطريقة مماثلة، و  االضطراباتإشاعة هامة و 

، ونشعر ينتقم يف آن واحدكما يوجد يف الطاعون شيء ينتصر و 

التلقائي الذي يشعله الطاعون، ميد تصفية جيدا أن ذلك احلريق 

نداء هائل القوى تعيد الفكر عن طريق . املسرح كالطاعون. "هائلة

انتشار املسرح كالطاعون، زمان الشر، و ، منبع صراعاته إىلاملثال 

وجيد يف املسرح كما  ،مودتغذيه قوة أعظم حىت اجلالقوى السوداء 

ر قوى غري عادي وع من الشمس الغريبة، نو يوجد يف الطاعون ن

ومل يسبق  )14(".املستحيل عنصران طبيعيان فجأةيصبح فيه الصعب و 

كننا من استيعاب املسرح عنه إال حماولة مت نتحدث الذيهذا القرين 

هو يبحث يف ذلك عن نوع من التفسري للقسوة ، و إقامتهالذي يريد 

ذا فإننا نالحظ أن مسألة القرين وهل. إليها إيصالنااملسرحية اليت يريد 

، ت هذه التفسريات عن طريق الثقافةالرغم من أ�ا اختذعلى و 

والطاعون، فذلك من أجل وضعنا أمام حتمية تفرضها احلياة ويقرها 

-واليت سيجد فيها القسوة اليت تطبع روح العصر  إ�االوجود بل 

وال بذلك أن جيد االفين يف جمال الدراما حم هوسيلة تربر منطق -أرتو

للمسرح قواه املؤثرة اليت تشكل لغته الرمسية واليت يعترب املمثل أحد 

جانب كل شخصية قرين يرتدي مالبسها  إىل"عناصرها األساسية 

وخيتفي كل القرناء، واملمتلئني بالثبات املغلق ببطء وهم يعرجون يف 

 )15("حني تنتفض الشخصيات و كأ�ا أفاقت من سبات عميق 

يف تفسري قضايا  -أرتو–اسطة هذا املصطلح الذي يستعمله فبو 

املسرح ، ميكننا أيضا أن نستدرك معىن القسوة املسرحية اليت جيب أن 

 -تكون هي بدورها جزءا من هذا الذي شكل مفهوم املسرح عند

                   فهل هذا ما يفسر الدراما يف تصوره ؟  -أرتو

نابعا من _  أرتو- اكتشافه إىليكن املسرح الذي توصل   مل -

عدم، كما أن املنبع الذي كان يغرف منه أفكاره ومبادئه يف الدراما 

 إىلوتأثر �ا بعدة معطيات فكرية و فنية استغلها  إليهقد أوحت 

الفريد "_ مسرحية كتبها وقدمها مؤلفها  إىلنشري هنا .درجة الذوبان

 -املهام اليت شغلت ولعل أوىل" امللك أوبو" –حتت عنوان _ "جاري

أ�ا علمته مبدأ الصنعة املسرحية، أنيسا يدفع معه زحف  -أرتو

التشويه الذي تقدمه الثقافة الغربية يف هذا ا�ال فكانت املسرحية 

مبثابة النموذج  األصلي الذي استقى منه بعض املالمح الشخصية 

  ...للملك آوبو 

ن املسائل يف جوهرها مسألة مهمة مإن مسرحية كهذه تطرح 

اليت يتخبط فيها اإلنسان الغريب خاصة وجمتمعه عامة، فقد جاءت 

ا مثلما اعتربه. هذه املسرحية تكشف عن طبيعة روح التمرد اخلالص 

كوميديا من كوميديات األرباب النقاد كغريها من املسرحيات ،  

اهلمجية اليت متتهن كل ما هو موجود وتطؤه بقسوة، فقد أنذرت 

أ�ا كوميديا من الكوميديات  –أوبو  –أنذر بطلها  املسرحية كما

اهلمجية ، منبثقة من اليأس ومن الشعور بأن كل شيء قائم ينتهي 

  العدم فكيف يفسر أرتو ذلك ؟ إىل

على أنه قوة هائلة مدمرة ختلصت  –أوبو  – إىل -أرتو–نظر 

دراما من األعمال الالتقليدي بفكرة أن  االرتباطاألبد من  إىل

يهية اليت تستهدف امتناع اجلماهري كما ختلصت من فكرة الرتف

القصدية اليت سيطرت على املسرح أمدا طويال، وكان على الدراما 

سري�ا األوىل عندما   إىلأن تعود  -"امللك األوبو  –بعد ظهور 



يقة م �ا الشعوب عند بدء اخللكانت من الشعائر الدينية اليت تقو 

أو ما يوصف بأ�ا عناصرها األساسية اإلنسانية، فقوام الطبيعة "

اجلوهرية، قد اكتنفه الغموض نتيجة لألقنعة اجلامدة ، هذه األقنعة 

ذلك أن الدراما،  )16(" ثل يف أمناط السلوك اليت أقرها ا�تمعتتماليت 

فمن : "أن هلا وظيفة مزدوجة-أرتو -من هذه املعطيات يقرر انطالقاو 

، فإنه يتحتم أن تكون دائم على السجية انطالقحيث هي 

احتجاجا على ما للقيم اليت تفرضها الثقافة من زيف ومن حيث أ�ا 

جيب أن دراما ما يف الكون من قسوة وفضاضة، وفظاعة، فإنه 

تكشف للعيان حقيقة الروح اإلنسانية واألحوال القاسية اليت تعيش 

سر منوذجا ميكنه أن يف" امللك أوبو"وإذا كانت مسرحية  .)17("فيها

وهو مقصده . منها -أرتو–الدراما املعاصرة أو ما يعنيه  اجتاهات

 بالئمالطابع الدرامي الذي  كذلكفإنه جيد فيه   الوحيد،الدرامي 

أبدا  مسرحه، والعرض الذي يغطي هذه املسرحية ال ميكنه أن يتكرر 

    كما أن للمسرح عرض ال ينتهي

   : فلسفتهاو القسوة المسرحية  –3

املسرحية وأحباثه الفكرية يف  -أرتو–اهتمامات  إىلإذا تطلعنا 

واملنطلقات اليت  املبادئ، فإننا نعود حتما اىل بعض جمال الدراما

يطلق أرتو، و -ساعدت على توليد معىن مسرحيا كامال  يف ذهن 

  مسرح القسوة فماذا تعين القسوة يف فلسفة أرتو املسرحية ؟ اسم عليه

ا مثل املكسيك حيث تصنع بالد أقل حتضر  إىل االجنذابإن "

التعقيد حيظى العامل عندهم  ات االستعمال بعيدا عن التنميق و حاجي

تقاليدهم حيث ال تدفن  يد الدائم يف طقوسهم و عادا�م و مجبالت

التهذيب يف هذا لقائية حتت طبقات من التنغيم و احلياة الغريزية الت

عليها ثانية يف طبيعة تلقائية كما عثر  ومتنفسا ذ-أرتو -البالد جيد

اهلي حيث ال يزال عندهم ما هو -األزتك-الطقوس القربانية هلنود 

  )18(".يف غبطة غريزيةيتجلى يف تقدمي القرابني و 

اجتاه القضية املسرحية،  -أرتو–نواة أخرى تكثف من مشاعر 

تلك النواة املسرحية اليت اكتشفها يف أثناء  إىلهذه املرة جنده ميتثل 

 )19("جزيرة بايل الشرقية "فرقة مسرحية قدمت من  ا� تزيارة قام

باريس، واستعرضت هذه الفرقة عرضا فنيا بدائيا، واستأثرت أرتو  إىل

حينما تتبع بدقة خالصة األسلوب اليت عرضت به أقصى حد  إىل

الفرقة عرضها املسرحي فاكتشف لغة اإلمياءة واإلشارة وكيفية 

  .ب هلذا العرض بكل كيانهفاستجا. توظيفهما توظيفا بدنيا مرنا

وبعد تتبعنا هلذه املآثر اتضحت بعض احلدود اليت شكلت هذه 

ورسخت وجدان الشاعرية اليت ال تطيق احلواجز واخليال  االهتمامات

الذي جلب ذلك االنتشاء احملموم عند اقرتابه من حد اهلوس 

  .واالحتجاج ضد املسرح  الذي يسود الغرب

أرتو اإلحساس -يت بعثت يف نفسية هذه هي البوادر األوىل ال

اخلالص �ا مشكال  إىلبالقسوة وانتهى �ا بعدما تولدت يف مشاعره 

وراءه   كاار بذلك فلسفة تتضمن يف حمتويا�ا نقاشا مسرحيا جديدا ت

على اخلصوص والغرب على  -أثرا هائال يف املخيلة العصرية، أوربا

قالبا جديدا، يندد واألفكار  ىالرؤ العموم، كما شكلت لديه هذه 

 الذهنيةل تسلية و لعب بل مسرحا له وزنه يف كمبسرح بعيدا عن  

  .الغربية ووقعه احلاد على أرض املسرح

اللة اليت وال يزال البعض اليوم يعتقد أن مسرح القسوة له تلك الد

ه هلذا اللفظ ويعنون بذلك أن لهلة عند استعماميكن استيعا�ا ألول و 

يف حني ال . تو تقف على حدود اإلرهاب والدمأر  -يف تصورالقسوة 

يتعلق األمر متاما بالقسوة اجلسمانية أو حىت املعنوية، بل يتعلق األمر 

بقسوة مرتبطة بعذاب الوجود وشقاء اإلنسان يف جسده وال يستبعد 

هذا التفسري للقسوة التفسري األول بطريقة منتظمة، ألنه يعين بالقسوة 

لزم األمر لكن معناها  إذادم املسكوب الرعب وال إىل االلتجاء

الصحيح ال يقف أبدا عند هذا احلد، والقسوة �ذا املعىن هي إذن 

احلياة املؤدية اىل املوت والعدم، وهي تعرب عن الشيء النابع من املادة 

نفسها ، كما تعين أيضا القانون  أو الناموس الذي ينظم الكون 

  ويتمثل 

، هو ينم عن الدقة والتوجيه املطلقني، يف احلركة الدائرية لألفالك

" ة رتو  قيمة جوهرية ميتافيزيقية حبتأ-هكذا تتخذ القسوة يف نظر 

ميكن أن يوجد يف املسرح حوادث قتل وأمور فظيعة لكن وجودها 

ضروري، وإن وجدت فلكي تفتح ا�ال أمام أمل جوهري 

  )20(".أصيل

صور الفكر ، فيمكن تشبيه أما إذا تعلقت القسوة باملسرح

زم ولسوف بأحالم تصبح فعالة بالقدر الذي نلقي به العنف الال

يؤمن الناس بأحالم املسرح شريطة أن يأخذوها على أ�ا أحالم حقا 

متكنه من أن حيرر يف نفسه حرية احللم السحرية اليت ال يستطيع أن 

  .القسوةانطبع فيها اإلرهاب و  إذا إال إنسانيتعرف عليها أي 

ملسرح عاملا مغلقا منطويا على حيز ضيق يشمل ولن يظل ا

بل ينبغي له أن يكون عمال مشريا غاية اإلشارة، ومن هنا  .املنصة

ميكننا أن نتصور له مفهوما خاصا أو معرفة أصيلة إذا اعتربنا أن 

السحري و�ذه  الطقسياملسرح فكرة اقرتنت كثريا بأصلها البدائي 

ينبغي أن نفهم املسرح بأنه خضوع  املعقولية يف تشييد الفعل املسرحي

للحركة ورفض لزمنها و�ذا حيقق املسرح جماال أوسع وأعمق مما كان 

عملية  إىلعليه سابقا واملسرح �ذه املفاهيم والتصورات الفنية يتحول 

 )21("بل إمنا املسرح يف حقيقته خلق الكون بأسره "سرية حقه، 

أرتو قيما متعارضة   -نظرواستعمال كلمة مسرح كانت دائما تعين يف 



ما يرفضه وما يريده، هذا التعارض الذي  إىلكل التعارض لإلشارة 

التفكري يف هذا املبدأ بكل  إىلأوحى بالوعي الدرامي كما دفعه 

  .انتباه

وفكرة أرتو يف هذا الشأن فكرة ديناميكية واضحة وهي تدل من 

 فقدها، قريب على إنعاش مفهوم املسرح واسرتجاع تلك القوة اليت

الذي أصاب ا�تمعات الغربية احلديثة األمر الذي   االحناللبفعل 

أو  .غريهحل املسرح السائد وإنشاء آخر  إىلكان يدفعه دائما 

ال بد من اإلميان مبعىن للحياة : "أرتو  -باملعىن األعم وعلى حد تعبري

حيدده املسرح ويصبح اإلنسان فيه سيدا ملا مل يوجد بعد وعليه أن 

  )22(".وجدي

أن يطرحه يف موضع اهتمامه  -أرتو -وبعيدا عن كل ما أراد 

 إىلننجذب  احلياة ، ميكننا أن حنس أملا و بالقسوة املسرحية العادية يف

منا فلسفيا  خالص يف قسوة خالية من التمزق اجلسماين ولكن فه

قوة يف  ،، واإلتقان والعزم املطلق الذي ال يلنيكان دائما يعين الدقة

إذا كانت القسوة تنمو منو هذا املعىن، فلسفيا، فإن حتمية و . رادة اإل

ن صور القسوة، حيث مهذا املعىن من وجهة نظر وجوده يبقى صورة 

  .جزء صغري من املوضوع  التعذيب إىلإن إرجاعها 

قسوة اليت ميارسها املرء نوع من احلتمية العليا خيضع هلا الويف 

وجودها الكامل حضور الوعي اجلالد نفسه هذه القسوة تشرتط 

، ومبا أننا نتفحص تلخيصا لفرضيات وليس عمال هي يف كماهلااملتنا

، إ�ا هذه القسوة يفرتض أن تكون موجودة بالوعي أوال –ملحوظا 

اخلضوع للضرورة، إذن ال قسوة بال وعي نوع من التوجيه الصارم و 

ياة ، الدموي يف احلهذا  الوعي الذي مينح ممارسة كل فعل لونه 

جاءت كلمة قسوة يف   فقدهلذا نعته  القاسية، و صجانبه السليب، و 

الشمولية، وحتديدا  إىلأرتو جمسدة بألفاظ ذات طابع مييل -كتابات 

  .ملاهية هذه القسوة بشهوة احلياة وعنف العامل والضرورة احلتمية

وعرب كل رسائله اليت تتبعناها حلد اآلن حول هذا املوضوع 

سلمات العامل مة هذه الرسائل ملعطيات الثقافة و استدركنا محول

املعاصر اليت يالحقها بروح الرفض ومجيع البيانات الصادرة عن مسرح 

أرتو أن  -القسوة تشهد على هذه احملاوالت اليت يريد من خالهلا 

يقلبها رأسا على عقب، وهذه الرغبة الشديدة يف إثارة اجلمهور 

  .القائمةقاليد واألعراف حتطيم الت إىلجسما وروحا، تدعو 

بفضل هذه الثورة  املطلقة،كل ذلك حىت يدرك املسرح حريته 

علينا أن "  :القسوةرمة أو كما يقول يف بيانه األول حول مسرح االع

نقدم بني يدي اجلمهور عددا من املشاهد يتعذر حتطيمها ويستحيل 

عن  للمسرح وهو بذلك يبحث )23(".إنكارها و�ز الناس هزا مباشرا

يشتمل على تلك العظة احملسوسة اليت يشتمل واقع يؤمن به الناس و 

  .حقيقي، من أجل القلب واحلواس إحساسعليها كل 

 .احلياةأما يف حديثة عن النشوة الكونية أو ما أطلق عليه بشهية 

أرتو يف دميومة من التفتيش عن الشكل املناسب هلذا الروح  -جند

ربط  هذا  اإلحساس الدرامي بقالب ي الذي يغمره وحياول بذلك أن 

أرتو املسرحية، فهذه النشوة الكونية تقود وال  -يتماشى ومتطلبات

وهذا هو املنعطف الذي  مسرح يتطبع بروابط سحرية، إىلمناص 

ال يزال أرتو، بعدا فضائيا -يكشف لنا عن األبعاد اليت يبحث عنها 

الة اليت متكنه من عاجزا عن االستيضاح، ولعل الطريقة الوحيدة والفع

القوية من بلوغ هذا  إراد�اذلك هي كسب الطاقة الروحية اليت متكن 

الفضاء بعملية سحرية حقه، بل مسرح السحر كما استوعبه على 

  .الطريقة الشرقية واحلضارات القدمية

أرتو بأن هذا  -حول مسرح القسوة خيربنا )24(ويف البيان الثاين

ب عن تلك الرابطة اليت تربط املسرح املسرح أبتكر من أجل التنقي

باحلياة احلقيقية أو من أجل أن جند للمسرح مفهومه عن احلياة 

العاطفية والوجدانية وقد ينطلق الوعي �ذه املسلمة من هذا املعىن 

التكثيف املتطرف للعناصر التمثيلية كما ميكن أن ، و الصارم للعنف

   .ترتكز القسوة على هذا املعطى ذاته

احية املضامني يطرق أرتو باب البحث عن املوضوعات فمن ن

والثيمات اليت على مسرح القسوة أن يناقشها، ومن هذا األساس  

أرتو أن خيتار مواضيع وثيمات تستجيب للغموض  -كان على

الغريب،  االجتماعيالذي يهدد الكيان  االضطرابوالقلق، واحلرية و 

يم على روح العصر، وهو املتميزة اليت خت االنفعاالتبتلك العواطف و 

اليت كانت تستجيب لعاطفيت  اإلغريقية الرتاجيديةبذلك يقارب 

عليه   نبيناخلوف والشفقة، كو�ا كانت هي الشعور الوحيد الذي ت

  .كل تراجيديا 

أرتو، أن السينما وحدها غري قادرة على بعث أساطري  -ويف رأي

 االنزالقارض مع يها بالتعاإلنسان واحلياة احلديثة، اليت تعثر عل

والعواطف الكربى  االنشغاالتوالتقين للعامل وقد تطرح  االقتصادي

بطريقة مستحدثة وبالرغم من أ�ا تديرها على  طريقتها اخلاصة، إّال 

 اإلنسانأن هذه االنشغاالت، يضعها املسرح احلديث حتت قناع 

  .املتحضر زيفا

ن تكون عاملية هذه املوضوعات والثيمات اليت يعثر عليها، هلا أ

مأخوذة عن العهود القدمية و . النصوص القدمية جدا ومفسرة حسب 

موضوعات حيث أن ... املكسيكية  واهلندية واليهودية، واإليرانية 

أو ما  حديثا، اإلنسانمن هذا النوع تكون بعيدة الصلة عن مفهوم 

حيث الطبائع   -السيكولوجي  –اإلنساين النفساين . أرتو -يسميه



، اإلنسان االجتماعي الذي خيضع للقوانني حاسيس املتقطعةواأل

تعاليم اليت حييا حتياها العقائد والديانات، والواملتمزق بالصراعات اليت 

 حىتب الظاهري للعقل، و اإلنسان الذي يدخل اجلان."  "يف نسقها

األحالم الظاهرة يف موازاة مع اجلانب الباطن، واقع اخليال و 

الشمويل حث عن مفهوم اإلنسان الكامل و بلك يوهو بذ )25("احلياة

 االجتماعية غيرياتفكل الت"  .الذي ميكن خماطبته يف هذه املنطلقات

، صراعات شعب  لشعب، عرق لعرق أو حىت القوى العظمى

الطبيعية والوقائع التعسفية، وجاذبية الفطرة يف حياة اإلنسان ميكنها 

الشخصيات املسرحية،  اراتإشأن تتجّلى إّما مباشرة ، حتت تأثري و 

واألبطال، والوحوش ولكن بأبعاد أسطورية  مكّربة على حجم اآلهلة، 

من املعطيات العلمية اجلديدة، و�ذا  يستفيدكما على املسرح أن 

تجلى هذه الصراعات مباشرة حتت شكل التجليات تميكن أيضا أن 

يثة، هذه علمية والتكنولوجية احلداملادية احملصل عليها بالوسائل ال

، واألبطال والوحوش، هذه القوى الطبيعية ستكون مفّسرة وفقا اآلهلة

  .)26("لصور النصوص املقدسة القدمية جدا

ص والتحليل، يشختوأهم نتيجة ميكننا الوصول إليها بعد هذا ال

حينما يصبح . أرتو يف النصوص املسرحية املوجودة-تتجلى يف مطلب

الدراما  مبادئاليت ترتكز عليها  يةاألساسمبدأ القسوة أحد اجلوانب 

احلديثة، وبذلك يصبح أي نص مسرحي خال من هذا اجلانب فهو 

أرتو غري مقبول، وهو بذلك يتخذ من مفهوم القسوة أحد  -يف نظر

اليت جيب أن تقوم عليها أي مسرحية مكتوبة  مما جعله  املعايري

ملسرح على نصوص تتماشى وفكرته عن ا اإلنساينبحث يف الرتاث ي

الذي يريده و هو بذلك يصنع القسوة املسرحية يف تصور كل قاعدة 
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