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العقد النفسية في شخصيات يوجين أونيل المسرحية
م.د أمير هشام عبد العباس

كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل

م .نبراس هشام عبد العباس

ملخص البحث
يضم البحث أربعة فصول  ،يتضمن (الفصل اول) اطالاا الهني ل  ،مشملةة البحمث النتنركمة فم
االستفهام اآلت  :ما نوع العقد النفسية ف شخصيات يوجي أونيل النسرحية ؟ بيننا تجةت أهنية البحث م
خالل تسةيط الضوء عةى دراسة أنواع العقد النفسية ف شخصيات يوجي أونيل النسرحية ويهدف البحمث
إلى اللشف ع أنواع العقد النفسية ف شخصيات يوجي أونيل النسرحية  ،أما حدود البحث فقد اقتصمرت
عةممى النصمموم النسممرحية التمم كتمما خممالل ه م الفتممر م م 1943-1913م واختممتا الفصممل بتعريممف
النصطةحات األساسية والتعريف اإلجرائم أمما (الفصل الالا) اطالاا الن لر فتضمن مبحيمي  ،عنم
النبحمث األول بدراسممة مفمماهيا العقممد النفسممية لةشخصممية من نظريممات رفرويممد  ،يونممل  ،ادلممر  ،ماسممةو ،
كارن هورن  ،كارل روجرز) أما النبحث اليان فقد عن بالتعبيريمة رنفسميا ،مسمرحيا) وعنم النحمور
االول بدراسة التعبيرية وعةا النفس وتأثيرها عةى اللتاب النسرحيي واظهار ما ف دواخل النفس البشرية
 ،أما النحور اليان فقد عن بدراسة النرجعيات النعرفية لـريوجي أونيمل) ،ثما اختمتا الفصمل بالنتشمرات
الت أسفر عنها اإلطار النظري أما (الفص الاالث إجراءات البحث م مجتنعه وعينته الت قمام الباحمث
باختيارها بصور قصدية لنا يتوافق مع مو وع البحمث ومشملةته وأهدافمه  ،أمما ممنهح البحمث فقمد اعتنمد
ا لباحث عةى الننهح الوصف رتحةيل النحتوى) واستند الباحث ف أداتمه عةمى النتشمرات التم أسمفر عنهما
اإلطار النظري أما (الفص الرابع النتائج ومنها:
1ـ اتسنت النسرحية بعقد نفسية حياتية معاشة  ،منا أدى بالشخصيات إلى اللبت
2ـم ح ّنةمت النسممرحية فم شخصممياتها النسمرحية الممال شمعور الجنعم منميال بنفمماهيا رالم كريات ،االوهممام،
والفنتازيا)
3ـ شنةت النسرحيات اكير م عقد رأوديا ،ميديا ،الغير  ،ال نا ،التسةط)
وم ثا شنل الفصل عةى االستنتاجات والتوصيات والنقترحات ثا قائنة النصادر والنراجع والنالحق

الفص اول)
اإلطار الننهج
 -1مشكلة البحث
عن الجانا النفس ومعطياته ف ميدان الف باهتنام متنية م قبل عةناء المنفس ومنظمري الحركمات
والتيارات الفنية النختةفة نظرا لألهنية الت تنيةها العالقة الجدلية بي نفس اإلنسان ب اتها النركبة وخةيطا
م م النعممارف والخبممرات واألحاسمميس والعواطممف و يرهمما م م العناصممر الخارجيممة النحيطممة بهمما لتشمملل
مجتنعة شخصية اإلنسان وسناتها وفروقها الفردية تنخضت ع الدراسات النفسية جنةمة مم الفر ميات
والنقوالت الت أسهنت وبشلل فاعل ف صيا ة األساليا والمرىى واألبعماد الفلريمة لةعديمد مم النم اها
األدبية  ،ولعمل النم ها التعبيمري همو احمد النم اها التم تمأثرت بمالنعطى النفسم  ،مم خمالل النظريمات
الراكة والنستند إلى ال ات كنرجع أساس ف العقل اإلبداع حيث أفادت كييرا م طروحات الدراسمات
والتحةيل النفس الت فصةت جوانا الشخصية األكير عنقا داخل ال ات وأماطت الةيام ع طاقة ذاتيمة لهما
حضورها ف تحدي د الليفية األدائية لةعنل الفن وشلل ومضنون ه ا العنل الفن ومنهما :رالتمداع الحمر)
لـرفرويد) و رالالشعور الجنع ) لـريونغ) ومصطةح رتعويض النقص) لمـرادلر) إ مافة إلمى مما جماءت بمه
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الدراسات النفسية النجاور قراء الليير م األعنال الفنية الننجة ومنها النسرحية بمدا مم ظهورهما فم
الدراما اإل ريقية  ،وما وجدنا ف مسرحية أوديا لـرسوفوكةس) فم إشمارات تعبيريمة مم رعقمد) إ مافة
إلى مسرحية راللترا) وعقدتها التعبيرية بإطارها العام إننا ه تعبير ذات عم ظماهر مو موعية سمواء
كانت فلمر ذات بعمد اجتنماع أو دينم أو عقائمدي أو جنمال  ،تركمة عةمى اقتطماع اليينمة األكيمر مطابقمة
لناهية الفلر النعبر عنها وه ا ما يدعو ال ات إلى تسخير كمل طاقاتهما وقواهما الحسمية والعقةيمة والحدسمية
والنفسية لفرز وتصنيف الظاهر وبالتال التعبير عنها ع طريق فعل التعايش والتأممل والتفاعمل النباشمر
مع الظاهر لتلون النفس الوس يط ما بي النعطى النمادي والفلمري لةظماهر وبمي الفنمان كشخصمية تتنيمة
بحممس متفممو فم طريقممة القممراء لألحممداا ليممتنل مم التعبيممر عنهمما بطريقممة تقتممرب كييممرا إلممى الرمممة أو
اإلشار النقتضبة شلال والنحنةة بأفلار عنيقمة متنيةمة فم مسمرحيات رسمترندبرل الحةنيمة)  ،التم تعبمر
ع نب لةنجتنع السويدي ال ي جاء كنردود علس لنتال اللاتا وما استند عةيه م وقمائع متأزممة وعقمد
نفسمممية وا مممطرابات تييمممر ذات الوجمممود ليعلسمممها فممم نصوصمممه وقمممد تمممأثر ريممموجي أونيمممل) بتعبيريمممة
رسترندبرل) وشغل نفسه بنعالجة مشاكل الفرد ف النجتنمع وصمراعه ممع قموى اجتناعيمة ونفسمية داخةيمة
لتلشف ع الصراع النفس اللام ف نفسية شخصياته وما لةلاتا اونيل اال ردود افعال وعقد نفسية ف
نتال شخصيات مسرحياته وعةيه ينل بةور مشلةة البحث الحال ف اإلجابة ع االستفهام اآلت :
ما )وع العقد النفسية ف شخصيات يوجين أل)ي الهسرحية؟
 -2أههية البحث لالحاجة إليه :تتجةى أهنية البحث الحال بنا يأت :
1ـ تلن أهنية البحث مم خمالل تسمةيط الضموء عةمى دراسمة أنمواع العقمد النفسمية فم شخصميات ريموجي
أونيل) النسرحية
2ـ تلن أهنية البحث ف تقديا مو وع العقد النفسية كحالة ترافق الشخصية وإيجاد العالقة بينهنا
3ـ يفيد طةبة اللةيات ومعاهد الفنون الجنيةة والنهتني بالف النسرح م خمالل اطالعهما وتعمرفها عةمى
العقد النفسية لةشخصية
4ـ يفيد الدارسي ف النجال النسرح والنفس عنوما والدارسي ف مجال األدب النسرح خصوصا
 -3هدف البحث:
يهدف البحث الحال  :اللشف ع أنواع العقد النفسية ف شخصيات ريوجي أونيل) النسرحية
 -4حدلد البحث:
زمانيا1943-1910 :
ملانيا :أمريلا
مو وعيا :دراسة العقد النفسية ف شخصيات ريوجي أونيل) النسرحية
 -5تحديد الهصطلحات:
ألال :العقد (. Complex
أ -العقد" :لغة"
 رعقد) الحبل والبيع والعهد رفانعقد) و رعقد) الربُّ و ير ةظ فهو رعقيد) و رالعقد ) بالضما ومو موع1
العقد وهو ما عقد عةيه والعقد الضيقة و رالعقد) باللسر القالد وكالم رمعقد) بالتشديد أي مغنض
 عقد -العي والقاف والدال أصل واحد يدل عةى شد وشد وثو واليه ترجمع فمروع البماب كةهما مم ذلملعقد البناء  ،والجنع اعقاد وعقود قال الخةيل :ولا اسنع له فعال ولو قيل عقد تعقيدا  ،أي بنى عقمدا مجماز
وعقدت الحبل اعقد عقدا  ،وقد انعقد وتةل ه العقد وما يرجع إلى ه ا النعنى للنه يةاد فيه لةفصل بمي
2
النعان  :أعقدت العسل وانعقد  ،وعسل عقيد ومنعقد
 عقد -عقد الحبل والبيع والعهد بعقد  :شد  ،وعقد ف الةسان :وعقد  ،كفمر  ،فهمو اعقمد وعقمد  ،والعقمد3
باللسر :القالد
 -1ينظر :األمام ا لرازي  ،مختار الصحا  ،راللويت :دار الرسالة  ،ب ت)  ،صـ445-444
 -1أبو الحس احند اب فارس  ،مقاييس الةغة  ،ل ، 4تحقيق عبد السالم محند هارون  ،ردار الفلر  ، )1979 ،صـ1501
 -2مجدي الدي محند ب يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي  ،القاموس النحيط  ،ط ، 3رمصر :الهيئة النصرية العامة لةلتاب  ،النطبعة األميرية  ،ب ت) ،صـ542

- 181 -

العدد السابع عشر

فنون البصرة

ب -العقد" :اصطالحا"
 "جنةمة مم التصمورات واالنفعماالت النلبوتمة الناشمئة عم خبمرات صمراعية ذات شمحنة وجدانيمة كبيمر1
وه أن كانت ال شعورية إال أنها تتثر ف تفلير الشخص وتطبع سةوكه بطابع االنحراف والش وذ"
2
 "مجنوع متلون م النيول الالشعورية جةئيا أو كةيا  ،يوجه تصرف شخص وعواطفه" "ه الجةء ال ي يسبق الحل  ،وقد يبدأ بالنسرحية وأحيانما يفتمرو وجمود وتسمتنر العقمد حتمى الجمةء3
األخير ال ي فيه يصدر التحول م السعاد إلى الشقاء أو العلس"
ثا)يا :النفس (Soul
أ -النفس" :لغة"
َفس – ينفسُ – نفسا فهو نافس :أصابه بعي نَفسُ – ينفسُ – نفاسه فهو نفيس :الش ء :عظيا القينة نَفس
ن َ4
– نفس – نفوس وأنفس :رو
5
 وجاءت عةى أنها :نفس – أنفس ونفوس وه الروب -النفس" :اصطالحا"
 يعرف رأفالطون) النفس – ليست بجسما وإننما هم جموهر بسميط محمرن لةبمدن  ،أمما رأرسمطو) فيعمرفالنفس أنها كنال أول لجسا طبيع إل  ،وقد جنع راب سينا) بي ه ي التعريفي فقمال ممع رأفالطمون) أن
النفس جوهر روحان  ،وقال مع رأرسطو) أن النفس كنال أول لجسا طبيع إل م جهة ما يتولد ويربمو
6
ويتغ ى
 يعرف عالا النفس ركارل جوسمتاف يونمغ) المنفس عةمى أنهما :داللمة عةمى الجمةء الجموان رالمداخة ) مم7
الشخصية وهو الجةء القائا عةى اتصال مع العقل الباط أو الالشعور
ثالاا :الشخصية (Character
أ -الشخصية" :لغة"
 اشتقت كةنة شخصية م رشخص) وهو رجناعة شخص اإلنسان و يرها  ،هو ك لل سواء اإلنسان ترا8
م بعيد  ،وكل ش ء رأيت جسنانية فقد رأيت شخصه)
 الشخص :رشخص شخوصا)9
الش ء :ارتفع ع قومه أو م بةد إلى بةد  ،شخص الش ء عينه ومية عنا سوا
ب -الشخصية" :اصطالحا"
 يعرفهمما رمممورت بممرنيس)" :مجنمموع ممما لممدى الفممرد م م اسممتعدادات ودوافممع ونةعممات و رائممة فطريممة10
وبيولوجية ك لل ما لديه م نةعات واستعدادات ملتسبة"
 يقصد بالشخصية م وجهة نظر عةناء النفس النعاصرون "تةمل األننماط النسمتنر والنتسمقة نسمبيا مماإلدران والتفليممر واإلحسمماس والسممةون الت م تبممدو لتعط م النمماس ذاتيممتها الننيممة وان الشخصممية تلمموي
11
اختةال يتضن األفلار  ،والدوافع  ،االنفعاالت  ،النيول االتجاهات  ،والقدرات والظواهر النتشابهة"
يعرف الباحث :العقد النفسية للشخصية الهسرحية (تعريفا إجرائيا
مجنوعة مركبة م ذكريات وأحداا ملبوتة انفعالية ن الشخصية النسرحية كالخوف  ،الغضا ،
اللراهية  ،الغير  ،الشعور بال نا أو النقص  ،وهم اسمتعداد ال شمعوري ملبموت يتصمرف الفمرد جرائهما
سةوكيا وشعوريا وفلريا

 -3جنيل صةيبا  ،النعجا الفةسف  ،ل ، 2ط ، 1ردمشق :منشورات ذوي القرى  ، ) 1385 ،صـ83
 -4نوربيرسيالم  ،النعجا النوسوع ف عةا النفس  ،تر :وجيه اسعد  ،ل ، 4ردمشق :منشورات وزار اليقافة  ، )2001 ،صـ1661
 -5محند نين هالل  ،النقد األدب الحديث  ،ربيروت :دار اليقافة  ، )1963 ،صـ73
 -6جناعة م كبار الةغويي العرب  ،النعجا العرب األساس  ،رالننظنة العربية لةتربية واليقافة والعةوم  ،ب ت)  ،صـ165
 -7لويس معةوف  ،الننجة ف الةغة  ،ط ، 35رلبنان :بيروت :دار النشر  ، )1980 ،صـ43
 -1جنيل صةيبا  ،مصدر سابق  ،صـ481
 -2سعد رزوق  ،موسوعة عةا النفس  ،ربيروت :النوسوعة العربية لةدراسات والنشر  ، )1977 ،صـ320
 -3اب منظور  ،لسان العرب  ،مح ، 5باب الشي  ،رمصر :دار النعارف  ،ب ت)  ،صـ321
 -4جناعة م الةغويي العرب  ،النعجا العرب  ،ربيروت :دار التنوير  ،ب ت)  ،صـ92
 -5لويس كامل مةيلة  ،الشخصية وقياسها  ،ط ، 1رالقاهر  :ملتبة النهضة  ، )1959 ،صـ27
 -6لندالدافيدوف  ،مدخل عةا النفس  ،تر :سيد الطواب وآخرون  ،مراجعة وتقديا فتاد أبو حطا  ،ط ، 4ردار ماكجروهيل لةنشر  ،الدار الدولية لةنشر والتوزيع ،
 ، )1983صـ57
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الفص الاا)
اطااا الن ر
الهبحث اول) :مفاهيم العقد النفسية للشخصية
شغةت العقد ف مجال عةا النفس حيمةا واسمعا فم البحموا والدراسمات وتنماول هم ا النفهموم مقتربما مم
مفماهيا اخممرى مهنممة تسمتحق الدراسممة والخمموو فم شخصممية االنسممان اميمال راللبممت  ،القةممق  ،اإلحبمماط ،
الغضمما  ،االنبسمماط  ،االنطممواء  ،العممدوان و يرهمما) ملونممة ممما يعممرف بالعقممد لممدى اإلنسممان أو الشخصممية
منطو يقترب م حالة النريض النفسم العصماب
والسينا الفنان  ،حيث يرى رفرويد*) "إن الفنان شخص
ِ
1
وأعنالمه الفنيممة لمميس سموى وسممائل لةتنفمميس أو إلحمداا التمموازن النفسم عم ر باتممه الجنسممية النلبوتممة"
ويشنل مصمطةح العقمد فم التحةيمل النفسم لةشخصمية  ،االمتيماالت  ،الم كريات  ،العواطمف  ،االتجاهمات
الوجدانية النتناقضة الالشعورية دائنا م الناحية العنةية الننظنمة التم تتلمون فم ثنائيمة رحما-كراهيمة)،
وإن العقممد ليسممت مر ممية ولل م يحتنممل أن تصممبح ك م لل إذا تعر ممت لتغيممرات لمما تحممل بصممور سمموية ،
فينلنهما أن تسمبا ا مطرابات طبممع لمدى الطفمل وا مطرابات عصممبية لمدى الراشمد ،2أي منلم أن تلممون
العقد سوية أو ير سوية م خالل تنازجها مع الحيا اليومية فالعقد النفسمية "هم اسمتعداد ال شمعوري ال
يفط الفرد إليه وال يعرف منشأ أو أصةه وكل ما يشعر به الفرد إننا هو أثار العقمد سمواء فم شمعور أو
جسنه أو ف سةوكه فقد ينتابه القةق وتستبد به الشلون أو تضطرب أمعاء أو يضيق نفسه والعقد قد تلمون
منسية نسيانا تامما أو جةئيما والشم ء النتكمد همو أن الفمرد يتعمرو إلمى نسميان التفاصميل النهنمة النحيطمة
بنشممأ العقممد " ،3فاالنسممان السمموي و يممر السمموي مممرتبط بدراسممة جوانبممه الجسممنية واالنفعاليممة والعقةيممة
واالجتناعية وما يتعةق به الجوانا م أشياء ذهنية وحركية واتجاهات نفسمية واجتناعيمة تتعةمق بتفاعمل
الفرد مع بيئته والعوامل النتثر ف ننو  ،وهنان العديد م عةناء النفس ال ي اهتنوا بالشخصية وعقدها
بنختةف نظرياتها منها:
 ) -1رية فرليد:
تعد األساس لنعظا النظريات الت درسمت الشخصمية مم خمالل دراسمة تماريل الفمرد والسمينا تجربتمه
الطفولية الت عاشها بلل ما يها م صراعات الفرد الشعورية والالشعورية لحفظ ال ات ويعتقد رفرويد)
"إن الناس عةى وع بعدد قةيل فقد مم األفلمار والم كريات والنشماعر والر بمات  ،أمما العمدد اآلخمر منهما
فهو ينيل مرحةة ما قبل الشعور رالوع ) وه مدفوعة تحت الوع والت ينلم أن تسمتدع بسمهولة أمما
الغالبية العظنى فه ال شعورية" 4يرى الن ها الفسميولوج أن الظمواهر النفسمية واال مطرابات ترجمع
إلى عوامل فسيولوجية  ،بيننا رفرويد) يرجعها ف النقام األول إلى عوامل نفسية ال شعورية 5ويقيا عةيها
الدالئل* وينل تصور عقد رأوديا) أو عقد راللترا) والعقد الت تشلةت لدى رعطيل) نناذل لهم ا النموع
م الشخصية  ،وم خالل ذلل نتح أن الشخصية تشنل جوانا رئيسة:
أـ الهو :وه تحتوي عةمى كمل مما همو مموروا مم والد الفمرد حتمى لحظمة حا مر وهمو الواقمع النفسم
الحقيق لةشخصية واألساس ال ي تبنى عةيه الهو مخةن الطاقة النفسية لتشنل إشباع رائة النوت والحيا
6
األساسية وينيل الشهو واألهواء ير النرو ة كنا ف شخصية مس جوليا سترندبيرل

ر*) سيجنوند فرويد:ر ) 1939-1856ولد ف الننسا م أبويي يهوديي  ،حصل عةى شهاد الطا م فينا عام  ، 1881وامض أكير حياته فيها  ،إال قبل وفاته
حيث ذها إلى لندن ف  1939-9-26ع عنرر )83سنة  ،وقد أنشأ أعظا تأثير ف حياته منا يلون لديه طريقه الخام ف التحةيل النفس
ينظر :لندالدافيدوف  ،مصدر سابق  ،صـ583
 -1محند عةية نظن سالا  ،اإلبداع ف عةا الجنال  ،ط ، 1رلبنان :دار النعارف  ، )1978 ،صـ49
 -2نور بير سيالم  ،النعجا النوسوع ف عةا النفس  ،ل ، 4تر :وجيه اسعد  ،ردمشق :منشورات وزار اليقافة  ، )2001 ،صـ1662-1661
 -3جنيل صةيبا  ،النعجا الفةسف  ،ل ، 1ط ، 1ردمشق :منشورات ذوي القربى 1385 ،هـ)  ،صـ83
 -1لندالدافيدوف  ،مدخل عةا النفس  ،مصدر سابق  ،صـ853
 -2ينظر :حسي ياسي طه وامينة يحيى عة خان  ،عةا النفس العام  ،رالنوصل :وزار التعةيا العال والبحث العةن -مطبعة التعةيا العال  ، )1990 ،صـ62
ر*) الدالئل :األسباب الت قدمها فرويد لييبت الالشعور وه  -1 :االحالم -2هفوات الةسان والقةا -3كير النسيان -4النش أثناء النوم -5حل النشاكل خالل النوم
-6إيناءات ما بعد التنويا النغناطيس  -7مرو العصاب ومرو ال هان
ينظر :أحند محند عبد الخالق  ،األبعاد األساسية لةشخصية  ،ط ، 2تقديا :د ل أيةنل  ،ربيروت :الدار الجامعية لةطباعة والنشر  ، )1983 ،صـ401
ينظر :سيجنوند فرويد  ،محا رات تنهيدية جديد ف التحةيل النفس  ،تر :أحند عةت  ،رالقاهر  :دار مصر لةطباعة  ،ب ت)  ،م70
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ب ـ األنا :وه ذلل الجانا م الشخصية الم ي تطمور خمارل قشمر طبقمة الهمو وتليمف السمتالم وإخمرال
1
النييرات وتوسط األنا بشلل تنفي ي بي العالا الخارج وبي الهو وفق مبدأ واحد هو مبدأ الواقع
ل ـ األنا األعةى :تقوم بيالا وجو نشاط مراقبة ال ات وإقامة النيل العةيا والضنير الخةق أنه منيل جنيع
القيود الخةقية والنتلةا بةسان النةعة إلى اللنال فهو ينيل ما ألفمه النماس مم الصمفات السمامية والنبيةمة فم
الحيا اإلنسانية 2كنا ف كيير م النسرحيات الت تحنل اجمواء المدكتاتوريات عنمد سموفوكةس وشلسمبير
وكورن  ،الل تناول األسمطور واسمتقرأ فيهما أبعمادا نفسمية وأ مفى عةيهما تفسميرات وتمأويالت أبمدع فيهما
كإبداع رسوفوكةيس) وطرحها طرحا عةنيا جعةها مقبولة لدى اللييري حيمث يقمول :إن كمل طفمل البمد مم
أن ينر بأطوار نفسية وجنسية ومنها الطور األوديب  ،3نوع م أنواع العقد الت أو حها رعقد أوديا) ،
فهمم مجنوعممة ممم التصممورات واألوهممام والوجممدانات الشممعورية أو يممر الشممعورية بر بممة الطفممل فمم
االستحواذ عةى احد والديه "فإذا كان الوالد والطفل م جنسمي مختةفمي كر بمة الولمد فم االسمتحواذ عةمى
أمه أو ر بة البنت فم االسمتحواذ عةمى والمدها سمنيت بعقمد أوديما االيجابيمة وإذا كانمت مم جمنس واحمد
سنيت بعقد أوديا السةبية" ،4وتنطوي ه العقد ف كال الحالتي عةى ر بة الطفل ف التخةص م الوالد
الننافس له ف حبه وهو تركية لبيدي رالطاقة الجنسية) وقد سنيت بـرعقد أوديا) ع مسرحية األوديما
أما بالنسبة إلى رعقد اللتمرا) عم مسمرحية اللتمرا مم جهمة البنمت تجما والمدها  ،والمبعض يوظمف رعقمد
أوديا) لإلشمار السموية إلمى االبم األم والبنمت األب بيننما يخمص آخمرون عقمد أوديما االبم األم وعقمد
أوديا األب ، 5ورعقد اللترا) "ه ه الر بات الت تلون بالبنات حيال األب ونفوره أو بغضمه مم
األم وقد تستنر ه العقد عند البنت م الطفولة إلى ما بعمد البةمو ، ،وللنهما تعرفهما منصمرفا آخمر يجيمة
النجتنع والدي " 6م العقد األخرى ه رعقد ميديا) "وهم الر بمة الالشمعورية لمدى األم أن تقتمل ولمدها
بسممبا كراهيتهمما لةممةول ورعقممد األق) أو رعقممد قابيممل) وه م عقممد كراهيممة األق واالنفعممال الشممديد ممد
ألسباب يرته بسبا نشأت مراحل الطفولة حيث تصل الر بة أحيانا ف قتةه" 7ويعرف األخو "ما يسنى
تنافس األخو وهو كيير الحدوا بي األخو ال كور عنه بي األخوات البنات  ،ويضرب القرآن ميال عةمى
تنافس األخو بقصة يوسف رعةيه السالم) والعقد التم تحلما تصمرفات أخمو يوسمف هم رعقمد األق) أو
باألحرى ه رعقد قابيل)" 8ورعقد ال نا) "ه االنفعال أو الشعور بال نا بسبا القيام بعنل مما يتمرن
أثرا ف المنفس أو ذنبما يالحمق صماحبه طموال حياتمه" 9وهم ا وا مح فم مسمرحية رهامةمت) لمـرشلسبير)
يعد تفسير األحالم طريقا منهدا لنعرفة العوامل الشمعورية فم حيما اإلنسمان النفسمية وقمد درسمت األحمالم
قبل رفرويد) بند طويةة ولل لا يسبق أن عر ت نظرية كامةة عنها " ،إذ استطاع أن يوحدها بنعطيمات
م سبقو واكتشف طريقة خاصة بتفسير األحالم وه رالتداع الحمر) وينلم تعريفمه بأنمه رأحمالم يقظمة
10
مجهريممة) فممنح حمممي نتعممرو ألحمممالم اليقظممة نسمممنح ألذهاننمما أن تطممموف دون ارتباطممات منطقيمممة"
ومسرحية رالبشرية) لـرسترنبيرل) ميال عةى ذلل التداع إن الطريقمة التم يمنظا فيهما الحةما النمواد التم
يبنى عةيها ويطورها تدعى رالنيلانةم) أو رحيةة الحةا) حيث تشلل ه الحيل الالشعورية سببا آخر يجعل
األحالم صعبة التفسير و ريبة و امضة عةى الدوام ويعتبر العامل الجنس له أهنية كبرى ف األحمالم ،
ر ا اعترافه أن ليس للمل األحمالم معنمى جنسم  11ميمل مسمرحيات رسمترنبيرل) الحةنيمة رسموناتا الحةما-
الحةمما-الطريممق إلممى دمشممق) ورالجنمماهير واإلنسممان) لممـرهانة كةيممـﭭر) حيممث تةعمما األحممالم دورا بممارزا فم
النسرحية تعتبر العقد النفسية الجنسية أكير نشو وتأثير عةى النفس وسةون الشخصية وم ه العقد عقد
التسةط هو حا السيطر والتحلا بالنماس تنتمد جم ورها حسما رأي عةنماء المنفس مم ممرو نفسم تبمرز
أعرا ه ف ر بة جامحة لةسميطر عةمى النفموس واألجسماد وهم العقمد تنمةل ممع عقمد رالعظنمة) وهم
 -4ينظر :النصدر نفسه  ،صـ97
 -1ينظر :قاسا حسي صالح  ،اإلبداع ف الف  ،ربغداد :دار اللتا لةطباعة والنشر  ، )1988 ،صـ97
 -2ينظر :عبد الننعا الحفن  ،النوسوعة النفسية الجنسية  ،ط ، 4رالقاهر  :ملتبة مدبول  ، )2002 ،صـ502
 -3جنيل صةيبا  ،مصدر سابق  ،صـ83
 -4ينظر :أحند محند عبد الخالق  ،مصدر سابق  ،صـ406
 -5عبد الننعا الحفن  ،مصدر سابق  ،صـ504
 -6عبد الننعا الحفن  ،مصدر سابق  ،صـ501
 -7جنيل صةيبا  ،مصدر سابق  ،صـ83
 -1جنيل صةيبا  ،مصدر سابق  ،صـ83
 -2دونيسيةح ف  ،عةا النفس الفةسف  ،ربغداد :دار الشتون اليقافية العامة  ، )1986 ،صـ213
ينظر :النصدر نفسه  ،صـ217-216
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طا ية وأميالها راللسندر النقدون  ،نابةيون  ،ستالي  ،هتةمر) وتسمةط األم أو األب عةمى األبنماء و يرهما)
والعقد السادية ه احد قطب رسادومازوخية) وفيها يقموم الفمرد بطريقمة مباشمر و يمر مباشمر لننارسمة
نوع م أنواع العنف واإلي اء الجسن أو النفسم أو كةيهنما عةمى شمريله أو شمريلته فم العالقمة الجنسمية
سممواء كممان ه م الشممريل را بمما ومطاوعمما أو رافضمما ومر ناوالنازوخيممة الجنس مية ه م القطمما النعمماكس
لةسادية ف محور رسادومازوخية) وتتنيل الحالة ف إقبال الفرد وتقبةه لنا ينل أن يقع عةيه م الا وإي اء
جسن أو نفس م شخص إلى آخر أثناء التنهيد لةعالقة الجنسية بينهنا أو أثناء العالقة ،1وال تظهمر هم
العقد وال تلون وا محة بشملل عةنم لوجمود موانمع وقيمود نفسمية لةنجتنعمات النحافظمة منما تخةمق أشملاال
نفسية تتدي إلى اختالل التوازن أحيانا عند الرجل والنرأ ونمرى هم العقمد وا محة فم مسمرحية ربيمت
الدمية) لـرأبس ) ورسوء تفاها) لـرالبير كامو) ورمارا صاد) لـربيتر فايس) ورقاتل أممل النسماء) لمـراوسلار
2
كوكوشلا)
 ) -2رية يو)ك*:
تتلون الشخصية لدى ريونل) م أنظنة منفصةة ومتفاعةة ف الوقت نفسه واألنظنة الرئيسة ه أوال-
األنمما وثانيمما-الالشممعور الشخص م وثاليمما-عقممد الالشممعور الجنع م  3وأنناطممه األوليممة والقنمماع عنممد لبمماس
لنواجهة األدوار االجتناعية واألعراف والتقاليد ف النجتنع دون االلتفاف إلى شخصيتنا الحقيقيمة فاألنما-
ه العقل الشعوري وهو يتلون م الندركات الشعورية وال كريات واألفعال واألفلمار عةمى ممر األزممان
والعصمور كنما أن شمعور اإلنسمان بهويتمه واسمتنراريته نماتح عم عالقمة بأبنماء جنسمه وهمو مركمة حيموي
لةشخصية وانفعالها وانعلاس ذلل عةمى تصمرفاتها 4أي أن لميس كمل النماس يتحركمون مم خمالل حاجماتها
الجنسية فقط  ،حيمث وجمد كنما وجمد يمر مم النماس مم يمر أتبماع الندرسمة الفرويديمة فةةنماس حاجمات
ور بات أخرى كيير وأن الناس ينلم أن تصمنف أننماط شخصمياتها تبعما لخصائصمها النختةفمة 5يظهمر
اختالف بي ريونل)ورفرويد) فيرى األول أننا نتلمون ونتشملل عم طريمق مسمتقبةنا ميةنما نتلمون بوسماطة
ما ينا  ،فالفرد ال يتمأثر بنما حمدا لمه فم النا م كطفمل فقمط وإننما يطنمح أن يعنةمه فم النسمتقبل  ،أمما
اليان فيرى أن الناس سجناء و حايا حوادا وعنةيات ما ية 6والنقطة األخرى تدور حول الالشعور ،
حيممث اع تممرف رفرويممد) بممأثر التمماريل العرفم ف م الشخصممية رتممأثير التجممارب البدائيممة النوروثممة) وجعةهمما
ريونل) النقطة النركةية ف نظامه لةشخصية 7فاألنا عند ريونل) ه الجمةء الالشمعوري مم العقمل يشمابه
األنا عند رفرويد) ويتألف م الندركات واألفعال والنشماعر والم كريات ويقمع فم مركمة العمالا الشمعوري
لإلنسان  ،ل ا فهو تضاد ممع الالشمعور وأكيمر مما يغضما اإلنسمان عنمدما يقمال لمه أن بعمض مم شخصميته
خارجة ع سيطرته أي شعور  8والننطقمة النجماور لألنما هم الالشمعور الشخصم وهمو خبمرات كانمت
شعورية فينا مضى  ،إال إنها كبتت وقنعت ونسيت  ،وم خبرات كانت بالغة الضمعف فم النقمام األول ،
بحيث ال تتمرن انطباعما شمعوريا عنمد الشمخص ومحتويمات الالشمعور الشخصم شمأنها شمأن ممواد مما قبمل
الشممعور عنممد رفرويممد) ينل م لةشممعور أن يصممل إليهمما وهنممان قممدر كبيممر م م الحركممة ف م االتجمماهي بممي
الالشممعور الشخصم واألنمما 9أممما الالشممعور الجنعم "فهممو تلممون الرممموز والصممور التم يسممنيها الننمماذل
10
األصةية والت يشارن فيها كل الناس وتظهر وفقا لرأيمه فم األحمالم والخيماالت واألوهمام واألسماطير"
**
ميل أعنال ويةسون* ومولر
 -4عة كنال ،الجنس والنفس ف الحيا االنسانية ،ط ،2رلندن :دار واسط لةدراسات والنشر ،)1990 ،صـ229
 -1ينظر :عة كنال  ،النفس وانفعاالتها وأمرا ها وعالجها  ،ط ، 2رلندن :دار واسط لةطباعة والنشر والتوزيع  ، )1983 ،صـ68
ر*) كارل وستاف يونل ر1961-1857م) وهو طبيا نفس سويدي الوريث الشرع لـرفرويد) ف حركة التحةيل النفس وقد ابتعد عنه عام 1912م حيث عنل
ف سنواته النبلر مع فرويد حتى ظهرت الخالفات ال شخصية واتخ كل منهنا طريقه وقد انغنس يونل ف دراسة اليقافات وأبحاثها واحد إسهاماته األكير أهنية
فلر الالشعور الجنع
 -2ينظر :نعينة الشناع  ،الشخصية-النظرية-التقييا  ،ط ، 1رالقاهر  :النطبعة الحديية  ، )1977 ،صـ36
 -3ينظر :نعينة الشناع  ،مصدر سابق  ،صـ37
 -4ينظر :نةار محند سعيد  ،أ واء عةى الشخصية اإلنسانية  ،ط ، 1ربغداد :دار الشتون اليقافية العامة  ، )1989 ،م9
 -5ينظر :هول لن اري  ،نظريات الشخصية  ،تر :فرل أحند فرل وقدوري محنود منف ولطف محند فطيا  ،رالقاهر  :الهيئة العامة لةتأليف والنشر ، )1971 ،
صـ166
 -1ينظر :دوان شةتر  ،نظريات الشخصية  ،تر :حندولياللربول وعبد الرحن القيس  ،ربغداد :مطبعة جامعة بغداد  ، )1983 ،صـ152
 -2ينظر :نعينة الشناع  ،مصدر سابق  ،صـ32
 -3ينظر :مصطفى عبد  ،عالا الشخصية  ،ربغداد :دار الشرو الجديد  ،مطبعة نير  ،ب ت)  ،صـ114
 -4لندالدافيدوف  ،مصدر سابق  ،صـ590
ر*) روبرت ويةسون :وهو مخرل أمريل ننوذل أعةى لةنخرل التصويري مصادر الفنية بالغة التنوع م الرمةية إلى البناء الخيال والحةا السريال
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يرى أن الفرد متصل بنا يه عبر أجداد يتألف م التراكا اللن والليف لةخبرات تتوارثه األجيال ،
ويرى أن الو راثمة تمتا مباشمر فم هم ا النجمال ويعتبمر الالشمعور الجنعم همو القاعمد األسماس لةشخصمية
اللةية 1وب لل يستند ف طروحاته مم الشخصمية إلمى مفهموم الم ات رالمنفس) التم تنيمل تلاممل الشخصمية
بجوانبهما النختةفممة الشممعورية والالشممعورية وهم حصمميةة وليسممت أمممرا موروثمما وقممد أولممى اهتناممما خاصمما
والحا ر والنستقبل عوامل مهنة لتفعيل العقمد
بالةم ف عنةية تشليل الشخصية وتلامةها فلان النا
النفسية لةشخصية وارتباطها مع البيئة الت تحيطها لتلون منظومة متلامةمة متفاعةمة ممع بعضمها المبعض ،
وتسها ف بناء الحضار اإلنسانية 2وصنف الشخصية إلى ننوذجي أساسيي حدييي هنا:
النهللو ا اول) :اال)بسللاا  -مو مموع يراع م النقتضمميات ويممتالئا معهمما ويحقممق التوافممق ع م طريممق
التعويض
النهو ا الاا)  :اال)طوائ  -يخضع سةوكه وتفلير لةنبماد النطةقمة وتعموز القمدر عةمى التليمف ويحقمق
التوازن ع طريق النلوم والوسواس ،فانه يتكد عةمى أن النماس يرثمون الالشمعور الجنعم الم ي يجنمع
رذكريات األجداد) وعالقاتها وخبمراتها وهم الم كريات تنمتح الصمور العقةيمة ميمل حلنمة الرجمل النسم ،
األرو األم  ،تةل الصور الت توجد ف األحالم واألوهام والخيماالت فهما يولمدون ممةودي بالالشمعور
الجنع للبت ال كريات الفرديمة التم تواجههما الشخصمية 3ميمل رمسمرحية االبم  )1914ورمسمرحية قتمل
األب  )1915ورمسرحية الشحاذ )1912
 ) -3رية ادلر*:
يقف رادلر) مع رفرويد) ف أن لإلنسان طبيعة فطريمة تشملل شخصميته إال انمه يختةمف معمه فم تأكيمد
االهتنام عةى الجانا االجتناع م حيث النحددات االجتناعيمة لةسمةون بيننما رفرويمد) يتكمد عةمى المدافع
الجنسممم بنعنمممى أن ادلمممر حممماول جممم ب انتبممما النشمممتغةي فممم عةممما المممنفس إلمممى أهنيمممة النتغيمممرات البيئيمممة
واالجتناعية الت تحيط بالفرد 4وكانت سيرته ال اتية الداخةية ه نفسها مدرسمته السميلولوجية التم ابمرز
5
مفاهينها:
1ـم سممد الممنقص -أن الشممخص النصمماب بعجمة أو قصممور فم عضممو ممما رعقمد الممنقص) يحمماول فم الغالمما
تعويض ه ا النقص أو العجة بالعنل عةى تقوية كل عضو وتدريبه ليتجاوز النقص وعقد النقص هنا ه
حالة انفعالية تسيطر عةى النرء م جمراء شمعور بقصمور حقيقم أو وهنم  ،وهم تحنةمه فم كييمر مم
األحيان عةى كبت عواطفه  ،فتوقعه فم عصماب تختةمف شمدته بماختالف الظمروف النحيطمة بمه والوسمائل
النتوافر لديه
2ـ البعد االجتناع  -يبرز هنا الدور االجتناع الفطري ف الفرد فيسعى الطفل باكرا الشباعاته م خالل
سيا اجتناع
3ـ ال ات النتفرد  -وه متغير وسميط تقمع مما بمي العمالا الخمارج الننةموء بمالنييرات واالسمتجابات لهم
النييرات وه -ال ات-أساس بناء الشخصية
4ـ م األفلممار يممر الصممادقة رالخرافيممة النتسممةطة) يعمميش اإلنسممان مواقممف كييممر عةممى أفلممار يممر صممادقة
رخرافية) تتناقةها األجيال تعد بنيابة حقائق وللنها أوهام يعيشها الفرد
إن الشعور بالنقص رعقد النقص) تشنل النقص الفعة والبدن أو االجتناع الحقيق أو النتوها وأن ه ا
الشعور بالنقص يتعرو له جنيع الناس  ،وقد يلون لدى البعض الر بمة فم التفمو واللنمال لتجماوز هم ا
ينظر :محند فتاد دوار  ،دور النخرل بي مسار الهوا والنحترفي  ،رالقاهر  :الهيئة النصرية العامة لةلتاب  ، )2006 ،صـ54
ر**) هاينة مولر :كاتا درام وشاعر ألنان  ،كان يطر ف مسرحياته سيلولوجية تدمير ال ات الت ينطوي عةيها العنف واألحالم والهةوسات ينظر :كريستو
فرانية ،النسر الطةيع ر ،)1992-1882تر :سامح فلري  ،رالقاهر  :وزار الي قافة  ،مهرجان القاهر الدول لةنسر الدول  ،ب،ت)  ،صـ381
 -5ينظر :هول  ،لن ري  ،نظريات الشخصية  ،مصدر سابق  ،صـ166
 -1ينظر :قيس النوري  ،الحضار والشخصية  ،ربغداد :مطبعة جامعة بغداد  ، )1981 ،صـ55
 -2ينظر :ليندال  ،دافيدوف  ،مصدر سابق  ،صـ589
ر*) ادلر :رالفريد ادلر  ) 1937-1870طبيا نفس استرال  ،عضو ف جناعة فرويد األصةية الت اشتقت عنه بعيدا  ،وكان يعان م عقد نقص وه قصر
مةحوظ ف احد أطرافه السفةى
ينظر :ليندال  ،دافيدوف  ،مصدر سابق  ،صـ589.
 -3مصطفى عبد  ،عالا الشخصية  ،مصدر سابق  ،صـ105
 -4ينظر  :ناظا هاشا العبيدي  ،وداد عةية حنا  ،عةا نفس الشخصية  ،رالعرا  :النوصل :وزار التعةيا العال والبحث العةن  ،مطبعة التعةيا العال ، )1990 ،
صـ170
 -5جنيل صةيبا  ،مصدر سابق  ،صـ83
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النقص ال ي يجعل الشخص ير قادر عةى التليف ف الحيا ومشاكةها اليومية والتعامل معها تعامال سمويا
وه ا قد يتدي الفرد إلى الشعور باالكتئاب وانعمدام قينمة الفمرد وحتمى االنتحمار أو يحمدا العلمس فمـرعقد
النقص) تحفة رعقد التفو ) -وه الت تجعل الفرد مياال إلى اللفا بدال م االنسحاب والى التنمافس ممع
اآلخري بدال م االنتحار 1وه ا ما نرا ف مسرحية راألم شجاعة) لـربريخت) أكد عةى األحالم وللنه لا
يتم بأنها تشبع الر بات أو تلشف ع صمراعات عنيقمة ومخيفمة واعتقمد بمأن األحمالم نغنمات شمعورية
تتضن مشاعر اإلنسان تجا مشاكل الحيا النعاصر وما ينوي القيام به فنح نسمتطيع أن نتم كر الوقمائع
الخاصة لةحةا ولل نستطيع أن نت كر مةاجه رمخيفما -جنميال) مم دون أن نسمتطيع أن نتم كر قصمة الحةما
بالتفصميل 2فسممر رادلممر) اإلبممداع عةمى أسمماس عقممد الشممعور بممالنقص وخاصمة الممنقص العضمموي منمما يممدفع
النبممدع أن يواجممه بشمماعته هم ا الشممعور عم طريممق عنةيممة التعممويض الم ي يممدفع بصمماحبه إلممى التفممو مم
الناحية األخمرى وهم ا يعنم أن العيموب الجسمنية قمد تمدفع بصماحبها إلمى أن يلمون بمارزا ومتنيمةا ، 3فم
مجممال م م مجمماالت الحيمما النختةفممة  ،كممالف  ،األدب  ،السياسممة ووفقمما لتفليممر فممإن التفممو يلممون مسمماويا
لةم كور والرجولممة ويأخم أننماط هم تأكيممد الم ات والسميطر واالسممتقالل فم حمي أن الممنقص فم األنوثممة
مصطةحات مترادفات حيث يشنل السةون األنيوي السةبية والتبعية والخضوع 4وهنا أكد رادلر) عةى القو
الخالقة لةشخصمية فم تلموي حياتمه الخاصمة وإصمرار عةمى أن أهمداف النسمتقبل هم األكيمر أهنيمة بمي
وأثرت عةى أكير األعنال حداثة وه أعنال رماسةو*) فقد قال" :أصبح فلر ادلر صحيحا
أحداا النا
5
أكير فأكير سنة بعد سنة"
 ) -4رية ماسلو:
حيث اقتر طريقمة فم تصمنيف المدوافع اإلنسمانية وافتمرو رماسمةو) ممع أصمحاب فلمر المدوافع
والحاجات ومبدأ التوازن  ،أن الدافع أو الدوافع ينل تصويرها بشملل هرمم بحيمث تقمع فم قاعمد الهمرم
الحاجات الفيةيولوجية األساسية وف قنته الحاجات الحضارية العةيا الفلرية وم ثا حاجات تحقيق الم ات
و ن ه ا الهمرم تحلما المدوافع النختةفمة فيمه عالقمة ديناميليمة أساسمية وتظهمر هم العالقمة فم الحاجمات
األساسية األربعة األواخر والت اسناها رالحاجات الحرمانية) راالكل واالمان والحما والجمنس) أكيمر مم
ظهورها ف الحاجات النتبقية م الهرم والت اسناها رالحاجات الننائية) ويقصمد بالعالقمة الديناميليمة فم
ه ا النظام ويتكد اتجا التقدم نحو الحاجات األرفع 6وإن سةون اإلنسان سةون مركا ألنمه قمد يشميع كييمر
م الدوافع ف وقت واحد  ،ويستطيع الفرد تحقيق ذاته م خالل استلشافه لقيا الوجود
 ) -5رية كاان هوا) **:
أكدت النظرية عةى رعقد القةق) الناتجمة عم العةلمة والضمعف وتظهمر هم النشماكل عنمدما تتعمرو
7
العالقات النبلر لةننو الداخة لةطفل منا تسبا قةقا دائنيا حتى اللبر
***

 ) -6رية كاا) الجرز
يعترف أن الوراثة والبيئة هنا الة ان يحددان الشخصية إال انه يركة عةى ال ات فشخصياتنا تتحمدد مم
خالل فلرتنا ع ذاتنا وإدراكنا لةبيئمة وكيفيمة التعاممل معهما وان معظما سمةوكنا منسمق ممع أفلارنما وأفضمل
:

 -1ينظر :عة جابر الربيع  ،الشخصية  ،ربغداد :دار الرشيد لةطباعة والنشر  ، )1994 ،صـ17
 -2ينظر :دوان شةتر  ،مصدر سابق  ،صـ86
 -3ينظر :أبو طالا سعيد  ،عةا النفس الفن  ،ربغداد :مطابع التعةيا العال  ، )1990 ،صـ184
 -4ينظر :قاسا حسي صالح  ،الشخصية بي التنظير والقياس  ،ربغداد :وزار التعةيا العال والبحث العةن  ،جامعة بغداد  ، )1986 ،صـ96
ر*) ماسةو :أبراها ماسةو -منظر رئيس ف الحركة الجديد لعةا النفس  ،ولد عام 1908م ف نيويورن-أمريلا  ،درس عةا النفس وأصبح رئيسا لقسا عةا النفس ف
جامعة براندس وبق ف ه ا الننصا حتى وفاته
 -1دون شةتر  ،مصدر سابق  ،صـ90
 -2ينظر :ناجح النعنوري ،عةا النفس ،محا رات ألقيت عةى طةبة الدراسات العةيا  ،ف  ،2004/12/24قسا الفنون النسرحية ،كةية الفنون الجنيةة – جامعة
بابل
ر**) كارن هورن  :عالنة التحةيل النفس األلنانية النولد  ،احد أتباع فرويد وأصبحت بعد ذلل احد متثري دوائر التحةيل النفس ف أمريلا
 -3ينظر :لندال  ،دافيدوف  ،مصدر سابق  ،صـ589
ر*** ) كارل روجرز :ولد ف شيلا و ر ) 1902م عائةة متدينة متنسلة بالتقاليد درس ف بداية حياتهالالهوت ف نيويورن ثا تحول إلى دراسة عةا النفس
ونتيجة لخبرته ف العالل النفس  ،طور نظريته حول الشخصية الت تركة حول ال ات
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طريقممة لفهمما السممةون اإلنسممان هم الرجمموع إلممى بيئتممه الفلريممة أي فهمما العممالا كنمما يفهنممه الفممرد مم أفلممار
1
ومعتقدات وثينات
الهبحث الاا)  :التعبيرية ()فسيا ً – مسرحيا ً
الهحوا االل) :التعبيرية لعلم النفس
تعد التعبيرية أحد الن اها الفنية الت تصور العالا م خالل حساسية الفنان وانفعاالته وتترجا النشاعر
واألفلار وما مخةون ف طاقته م إبداع وخيال ،واختةف الباحيون والناقدون ف نشأ مصطةح التعبيريمة
"ف م ها فريممق تةعنممه رد صمماموئيل) و رر هممـ توممماس) إلممى أن الناقممد الفن م رو ورينجممر) كممان أول م م
استخدم ه اللةنة فم وصمفه بعمض لوحمات سميةان وفمان كموق ومماتيس عمام  ،1911أمما الفريمق اآلخمر
فترجمع اصممطال التعبيريممة إلمى الناقممد األدبم راوتممو تسمور لينممدي عممام )1911فم معممرو الحممديث عم
بعض الشعراء ف مجةته األدبية" 2تعد التعبيرية "إحدى ننماذل الفم الم ي يجاهمد لتجسميد النشماعر ال اتيمة
وليس الواقع وه فردانية حسا تحديد اللةنة وهم ظماهر منيمة لةفم " 3بنعنمى إنهما تنيمل األشمياء كنما
يصورها انفعال الفنان ال كنا ه ف الحقيقة والواقمع والتعبيمر عم إنسمانية اإلنسمان ورسمالته التم يتديهما
بعيدا ع التقةيد والنحاكا لةواقع ال ي يعيشه فهو يتطةع إلى الحقيقمة التم يريمد الوصمول إليهما فيحمل مبمدأ
التعبير ع مشاعر الفنان ف تناقضاتها وصراعاتها بدل النحاكا األرسطية ويتخ م ه المرىى ال اتيمة
والحاالت النفسية مو وعا لإلبداع الفنم رالرسما-النحمت-النسمر -األدب-الشمعر-النوسميقى) حيمث يتنيمة
بال اتية النفرطة وهنا يةجا الفنان إلى تشمويه الواقمع وخةطمه بمالحةا والرممة واسمتخدام االنفعمال 4وانطةقمت
التعبيرية ف اواخمر القمرن التاسمع عشمر تعنمى باللشمف عم الحقيقمة الداخةيمة منما أدى إلمى إهنمال الحقيقمة
الخارجية ف أكير األحيان أو تشويهها الن م وجهت نظرها أن االهتنام بها يتدي إلى أن يعو اإلنسان
ع إدران الحقيقة الداخةية الت تلشف ع النفس البشرية 5شمنةت التعبيريمة جنيمع أنمواع الفنمون النختةفمة
وتبةورت ف مطةع القرن العشري لت لون رد فعل عةى حدثي رئيسيي هنا اليور الصمناعية وانعلاسماتها
عةى النجتنع  ،والحرب العالنية األولى  ،وتأثيراتها عةى اإلنسان األورب وما شهد م مجمازر جناعيمة
وجنمماد لةعقممل 6وبعممد طغيممان اآللممة وسمميطرتها عةممى حيمما اإلنسممان وجعةتممه آلممة جمماءت كشمموفات رفرويممد)
وعةناء النفس الت ألقت الضوء عةى دخائل النفس البشرية التم تسمعى إلمى اكتنمال اإلنسمان وجعةمه قمادرا
عةى أن يلون نبيال بدال م جعةه آلة ال يختةف احدها ع اآلخر ف سةوكه وتصرفاته 7أصبحت التعبيرية
أكير و وحا وخاصة ف ألنانيا فعبرت ع الحقائق الداخةية رالنفسية) لإلنسان وكشمفت العقمد التم كانمت
سممائد مم ناحيممة السممةطة رسممةطة النجتنممع والعائةممة) واقتربت بم لل مم الفيةسمموف األلنممان رنيتشممه) فم
تعظيا الفرد وإعالء الشخصمية النبدعمة بسمبا انهيمار األخمال وتنبئمو بالعدميمة ،8ومم عواممل ظهورهما
أيضا اليور د السياسة والحرب  ،وشيوع نظريات عةا النفس وتقسيا الشخصية إلى الةهمو واالنما واالنما
العةيا  ،والتحةيل رالفرويدي) الالشعوري ع ال ات 9واألحالم واللبت والتداع الحر ودعوته إلى تحرير
الغرائة اإلنسانية والر بات النلبوتة فم المنفس البشمرية وإشمباع الغرائمة والر بمات إشمباعا حمرا حتمى ال
تصاب باألمراو النفسية كنا يدع  10كشف رفرويد) ع العقل البماط بنظرياتمه فم عةما المنفس الحمديث
وانطباعاته فظهرت تجارب عديد ف الرسا والنحت واألدب وخاصة النسر  ،فبمدا
م تجارب النا
اللتمماب النسممرحيون يطبقممون رنظريممات فرويممد) عةممى فممنها وكممان هممدفها خةممق مجتنممع جديممد ومممنها رالنممر
 -1ينظر :محند عينان نجات  ،عةا النفس ف حياتنا اليومية  ،ط ، 1راللويت :دار القةا  ، )1988 ،صـ344
 -2نهاد صةيحة  ،التيارات النسرحية النعاصر  ،رالشارقة :دار اليقافة واإلعالم  ،مركة الشارقة لإلبداع الفلري  ، )2001 ،صـ64
 -3هربرت ريد  ،الف والن جتنع  ،تر :فارس متري ظاهر  ،ربيروت :دار القةا  ، )1975 ،صـ168
 -4ينظر :نهاد صةيحة  ،مصدر سابق  ،صـ64
 -5ينظر :رشاد رشدي  ،نظرية الدراما م أرسطو إلى أالن  ،رالقاهر  :ملتبة االنجةو النصرية  ،ب ت)  ،صـ186
 -1عة محند الربيع  ،دالالت الدراما الحديية ف ا لنص النسرح العرب النعاصر  ،رسالة ماجستير ير منشور  ،جامعة بابل  ،كةية الفنون الجنيةة )2001 ،
 ،صـ43
 -2ينظر :إبراهيا حناد  ،معجا النصطةحات الدرامية والنسرحية  ،رالقاهر  :دار الشعا  ، )1971 ،صـ104
 -3ينظر :ستيان ل ل  ،الدراما الحديية بي النظرية والتطبيق  ،تر :محند جنول  ،ردمشق :منشورات وزار اليقافة  ، )1995 ،صـ417
 -4ينظر :اريل نبتة  ،النسر الحديث  ،دراسة ف الدراما ومتلفيها  ،تر :محند عةية رفعت  ،ل ، 1رالقاهر  :النتسسة النصرية العامة لةلتاب ، )1966 ،
صـ28-27
 -5ينظر :فوم اريل  ،أزمة التحةيل النفس  ،تر :طالل ريس  ،ربيروت :النتسسة الجامعية  ، )1988 ،صـ180
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رايس) ال ي كتا راآللة الحاسبة) 1تأثر التعبيريون بتركية رفرويد) عةى قو الالوع وتحلنها ف سمةون
اإلنسان وبالتال إلمى حريتهما فم التعبيمر عم الر بمات النلبوتمة فم أثنماء األحمالم والتصمارع بمي راألنما
واالنا العةيا) وبمي الهمو قمد أدى إلمى الفصمل بمي النظهمر الخمارج والواقمع المداخة لةشخصمية رأي يبمي
الوجه الحقيق والقناع ال ي ترتديه الشخصية) 2وف التحةيل النفسم رالفرويمدي) هنمان يقمي أن النجتنمع
3
هو ال ي يضع النعايير الت عةى النريض أن يتليف لها حيث يلن النرو داخل النفس وليس خارجها
تتسمما التعبيريممة مم نممةوع نحممو طروحممات ريونممل) بشمملل مباشممر فالنسممرحية أو الةوحممة التعبيريممة البممد أن
تستطيع إيصال الرىية الداخةية ال اتية لةنتلف إلى ذه القمار أو النتفمرل باعتبارهما حقيقمة معاشمة وهم
النةعة ال اتية تتثر عةمى الشملل الخمام بالنسمرحية التعبيريمة فالم رو تأخم شملال اسمتبطانيا  ،وذلمل الن
األزمة ه النقطة الت تلون عندها النشاعر اية الحد  4اهتا التعبيريون بالقضايا االجتناعية والصمراع
بي الفرد والنجتنع م خالل تأثرها بآراء رادلر) ف سد النقص -منيال فم األسمر وخاصمة النسمرحيات
الت تدور حول إدانة الحرب ميل مسرحية رالسبا ) عام  1917ومسرحية رتحول الصور)  51918نجد
مسرحيات تعالح قضايا استغالل العنال وسيطر رأس النال عةى الفرد وتحلا اآللة ف حيا اإلنسمان ميمل
مسرحية ر از) لـركايةر) عام  1918وه مسرحية م ثالا فصول مستقل احدهنا ع اآلخر واعتبر
النقاد محير للنه سبان ماهر لنسرحيات ذات صالحية لةعرو  ،فنسرحياته تحنل رىيا رتجديمد اإلنسمان)
فهو الجسد الحقيق لةتعبيرية ،6فقدم ركايةر) مسرحيات تعبيرية تهمتا بالقضمايا االجتناعيمة وصمراع الفمرد
بالنجتنع ارتبطت التعبيرية ف النسر باللاتما النسمرح السمويدي رسمترندبيرل) التم انعلسمت كتاباتمه
الممى سمميرته ال اتيممة والفلريممة ،فانتقممل عم الواقعيممة والطبيعيممة واقتممرب الممى التعبيريممة ،مم خممالل اكتشمماف
طريقة لةتعبير يقدم الحقيقة الباطنية لةشخصيات 7م خالل االحمالم والخيماالت بشملل ال شمعوري ،وسمن
مسرحه بنسر الحجر والحنين ذو الغستوس اي الخضوع اللامل لةم ات ودواخةهما ،وتنيمةت شخصمية
الخادم رجان) ف مسرحية رمس جوليا) سجينة ال ات الت لا ترتق الى النجتنع ،حيث شملةت عقمد لديمه،
ا افة الى عقد الجنس والعقيد والشلل 8واعتبر م اها اعداء النساء وه ا وا مح بلييمر مم شخصميات
مسرحياته ،رمس جوليا ،الحةا ،االقوى) ،منا عبر عم عقمد ذاتيمة فم حياتمه اسمقطها فم تةمل الشخصميات
بروحية عالية 9وم هنا نجد عقد النساء م اها العقمد التم يحنةهما سمترندبيرل ا مافة المى عقمد الجمنس
والحا ،ا افة الى الطبقات وصراع الرجولة واالنوثة
الهحوا الاا)  :الهرجعيات الهعرفية ليوجين أل)ي الهسرحية
ريوجي أونيل*) م اللتاب ال ي توجهوا صوب توظيف الم ات اإلنسمانية فم أعنالمه النسمرحية وتعمد
العقد النفسية قضية م القضايا التم أصمبحت مو موعا فم مسمرحياته بعمد تحنيةهما بمالرموز والمدالالت
الت تفر ها عنةية التوظيف الدرام النسرح وأول عقد تشلةت لديه عنمدما عةما أن أممه كانمت مدمنمة
مخدرات بسبا والدته عةى يد طبيا ير ماهر عالجها بالنورفي فأدمنته وعندما أصبح ريوجي ) مراهقا
عرف ب لل فشعر بال نا فالعقد ف حمد ذاتهما تحميط وتصميا الفمرد بمالفةع وتظمل العقمد كالشمبح تطمارد
ريوجي ) من بدء حياته 10ريوجي أونيل) هو اب الننيل النشهور رجينس أونيل) ال ي قضى حياته ينيمل
دورا واحدا هو راللونت مونت كريسمتو) منما جعةمه ثمائرا عةمى األشمياء الةائفمة القدينمة ومنتقنما مم والمد
النعتنق الديانة اللاثوليلية 11قضى ريوجي ) حياته متنقال ف الفناد وكواليس النسار والسفر الليير مع
 -6ينظر :درين خشبة  ،أشهر الن اها النسرحية  ،رمصر :وزار اليقافة واإلرشاد القوم  ، )1961 ،صـ212
 -1ينظر :سام عبد الحنيد  ،ابتلارات النسرحيي ف القرن العشري  ،ربغداد :ملتبة الفتح  ، )2010 ،صـ48-47
 -2النصدر السابق نفسه  ،صـ297
 -3ينظر :كريستوفراينة  ،النسر الطةيع م ر ، )1992-1892تر :سامح فلري  ،رمركة الةغات والترجنة  -أكادينية الفنون  ، )1994 ،صـ84
 -4النصدر السابق نفسه  ،صـ85
 -5نهاد صةيحة  ،مصدر سابق  ،صـ75-74
 -6رينوند ولينة ،النسرحية م ابس الى اليوت ،ت :فاية اسلندر رالقاهر  ،النتسسة النصرية العامة لةتأليف والترجنة ،)1963 ،صـ151-149
 -7ماري الياس ،حنان قصاب ،النعجا النسرح  ،ربيروت :ملتبة لبنان ناشرون) ،صـ507 ،430 ،428 ،332
 -1كريستوفر اينة ،النسر الطةيع م  1892حتى  ،1992مصدر سابق ،صـ72-59
ر*) يوجي أونيل :كاتا أمريل ر ) 1953 - 1888ولد ف احد الفناد العامة كانت عائةته تقيا فيه كان والد يعنل منيال ير مشهور يجوب بفرقته البالد وكانت
والدته حسا ما يقال تعةف البيانو ولديه أق س ء األخال فاقد اللرامة مدم عةى اللحول تةول ثالا زيجات وله ثالثة أبناء ،تنرو ومات اثر ذلل النرو
ينظر :بارت كالرن  ،يوجي أونيل دراسة ف حياته وأدبه النسرح  ،تر:حس محنود عباس  ،مراجعة :إحسان عباس  ،ربيروت :صيدا :النلتبة العصرية ،
 ، )1965صـ11-10
 -2ينظر :إيةيا الحاوي  ،يوجي أونيل والنسر األمريل النعاصر  ،ط ، 1ربيروت :دار اللتاب الةبنان  ، )1981 ،صـ48-47
 -3ينظر :سام عبد الحنيد  ،ابتلارات النسرحيي ف القرن العشري  ،مصدر سابق  ،صـ214
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1

والد وهم ا أدى إلمى عمدم اسمتقرار وشمعور باألممان واالطنئنمان إال أن النسمر كمان جمةءا مم حياتمه
وف شبابه أراد الةوال م ركاثةي جانلنة) لل والمد منعمه فتةوجهما سمرا وخمالل ذلمل أرسمةه والمد إلمى
الهندوراس ف بعية لةتنقيا ع ال ها تاركا ورائه زوجته وطفل ف أحشائها ير مهتا بأي ش ء بسبا
ما خةقته لديه عائةته م فلر سيئة ع الةوال مستخف بالحيا يقوم بتصرفات طائشة منها رميه بةجاجة
الجعة عةى رئيس جامعة ربرنستون) مم النافم منما ا مطرت الجامعمة إلمى فصمةه 2اخم ريموجي ) يتمردد
عةى ملان اسنه رجين ذي بريست) يةتق فيه أسوء الناس الننبوذي والفاشةي م النجتنع فمأحس بنفسمه
يعيش ف القاع فشلةت لديه رعقد الفشل) وهو يرى نفسه محاصرا م قريا تار وم بعيد تار أخمرى
 ،فساءت حالته الصحية وأصابه انهيار دفعه إلمى االنتحمار وللنمه أنقم مم هم النحاولمة وبعمد ذلمل منه
والد إلى فرقته النسرحية وعنل مديرا لها واشتغل ف مختةف األعنال منها مراسال صحفيا وبحمارا عةمى
إحدى السف فأصميا بالسمل ونقمل إلمى النصمح لةعمالل 3وخمالل هم الفتمر اسمتطاع أن يصمةح نفسمه عم
طريمق قراءتمه لةلتما اللييمر وخاصمة متلفمات النسمرحيي اللبمار أميمال :شلسمبير وابسم وسمترندبرل و
ڤدكند* ثا تولسمتوي وبعمض النفلمري والعةنماء أميمال نيتشمه ومماركس وفرويمد ويونمغ 4اسمتفاد ريموجي )
الليير م هتالء النتلفي والنفلري وه ا التأثير جعةه يقطمع صمةته بنا ميه وخاصمة عائةتمه وتخةمى عم
التنييل ممع والمد الم ي كمان رممةا لالنحطماط وبمدا يلتما مسمرحياته األولمى والتحمق بالحةقمة الدراسمية فم
جامعة رهارفارد) ليطور نفسه 5فجاءت مسرحياته مةيئة بشخصيات البحار والسلارى والنساء الساقطات
والندمني عةى النخدرات واللحول حيث ظهرت ف مسرحيات الضباب  ،والطيش واإلن ارات و يرها
م النسرحيات 6كتا خالل فتر حياته عدد م النسرحيات الت ال تقل ع ر )47مسرحية منها الطويةة
والقصير وذات الفصل الواحد أو اليالا فصول واليالثية الت تضا ثالا مسمرحيات معما 7يمرى الباحمث
أن العقد عند ريوجي ) تنتةل أبعاد نفسية ف تحديد أهداف وتوجهات النجتنع اإلنسان ومهنته ه البحمث
العنيق ف ج ور ه العقد ويعتقد أن العةا سةا م النماس إينمانها بالنعتقمدات التقةيديمة ولما يعطهما معنمى
لةحيا ولا يواسيها ف خوفها وقةقها م النموت ،فأرشميفه مةم ء باألعنمال النسمرحية التم ميةمت نضموجا
ووعيا فنيا وأدبيا حيث علس ذلل ف مسمرحياته ذات الفصمل الواحمد التم كتبهما فم بدايتمه عمام ر-1913
 ) 1917منها رمنطقمة الغواصمات) واسمتطاع ريموجي ) هنما الوصمول مم خمالل الم ات اإلنسمانية إلمى قةما
وجدان القار والنتةق ألنها تتناول حقائق وشخصيات أثرت به 8ميةت مسرحياته احتجاجا عةمى الحمرب
وعةى هللا رعة وجل) ال ي يسنح بحدوثها فـريوجي ) يلر الحرب حيث طةا م طبيا النصح ال ي كان
يعالح فيه أن يلتا له راإلعفاء م الجندية) وف ه األثناء تةول م راينيس بولتان) الت ميةمت معمه فم
مسرحية رمنطقة الغواصات*) 9وه مسرحية أحالم وذكريات الحا والوحد والجنس وفم الوقمت نفسمه
القةق والشل والخوف م النوت أما ف مسرحياته رالقنر اللماريب ) و رالعمود إلمى الموط ) فنجمد أبطمال
10
شخصياته يغصون ف األحالم وال كريات والحني وعنمدها الحةما همو النهمرب أو الننفم الوحيمد لةنجما
وتأثرت مسرحيته رالطريق إلى كارديف) الت كتبهما عمام  1914وهمو متمأثر بنظريمات فرويمد فم اللبمت
والمموع والالوع م إلظهممار ملنونممات األشممياء النخةونممة ف م داخةممه والت م يحممرم النمماس عةممى إخفائهمما
فيبرزهممما خمممالل الشخصممميات الرئيسمممة فممم نصوصمممه 11تعتبمممر مسمممرحية ريممموجي ) روراء األفمممق**) مممم
 -4ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ11
 -1إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ49-48
 -2ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ35-30
ر*) ڤدكند :ر ) 1918-1846كاتا مسرح وشاعر ألنان درس األدب وعنل ف السيرن كانت مسرحياته تطر األمور الجنسية الشاذ الت تيير الرأي العام
وتسبا القةق دائنا
 -3ينظر :يوجي أونيل  ،اإلله اللبير براون  ،تر :جالل العشري  ،مراجعة :محنود حامد شوكت  ،تقديا :درين خشبة  ،رمصر :وزار اليقافة واإلرشاد القوم
لةتأليف والترجنة والنشر  ،ب،ت)  ،صـ18
 -4ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق صـ51-50
 -5ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ50-49
 -6ينظر :يوجي أونيل  ،مسرحية الينبوع  ،تر:صال عة الدي  ،ردار مصر لةطباعة  ،ب،ت)  ،صـ17
 -1ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ68-67
ر*) منطقة الغواصات :تدور أحداا ه النسرحية عةى ظهر سفينة حربية خالل الحرب فيقوم شخص بإخرال عةبة صغير فيشاهد احد البحار فيظ انه جاسوس
فيخبر أصحابه ب لل بأنه جاسوس ويخبئ متفجرات ف عةبة صغير سوداء فيأخ ون العةبة ويخبئونها وينسلون به ويشدونه بسرير وعندما يفتحون العةبة يجدون
رسائل عاطفية كتبتها له حبيبته الت تركها فتسقط م احد الرسائل ورد يابسة عةى األرو
 -2ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ69
 -3ينظر :النصدر السابق نفسه  ،صـ71-70
 -4ينظر :النصدر السابق نفسه  ،صـ71
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النسرحيات ال درامية الطويةمة التم تغيمرت مم الناحيمة التلنيليمة رالطمول والقصمر) للنهما مما زالمت تعمالح
قضية الحةا والشهو والنضال لتحقيق ال ات وامدت ه النسرحية النسمر األمريلم بنسمتوى جديمد مم
النضح العاطف والفلري وه تستلشف بعض نواح خيبة األممل فم الحيما  1وتسمعى معظما شخصمياته
ف ه النسرحية إليجاد معنى لحياتها ع طريق الحا وكل شخصية ه رمة لنوقف أنسان م الوالمد
والوالد إلى الةوجة واالبنة ماري النريضة إلى األخويي عام ر )1920كتا مسرحيته رمسألة مختةفمة*)
وه دراسة سيلولوجية لةجنس وقد اعترف ريوجي ) بأنه كتبها وهو متأثر بمـرسترندبرل و ﭭدكنمد) وكبمت
الجنس وعوامةه الداخةية فةجا إلى السخرية م األشخام النتطهري ال ي يلابرون فم تطهمرها ونقمائها
ليقعوا فريسة سهةة منا كانوا يخافون منه وينتهون نهايات مةيئة بالخيبة والرذيةمة والنمدم 2بعمد وفما والمد
ريوجي ) اثر مرو السرطان كتا مسرحية م فصل واحد وهم رآنما كريسمت ) عمام  1921وهم تعبمر
ع عالقة اإلنسان بالبحر رعقد ملبوتة من الصغر) فنجد بحار قديا هجمر زوجتمه وابنتمه ولما يعمرف مم
أمرهنا شيئا وعندما كبرت الفتا أ واها احد أبناء عنها ال ي كانت تعيش معهما فم النةرعمة فقمررت أن
تهجرها محاولة أن تصةح م شأنها فعنةت مربية ف لل األحداا ساقتها إلى أن تصبح امرأ تسةا نفسها
ألي شخص وكانت رآنا) ال تقوم به األخطاء بدافع الجنس أو النال وإننا م اجل الحقمد واالنتقمام تولمدت
لديها رعقد ) لتأثر لنفسها مم الحيما والرجال فأخم ت رآنما) تبحمث عم والمدها بعمد خروجهما مم السمج
وا لنصحة الت ذهبت إليها وتفاجئت بوالدها يعنل عةى ظهر سفينة أي يطوف ف البحار وطافت معه م
اجل أن تتطهر م اآلثام 3فه تعةا أن التطهير يقتض التخةص م العقد رعقد الجنس) و رعقد الم نا)
و رعقد النقص) و رعقد التسةط) الت سيطرت عةيها ف الالشعور بلونها امرأ فاسد مم قماع النجتنمع
واعتبر ريوجي ) البحر هنا هو البطل الرئيس الم ي يخةمص النمرء مم عقمد وامتمازت مسمرحياته بليمر
النونولوجات م خالل استخدامه النونولول الداخة لةتعبير ع مجرى الوع والشعور إ افة إلى الةغمة
الدارجة وتأثيرات فرويد النفسية  ،وتصوير لةبط يقع حية لةظروف 4النرأ ف مسمرحيات ريموجي )
نوعان النوع األول شخصية مستسةنة مهةومة  ،واهنمة  ،حالنمة  ،فاقمد  ،لةشمهو الجنسمية كوالدتمه التم
انبهممرت بسممحر البطولممة ورومانسممية زوجهمما وكريسممتي بممةي زوجهمما ف م اللتممرا ،أممما النمموع اليممان فه م
شخصية حاقد  ،قاتةة جنسية  ،تقطع كل صةة لها كال فينيا 5ونرى ف مسرحيته رالقشة) الت تناول فيها
ما أصابه م مرو وألةمه الدخول إلى النصح لةعمالل والشمفاء منمه وهم مسمرحية منةموء بالعقمد رعقمد
النقص) الت يتحرر منها الشخص لتنبع لديه رعقد التفو ) ثا يعود إلى النلوم واإلحباط م جديد 6امما
مسرحيته رالنقيدون*) التم كتبهما عمام  1924عبمرت عم قسماو العالقمات الةوجيمة وسماديتها فهم قصمة
زوجممي يحمما احممدهنا اآلخممر بشممد وف م نفممس الوقممت يممدمر احممدهنا اآلخممر وفشممةت ه م النسممرحية عنممد
عر ها وقد صاحبها طالقه م زوجته رانبس بولتون) وأثناء عر مها تموفى أخيمه رجمينس النمدم عةمى
اللحول) 7يقول بعض النقاد إن ريوجي ) تأثر بتعبيريته م خالل مشاهدته لعرو مسرحية ركايةر) رم
الصبا حتى منتصف الةيل) الت عر ت فم نيويمورن وللنمه يتكمد إن جم ور تعبيريتمه تعمود مم خمالل
استخدامه لبعض الحيل الت استخدمها رسترندبرل) للنه لا يشمتغل بالقضمايا السياسمية بمل يعمالح الفمرد فم
8
النجتنع وصراعه مع قوى اجتناعية ونفسية ومسرحياته تدور حول األمور الجنسية الشاذ
ر**) وراء األفق :كتبت عام  1918وه قصة اخوي احدهنا حالا خيال يحةا بالبحر والسفر ليرى العالا طوال وعر ا واآلخر فال ساذل طيا يتنافسان عةى
حا فتا فاختارت الفتى الحالا فتةوجها ونسى أحالمه وبق ف النةرعة منا ا طر األق الفال أن يترن النةرعة ويهاجر ليلون هو الفتى الحالا
النغامر
ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ97 ، 81
 -5ينظر :فرانل م هوايتنح  ،الندخل الفنون النسرحية  ،تر :كامل يوسف وآخرون  ،مراجعة :حس محنود  ،وسعيد خطاب  ،رالقاهر  :دار النعرفة لةنشر ،
 ، )1970صـ157
ر*) مسألة مختةفة :تتحدا ه النسرحية ع بطةة وفضت الةوال م ربان بحجة لا يل نقيا م الناحية الجنسية وينض العنر وتصبح عانس لتقع حية لشاب
م جنود الحرب العالنية األولى فيحتال عةيها وتنر بنا كانت تخاف منه طيةة سنوات عنرها فتضطر أن تضع نهاية لحياتها
 -1ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ138-137
 -2ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ105 ، 98
 -3ينظر :وديع كيرلس  ،النأسا اليونانية ومسر يوجي أونيل  ،مجةة النسر  ،العدد  ، 54رالقاهر  :وزار اليقافة -مسر الحليا  ، )1965 ،صـ110
 -1ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ73
 -2ينظر :النصدر السابق نفسه  ،صـ77-76
ر*) النقيدون :تحل النسرحية قصة زوجة ركاتا مسرح ) يريد أن يدمر زوجته ويخةق منها شخصية م شخصياته النسرحية فيتصرف بها وكأنها منيةه م
منيالته أما الةوجة وه تعنل رمنيةة) تريد أن تدمر بطريقتها وف الوقت نفسه ال يستطيعان االبتعاد ع بعضهنا
 -3ينظر :النصدر السابق نفسه  ،صـ182-181
 -4ينظر :يوجي أونيل  ،اإلله اللبير براون  ،مصدر سابق  ،صـ23
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اسممتخدم ريمموجي ) األقنعممة الت م تشممبه التممراا الشممرق وهممو هنمما يقتممرب م م رمةيممة رابس م ) كنمما ف م
مسرحية راإلله اللبير براون) فشخصياته ترتدي األقنعة حتى تعبمر عم ذاتهما 1واعتبمر القنماع وسميةة مم
وسائل الرمة ألننا جنيعا نةبس األقنعة حي نضمطر لم لل فهم وسميةة لنقمل التعمابير السميلولوجية والشملل
اللة لةتجربة وحل األزمة النتخفية 2حيث استخدم ريوجي ) األقنعة النستند م اإل ريق فم مسمرحياته
3
وفم مجممال عةما الممنفس واكتشماف العقممل البشمري القنمماع ررممة الحقيقممة الندفونمة داخممل الم ات اإلنسممانية)
نرى ف مسرحيته رالقرد اللييف الشعر) التم كتبهما عمام  1921بطمل النسمرح ريانمل) يعنمل فم رفمة
الوقيد ف السفينة وه أشبه بسج سقفه واطئ ال يقوى العنال عةى رفع رىوسمها فتمر طويةمة منما خةمف
آثار ف متونها وأكتافها ر ويانل) مةهو ف نفسه كأنه مةل سمائر العنمال يطيعونمه ويخافونمه ألنمه األقموى
بيمنها وتةممل الغرفمة كانممت حمدود عالنممه وفجمأ تممأت فتمما تمدعى رمةدريممد) هم وعنتهمما ركماب مم الدرجممة
األولى فم ايمة التمرف والنعميا ال عنمل لهما وال كفما أرادت أن تتسمةى بةيمار فم رفمة الوقيمد  ،وكمان
ريانل) منهنل ف عنةه والنار رمة لشخصيته ونفسيته وعندما ترا الفتا ترتعا ويغنى عةيهما وتقمول ريما
له م حيوان قبيح) وبعد فتر يخرل م مخدعه إلى الشارع محاول أن يعير عةى رمةدريد) فال يفةح بم لل
ويتعرو لالهانة م النار فيضرب شخص ما فيدخل السج وينصمحه زمالئمه فم السمج أن يمنظا إلمى
اتحمماد عنممال الصممناعة للممنها ينبمم و فيمم ها إلممى حديقممة الحيوانممات ويممتلةا مممع الغمموريال ويممدخل معهمما
فتقتةه ف نو وع استنرار اإلنسان ف طبيعته البدائية وعدم قدرته عةى االرتفاع ع هم ا النسمتوى البمدائ
فنرى ريانل) يفقمد ثقتمه بنفسمه ليسمعى إلمى مجمال ينتنم إليمه ولما يبمق أماممه إال قفمص الغموريال فم حديقمة
الحيمموان فهممو رمممة لإلنسممان الم ي فقممد انسممجامه القممديا مممع الطبيعممة  ،لم ا اتجممه إلممى رالغمموريال) فم حديقممة
الحيوان ليتحدا معها فسحقته ب راعيها وقتةته ،4فه مسرحية يتعامل البطل فيها مع أحالمه وذاته  ،ويبدو
ريوجي ) ف ه النسرحية أنه تأثر بآراء رداروي ) حمول نظريمة النشموء واالرتقماء وإرجماع إلنسمان إلمى
أصممل حيمموان يعتبممر ريمموجي ) أول كاتمما مسممرح بةممغ مرتبممة العالنيممة وعممرف كيممف يجنممع بممي الشممعر
والنأسا وقد نقل ع االورستيا مسرحية رالحداد يةيق باللترا) 5وهم ترتيما معاصمر لةجمةئيي األوليمي
مم ثالثيممة اسممخيةوس رإلهممات االنتقممام اليالثممة) رأجممامننون -حممامالت القممرابي  -ربممات االنتقممام) أممما ثالثيممة
ريوجي ) رالعود إلى الوط  -النطارد -النسلون) وف ه النسرحيات اليالا تظهر عد عقد الت تتلون
نتيجة الصراع األخالق والعقة ألبناء جنسه والعقد الجنسية النأخوذ م ثالثية اسخيةوس والوا مح مم
الصراع الظاهري بي الوالد وابنتها رعقد اللترا) 6ف مسرحياته يظهر قةقه حول القناعة التم تقمول إن
اإلنسان فقد إينانه باآللهة القدماء ولا يعد قادر عةى إن يجد مجنوعة جديد لقيا يبن عةيها حيا ذات معنى
ل ا فإنه يرى اإلنسان تائه بال إينمان ب العمالا النمادي ويعتبمر مائع يبحمث عم طريمق الهمروب مم اليمأس
وه م ا ظهممر ف م العديممد م م مسممرحياته 7ميممل مسممرحية رآنمما كريسممت ) الت م كتبهمما عممام 1921م ورفاصممل
ريمما) كةهمما تبحممث عم معنممى لحياتهمما فتتجممه نحممو الحا لممدى ريمموجي ) مسممرحيات تتحممدا عم الةنممول
ومشلةة التةاول بينها اجتناعيا وجنسيا منا أدى إلى نشوء رعقد نفسية) وه الشعور بمالنقص مم ناحيمة
الةون والعر ميل مسرحيته رأبناء هللا كةها لها أجنحة*) فه خةيط م العقد الت تتولد م خمالل الشمعور
بالنقص واإلحباط ال ي يتركه لون البشر وتأثير عةى الفرد ، 8فه تعالح مشلةة السمود والبميض فم تةمل
النرحةمة وف مسممرحيته رفاصمل ريمما) تعبمر الشخصمميات عم أفلارهمما بصموت عممال لعمرو مشمماعرها
الداخةية فه ب لل تبتعد ع التقاليد العادية لةنسمر فهم عمد أشمياء مجتنمع معما لفهما عقمد العقمل والقةما
اإلنسممان واللشممف عنهمما م م خممالل سةسممةة م م األفلممار والممدوافع عةممى امتممداد فتممر طويةممة م م األعمموام
الالشعور الجنع  9عالح ريوجي ) بعد ذلل القضايا العائةية متأثرا بسير عائةته والعالقة الت يتعنمق فيهما
 -5ينظر :يوجي أونيل  ،اإلله اللبير براون  ،مصدر سابق  ،صـ23
 -6ينظر :النصدر سابق نفسه  ،صـ32
 -7ينظر :وديع كير لس  ،النأسا اليونانية ومسح يوجي أونيل  ،مجةة النسر  ،العدد ، 54:رالقاهر  :وزار اليقافة -مسر الحليا  ، )1965 ،صـ110
 -1ينظر :يوجي أونيل  ،م األعنال النختار  ،مصدر سابق  ،م8-7
 -2أوديت أصالن  ،ف النسر  ،ل ، 1تر :سامية أحند اسعد  ،ربيروت :متسسة إيف لةطباعة والتصوير  ،ب ت)  ،صـ345
 -3ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ324،204
 -4ينظر :سام عبد الحنيد  ،ابتلارات النسرحيي ف القرن العشري  ،مصدر سابق  ،صـ214
ر*) أبناء هللا كةها لها أجنحة :كتبها ريوجي ) عام 1923م وه تحل قصة صب زنج له مطامحه ف الحيا وأصبح محاميا وتةول م فتا بيضاء عرفها خالل
طفولته  ،استنر فتر م الةم سعيدي حتى بدأت تواجههنا النشلالت والصعاب الخط ال ي رسنه البيض والةنول ليفصل بينهنا فتصاب الفتا بالجنون
وتحاول قتل زوجها للنها تعود إلى رشدها وتطةا منه أن يغفر لها ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ182
 -1ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ183
 -2ينظر :بارت كالرن  ،مصدر سابق  ،صـ187-186
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االب بوالدته رعقد أوديا) وعالقته بالنرأ العقد الجنسية واألحالم الت عاشها خالل فتر حياته ومعاناته
م األلا فظهرت فم مسمرحية رمنمازل أكيمر ثباتما) وهم مم أكيمر مسمرحياته تشماىما فشخصمياتها تشمعر
باليممأس والنممرار  ،وأيضمما مسممرحية ررحةممة النهممار الطويةممة) 1بعممد فشممل مسممرحية رأيممام بممال نهايممة) عممام
1933م اعتةل ريوجي ) اثنا عشر سنة ر1946-1933م) لل عةلته لا تننعه م اللتابة فلتما مسمرحية
رقنر ألبناء الحرام**) وفيها اعتراف يصف فيه حسابه مع أخيه م خالل تسةسل م العقد رعقد النلوم
 ،عقد األق  ،عقد أوديا) 2لما يلم ريموجي ) معنم بتصموير العالقمة بمي اإلنسمان وأخيمه اإلنسمان وإننما
بتصوير العالقة بي اإلنسان وهللا واهتا باالحباطات الت يعان منها البشمر  ،وتظهمر تجاربمه بأنمه يحماول
إن ي تغةا عةى التعبير النيري وعةى محدوديات فهنه لةحيا ومعظا شخصياته ليسوا أبطاال بشملل مةحموظ
وأنها ملونون بنجرد إشباع فرويدي أو بيولوج وهو منغنسي ف ق ار عالنيمة 3وقمع ريموجي ) صمريع
الممداء الغممامض ال م ي أنهممل جسممد رمممرو ف م أعصممابه**) لمما يممنجح األطبمماء ف م عالجممه ودخممل إحممدى
النستشفيات عمام  1937م واسمتقر بعمد ذلمل ممع زوجتمه رشمارلوتا) بمالقرب مم رسمان فرانسيسملو) قضمى
خاللها ست سنوات م العةلة التامة  ،ولا تل تصةه خاللها أخبار ع أبنائه جيد فلان أبنمه رشمي ) كييمر
التنقممل وابنتممه الصممغرى ذات ر )18عاممما محبممة لةعممالا النجتنممع ميممل والممدتها متةوجمة مم الننيممل رشممارل
4
شابة ) عم عنمر ر ) 56سمنة أمما أبنمه األكبمر ريموجي الصمغير) نمال شمهاد المدكتورا وعنمل بالتمدريس
تطور مرو ريوجي أونيل) فننعه م الحركة واللالم  ،ومات عمام 1953م حيمث قمال رولمدت فم فنمد
وأمموت فم فنمد ) وخالصمة ريموجي ) ممةيح مم اللبريماء والم نا وأزممات روحيمة وعقمد نفسمية دعنهما
بخبرته ف الحيا واختالطه بالطبقات الدنيا م البشمر وإحساسماته بمان اإلنسمان معيف  ،حيمث يقمول فم
5
نير  ،تةهبه بسمياط النمدم)
م كراته راإلنسان مقدور عةيه الخطيئة  ،وف باطنه قوى لةع اب تتنيل ف
فتنيةت حياته النعقد الى عقد مختةفة تنا ع بيئته الت عاشها وحياته االسرية واالجتناعية الت كانت لها
أثرا كبيرا ف موا يع مسرحياته
الهؤشرات الت أسفر عنيا اطااا الن ر
1ـ تنيمل العقمد النفسمية مجنوعمة أو منظوممة مم االمتيماالت والم كريات والعواطمف والنيمول واالتجاهمات
الوجدانية الشعورية النتناقضة
2ـ العقد النفسية تالزم اإلنسان من الطفولة كنا ف عقد األق  ،عقد ال نا  ،عقد الغير  ،الخوف ،القةق
3ـ العقد النفسية تتشلل عند اإلنسان م خالل صدمة أو مواجهة ال يستطيع تحنةها أثناء حياته كنا جاء ف
عقد النقص  ،عقد التفو
4ـ العقد النفسية تتنظهر ف النص النسرح ف موقف الشخصيات وأفعالها كنما فم شخصميات مسمرحية
روراء األفق)
5ـ يعةو رفرويد) العقد النفسية ومردوداتها إلى اللبت النفس والر بات النلبوتة ف النفس البشرية
6ـ تتشلل عقد أخرى عند اإلنسان ميل عقد ميديا  ،عقد التسةط  ،العقد السمادية  ،العقمد النازوخيمة الل
م العقد اثر الحالة النفسية الت ينر بها الفرد ف مواقف حياته وبيئته النعاشة
7ـ يحيمل رفرويمد) العقمد النفسمية إلمى الطفولمة التم تنبنم ممع نشمأت اإلنسمان كنما فم عقمد أوديما وعقمد
اللترا
8ـ تتجةى العقد النفسية عةى وفق ريونل) بأشلال كالحةا والوها والخيال

 -3ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ197-196
ر** ) قنر ألبناء الحرام مسرحية كتبها عام 1943م خالل مر ه وتجري أحداثها ف مةرعة تعيش فيها فتا مع والدها وكانت خنة الجية طويةة لها عالقة مع
وء القنر
معظا رجال القرية فه امرأ عامة فيطةا والدها أن تظهر الود رلجينس) كناية ع جينس أخو ريوجي أونيل) فتحاول أن تج به إليها فيواعدها ف
ويعترف لها بحبه وبأمور أخرى  ،ويطةا منها الفقرات فتشعر بأنه يع امةها كوالدته فتفها األمر وتها له الغفران اللامل ليرحل وهو مطنئ
 -4ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ204-200
 -1ينظر :ماركوس كتةيف  ،أدب الواليات النتحد األمريلية  ،تر :سام فهن القةيوب  ،رالقاهر  :متسسة سجل العرب  ، )1965 ،صـ585-584
ر**) وهو مرو إصابة أعصاب الحركة ف النخاع الصغير يةةمه اهتةاز بجسد وترتجف وتتقةص يدا بعدها اخ يفقد طواعيته الحركة ف جسد كةه
 -2ينظر :إيةيا الحاوي  ،مصدر سابق  ،صـ204
 -3ينظر :يوجي أونيل  ،م األعنال النختار  ،ر بة تحت شجر الدردار  ،ترجنة وتقديا :عبد هللا عبد الحافظ متول  ،م :محند سنير عبد الحنيد  ،راللويت:
وزار اإلعالم  ، )1979 ،صـ10

- 193 -

العدد السابع عشر

فنون البصرة

9ـ تتشلل العقد النفسية عند رادلر) م خالل عالقة األنا باآلخر وما تفرز هم العالقمة مم مشماكل تسمبا
له رعقد النقص)
10ـ يربط رماسةو) العقد بالحاجة كةنا زادت الحاجات عند اإلنسان ارتفعت العقد لديه
11ـ تنبن العقد النفسية من الطفولة وتتأزم م خالل عالقتها مع البيئة الحياتية والنوروثمة كنما هم عنمد
رهورن ورجرز)
12ـ ارتلةت التعبيرية عةى أحاسميس الفنمان ومشماعر وانفعاالتمه الداخةيمة التم ممر بهما فم حياتمه وعبمر
عنها م خالل الصور والرموز ال اتية أمام اآلخر ومنل ه الصور والرموز ان تشلل عقد نفسية
13ـ تعنى التعبيرية اللشف ع الحقيقة الداخةية عند اإلنسان وتظهرها عةى شلل حقيقمة خارجيمة بصمور
مباشر أو ير مباشر سوية ام ير سوية
14ـم تعتنممد التعبيريممة عةمى األحممالم واألوهممام والهممواجس ومما يعلسممه العقممل البمماط عنمد اإلنسممان كنمما فم
مسرحيات ،أوديا ،الحةا ،الل
15ـ شلةت النرأ عقد نفسية أمام اآلخر أحيانا كيير ف كتابات النتلفي النسرحيي ومنها رسمترندبرل)
ف مسرحية رمس جوليا)
16ـ الشخصية اإلنسانية عندما تفتقد عالنها الفلري تتشملل لمديها عقمد نفسمية ترجمع إلمى أصمةها الحيموان
رالجسد)
17ـ شلةت مفاهيا رالحا  ،ال كريات  ،الحرمان  ،االنتحار  ،االكتئاب  ،الخوف  ،القةق  ،الوط  ،التسةط
 ،النال  ،النجا  ،الفشل  ،الغضا  ،اإلحبماط  ،اللراهيمة  ،العةلمة  ،اال مطهاد  ،الخيانمة  ،األحمالم) عقمد
نفسية
18ـ الفجو بي االنسان وهللا تسبا قةق وا طرابات واحباط وكةنا اقتربت سوت الشخصية

الفص الاالث
إجراءات البحث
ألال :م تهع البحث
يتلون مجتنع البحث م ر )47نص مسرح لةلاتا األمريل ريوجي أونيل) محمدد بمالفتر الةمنيمة
ر )1943-1913م فتر كتابته أول نص مسرح إلمى آخمر مسمرحية كتبهما  ،وكنما همو مبمي فم مةحمق
رقا ر)1
ثا)يا :عينة البحث
تا تحديد عينة البحث بالطريقة القصدية وقد اشتنةت عةى النسرحيات اآلتية:
ت
1
2
3

اسم الهسرحية
قبل اإلفطار
اإلمبراطور جونة
ر بة تحت شجر الدردار

الهؤلف
يوجي أونيل

سنة التأليف
1916
1920
1924

وفق النسو ات التالية:
 -1كان العينة اقرب إلى هدف البحث
 -2توفر النصوم النسرحية
 -3توزعت عةى فترات زمنية متنوعة لتشنل فتر انجاز لةنسرحيات
-4
ثالاا :منيج البحث
اعتند الباحث طريقة الننهح الوصف رتحةيل محتوى) لتحةيل عينة البحث

- 194 -

العدد السابع عشر

فنون البصرة

اابعا :أداة البحث
اعتند الباحث عةى مما تنمت اإلشمار إليمه فم اإلطمار النظمري مم متشمرات  ،وقمام الباحمث ببنماء أدا
التحةيل لةعينة الننتخبة وتا عر ها عةى مجنوعة م الخبراء* إلجمراء بعمض التعمديالت عةيهما باسمتنار
أولية افرا ،النتشرات ف ادا يـريصةح – ال يصةح  -التعديالت)
خامسا :صدق اوداة
اعتند الباحث عةى معادلة ركوبر  )Copperف حساب صد األدا وحسا النعادلة:
عدد مرات االتفاق

= ـــــــــــــــــــــ × 100

صد األدا

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

=

×=

100

5
2+5

5
7

× = 100

 42و 71صد األدا

وفينا يخص معامل اليبات بحسا معادلة رسلوت) تا حسابها عةى وفق معادلته:
مجموع االتفاق – مجموع عدم االتفاق

معامل اليبات = ــــــــــــــــــــــ

 - 1مجموع عدم االتفاق

=

2-5
2-1

=  3م عامل اليبات

سادسا :ثبات اوداة
بعد إن جنعت االستنار م الساد الخبراء تا تفريغهما فم اسمتنار واحمد واسمتخرجت نسمبة االتفما
بي الخبراء عةى ثبات الفقرات باستخدام معادلمة ركموبر  )*Copperفلانمت نسمبة االتفما  %85كنما همو
مبي ف النةحق ر)2
سابعا :الوسائ اطحصائية
 -1معادلة كوبر لحساب صد األدا :1
عدد مرات االتفاق

نسبة االتفا = ـــــــــــــــــــ × 100

عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

(*) أسماء الخبراء
ت

االسم

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

الجامعة

الكلية

1

د .هدى هاشم محمد الربيعي

أستاذ

تقنيات تربوية

بابل

الفنون الجميلة

2

د .عارف وحيد إبراهيم

أستاذ

تربية فنية

بابل

الفنون الجميلة

3

د .حامد عباس مخيف

أستاذ

فنون تشكيلية

بابل

الفنون الجميلة

4

د .كاظم مرشد ذرب

أستاذ

تقنيات تربوية

بابل

الفنون الجميلة

5

د .حيدر عبد األمير رشيد

أستاذ مساعد

تربية فنية

بابل

الفنون الجميلة

6

د .رقية وهاب مجيد بيرم

مدرس

تربية مسرحية

بابل

الفنون الجميلة

7

د .زيد ثامر عبد الكاظم مخيف

مدرس

تربية مسرحية

بابل

الفنون الجميلة

ر*) كامل القيا  ،مناهح وأساليا كتابة البحث العةن ف الدراسات اإلنسانية  ،ربغداد :بيروت :مركة حنوراب لةبحوا والدراسات اإلستراتيجية ، )2012 ،
صـ118
 -1ينظر :النصدر السابق نفسه والصفحة
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ثامنا :تحلي العينات:

1ـ مسرحية (قب اطفطاا  : 1تأليف يوجين أل)ي
قصة الهسرحية:
تدور احداا النسرحية ذات الفصل الواحد ع رألفرد روالنمد) الغنم والةوجمة رروالنمد)  ،مم عائةمة
يعيشان ف شقة ،تبدأ االحداا بتلةا الةوجة مع زوجها وهو ف الحنام ،يغسل ويحةق شعر  ،تشل له ما
قامت به مم اجةمه للم تصمبح األممور جيمد بينهنما  ،للنمه لما يقمدم أي مسماعد ومما زال مسمتنرا بعالقاتمه
وخيانته لةوجته  ،فتبدأ بالحديث ع امرأ لديه عالقة معها  ،و يرتها تجعةها تةداد صراخا ثا تستنف كمل
ما تريد إن تقوله  ،وهو ال يقول لها أي ش ء  ،وبعمد برهمة تسمنع صموت سمقوط فم الحنمام فتم ها لتمرى
ماذا حدا  ،فترى زوجها قد قتل نفسه بالنوس اثناء الحالقة
تحلي الهسرحية:
تبدأ الةوجمة خمالل حمدييها ممع المةول تمتةفظ بعبمارات محرجمة ومتذيمة ومنتقنمة تسمبا أذيمة النشماعر
واألحاسيس ثا تبدأ بوصف حالته النتعبة وتتحمدا عم كفاحهما مم اجمل إسمعاد حيماتها وهمو ال يهمتا لم لل
ينض ف مغامراته وخيانته حيث تقول:
الزلجة :من الهستحسن تنال) فطواك  ,لان لم تكن قد دفعت شيئا  ,هذه إ ا كان لديك بعض النقود؟
الزلجة :تبدل فضيعا هذا الصباح  ,إال تحلق قنك  ,كم أ)ت مقلرف به يلرك اللذ يشلبه اوفلاقين .ال أع لم إن للم يشلغلك
احد  ,لست ألوميم  ,حتى لللو هيلرت بنصلف ملا أ)لت عليله ملن علد لياقلة .أسلرع للم يعلد للد ملا يكفل ملن الوقلت قبل
الخرلا  ,إن تأخرت فاستعرض لفقدان موقع ف العه  ,للن أتهكن من إعالتك .صـ1

اقت ذرعا بعيشتها مع والمد ،
ف ه النسرحية نرى حديث رالسيد روالند) شبيه بوالد ريوجي ) الت
وأيضا م تجربة ركريستي ) ف ثالثية رالحةن يةيق باللترا) الت تلر زوجها ال لش ء بل ألنه ارتبط بها
وحطا أحالمها وأمانيها فلانمت رالسميد روالنمد) تشمعر بالنةمل واللآبمة واإلحبماط واليمأس والفشمل فم كمل
ش ء بحياتها مع زوجها وخاصة بعد فقدانها ابنها  ،فتقول له:
الزلجة :ض رت من هذه الهعيشة تهتلكن فكرة العودة إلى أهل  .إن لم أكن فخلواة لكل ادعيلم يعلهلون أ فاشل أ)لت ,
ابن الهليو)ير (الال)د الوحيلد  ,الشلاعر خلريج (هاافلااد  ,أكذلبلة الهدينلة  ,هيلة .الكايلر اللذين يحسلدل)  ,سليعلهون
حقيقللة الخدعللة  ,لكيللف حللا) زلاجنللا؟ كللان مح وهللا لللك الش ل ء الهسللكين الللذ مللات حللين لالدتلله .أ أب أادت إن
تكون.صـ.2

ر ا عالقتهنا الهشة إال إنها كانت لديها ير قاتةمة عنمدما تم كر عشميقاته والنسماء النحيطمات بمه وخاصمة
رهيةممي ) التم لجمما إليهمما لةهممروب مم واقعممه الفاشممل وأوهامممه الخياليممة وهممو ال يسممتطيع إن يبممرر  ،خيانتممه
لةوجته ويل ب عةيها وه تعان بسبا أخطائه
الزلجة :لكن لست الوحيدة الت لم تسعد معيا  ,هناك لاحدة على اوق  ,ال تتأم الزلاا منلك انن  ,ملا ا بشلان هيللين؟
ال تن ر إل بيذه الصواة ) ,عم قرأت اسالتيا  ,ما ا عنيا؟ ل الحق ف لك .فا)ا زلجتلك  ,اعلرف كل ملا أايلد معرفتله ,
لذا توقف عن الكذب .صـ.2

ر ما كممل معاناتهمما ومما حاولممت إن تفعةممه إال إن زوجهما كممان محممبط ومستسمةا لةفشممل فةواجممه والنغممامرات
وخيانته كةها لا تغير م حاله فةما يسمتطيع الهمروب مم حالمه فانتحر وكمان انتحمار تطهيمر لنفسمه بيننا
زوجته شعرت بالرعا والخوف الشديد لنا ارتلبه
الزلجة :ه جرحت )فسك ثا)ية؟ عليك مداااة )فسك حسنا  ,أ)ا اهبة  ,الحياة جهيلة إن يهتلك فييا الهرء زملا اوملوا ,
لقد سكبت الهاء فوق ك ش ء ال تق ا)ك لم تفع إ)ن اسهعه يتبدى على اواضية  ,ألفلرد للم ال ت يبنل ؟ ألفلرد  ,ألفلرد ,
اجبن ؟ ما الذ أسقطك هكذا؟ مازلت ثهال؟ ألفرد .صـ.4

وبه ا فان راونيل) اهتا بعقد النرأ م خالل الشل والغير والقةق والفوار الطبقية وتقديا جانا الخيانمة
بشلل مها ف النسرحية حيث شنةت النسرحية اكير م عقمد مبنيمة عةمى رالخيانمة) وتشمنح االنما بماآلخر
وعدم التفاها واللبت اثر العوز النمادي والعماطف  ،منما رتما عةمى ذلمل افعمال يمر متوقعمة ،وعقمد نفسمية
مبنية عةى مفاهيا النةل واليأس واالحباط والفشمل واللآبمة ،المل ،وبم لل ولمدت حيما زوجيمة مهمةوز يمر
مستقر

-1النسرحية ،يوجي اونيل ،قبل االفطار ،ت :زعيا الطائ  ،االنترنت www.pteague-beforebreakfast
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2ـ مسرحية (اطمبرااوا جو)ز  :1تأليف :يوجين أل)ي
قصة الهسرحية:
تدور احداا النسرحية حول شخصية رجونة) النةل الةنج – الحنال ف محطة قطمارات أمريلما ،الم ي
ارتلا عد جرائا قتل وسرقة  ،فامسل وحلا عةيه باإلعدام  ،للنه تنل م الهرب إلى جةير ه إحدى
رجةر الهند الغربية) حيث الغابات والنةارع الت يعنل فيها مجنوعمة مم النمواطني الةنمول النوجمودي
عةممى الجةيممر  ،وسمماعد فم ذلممل النسممتعنر االنلةيممةي األبمميض رسممنيةرز) فم اسممتغالل هممتالء الةنممول
البسطاء  ،وفرو سيطرته عةيها م خالل الخرافات الت أشاعها رجونة) حول موتمه وانمه ال ينموت إال
بطةقة رفضية) يطةقها عةى نفسه وبعمد فتمر يضميقون ذرعما بمه فيقمررون إن يقينموا ثمور مد  ،فيخبمر
مساعد ب لل  ،ودقات الطبول بدأت تسنع فيقرر الهروب إلى الغابة  ،وهو مة ء بالرعما والخموف حيمث
وتستنر بنالحقته حتى ا طر إلى استخدام جنيمع الطةقمات لصمد صمور االشمبا
تظهر له أشبا النا
حتى انتهى صريعا لةةنول
تحلي الهسرحية:
ف مسرحية راإلمبراطور جونة) تقدم عقد الخوف والسةطة والطبقات م خالل صمراع اإلنسمان المدائر
ف داخةه الغامض م نوازع السةطة وانعلاسها ف الطبيعة وانهيار أمام نفسه واآلخري الم ي يغضمبون
منه ويقررون التخةص منه وه مسمرحية فيهما تعبيمر عم الننبموذي والفاشمةي مم الطبقمة العرقيمة رلمون
البشر ) كان رجونة) حاكا متسةط يحقد ويلر الجنيع  ،يفرو سيطرته عةمى اللمل فم الجةيمر  ،واللمل
يهبه ويخاف منه فهو قوي البنية طويل القامة زنج األصل ف متوسط العنر لديه عةينة قوية وثقة شديد
بنفسه فهو يظةا الليير م خالل ا طهاد لآلخري وه ا الحموار بينمه وبمي رسمنيةرز) عنمدما أيقظمه مم
نومه
جو)ز :من ي سر على إن يصفر ف قصر  ,من ي سر على إيقاه اطمبرااوا؟ بالتأكيد سأصدا أمر بسلخ جلودكم أييلا
صـ31
الز)وا؟
جو)ز :تكلم بأدب  ,أييا الرج اوبيض! تكلم بأدب  ,سهعت! إ)ن انن الرئيس  ,أ)سيت لك صـ32

ثا يدور حوار بي الحاكا ومساعد الرجل األبيض ال ي يحاول ت كير مرارا بنا وصمل إليمه وكيمف كمان
باألصل؟ م رجل قاتل وسار وهمارب مم العدالمة إلمى إمبراطمور جمائر يفمرو سميطرته عةمى الةنمول
وعةممى ثممرواتها وتممامي مسممتقبةه خممارل ه م الجةيممر حيممث كممان يرسممل أموالممه إلممى ه م الجةيممر وكممان
ريمموجي ) هنمما يبممي جشممع وطنممع الحلممام وتسممةطها عةممى رقمماب النمماس الفقممراء وكيممف يممدفعونها إلممى ه م
التصرفات فيقول جونة:
جو)ز :هناك أشياء ال داع الن يذكرها ل احد .يهكنن إن أالح يا ف أعين انخرين .فعال  ,لقد أخلذت بيلد منلذ البدايلة
 ,للم اخذ لقتا اويال حتى اجع هؤالء الز)وا البلياء يفعلون ما أايد! من مسافر يندس ف القطاا هربلا ملن دفلع اوجلرة
إلى إمبرااوا ف عامين! يا له من ا) از ع يم!صـ33
جو)ز :فعال .لقلد لضلعتيا فل مصلرف أجنبل ال تهتلد إليله يلدا شلخص سلوا  ,ميهلا كلان اوملر  ,أت لن إ)نل أتهسلكك
بوهيفة اطمبرااوا له رد الفخامة لاوبية  ,أت ن لك؟ إن اوبية لالطنطنلة جلزء منيلا  ,له لرد اسلتيواء عقلو) هلؤالء
الز)وا الذين يعهلون ف الغابات هنا..أ)يم يريدلن عرض السيرك الكبير مقاب ما يدفعون من ما) .أ)ا أقلد ليلم هلذا لهلم
صـ.34
يقدمون ل الها) إن التوفيق كان حليف ف ك مرة.

وكان رجونة) قد أشاع انه مسحور وال ينوت إال برصاصمه مصمنوعة مم الفضمة يطةقهما همو بنفسمه عةمى
نفسه ولديه تعوي تحنيه م النوت حيث خدع الةنول بتةل القصة الخرافية الت رواها لها وهنا أحالمه
تجعةه أعنى لدرجة انه ال يرى ما يحدا
جو)ز :تلك الرصاصة الفضية! بالتأكيد كا)ت ضربة حظ  ,لكنن أ)ا الذ صنعته  ,أليس كذلك؟
سهيزاز :لقد قلت إن لديك تعويذه تحهيك من أ اصاصة لقللت ليلم ا)لك قلو  ,لداجلة ال تقتللك إال اصاصلة فضلية  ,يلا
الي الم تكن هذه خدعة  ,لضربة حظ كبير لاضح للعيان.
جو)ز :إ)يا جا)م من الخدعة؟ لقل د صلنعت هلذه الرصاصلة الفضلية لأخبلرتيم بأ)له حينهلا يحلين الوقلت سلأقت )فسل بيلا
و)ن أ)ا لحد لد القوة وضع حدا لحيات  .صـ45

يخبر مساعد إن اليور قامت والشعا ال يريد فيجعل م اإلمبراطور ف م االرتبان فيحاول السيطر
عةى األمور م جهة  ،وقرار الهروب م جهة أخرى وهنا تصموير لقضمية الةنمول وعقمد اإلنسمان التم
صممنعتها لممه الظممروف وبعممد محمماوالت عممد يقممرر الهممروب إلممى الغابممة وهنمما يلشممف ع م حقيقتممي األولممى
 - 1يوجي اونيل ،االله اللبير براون ،واالمبراطور جونة ،ت :جالل العشري رالقاهر  :وزار اليقافة واالرشاد القوم ) ب د
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كشخص نصاب انتهازي احتال عةى األهال البسطاء ال ي و عو إمبراطمورا لهما  ،واليانيمة عنمد فمرار
لةغابة وظهور خوفه م التعا واإلرها حيث واجهته النخاوف البدائية عودته إلى األصول وعجمة عم
الهروب م ما يه واألشبا تالحقه  ،وه األشبا ه الت تدفع اإلنسان وتتسةط عةى العقل والحضار
ف لحظات األزمات  ،فتتلون العقمد النفسمية الخاصمة بمالجنس والقةمق والخموف وشمعور بالم نا ومحاولمة
رجونة) هنا تقةيد الرجل األبيض ف السيطر عةى الةنول والفقمراء وقتمل اكبمر عمدد منلم ممنها ونالحمظ
ف النشهد اليان رجونة) يرى األشبا ف الظالم سموداء ال شملل لهما سموى عيمون صمغير مضميئ عةمى
شلل أطفال يةحفمون ويركضمون دون إن يحمدثون صموت فيمةداد فةعمه وخوفمه فيطةمق النمار ويم ها كمل
ش ء وتعود األشبا إلى الغابة وتعاود النخاوف م جديد
جو)ز :أيتيا الغابة  ,أتريدين إثااة الفزع ف )فس ؟ ملا هلذا؟ ملا هلذا؟ لملن ا)لتم؟ ابتعلدلا عنل لإال أالقلت النلاا! ا)لتم ال
تتحركون! (يطلق الرصاصة
لقد مضوا؟ إن تلك الطلقة فعالة بالنسبة ليم أ)يم لم يكو)وا سوى حيوا)ات صغيرة .ابها ا)تزعت الطعا اللذ أخفيتله أييلا
الز) اوبله .البد إ)يا فعلت لك .أت ن إ)يا أشباح؟ يا الي لقد أضعت هذه الرصاصة .البد إن هلؤالء الز)لوا قلد سلهعوا
هذه الطلقة .صـ53

نرى رجونة) مازال مستنرا ف العدوي ف الغابة وقد تداعت كل أحالمه وبدأت تنهال عةيه ذكرياته وسط
قرع الطبول النستنر وال ي بدا يعةو شيئا فشيئا  ،فيرى أمامه رجيمف) الم ي قتةمه وهمو يرمم الةهمر عةمى
األرو أمامممه  ،ويةتقطه ويسممنع وقممع أقممدام تقتممرب منممه فيممةداد خوفممه ويرتفممع قةمميال محمماوال التغةمما عةيممه
ويلشف ع نفسه م خالل حوار مع ذاته فتنلشف لديه عقد التفو عةى مخاوفه
جو)ز :لقد الع القهر  ,أتسهع هذا  ,أييا الز) ؟
إن القهر يعطيك )واا كافيلا  ,فللن تصلطد ااسلك أييلا اوبلله ب لذلع اوشل اا  ,لللن تخلد الشل يرات جللد اجليلك .انن
الطريق لاضح أمامك .تش ع إ ن! من انن فصاعدا ستكون قويا ليق ا .صـ55
جو)ز :ما هذا الصوت! ا)ه صوت قريم..صوت أشبه...أشبه يا الي  .ا)ه صوت أشبه بصوت ز) يرم الزهر! البلد إن
اضربه بسرعة عندما اعرف مكا)ه من هناك! من أ)ت؟ اا)ت جيف؟ جيف!! إ)ن سعيد جدا لرؤيتلك! لقلد قيل لل ا)لك ملت
جراء ال رح الذ أصبتك به بحد الهوس للكن كيف أتيت إلى هنا  ,أييا الز) ؟ ه أ)ت..هأل)ت..شبح؟
صـ57
أييا الز)  ,لقد قتلتك مرة...ه ل إن أقتلك مرة ثا)ية؟

يشير ريوجي ) هنا إلى عقد الجنس م ناحية التركيما الطبقم لةمون البشمر واالنتنماء لألصمول رالعمر )
الت تقبع ف أعنا النفس البشرية فسقط رجونة) حية ما يجول فم داخةمه مم تعماظا ووحمد حتمى انمه
رجع إلى البداو األولى عند هروبه إلى الغابة وهم نقطمة البدايمة وتجمرد مم مالبسمه الرسمنية التم كمان
يرتديها
جو)ز :لعنة هللا على هذا (ال اكيت ! ا)ه يشبه اللرداء اللذ يلبسله اله لا)يين! لأالن! هلذا أفضل ! انن فل اسلتطاعت إن
أتللنفس! لأ)للت أيي لا الهيهللوز  ,إلللى ال حلليم! قللد جعلتن ل أتعاللر لكللدت اكسللر اقبت ل انن قللد تخلصللت مللن هللذا الزخللرف
صـ59
اطمبرااوا !

وف النشهد الخامس نرى رجونة) بدا يتوسل ويطةا النغفر م هللا ألنه يشعر بالم نا اتجما مما ارتلبمه
م جرائا قتل و ضبه ومعاص تتلنه وتع به وهو يت كر ما أصابه ويرث نفسه
جو)ز :يا الي ! يا الي ! يا الي ! اسهع دعائ ! إ)ن خلاا مسلكين  ,خلاا مسلكين! إ)نل اعلرف إ)نل أخطلأت اعلرف
لك! عندما اأيلت جيلف يغلل الزهلر اسلتبد بل الغضلم لقتلتله عللى الفلوا! يلا اليل  ,لقلد أخطلأت لعنلدما ضلربن للك
الحااس بسواه  ,غلبن الغضم على أمر لقتلته! لهنا  ,عندما افعن الز)وا الحهقى إلى عرض اطمبرااوا ال باا ,
)يبت ك ما لقع بيد  ,يا الي  ,إ)نل ثثلم! إ)نل اعلرف هلذا  ,لاشلعر بالنلد ! اغفلر لل  ,يلا ابل ! اغفلر لل  ,أ)لا انثلم
الهسكين! أبعدهم عن  ,يا اب! لاسكت دقات الطبو) الت ترن ف إ )  .إن هذه الطبو) مسحواة أيضا .صـ 65

إن النسرحية تتلون م ثنان أجمةاء فمالجةء األول واليمان واألخيمر فم النهمار  ،أمما األجمةاء الباقيمة فم
الةيل مع وء القنر ف الغابمة  ،فمـرجونة) يهمرب عم طريمق الغابمة إلمى موتمه ولميس مسمتقبةه كنما توقمع
رجونة) فيرجع ع طريق الغابة عقةه ال ي فقد فيت كر ما يه بلل ما فيه م تفاصيل وف النشهد السابع
نممرى رجممونة) قممد امممتأل بممالخوف والرعمما وال يعممرف كيممف يتصممرف أو ممماذا يفعممل سمموى التوسممل بممـرهللا)
ليخةصه م ه النخاوف فيبدأ مم جديمد بتخيمل رسماحر وتنسما ) فيصموب مسدسمه نحوهنما وهنما آخمر
طةقه ف مسدسه فيطةق الرصاصة فيتحول شبح اله التنسا ال ي قتةه إلى رمة لةشر الشخص والجناع
 ،وهنا يظهر تأثر ريوجي ) يلتا ركارل وستاف يونل) نحو الالشمعور الجنعم الم ي يظهمر فم الموع
والالوع حيث يربط اللاتا هنا الجانا النفس بدقات الطبول النرتبطة بدقات القةا والت تمةداد سمرعة
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حتممى إطممال الرصا صممة التم تقتممل رجممونة) أممما الطةقممات السممتة فلممل طةقممه يطةقهمما كانممت تم كرنا بنا م
رجونة) وما فيه م عنف وكراهية وحقد
جو)ز :ما ا؟ ما هذا؟...ما هذا الهكان؟ يبدل إ) اعرفه من قب ..لهذهاوح اا..لهذا النير ..إ)ن ا كر..يبدل إ)ن كنت هنلا
من قب ..يا الي  ,أحفظ عبدك انثم! الرحهة  ,يا اب ! احهة بيذا انثم الهسلكين أ)قلذ)  ,الرصاصلة الفضلية للن تقتلنل
بعد! صـ73

ب م لل حنةممت النسممرحة الممال شممعور الجنع م متنيةممة بنفمماهيا االوهممام والخيمماالت وال م كريات وجممةءا م م
الفنتازيا ،ا افة الى الشعور بال نا والخوف متراكنة ومبنية عةى عقد السةطة ،ومنا نتح عنها م فوار
طبقية وعرقية ما بي الحاكا والشعا
 -3مسرحية (اغبة تحت ش رة الداداا  :1تأليف :يوجين أل)ي
قصة الهسرحية:
تدور أحداا ه النسرحية حول النظر االخالقية التطهيرية بصراع الحا الجسدي والحما الروحم
ف منظر تدل شجرتا المدردار فمو سمطح الننمةل الم ي تعميش فيمه العائةمة وفم هم ا الننمةل يعميش الوالمد
ركابوت) رجل كبير ف الس يبةغ خنسة وسبعون عاما  ،له ولدان م امرأ  ،وولد ثالث م امرأ أخمرى
 ،يقينان معه  ،وها متنسلي باألرو ويعةل الوالد قسوته وخوفمه مم ضما هللا  ،حيمث سمنع نمداء فم
الربيممع واقتممرن بممامرأ ثالي مة ذات الخنممس واليالثممي سممنة  ،تةوجممت منممه لتسمميطر عةممى مةرعتممه  ،فرحممل
االبنان اللبيران إلى كاليفورنيا لةبحث ع ال ها  ،بعد إن باعا حصتهنا إلمى االبم األصمغر رايمب ) الم ي
قرر البقاء ف النةرعة ألنمه ير ما فم امتالكهما حيمث يقمول إنهما مةرعمة أممه التم ماتمت بسمبا والمد ،
فيقرر االنتقام منه ،فيخون ولد مع زوجته الجديد رآب ) بعالقة آثنة يسمفر عنهما مولمود جديمد يظنمه الوالمد
انه ابنه فيقرر إن يرثه النةرعة وهنا يلشف رايب ) حقيقة رآب ) ويتهنها بالخيانة  ،فتقتل الطفل الصمغير
لتبره عةى حبها له  ،وف النهايمة ينتصمر الوالمد الظمالا والقاسم ويعقما كمل مم رآبم وايمب ) ويمدخالن
السج تنيل ه النسرحية مرحةة الواقعية األولى وتتلون م ثالا أجمةاء كتبمت تحمت تمأثير النظريمات
الفرويديممة فم اللبممت والمموع والالوعم  ،ويممربط ريمموجي ) األحممداا بشممجر الممدردار فه م رمممة الجممنس
والتسةط والتنةل والطنع وه تند ج ورها العنيقة تحت األرو فف الجةء األول م الننظر األول نرى
ربيتممر وسممينون) وهنمما يتحممدثان ع م ال م ها وحةنهنمما الهممروب إلممى كاليفورنيمما م م اجممل الحصممول عةممى
حريتهنا والخالم م الوالد النستبد الظالا  ،كنوز النةل سةينان ف انتظارهنا
بيتر :إيه  ,إن جاز لنا القو)  ,لك ما لعدلا به  ,هم ف السلهاء  -فل الغلرب – البوابلة الذهبيلة – كاليفوا)يلا – الغلرب
الذهب – مناجم من الذهم!
سيهون :ثرلات فوق سطح اواض مباشرة تنت ر من يلتقطيا! كنوز الهلك سليهان  ,كها يقولون! .صـ32

خالل الحوار ال ي يدور بي األوالد اليالثمة فم الجمةء األول مم الننظمر اليمان يظهمر هنما كمر رسمينون
وبيتر وايب ) لوالدها ويتننون موته ألنه سمةبها كمل شم ء وكمان االبم اليالمث يمتها والمد بقتمل أممه وسمةا
مةرعتها ويشبه رسينون وبيتر) رايب ) بأبيه فهو يتصرف ميل تصرفاته ويطنع بمامتالن النةرعمة وكمل
ما ينةله أبيه حتى ف النساء  ،انتقاما المه لل ترتا ف قبرها كنا يعتقد  ،فهو إنسمان ملبموت مم جنيمع
الجوانا النفسية
بيتر :لم يكن لك الحق يا ايبن إن تتهنى موته؟
سيهون :لقد تهنيت موته
ايبن :إيه..أال تتهنيان لك؟
بيتر :ا)ه ليس أب .....
ايبن :إ)ن قصدت إن أقو) ..إ)ن لست منه ..إ)ن ال أشبه لال يشبين .
بيتر :ا)ت ر حتى تصبح ف ما سنه؟....
ايبن :لقد اعتادت على اطاهاق .لقد اعتادت على هذا اطاهاق الشديد .هذا ما فعله بيا .سأتدخ إن عاجال أل ثجلال .سلأقو)
للله اوشللياء الت ل لللت اقليللا للله حينئللذ .لسللأقوليا للله بللأعلى صللوت لسللأعه علللى إن تنللا) لالللدت بعللض الراحللة فلل
قبرها.صـ31-27

يستنر ري وجي ) بتو يح وتعنيق الحقد الدفي م قبل رايب ) عةى والمد ويتضماعف حقمد الن والمد خمان
والدته ف حياتها حيث يرتبط بعالقة صديقة والد رمين ) بهدف االنتقام منه
 -1يوجي اونيل ،ر بة تح ت شجر الدردار ،ت :عبد هللا الحافظ متول راللويت :وزار االعالم)1979 ،

- 199 -

العدد السابع عشر

فنون البصرة

ايبن :لما ييهن من أمرها انن ..إن الهسالة إ)يا كا)لت ملكله  .. ,لأالن أصلبحت ملكل أ)لا! للم تكلن (مينل املرأة سليئة
ألكد لكها إن هناك )ساء أسوا منيا ف هلذا العلالم! فلتن لر لنلرى هلذه البقلرة التل تزلجيلا هلذا الرجل الع لوز! يرالد)ل
إحساس بأ)يا ستتفوق على (مين  .صـ39

ان ذهاب رايب ) إلى تةل النرأ السيئة السنعة وعالقتها مع الوالد واألبناء اليالثة إننا ه تعبير ع الحيما
الخاصة للل منهنما وهم حيما اللبمت والحرممان والتم لما يلونموا را مي عنهما  ،وهم بعيمد عم المدي
واآليات الت يرددونها عةى ألسنتها  ،والدي يبدو حا را لةشمعور والالشمعور  ،للمل واحمد ممنها أال أنهما
كمانوا جنيعما يتصمرفون تصمرف واحمد ونالحمظ بعمد إن حقمق رايمب ) مما أراد اتجما والمد انتقامما لوالدتمه
يطةا م أخويه إن يوقعا سندا يتنمازالن فيمه عم حصمتهنا فم النةرعمة  ،لقماء مبةمغ مم النمال  ،والنقمود
تعممود لوالممد حيممث خبأهمما ويعتبممر م م تعمما والدتممه وه م ا التصممرف يتكممد عةممى ر بممه رايممب ) ف م امممتالن
النةرعة ويقنعهنا ف إن والدها قد تةول م امرأ شابة وهو ب لل سيأخ األرو ممنها جنيعما ،ونالحمظ
إن رايب ) كان أكير أخوته تأثرا بنا يجمري فم النةرعمة أمما ربيتمر وسمينون) فلانما متةهفمان لةرحيمل الن
لدى رايب ) شعور بال نا اتجا موت والدته ألنه يعتبر إنها قتةت فهم تعنمل لةجنيمع فم البيمت وتعنمل فم
النةرعممة فقممدت صممحتها وركممابوت ) والممد ال يأبممه بهمما بممل ما م ف م االعتنمماء بحيواناتممه وخيانتهمما فلممان
يخاطا أخويه ويةومهنا عةى عدم االهتنام بها ر ا اهتنامها بها
ايبن :لها ا لم تتدخال بينه لبين لالدت  .عندما كان يستعبدها ليقودها إلى حتفيا...ل لك ادا لهعاملتيا الطيبة لكها؟صـ29

يدور بينها حوار بأنها كانوا منصرفي إلى أعنالها ومشغولي ف النةرعة والعناية بالحيوانات فيعمودون
إلى البيت منهلي ومتعبي وهنا يسال اإلخوان :لناذا لما تتمدخل أنمت ممع والمدن لصمالحها؟ فيخبمرها بمأنها
كان لا يةل صغير لا يل قد عرفه قسو العنل حتى مارسه هو ب اتمه بعمد موتهما حيمث حمس بماأللا والنمدم
والتحسر بأنه لا يستطع إصال ش ء فوالدته كانت الضحية الصمامتة بمي الجنيمع  ،وعةمى رايمب ) االنتقمام
لوالدته الطيبة ،ويربط ريوجي ) العالقة بي الوالد والوالد وعشيقته ويدع رايب ) يتأثر لوالدته ع طريقهما
باعتقاد انه سيريحها ف قبرها ويخون والد مع تةل النرأ العامة
ايبن :ا)ه بعد لفاتيا فقط حتى بدأت أفكر .لقلد كلان عليله إن اابخ...أقلو بعهليا ...للك جعلنل اشلعر بحالتيلا  ,لأعلا) ملا
عا)ته .صـ30

ف الننظر الرابع ،نرى األب يرجع مع زوجته الجديد إلى النةرعة بيننما يهما الولمدان إلمى تمرن النةرعمة بعمد إن
باعا حصتهنا إلى رايب ) ومن الةحظة األولى يتضح حا التنةل والتسةط لمدى زوجمة األب فتظهمر عقمدها ونواياهما
اتجا النةرعة واألبناء
كابوت :ها )حن لصلنا إلى البيت يا أب .
ثب  :بيت! ا)ه اائع...اائع! ال أكاد اصدق ا)ه ملك .
كابوت :ملكك؟ ا)ه ملك ! لقد )قو)..ملكنا )حن االثنين! لقد ه هذا البيت موحشا لفترة أاو) من الالز  .إ)ن اشعر بتقد السلن فل
فص الربيع إن أ بيت تلزمه امرأة .صـ50

كممان موقممف رسممينون وبيتممر) م م األرو وزوال والممدهنا موقممف كممر و ضمما وانفعممال حتممى عنممد لقائهنمما بممابيها
وزوجته الجديد لا يحفال بهنا و ادرا إلى كاليفورنيما أمما رايمب ) كمان موقفمه نفمس موقمف شمقيقيه فم لقائهما األول
حيث شرعت ووهبته صداقتها له وهم تنظمر إليمه بعمي التعجما والر بمة وهمو ينظمر إليهما بعمي الحقمد واللراهيمة
فيارت بها ر بة قوية ف امتالكه فعجبت بوسامته
ثب  :ه أ)ت ايبن؟ أ)ا ثب ..اعن  ,أ)ا أمك ال ديدة..
ايبن :كال عليك اللعنة؟
ثب  :أ)ا ال ألد الت اهر القيا بدلا او معك  ,يا ايبن أ)ت اكبر لأقوى من لك .إ)ن أايد إن أكون صديقة لك .صـ56

كان الةقاء األول بينهنا هو لقاء وا ح وصريح فه امرأ وقحة ال أخال لها تننح نفسها مقابل إن تنةل النةرعمة
وإصرارها عةى إنها مةلها "إنها مةرعت ! إنها بيت  ،وه ا مطبخ " وبعد أكير م لقماءات بينهنما يوقمع اللاتما
ريوجي ) الةقاء الحاسا بينهنا بعد شهري وه الةحظمة اللبمرى لهنما  ،وتبمدأ بجم ب رايمب ) نحوهما وخاصمة بعمد إن
عرفت بعالقته مع رمين ) حيث ثارت نار الغير لديها وقررت إن تنتقا لنفسها منمه أمما رايمب ) فلمان منجم ب إليهما
م الداخل والخارل للنمه يسمخر منهما وال يبمال بهما وهم تسمخر مم مالبسمه فيمدور بينهنما حموار يقمع عةمى ثالثمة
عوامل متفاعةة ومتداخةة مع بعضها البعض ف أعنما الموع والالوعم والغريمة وحما االممتالن ،أخم ت تعةمل
تقربها منه بأنها الطبيعة تنادي وليس لةدي واإلنسان حق ف التدخل وليس لدى رايب ) حرل مم انمه يخمون والمد ،
انتقاما لوالدته فالصةة بينه وبي والد صةة حقد وكراهيمة لميس فيهما شم ء مم الحنمان والنمود  ،وكانمت رآبم ) فم
نظر رايب ) مغتصبة لحق أمه  ،واألب الشرير ال ي تسمبا فم تحطينمه ومقتمل أممه فقمرر إن ييمأر لهما وهنما تظهمر
لديه رعقد أوديا) ف ر بته لةحصول عةيها ألنهما تييمر فيمه الم كريات واألحمالم واألوهمام وجعمل ريموجي ) رآبم )
كوالدته حيث أخ ت تتحمدا عنهما وتفصمح عم حما أمموي صماد مم خمالل صموتها وتعامةهما معمه وتخبمر بأنهما
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ستحل محل والدته وبدا الخوف والقةق يتسةط فم النةرعمة عنمد لقائهنما فم رفمة الجةموس التم لما تفمتح منم وفما
والدته  ،وبدأت تخبر بأنها ستلون سعيد وترقد بسالم ف قبرها إذا خنت والدن مع
ايبن :أم  ,أم  ,ما ا تريدين؟ما ا تقولين ل ؟
ثب  :إ)يا تطلم إليك إن تحبن ؟ تعلم إ)ن احبك؟
ايبن :إ)يا تريد إن تنتقم منه حتى ترقد ف سال ف قبرها.
ثب  :ا)تقاميا منه! ا)تقاميا من ! ...ا)تقام منك ..ا)تقامك من  ..لا)تقامك منه .فلينتقم هللا منا .صـ87-84

خالل لقائهنا ه ا كان الوالد ركابوت) قد ترن البيت وتوجمه إلمى الحظيمر لينمام ممع الحيوانمات راألبقمار والخنمازير)
وهنا نرى ريوجي ) قد ارجع األب إلى أصةه الحيوان رالنشوء واالرتقاء) عند رداروي )
كابوت :لقد أخذت قسطا من الراحة  ,لقد )هت )وما ايبا..هناك مع اوبقاا إ)يا تعرف كيف تنا إ)يا تعلهن  .صـ90

بعد مرور سنة عةى عالقتها تنجا طفال صغيرا فيقمرر ركمابوت) إن يقميا حفمال ويمدعو جنيمع أهمال الننطقمة الم ي
بدءوايتها مةون ويتحدثون بصوت منخفض ع ال ي يجري داخل البيت ثا تترن رآبم ) النلمان وتم ها إلمى طفةهما
الصغير وتجد عند رايب ) فيدور بينهنا حوار
ايبن :إ)ن ال أحم هذا .ال أحم إن اترك له ما امتلك لقد كنت افع هذا اوا) حيات ...حتى )فذ صبر !
ثب  :إ)نا )فع ك ما )ستطيع علينا إن )نت ر .ش ء ما البد إن يحدث .صـ103

بعدها يةتق الوالد بإبنه رايب ) خارل البيت ويمدور بينهنما حموار تنلشمف فيمه الخبايما واألسمرار فيصمف حسمابه ممع
ابنه بقسو وأنانيمة وتتضمح الصمور لديمه ويشمعر بمالفخر والقمو ألنمه حقمق انتصمار عةمى رايمب ) عنمدما اخبمر بمان
النةرعة سيرثها رالطفل الصمغير) كنما فم النسمرحيات اإل ريقيمة مسمرحية رميمديا) التم قتةمت أبنائهما انتقامما مم
والدها لل رآب ) قتةت الطفل لتبره ع حبها العنيق والصاد اتجا رايمب ) قتةتمه عنمدا وكمان رايمب ) يظم إنهما
قتةت العجوز
ايبن :قتلته.
ثب ) :عم.
ايبن :ا)ه يستحق هذا .لكن علينا إن )قو بعه سريع حتى يبدل إن الرج الع وز قد قت )فسه لهو مخهوا.
ثب  :كال! كال! ليس هو .لكن هذا ما كان ي م إن افعله  ,لها ا لم تخبر) ؟
ايبن :بدال من هذا؟ ما ا تعنين؟
ثب  :ليس هو.
ايبن :ليس...ال يهكن إن يكون الطف .
ثب ) :عم .لم أكن أايد إن افع هذا .لق د كرهت )فس لفعلتل هلذه  ,كنلت أحبله .لكلان جهيال..صلواة ابلق اوصل منلك...للكن كنلت
احبك أكار لكنت تنو الرحي ...بعيدا حيث ال أااك أبدا ...,كها ا)ك قلت ا)ك تكرهن و) أ) بته  ,لقلت ا)ك تكرهن لتتهنى للو ا)له
صـ116-115
مات..كها قلت لواله الستهر الحا) بيننا  ,كها كان من قب .

ثمما تتضممح األمممور وتنلشممف فممـركابوت) العجمموز يسممتحوذ عةممى كممل شم ء وينتصممر رتبممرز عنممد عقممد التفممو ) بعممد
شعور باأللا والنقص والعود إلى أصةه كحيوان
كابوت :ي م إن أصبح كالح ر...صخر العدالة! لو كان ابن ايبن  ,فا) اشعر بالسعادة و)ه اح ! لقد شلعرت بأ)له هنلاك شل ء غيلر
عللاد ..ف مكللان مللا ..مهللا دفعن ل إلللى الح يللرة ..إلللى حيوا)ات..سللأعيل حتللى ابلللت الهائللة عللا ! لسللأعيل حتللى أااك تشللنقين!
صـ122-212

تجري األحداا بسرعة حيث ي ها رايب ) ليبةغ النمأمور عم جرينمة القتمل ويعمود إلمى النةرعمة وفم هم األثنماء
يشعر بال نا مر أخرى اتجما رآبم ) فهمو الم ي شمجعها عةمى قتمل الطفمل وطةما منهما إن تسمامحه وتغفمر لمه  ،أمما
رآب ) فتعترف ب نبها اتجا قتل الطفل وتعترف ك لل بالخطيئة والخيانمة للنهما يمر نادممة  ،حتمى رايمب ) يمر نمادم
عةى خيانة والد ألنه أحبها بصد
ايبن :إ)ن احبك! سامحين .
ثب  :إ)ن سأغفر لك ك خطايا ال حيم له رد قولك هذا.
ايبن :لقد أدخلت الفكرة ف هنك .لقد تهنيت موته! لهذا يعد تحريضا لك.
ثب  :كال .إ)يا جريهت لحد .
ايبن :إ)ن مذ)م مالك تهاما! ا)ه اف خطيئتنا.
ثب  :إ)ن غير )ادمة على هذه الخطيئة! لال االم حتى من الرب إن يغفر ل !
ايبن :لال أ)ا كذلك .لكنيا دفعت إلى الخطيئة اوخرى ..إلى جريهة القت من اجل ..ليذا في جريهت أيضا.

صـ129-124

إن ريوجي ) جعل ركابوت) هو النظةموم والننتصمر وعبمر عم رعقمد أوديما) مم ناحيمة األم بأسمةوب معاصمر و
رعقممد ميممديا) الحبيبممة الت م ربطهمما بممالغرائة والطبيعممة الت م خةقهمما هللا وميةهمما بشممجر الممدردار الت م ه م رمممة األم
رالوالد ) األم رالعشيقة) الت تح وتلر وتغار وتقتل لعةها حاالت م الوع والالوع الفرويدي ونمرى ركمابوت
وآب وايب ) يعبرون كةها ع اإلنسان النة ء باأللا والحرمان أي راإلنسمان الضمعيف) وهمو اإلحسماس العمام الم ي
أبرز ريوجي ) ف ه النسرحية  ،فه شعور منمةول بالم نا والنمدم والخموف وبهم ا قمدم ريموجي ) مفماهيا عمد
رتنةل ،جشع ،طنع ،انتقام ،قةق ،وخيانة ،الل) ،اثر هم ا اللبمت بمالوع والمال وعم  ،فم بيئمة واقعيمة معاشمة لينمتح
منها عقد عد منها راوديا ،ميديا ،ال نا ،التسةط ،الل)
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الفص الرابع
ألال :النتائج
 -1مسرحية (قب اطفطاا :
أ -اتسنت النسرحية بعقد نفسية حياتية معاشة  ،منا أدى بالشخصيات إلى اللبت
ب -تباينت العقد ف النسرحية ما بي ال كريات والعاطفة والواقع والنواجهة
ل -شنةت النسرحية أكير م عقد ما بي السادية والتسةطية والغير والنرأ والقةق والشل
د -تنيممةت عالقممة األنمما بمماآلخر بالتشممنح وعممدم التفمماها اثممر العمموز النممادي منمما رتمما لم لل مشمماعر تعبيريممة
وعواطف وانفعاالت ير متوقعة مباشر
 ترتا عةى اثر العقد النفسية مفاهيا عد ميل رالنةل  ،اللآبة  ،اليأس  ،اإلحباط  ،الفشل  ،النال  ،الخيانة ،الفوار الطبقية  ،االنتحار)
و -بنيت العقد النفسية عةى اثر الفلر الفردي النهةوز الغيمر مسمتقر فم حيماتها الةوجيمة  ،منما شملل لديمه
عقد النرأ
 -2مسرحية (اطمبرااوا جو)ز :
أ -تراكنت العقد النفسية وبنت نفسها بواقعها وبيئتها النعاشة م خالل التنسل بالسةطة
ب -حنةت النسرحية الالشعور الجنع متنيةة بنفاهيا رال كريات  ،األوهام  ،الفنتازيا)
ل -تنيةت النسرحية بعقد السةطة والخوف وال نا بشلل رئيس  ،أما باق العقد أخ ت منحى ثانوي
د -ظهرت كيير م النفاهيا النفسية عةمى اثمر تةمل العقمد رالم كريات  ،األحمالم  ،الحقمد  ،اللمر  ،الخيانمة ،
الخوف  ،اال طهاد  ،اإلحباط  ،الحرمان  ،الوط )
لةشخصية وحياتها الفلرية والسياسية النعاشة
 ارتبطت العقد بالناو -اسمتةهنت النسمرحية الشمملل التعبيمري لةتنفمميس عنما بممدواخل اإلنسمان مم خمالل مشمماعر ولمون الةنممول
وتداعيات الدكتاتور
ز -ترتبط العقد النفسية ف شخصية رجونة) بفقدانها عالنها الجسدي العضوي
 تنيةت النسرحية بالتركيا الطبق والعرق ما بي الشعا والحاكا -3مسرحية (اغبة تحت ش رة الداداا :
أ -بنيت العقد نفسها اثر هدم اللبت بالوع والالوع ف بيئة واقعية معاشة
ب -شنةت النسرحية اكير م عقد منها رأوديا  ،ميديا  ،الغير  ،ال نا  ،التسةط)
ل -امتازت شخصياتها بالعوز النادي والتنةل والجشع والطنع واالنتقام
د -ترتبممت عةممى اثممر العقممد النفسممية لممدى الشخصمميات عممد مفمماهيا رالحرمممان  ،القسممو  ،الخمموف  ،القةممق ،
الخيانة  ،الغضا  ،الحقد)
و -ترتبط العقد النفسية لدى شخصية ركابوت) لعالنها الجسدي ف انتنائها العضوي
ز -جسدت الشخصيات ف النسرحية عقدتها الدرامية النفسية عةى النرأ راألم  ،العشيقة  ،الةوجة)
ثا)يا :االستنتاجات
 -1العقممد النفسممية لهمما حضممور أساسم فم نصمموم ريمموجي أونيممل) النسممرحية وفقمما لنرجعياتممه الفلريممة
النوروثة والنلتسبة
 -2احتوت مسرحياته عةى عقد النرأ
 -3كل مسرحياته تشنل عقد الخيانة مرتبطة بحيا ريوجي ) النسرحية
 -4تنوع العقد ف مسرحيات ريوجي ) ما بي عقمد رأوديما  ،ميمديا  ،الم نا  ،التسمةط  ،الغيمر  ،الطبقيمة،
الشل ،الخوف)
 -5اتسنت حيا ريوجي ) باألوجاع والنآس منا ولد لديه العقد النفسية ف مسرحياته
 -6العوز النادي فقد الحا العاطف ف حياته  ،أدى إلى انعلاسها ف نصوصه
 -7عاش حيا مةيئة باإلحباط واللبت والقةق والخوف والفشل والعقد النفسية والغريةية
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ثالاا :الهقترحات
 -1مفهوم العقد النفسية ف نصوم النسر العرب
 -2مفهوم العقد النفسية ف نصوم النسر العراق
 -3العقد النفسية وانعلاساتها ف نصوم النسرحية النا بعد اللولونيالية
اابعا :التوصيات
 -1إقامة ندوات حول العقد النفسية وما ينتجه اللتاب والفنانون النبدعون
 -2توفير نصوم ريوجي أونيل) ف ملتبة الفنون الجنيةة
 -3دراسة اللتاب النسرحيي األمريليي النعاصري خاصة ما بعد الحربي العالنيتي

الهصادا لالهراجع
القرثن الكريم
الهعاجم:
اب فارس  ،أبو الحس احند ،مقاييس الةغة  ،ل ، 4تحقيق عبد السالم محند هارون  ،ردار الفلمر
-1
)1979 ،
اب منظور  ،لسان العرب  ،مح ، 5باب الشي  ،رمصر :دار النعارف  ،ب ت)
-2
جناعة م الةغويي العرب  ،النعجا العرب  ،ربيروت :دار التنوير  ،ب ت)
-3
جناعة م كبار الةغمويي العمرب  ،النعجما العربم األسماس  ،رالننظنمة العربيمة لةتربيمة واليقافمة
-4
والعةوم  ،ب ت)
الحفن  ،عبد الننعا  ،النوسوعة النفسية الجنسية  ،ط ، 4رالقاهر  :ملتبة مدبول )2002 ،
-5
حناد  ،إبراهيا  ،معجا النصطةحات الدرامية والنسرحية  ،رالقاهر  :دار الشعا )1971 ،
-6
الرازي  ،اإلمام  ،مختار الصحا  ،راللويت :دار الرسالة  ،ب ت)
-7
رزوق  ،سعد  ،موسوعة عةا النفس  ،ربيروت :النوسوعة العربية لةدراسات والنشر )1977 ،
-8
سمميالم  ،نممموربير  ،النعجمما النوسممموع فممم عةمما المممنفس  ،تمممر :وجيممه اسمممعد  ،ل ، 4ردمشمممق:
-9
منشورات وزار اليقافة )2001 ،
 -10الشمميرازي  ،مجممدي الممدي محنممد بم يعقمموب الفيممروز آبممادي  ،القمماموس النحمميط  ،ط ، 3رمصممر:
الهيئة النصرية العامة لةلتاب  ،النطبعة األميرية  ،ب ت)
 -11صةيبا  ،جنيل  ،النعجا الفةسف  ،ل ، 1ط ، 1ردمشق :منشورات ذوي القربى 1385 ،هـ)
 -12ـــــــ ،النعجا الفةسف  ،ل ، 2ط ، 1ردمشق :منشورات ذوي القرى 1385 ،هـ)
 -13معةوف  ،لويس  ،الننجة ف الةغة  ،ط ، 35رلبنان :بيروت :دار النشر )1980 ،
الكتم:
 -14اريل  ،فوم  ،أزمة التحةيل النفس  ،تر :طالل ريس  ،ربيروت :النتسسة الجامعية )1988 ،
 -15أصالن  ،أوديت  ،ف النسر  ،ل ، 1تمر :سمامية أحنمد اسمعد  ،ربيمروت :متسسمة إيمف لةطباعمة
والتصوير  ،ب ت)
 -16أينة ،كريستوفر،النسمر الطةيعم مم ر ، )1992-1882تمر :سمامح فلمري  ،رالقماهر  :وزار
اليقافة  ،مهرجان القاهر الدول لةنسر الدول  ،ب،ت)
 -17بنتة  ،اريل ،النسر الحديث ردراسة ف المدراما ومتلفيهما)  ،تمر :محنمد عةيمة رفعمت  ،ل، 1
رالقاهر  :النتسسة النصرية العامة لةلتاب )1966 ،
 -18ل ف ،دونيسيل  ،عةا النفس الفةسف  ،ربغداد :دار الشتون اليقافية العامة )1986 ،
 -19ل ل  ،سمتيان ،الممدراما الحدييمة بممي النظريمة والتطبيممق  ،تمر :محنممد جنمول  ،ردمشممق :منشممورات
وزار اليقافة )1995 ،
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 -20الحاوي  ،إيةيا  ،يوجي أونيل والنسر األمريل النعاصر  ،ط ، 1ربيروت :دار اللتاب الةبنان
)1981 ،
 -21خشبة  ،درين  ،أشهر الن اها النسرحية  ،رمصر :وزار اليقافة واإلرشاد القوم )1961 ،
 -22دافيدوف  ،لندال  ،مدخل عةا النفس  ،تر :سيد الطواب وآخرون  ،مراجعة وتقديا فتاد أبو حطما
 ،ط ، 4ردار ماكجروهيل لةنشر  ،الدار الدولية لةنشر والتوزيع )1983 ،
 -23دوار  ،محند فمتاد  ،دور النخمرل بمي مسمار الهموا والنحتمرفي  ،رالقماهر  :الهيئمة النصمرية
العامة لةلتاب )2006 ،
 -24الربيع  ،عة جابر  ،الشخصية  ،ربغداد :دار الرشيد لةطباعة والنشر )1994 ،
 -25رشممدي  ،رشمماد  ،نظريممة الممدراما م م أرسممطو إلممى أالن  ،رالقمماهر  :ملتبممة االنجةممو النصممرية ،
ب ت)
 -26ريد  ،هربرت  ،الف والنجتنع  ،تر :فارس وتري ظاهر  ،ربيروت :دار القةا )1975 ،
 -27سالا  ،محند عةية نظن  ،اإلبداع ف عةا الجنال  ،ط ، 1رلبنان :دار النعارف )1978 ،
 -28سعيد  ،أبو طالا  ،عةا النفس الفن  ،ربغداد :مطابع التعةيا العال )1990 ،
 -29سعيد  ،نةار محند  ،أ واء عةى الشخصية اإلنسانية  ،ط ، 1ربغداد :دار الشتون اليقافيمة العاممة
)1989 ،
 -30شةتر  ،دوان  ،نظريات الشخصية  ،تر :حندولياللربول وعبد الرحن القيسم  ،ربغمداد :مطبعمة
جامعة بغداد )1983 ،
 -31الشناع  ،نعينة  ،الشخصية-النظرية-التقييا  ،ط ، 1رالقاهر  :النطبعة الحديية )1977 ،
 -32صالح  ،قاسا حسي  ،اإلبداع ف الف  ،ربغداد :دار اللتا لةطباعة والنشر )1988 ،
 -33ــــــــــ  ،الشخصية بي التنظير والقياس  ،ربغداد :وزار التعةيا العمال والبحمث العةنم  ،جامعمة
بغداد )1986 ،
 -34صةيحة  ،نهاد  ،التيارات النسرحية النعاصر  ،رالشارقة :دار اليقافة واإلعمالم  ،مركمة الشمارقة
لإلبداع الفلري )2001 ،
 -35طه  ،حسي ياسي وامينة يحيى عة خان  ،عةما المنفس العمام  ،رالنوصمل :وزار التعةميا العمال
والبحث العةن -مطبعة التعةيا العال )1990 ،
 -36عبد الحنيد  ،سام  ،ابتلارات النسرحيي ف القرن العشري  ،ربغداد :ملتبة الفتح )2010 ،
 -37عبمد الخمالق  ،أحنمد محنمد  ،األبعمماد األساسمية لةشخصمية  ،ط ، 2تقمديا :د ل أيةنمل  ،ربيممروت:
الدار الجامعية لةطباعة والنشر )1983 ،
 -38عبد  ،مصطفى  ،عالا الشخصية  ،ربغداد :دار الشرو الجديد  ،مطبعة نير  ،ب ت)
 -39العبيدي  ،ناظا هاشا ووداد عةية حنا  ،عةا نفس الشخصمية  ،رالعمرا  :النوصمل :وزار التعةميا
العال والبحث العةن  ،مطبعة التعةيا العال )1990 ،
 -40فرويد  ،سيجنوند  ،محا رات تنهيدية جديد ف التحةيمل النفسم  ،تمر :أحنمد عمةت  ،رالقماهر :
دار مصر لةطباعة  ،ب ت)
 -41القمميا  ،كامممل  ،منمماهح وأسمماليا كتابممة البحممث العةنم فم الدراسممات اإلنسممانية  ،ربغممداد :بيممروت:
مركة حنوراب لةبحوا والدراسات اإلستراتيجية )2012 ،
 -42كتةيممف  ،ممماركوس  ،أدب الواليممات النتحممد األمريليممة  ،تممر :سممام فهن م القةيمموب  ،رالقمماهر :
متسسة سجل العرب )1965 ،
 -43كممالرن  ،بممارت  ،يمموجي أونيممل دراسممة فم حياتممه وأدبممه النسممرح  ،تر:حسم محنممود عبمماس ،
مراجعة :إحسان عباس  ،ربيروت :صيدا :النلتبة العصرية )1965 ،
 -44كنال  ،عة  ،الجنس والنفس ف الحيا اإلنسمانية  ،ط ، 2رلنمدن :دار واسمط لةدراسمات والنشمر ،
)1990
 -45ـــــ  ،النفس وانفعاالتها وأمرا ها وعالجها  ،ط ، 2رلندن :دار واسط لةطباعة والنشمر والتوزيمع
)1983 ،

- 204 -

العدد السابع عشر

فنون البصرة

 -46لن اري  ،هول  ،نظريات الشخصية  ،تر :فرل أحنمد فمرل وقمدوري محنمود منفم ولطفم محنمد
فطيا  ،رالقاهر  :الهيئة العامة لةتأليف والنشر )1971 ،
 -47مةيله  ،لويس كامل  ،الشخصية وقياسها  ،ط ، 1رالقاهر  :ملتبة النهضة )1959 ،
 -48النوري  ،قيس  ،الحضار والشخصية  ،ربغداد :مطبعة جامعة بغداد )1981 ،
 -49هالل  ،محند نين  ،النقد األدب الحديث  ،ربيروت :دار اليقافة )1963 ،
 -50همموايتنح  ،فرانممل م  ،النممدخل الفنممون النسممرحية  ،تممر :كامممل يوسممف وآخممرون  ،مراجعممة :حسم
محنود  ،وسعيد خطاب  ،رالقاهر  :دار النعرفة لةنشر )1970 ،
اله الت:
 -51كيرلس  ،وديع  ،النأسا اليونانية ومسر يوجي أونيمل  ،مجةمة النسمر  ،العمدد  ، 54رالقماهر :
وزار اليقافة -مسر الحليا )1965 ،
الرسائ :
 -52الربيع  ،عة محنمد  ،دالالت المدراما الحدييمة فم المنص النسمرح العربم النعاصمر  ،رسمالة
ماجستير ير منشور  ،جامعة بابل  ،كةية الفنون الجنيةة )2001 ،
الهحاضرات:
 -53النعنوري  ،ناجح  ،محا رات ألقيت عةى طةبمة الدراسمات العةيما  ،فم  ،2004/12/24جامعمة
بابل – كةية الفنون الجنيةة
الهسرحيات:
 -54أونيممل  ،يمموجي  ،اإللممه اللبيممر بممراون  ،تممر :جممالل العشممري  ،رمصممر :وزار اليقافممة واإلرشمماد
القوم لةتأليف والترجنة والنشر  ،ب ت)
 -55أونيل ،يوجي  ،قبل االفطار ،ت :زعيا الطائ  ،االنترنت
www.ptpegne-beforebreakfast.com
 -56ـــــــ  ،مسرحية الينبوع  ،تر:صال عة الدي  ،ردار مصر لةطباعة  ،ب،ت)
 -57ـــــ  ،م األعنال النختار رر بمة تحمت شمجر المدردار)  ،ترجنمة وتقمديا :عبمد هللا عبمد الحمافظ
متول  ،راللويت :وزار اإلعالم )1979 ،
ملحق (1
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اسم الهسرحية
العنلبوت
زوجة العنر
الشرن
الظنأ
الطيش
اإلن ارات
الطريق إلى كارديف
الضباب
الطبيا العةية
النهندس اليان أو النوازنة الشخصية
قبل اإلفطار
سيبر
السفينة جةنلري
قنر اللاريب
منطقة الغواصات
الةيت
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سنة التأليف
1913
1913
1913
1913
1914
1914
1914
1914
1915
1915
1916
1916
1916
1916
1916
1916
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

العدد السابع عشر
1916
1916
1916
1916
1918
1918
1921-1918
1920
1920
1920
1921
1921
1922
1924
1924
1925-1924
1924
1925
1926
1928
1928
1928
1931-1929
1933
1933
1933
1936
1938
1940-1939
1941
1943

العود إلى الوط
ال ها
الحبل
التيه
القشة
وراء األفق
آنا كرست
اإلمبراطور جونة
مختةفون
مسألة ريبة
الينبوع
القرد اللييف الشعر أو الغوريال أو القرد النشعر
الرجل األول
أبناء هللا كةها لها أجنحة
ر بة تحت شجر الدردار
البحار العتيق
كل الناس أنداد
ماركو مةيونة
اإلله اللبير براون
ابتسامة اليعازر
فتر ريبة أو فاصل ريا
الدينامو
الحداد يةيق باللترا
أيام بال نهاية
الوحد
آ أيتها البراري
ب ر م شعر
منازل أكير ثباتا
عود بائع اليةح
رحةة طويةة إلى الةيل
قنر ألبناء الحرام

ملحق اقم (2
اوداة بصيغتيا النيائية
جامعة باب
كلية الفنون ال هيلة
قسم الفنون الهسرحية
الدااسات العليا  /الهاجستير تربيه مسرحية
 /استبيان
النحترم

الدكتور الفا ل
تحيه طيبه واحترام :
يقوم الباحث بدراسة رر العقد النفسية ف شخصيات نصموم يموجي أونيمل النسمرحية)) وتنطةمق مشملةة البحمث
بالتساىل األت ر ما نموع العقمد النفسمية فم شخصميات ر يموجي أونيمل النسمرحية ) يهمدف فم اللشمف عم أنمواع
العقد النفسية لةشخصميات وكمان التعريمف اإلجرائم همو  :مجنوعمه مركبمه مم ذكريمات وأحمداا ملبوتمة انفعاليمه
ن الشخصية النسرحية ر كالخوف  ،الغضا ،اللراهية  ،الغير  ،الشعور بال نا أو المنقص ) وهم اسمتعداد ال
شعوري ملبوت يتصرف الفرد جرائها سةوكيا وشعوريا وفلريا
وقمممد ممما االطمممار النظمممري مبحيمممي  ،ر األول ) مفممماهيا العقمممد النفسمممية لةشخصمممية  ،والممم ي يتنممماول مممماه العقمممد
النفسممية،وم همما العةنمماء ال م ي تناولوهمما ف م نظريمماتها  ،نظريممةر فرويممد  ،يونممل  ،أدلممر  ،ماسممةو ،كممارن هممورن
وكارل روجرز) أما ر النبحمث اليمان ) فقمد عنم بالتعبيريمة رنفسميا ،مسمرحيا) ،وعنم النحمور االول بالتعبيريمة
وعةا النفس  ،وتناول النحور اليمان النرجعيمات النعرفم ر يموجي أونيمل ) النسمرحية ولنا تتنتعمون بمه مم خبمر
عةنيه واسعة وإطالع ف ه ا النجال فقد توجهت الباحية راجيه أبداء أرائلا وأفلاركا العةنية واالسمتعانة بخبمراتلا
ويسرها أن تلونوا بي النستبيي وتقبةوا فائق شلري وتقديري الباحث
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ت
.1

يصلح

الفقرات
مسببات العقدة النفسية

ابيعيه
صدمه
مواجية
االمتااالت
الذكريات
العوااف
االت اهات الوجدا)ية
الشعوا
الالشعوا
الالشعوا ال هع

تباين العقدة النفسية من حيث

.2

.3

ال يصلح

تعزى العقد النفسية ل مردلداتيا إلى الكبت النفس

.4

عقدة ألديم
عقدة ألكترا
عقدة التفوق
عقدة الغيرة
عقدة اوخ
عقدة التسلط
العقدة الساديه
عقدة ألذ)م
عقدة الهازلخيه
تراكهية
كهيه
كيفيه (أحال يق ة
)قص عضو
)قص عااف
)قص ماد ( العوز
بيئة معاشه
موالثة
مكتسبه
مباشر
غير مباشر

أ)واع العقد

.5

اوحال لاولها لالخياالت

.6

عالقة او)ا بالنفس  ,لاوخر من حيث

.7

أص العقدة

.8

حقيقة التعبيرية

.9
.10

تستليم التعبيرية اوحاسيس من خال) الهشاعر لاال)فعاالت
ا)ضوت العقد النفسية على جهله من الهفاهيم

.11

عقدة النفسية من الهرأة

.12

ترتبط العقدة النفسية ف الشخصية لفقدا)يا

.13

التركيم الطبق

الحم
االكتئاب
اال)تحاا
الخوف
الخيا)ة
القلق
الغضم
الها)
التسلط
االضطياد
الوان
الن اح
الفش
اطحباا
الحرمان
الذكريات
اطفراا ف حم

الكراهية
الخيا)ة
الرغبة ف التسلط
عالهيا الفكر

عالهيا ال سد

.14

مسببات العقدة النفسية

.15

تباين العقدة النفسية من حيث

لون ألبشره
اال)تهاء لألصو)
م يو) اوص
ابيعيه
صدمه
مواجية
االمتااالت
الذكريات
العوااف
االت اهات الوجدا)ية
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إال
الزلجة
العشيقة

دين
سياس
اقتصاد
العلم
اجتهاع
ا)تهاء عضو
ا)تهاء بيئ

الهالح ات

العدد السابع عشر

فنون البصرة
الشعوا
الالشعوا
الالشعوا ال هع
.16
.17

تعزى العقد النفسية ل مردلداتيا إلى الكبت النفس
أ)واع العقد

.18

اوحال لاولها لالخياالت

.19

عالقة او)ا بالنفس  ,لاوخر من حيث

.20

أص العقدة

.21

حقيقة التعبيرية

.22
.23

تستليم التعبيرية اوحاسيس من خال) الهشاعر لاال)فعاالت
ا)ضوت العقد النفسية على جهله من الهفاهيم

.24

عقدة النفسية من الهرأة

.25

ترتبط العقدة النفسية ف الشخصية لفقدا)يا

.26

التركيم الطبق

عقدة ألديم
عقدة ألكترا
عقدة التفوق
عقدة الغيرة
عقدة اوخ
عقدة التسلط
العقدة الساديه
عقدة ألذ)م
تراكهية
كهيه
كيفيه (أحال يق ة
)قص عضو
)قص عااف
)قص ماد ( العوز
بيئة معاشه
موالثة
مكتسبه
مباشر
غير مباشر
الحم
االكتئاب
اال)تحاا
الخوف
الخيا)ة
القلق
الغضم
الها)
التسلط
االضطياد
الوان
الن اح
الفش
اطحباا
الحرمان
اطفراا ف حم

الكراهية
الخيا)ة
الرغبة ف التسلط
عالهيا الفكر

عالهيا ال سد
لون ألبشره
اال)تهاء لألصو)
م يو) اوص
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إال
الزلجة
العشيقة

دين
سياس
اقتصاد
العلم
اجتهاع
ا)تهاء عضو
ا)تهاء غير
عضو
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