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 ملخص الرسالة 

 
 

 ناصر العبثية في اعمال درامية مختارة لدبليو . بي . يتسع
 
 

 ان الكثٌرمن الدراسات و الكتب قد كتبت لتشرح و تنا قش شعر ٌتس .لكن التعامل مع 

هذا الشاعر كمسرحً واعتباره كاحد المسرحٌٌن العبثببن تعتبر نقطة مثٌرة للجدل  .  لقد تم   

دارسٌن و النقاد ,وذلك الن التركٌزٌقع على كون هذه اغفال هذه النقطة من قبل الكثٌر من ال

 المسرحٌات شعرٌة . 

ان هدف الدراسة هو توضٌح كون ٌتس واحدا من الرواد المسرحٌٌن االوائل والذي   

ظهر فً الفترة الواقعة ما بٌن نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن, حٌث تمثل 

للعبثٌة فً القرن العشرٌن. هذه الدراسة ستناقش الجانب التقنً  مسرحٌاته المنشأ او نقطة البداٌة

 الذي استخدمه ٌتس فً مسرحٌاته والذي اعطى تلك المسرحٌات اللمسة العبثٌة الممٌزة لها.                 

مختارة  كرست ىذه الدراسة لمناقشة وجود او ظيور عناصر العبثية في خمس مسرحيات
 اربع فصول وخاتمة. منالدراسة  ألفتتلدبميو بي. ييتس و 

 
الفصل االول ىو عبارة عن مقدمة لمدراسة،فيو يعطي فكرة موسعة عن معنى وصفات 
العبثية وتطورىا كنظرية انتشرت في اوربا.ثم تحوليا الى حركة مسرحية متميزة مابين عقدي 

تجريبية االولى في افة الى ذلك،فان الفصل االول يتتبع المحاوالت الضالخمسينات والستينات،باال
 مثل اعمال الكاتب مسرحية والتي تظير فييا بعض العناصر العبثيةالبعض االعمال غير 

 كافكا.ىذا الفصل يوضح المؤثرات التي ساعدت عمى ظيور مسرح العبث،مثل الحربين الروائي
 وقت،،باالضافة الى الوضع المسرحي في مدينة باريس في ذلك ال االولى والثانية العالميتين
المسرحية بشكل  كتاباتالحركة الوجودية وتاثيرىا عمى المجتمع بشكل عام والوظيور و 

لجو النفسي واالجتماعي في ارغبة بعض المسرحيين في خمق مسرح جديد يعكس  كذلكخاص.
 تمك الفترة.
 

الفصل الثاني يقدم ييتس المسرحي وىو الذي قدر لو ان يكون شاعرًاحصل عمى شيرة 
ة غطت العالم.ىذا الفصل يعرض ييتس المسرحي الذي جابو رفض اعمالو وعدم ومكانة كبير 

االىتمام بيا او فيميا من قبل معاصريو.لقد كان ييتس مولعًا في اعادة االىتمام بالموروث 



لقد اعتمد عمى ىذا الموروث ليعكس الواقع االيرلندي الحالي.ان و  االيرلندي واالمة االيرلندية،
بو الى ان يقضي عمره كمو في  وحداعمو ينظم الى الحركة المسرحية االيرلندية اىتمامو ىذا قد ج

 تاسيس مسرح ايرلندي وطني.
 

زرا باوند تعتبر نقطة تحول كبيرة عان اكتشاف المسرح الياباني)النو( وبمساعدة الكاتب 
عمى و لدى ييتس ،حيث ان ىذا المسرح قد امده بما كان يحتاج اليو من تقنيات مسرحية ساعدت

ما كان يحمم بو من المسرح المثالي الخاص بكل الفنون.ان عناصر مسرح النو باالضافة انشاء 
 مسرحياتو. غطىي ذالعبثي ال الجولك ذالى الجو االسطوري لمسرحيات ييتس قد خمقت 

 
الفصل الثالث في الدراسة يشرح عناصر العبثية المتواجدة في ثالث من مسرحيات ييتس 

و)القطة والقمر(.بشكل عام ان مسرحيات ييتس  ،)احالم العظام( ساحرة فيفيان(وىي)الزمن وال
المغة فييا والحبكة و مختصرة ومكثفة  ىدىا فييفييا عددا من الصعوبات لقارئيا او مشايتمثل 

ورسم الشخصيات بسيط.ىذه الصفات لم تكن تعتبر صفات عامة تقميدية الي مسرحية في 
شكل عام في الكثير من مسرحيات العبث الحديثة.ان مسرحية ىي متواجدة وب بل عصر ييتس

)الزمن والساحرة فيفان(عمى سبيل المثال تعتبر كمثال اولي لمسرحية عبثية تمت كتابتيا في عام 
الى المسرحيات الراقصة التي كتبيا ييتس معتمدا عمى  المتبقتين تنتميان ينت.المسرحي 9881

 مسرحيات النو اليابانية.
 

المسرحيات الثالث في الفصل السابق مسرحيتين اخريين  كمافصل الرابع فيو يشرح اما ال
كتابة لو)موت كوالن(.ىاتان المسرحيتان تممكان ايضا االطار العام  (بئر الصقرىما )عند 

تتحدثان عن  االمسرحيات اليابانية،لكنيما تنتميان الى مسرحيات او سمسمة مسرحيات كوالن ،فيم
 .مراتوكوالن ومغا البطل االسطوري

 
تختتم الدراسة الحالية بخاتمة توضح اىم ما توصمت اليو الدراسة وىي ان براعة ييتس 
تكمن في معالجتو لنواح جديدة من التجربة االنسانية وتوظيفو سبل درامية جديدة تماما وىذا ما 

 عبثية وخارجة عن النطاق التقميدي لمسرح عصره.تمتمك عناصر جعل مسرحياتو 

 


