
 

 
333 

 DOI: 10.33193/JALHSS.34.21 

 

            

 الكوالج في دراما الالمعقول
 

 

 د. منصور نعمان م.أ.
 قسم السينما والمسرح

 جامعة صالح الدين -كلية الفنون الجميلة 

 العراق -اربيل 

 dr.mansornuman@gmail.comايميل: 

 

 

 الخالصة

أهميته ،بوصفه  مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي: ما تقنية الكوالج في نصوص الالمعقول؟. وتجلتحددت 

ما صيغ الكوالج المتبعة في تركيب  موضوعا دراميا يقرن الفنون التشكيلية بالدراما، وتم تحديد هدف هو:

 هما : محورينالثاني: فقد تضمن  مبحثأما ال ووضع تعريف إجرائي للكوالج الدرامي. النص الدرامي ؟

 البعد االنثروبولوجي للكوالج. -1

 الصورة الفنية للكوالج.. -2

 ،في انتظار جودو الثالث: إجراءات البحث، وتم فيه تحديد المجتمع والعينة التي كانت من نص مبحثوفي ال

قشتها. االستنتاجات ومنا الرابع: النتائجمبحث وتضمن ال لمؤلفها بيكيت. واعتمد المنهج الوصفي في التحليل.

واختتم البحث  .اك كوالج في شكل النص ، ويظهر من نقطة المالحظات التي يوردها المؤلفان هن وأهمها

 بالتوصيات وقائمة المصادر والمراجع.

 

 

 

 

Collage in Irrational Drama 

 
ABSTRACT 
The research issue identified by the following question: What is collage technique 

in irrational texts? Its importance appeared as, pairing the subject of drama writing 

to plastic arts, the target is determined as: What is Collage Formula in Dramatic 

Text Composition? Then, we are stating procedural definition for dramatic collage. 

Section II includes: two parts:- 

1- Anthropological dimension of collage.  

2- Technical image of collage. 

In Section III, Research Procedures, and Section IV includes results and 

discussions. Conclusions and the most important one; collage starts from the first 

image in the text and ends with the last one.  The research concluded with 

recommendations and a list of sources and references. 



 

 
333 

 

 المبحث االول

 ف بالبحثالتعري

 

 مشكلة البحث:
بإشاعة روح االغتراب بعد أن أحس اإلنسان بالخراب والتدمير في مختلف   الكونية أسهمت الحروب       

ضروب الحياة ، ورؤيته للبشاعة وما آلت إليه الحياة من تغيير في القيم وانعطاف في التفكير وتدمير للبنى 

ة ، يستطيع االقتصادية ،مما ولد الشك بالحضارة اإلنسانية .وكانت دافعا قويا للفنان أن يبحث عن وسائل  فني

من خاللها أن يعبر عما يشعر به من برم وعدم رضا، انعكس ذلك بالحركات الفنية التي شكلت محور استجابة  

ومنها الحركة الدادائية  التي تعد شكال من أشكال الرفض االجتماعي والفكري والجمالي، وعليه فقد أكد 

تعلقة " بأن العالم ال يمكن التعرف عليه واعتراكه، الدادائيون ؛الذين انطلقوا من مدينة زيوريخ ؛رؤيتهم الم

 سوى

 (.170.ص2002في اطار فقدان الثقة و اغتراب كل االمور ".)جيبهاردت،فولكر،

لهذا كان لجوؤهم إلى المهمالت والكسور والنواقص ،باعتبارها صيغة في التعبير الفني ، فقد قاموا بتركيب 

دوا بلملمتها وتركيبها بطريقة ما؛ لتثير الدهشة ،وتطرح تساؤال في قطع موجودة في الحياة اليومية ، واجته

الحياة يتعلق بوضع اإلنسان ذاته. إن ذلك أسهم برؤية العالم والحياة بطريقة غير تقليدية وتسترعي االنتباه . 

ر (. وكانت الدادائية تقترب من الحياة، مما ساعد على انتشارها في الشع170.ص2002)جيبهاردت،فولكر،

واالدب ،إذ يتحكم الالمنطق في التعبير الفني ، مما وفر خزينا مضافا إلى رؤية العالم من جديد وبزاوية ُعدت 

جديدة ،بوصفها حركة فنية تعتمد البحث واالبتكار ،وفي الوقت ذاته " تهز كل الممارسات التقليدية للفن ، 

(. فقد اجتهد بعض الفنانين بالتالعب 131.ص 2002وتتحدى القيم االجتماعية السائدة ".)بسيوني ،د. محمود،

حتى في اللوحات المعروفة  بقصد "إبراز السخرية ،كما عمل مارسيل دو شامب إلى وضع شاربين ولحية 

(.لقد أطلق خيال الفنان في الممارسة الفنية مما 127.ص 1811على نسخة جيوكاندا".)مولر، جوزيف اميل،

ت الهدم  ،بناء على وفق منظورهم الذي اقترب من فن الكوالج وتراكيبه جعله متحديا جماليا، وعدت عمليا

المتنوعة للصور والخامات، وأرضية لخيال الفنان في مجمل العمليات التي يقوم بها من تقطيع ولصق، وإعادة 

تركيب من جديد ،بحيث تعطي شكال جديدا ،وقد يكون غريبا ومدهشا من مواد بسيطة: خشب ،قصاصات 

 (.170، ص 2002ئد، صور فوتوغرافية ،مواد إعالنية وغيرها.)جيبهارت،فولكر،ورق جرا

إن فن الكوالج رسما ونحتا، شكل ثقبا في عالم المعرفة ، متسما بالتغيير ، فلم تعد األشكال المألوفة كافية 

؛ قادرة على  إلعالن رؤية الفنان الجمالية وأفكاره المتعارضة، بل ما عاد يؤمن بأن هذه األشكال المألوفة

إيصال أفكاره المتسابقة مع الزمن ،وما يحدث فيها من تفكك العالقات االجتماعية ، وسخونة الوضع البشري 

وفي ضوئه، ( 171،ص1880الكوالج " فن ُمدَرك ذهنيا ، ال فن ُمدَرك حسيا " ) ياونيس ، االن ،  ،لذا فإن

المتعارف عليه وإحالته إلى شكل آخر مختلف عن  صارت اللوحة عبارة عن أفكار جمالية ،بعد تمزيق الشكل

أصله .إن الكوالج يعد صدمة تستفز المعرفة، لتشكيل عالم متسع عبر سلسلة من المتغيرات التي يحدثها الفنان 

في صياغة عمله الفني عبر إبراز حالة: التناقض الحاد بين الجزء والكل .المألوف و الالمألوف . التناقض 

، بين خلفية بلون و مركز لوني بلون آخر .تمزيق الشكل وإحالته إلى أجزاء متعددة ، و أحيانا  الحاد في اللوحة

متناثرة من أجل إثارة األفكار .العالقة بين حاضر وغائب ، أي استثمار الميتافيزيقي واستدراجه على الرغم 

تساعد على الفهم وتكتشف  من غيابه .دهشة الشكل بوصفه غير مسبوق وغير معروف ولم يتم تداوله ، دهشة

المعنى ،.فالكوالج يعد تحديا لمفاهيم الحياة ، بمهارات تقنية وفنية وجمالية إلعادة صياغة الحياة وإنتاجها من 

جديد .والسؤال الذي يثير االنتباه : ما الذي أخذته الدراما من فن الكوالج ؟ ،وتحديدا أدب الالمعقول الذي 

شة الشخصية ،ودهشة الصورة . إن الموضوع يعد غامضا ، ومن أجل تحديد عرف بتفكيكه بنية النص وهشا

 الموضوع  وضع السؤال االتي:ما تقنية الكوالج في نصوص الالمعقول؟

 

 أهمية البحث والحاجة إليه:
بوصفه يتطرق إلى قضية شائكة بالكتابة الدرامية والمتعلقة بدرجة األخذ من  فن  ،تتجلى أهمية البحث  

الكوالج وتوظيف الصيغ الكوالجية في الفن التشكيلي  في تركيب النص الدرامي وبنيته. ويفيد البحث: مؤلفي 

 جه .في العراق وخار اآلدابالباحثين في كليات الفنون الجميلة ، وكليات والدراما و الدارسين 
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 أهداف البحث :
 : ما صيغ الكوالج المتبعة في تركيب النص الدرامي ؟البحث لتحقيق الهدف اآلتي يرمي

 

 البحث:فحدود 
 الحد المكاني: فرنسا 

 1823الحد الزماني :

 الحد الموضوعي: الصورة الكوالجية في دراما الالمعقول.

 

 مصطلحات البحث :
يلصق ،وفي إالنجليزية يمكن   coller"كوالج من الفعل الفرنسي كولرإن مصطلح collage الكوالج:      

استخدام  الكلمة كفعل وتعني تثبيت ورق أو أشياء على سطح ثنائي 

(. والتعريف التشكيلي ،يعني تقطيع الشيء إلى أجزاء مختلفة 128.ص2001األبعاد".)السباعي،د.هويدا،

 ختلفا عن األصل .ولصقها من جديد ، وبعد ذلك  يظهر ذلك الشيء م

التعريف االجرائي للكوالج الدرامي: عملية تحويل يرتئيها المؤلف الدرامي لصور الواقع عبر تقنية الكتابة  

لصياغة الصورة  -الكلمة ،الجملة أو الكلمة ،الجست -من خالل : التقطيع والتركيب والتداخل بين األجزاء

 ي التعبير الدرامي وأوقع أثرا، لتحفز على التفكير والتأويل .األدبية المغايرة للمألوف، وتكون أكثر ثراء ف

 المبحث األول: البعد االنثروبولوجي للكوالج  :(االطار النظري )الفصل الثاني 

 

    Intellectual structureالبنية الذهنية: -1

السومري ، أن في  قد هيمنت الفكرة اإللهية على اإلنسان وعايشها في الحضارات األولى فقد " افترض الفكرل

(. ويعني ذلك ،اقتران 123.ص1871كل إنسان روحاً إلهية ، أو إلهاً شخصياً يرعى شؤونه : ) الحوراني ، 

المرئي بغير المرئي ، وتجلى ذلك في ما أسفرت عنه ثقافة تلك المجتمعات التي تطمح بزيادة قوتها وترسيخها 

ة القديمة إلى فن كوالج نحتي، وتجلى ذلك بوضوح كبير لوجودها، ففي النحت دأب إنسان الحضارات العراقي

بمنحوتة )الثور المجنح( وكان فنان تلك الحقبة التاريخية يقصد التعبير عن مفاهيم متعددة تقلقه، مما دفعه 

برأس  -للتعبير عن أفكاره بطريقة مختلفة ،إذ جعل من المنحوت عالما مكتظا من األفكار والقيم فالثور المجنح

إن صورة الشكل البشري والحيواني تعد غريبة بالمقارنة مع  وبخمسة قوائم-وجسد ثور وجنحي نسرآدمي 

الواقع ، إذ ال يوجد بشر أو حيوان على هذه الهيئة ،إال أن البنية الذهنية لفنان تلك الحقبة التاريخية ،جمع 

طائر . فالمنحوتة العمالقة أجزاء من الشكل البشري والحيواني وهي : رأس بشري ،جسد حيواني، جنحا ال

جاءت تعبيرا عن سيادة اإلنسان وتسيّده لما يحيطه ، على إعادة صياغة الوجود البشري ،من خالل مفرداته ، 

بلورة فكرة مغايرة لكل الخصائص المرجعية الثالثة التي تم  في المنحوته ، ويالحظ ،أن المنطق الكوالجي 

كّون المعنى اآلخر المراد إبرازه وتشكيله جماليا ، وبذاك تمت فلسفة  استقاء المنحوتة منها .إن عقل الفنان

 األشكال التي عبر من خاللها على القصد المتخفي في الشكل الكوالجي  النحتي.

وفي ملحمة كلكامش السومرية ،كان اإللهي واإلنساني يشكالن معا وجود البطل كلكامش، واألمر ذاته مع 

إنسان بفعل معاشرته للمرأة التي حولته إلى كائن بشري  .إن التداخل بين اإللهي أنكيدوا الذي تحول إلى 

واإلنساني ،يعد كوالجا يجمع الجزء بالكل ،المرئي بغير المرئي. لقد اقترن اإللهي باإلنساني في الفكر القديم 

 يكون إلهك إلهك وشكل حضوا فاعال ،فعندما" تخطط للمستقبل يكون إلهك إلهك ،ولما ال تخطط للمستقبل ال

بوصفها تمثل امتدادا (.وإذا عد اإلنسان جزءا ،فإن اآللهة تعد كونا،123.ص1871".) الحوراني ، 

وبذلك يكون االرتباط بين الجزء والكل ارتباطا متماسكا "، فالتجربة تنتقل من األجزاء إلى كل  ميتافيزيقيا،

.ص 1818د وفي نظام المعرفة ".)جيمس ، وليم ،،والتعامل مع األجزاء على أنها أساسية في نظام الوجو

111.) 

على المستوى  -الكونية–وتأسيسا على ما  تقدم ، فإن الجزء يشكل محورا مؤثرا بصياغة العالقة مع الكل 

العقائدي، وبالمعنى نفسه في بناء الصورة الكوالجية في النص الدرامي. بوصف"  األجزاء في التجربة 

.ص 1818الحسية ،تتحول إلى كليات بإضافتنا التصورية " لها.)جيمس ، وليم ، اإلنسانية هي المدركات

أن ال تفهم الصورة باعتبارها انعكاسا حرفيا للحياة ،ألن عملية التحوير والتغيير بالصورة  (. ولهذاينبغي111

ق إحساس أو يمنحها القوة في التعبير وإيغاال باستجالب المعنى ،فالصورة  في موسوعة برستون" إعادة خل
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(. لهذا فإن األجزاء التي تدخل طرفا في 22،ص1811شعور في العقل يتم بوساطة إدراك مادي".)

  .وغيرها  تستشري في الكل وتشكل محورا مؤثرا( الجست)الحوار:الكلمة،الصوت،

 

   Taboo and context: والسياق التابو -2

،وعمق شكل الوعي المسموح وغير المسموح به أسوه بالبعد تقاليد ثقافية في المجتمعات  (التابو)لقد شكل       

إن مجتمعات ما قبل التاريخ ، حددت محورا تدور حوله أي محاولة اكتشاف للمركز ضمن الطبيعة  األخالقي.

التي يخشون مظاهرها بقوة وما بعد الطبيعة .لهذا فإن فكرة المركز والمحيط ،فكرة في جوهرها تعميق لمفهوم 

من هنا كان للطوطم بعد كوني، وصفة يقترن بها بغير المرئي وإن كان الطوطم مرئيا، لذا يتم . (التابو)

استرضاؤه بتقديم  النذور، بوصفه مركز المجتمع وإطار بنيتهم الذهنية .إن إيجاد رمز لغير المرئي ، و إضفاء 

خية، وبالتالي  تَشكَل عقد بين صفة المركز على كيانه داللة على عظم التفكير البشري في تلك اللحظة التاري

على اإلنسان والقوى غير المرئية ، ففتح طريقا تداوليا بين ما يساورهم من أفكار وتساؤالت حول الكون .

 المتعدد الذي يحدد (التابو)تقاطعا متوازيا مع الحياة، والحياة قائمة ضمن تشكل المحظورات الرغم من أن 

لمحظورة والمحرمة ،والمساس بها فعال أو لفظا، يشكل لعنة باعتباره مقدسا، ؛ لهذا فإن األفعال اة الحياةطبيع

يسبب لعنة بسبب  عقائدي  بالمحظوراتوالمساس ، لذا ينبغي الحفاظ على هالة القدسية 

هما التقديس والتدنيس  بوصفه خطرا ،  :يحمل صفتين (التابو)(. لهذا فإن 318.ص2001)الشربيني،لطفي،

لقد تنوع)التابو( وتطور مع تطور  (.31.ص 1813ه ذات الوجهين .)فرويد ،سيجموند ،يتطلب تفهم خاصيت

 الحياة

وتوزع بصيغ قوانين وأعراف وتقاليد ونظم اجتماعية  فانه تحولوإذا كان ذا طابع سحري وديني  في السابق ،

اق المستجدات في برفضه ضمن سي (التابو). من هنا كان الكوالج على تماس مع معاصرة وأخالقية وسياسية

الحياة ،وما يحدث فيها من تطور للمحظورات التي شكلت عقدا في حياة اإلنسان وكل المحظورات تعد مادة 

للمؤلف الدرامي، ليوظفها على وفق خياله ويمنحها صورة كوالجية مضغوطة ومشحونة بالرموز عبر تقنية 

.إن رؤية المؤلف الكونية كانت دافعا مهما  –أفكار –الكتابة من خالل : شخصيات و أحداث و مواقف و صور

يكتشف )التابو( جماليا  ،لهذا فان المؤلف،وجوده  يزدرالتي تلإلحساس بالضغوط المتزايدة للوضع البشري 

 بصورة مغايرة ، ليكتسب معناه الجديد والمختلف عن السائد والمألوف.    ويقدمه 

 

 المبحث الثاني

 الصورة الفنية للكوالج

 
 Collage formالشكل الكوالجي :-1

إن التالعب في صورة  الشكل ، يعني تقطيعه ثم إعادة لصقه  وبالتالي يكون النص األدبي في شكل جديد  

.والدراما تأخذ من الفنون المجاورة و منها الفن التشكيلي: الرسم و النحت، فالشكل الكوالجي هو شكل مأخوذ 

يعاد تشكيلها من جديد ، بحيث تشير أجزاء منها إلى الشيء المأخوذة منه من أشكال واضحة المعالم ،ومعرفة 

، ولكن الشكل الكوالجي ، يختلف عن الشكل األصلي له ، ألنه تجميع أجزاء أو قطع ويتم تركيبها بصيغة 

اء مختلفة عن أصلها ، فيولد معنى جديد.  إن الشكل الكوالجي ، تجميع تركيبي لكل ما يؤخذ ،لذا فإن األجز

المأخوذة من مصادر مختلفة  وزجها بعالم متخيل ، يحمل في ثناياه طاقة للتعبير عن هذا العالم ، إذ لم يعد ) 

التابو ( بكاف للتعبير عما يشعره الفنان و يدركه ، إنه بحاجة لخرقه واكتشاف المناطق المعمية فيه ،من خالل 

لذي اقتلع منه .إن ذلك يحدث صدمة بمعرفتنا ، كأن استدراجه و رصه بعالم مختلف ، ال ينتمي إلى الوسط ا

يكون :نصا دراميا أو قطعة موسيقيه ، أو تمثاال ، أو صورة ، أو أي شيء .والصدمة تكون بإعادة تشكيل 

صورة فنية تعد جديدة وكاملة الحقوق ، من األجزاء والقطع . إن الصورة الكوالجية تنحو باتجاه التوسع و 

ها تستفز معرفتنا و مرجعيتنا ،وتقلق إيماننا بالمألوف . وذلك يتحقق من خالل     المجاز النمو واالنتشار إن

باختالفه يشكل انتماء إلى الصورة الفنية البارعة التي يشكلها المؤلف في نصه  " تساعد الصورة الفنية على 

إعادة صنع العالم ،فالصورة األدبية موجهة ال إلى ابصارنا فقط، بل إلى جميع 

(. ومن الطبيعي ، أن الصورة الكوالجية  في 320.ص 1883حواسنا.)كوجينوف،ف،ف،وق.د.سكفوزينوف،

حال تكرارها باستمرار أو اتخاذها  لصور كوالجية جديدة ، إنما تشكل و الحالة هذه رموزا في ثنايا النص ، 

 ترتبط كليا ببنيته دون أن تحدث خلالً أو شرخاً فيه .
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دة االتجاهات ، أشبه بالمقوالت الفلسفية المتحركة بأكثر من اتجاه ، ففي" األدب يجري فالكوالج صورة ، متعد

(.ولهذا فإن 318.ص1883تكوين الصورة بمساعدة األلفاظ". )كوجينوف،ف، وق.د سكفوزنيكوف، ق.د،

ً ولهذا ف-إدراك الصورة الكوالجية في النص  ً عقليا إن " ال باعتباره صورة حيه فقط وإنما تدرك إدراكا

استعمال مصطلح الصورة على أساس أنها اللفظة الوحيدة الممكنة لتشمل كل أنواع التشبيه " 

. ، ص 1811)برنستون،
22 – 23

( .وال يمكن أن يفهم الكوالج داخل بناء معمار الشكل الفني للنص الدرامي إال  

ها لتشكيل صورة مجازية تثرى على أساس أنه جزء من اللغة، و يكون فاعل الحضور لتعميق مفهوم اللغة ذات

النص و تشير إلى المتغير ، و ترفض التابو ،والكوالج بهذا المعنى يقرن وبذلك تتشكل صورة الكوالج 

بوصفها رموزا، يشدد عليها المؤلف بقوة من أجل خلق نوع من االستجابة. إن الكوالج ، الذي يتشكل جزئيا 

كة وهذه األجزاء الكوالجية تنتمي إلى النص أسوة بالتجربة في النص ، إنما يشكل تجربة حسية ملموسة مدر

القيمة الفنية ألنه  اإلنسانية  ، لهذا فإن وجود كوالج مهما كان جزئيا ، وقد يكون غير منتبه إليه ، إنما يبلور

 يكون األساس في حال التكهن بتجارب جديدة .وإذا كان نص الالمعقول ، يستجدي من اللغة طاقتها الثقافية

ببناء الشكل الذي يبدو مفككا ، ممزقا ، فإنه يعود ثانية إلى اللغة التي يرى فيها أنها ممزقة ، والى قوانين 

محقت الحياة بقسوة كبيرة ، بهذا المعنى فإن اللغة في نصوص الالمعقول ، تستحضر ثقافات متداخلة ، لتعبر 

ني ، بين جزء و كل ."فالكل يأخذ معناه من عن اإلنسان ، الذي يحيا بين مقدس و مدنس ، بين حياتي وكو

(.لهذا يتغير المعنى عبر نوع العالقة بين الطرفين" فمعنى كلمة أو 118.ص2001الجزء".)بوزيد،بومدين،

جملة أو عبارة يتوقف على البناء المنطقي، والتحرك ذهابا وإيابا بين الجزء والكل حتى يكون لنا فهم متماسك 

 (.   118.ص2001ن،في ذاته".) بوزيد،بومدي

لهذا فإن الصيغ الكوالجية المتعددة في بناء النص و حركته ، إنما هي تساؤالت في الفكر ، و تدفع لبناء     

تصورات مستجدة وباستمرار عن الحياة وما يعتمل داخل سريرة اإلنسان .والكوالج يستقي صورته األدبية من 

غل المؤلف ببناء الصورة األدبية عبر سلسلة الصور الغروتسكية خالل الغروتسك المعتمد على المبالغة ،إذ يشت

 التي تعد واحدة من صيغ الكوالج  وتوظيفه. 

 Collage in the dramatic textالكوالج في النص الدرامي:    -2 

تلك مثلما يأخذ الكوالج منطلقاته من صور الواقع والبيئة والمفاهيم والقوانين المتسيدة ، فإنه يعيد تشكيل 

الصور  بصيغة كوالجية ، بقصد خلق ترددات لذلك الواقع أو تلك البيئة أو المفاهيم المتجذرة وكأنه يعيد 

إنتاجها من جديد على وفق شكل فني يكون متسما :بالتنافر أو التناقض أو االختالف ، وفي الوقت ذاته يسعى 

داخل الكوالج ذاته ،فهو يسعي  إلى االنفصال من إنها رؤية ضمنية  -الحياة -إلى المواءمة وااللتصاق بالواقع 

جهة وااللتصاق من جهة أخرى ، ويشكل الكوالج قيمته الجمالية  بتلك الذبذبة بين القطبين. داخل النص بعملية 

التقاطع والتداخل بين البطل وما يحيطه ، تقاطع ال هوادة فيه ،إال أنه يخلق نوعا من التقابل بينهما ، بين البطل 

 خرين أو الظروف المحيطة باألبطال، مما يوسع بناء الصورة الكوالجية ويمنحها دفقا من المعاني.  .واآل

ما يجعل النص حيويا وخالقا في اكتساب تلك العوالم المتعددة ، كاملة الحقوق في دفاعها واستماتتها من م    

الحدث الدرامي والساعية للتعبير  أجل إثبات وجودها ، وخير من يعبر عن ذلك ، الشخصيات المتواجدة في

عن ذاتها أو للكشف عما يجول في أعماقها وقد يتخذ التعبير مسالك متعددة ومختلفة ويدخل الكوالج بصيغة 

ومن الصعوبة بمكان تصور عالم  -الجمالي  -المختلفة في شكل بناء النص ،ليكتسب مشروعية المتخيل األدبي

المستوى الدقيق النشط من الفاعلية العالية ، وعليه فإن الكوالج يدخل في خيالي ، دون عمليات مترابطة بهذا 

صميم الشكل الفني للنص ، ويتح فرصة كبيرة إليجاد معالم مغايرة وأشكال تزيد من طاقة النص ، وخلق 

ر حيوية متجددة . ففي نص) أوديب ملكا( لمؤلفها سوفوكليس، برزت مشاكسة اآللهة للبطل حدا دفعته لالنهيا

والسقوط، بدءا من النبوءة وانتهاء بتحوله من ملك إلى شحاذ. إن  صورتي البطل، كوالجية الشكل، فضال عن 

 دخول اآللهة طرفا بتحطيم أوديب، وبذلك تجلى البعد اإلنثروبولجي في تركيب السياق.

، بين اسخيلوس و يوربيدس والمضحكة الالذعةأما نص) الضفادع ( لمؤلفه ارستوفإنيس فقد استخدم السخرية 

إن طبيعة السخرية ، كون ارستوفإنيس  ذهب إلى عالم األموات  وهذا المكان ال  .، في إياهما الشاعر الخالد 

 (يوتوبيه )يصله احد إال بعد المفارقة من الحياة ، لكن قدحات المؤلف ،جعلت منه يستقطب أمكنة بعيدة ، 

 و يقحمها بمساجالت كالمية مضحكة .  ويدخل شاعرين لهما من القوة و العظمة

ويالحظ السخرية المرة غير المتوقعة  التي تعد جزءا غروتسكيا اعتمده المؤلف ليشكل مستوى من مستويات 

 الكوالج ، بين مكانين هما : الموت والحياة .

تطوره أما شكسبير فإن نصوصه حافلة بالكوالج ،ومنها نص )هاملت(،إذ يظهر الشبح طرفا في الحدث و

وتفعيله، والشبح يراه هاملت لكن أمه ال تراه ،وكانه بذلك يعيد للطقوس السحرية جذوتها. إن كوالجية صور 
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هاملت ، غير  المرئي ، يكون مرئيا  لبعض األبطال، مما يحدث متغيرا في طريقة التفكير واستقبال موضوع 

التي تقرع ناقوس الخطر. إن حدة الفصل بين الشبح. وفي نص) يوليوس قيصر(، يكون الحلم بمثابة النبوءة، 

الحلم واليقظة من جهة وتداخلها ضمن نسيج النص من جهة أخرى ،إنما يعكس صورة كوالجية  تمتد ببعدها 

اإلنثروبولوجي. وفي نص آخر لشكسبير" حلم ليلة صيف، يستبدل شكسبير برأس )بوتوم( رأس حمار، وهو 

(.ويالحظ تداخل 17.ص2002أم رجل برأس حمار ؟".)نعيم أقبال،يشير إلينا، هل هذا حمار بجسم رجل 

 اإلنساني والحيواني بالشكل، مما  يحفز على االنتباه عبر الصيغة الكوالجية التي يتبناه المؤلف.

باالنتباه، أن الكوالجية تشتغل في التراكيب اللغوية لبنية النص ذاته، ويأخذ مساحة جديدة في تركيب والجدير 

لدرامي وتشكيل حياة جديدة في المتخيل الدرامي ، لذا فإن التركيب الكوالجي من: الكلمات ، والجمل ، العالم ا

والعبارات ، تسهم بدرجة كبيرة بفاعلية الكوالج ذاته . إن مهارة المؤلف تتجلى في كيفية اكتشافه للعالم 

ة أو متشظية أو مغايرة وتحمل في والتعبير عنه ، إن ذلك يمنحه مساحة مضافة لخلق صورة ، قد تكون مجزأ

جنباتها االختالف ، لكنها صورة ماهرة في توصيف االختالف بين عالمين متشابهين ومختلفين وهما : العالم 

 –الدرامي والحياتي ، فاألول يستند إلى الحياة ومعطياتها وصورها  وألوانها ، لكنه يختلف عنها  في الكيفية 

التي يمتلكها المؤلف ، الرؤية المعمقة للعالم ، والمكتشفة والمغايرة التي تعيد بمعنى الرؤية االستراتيجية 

يتحقق عبر  –ترتيب الحياة جماليا واكتشاف المناطق األكثر جاذبية وحيوية فيها. إن جمال النص الدرامي 

ة بين المتغيرات في اإلطار اللغوي للنص الذي يسفر عن شكل يتخذ سياقه من خالل الصور ،فكل "عالق

 أو أكثر كلمتين

إن غنى الكلمات (. 31. ص1817مشتركتي الحضور ، يمكن أن تصبح صورة . ) تودوروف ، تزفيطان ،  

في تنوعها ومرونتها في التعبير عن مختلف الخلجات الداخلية ،فضال عن صيغ التركيب الذي يصوغ وجهة 

ي يجتهد المؤلف ببلورته ؛يسهم بإنشاء الصورة الكلمات  باتجاه الكشف عن المعني، من هنا يكون للتنسيق الذ

"فإذا كانت العالقة بين كلمتين عالقات تماثل ،ففي ذلك صورة هي التكرار ،وإذا كانت عالقة تقابل ففي ذلك 

(.إن التراكيب اللغوية للنص تكشف الفاعلية 38.ص1817أيضا صورة  هي نقيضة ".) تودوروف،تزفيطان،

ى أكثر انفتاحا للصورة الدرامية .بشكلها المتسم بالغرائبية ،نتيجة حالة التذبذب النشطة للكوالج ، يعطي معن

بين أجزاء النص ومحاوره والرموز التي يبثها. وفي ضوء ما تقدم ، يمكن االلتفات إلى حقيقة اشتغال المؤلف 

ر تعبيرا عما يريد على المنطق الكوالجي ، بوصفه وسيلة من وسائل القطع و اللصق ،وبالتالي تكوين شكل أكث

المؤلف الوصول إليه ،فتقطيع الصورة وتجزئتها وتوزعها وتشظيتها ،يدفع للتفكير بوصفها صورة ذهنية، ال 

بوصفها انعكاسا لصورة حياتية. والصورة األدبية البارعة ال تكون بتنضيد الكلمات تباعا ، لتوضيح معنى 

شكال لتعبر عن معنى، أو تثير سؤال  من خالل: التقطيع ،  وإنما العكس ، فإن الصورة الكوالجية ،إنما تقترح

التداخل في األفكار ،الصمت أو إطالق صوت ، أو ضحكة أو جيست نفسي .إن تركيب تلك الصورة الفعلية 

تكون صورة للفعل و تكوين للشكل المنبثق من خلخلة الصورة األصل  -وإن بدت متقطعة مهشمة -المجزأة 

 وتركيبها من جديد . 

 

 الدراسات السابقة :
توظيف الكوالج في عروض المسرح المعنون :رسالة ماجستير،( 2012دراسة : المفرجي ، ظفار احمد)

 العراقي .

ضم الفصل األول ، مشكلة البحث وتمحورت في اطالق التساؤل اآلتي : هل ان توظيف الكوالج في العرض 

المسرحي يساهم في تطوير العرض المسرحي و الصورة البصرية معا ؟. وتجلت أهمية البحث في تسليط 

ا هدف البحث فقد الضوء على واحدة من التقنيات العملية و الرئيسة بتقديم عرض مسرحي غير معتاد . ام

كان: الكشف عن الكيفية التي عالج بها مخرجين عراقيين الكوالج في عروضهم المسرحية .وضمت الحدود 

اما الحد المكاني : مسارح  بغداد وأُختتم الفصل    2012 – 2010لبحث عروض مسرحية من   لزمنيةا

، األول : و فيه عرض متكامل ألشكال  بتعريف المصطلحات .واشتمل الفصل الثاني ،اإلطار النظري  مبحثين

الكوالج في الفنون و التطبيقات للوصول الى تصور شامل عن طريقة عمل الكوالج بشكل عام . اما المبحث 

الثاني :  الكوالج في المسرح وقد استعرض حاالت ورود الكوالج في العرض و تأثير اجراءات التقنية على 

اجراءات البحث ، تم -وفي الفصل الثالث  لكوالج المسرحي عالميا .العرض ،متخذا نماذج ألبرز مخرجي ا

تحليل عروض اختيرت قصديا هي : الظلمة  .عربانه  .عبد هللا السائب .اما الفصل الرابع فقد اشتمل على 

 النتائج ومناقشتها واالستنتاجات وأهمها:
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ة ممكنة و يؤدي الى التكثيف و يسمح المنظر التركيبي بأجراء استخدامات متنوعة  في اصغر مساح-1 

 السرعة

يحقق التضاد البصري المعتمد على سلسلة من اجراءات استخدام اجهزة الخدع البصرية و اإلضاءة و  -2 

كيفية استخدامها و الحرص على عدم تجاور هذه اإلجراءات البصرية بالتباين بين األلوان او سطوع و شدة 

 بصريا متنوعا يتوج بالكوالج . استخدام الضوء فيها مما يحقق عرضا 

اسهم التكرار من خالل اعادة اإلجراءات ذاتها لصق و استبدال الشكل و تغيير المعنى الى ايقاع ثابت رسخ  -3

 الهدف و الفكرة من العرض .

 واختتم البحث بالتوصيات والمقترحات وقائمة المصادر

ج في العرض المسرحي، وصممت الدراسة في ضوء ويالحظ ان الدراسة المفرجي ،اولت االهتمام الى الكوال

الهدف الساعي الى تقصي الكوالج وكيفية توظيفيه عرضا. بينما  البحث الحالي  يتقصى الكوالج في تركيب 

، فضال ياجنبي نصالنص الدرامي، وقد حلل المفرجي عروضا محلية بينما بينما سعى البحث الحالي بتحليل 

ت التي  ضمتها دراسة المفرجي كونها انصبت على العرض المسرحي، بينما عن اختالف كبير باالستنتاجا

 ذاته.. النص الدرامي البحث الحالي اتجه صوب نص المؤلف، مستخلصا استنتاجات عبر

 

 الثالث مبحثال

 إجراءات البحث

 
 مجتمع البحث: نصوص مسرحيات الالمعقول

وعدد  ويل بيكيت.ملمؤلفها ص ودو،جعينة البحث: تم اختيار عينة قصدية وهي : نص مسرحية في انتظار 

 من القطع المتوسط. 111شخصياتها خمس: استراجون ، فالديمير، بوزو ،لكي، الغالم. وعدد صفحاتها 

 اداة البحث: ما أسفر عنه االطار النظري. المالحظة.

 الوصفي: طريقة البحث: اتباع المنهج التحليلي 

جودو: في انتظار تحليل العينة 
(1)

. 

 

المحاط  -العراء -لشاسع مختصرة وواضحة بدءا من الفضاء ا إن إشارات المؤلف لتشكيل فضاء النص ، كانت

بشجرة، مساًء . إن هذا التوزيع على بساطته يعد عمقا لبناء الصورةوهي صورة كوالجية منبثقة من المكان 

المتخيل لعالم من األبطال ، إنما يشير المؤلف فيها إلى ما ستؤول  إليه أوضاع األبطال و الضربات الموجهة 

ه . ويجدر االنتباه، إلى بداية النص التي شكلها المؤلف، صورة إليهم ،واالنسحاق الذي يعيشون تحت وطأت

كوالجية كونية، سرعان ما ستستشري في مفاصل النص عبر صورة كوالجية ضمنية تشكل تقطيع و استدعاء 

وتضمين للمعنى األول ،التي خرق بها المؤلف السائد و المألوف ، ليستدعي حياة أخرى ، بكلمة أخرى 

رئي ، وإذا كان الحوار هو التواصل االنساني ، فإن الصمت يعد قطيعة له . و على وفق ما ،استدعاء غير الم

تقدم ، فإن الكوالج يقع بين الرموز اللفظية من جانب، و الصمت من جانب آخر.إن ذلك  يعد مستوى آخر من 

ية الملفوظ ، يمكن أن الكوالج في تقنية كتابة النص التي أخذت مساحة واسعة في تركيب النص ذاته ، استمرار

، يبحث عن معناه ،وإن حركة الرموز اللفظية تصطدم حينا مع المعنىتؤول باعتبار الصمت فضاء غير محدد 

الصمت لتشكله،  فيحدث صراع بينهما . توازي المتناقضين بين الرموز اللفظية والصمت فيشكل وجودهما 

لهذا فإن هذه التقنية توازي الحضور والغياب ،  معا صورا كوالجيه مستمرة على طوال شكل النص الدرامي

والحياة والموت، إنه كوالج قابل للتأويل في أكثر من زاوية .وفي ضوء ما تقدم سيتم التطرق إلى الصور 

 الكوالجية  في النص وهي :

 القطع و تجزئته: -1

يرة ألصلها وان كانت يدخل القطع عنصرا اساسيا في بناء الحوار وإعادة تشكيل الصورة بحيث تبدو مغا

منبثقة منها. إن قطع الحوار وفقدان استمراريته في الفكرة الواحدة أو الموضوع  ، يعني تجزئة الحوار ، 

فيتشكل من خالله صور غير متوقعة ، صور تتسم بالغرائبية أو الحلمية ، صور تتسم بقفز على التسلسل 

يرة. إن الصورة الفنية البارعة ال تكون بتنضيد الكلمات المنطقي لها ، لكنها في الوقت ذاته تنشئ صورا مغا

                                                           
 نتيجة لتكرار االشارة لهذا النص ،سيتم  االكتفاء بوضع رقم الصفحة بين هاللين داخل المتن.( 1)
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تباعا الحتوائها على صورة لتوضيح معنى ،وإنما العكس ، فإن الشكل الكوالجي للصورة المقترحة يكّون 

صورة للبشرية . ومن المؤكد أن الشخصية البطلة تكون طرفا حيويا بتركيب الصورة الكوالجية، وتتظافر 

ا :األفكار ، الشخصية ،الصمت ،التقطيع ،تقنية الكتابة البارعة للمؤلف في بناء الحوار أو عناصر عدة بتكوينه

"فالديمير أن تعامل رجالً .. ) يشير :إطالق صوت ، أو ضحكة ،أو رقصة ، أو غناء وكما في الحوار اآلتي

. إنها صياغة الحوار (32إلى لكي ( .. على هذا النحو .. إنني اعتقد .. كال .. إنسان .. انها فضيحة)ص 

وتقطيعه ، وعدم إتمامه ، يشكل مجموعة صور تتراكب مع بعضها فقد خلق صورة كوالجية متنافرة 

جازات الكلمة تندرج مع مجازات ماألطراف ، صورة متشتتة ، ال تضم مركزاً لتنبثق الصورة . وبالتالي كل 

 . الكوالجيةن مستويات بناء الصورة كلمة بالتجاور ، لتصوغ مستوى آخر م

 االختفاء الظهور :-2

(1ص" فالدمير : إنني سعيد برؤيتك مرة ثانية . لقد ظننت أنك اختفيت إلى األبد ".) 
 .

تكشف صورة االختفاء 

ومعاودة الظهور،أكثر الصور الكوالجية تكرارا ، وتتحول من ظهور إلى اختفاء وظهور مادي إلى رمزي 

ان تحت وطأة االنتظار الذي سيتحول بدوره من صوره ملموسة للبطلين بدإلالت متغيرة . فكال البطلين رازح

المثقلين إلى صورة ذات بعد رمزي متعدد التأويالت . إن الكوالجية هاهنا مزجت الخفي بالظاهر ،وكأن 

 التقاطع بين العالمين تقاطع لوني قابل لإلدراك الداللي . 

 : كال هنا و ال هنا-3

.وههنا تتبلور مالمح الهنا  (7")صقول : " لو لم أكن هنا . أين يمكن أن أكون ؟ في واحدة من مقاطع حوار ي

والهناك ببعدها الميتافيزيقي المتسم بالمجهولية  . و الهنا يشكل عذاباً أرضياً . إنه مستوى كوالجي آخر  بين 

لهنا مدرك حسي أما الهناك األرض و السماء ، بين الرغبة بالحياة والتطلع إلى أمكنة فردوسيه ، بالتالي فإن ا

فمدرك ميتافيزيقي ، وفي ضوء التعارض بين عالمين: المدرك الحسي والميتافيزيقي تتجلى الصورة 

 الكوالجية . 

وكأنهما قطبا الجذب واالنقالب ، فالكل يتطلع إلى  لالبطاليشكل محور األرض والسماء ، نقطة جذب        

لهذه المتغيرات . فيشكل الوصف السردي للون السماء الشاحب و  السماء يتفحصها . يجتهد بإيجاد معنى

المضيء . صورة كوالجية إذ يتم لملمة الصورة بين األربعة المتطلعين للسماء و كأنهم يمنون أنفسهم 

(.و الغريب في هذه الصورة الكوالجية . الكل يتحرك ميتافيزيقيا بوزو 32-33باالرتحال  إليها .)ص ص

الغبي والبائس ، المشرد  ،الضعيف،والعبد واستراجون . هذه صورة تجمع السيد القوىولكي فالديمير 

الجائع.إنها صورة كوالجية بمعناها الثري ، المعبر عن لحظة من لحظات البشرية المضيئة ، بصيص أمل ، 

الباحثة عن  يصعب إمساكه . و كأنها لحظة ال تتكرر ، فكل شيء ُعدّ متوقفاً ، إال من لحظة ضعف البشرية ،

 إنسانيتها في ظل حياة تبحث عن المعنى في وجودها، وكأنه الالمعنى. 

 الكون و اإلنسان : -3 

بعد دخول الغالم يتطلع استرجون إلى السماء وقد أصبح الوقت ليالً ، فيظهر القمر في المؤخرة و يصعد    

 إلى السماء وال يتحرك .

 " فالديمير : ماذا تفعل؟.     

 استرجون : شاحب من أثر اإلرهاق.        

 فالديمير : هه؟        

(.  هذه الصورة الكوالجية ، الغنية 12استراجون : من صعود السماء و التحديق إلى أمثالنا " .)ص       

ا بالرموز والدالالت ،بمعنى اقتران الكوني بالبشري ، صورة تشير الى الميتافيزيقيا التي يبحث اإلنسان فيه

عن معنى لوجوده في ظل رؤيته العميقة إلى نفسه الخاوية . وكان الكون قد أرهق تماما من البشرية التي تزيد 

من لوثة الحياة . هذه من اللحظات التي تستذكر ، وكأنما يستعيدان الذاكرة ،وال يكتفي البطل ، بل يقول : لقد 

والدفن . فالحياة مستمرة والموت نقطة المفارقة مات ودفن كل هذا بمعنى أن كل شيء في طريقه إلى الموت 

.الكوالجية ،هنا ، بين الماضي واللحظة الحاضر . بين صورتين :محاولة انتحار استراجون ، و إنكار 

فالديمير له . صورة المشطور شطرين بين المعرفة الهائلة والجهل المطبق . صورة كوالجية فزعة ، خربه ، 

ياة واألنظمة التي تهشم الرؤوس . وتجلى ذلك بصورة مدهشة عن طريق القبعة مدمرة ، حطمتها آليات الح

(. 21ستطيع أن يفكر بدون قبعته ")صالتي توضع على رأس لكي . قبعة التفكير .يقـــــول بوز إن لكي : "ال ي

شكال لهذا فإن خطاب لكي الطويل ينطلق بعد أن توضع القبعة على رأسه . وكأن قبعات التفكير شكل من أ

األقنعة التي تذهب بعيداً في عملية مخاطبة الالمرئي بعد محي التعبيرات كاملة أو توحيد خاصية الوجه . لهذا 

 ، فإن القبعة تعبير عن استدراج  الالمرئي و جعله مرئياً. 
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بعة لكي وفي ضوئه ،  ماذا يعني تكرار حركة تبادل القبعات . إنها لعبة،تثير االنتباه تقدم سخرية ، تقرن بق

الذي قال  حواره الطويل المليء باألشياء البعيدة و القريبة ، إنه غوص بعوالم لم تفتح بعد، إنها تجربة 

 اإلنسانية بكل مرارتها وجزعها وخوفها ، وهذا الصوت حين ينطلق يكون هادراً .

لعبة  التبادل وصوالً ما الذي حدث بالتكرار؟ أليس هو بناء صورة؟ صورة بين الطرفين ، ولعبة القبعات هي 

 إلى تثبيت القبعة. 

 " فالديمير : هل تناسبني ؟     

(. وعليه فإن بناء الصورة الكوالجية المتحركة 81-80استراجون : من أين لي أن اعرف ؟ " )ص ص   

بعملية االنتقال بين الطرفين تزيد من التوتر وتثير االنتباه و تتحول من قبعة للتفكير ، إلى قبعة للصدمة الثقافية 

جية ، صورة الدالالت المتعددة التي يمكن ، والوعي الثقافي وبالتالي يتبلور مستوى آخر من الصورة الكوال

اشتقاقها من أدوات بسيطة تتحول إلى شفرة دينية وسياسية وفكرية واجتماعية ،القبعات تختزل الصورة 

الكوالجية ، وهي في حالة عدم االستقرار و الثبات ؛لتحيلنا إلى الهزيمة األكبر التي منيت البشرية بها منذ 

 لتفكير، بوصفه العالج السحري لكل ما مر به اإلنسان .بدايتها وهي تضع قبعات ا

  القلق والتشتت:-2

في لحظة تنبجس محنة القلق وما ينتاب فالديمير حين يقول:" كيف أعبر عن نفسي ؟ أشعر بالراحة وفي نفس 

قدرته .األزمة الروحية للبطل ،وتأزمه وعدم  (1)صالوقت .. ) يبحث عن الكلمة المناسبة ( .. أحس بالفزع "

في التعبير عن خلجات نفسه ؛ تضعه في تيه داخلي من جهة و تيه خارجي من جهة أخرى ، فالراحة تعني 

السعادة ، لكن يقابلها خوف حد الفزع  فما من صورة راسخة للسعادة ، إال و يشطرها الفزع و يفتتها  وبالتالي 

 تكونت صور كوالجية  عبرتقابل: السعادة و الفزع .

 لسخرية الالذعة :مستوى ا -1

 " فالدمير : لنفترض أننا ندمنا . 

 استراجون : ندمنا على ماذا ؟.  

 فالدمير : أوه ) يفكر ( ليس علينا أن نخوض في التفاصيل.   

 استراجون : على إننا ولدنا .  

ً من صميم قلبه (" .)ص   فالدمير : ) ينفجر فالدمير ضاحكا
8

. التفكير .  ( الضحكة الساخرة . الندم . الحياة

الوالدة . كلمات قليلة بمعاني متعددة بوضع مأزوم ، بشعور مالزمة الخطيئة البشرية التي ليس فها حل ما ولن 

 يكون ، تلك صورة كوالجية كبيرة تشكل لطخات لوحة ودادائية . و تنتمي للصورة الكوالجية األولى .

 الزمن :  -7

 " استراجون : و إذا لم يأت .

 ف نحضر إلى هنا في الغد .فالدمير : سو  

 استراجون : ثم بعد غد .  

 فالدمير : ربما .   

 استراجون :    

إن مفهوم الزمن الكوالجي ، مفهوم يتداخل فيه الماضي بالحاضر  (.13)صفالدمير : المسألة هي ...".   

ة كوالجيا من الزمن بالمستقبل . فالغد صورة لليوم ، صورة تتكرر باالنتظار ،  و بذلك تتشكل صورة متسق

 الذي يغيب فيه الفصل بين الماضي و الحاضر والغد.

 فقدان الذاكرة :   -1

باألمس ، و فقدان التذكر ،يشكل محور القطيعة مع الذاكرة ،  -استرجون وفالديمير -التساؤالت حول مجيئهما

ن داخل االنتظار و بكلمة أخرى ، شيخوخة المعنى وهرم األفكار ، فهما حاضران وغير حاضرين ، ينتظرا

(.بذلك صارت الصورة الكوالجية ، مفعمة باالنزياحات بين ثقل 13الزمن فيه متكور شيئا بعد شيء)ص

اللحظة و فقدان الجذر . بذلك تفقد الذاكرة طاقتها، مثلما تفقد المستقبل ،  ان  ربط  الذكرة  بين الماضي 

ممزق . متهرئ .   حيث فقد استراجون الذاكرة و نسي والمستقبل ، يعد صورة كوالجية لعالم محطم ، مفتت . 

زيارة بوزو  باألمس ونسي لكي ، لكنه يتذكر العظمة التي تلقفها من بوزو "استراجون : و أنت تقول إن هذا 

كله قد حدث باألمس " )ص
73
 .) 

امتدادا تلقائيا له ، بهذا إن الذاكرة حين تفقد أو تفتقد ، يعني قطع الصلة بالماضي الذي يعد الوجود الحالي      

الصورة الذي بدا فيها استراجون ذاهال ، إنما هو تعبير عن حالة غير سوية صورة الفزع و الفراغ و قطع 
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صلة الماضي، والصورة الكوالجية بين عالمين :الحاضر  المدرك حسيا والماضي  المفقود لكنه  يشكل 

 حضورا على الرغم من غيابه.

 التصادم الحتمي : -8

 "استراجون / ) ببرودة ( افكر في بعض األحيان ، فيما لو كان من األفضل لنا أن ننفصل عن بعضنا .

(. يشي هذا الحوار بالطابع الجبري لاللتصاق ، وكأنهما مشدودين 11فالديمير / إنك لن تذهب بعيداً.")ص

ً داخل عملية بحبل واحد ال يمكن أن يبتعدا عن بعضهما ، صورة الرغبة باالبتعاد و البقا ء وكأنما منفيان معا

ً آخر وبذلك ، فإن الكوالجية ، تتخذ صيغة أخرى ،بين التعبير عن رغبة قائمة  االنتظار التي تمثل بعدا نفسيا

باالبتعاد و الهرب بعيداً ومع ذلك ال يمكن تحقيقها .إنه بمثابة الوصل الذي يجرجر البطل إلى الطبيعة ، وله 

يمكن ازاحتها ، المفارقة الكوالجية هي   فكاك منها، وال وقت ذاته .انها جبرية الالوفي  توق ميتافيزيقي

الرغبة العارمة باالنفصال وعدم القدرة على الفعل، انها  صورة الترابط الكوالجي  بين األجزاء المتنافرة على 

 الرغم منها .

 الحضور والغياب : -10

 "استراجون / )يمضغ ( لقد وجهت اليك سؤالً ....   

 فالدمير / آه ...   

 (.22استراجون/ هل أجبت ؟".)ص    

الكلمة ال تعني الكلمة ، والسؤال ال يعني السؤال ، تغريب الكلمة ضمن منطق السؤال . فغياب السؤال عن     

بيكيت . الحضور والغياب ،  ليتشكل عالم الحضور ، تأكيد على حضوره ، وهو جزء من تقنية الكتابة لدى 

كوالجي .ويظهرأن فالديمير ال يطيق وجود بوزو الذي قال : " أنتما تعرفإن على أي حال من أعني ، ذلك 

(و  ذلك التحديد الذي 33الذي يمسك بمستقبلكما بين يديه .. ) صمت ( مستقبلكما القريب على األقل " .)ص

ودو لمستقبلهما البعيد و القريب ، وهذا يعني ارتباط الحاضر بتلك الصور أطلقه بوزو ، بكونه حدد مسك ج

المتعددة في ثنايا النص ، تشكل نمنمة كوالجية لصور متعددة و مختلفة ذات خاصية في ارتداد للصورة 

ة الكوالجية المؤسسة للنص في بدايته .ومثلما ظهر االنتماء الزمني جبرياً مع أزمنة مختلفة . ويتجلى قدر

الغائب باإلمساك بالمستقبل ،بوصفهما جزء يدور  بفلك الٌكل  الذي  ال يعرف لكنه شكل مفهوم  الحضور في 

 داخل البطلين

 الصدفة والجبرية: -11

بوزو يشير إلى وضع لكي المربوط بحبل قائال " بوزو : كان من الممكن بمنتهى السهولة أن يتبادل كل منا 

فة عكس ذلك ".) صمكان اآلخر . لو لم تشأ الصد
37

( .  عبثية الحياة و ما يجري فيها . تصنع نظاما و تخلخال 

آخر ، فالصدفة جعلت من بوزو سيداً وذاتها جعلت من لكي عبدا . صورة كوالجية بين صورتين لسيد وعبد ، 

برية لقوة وضعف ، لعمالق وقزم . جمعتها الصدفة حسب ، بينما فالديمير واستراجون فهما محكومان بالج

المتغلغلة بينهما  ، فال خالص من تلك العالقة التي أسست رغم أنفهما وال فرار . يالحظ ههنا تنوع الصور ، 

 بمستوى الصدفة والجبرية ، وكالهما يشكالن صيغة من صيغ الكوالج .ويمكن مالحظة الحوار اآلتي :

 " فالديمير / مازال بإمكاننا أن ننفصل ، إذا كنت تعتقد أن هذا من األفضل  

( . يــــالحظ أنها صورة متكررة ، فقد سبق أن قيلت ، لكن 17استراجون / لقد فاتت الفرصة إالن " )ص     

و كوالجيتها تتجلى بقلب الطرفين ، ففي النص ذكرت هذه الفكرة ، لكن من كان يطالب باالنفصال ه

استراجون . أما ههنا فالمطالب هو فالديمير ، و بذلك تجلت الصورة الكوالجية بقلب البطل و بذلك جعل منها 

ً حامالً للبطل و محموال بالصورة التي يظهر عليها ." استراجون : ال تلمسني .. ال تسألني .. ال  كــــوالجا

 (.70تكلمني .. امكث معي ".)ص 

متنوعة ، و بينها عدد من النقط ، لنمألها . إنها صورة كوالجية لالبتعاد و االقتراب  كلمات قليلة متباعدة ،    

، وغالبا ما تكرر هذا التناقض الحاد بين الكلمات في حواريهما : فكل نقيض يستدعي نقيضه ، و بالتالي 

: " لقد افتقدتك .. تتراكب الكلمات لتشكل الصورة الكوالجية .و حين يسأل ) استراجون فالديمير الذي يجيب 

، تكشف الصورة الكوالجية عن الحزن   71وفي نفس الوقت كنت سعيدا .. أليس هذا شيئا غريبا " ص

والسعادة بوصفهما متعارضين ، لكنهما يشكال بهذا التعارض صورة تضاف إلى الصورة الكلية المبنية في 

س لكل الصيغ الكوالجية في ثنايا الحوار جوهرها على التفتت والتحلل وفقدان االتصال . صورة ٌكلية تؤس

 التي  يطلقها االبطال في ثنايا حركتهم.(الجستات )والحركة والصراخ والتهريج و

المعرفة و الجهل : ) لكي (الذي يلقي خطابا طويال و يثير قلق اآلخرين الذين كانوا يستمعون إليه  -12

، المربوط بحبل والخاضع لسيده بوزو ، هذا الجهل الذليل ، العبد  (لكي)لدرجه أنهم هجموا عليه إلسكاته . 
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المفرط يقابله معرفة عميقة بالجذور اإلنسانية والدينية والميتافيزيقية وصوال إلى معرفة في الطبيعة والنسبية . 

(.إن الخطاب الطويل ، هو خطاب البشرية التي دفعت ثمنه آالف السنين من التطور والبناء 23-22) ص ص 

 بيعة . شكلت صورة كوالجية لإلنسان ذاته ،بوصفه جزءا  من ُكلية الوجود.لمقارعة الط

 الال أدرية  :  -13

 حين يتم فالديمير استجواب استراجون والتشديد على تذكيره بأنه كان باألمس بالمكان نفسه.       

 " فالديمير : أين حذاؤك ؟.

 استراجون : البد أنني ألقيته في مكان بعيد.    

 ديمير :  لماذا ؟ "فال   

. الجملة األخيرة الستراجون تكشف عن  ( 13)صاستراجون : ") مستفزا ( لست ادري . لماذا ال ادري ؟    

عمق متفلسف واضح في الحياة . فإن يدري المرء وإن كان ال يدري ، فإنها توقعه بورطة كبيرة . وحين يدري 

وجه السؤال إلى نفسه ، إنه يكشف ذاته التي أضحت مهمشة ، ويعيد صياغة الجملة ، لماذا ال ادري . ؟ إنما ي

ممزقة ، مفتتة ، يعاني من الطحن واالستالب . هذه الصورة المتعارضة حاملة لوقود المعرفة ، بوضع الجملة 

 بصيغة سؤال ، إنما هو سؤال موجه إلى ا

تعبير عن عالقة ما يقع بين  لوضع ، والوضع مركب بين عوالم  متعددة . هنا بالداخل وهناك بالخارج هي

الذات و الميتافيزيقيا ، في داخل الذات وخارجها الكوني . هذه األجواء الغريبة والعجيبة ، تتداخل في حوار 

بين البطلين وكأنهما يعيدان إلينا أجواء غرائبية ، تدهش ، تصدم وتستفز وعيانا وتثير انتباهنا ، صورة 

تنتظم؛ لتشكل رسوخ األفكار ووضع اإلنسان المجدول بين انغراسه داخل  كوالجية مفككة البناء ، إال أنها

 الطبيعية ،ومحاولته اإلفالت خارجها إلى ما فوقها .

 اليقين الديني وجودو:-13

 "استراجون / إنني متعب ) فترة صمت ( هي بنا نصلّي . 

 فالديمير / ال استطيع.   

 استراجون / لماذا ؟.   

(. ما  المتعارض  بين اليقين الديني وجودو .ان كان 12-13في انتظار جودو .".)ص ص فالديمير / إننا    

جودو اليمثل بعدا دينيا، فلماذا يؤسس حضورا في حوار فالديمير؟. ألم يكن جودو هو اآلخر مغيبا عن 

وترداد  الحضور ،اال يشي  ذلك بان  العقيدة الدينية لكليهما قد اهتزت.جودو ، صورة غائبة عن الحضور،

اسمه يكبر من صورته وينوعها ويجعلها مختلفة التأويل ، وبالتالي ، فإن الصورة الكوالجية تنتمي إلى حالة 

التشظي وعدم اليقين ، وسرية المعرفة ، إن كانت معرفة فعالً . وجودو صورة زلقة متنوعة تستدعي أمراً 

دة وليس لمعنى ثابت أو لمفهوم واحد ، اذ يقترن آخراً ، واآلخر يستدعي آخر وهكذا ، إنه تكرار لمعان مستج

جودو باالنتظار في مكان محايد ال يعرف له بداية أو نهاية . صورة جودو اشبه بالطوطم وأكثر رمزية منه 

تمتلك التعارض  االفقي  مع  العقيدة الدينية من وجهة نظر فالديمير، وفي  -جودو -.وعليه فان فكرة المركز

من التعارض الخط العمودي وكال الخطين االفقي و العمودي يشكالن  رمزا دينيا للصليب الوقت ذاته تتخذ 

 .وهذه الخطوط تشكل صورة كوالجية ببعدها العقائدي والجمالي.

 مستوى الحكمة و الجنون :   -12

" / استراجون / ) بحكمة ( كلنا نولد مجانين . و البعض يبقى كذلك " .)ص
103
 .) 

ثنائية الحكمة و الجنون ، صورة كوالجية تتطرق إلى مفهومين ، وهي تستدرج العالم المحيط ، و جملة "     

البعض يبقى كذلك " تثير دالالتها إلى طبيعة التفكير المجتمعي الصارم الذي يعد الحكمة ضررا ينبغي 

مستوى من صيغ الكوالج .  استئصاله . هنا الصورة الكوالجية ذات طابع مفهومي وهذه المسألة تشكل

 صورة كوالجية  بين  علم واسع وحرية مكبلة  يظهر بغتة فيلسوفا وعالما وعارفا. العبد،(لكي )وشخصية 

 صيغة التنوع : -11

بوزو ، بعد فقدانه بصره ، صارت أسئلة فالديمير تعذبه ، و يقول :   بوزو : ) مخاطبا فجأة ( ألم تنته من  

اللعينة عن الزمن ؟ هذا شيء مقيت . متى ! متى ! في يوم ما ، إال يكفيك هذا ، يوم ما يشبه تعذيبي بأسئلتك 

أي يوم آخر ، في يوم من األيام أصبحت أبكم ، في يوم ما فقدت ، في يوم ما ستفقد السمع ، في يوم ما ولدنا ، 

)ص وفي يوم من األيام سوف نموت ، نفسي الدقيقة و الثانية ، أال يكفي هذا ؟
117

(. بوزو المتعملق والمتسلط 

،بعد أن فقد بصره ، صار فيلسوفا ، يتعكز على موتيفات الحياة ذاتها . لهذا فهو يختزل حركة الحياة برمتها 

وحياة البشرية معا ، بأن يجمع الصدفة والمتناقضات معا ، من هنا جاء استقطاب الصور المتنوعة والمختلفة 

الجية تتسم بالغرائبية واالكتظاظ ، حد االنفجار . صورة تتسم باختزال رعب من هنا وهناك لتشكل صورة كو
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الوجود في الوجود ذاته ، صوره تلملم أطراف األقدار واألحزان والفقدان وتجعل منها كوالجا ملونا مترعا 

انغرس بالعذاب ، متشظي األماكن ، متنوع األزمنة ، ومختلف في كل شيء ، إال بصورة األلم الذي شكلها و

 مثل وتد شاخص بأرض جرداء .

 الحلم و اليقظة : -17

 "استراجون نائم يوقظه فالديمير. 

 استراجون :  لماذا ال تدعني أنام .

 فالديمير :  أحسست بالوحدة .

(  الصورة الكوالجية المرتبطة بين قطبي الحلم و اليقظة 117استراجون : كنت احلم أنني سعيد ".)ص 

هما بطالن ال يفترقان ، و إن افترقا أحس احدهما بالوحدة . و اآلخر يجد في الحلم سعادته الوحدة واالنتماء،ف

فأي تناقض و تعارض بين الوحدة واالنتماء ، و الحلم و اليقظة . فحياتنا صارت كوالجا بين حلم بين جنبات 

 الالوعي و يقظة بوعي بؤسنا صورة كوالجية  للتعارضات القائمة في الوجود .

 الشعور باالغتراب:  -11

بعد أن غادر بوزو و لكي :" فالديمير : هل غلبني النوم ، بينما اآلخرون يعانون، المهم ، ترى ، هل أنا نائم ؟ 

غدا ، عندما استيقظ ، أو أظن أني مستيقظ ، ماذا أقول ؟ عن اليوم ؟ هل أقول الن الفترة التي قضيتها مع 

حتى جاء الليل ، قد انقضت في انتظار جودو ؟ ربما . و لكن أي قسط استراجون ، صديقي ، في هذا المكان ، 

(118من الحقيقة في كل هذا ؟ ".) ص 
 

. هنا ، الكوالج المتشتت ، إن عدم اليقين من كل فعل ، إنما هو فعل 

 .تظردو الذي يٌنعدم االنتماء ، وما من حقيقة واضحة ماثلة للعيان فكل الحقائق تنتظر حسما ، و حسمها هو جو

 إن فعل االنتظار قسري ، مفروغ منه ، ولكن ما حقيقته تلك الصورة الكوالجية المتنوعة األطراف؟

ويالحظ  بان الصورة الكوالجية تختبئ بالتشكل القائم والتشكل المنبسط . إنها صوره تغيب الحقيقة ليبرز 

لكوالجيه المتشتتة ، الباحثة عن مركز الوهم وتغيب الوهم لتبرز الحقيقة ،وبكلتا الحالتين ، تنبجس الصورة ا

 وسط دوامة االنفالت .

ال جديد إن قلنا أن الفصل الثاني ترداد للفصل األول إال أن ميزته ، تجلت من خالل  التكرار صار متنوعاً  

ً و تبلوراً ، وظهر  أكثر من الفصل األول ، و إن حاالت استدراج الموضوعات الفلسفية صارت أكثر إشراقا

العائد من جديد صار كفيفا ،وهذا تغير جديد في نسق الصورة الكوالجية ، وإن فالديمير صار أكثر  بوزو

 إشراقاً من ذي قبل . أن التكرار ، صار له طعم إنساني أكبر من ذي قبل .

 

 

 لمبحث الرابعا

 مناقشتها ،االستنتاجات ،التوصياتالنتائج و
 

 وهي : ظهرت عدد من النتائج سيجري الحقا مناقشتها

كانت الثرثرة وجرجرة الصورة الكوالجية عن طريق الحوار لدرجة تتعدد الصورة ونموها  وتغيرها  -1

بسرعة نتيجة مجاورتها للصور المحيطة بها. فقد ازدحمت صورة الماضي البعيد والقريب مع اللحظة 

 الحاضرة وبذلك ُرّكب كوالج بين الماضي و الحاضر .

والكل محورا اساسيا في واتخذ الكُل صيغا تأويلية بأبعاد متعددة: الماضي، شكلت العالقة بين الجزء  -2

 .الميتافيزيقي ،الروحي، اإلنساني

كان الصمت لغة لتعددية المعنى ، وتكرار الصمت ، شكل مساحة كوالجية بالمقارنة بالحوار اللفظي ،  -3

ً لغة النص ن الصمت جزءا ال يتجزأ من بناء فكا ،وبدا صراع بين الصمت و الحوار و كأنهما يشكالن معا

 الصورة الكوالجية .

برزت التعارضات الحادة داخل حوار االبطال بالوضوح منذ البدء، وكلما  تقدم الحدث ازدادت الصور  -3

 تفككا وتشتتا تدريجيا  ،مما نوع الصورالكوالجية.

ً بوصفه يسلط الضوء على نمنمة الوضع البشري المزري. وكلما تقدم  -2 ضعف الشخصيات كان أساسيا

الحدث في النص ازدادت الصورة الكوالجية تعقيدا ، عبر البناء الغروتسكي المعتمد على التناقض الحاد 

 والتنافر حد التقاطع. 

ة منظرا فقيرا : شجرة ، وطريق عاٍر بلورت البداية ، نقطة لجرجرة باقي الصور ، فقد كانت البداي -1

ً ، والبطالن غائصان به . وكانت البداية هي الصورة األولى الكوالجية بين  بحيث بدا المكان  المقفر شاسعا
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القطع التي يتكون منها  المنظر، سرعان ما اصطفت إلى جانبها ، صور الحوار المتقطع ، الشخصيتان 

ــل ، لقد كثفت صورة المنظر كل الصور الكوالجية األخرى المنبثقة منها و الضائعتان في االنتظار و الملـــــ

 شكلت انتماًء كوالجياً بها.

تكرار الحوار اللفظي والحركة التهريجية ، تعٌد صورة كوالجية انبثقت من االنتظار و استقدمت معاني   -7

والجية للشكل الدرامي ، الذي  بدا تضم البشرية و أزمتها اإلنسانية ، فالتكرار جزء من جمالية الصورة الك

مفككا فاقد للسببية والمركزية للحدث ، اال ان عمليات الضم واالستدراج ،شكلت قوة ضغط ولملمة للحدث 

وبناء حزمة الصور الكوالجية المتعاقبة  .فانفالت الحدث الظاهري يقابله عمليات لملمة ورص من الدخل 

لتالي تشكيل صور لعوالم كوالجية منطلقة من عمليات التناقض غير وبا -الحدث –،لترسيخ موضوع االنتظار 

 وذلك ساعد في ترسيخ واستقدام الصور الكوالجية المتنوعة . –باالنفالت والضم  –الوضاح لبنية الحدث 

أسهم تعارض الحوار بين األبطال إلى حالة قفز من المعنى التواصلي بينهما إلى معنى آخر قابل للتأويل  -1

الصيغة تشكلت صيغة من صيغ الكوالج بين المعنى واستقدام معنى آخر .وبذلك تتشكل صور  ، وبهذه

مما  يخلق تنوعا بحسب الجهد الذهني الذي  كوالجية متنوعة ومختلفة بحسب درجة استيعاب وفهم القارئ لها.

انها تغني النص يبذله كل قارئ للنص. واالختالف  يساهم برفد تأويالت مختلفة وقد تكون متناقضة ؛اال 

 وتساعد على استدامته .

ظهر البعد االنثروبولجي من خالل  عملية البحث عن جودو الذي شكل امتداد  لفكرة المركز الطوطمية  -8

 . بالتالي  استجلبت حالة التنوع الكوالجي  ببناء  الصور. 

ه تؤسس  لبناء ظهرت الجبرية بين االبطال لتكشف عن المفارقة بالوضع االنساني وفي الوقت ذات -10

 الصورة الكوالجية القابلة للتأول باتجاهات مختلفة.

درية واعية ويقبل  البطل بوضعه. درية، شكل من أشكال المعرفة اليقينية والجهل في آن، فكانت الالأالال -11

 وفي كلتا الحالتين، ٌكشف عن معنى يتعدى األبطال، ويخاطب الجنس البشري بمعناه.

 ، البعيد والقريب ،صورة كوالجيية تعدت االدراك الحسي الى ايجاد المفهوم،اشكالية الحضور والغياب -12

وكثيرا ما تكررت هذه الصيغة  التي  تجمع البعيد بالقريب ،أو الغائب الذي  ندركه حضوره وتأثيره بيننا. اذ 

 كان جودو مهيمنا على االبطال  على الرغم من عدم حضوره. 

 

 إالستنتاجات :
 ظهر الكوالج في النص من نقطة المالحظات التي يورد المؤلف داخل النص.  -1

 كانت الصورة الكوالجية المؤسسة للنص تستدعي الصورة البعيدة وتضمها إليها بقوة . -1

اختلفت صيغة الكوالج في كيفية إدراج الحدث في إيقاعه البطيء وعبر التعارض والتوازي داخل  -2

 الحوار .

ً داخل النص ، فقد أستحوذ يبرز الكوالج عبر ت -3 داخل الحوار اللفظي والصمت ، وُعدّ الصمت نصا

 الصمت وكاد أن يبتلع الحوار.

يبدأ الكوالج من الصورة األولى في النص وينتهي بالصورة األخيرة ، وكل الصور الكوالجية تكون  -3

 للصور الكوالجية األولى .سواء بنموها المتواصل أو تفككها المستمر. انعكاسا

 كان الكوالج بناًء غروتسكياً داخل النص . -2

 يشكل الجزء والكل بعدا كوالجيا.  -1

 يتداخل الميتافيزيقي بالحياتي ويشكل هيمنة الصورة الكوالجية  -1

 

 التوصيات: 
 بعد استكمال  البحث يوصي الباحث باآلتي:

والنقد المسرحي في تدريس موضوع الكوالج ضمن المواد الدراسية المعنية : بالتأليف الدرامي  -1

 الدراسات العليا.

 وضع ورشة عمل للكوالج في تخصصات تقنيات المسرح للدراسة األولية. -2
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 قائمة المصادر والمراجع
( الفن األوربي الحديث ،تر فخري خليل ،مراجعة  جبرا ابراهيم جبرا ، بغداد: 1880باوس ،أالن.) .1

 دار المأمون للترجمة والنشر.

دراسة في المنهج التأويلي عند شلير ماخر وديلتاي –(.الفهم والنص 2001بومدين)بوزيد،  .2

 الدار العربية للعلوم. -،د.مدينة:منشورات االختالف

( الشعرية، تر شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،المغرب: دار 1817تودوروف ،تزفيطان.) .3

 توبقال.

،بيروت : دار الطلبة 2فتحي الشنطي،ط(بعض مشكالت الفلسفة ،تر د. دمحم 1818جيمس ،وليم .) .3

 العرب.

 (في تاريخ الفن إاللماني ،ترعال عادل، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة . 2002جيبهاردت ،فولكر.) .2

( البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي اآلسيوي القديم ، بيروت، 1871الحوراني، يوسف.) .1

  دار النهار للنشر.

(فنون ما بعد الحداثة في مصر والعالم ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة 2001ا.)السباعي ،د. هويد .7

 للكتاب.

 ( الفن في القرن العشرين القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب2002البسيوني ،د. محمود.) .1

 والتوزيع.بوعلي ياسين ،الإلذقية :دار الحوار للنشر  (الطوطم والتابو ،تر1813فرويد ،سيجموند ) .8

( إضاءة تاريخية على قضايا أساسية : الصورة 1883كوجينوف ،ف و ق .د سكفوز نيكوف.) .10

القسم الثاني، تر د. جميل نصيف التكريتي، بغداد: دار الشؤون الثقافية  -.المنهج. الطبع المتفرد

 العامة . 

 .فة واإلعالم( الجروتسك في العروض المسرحية ،الشارقة :دائرة الثقا2002نعيم ،اقبال.) .11

 

 والملحمية التي تم اإلشارة إليها في متن البحث:  المسرحيةو النصوص الدرامية

 

( الضفادع، تر وتقديم د. عبد المعطي شعراوي، الكويت: المجلس الوطني 2012أرستوفإنيس  .) .12

 للثقافة والفنون واآلداب

اسكندر ،القاهرة :الهيئة في انتظار جودو ،تر د. فايز  -( مسرح العبث1870بيكيت ،صمويل.) .13

 المصرية العامة للتأليف والنشر.

،تر طه حسين ،بيروت: دار العلم 2أوديب ملكا،ط -( من األدب التمثيلي اليوناني1812وفوكليس.)س .13

 للمالين.

 را ،  بغداد: دار الحرية للطباعة : دار المعارف .(هاملت ،تر جبرا ابراهيم جب1811شكسبير، وليم.) .12

 ( يوليوس قيصر ، تر عبد الحق فاضل ، القاهرة 1873. ) شكسبير ، وليم .11

 ،تر طه باقر ،بغداد: مطابع الحرية.2( ملحمة كلكامش،ط1871مجهول المؤلف) .17
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 دار الشؤون الثقافية العامة.خالد سليمان ،السنة الثامنة ،بغداد: 
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