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شكر وعرفان
بعد امتام هذا البحث ـ ـ ـ وهلل احلمد ـ ـ ـ بتوفيق من اهلل  ،و مبساعدة أستاذي
املشرف  ،أتوجه جبزيل الشكر والعرفان ألستاذي احملرتم عبد السالم ضيف
الذي مشلين برعايته ،وتكرم بقبول اإلشراف على هذا البحث ،كما اتوجه
بالدعاء لروح أستاذي الفاضل صاحل ملباركية ـ ـ ـ رمحة اهلل عليه ـ ـ ـ الذي أشرف
على حبثي يف بداية األمر.

االهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
أهدي هذا العمل املتواضع إىل روح والدي ـ ـ ـ رمحه اهلل ـ ـ ـ وأمي الكرمية حفظها
اهلل وجزاها عين كرمي اجلزاء.
إىل زوجيت اليت اقتسمت معي مشقة السهر ،فكانت يل نعم السند  ،طوال
مدة إجناز هذا البحث.
وإىل أبنائي قرة عيين :عبد السميع ،حممد آدم ،ماريا حنني ،حفظهم اهلل
ورعاهم.
وإىل كل إخواين وأصدقائي وعلى رأسهم بوبكر عبد السميع.

مقدمة

بدأ المسرح عند العرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،ومر منذ
والدتو في البيئة العربية بعدة مراحل كان أوليا الترجمة واالقتباس ونيايتيا االستنبات
واإلبداع ،ولم يظير النقد المسرحي إال بعد وجود تراكم كبير في التجارب اإلبداعية،
فقد كان النقد المسرحي في بداياتو األولى يقتصر عمى اإلعالم والتعريف بأىم
التجارب المسرحية التي كانت تنشر أفكارىا -غالبا -في الصحف والمجالت األدبية
غير المتخصصة  ،وكان في مجممو نقدا أدبيا ،يعتمد عمى الذوق الفني ،واالنطباعات
الذاتية ووظف المصطمحات البعيدة عن مجال النقد المسرحي.

وعرف ىذا النقد قفزة نوعية ،لم يسبق ليا مثيل في المسرح العربي ،خاصة
بعد التحوالت التاريخية واالجتماعية التي عرفيا العالم العربي ،بعد أن نالت جميع
الدول العربية استقالليا من جية ،وىزيمة

أكتوبر  7691من جية ثانية ،فقد

أحدثت ىزة في وعي األمة العربية ،حيث بدأ عمى المستوى المسرحي البحث عن نقد
لو أدواتو ،ومناىجو ،وبدأ النقد في الظيور من خالل ربط المسرح بالتاريخ ،واتجو
بعد ذلك إلى التركيز عمى عالقة المسرح بالواقع االجتماعي ،من خالل النقد
الواقعي ...،وظيرت المناىج السياقية التي ركزت في قراءتيا لممسرح عمى سياقات
النص الخارجية ،وتمتيا بعد ذلك المناىج النصية ،التي ركزت عمى العرض بكل

جزئياتو وقرأتو بأدوات مغايرة ،مثل المنيج الدراماتورجي والسيميولوجي.

ولم تتوقف ىذه الدراسات عند ىذا الحد ،بل حاولت أن تجد طرفا آخر تركز
اىتماميا عميو بعد النص والعرض ،أال وىو الجميور ،حيث عممت ىذه القراءة عمى
كشف ظروف التمقي ،وأنواعو ومؤثراتو ،ودراسة العالقة التواصمية بين المتمقي

والخشبة/الجميور /بالصالة.

يقوم
ومن ىنا صب النقاد المسرحيون العرب جل اىتماميم عمى النقد الذي َ

الجانب اإلبداعي نصا كان أم عرضا ،وظيرت مؤلفات كثيرة اعتمد بعضيا عمى
الدراسات القديمة ،واعتمد بعضيا اآلخر عمى الدراسات الحديثة متكئين في ذلك عمى
التصور النظري الغربي ،واعتمد طرف ثالث عمى الجانب التقني ،كدراسة حركة
الممثل ،واإلخراج والسينوغرافيا والديكور واإلضاءة والموسيقى وغيرىا.

أما الدراسات التي ركزت عمى نقد النقد المسرحي ،فيي قميمة تعد عمى رؤوس
األصابع أذكر منيا'' :نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر'' لمحمد الدغمومي،
و''نقد النقد المسرحي المغربي'' لمصطفى رمضاني ،وأما الدراسات التي تيتم باتجاه
النقد المسرحي فموجودة لكنيا تتحدث عن المناىج النقدية التقميدية ومدارسيا
كالكالسيكية والرومانسية في المسرح ،ومن ىذه الدراسات النقدية أذكر ''اتجاىات
النقد المسرحي المعاصر بين النظرية والتطبيق'' ألبي الحسن سالم'' ،والتيارات

المسرحية المعاصرة'' ،لنياد صميحة.

ونظ ار لقمة الدراسات في ميدان مناىج واتجاىات النقد المسرحي ،ونقد النقد
المسرحي ،جاءت ىذه الدراسة لسد ىذا النقص ،وتقديم إضاءة حول الموضوع ،وفتح
المجال أمام الدارسين لمخوض في غمار نقد المناىج المسرحية ،وتقديم دراسات جادة

وجديدة لقراءة ىذا النوع من النقد.

ومن ىنا جاء ىذا البحث الموسوم بـ ـ ''اتجاىات النقد المسرحي المعاصر في
الوطن العربي'' الذي يبحث في أبرز االتجاىات الغربية التي درست النقد المسرحي
المعاصر في كامل الوطن العربي ،من خالل المناىج التي قرأت النص المسرحي،
أو العرض أو تمك التي اىتمت بدراسة المتمقي ،وأرمي من خالل ىذا البحث إلى

تحديد اتجاه كل ناقد وأدواتو النقدية والمنيجية.

وعمى ىذا األساس فإن ىذا البحث يطرح جممة إشكاليات المتعمقة باالتجاىات
النقدية المسرحية من خالل ثالثة مكونات أساسية ىي (النص والعرض والتمقي)،
وىذه المكونات تتداخل فيما بينيا ،ويصعب معيا تحديد االتجاه الذي تنتمي إليو،

ومن ثم وجب عمى القارئ/الناقد قبل تصنيف ىذه النقود ،اإلجابة عمى ىذه األسئمة:
 ما ىي اتجاىات النقد المسرحي المعاصر عند العرب؟. ما خصائص كل اتجاه نقدي ،وما ىي النظرية النقدية التي يقوم عمييا؟. -ومن ىم أبرز رواد كل اتجاه ،وما ىي أعماليم النقدية؟.

 -ما مدى نجاح النقاد العرب المعاصرين في مقاربة ىذه المناىج عمى نقد النقد

العربي؟.

 إلى أي مدى استطاعت ىذه النقود أن تسيم في بمورة وتقدم النقد المسرحي عمىالساحة العربية بعد البنيوية؟.

إن ىذا النوع من النقود ظير في النصف الثاني من القرن العشرين متأث ار
بالنظريات الغربية ،وقد حمل معو قراءة مغايرة لتمك القراءات التي سادت من قبل،
والتي كانت تركز اىتماميا عمى المضمون والسياقات الخارجية لمنص ،ومن ىنا
عرف النقد مجموعة من المقاربات التي انطمقت من أسس معرفية ونظرية متعددة
ومتباينة ،منيا ما اعتمد عمى التحميل السيميائي ،ومنيا ما اعتمد عمى التحميل
الدراماتورجي ،ومنيا من اعتمد عمى القراءة والتأويل ،لذلك تعددت أدوات ووسائل
قراءة النقد المسرحي واتجاىاتو بتعدد قراءة النقاد لمعمل اإلبداعي عمى مستوى النص
أو العرض....ولإلجابة عمى ىذه األسئمة وفك ىذه اإلشكاليات اخترت منيجا مناسبا
ليذه الدراسة ،وىو المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يعتمد عمى رصد االتجاىات
النقدية في العالم العربي ،وتصنيفيا وفق كل اتجاه بناء عمى مقاربة كل منيج نقدي.

وقد اعتمدت في ىذا البحث عمى مسح شامل لجميع النقاد في العالم العربي،
ووضعت كل ناقد في االتجاه الخاص بو ،وىذا االختيار مبني عمى موقف

ورؤية

أصحابو المبثوثة في أعماليم النقدية ،وىكذا يجتمع عندنا مجموعة من النقاد من
مختمف األقطار العربية يضميم اتجاه منيجي واحد ،واستبعدت األعمال النقدية التي
ال تظير فييا مالمح ىذا المنيج أو ذاك ،أو أن صاحبيا أخمط بين جميع المناىج
حتى ال يتبين معو منيج محدد ،أما النماذج التي اخترتيا فقد كانت ألسباب
موضوعية أىميا الشمول والتأثير والوضوح ..وقد اعتمدت عمى مراجع استفدت بيا
من الناحية النظرية ،وأخرى استعنت بيا عمى دراسة الجوانب التطبيقية ،خاصة ما
تعمق باالتجاىات النقدية المختمفة التي وضعيا النقاد العرب ،وىي قميمة إذا قيست
بحجم الدراسة نظ ار العتمادي الكبير عمى الجانب التطبيقي ،وقد ركزت فييا عمى
األعمال النقدية (الكتب) وأخذت ببعض الرؤى المبثوثة في المقاالت المنشورة في
المجالت والدوريات ،رغم أنيا ال تمد الباحث بالرؤية الكافية ،وال تكشف عن مالمح

كل اتجاه نقدي.

وقد قسمت البحث إلى بابين ،وضعت لكل باب ثالثة فصول مع تمييد،
تعرضت فيو لمبدايات األولى لنشأة المسرح العربي في شقيو اإلبداعي والنقدي،

وختمت البحث بأىم النتائج ،وذيمتو بثالثة مالحق.

أما الفصل األول من الباب األول؛ فتحدثت فيو عن الترجمة األدبية ودورىا
في تأسيس المسرح العربي ،وكذا دور المستشرقين ،وىم ''تما ار ألكسندرفنا''و''يعقوب
النداو'' و''فيميب سادجروف'' في التأسيس لمنقد المسرحي العربي ،وتناولت في
الفصل الثاني االتجاه التاريخي في النقد المسرحي ،ذكرت فيو أىم النقاد الذين حمموا
النقد المسرحي وفق المنيج التاريخي ،وتحدثت عن أعماليم النقدية ،وختمتيا بأنموذج
لعمي الراعي ،وشرحت في الفصل الثالث االتجاه االجتماعي ،وكشفت أبرز رواده في
النقد المسرحي ،وأىم أعماليم النقدية ،ومثمت لعبد اهلل غموم كـأنموذج في قراءة النقد

المسرحي وفق المنظور االجتماعي.

أما الفصل األول من الباب الثاني ،فتعرضت فيو لمفيوم االتجاه الدرماتورجي
في النقد الغربي ،وأىم رواده في التنظير العربي ،ثم أىم األعمال النقدية العربية،
وأنييت ىذا الفصل بنموذج تحميمي ألحمد بمخيري من خالل كتابو (نحو تحميل

درماتورجيا).

عرفت المنيج السيميولوجي مفيوما
وفي الفصل الثاني من ىذا البابَ ،
وتاريخا ،مع ذكر أنواع السيمياء وموضوعيا وأقسام العالمة ،وقد ختمت ىذا الفصل
بنموذج تطبيقي يتمثل في تحميل سيميولوجي/مقاربة ،لكتاب ''سيميائيات المسرح''

لعمر الرويضي.

وتناولت في الفصل الثالث نموذج القراءة والتأويل ،ومفيوم التمقي في النظرية
الغربية ،ومفيوميا في المسرح العربي من خالل االىتمام بالمتمقي/الجميور ،وقد
شرحت فيو مستويات تمقي وتأويل النص المسرحي وفق النظرية الغربية ،وأنييتيا

بنموذج تطبيقي حسب تمك المستويات.

وأنييت ىذا البحث بخاتمة وضعت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا ،وأرفقتو

بثالث مالحق ،األول خاص بأعالم المسرح ،والثاني خاص بالمسرحيات الواردة في
البحث ،والثالث خاص بالمقابالت الشخصية ،وأرجو أن يكون ىذا البحث ثمرة
وفاتحة لبحوث أخرى في ىذا الميدان تغني الدارس في مجال النقد المسرحي

واتجاىاتو.

وقد اعترضتني في ىذا البحث صعوبات جمة أوجزىا فيما يمي:
 تعدد المصطمح الواحد في االستعمال لدى النقاد ،وىذا ما جعمني احتار فياالختيار بينيا.

 من النقاد من يعتمد عمى المسرح الغربي في الرؤية والمنيج  ،ومنيم من يعتمدعمى الثقافة العربية في قرائتو لألعمال المسرحية من خالل الموروث العربي

اإلسالمي .

 تعدد المرجعيات الفكرية لمنقاد العرب ،وبالتالي اختالفيم في المناىج واألدوات،فمن النقاد من جمع في عمل نقدي واحد أكثر من اتجاه.

 وجود نوعين من النقد المسرحي ،نقد درامي يركز عمى النص ،ونقد مسرحي يركزعمى العرض ،وبالتالي حيرتي أييما اعتمد...

وفي األخير يمكن أن أقول أن ىذا العمل قد اكتمل رغم صعوبة الموضوع
وتشعبو وشساعتو ؛ ،وذلك بسبب عدد النقاد الكبير ،واتساع مساحة البحث التي تمتد
إلى كامل العالم العربي ،وما ذكرت منيم لم يكن باألمر اليسير بل كان عمال شاقا
وجيدا كبيرا ،أعانني عميو الصبر ،ومكابدة الصعاب ،والتوجيو الحكيم لألستاذ
الدكتور عبد السالم ضيف ،ومن قبمو الدكتور صالح لمباركية- ،رحمة اهلل عميو-
المذان ىونا عمي العديد من الصعوبات ،وخففا بعض المشاق ،كما أتوجو بالشكر
الجزيل لكل من أمد لي يد العون ،وكان لو فضل في إنجاز ىذا البحث من قريب أو

من بعيد ،واهلل من وراء القصد.

تمهيد

تــــمـــهــيــــــد

ليس من اليسير تتبع تاريخ الممارسات النقدية في الوطن العربي عمى اتساع رقعتو
الجغرافية من جية ،وعمى امتداد تاريخو الطويل من جية ثانية ،يضاف إلى ذلك وفرة
اإلنتاج النقدي ،وتعدد مشارب النقاد ،واختالف مناىجيم من جية ثالثة.
ومع تعدد القراءات النقدية واختالفيا ،تختمف أدوات النقاد ،ومرجعياتيم الفكرية ،مما أدى
إلى بروز خطاب متباين ،وما عمق من ىذا االختالف انفتاح العرب المعاصرين عمى العموم
اإلنسانية عمى كثرتيا وتعددىا.
وقد ظمت ىذه المفاىيم مرتبطة بطبيعة المسرح العربي نفسو من بدايتو إلى نيايتو ((ىذه
المفاىيم حول النقد المسرحي وموضوعو ظمت محكومة بطبيعة المسرح العربي نفسو من
البدايات المفترضة مع الرواد نياية القرن التاسع عشر إلى اآلن ،وظمت مطبوعة بثقافة كل
ناقد حسب مصادره ،ومراجعو ،وكتابتو في تطويع معرفتو مع قدرتو عمى الفيم أثناء القراءة
النقدية لممسرح ،وأثناء مواكب ة فعالياتو ونظرياتو ،وتفسير التنظيرات الصادرة عن الفرق
والجماعات المسرحية أو تمك التي وضع فييا النقاد والمؤلفون تصورىم المستقبمي لممسرح
العربي)).

()1

وىذه المفاىيم تتغير بتغير التجارب ،كما تخضع أيضا لمتغيرات السياسية واالجتماعية
((وىي المفاىيم التي كانت تتغير بتغيرات حساسية التجربة المسرحية العربية ،وتتبدل حسب
السياقات الثقافية واالجتماعية ،والسياسية وما تفرضو عمى المسرح وعمى النقد وعمى

()1

عبد الرحمان بن زيدان ،نقد المسرح العربي (البوصمة والمرساة) ،الييئة المصرية لممسرح مشروع اإلستراتيجية العربية

لمتنمية المسرحية (الندوة الثالثة) ،ص .3 :
2
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ممارستو ،وع مى لغتو ،تدخل كميا في رىان السؤال النقدي المعرفي حول معنى فعاليتو التي
تتجاوب وتتصل وتنفصل مع موضوعيا لتخمق تميزىا في خطاب النقد ،وتستخمص دراسة
الدراما من داخل بنيات النص نفسو ،كما أنتجتو مساقاتو ،وكما أنتجتو أنساقو المتحركة
بحركية اإلبداع ،والتجديد ،والتأصيل ،وتحديث الخطابات والعالمات واأليقونات وتمقي
المسرح)).

()1

والنقد ال ينمو ،وال يتطور ،وال ينضج ،إال بنمو وتطور ونضج المسرح ،أي نضج
النصوص المسرحية ،وىذا ما يثبت الحقيقة القائمة (أن النص األدبي أسبق في الوجود من
النص النقدي) الذي يأتي بعد وجود العممية اإلبداعية األولى ،ومن أميات المشاكل التي
واجيت النقد المسرحي في بداياتو ،افتقاده لممرجعية النظرية التي يتكئ عمييا لتأسيس ودعم
القراءة ،يضاف إلييا تعدد المناىج الغربية الوافدة إلى البالد العربية آنذاك.
وىذا يعني وجود عالقات كثيرة ،ومتشعبة تحكم العالقة بين األدب كنص إبداعي ،وبين
النقد كعممية قرائية ((وجود عالقة جدلية قوية بين األدب والنقد ،تدل عمى أنيا عالقة يحكميا
قانون اإلثارة واالستجابة ،ويحكميا قانون المرسل والمتمقي ،أو المرسل إليو ،ألن النص
األدبي ،وكل الفنون والخطابات كمرسالت ،ىي بكل الضروريات أسبق في الوجود من
النص النقدي الذي يأتي بعدىا ،والنقد الحق ليا ،وبيذا فالحق النقدية المسرحية العربية
مشروطة بنمو األدب نفسو)).

()1
()2

()2

المرجع السابق ،ص.7 :
المرجع نفسو ،ص.8-7 :
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ومن ىذا كمو نستنتج طبيعة العالقة بين األدب المسرحي ،والنقد المسرحي في شبكة أو
مجموعة من النقاط أجمميا عبد الرحمان بن زيدان فيما يمي:
 -1لوال األدب بكل سحره ،ومتخيمو ،وشعرياتو ،لما وجد النقد بكل أشكال قراءاتو المبدعة
ليذا األدب.
 -2لوال النقد القائم عمى المعرفة ،ولوال تجريب توظيف ىذه المعرفة في فك بنيات ىذا
األدب ،لما تطور األدب.
 -3لوال المسرح بكل تجاربو ،واتجاىاتو ،وتياراتو ،لما وجد نقد مسرحي.
 -4لوال النقد المسرحي ،ونظريات تمقيو ،لما انفتحت مناىجو عمى الخصوصيات
المسرحية.

()1

وعمى ىذا األساس يراعي النقد المسرحي العالقة الجدلية القائمة بين الموضوع ،والنقد
المسرحي ،وامكانية توسيع ىذه القراءة حسب ما يوفره من إمكانيات إبداعية وشعرية ودرامية
مختمفة ،إلى نص لممؤلف ،ونص آخر لممخرج ،ونص ثالث لممتمقي ((والمتتبع لتاريخ النقد
المسرحي العربي ،البد لو من تحديد إشكالية النقد العربي نفسو ضمن إشكالية األزمنة
الثقافية العربية التي سعى فييا المسرحيون العرب إلى البحث عن الحمقات الضائعة من ىذا
فعموا بو المنحى
المسرح ،وسعوا إلى استثمار ىذا الخزان التراثي العربي بشكل الفت َ
وفعموا االقتباس أو استنبات
التأصيمي لمظاىرة المسرحية العربية في الثقافة الجديدةَ ،
النصوص الغربية لجعميا تساير ذوق وطبيعة المتمقي العربي ،وجربوا ما جرب المجربون
()1

عبد الرحمان بن زيدان ،نقد المسرح العربي ص.8 :
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الغربيون في اإلخراج ،إلنتاج العرض المسرحي المثير لمدىشة ،وحاولوا فيم نظريات النقد،
ونظريات التنظير المسرحي ،لمد برازخ التفاعل مع من لو ماضي مسرحي زاخر بالتجارب،
ولو تراكمات نصية تنتمي إلى المدرسة التي احتضنت ىذه التجربة أو تمك)).

()1

وكان تأسيس المسرح العربي ،واعادة تأسيسو ،ينطمق باألساس من اقتراب العرب من
أسرار الفعل المسرحي في الغرب ،حسب ما ذىب إليو عبد الرحمان بن زيدان(( :كانوا
يشعرون باليوة السحيقة التي تفصميم بين ىذا اآلخر الغربي ،وكانوا كمما اكتشفوا تجربة
مسرحية ،كانوا مع النقاد والمنظرين ،يسعون إلى تجريب أدوات القراءة بغية توسيع دائرة
فيميم ليا)).

()2

حتى القراءة النقدية لممسرح كانت تمثل إشكاليات عديدة في رأي بن زيدان من بداياتو:
((كتبت تاريخ المسرح العربي من بدايتو المفترضة مع مارون النقاش إلى اآلن ،في العالقة
لممتضادة أو المتصالحة بين المسرح كموضوع لمنقد ،والنقد كقراءة إجرائية ليذا النص،
()3

وتأويمو ،وتفسيره ،واخراجو من عدم الكالم إلى القدرة عمى الكالم)).

من غير أن ننسى أن في الجانب التاريخي ،السياقات الثقافية التي كانت تتحكم في
إنتاج المسرح أو تؤثر في إنتاجو النقدي.
ولعل أىم إشكالية في القراءة النقدية لممسرح العربي ،ىي موضوع المسرح العربي
وشكمو ،الذي وجد بالصيغة الغربية ،وانتشر بفضل الفرق التي رافقت الحمالت االستعمارية
()1عبد الرحمان بن زيدان ،نقد المسرح العربي (البوصمة والمرساة) ،ص.9 :
()2
()3

المرجع نفسو ،ص.9 :
المرجع نفسو ،ص.9 :
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عمى الوطن العربي ((ودخل الزمن اإلبداعي العربي تحت تأثير عوامل حضارية ،وثقافية،
وفكرية ،لم يكن مكتمل البناء ،ولم يكن لو ماض عربي يرجع إليو...ولم تكن النخبة المثقفة
عمى دراية بيذا الوافد الجديد.))...

()1

وفي غياب المرجعية النظرية لدعم القراءة النقدية ،اعتمادا عمى سحر المنيج السائد
بتنوعو في الغرب ،وفي غياب تفاعل بين المسرح كنص ،وأدوات القراءة ،أصبح تمقيو باردا،
ولمخروج من ىذه األزمة الب ّد من ((التعرف عمى مكونات المسرح الذي يختمف اختالفا جذريا
عن باقي األجناس األدبية األخرى)).

()2

بدأ النقد المسرحي العربي انطباعيا ،معتمدا في غالبو عمى البالغة العربية ،التي كانت
سائدة في عصر انحطاط المغة العربية وآدابيا ،فال وجود لنقد منيجي خالل القرن التاسع
عشر ،وفي ذلك يقول أنيس عوض ((في النصف األول منو ،وجزء من النصف الثاني ،أية
محاوالت المنيجي ،أو غيره ،الميم إال في بعض االتجاىات حول طريقة التعبير األدبي ،ألن
األدب العربي حتى ذلك الحين ،كانت تسيطر عميو مدرسة البديع ،والنثر المسجوع ،وكل
الجوانب التقميدية)).

()3

كما يرى عبد الرحمان بن زيدان أن بداية النقد المسرحي في العالم العربي بدأ من زمن
النيضة ،وبداية رواج الصيغة الغربية لممسرح ،ويرى أن ىذا الخطاب كان انطباعيا تأثريا
((بدايات ىذا النقد الذي لم يختمف في خطاباتو عن كل المتابعات التي الحقت ميالد
()1

المرجع السابق ،ص.11 :

()3

أنيس عوض :اتجاىات النقد األدبي ،مجمة فصول ،مجمد ،1 :العدد ،2 :يناير  ،1981ص.262 :

( )2نفسو ،ص.11 :
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التأسيس المسرحي األول في الوطن العربي ،حيث كانت كل النقود التي تم إنتاجيا بتمق
انطباعي تأثري متفقة مع رؤيتيا لممسرح السائد ،التي كانت تقوم بقراءتو ،وكانت موازية
لمشكل الذي وجدت فيو ىذه التجربة المسرحية بسمبياتو واجابياتو عمى النحو التالي:
-1إن الذاكرة النقدية البالغية العربية ،كانت حاضرة بقوة في مقاربة العديد من العروض
المسرحية بجانب العموم الفقيية ،فكانت تقدم قراءتيا بكالم مسيب إنشائي وصفي.
-2شيوع قراءة ما يقولو مضمون النص ككتابة تاريخية تستحضر الرموز التاريخية العربية
تحميسا لممتمقي العربي دون االلتفات إلى المكونات األخرى لمعرض.
- 3إنتاج خطاب تمجيدي حافل بالتقريض والمديح الذي يممع الخطاب الحماسي الذي كان
يقدمو العرض ،وكثي ار ما كانت تتم اإلشارة بتوثيق سطحي إلى زمن العرض ،والى الجميور
الحاضر ،والى المؤلف أو المقتبس ،ثم المخرج الذي كان ذكره باىتا في سباق الحديث)).

()1

وكانت قراءة المسرح ـ عمى العموم ـ محكومة ،بالدىشة ،والحيرة حينا ،وبالنظرة الدينية
المحرمة ليذا الفن حينا آخر ،فقد كان يتعارض ـ في رأييم ـ مع األخالق ومبادئ الدين
اإلسالمي.
غير أن الناقد حسن عيد يرى أن النقد االنطباعي لم يكن يممك منيجا محددا أو
مناىج معينة لقراءة ىذا المسرح ،في كتابو (بواكير النقد المسرحي في مصر) قبل 1871
(( لم يكن مصري واحد يستطيع أن يقوم بميمة النقد ،ألنيا ميمة أصعب بكثير من ميمة
التمثيل؛ إذ إن تقييم العمل في تقديره أعمق ،وأعقد من العمل نفسو ،ألنيا تعتمد أوال وقبل
()1

المرجع السابق ،ص.11 :
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كل شيء عمى إعمال الفكر ،ودقة المالحظة ،وبالذكاء المدرب بالقراءة والفيم ،والوعي الفني
الواسع ،ومن ثم كان في مصر ممثمون في ىذه الفترة ،ولكن لم يكن ىناك نقاد ،فكان
الميدان خاليا لكل من يكتب عن المسرح من األجانب بقيمو ويسمط األضواء عميو))(.)1
ومع بروز الفرق المسرحية في الشام ومصر ،ومع بروز جيل جديد من المؤلفين
والمخرجين ،برزت معيا أسئمة التغيير في قراءة المسرح ((كيف تتم قراءة ىذه البدايات؟ كيف
تم اكتساب الخبرات والقراءة؟ كيف تطور النقد المسرحي العربي بعد أن ساد المنيج
التاريخي؟ المنيج التاريخي يحافظ عمى الذاكرة المسرحية العربية))(.)2
ومن خالل ما سبق ذكره ،يبقى النقد المسرحي مشدودا بحبمين:
 األول يشده إلى ضرورة تأصيل ىذا الفن. الثاني يجذبو نحو الغرب.وبعد أن حقق ىذا المسرح العربي تراكمات إبداعية كثيرة ،كان البد لمنقد المسرحي من
العمل عمى مقاربة ىذه الظاىرة ((ليكتب عمى حياتيا ،ويؤرخ ألنفاسيا ،وليرسم بكتاباتو
أشكال وجودىا في ىذا الوجود الثقافي ،الذي كان المسرح في ىذه الفترة يسعى نحو تأسيس
موضوعو ،ويؤسس قالبو المسرحي ،وتميزه الخاص ،وبالمقابل كان ىو نفسو يبحث عن

()1

حسن عيد :تطور النقد المسرحي في مصر ،الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر -الدار المصرية لمتأليف والترجمة،

()2

عبد الرحمان بن زيدان :البوصمة والمرساة ،ص.13 :

نوفمبر ،1985 ،ص.68 :
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أجواء القراءة ،ويبحث أيضا عن ميكانيزمات جديدة لقراءة ىذا المسرح بعيدا عن كل تأثرية،
وانطباعية كانت ترافق ىذا المسرح في بدايتو))(.)1
وما يالحظ من ىذا كمو ،ما بين المسرح كإنتاج ،والقراءة كنقد ليذه الظاىرة ،أنيا ظمت
محكومة بياجس التاريخ ،وبثقافة البالغة العربية السائدة ((من ىنا توجو المنيج التاريخي،
الذي اشتغل عمى تتبع الفاعمية المسرحية العربية نحو تعميق أدوات ىذا المنيج ،واعتمد عمى
تحقيب أزمنة المسرح العربي))(.)2
وأول من بدأ الكتابة في ىذا االتجاه الموسوم بالتاريخي ،وأجاد فيو محمد يوسف نجم،
ووجوه أخرى مستعرب ة ،أسيموا في التأريخ ليذا المسرح ،وىم :يعقوب الندو ،وفميب
سادغروف ،وتما ار ألكسندروفنا بوتيتسيفا لتوفرىم عمى الوثائق المطموبة ،يضاف إلى ذلك
تمكنيم من ناحية الوعي بخصوصيات المنيج التاريخي ،وكذلك في تطبيق مقتضيات
التوثيق والتدقيق ،واخراج المعمومة من مصادرىا ،وتتبع السير الفنية لكل عالم من أعالم
المسرح العربي ،ويرى بن زيدان ،أن ىؤالء جعموا من المنيج التاريخي منياجا لو منطمقاتو
وأىدافو ،وأسموبو في بناء الخطاب.

()3

ويضيف بن زيدان ،أن المسرح المبحوث عنو في الثقافة العربية(( ال يمكن أن يتأسس
إال بعمقو ،وبمغتو ،وبيويتو ،وبتأسيو المتجدد ،وىذا معناه أن النقد يقارب ىذه القضايا
باعتبارىا (وثائق تاريخية من خالل النصوص) ومن خالل ما ىو متوفر من وثائق تكتب
()1
()2
()3

المرجع السابق ،ص.13 :
المرجع نفسو ،ص.14 :
ينظر المرجع نفسو.ص14:
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عن األمة ،وتقدم المعمومات ،وتضع المقارنات بين النماذج المحفوظة لموصول إلى بعض
النتائج التي تبين حقيقة ىذا المسرح في التاريخ العربي)).

()1

المرجع السابق ،ص.15 :
01

()1

الباب األول

االتجاهات السياقية

الفصل األول
دور الترجمة والمستشرقين

في ظهور االتجاهات النقدية

النقدية
دور الترجمة والمستشرقين في ظهور االتجاهات
ّ

الفصل االول

دور الترجمة والمستشرقين في ظهور اإلتجاهات النقدية
أ -الترجمة األدبية ودورها في تأسيس المسرح العربي:
كاف لمترجمة الدكر الكبير في استحداث شكؿ أدبي جديد عمى الساحة األدبية العربية
مكجكدا مف قبؿ ،كاف كجد حسب بعض اآلراء ،اعتمادا عمى المرجعية الثقافية التراثية
لـ يكف
ن
عند العرب ،كخياؿ الظؿ ،كالمقامة كغيرىما مف األشكاؿ ،لكف يبقى بعيدا عف شكؿ المسرح
كما عرؼ عند الغرب ،ألسباب معركفة ،تتمثؿ في أمريف:
 -1أف العرب استنكفكا عف إدخاؿ ىذا الفف إلى الثقافة العربية قديما لمخالفتو األعراؼ
الدينية اإلسالمية ،ك لمساسو بالمعتقد.
 -2البيئة العربية البدكية لـ تكف تسمح بكجكد عمراف مسرحي ،أك مسارح عمى شاكمة
المسارح اليكنانية كالركمانية.
كىذا ما جعؿ المخرج أنطكاف ممتقى يقكؿ(( :ليس ىناؾ تقاليد مسرحية مكجكدة في
بمدنا نستطيع أف نستميـ منيا كنكمؿ الطريؽ ،كسرعاف ما كجدنا أنفسنا أماـ فف اسمو الفف
المسرحي كىك فف محدث ،لـ يمارس في بمدنا أك في البمداف العربية األخرل في الكقت الذم
كاف يمارس في بمداف العالـ)).

()1

مر بيا المسرح العربي،
غير أف نقاد المسرح يختمفكف فيما بينيـ حكؿ المراحؿ التي ّ

منيـ مف يقسميا إلى ثالثة مراحؿ ،كعمى رأس ىؤالء مفيد الحكامدة الذم لخصيا فيما يمي:
1ػ ػ الكالدة كالتنشئة في دائرة التبعية.
 2ػ ػ تحسس الذات القكمية كالقمؽ إزاء القكة الحية لثقافة التبعية.
()2

3ػ ػ مجابية التبعية كالسعي نحك التحرر كاالنفالت مف أطرىا.
()1

كطفاء حمادم :الخطاب المسرحي في العالـ العربي ( ،)2006-1990المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،

المغرب ،ط ،2007 ،1ص.86 :

()2

مجمة عالـ الفكر ،المجمد ،17 :العدد ،04 :يناير ،فبراير ،مارس  ،1987ص.63 :
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أما حسف المنيعي فيسردىا حسب ما يمي:
 -1مرحمة تحضير (اقتباس كترجمة).
 -2مرحمة إبداع كخمؽ.
 -3مرحمة تأصيؿ كتجريب.

()1

كيرل محمد عزاـ الشيء ذاتو كقسمو كسابقيو إلى ثالث مراحؿ:
 1ػ مرحمة البحث عف مضمكف تراثي لممسرح.
 2ػ مرحمة البحث عف شكؿ عربي لممسرح.
 3ػ مرحمة التنظير لمسرح عربي جديد.

()2

قسـ المسرح العربي إلى مرحمتيف حسب جيؿ
أما محمد المدني فيرل غير ذلؾ ،فقد ّ

المسرحييف:

 1ػ جيؿ الركاد األكائؿ.
 2ػ جيؿ آخر أتى بعده.
يقكؿ في ذلؾ ((:إف جيؿ الركاد األكائؿ مف المترجميف حينما تصدكا لميمة نقؿ الفف
تحمؿ إعادة
المسرحي إلى ثقافتنا كانكا أشبو بحاطب ليؿ ،فإف الجيؿ التالي منيـ حينما ّ

تكجيو حركة النشاط المسرحي لدينا إلى مساره الصحيح ،تجاكز عشكائية الجيؿ األكؿ،

كامتمؾ الكعي كاألدكات المطمكبة لمترجمة))( ،)3لكف الجيؿ الثاني أخفؽ في تقديـ ىذا المسرح
إلى الجميكر بطريقة الئقة ألسباب كثيرة ((لكف ىذا الجيؿ الثاني لـ يفمح في تحقيؽ تالحـ
الجميكر مع ىذا الفف إلى الصكرة المرجكة ،ذلؾ نتيجة ألسباب عدة منيا :االقتصادم
كالثقافي كالفني كاالجتماعي))(.)4

()1
()2
()3
()4

حسف المنيعي :محاكلة البحث عف صيغة مسرحية عربية متميزة ،مجمة خطكة ،العدد ،1986 ،¾ :ص.4 :
مجمة الكحدة ،السنة الثامنة ،العدد 95/94 :يكليك  ،1992ص.68 :
محمد المدني :النقد كترجمة النص المسرحي ،دار اليدل لمنشر كالتكزيع (د.ت) ،ص.56 :
المرجع نفسو ،ص.56 :
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أما الجيؿ الثالث مف المترجميف مف النقاد كاألدباء؛ فقد عممكا عمى ترسيخ كتطكير ىذا
المقكمات كالظركؼ
الفف بصكرة أحسف مف سابقاتيا ((فقد أتيح ليذا الجيؿ كافة العكامؿ ك ّ
()1

المالئمة ألف تتحقؽ ىذه النيضة))

كيستمر ىذا التقسيـ عند كثير مف النقاد في شتى األقطار العربية ،نذكر عمى سبيؿ
المثاؿ ال الحصر ،تقسيـ نجيب العكفي مسيرة المسرح المغربي إلى مرحمة:
 4ما قبؿ الستار.
 5المرحمة االستعمارية أك قمؽ التأسيس.
ػ ػ مرحمة ما بعد  1956أك قمؽ التحديث".

()2

كيقسميا حسف المنيعي إلى مرحمتيف:
 6البداية الممكنة لممسرح المغربي.
 7البداية الفعمية لممسرح المغربي.

()3

كقد بدأت حركة الترجمة قبؿ التأليؼ المسرحي بسنكات ،كىذا أمر فيو خالؼ بيف
الدارسيف ( ،)4كالميـ في ىذا أف الترجمة ظمت المصدر الكحيد الذم يطّمع منو العرب عمى
فف المسرح ((لقد بدأت حركة الترجمة عف المسرح العالمي في بالدنا نشاطيا مع أكاسط
القرف التاسع عشر ،ككانت بالطبع أسبؽ مف حركة التأليؼ بسنكات طكيمة ،كربما يكمف
العجب في تمؾ السنكات الطكيمة التي استمرت فييا الترجمة ىي النافذة الكحيدة التي تطؿ
منيا عمى آفاؽ المسرح ،كعمى الرغـ مف تصدع ىذه النافذة كتآكميا آنذاؾ ،كلـ تتم ّكف خالؿ
كؿ ىذه السنكات مف صنع تراثنا المسرحي الخاص)).

()5

( )1المرجع السابؽ ،ص.57 :
()2

محمد سندباد :الخطاب النيضكم في المسرح العربي الحديث ،دار عالـ الكتب الحديث ،إربد-األردف ،ط،2013 ،1

ص.29 :
()3
()4
()5

المرجع نفسو ،ص.29 :
محمد المدني :النقد كترجمة النص المسرحي ،ص.57 :
ينظر :محمد مندكر :في المسرح المصرم المعاصر ،دار النيضة ،القاىرة ،مصر( ،د.ت) ،ص.29 :
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كترجع أسباب إخفاؽ الترجمة في بدايتيا إلى عدـ دراية المترجميف بيذا الفف ،كعدـ
تمكنيـ مف أدكاتو ،يضاؼ إلى ذلؾ تردد الجميكر الذم لـ يكف يتقبؿ ىذه العركض ،مثؿ
تقبمو لمشعر ،فنشأت عف ذلؾ أشكاؿ عدة كمصطمحات كبيرة منيا :التغريب ،االقتباس،
التمصير...
أ ما العامؿ الثاني فيكمف في ظيكر الفرؽ المسرحية التجارية التي كانت تأخذ عمى
اما عمييا ،أف تحافظ عمى جميكرىا
عاتقيا جمع المصاريؼ الخاصة بالنقؿ كالديككر ،فكاف لز ن

مف خالؿ البحث المتجدد عف النصكص دكف مراعاة جانب الجكدة كاإلتقاف(( :ىك الذم أدل

إلى تشكيو أغمب المس رحيات العالمية المترجمة ،التي استعانت بيا ىذه الفرؽ ،بغرض
تقريبيا إلى ذكؽ الجميكر عف طريؽ اإلضافة كالحذؼ كالتمخيص أك تغيير النيايات
التراجيدية إلى نيايات سعيدة ،كربما ىزلية إلرضاء أذكاؽ مرتادم المسرح)).

()1

كقد عرؼ المبنانيكف المسرح كعممكا عمى تشكيؿ حركة مسرحية في مرحمة الستينات
بيدؼ استنباتو في ثقافتنا ،ككانكا قريبيف مف الجك الثقافي السائد أنذاؾ ،كارتبط لدييـ
بمجمكعة مف الظكاىر الفكرية كالفنية ،في تشكيؿ الحركة المسرحية التي استندت عمى
الترجمة كاالقتباس كالتأليؼ ،كأىـ ىذه الظكاىر:
_ دكر مجمة "شعر" كمحاكلتيا الجذرية لتطكير المغة كالشعر.
_ دكر بعض الشعراء في ترجمة النصكص المسرحية ،كمحاكلة إيجاد لغة فصحى قريبة مف
العامية ،كعمى رأس ىؤالء عصاـ محفكظ ،أنسي الحاج ،أدكنيس ،كبعض تجارب الترجمة
إلدكارد أميف البستاني ،كأسامة العارؼ.
_ تنكيع الترجمات بيف التراجيديا اليكنانية ،كتيارات الكجكدية ،كالعبث كالالمعقكؿ كالمسرح
البرشتي ،كاالتجاه الكاقعي كالركمنسي.

()1

كطفاء حمادم :في الخطاب المسرحي في العالـ العربي ( ،)2006-1990ص.87-86 :
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 2ترجمة المسرح اليزلي مف طرؼ فارس بكاكيـ ،كما بدأ التأليؼ المسرحي المحمي عمى
يد :عصاـ محفكظ ،أنطكاف معمكؼ ،أسامة العارؼ...كتعامؿ ىؤالء مع أغمب الميرجانات
كالفرؽ المسرحية ،كما اعتمدت فترة الستينات عمى بعض النصكص المنقكلة كػ"المفتش"
لغكغكؿ ،معتمديف عمى أسمكب االرتجاؿ في التمثيؿ.
 3كاكب ىذه التجارب قياـ عدد كبير مف المخرجيف بترجمة نصكصيـ المسرحية كاعدادىا
كتأليفيا ،مثؿ المخرجيف الركاد ،جالؿ خكرم ،يعقكب الشدراكم ،ريمكف جبارة كمنير أبك
دبس ،...كما استعانكا ببعض الكتاب لترجمة نصكصيـ مثؿ :إدكارد أميف البستاني ،كقد
ساىـ المخرجكف في تشكيؿ بنية نص مسرحي يرتبط ببنيتو مستقال عف المسرح الغربي في
شكمو كمضمكنو ،كىك ما جرل في أغمب البمداف العربية مف مشرقيا إلى مغربيا ،كنشطت
حركة التأليؼ ،كمف النصكص المسرحية "الناس المّي تحت" لنعماف عاشكر ،ك"ممؾ القطف"
ليكسؼ إدريس.

()1

كتجدر اإلشارة إلى أف المسرح المغربي عاش فترة طكيمة يعتمد فييا عمى المسرح في
يتصرؼ
المشرؽ إما بتقديميا كما ىي أك بعرضيا مقتبسة ،أما المسرح الغربي فكثي ار ما كاف
ّ

فيو بكؿ حرية قصد تقريبو مف الجميكر ،كمف ذكؽ السكاد األعظـ مف الشعب ،أما فيما

يخص المسرح المصرم فقد ظؿ زمنا طكيال يأخذ مف المسرح الغربي ،فيترجـ المسرحيات
إرضاء لرغبة الجميكر ،كفي إطار ىذا التصرؼ
كيقتبسيا ،كيغالي أحيانا في التصرؼ فييا
ن

نجد يكسؼ كىبي يقكؿ(( :كال يكتفي بالنزكؿ عند رغبة الجميكر المصرم فحسب ،بؿ يحاكؿ
أف يتكاصؿ مع كؿ الجماىير العربية حتى كلك كانت في الميجر األمريكي ،فيعيد كتابة
بعض المسرحيات قبؿ قيامو ببعض الجكالت الفنية ،بمغة فصحى مبسطة يفيميا العرب

جميعا)).
()1
()2

()2

كطفاء حمادم :الخطاب المسرحي في العالـ العربي ( ،)2006-1990ص.89-86 :
محمد الكغاط :بنية التأليؼ المسرحي بالمغرب مف البداية إلى الثمانينات ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الدار البيضاء،

ط ،1986 ،1ص.45-44 :
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كاف نجح الكاتب في خمؽ منيج خاص بو مف خالؿ تعاممو مع الجميكر ،فإف الناقد
تاىت بو السبؿ كلـ ييتد إلى منيج محدد ،كاف كاف الكاتب بحكـ صمتو بالمتفرج كاضط ارره
الناقد ػ كالحديث عف
إلى معايشة عصره ،قد
اضطر إلى خمؽ منيج فني خاص بو ،فإف ّ
ّ

الناقد المثقؼ ػ لـ يستطع إدراؾ ما فعمو الكاتب كما لـ يستطع أف يختطّ لنفسو منيجا نقديا
ما .كىك لـ يستطع االىتداء إلى منيج نقدم يقيس بو النصكص المسرحية التي تعممت
ثـ تفمّتت منيا".
أصكؿ الكتابة األجنبية ّ

()1

ففي بداية األمر كاف المسرح نقال لمشكؿ األكركبي لممسرح ،مف تقسيـ لمفصكؿ،

كاجراء لمحكاية عف طريؽ الحكار دكف معرفة دقيقة ،بطريقة بناء النص كالعرض ،ككانكا
يشكمكنيا ،كيجركف التعديالت دكف
إضافة إلى ذلؾ ال يتقيدكف بالنص فيمصركف الحكاية أك ّ

احدا ،ىك أف يفتف العمؿ المسرحي جميكره ،كىذا راجع إلى معرفتيـ
قيد أك شرط إال شرطا ك ن

قادر عمى محاسبتيـ حسب أصكؿ المسرح ،فالنقاد
القميمة بفف المسرح ،حتى النقد لـ يكف نا
أنفسيـ لـ يككنكا يعرفكف شيئا عف ىذا الفف.

()2

كقد انصب جيد المترجميف عمى ترجمة األعماؿ المسرحية الفرنسية منيا كاإلنجميزية،
ألف معظـ البالد العربية كانت خاضعة لسيطرة الدكلتيف المذككرتيف ،ثـ لغات أخرل حسب
نفكذ أصحابيا عمى تمؾ األقطار ،كما ترجمكا لنفس المؤلفيف تقريبا في كمتا المغتيف(( ،كمما
يمفت اال نتباه في ىذا الشأف ذلؾ االىتماـ بالمسرح الفرنسي كاإلنجميزم عند بداية الترجمة
بصفة خاصة ،ففي بالد الشاـ كمصر ،كالمغرب العربي سارت الخطكات األكلى في نفس
الطريؽ ،كليس بالنسبة إلى المغة المنقكؿ عنيا فحسب بؿ باالتجاه إلى نفس المؤلفيف تقريبا
في كمتا المغتيف ،كال شؾ أف ذلؾ يعكد إلى تشابو الظركؼ السياسية كالفكرية في تمؾ

()1

فرحاف بمبؿ :مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى اليكـ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،2001 ،ص:

.59
()2

ينظر المرجع نفسو ،ص.85-84 :
3:
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ّ

األقطار ،كالى تمؾ الجكلة التي تقطعيا المسرح في بيركت إلى المغرب عبر دمشؽ
كالقاىرة)).

()1

فالناقد المسرحي كاف يتمسؾ
غير أف فرحاف بمبؿ يرل غير ذلؾ في الكاتب كالناقد ّ ،

باألصكؿ النقدية التي تعمميا ،كاذ بيا تختمط عميو فيمزج في البحث النقدم الكاحد مذاىب
يتمسؾ بأصكؿ الدراما الحديثة (دراما القرف التاسع عشر أك دراما
كمناىج متعددة ،كأنو
ّ
أف
البكرجكازية) كبأصكؿ مسرح شكسبير كبالكالسيكية الفرنسية(( ،لكف األخطر مف ذلؾ ّ

الناقد ظ ّؿ أسير الكتب النقدية كلـ يدرؾ ما فعمو الكتاب المسرحيكف الذيف حاكؿ كؿ كاحد
منيـ أف يستخمص لنفسو أسمكبا خاصا بو)).

()2

كىذا ما أشار إليو الباحث فيصؿ األحمر عندما رد عمى السؤاؿ التالي :كثي ار ما نستشعر قمقا
كبي ار في ممارسة الكسط الجامعي لممناىج الحداثية كالتي يعد المنيج السيميائي أظيرىا

كأكثرىا انتشارا .ما تعميقكـ عمى ىذا القمؽ؟
((  preludeتصديرة •

تربيت عمى كتب نقدية كنت أقراىا بميفة دكف أف أعرؼ باف ليا منيجا...سمعت كممة
المنيج ألكؿ مرة عاـ  1990كنت في السابعة عشرة ككاف قائميا يكبرني بثالثيف كتابا
(محمد مندكر)...ثـ اكتشفت بأنيا الكممة نفسيا التي كاف أبي المفرنس يقكليا منتقدا أمي
األمية :ماعندؾ حتى ميثكدكلكجي...االنطباع األكؿ كاف أف المنيجية ىي شأف عائمي ،كأنيا
تكجد عند المتعمميف أصحاب الصكت األعمى كالصكت األعمى خير مف الصكت األسفؿ
طبعا.

نقد كاصالح ،خصاـ كنقد(طو حسيف) دمقس كأرجكاف(ماركف عبكد) خصكمات العقاد .
(عامر العقاد) فف األدب (تكفيؽ الحكيـ) كآالؼ المقاالت لمزيات كالمازني كالخكلي كزكي
...مبارؾ ككميخائيؿ نعيمة كالرافعي كأحمد أميف كزكي نجيب محمكد
كنت أتثقؼ بشكؿ رىيب كربيت ذائقة تتعرؼ بيسر عمى الجيد كتستبعد الردمء بيسر كبير،
()1
()2

محمد الكغاط :بنية التأليؼ المسرحي بالمغرب ،ص.44 :
فرحاف بمبؿ :مراجعات في المسرح العربي ،ص.60-59 :
;3
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ّ

ككنت أحب كتبا فأتبناىا كأكره أخرل فأطرحيا عني دكف أف أحتاج أستاذا ليدلني عمى الرام
الصكاب .كلـ يكف اساتذتي يفعمكف فقد كنت أدرس في قسـ رياضي تعد الكتب التي ذكرتيا
.فيو ضيكفا ثقيمة
 andante/allegroايقاعات متداخمة :خفيؼ كثقيؿ •
تق أر كتابا مثؿ "قمبيز في الميزاف" كىك كتاب عتيؽ لمعقاد مبني عمى افتراء أحكاـ ىدفيا
التقميؿ مف قيمة مسرحية أحمد شكقي الشعرية ،كالتحقير مف قيمة شكقي كمدرستو عمكما،
فتجد العقاد يحرؾ عتادا نقديا رىيبا فيو التاريخ كاالجتماع كالمغة كالبالغة كالصكتيات
كالمقارنة كالتذكؽ الحر كالقراءة الطباقية لمدرسة اإلحيائييف كمدرسة التقميدييف ،كتجد المفارقة
كالخبر كالفمسفة ،كالترجيح بيف االراء المتقاربة أك المتنافرة...كتنتيي مقتنعا أك غير مقتنع،
...كلكنؾ تقؼ مذىكال أماـ سعة إحاطة القارئ الذم أمامؾ
ثـ تعكد لتأخذ كتابا مما يؤلفو زمالؤؾ في الجامعة اليكـ بعدما تراكمت أمامنا/لدينا
معمكمات يكاد االنترنت يضيؽ صدره الكاسع سعة السماكات كاألرض بيا ،فتجد العمؿ
النقدم تمرينا يبدأ بتحديد منيجية محدكدة في شخص ،في كتاب ،في إجراء ،كلدت ميتتة
ألف الغالب ىك عدـ صالحيتيا لمتعميـ كالنمذجة ،كىما مرضاف جاءا إلى العمكـ اإلنسانية
مف العمكـ التطبيقية ،مجيئا اعترض عميو كثيركف منذ القرف  ،19كلكننا كجدناىا لعبة بسيطة
يسيرة المأخذ فتبنيناىا في صمت مف القيميف عمى الشأف النقدم .يكفي أف تقكؿ دراسة
بنيكية ،سيميائية ،تداكلية ،أسمكبية ،حسب إجراءات جماليات التمقي ،نمكذج غريماس ،نمكذج
ريككر ،خطاطة جينيت ،تطبيؽ افعاؿ الكالـ ،مقاربة في البالغة الجديدة ... ،لكي تككف قد
أعفيت نفسؾ مف ضركرة مكاجية النصكص كحكارىا كتشريحيا لبمكغ رأم كاضح حكليا.
كتب تدعي النقد ال فييا اسمكب كال حالكة نص كال جاذبية فكر كال أم كجو مف كجكه التميز
أكالطرافة،كال ام شيء يجذبؾ صكب القراءة.
اختيار النصكص لمتطبيؽ اليكـ ال يطرح مشكال :ىي عمكما النصكص الحاصمة عمى
جكائز ،التي تسكف الصفحات شبو الثقافية في أشباه الجرائد المنتشرة ،التي يظير اصحابيا
عمى التمفزيكف ،ما يقاؿ عنو جيد (في زمف نقاد القيؿ كالقاؿ الفيسبككي) ،ما يقترحو استاذ
مشرؼ بسبب عالقات شخصية أك أطماع في زيارات الى الخارج بدعكة مف أصحاب
.النصكص أك ماشابو.
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ال تستطيع أال تفكر بأف العقاد قاـ برحمتيف فقط خارج بالده إحداىما ألداء مناسؾ الحج،
كتتذكر بأف كاتبا مثؿ صامكيؿ جكنسكف مأل القرف الثامف عشر أدبا كفك ار كتأليفا دكف أف
.يخرج كثي ار مف بيتو أصال ال مف بالده
 finaleختاـ •
تشعر بالخكؼ حينما يتـ تسجيؿ عدة رسائؿ بحث معمؽ حكؿ ركاية مثؿ "في قمبي انثى
عبرية"...كحينما تحادث أستاذة عبر مناقشتيا لرسالة الماجيستير حكؿ فنكف السرد فتقكؿ
لؾ :لست مف ىكاة قراءة الركايات ،كال اخفيؾ بانني لـ اق ار طيمة حياتي سكل أريع ركايات
...إحداىا ركايتؾ يا أستاذ.
تشعر بالخكؼ حينما يأتيؾ السؤاؿ مف طمبة الماستر في عاميـ الخامس في الجامعة
كالسابع عشر عمى مقاعد التحصيؿ العممي :يا استاذ...كيؼ ندرس ركاية؟...أك يقكلكف لؾ
الرأم العاـ الغالب :ال ...نفضؿ الركايات...ىي أسيؿ لمدراسة ...الشعر صعب كيتطمب
...فيما عميقا.
تتذكر ساعتيا بأف امي التي لـ تكف تعرؼ الميثكدكلكجيا حسب فحص الدكتكر أبي كانت
.تجيد القياـ بمياميا بشكؿ أفضؿ مما ىك امامؾ
...تشعر بالخكؼ))

1

كىنا تكمف المشكمة فقد كجد الناقد نفسو أماـ كتاب مسرحيف مف نفس المرحمة ال يجمعيـ
منيج كاحد ،عمى خالؼ كتاب الغرب ،كىذا ينعكس سمبا عمى العمؿ النقدم الذم يعجز عف
استخالص قكاعد فنية تككف بمثابة منيج يعكد إليو في دراسة الدراما العربية ((كالناقد معذكر
في ذلؾ ألن و كجد أمامو في مرحمة كاحدة عددا مف الكتاب المسرحييف الذيف ال يجمعيـ
منيج كاحد أك متقارب ،عمى حيف عرؼ في تاريخ المسرح شيئا غير ىذا ،فالكتاب في
عصر شكسبير مثال ،كاف ليـ منيج متقارب ،ككتاب الكالسيكية الفرنسية تنطبؽ عمييـ
القكاعد النقدية ذاتيا.ككتاب الكاقعية يسيركف عمى أصكؿ الدراما الحديثة ،أما الكتاب
المسرحيكف السكريكف أك المصريكف أك غيرىـ ،فال يجمع فريقا منيـ جامع رغـ كجكدىـ في
()1

مقابمة شخصية أجريتيا مع الدكتكر فيصؿ األحمر بجامعة جيجؿ بتاريخ  13سبتمبر ،2017كىي منشكرة عمى صفحتو

في الفبسبكؾ بتاريخ 21:سبتمبر2017
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عصر كاحد ،ككاف كؿ كاتب منيـ يحتاج إلى منيج نقدم خاص بو ،كىذا ما لـ يستطع
النقد القياـ بو ،فكانت الكرطة التي كجد الناقد نفسو فييا ،كىي عجزه عف استخالص قكاعد
فنية تعتبر منيجا نقديا لدراسة الدراما في سكريا أك في مصر أك في تكنس أك في المغرب أك
()1

في غيرىا مف األقطار)).

كيعتبر القرف العشريف بداية لظيكر الحركة النقدية ،كمرحمة تأسيس فرؽ التمثيؿ
المسرحي ،كبداية حقيقية لظيكر ترجمة أمينة كراقية ((ظيكر الحركة النقدية المسرحية مف
خالؿ تأسيس الفرؽ القكمية لمتمثيؿ المسرحي كاإلشراؼ عمييا ،كاعادة تكجيو الحركة
المسرحية ،كضركرة تأصيؿ ىذا الفف كمتابعة نقدية الجادة لما يقدـ مف عركض ،كتأسيس
تراث مسرحي مف خالؿ ظيكر بعض األعماؿ الجادة مثؿ تكفيؽ الحكيـ)).

()2

لكف ىذه الجيكد قد اكتنفتيا الكثير مف النقائص منيا المغكية كالذاتية كاالقتصادية
ّ

أف ىذه الجيكد شابيا بعض العيكب :منيا المغة الفصيحة المقعرة البعيدة التي تفصؿ
((غير ّ

العرض عف الجميكر ،يضاؼ ليا العامؿ االقتصادم ،كىك ضعؼ اإلرادات المالية ،ناىيؾ

كتغير
عف مخاطبتيا لجميكر مف نكع خاص (المثقفيف) يضاؼ إلييا األىكاء الشخصيةّ ،
المديريف بكثرة)).

()3

تغير المناخ العربي العاـ ،كبداية المشركع القكمي العربي ،بدأت تظير قكة
كمع ّ

المسرح ،كبدأ يمتحـ مع الجماىير ،تكافرت لو كافة العكامؿ المساعدة لقياـ نيضة بأتـ معنى
الكممة ((مثؿ ظيكر المؤلؼ المسرحي المصرم الذم تبنى قضايا كطنو مف ناحية ،كظيكر
جيؿ جديد مف الشباب الممثميف كالمخرجيف الدارسيف لفنكف المسرحية ،كغيرىـ مف
المتخصصيف في التقنيات الفنية لمعرض المسرحي مثؿ :المكسيقى كالديككر كاالضاءة،

(،)1فرحاف بمبؿ :مراجعات في المسرح العربي  ،ص.60 :
()2
()3

محمد المدني :النقد كترجمة النص المسرحي ،ص.65-64 :
المرجع نفسو  ،ص.66 :
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كتفجر طاقات تمؾ الكككبة الممتازة بيف النقاد كالمنظريف المصرييف في متابعتيـ النقدية
()1

لمختمؼ ألكاف األشكاؿ المسرحية مف ناحية ثالثة".

الدكؿ العربية في بناء مسارح حديثة عمى الطراز الغربي ،مجيزة
كال يمكف إغفاؿ جيكد ّ
بكسائؿ حديثة ،يضاؼ ليا جيكد طبع كتكزيع الكتب المترجمة ،كتأسيس مجالت متخصصة
في المسرح ،كؿ ىذه العكامؿ ((عممت بصكرة كاضحة كجذرية عمى كصكؿ معطيات الثقافة
المسرحية ػ السيما النص المسرحي المترجـ ػ إلى قراء العربية ،حيث سيصبح النص العالمي
ز نادا لألدباء كالمسرحييف الجدد ،كحاف از يساعدىـ -في ظؿ افتقادنا لمتراث المسرحي -كيدفعيـ
إلى مغامرة الكتابة في ىذا المجاؿ)).

()2

كقد خمقت ىذه الفترة رمك از مضيئة في تاريخ ترجمة المسرح ،كسأحاكؿ أف أذكر بعض
ىذه القامات عمى سبيؿ الذكر كليس الحصر ،منيـ :لكيس عكض ،دريني خشبة ،عمي
الراعي ،عبد القادر القط ،رشاد رشدم ،محمد غنيمي ىالؿ ،عبد الحميد بشالكم ،عبد
ّ
القادر مكاكم ،محمد إسماعيؿ الكافي ،حسيف مؤنس ،عبد الرحماف بدكم ،محمكد حامد

شككت ،صالح عبد الصبكر ،عمي أحمد محمكد ،نعماف عاشكر ،حمادة إبراىيـ ،أحمد عمي
القصاص ،أحمد رضا محمدرضا،
اليمداني ،جب ار إبراىيـ جبرا ،جعفر صادؽ الخميمي ،محمد
ّ

عثماف نكيو ،كم ف الجيؿ الجديد :محمد عناني ،سمير سرحاف ،عبد العزيز حمكدة ،أميف
العبكسي ،ماىر شفيؽ فريد ،فاركؽ عبد الكىاب ،فاركؽ عبد القادر ،فاطمة مكسى-جالؿ
العشرم ،عمي شمش ،نعيـ عطية ،يسرل خميس ،فتحي العشرم ،أنيس منصكر ،جكرج
الصائغ ،سكزاف خميؿ ،يكسؼ بدرم ،محمد جمكؿ ،سامح فكرم ،محمد لطفي نكفؿ ،أميف
حسيف الرباط ،محمد المدني ،شاكر عبد الحميد ،محمد جرير خكرم ،رمسيس يكناف ،كماؿ
زاخر لطيؼ ،الشريؼ خاطر ،كجدم زيد ،نياد صميحة...كغيرىـ كثير.

()1
()2

المرجع السابؽ  ،ص.68 :
المرجع نفسو ،ص.72 :
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كمف األعماؿ المسرحية الكالسيكية كالمعاصرة التي ترجمكىا نذكر :سكفككميس،
يكرييدس...شكسبير مكلير ،راسيف ،إبسف ،برنارد شك ،تشيككؼ ،بريخت...كما قامكا بمتابعة
العركض المسرحية ،كنقدىا في الدكريات كالصحؼ ،كالمقاالت ،كبعضيا في كتب مستقمة،
كأصبحت ىذه المسرحيات العالمية ،إضافة إلى الدراسات النقدية مادة متكفرة لمقارئ العربي
في شكميا المطبكع ،كما ظيرت عمى يد ىؤالء المترجميف مختمؼ االتجاىات المسرحية
()1

العالمية.

تتعدد مناىجيـ بتعدد جذكرىـ الفكرية كالمعرفية التي نيمكا
أف ىؤالء النقاد ّ
كاألكيد ّ

كتغير العمؿ المسرحي الكاحد لدل ىؤالء
منيا ،كىذا حتما يؤدم إلى اختالؼ في قراءة ّ

النقاد ،يضاؼ ليا أشياء أخرل ((فإذا كانت الفركؽ الفردية التي تبدك كاضحة بيف المترجميف

نتي جة تمايزىـ الفردم كقدراتيـ التخيمية أك ممكاتيـ الخاصة ،كتبايف ثراء قامكسيـ المغكم أك
فقره ،سكؼ تترؾ بالضركرة آثارىا كاضحة جمية عمى النص المسرحي المترجـ ،ميما حاكؿ
المترجـ أف يخفي مداده ليظير العمؿ كما قدمو المؤلؼ الحقيقي))()2كىذه الفركؽ ال تنشأ
((إنما تنشأ نتيجة
فقط نتيجة الفركؽ الفردية (الممكة كالمكىبة) أك القدرات الشخصية ّ
االختالؼ في األصكؿ الفكرية كالمعرفية التي تتأسس عمييا االتجاىات النقدية ،حيث إف ىذه

األصكؿ ىي التي تشكؿ قناعات النقاد كرؤيتيـ النقدية تبعا التجاىاتيـ النقدية المتباينة التي
ينتمكف إلييا)).

()3

كمما سبؽ ذكره يمكف أف نالحظ الفركؽ المنيجية القائمة بيف ترجمتيف ،في لغة كاحدة
ّ

حدده الناقد محمد المدني(( :بشرط أف تككف الترجمتيف
عف نص مسرحي كاحد ،كىذا بشرط ّ
قد صدرتا مف قبؿ ناقديف ينتمياف التجاىيف نقدييف مختمفيف ،كذلؾ يمكننا أف ندرس الفركؽ
كالتباينا ت القائمة بيف أم ترجمتيف ػ أك أكثر ػ لنصيف مسرحييف مختمفيف مؤلفيما كاحد ،بشرط
()1
()2
()3

انظر  ،محمد المدني :النقد كترجمة النص المسرحي ص.71 :
ا لمرجع نفسو  ،ص.73 :
المرجع نفسو ،ص.73 :
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أف تككف المسرحيات المترجمة إلى لغة كاحدة مف قبؿ ناقديف مختمفيف ،ينتمي كؿ ناقد منيما
التجاه نقدم مغاير)).

()1

ترجع بدايات ترجمة النقد المسرحي إلى خمسينيات القرف العشريف ،كيعكد ىذا التأخر
النشغاؿ العرب بالتأليؼ كالترجمة كالتأسيس لمنصكص المسرحية كاستنباتيا في الكطف
البد
العربي ،كألف النقد إجرائي ال يككف إال إذا تكافرت النصكص التي تككف مكضكعا لو ،ك ّ
مف تراكـ كبير ليذه النصكص ،حتى يصبيا النقد في مدارسيا كاتجاىاتيا الصحيحة ،ككثي ار
ما كاف كتاب المسرح يقكمكف بكظيفة النقد في مقدمات مسرحياتيـ ،لعدـ تكفر النقاد
المتخصصيف ،كلكف نقكد تمؾ الفترة يغمب عمييا طابع األدبي كالديني.
ك ّأكؿ كتاب نقدم ترجـ إلى العربية ىك كتاب" فف الشعر" ألرسطك مف طرؼ إحساف

عباس سنة  ،1950كتكالت ترجمتو مف طرؼ عبد الرحماف بدكم سنة  1953ثـ شكرم
عياد عاـ  1957كابراىيـ حمادة سنة  1983كىي ترجمات كاعية اتكأت عمى سالسة المغة،
((إف نظرية أرسطك
كاعتماد المصطمحات المسرحية الخاصة ،كفي ذلؾ يقكؿ سباعي السيدّ :

في الشعر كالتراجديا عبر ىذه الترجمات ،كعبر تدريسيا في المؤسسات األكاديمية كاف ليا
تأثيرىا الكبير في الفكر النقدم العربي ،كربما استمر تأثيرىا إلى اآلف ،عمى الخطاب النقدم
المسرحي كذلؾ عمى الرغـ مف ظيكر العديد مف النظريات النقدية كالممارسات المسرحية

التي تيدـ نظرية أرسطك)).

()2

ثـ ترجمة كتاب ىكراس "فف الشعر" مف طرؼ لكيس عكض سنة  1938إال أنو لـ يمؽ
الركاج نفسو ،كالتأثير الذم كجده كتاب أرسطك ،كمف الجيكد التي قامت عمى ترجمة
الدراسات المسرحية نذكر دريني خشبة ،الذم انصب اىتمامو عمى المسرح الكالسيكي
كتاريخ المسرح كقدـ قد ار كبي ار مف الترجمات عمى رأسيا ترجمة اإللياذة كاألديسة ،كما قدـ
ترجمة لكتاب "فف المسرحية" لصاحبيا
()1
()2

المرجع  ،السابؽ ص.74 :
سباعي السيد :ترجمة النقد المسرحي إلى المغة العربية ،نقد المسرح العربي البكصمة كالمرساة ،ص.179 :
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(*)

أالرديس نيككؿ سنة 1958

كقد كجد صعكبات كثيرة في ترجمة ىذا الكتاب ،تتعمّؽ

بالمصطمح عمى كجو الخصكص ((يحدثنا خشبة في مقدمتو اليامة عف الصعكبة التي
كجدىا في ترجمة الكتاب ،كالسيما في األسماء التي كضعيا المؤلؼ ألنماط الممياة ،كمدل
حرصو عمى دقة الترجمة كتدقيؽ المصطمحات الجديدة التي ينقميا لمثقافة العربية ألكؿ مرة،
لدرجة أنو ناشد مجمع المغة العربية بأف يراجع المصطمحات الجديدة التي اقترحيا المترجـ
في ترجمة الطبعة األكلى ،حتى يتسنى لو األخذ بمقترحات المجمع في الطبعات التالية مف
الكتاب))

()1

كقد ألؼ أعماال أخرل ال يتسع المقاـ لذكرىا كمّيا.

()2

كما قدـ الناقد فاركؽ عبد القادر الذم قاـ بترجمة الكثير مف األعماؿ المسرحية
كالكتب النقدية عمى رأسيا "المساحة الفارغة" سنة  1986ك"النقطة المتحكلة" لبتر بركؾ سنة
 1991كغيرىما مف كتب النقد.

()3

كىي عبارة عف جيكد فردية تفتقر إلى الدقة ،كتستعيف بمجيكدات غيرىا ،كظؿ
الحاؿ عمى ما ىك عميو إلى غاية ظيكر دكرية متخصصة ،كاف ليا أبعد األثر في الحياة
المسرحية العربية خصكصا كالعربية عمكما كىي مجمة "المسرح" كقد بدأت في الصدكر سنة
 ،1964ككاف مف مؤسسييا ككتابيا :رشاد رشدم ،لطيفة الزيات ،عبد القادر القط ،سمير
سرحاف كغيرىـ.
كقد بدأت جيكدىا بترجمة النصكص النقدية مثؿ" :محاكرات بريخت" مف ترجمة شفيؽ
مجمي كنص لمناقد ريمكند كليامز بعنكاف "الدراما اإلنجميزية الحديثة" كما ترجـ فؤاد دكارة
مقاال بعنكاف "تشيككؼ كالمسرح لمكاتب :ك.ىػ ،براد فكرد ،ك"التعريؼ بشكسبير" مف ترجمة
()1
()2
)(3

المرجع السابؽ ،ص.181 :
ينظر المرجع نفسو ،ص.180 :
نفسو ،ص.182 :

(*) ينظر،األردايس نيككؿ :المسرحية العالمية ج 1ترجمة عثماف نكيو ،مراجعة :حسف محمكد ،ىال لمنشر كالتكزيع
مصر ،ط ، 2000 1لـ أجد ىذا الكتاب بترجمة دريني خشبة
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ماىر شفيؽ ،كما خصصت بابا في المجمة سمتو "مكتب المسرح" عرضت مف خاللو
اتجاىات كقضايا المسرح العالمي المعاصر ،مثؿ :مسرح الغضب في انجمترا ،مسرح الطميعة
كالتراجيديا اليكنانية ،كالدراما في القرف العشريف كغيرىا مف االتجاىات المسرحية الغربية
المعاصرة ،كما عرضت كتب في لغتيا األصمية مف غير ترجمة ،مثؿ ستسالفسكي
كالمسرح ،شكسبير كالنظرة الكجكدية كغيرىا.

()1

ليأتي مف بعد مجمة المسرح جيكد جماعية أخرل عمى رأسيا ميرجاف القاىرة لممسرح
التجريبي برئاسة فكزم فيمي سنة  ،1988كقد قاـ بنشر مئات الكتب الخاصة بالنقد
المسرحي المؤلفة منيا كالمترجمة خاصة ،ككاف أبرزىا يتناكؿ أحدث االتجاىات المنيجية
كالسيميكلكجيا ،كنظرية التمقي كفركعيا كالدرماتكرجيا ،كالسينكغرافيا ،كما اىتمت بالمسرح
اآلسيكم ،كمسرح أمريكا الالتينية كالمسرح اإلفريقي ،كما أصدر معجـ لممصطمحات
السيميكلكجية ،كما ال يمكف أف نغفؿ الجيكد التي قامت بيا "سمسمة ركائع المسرح العالمي"
التي كانت تصدر عف ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي سنة  ،1959باإلضافة إلى سمسمة "مف
المسرح العالمي" التي صدر بعد ذلؾ في الككيت ،كقد ترجمت ركائع المسرح العالمي بداية
مف مسرح العبث ،كالمسرح الممحمي كقدـ المسرح األلماني كاإلنجميزم...كحتى التركي،
كترجمت أبرز أعماؿ إليكت كرتشاردز في النقد ،كنشرت عشرات الدراسات عف مسرح العبث
(الالمعقكؿ).
ثـ ترجمت بعدىا الكتب التي تيتـ بالتأريخ لممسرح العربي ،كعمى رأسيا يعقكب النداك
في كتابو "دراسات في المسرح كالسينما عند العرب" ترجمة أحمد المغازم  1972ككتاب
"المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ،لسادجركؼ ترجمة أميف العبكطي سنة ،2007
كبظيكر المنيج البنيكم ،كالسيميكلكجي ،قاـ العرب بترجمة كتب النقد في ىذا المجاؿ كعمى
رأسيـ جابر عصفكر الذم ترجـ كتاب "عصر البنيكية ( )1985ثـ ترجـ كتاب "درس

()1

سباعي السيد :ترجمة النقد المسرحي إلى المغة العربية ،نقد المسرح العربي البكصمة كالمرساة ص.182 :
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السيميكلكجيا" لركالف بارت سنة  1985ك"مبادئ في عمـ الداللة" ترجمة محمد بكرم صدر
في بغداد باإلضافة إلى كتب أخرل لباتريس بافيس كمارتف ألسف ،كأليف أستكف ،كما أصدرت
أكاديمية الفنكف في مصر معجما لممصطمحات األساسية في عمـ السيميكلكجيا سنة 2002
ترجمة شاكر عبد الحميد ،كتعكد البدايات األكلى لظيكر ىذا االتجاه في النقد العربي
لمقالتيف ،أكليما لسامية أسعد سنة  1980التي نشرت بحث بعنكاف "الداللة المسرحية في
مجمة عالـ الفكر الككيتية ثـ نشرت نبيمة إبراىيـ سنة  1982عرضا لكتاب "سيميكلكجيا
المسرح كالدراما" لصاحبة كبير إيالـ في مجمة فصكؿ.

()1

كمف خالؿ ما سبؽ فقد لعبت الترجمة بشقييا (ترجمة النص/النقد) دك ار بار از في
إطّالع العرب عمى النظريات الغربية ،كتطبيقاتيا عمى الخشبة ،كاستثمارىا في المجاؿ
النقدم ،مف خالؿ الحكـ عمى النصكص ،أك في تحديد االتجاىات المسرحية ،كما اكسبتيا
تجربة جديدة في مجاؿ التقنيات البصرية( ،اإلخراج) بما ُيمثمو الديككر ،الممثؿ،

السينكغرافيا...يضاؼ ليا إدخاؿ أشكاؿ جديدة عمى المسرح" كالمسرح الممحمي" يقكؿ فرحاف

بمبؿ(( :أخذ المترجمكف بترجمة أىـ كتب النقد المسرحي القديمة كالحديثة ،ككاكبكا األبحاث
المسرحية التي كانت تنشرىا المجالت األجنبية سكاء منيا التي تدكر حكؿ النظريات
المسرحية أـ حكؿ العركض المسرحية ،كىكذا صار المثقؼ العربي يعرؼ تاريخ المسرح ال
مف خالؿ نصكص متفرقة ،بؿ مف خالؿ تاريخ منيجي لتطكره كمدارسو كاتجاىاتو ،كصار
يعرؼ أصكؿ الدراما كتطكرىا مف الكالسيكية إلى آخر اتجاه المعاصرة.

()2

مالحظات عمى الترجمة:
_ صدكر ترجماتيا متأخرة زمانيا ككتاب "فف الشعر" ألرسطك كاف كانت ترجماتو القديمة
غير كظيفية ،ككتاب بيتر بركؾ "المساحة الفارغة " ألؼ في  1968كلـ يترجـ إلى العربية
إال بعد مضي عشر سنكات .1986
()1
()2

ينظر سباعي السيد :ترجمة النقد المسرحي إلى المغة العربية ،ص.188-184 :
فرحاف بمبؿ :مراجعات في المسرح العربي ،ص.1 :
4:
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_ اعتمدت عمى الكـ كأغفمت الكيؼ ،يضاؼ ليا أنيا لـ تكف كاسعة االنتشار فمـ تصؿ إلى
طمبة الجامعات ،كلـ تصؿ إلى جميع األقطار العربية كبقيت حبيسة قطر عربي كاحد ممثال
في جميكرية مصر العربية.
_ استنادىا عمى الثقافة الغربية مف غير تحكير أك تبديؿ ،مف غير البحث عف أصكليا أك
جذكرىا العربية ،كمحاكلة استنباتيا في التربية العربية بما يكافؽ مكركثيا الشعبي كالديني
كاألخالقي.
_ بعض الترجمات اعتمدت عمى الجيكد الفردية مف غير الرجكع إلى المؤسسات كالييئات،
كىك ما دعاىا إلى مراجعة مادتيا عند المتخصصيف ،كالعكدة في كؿ مرة إلى تصكيب
األخطاء في طبعات الحقة في ظؿ غياب مشركع عربي.
_ أما فيما يخص النصكص فقد شابيا أثناء التطبيؽ ػ أم عرض في التمثيؿ ػ كثير مف
التغيرات غير المرغكبة جريا كراء إرضاء المتفرج ،كمسايرة ذكقو.
_ بعض الكتب النقدية ذات االتجاىات النقدية كالمناىج الحديثة كالبنيكية كالسيميكلكجية
كغيرىا ،بدأت تنظي ار قبؿ أف تبدأ ممارسة ترجمة النقد ،كاالىتماـ بالدراسات المسرحية.
_ تعمؿ الترجمة عمى الحد مف اإلبداع ،كضيؽ األفؽ حيث بقي العرب مكتكفي األيدم
ينتظركف ما تجكد بو الدراسات الغربية ،ثـ يتمقفكف ىذا الجديد عف طريؽ الترجمة( ،)1ثـ
القياـ بإنزالو إلى خشبة المسرح عف طريؽ التمثيؿ ،دكف خمؽ نكع جديد أك االجتياد في بناء
ىذا المسرح عمى المستكل المحمي كالعالمي ،كاالكتفاء (بالتقميد كالمحاكاة) بالترجمة
كاالقتباس كىذا نظير ما كاف يعرؼ عند أسالفيـ (بالتقميد كالمحاكاة).
ب ـــ دور المستشرقين في التأسيس لممسرح العربي 1 :ـ تما ار ألكسندروفنا:
تبدأ ألكسندركفنا كتابيا "ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي" بتساؤؿ حكؿ عمر
المسرح العربي ،ثـ تجيب عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ طرح آراء النقاد ،منيـ مف يرل أف
( )1مارفف ككلف  :نظريات المسرح ،عرض نقدم كتاريخي مف االغريؽ إالغريؽ إلى الكقت الحاضر،ج 1ترجمة كتقديـ :

كجدم زيد  1997ص(15:كتاب الكتركني ) .com bwbacbobaibaaa
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المسرح العربي لـ يظير إال في أكاسط القرف التاسع عشر ،فيما ينفي البعض اآلخر كجكده
عند العرب ،كينفكف عنو صمة العراقة كاألصالة ،فيك مجرد نسبة مف المسرح األكركبي.
السر الكامف كراء تأخر ظيكر المسرح إلى منتصؼ القرف التاسع
ثـ تبحث بعدىا عف ّ

عشر ،بينما كاف ىذا الفف في أكج ازدىاره في شتى بمداف العالـ ،كيميو سؤاؿ آخر لماذا أغفؿ

العرب عف ترجمة المسرح قديما ؟((لماذا أىمؿ العمماء كالفالسفة العرب ،كىـ الذيف حممكا
لكاء متابعة ما بدأه أسالفيـ العظاـ مف الفالسفة اليكنانييف ،لماذا أىممكا بيذا الشكؿ الغريب
أدب أسخميكس كسكفككميس كبكريبدس المسرحي كاألكثر مف ىذا أسقطت عف سابؽ تصميـ
مف أعماؿ أرسطك التي تبحث في عمـ الجماؿ تمؾ الفصكؿ المخصصة لفف المسرح عند
ترجمتيا إلى العربية كالتي اعتمد عمييا المسرح األكركبي الغربي بعد ذلؾ))

()1

ثـ تقدـ التفسير بعد ذلؾ إذ فيمت ترجمة كتاب "فف الشعر" ألرسطك فيما خاطئا ،فقد
ضمكا مفاىيمو إلى "الشعرية" كعكضكا مصطمح "الدراما" باليجاء ك"التراجيديا" بالمديح كىي
مصطمحات قريبة إلى الثقافة العربية السائدة آنذاؾ ،كتقدـ تفسي ار ثانيا لعدـ كجكد المسرح
قديما في البالد العربية ككف أىميا يعتمدكف حياة الحؿ كالترحاؿ.
يحرـ ػ في رأم
كأما التفسير الثالث فسببو ديني محض ينطمؽ مف مكقؼ القرآف الذم ّ

أصحاب ىذه الرؤية ػ تصكير الكجكه البشرية ،تناقش ىذا الرأم ،كتبدم عميو الكثير مف
المالحظات( ،)2كالتفسير الثالث ترجعو ػ حسب أصحابو ػ إلى غياب المرأة عف المسرح،
كالرأم الرابع يرجع تأخر إلى الصعكبات المغكية ،كعدـ كجكد لغة مشتركة بيف المتفرجيف
كىك عائؽ مازاؿ مكجكدا إلى يكمنا ىذا.
كرأم آخر يقكؿ أف سبب تأخره يعكد إلى عدـ كجكد نص مكتكب ،ثـ في األخير تعطي
رأيا ثالثا لػ "محمد عزيزة" القائؿ بنظرية "الصراعات األربع" فالصراع ػ حسبو ػ ىك القادر عمى
()1

تما ار ألكسندركفنا بكتنيتسيفا :ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي ،ترجمة :تكفيؽ المؤذف ،دار الفرابي -بيركت ،لبناف،

 ،1990ص.13 :
()2

ينظر :المرجع نفسو ،ص.20-14 :
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نشكء شكؿ درامي ،ثـ تقدـ بعد ذلؾ نقكدا ليذه النظريات بشيء مف التركم كاعماؿ الفكر،
حيث ترل أف تأخر المسرح العربي طبيعي ،فالعممية اإلبداعية تبدأ باإلبداع الشفيي ثـ يظير
بعد ذلؾ الشعر كاألدب االجتماعي كبعد ذلؾ يككف النثر ،كفي نياية المطاؼ بعد أف تأكد
األمة كجكدىا يأتي فف المسرح ألنو أكثر الفنكف تعقيدا كضخامة.
ثـ نذكر جيكد الباحثيف في الكشؼ عف حقيقة المسرح عند العرب الذم اعتمد عمى
أشكاؿ خياؿ الظؿ كالحكايات ،...كمف ىؤالء يعقكب النداك ،سميماف قطاية كفكزم فيمي،
الرد عمى النظريات القائمة بعدـ كجكد مسرح قديـ في الثقافة العربية
كبيف ما قالتو تما ار في ّ
((لقد رأينا عجز مختمؼ الفرضيات التي حاكلت تفسير ىذا المغز فمنحاكؿ السير في طريؽ
آخر ،كلكف عدا ل ك أنو ليس ىناؾ أم لغز كأف فف المسرح في العالـ العربي قد كلد كالدة
طبيعية حسب ما اقتضتو العممية التاريخية العامة في تطكر الثقافة العربية؟ كبما أنو لـ يفمح
أحد حتى اآلف في تفسير عدـ كجكد المسرح العربي ،أفميس مف األسيؿ أف تبدأ مف البرىاف
عمى أنو كاف مكجكدا بكجكد منذر مف بعيد جدا ،منذ ألؼ عاـ كعاـ)).

()1

كفي المحكر الثاني مف كتابيا تطرح فكرة أف المسرح ذك نشأة كاحدة كاتجاه كاحد في
جميع األقطار ،كاف تباينت الفترات التاريخية ((كمع ذلؾ يتضح لنا عمى الرغـ مف تبايف
تطكر المسرح سكاء العربي أك ...السالفي ،قد سار في نفس الدرب،
الشرؽ كالغرب ،أف ّ
ككاف لو نفس االتجاىات كاألجناس عمى الرغـ مف اختالؼ الفترة التاريخية ،فاالنطالقة

كانت مف الطقكس الدينية كالمسرح المدرسي كالمسارح الشعبية...كأخي ار نشكء المسرح
الدارسي المحترؼ بنفس األشكاؿ في جميع القارات)).

()2

ثـ تقدـ تما ار المفيكـ الحقيقي لممسرح الذم يقكـ باألساس عمى الممثؿ كالمتفرج،
كبدكنيما ال يككف المسرح ،فكجكد النص كالبناء ،كاإلضاءة كالديككر غير كاؼ لتقديـ عرض
مسرحي ،كبيذا المقياس فالمسرح عند كؿ الشعكب كفي كؿ العصكر ،كىذا يستثني المسرح
( )1المرجع السابؽ ،ص.25 :
()2المرجع نفسو ،ص.30 :
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العربي؟ كمف ىنا تبدأ تما ار في دراسة المسرح العربي انطالقا مف المعايير النقدية العالمية
المتعارؼ عمييا ،مراعية في ذلؾ األشكاؿ األكلية لممسرح ،فالممثؿ العربي في الشكؿ
الشعبي كاف أقرب إلى منيج ستنسالفسكي ػ حسب تما ار ػ مف الممثميف المحدثيف فقد كاف
يتقمص الشخصية فطريا بعفكي ة كتحرر ،ثـ تتطرؽ إلى جميكر المسرح العربي قديما ،فترل
((كيتميز المتخرجكف في
التميز كالفرادة ،فيـ ينفعمكف كيتأثركف بالعرض المسرحي
فيو
ّ
ّ

المسارح العربية (كيبدك أنيـ كانكا متميزيف دائما) باالنفعالية لدرجة ال تقؿ عف الممثميف

كبالتالي بسرعة التصديؽ كالتقبؿ ،لقد كانت انفعاليتيـ كسرعتيـ في التأثر تنعكس عمى
حياتيـ اليكمية أيضا))

()1

كقد كرث المتفرج ػ حسب تما ار ػ ىذه العادات مف الطقكس الدينية التقميدية ممثمة في
"الذكر" ك"الحمؽ" كىنا تكمف فعاليتيـ في المشاركة في العرض (( كمف ىنا جاءت فعالية
المتفرجيف القصكل ،ح يث ال يحس الكاحد منيـ أنو مجرد مراقب بؿ ىك مشترؾ ضركرم في
كؿ ما يحدث أمامو ،كىك مستعد لمضحؾ كالبكاء ،كحؿ المسائؿ الحياتية الضركرية مع
إبطاؿ العرض ،ليصؿ األمر أحيانا حد التمخص في األحداث ككضع ما يجرم مكضع
الجدؿ كالمناقشة))(.)2
كفي عنكاف آخر تتناكؿ تما ار (طقكس ،حكايات ،كأساطير) نشأة المسرح الدينية ،في
المسرح اليكناني ،أما المسرح العربي فترجعيا تما ار إلى المنشأ الديني غير الكثني ،برجكعيا
إلى طقكس التعزية عند الشيعة منذ مقتؿ عمي ػ ػ رضي اهلل عنو ػ ػ كىي أقدـ األشكاؿ الدينية
في العالـ اإلسالمي ،كما أكدت عمى عدـ الخمط بيف التعزية كطقس ديني ،كبيف العرض
المسرحي(( ،ألف التعزية تضـ في تركيبتيا العامة طقكسا دينية تستمر عشرة أياـ ،كاحراؽ
دمى األشخاص ،كقراءة النصكص ،كالرقص ،كتمثؿ معركة كربالء بشكؿ يقترب مف العرب

()1

ا تما ار ألكسندركفنا بكتينستيفا :ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي ،ص.35 :

()2المرجع نفسو ،ص.36 :
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المسرحي))()1فالطقس الديني في التعزية ما ىك إال مقدمة أساسية لكالدة العرض المسرحي،
ثـ تحكلت إلى طقكس أخرل ال عالقة ليا باالحتفاؿ الديني كطقس "عيسى بف أحمد" في
تكنس ،ك"البكسعدم" في المغرب ،كاالحتفاؿ بجني المحاصيؿ الزراعية بمبناف ك"سمطاف
الطمبة" ك"النساء" ك"البساط" بالمغرب.
كبالتدريج تحكؿ الرقص في ىذه األشكاؿ إلى التشخيص مف خالؿ العركض المسرحية
تتطرؽ تما ار إلى أسباب ظيكر الفرجة
الصغيرة ثـ ظيرت المالبس كاألقنعة كالمكياج...ثـ
ّ

منطمقة في ذلؾ مف أمريف ىما :المكسيقى كاألدب ،متتبعة أثرىما في المسرح مف األمكييف

كالعباسييف كغيرىما ،ثـ تقدـ شكال آخر مف أشكاؿ المسرح يتمثؿ في المقامة في القرف
العاشر الميالدم بزعامة بديع الزماف ،كالحريرم ،باعتبارىا بداية لكجكد الحكار ،كالحكار جزء
أساسي في األدب المسرحي ،كمف أشكاؿ المسرح القديمة "المقمدكف كالمحاككف" أك ما يعرؼ
بػ "الركاة الجكالكف".
كترل تما ار أف فف التمثيؿ بدأ حقيقة في القركف الكسطى ((كفيما يتضح أف العرب قد
استكعبكا فف التمثيؿ في القركف الكسطى عمى يد معمميف مختصيف كانكا يقدمكف نصائح ال
بأس بيا فيما يخص الحصكؿ عمى التأثير الككميدم المطمكب))( ،)2كبيذا الزعـ فمينة
التمثيؿ في رأم "تمارا" بدأت منذ القرف الثالث عشر ،كقد أضاؼ الممثؿ في ىذا الكقت
المسرح طابعو الشخصي مف خالؿ المقاطع الشعرية كاألمثاؿ كالممح الشعبية كاألغاني
كالمكاكيؿ في النصكص التي يقدمكنيا.
كمف األشكاؿ األكلى لنشأة المسرح العربي "الحكاية" التي عكضت المسرح الحتكائيا
عمى بعض عناصر المسرحية مف خالؿ تفاعؿ الحاكي مع القصة بتعابير الكجو ،كالحماسة
التي يبدييا  ،ككذلؾ االرتجاؿ ((كفي ىذا االرتجاؿ بالذات تكمف تمؾ الناحية الثمينة التي

( )1المرجع السابؽ ،ص.62 :
()2

المرجع نفسو ،ص.69 :
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تجعؿ مف كؿ عرض مف ىذه العركض ال يشبو اآلخر كتطعمو بالذكؽ كاإلبداع)))1( ،كتبدأ
"تمارا" في التأريخ لمحكاية مف "ألؼ ليمة كليمة" كالسير الشعبية التي منيا سيرة "عنترة"
ك"الظاىر بيبرس " ك"الفارس الشعبي" أك (الفصؿ المضحؾ) كدكرىا في تككيف المسرح العربي
كتطكره كصكال إلى الممثميف الجكاليف في مصر ،كالذم نشأ عنو شكؿ أصيؿ في مصر
يسمى مسرح (السامر).
ثـ تؤرخ "تمارا" لشكؿ آخر مف أشكاؿ المسرح في عنكاف مف كتابيا المسمى (ظالؿ،
عرائس ،كدمى) كىك خياؿ الظؿ الذم نشأ في بمداف شرؽ كجنكب شرؽ آسيا ،ثـ انتقؿ بعد
ذلؾ إلى تركيا ،ثـ نقمو األتراؾ إلى المشرؽ ،ثـ تذكر كيفية تطكره مف الفانكس إلى شكؿ
الجمد ،ككيفية تحريؾ الدمى ،كانتقؿ مف الممثؿ الكاحد إلى أكثر مف ممثؿ ،ككاف يقدـ في
البداية بالبيكت كاالحتفاالت ،كأصبح يقدـ في المقاىي ثـ المسارح الخاصة بيا ،ثـ تؤرخ
ألقدـ نصكصو ،كالمتمثؿ في ابف دانياؿ (1248ق1311-ق) مف خالؿ باباتو الثالث،
كتشير إلى كجكد نصكص أخرل ليذا الشكؿ بمصر في القرف الثالث عشر لمؤلفيف
مجيكليف ،كما اكتشؼ سمماف قطاية نصا آخر يعكد إلى رجؿ يدعى محمد الشيخ(،)2
كاستمر ىذا الشكؿ إلى العصر الحديث ،أيف تـ منعو مف طرؼ األتراؾ ،كالسمطات
االستعمارية في األكطاف العربية.
كتتناكؿ (تمارا) في عنكاف آخر (منابع ،أبحاث كتككنات) نشأة المسرح في العصر
الحديث قبؿ ماركف النقاش ،مف خالؿ احتكاؾ العرب بالغرب نتج عنو إنشاء مدارس في
الكنائس كانت تقدـ المسرحيات الدينية ،في شكؿ عركض ،كقد سبؽ ماركف النقاش الكثير
مف األشكاؿ الشعبية المختمفة ((لكف أصبح مف الكاضح اآلف أنو قد سبؽ ما يسمى "البداية"
عمؿ كثير مف حفؿ الفرجة المسرحية في البالد العربية ،فكاف ىناؾ األدب الرائع ،كالفمككر
المتميزة ،كفف الركاة كالحككاتية ،كالككميديا الشعبية ،كمسرح خياؿ الظؿ
الغني ،كالمكسيقى
ّ
()1
()2

تما ار ألكسندركفنا بكتينستيفا :ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي  ،ص.69 :
المرجع نفسو ،ص.93 :
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كالعرائس المتطكراف جدا ،كفي جميع األحكاؿ كانت عناصر الفف المسرحي قد ارتفعت إلى
آفاؽ فنية عالية عمى أساس كطني عريؽ طبعا ال يمكف االنتقاص مف أىمية نشاط ماركف
النقاش كلكف مف الخطأ اعتبار عرضو األكؿ قد قاـ مف فراغ".

()1

ثـ تأتي في ىذا المبحث إلى ماركف النقاش ،كجيكده الميمة في تاريخ المسرح العربي
بداية مف مسرحية (البخيؿ) لمكليير ،ثـ تأتي عمى ذكر سيرتو ،كعركضو بالتفصيؿ ،ثـ تذكر
جيكد بطرس البستاني كخميؿ اليازحي كنجيب الحداد ،كقد سجؿ الرحالة األجانب كصفا دقيقا
ليذه العركض المحمية ،كانت معينا عمى كشؼ بدايات المسرح ،ثـ تستعرض المسرح في
الجزائر مف خالؿ عركضو األكلى مف طرؼ الفرنسييف ،كتتعرض في عنكاف آخر (تقاليد،
كمشاكؿ كاتجاىات) إلى دكر المغة في المسرح ،مف خالؿ تيذيبيا كتبسيطيا كجعميا لغة
مشتركة بيف الممثؿ كالجميكر في كؿ قطر مف األقطار العربية مف خالؿ جيكد المسرحييف
أمثاؿ فرح أنطكاف ،أديب اسحؽ كغيرىما .
كبعدىا تذكر جيكد يعقكب صنكع كمحمد جالؿ عثماف في ترجمة النصكص الغربية ،ثـ
تذكر بداية عصر التأليؼ مع عبد اهلل النديـ ،كمصطفى كامؿ ،كأديب أسحؽ كيكسؼ
الخياط ،كأبي خميؿ القباني ،كاسكندر فرح ،كسالمة حجازم ،كذكر العركض التي قامكا
بتقديميا ،كيمكف إجماؿ ىذه الجيكد في اتجاىيف ساىما في تطكير الفف المسرحي العربي،
((منذ ذلؾ الكقت كالمسرح العربي يسير في اتجاىيف يمتقياف حينا كيفترقاف حينا آخ،االتجاه
األكؿ كاف قد كضع أسسو إسكندر فرح كىك يمتزـ بالريبكتكار الكالسيكي،كيضطمع بالمياـ
المسرحية الكبرل ،كلكف ظؿ محدكد النجاح ،كالثاني كضع أسسو القياني كتابعو حجازم كىك
يعتمد عمى المكسيقى العربية كاألغاني كالرقص ،كقد تمتع بإعجاب كحب المتفرجيف
الدائـ))( )2ثـ تذكر العركض كالزيارات التي قاـ بيا القرادحي إلى بالد المغرب العربي تكنس
كالجزائر.
()1
()2

المرجع السابؽ  ،ص.112 :
المرجع نفسو ،ص.163 :
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كبعد ذلؾ تؤرخ (تمارا) لممرحمة الثانية مف مراحؿ المسرح بعد الحرب العالمية األكلى
في عنكانيا (االستمرار ،كالتطكر ،كاإلثراء)()1بداية مف جكرج أبيض ( )1959-1980الذم
قدـ الكثير في العركض مع فرقتو كاستفاد كثي ار مف زياراتو لمجزائر كتكنس كليبيا .ثـ يتتالى
ظيكر الفرؽ المسرحية بداية مف سالمة حجازم ،يكسؼ كىبي.
كبيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية كانت العركض الشعبية مزدىرة ،تسير جنبا
إلى جنب مع الشكؿ الغربي لممسرح ((كاف ىناؾ شكؿ آخر مف أشكاؿ المسرح العربي ىك
العركض الشعبية ،التي لـ تستطع األشكاؿ األكركبية لمفف المسرحي أف تقضي عمييا،
كتابعت كجكدىا إلى جانب ىذه األشكاؿ بنجاح كفييا بالذات ،تطكرت تقاليد المسارح الشعبية
التي يدخؿ فييا التمثيؿ اإليحائي كالفرجة اليزلية القائمة عمى االرتجاؿ ،كعناصر الطقكس
الدينية كالتيريج كبالطبع فقد كانت ىذه العركض بالذات تتمتع بحب المتفرجيف العرب))(،)2
ثـ تعرضت إلى جيكد نجيب الريحاني كانتقالو مف طريقة التمثيؿ الفرنسية إلى طريقة المسرح
الشعبي.
ثـ تؤرخ أك تؤسس لبداية الكتابة المرضية مع فرح أنطكاف ( )1922-1874كتعد
كتابات بداية الفترة الكاقعية في األدب كمف أشير مسرحياتو (صالح الديف) ك(مصر الجديدة
كمصر القديمة) ،ك تذكر أحمد شكقي كمؤلفاتو كعزيز أباضة كمحمد تيمكر كأخي ار تكفيؽ
الحكيـ .في كتابة المسرح كنقده ،كتقكـ بشرح مسرحياتو كمضمكنيا الفكرم ،كتذكر ريادة
مصر كتخمؼ سكرية كلبناف عنيا ،ثـ تقدـ أسماء المؤلفيف المبنانييف عمى رأسيـ أميف
الريحاني ،كميخائيؿ نعيمة ،كجبراف لكنيا تذكر في مجاؿ الكتابة المسرحية أف الجزائر ىي
األكثر تطك ار مسرحيا(( ،المسرح الجزائرم كىك األكثر تطك ار بيف مسارح المغرب العربي،
حتى في لحظة تحكلو إلى االحتراؼ ،لـ يمجأ إلى االقتباس عف المسرحيات الفرنسية ،بؿ
اقتبس مف الفمكمكر المحمي ،فكتب الممثالف عاللك كداىمكف مسرحية عف مقالب جحا بطؿ
()1
()2

تما ار ألكسندركفنا بكتينستيفا :ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي  ،ص.163 :
المرجع نفسو ،ص.174 :
58

النقدية
دور الترجمة والمستشرقين في ظهور االتجاهات
ّ

الفصل االول

الحكايات العربية القديمة))( ،)1كبعدىا تذكر جيكد رشيد قسنطيني كمحي الديف باشطرزم مع
ذكر جيكد التكنسييف عمى رأسيـ محمكد المسعدم ثـ تعرج عمى المغرب كتذكر جيكد عبد
اهلل شقركف.
ك في عنكاف آخر (االستقالؿ ،الرسكخ ،االحتراؼ) تتعرض فيو "تمارا" إلى ربط المسرح
باألديكلكجيا(*)  ،كتعتبر تخمؼ تطكر المسرح العربي كاف نتيجة لمزمف كالتخمؼ االجتماعي،
كقد استطاع النص المسرح العربي الحديث التدخؿ ألكؿ مرة التدخؿ المباشر في حياة
الشعب ،غير أف المسرح في البمداف العربية كاف يسير بشكؿ مختمؼ كؿ بمد حسب ظركفو
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ففي مصر كسكريا كلبناف تقاليد مسرحية خاصة.
أما بمداف المغرب فمـ تستكعب المسرح حتى العشرينيات مف القرف العشريف ،كالعراؽ
في الثالثينيات كليبيا كالسكداف في الخمسينيات كاألردف في الستينيات ،في حيف ما زاؿ يكبك
()2

في بقية دكؿ الخميج.

(*)

ك تذكر عكائؽ كجكد المرأة في المسرح

 ،كبعدىا تؤرخ لبداية ظيكر المسابقات

كالميرجانات كالمؤتمرات الدكلية ،بداية بمؤتمر الكتاب في دمشؽ عاـ  1954ثـ إنشاء اتحاد
الكتاب العرب ،ككتاب المغرب ،كاتحاد الكتاب الجزائرييف كغيرىا ،كأخي ار تذكر صعكبات
المغة الفرنس ية في الجزائر كتكنس كالمغرب كسكريا ،كاستعماليا مف طرؼ الكتاب ،ألنيا لغة
المثقفيف أنذاؾ ،فقد بدأت بالتقميد ،النقؿ كالتصرؼ ،كما فعؿ كلدكاكي في مسرحية "السقاء
كالمرابطكف الثالثة" ك"مسرح الكرككز" ليس ىذا فحسب بؿ لجأكا إلى المكاضيع التاريخية
فالمكاضيع الثكرية ذات المضمكف االجتماعي.
كقد تكسع الكتاب العرب في حدكد األجناس المسرحية مف خالؿ بحكثيـ اإلبداعية
ليبرىنكا عمى نجاح ىذه األجناس "الدراما الفمسفية" المسرح التسجيمي ،الحكاية الممحمية...
()1المرجع السابؽ  ،ص.202 :
()2

(*)

المرجع نفسو ،ص.214 :
ينظر حسيف حمكدم  :االتجاه القكمي في مسرح عدناف مردـ الشعرم ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب  1999ص09:
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((فقد ازدىرت في بعض البمداف كأصبحت ليا قضاياىا كاتجاىاتيا ،كأجناسيا ،كظيرت
أسماء كبيرة كتكفيؽ الحكيـ كيكسؼ إدريس في مصر ،كجكرج شحادة في لبناف ،ككاتب
ياسيف في الجزائر كالطيب صديقي في المغرب.))...

()1

كتخصص فصال آخر بعنكاف (المخرجكف ،العركض ،كالممثمكف) لإلخراج المسرحي
الذم بدأ في التطكر شأنو شأف المسرح األكركبي ،لكف بكتيرة أسرع فكاف يساير في القرف
التاسع عشر الفرؽ المسرحية ،كينظـ ليا الفرجة .
أما الجيؿ الثاني فاتجو إلى أسمكب أكثر طبيعية ،كأكثر تخصصا كذلؾ باستعماؿ الديككر،
كالمالبس كأصبح تعاكف المخرج كالمؤلؼ أم ار كاقعا ،كأصبح اإلخراج في األربعينيات مف
القرف العشريف مينة تتطمب ثقافة كمكىبة كتجربة.
كبرزت إلى السطح في مجاؿ اإلخراج نزعتاف ((األكلى تسعى إلى تقميد الغرب كنقؿ
تجربة كتقاليد كريبرتكار ا لمسرح العالمي إلى التربة المحمية ،أما الثانية فتؤكد الفكلكمكر
الكطني في المسرح العربي)).

()2

ثـ تقدـ (تمارا) نماذج عف استعانة المخرجيف العرب باألشكاؿ الشعبية مف خالؿ
العكدة إلى تقاليد الماضي ،كمف أبرز مف يمثؿ ىذه النماذج (يكسؼ إدريس ،الفريد فرج،
محمكد دياب.)...
كلع ّؿ مف برع في ىذا االتجاه ىك سعد اهلل كنكس مف خالؿ دعكتو إلى تحطيـ الجدار
الرابع المأخكذ عف برشت كما تأثر المسرح العربي عمى كجو العمكـ ليذا االتجاه ،كمف
أبرزىـ الطيب الصديقي ،ثـ تذكر (تمارا) جيكد اإلخراج في الجزائر مف خالؿ مصطفى
()1
()2

(*)

المرجع السابؽ ،ص.231 :

نفسو ،ص.237 :

ال يقتصر ىذا العائؽ عمى العرب كحدىـ ،ينظر ىيميف جيمبرت ،جكاف تكمكينز :الدراما ما بعد الككلكنيالية ( النظرية

كالممارسة) ترجمة سامح فكرم ،مركز المغات كالترجمة – أكادمية الفنكف -مراجعة سامي خشبة ،منشكرات ك ازرة
الثقافة،ميرجاف القاىرة الدكلي لممسرح التجريبي  2000ص82:
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ّ

كاتب ككلد عبد الرحماف كاكي ،كفي لبناف أنطكاف ممتفي ،كفي مصر كرـ مطاكع ،كفي
تكنس المنصؼ السكيسي ،كفي العراؼ يكسؼ العاني .
كلقد أبرزت المالحظات التي خرجت بيا تما ار في ىذا الفصؿ ىك التحاـ الممثؿ
ثـ ذكرت (تمارا) انقساـ الفف المسرحي إلى
بالجميكر في المسرح العربي المعاصر .كمف ّ

درامي كمكسيقي كانقسـ التمثيؿ إلى مدرستيف األكلى مدرسة (اإلحساس) كمدرسة (التشخيص

الكاعي) ((.تعتمد مدرسة اإلحساس عمى استخداـ صفات كمؤىالت الممثؿ الذاتية فقط ،في
الشخصية المسرحية...أما مدرسة التشخيص الكاعي ،فإنيا تفترض مسبقا انعداـ التقمص
التمثيمي ،كتفترض حساب المعبة بشكؿ ميكانيكي كتغريبي)).

()1

كفي العنكاف ما قبؿ األخير المكسكـ بػ (المدارس ،كالميرجانات كالنقد ) تبدأ في التأريخ
إلنشاء معاىد التمثيؿ بداية مف  1944بمشاركة زكي الظميمات ،كفي العراؽ تأسس أكؿ
قسـ لممسرح سنة ، 1940كفي لبناف أسس انطكاف ممتقى ك منير أبك دبس أستديك لممسرح
عاـ ، 1960كفي تكنس أنشأت مدرسة لممسرح عاـ  1959كالتي أصبحت معيدا لممسرح،
كىي نفس السنة التي أنشأت فييا مدرسة في المغرب كغيرىا ،كبعدىا تؤرخ لبداية
الميرجانات مثؿ ميرجاف القاىرة ،كميرجانات المغرب كالجزائر كتكنس كليبيا ،ثـ تؤرخ بعدىا
بداية الندكات النقدية معمنة عف بداية النقد المسرحي،كأخي ار تذكر جيكد الصحافة في متابعة
المسرح ،مف خالؿ العركض.
كفي آخر كتابيا تتناكؿ (مسارح ،مسارح ،مسارح ) حقبة بناء المسارح فتؤرخ لبداية
ظيكرىا في مصر ،فسكريا كلبناف كالعراؽ كالجزائر كتكنس كغيرىا ،ثـ تعطي أمثمة باألعماؿ
التي قدمت في ىذه المسارح ،كأبرز الفرؽ المسرحية ،ككذلؾ المسرحيات المقدمة كأبرز
كتابيا.
كمف أبرز المالحظات التي خرجت بيا مف قراءة ىذا الكتاب ما يمي:

()1

تما ار ألكسندكفنا :ألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي ،ص273 :
;5
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ّ

 -1قمة المصادر كالمراجع التي أخذت منيا مادتيا النقدية ،تركزت أساسا عمى بعض
الركسييف أما العرب فأخذت مف يكسؼ نجـ كمحمد عزيزة كمف المستشرقيف فيميب النداك،
أم أف منيجيا مأخكذ عف السكفيات.
 -2أثناء النقؿ ال تشير إلى اليكامش ،كأغمب الظف أف ذلؾ يعكد إلى المترجـ الذم لـ يمفت
انتباه الييا .
الرد عمييا دكف تعصب
 -3مناقشة اآلراء مناقشة دقيقة مستفيضة مع نقدىا نقدا عمميا ،ك ّ
تحيز ،كطرح جميع األفكار المكافقة كالمعارضة.
أك ّ

 -4اإللماـ الدقيؽ بالثقافة العربية (المغكية كالدينية كاالجتماعية).
 -5ركزت اىتماميا في دراسة المسرح عمى أقطار عربية دكف أخرل؛ فمجمؿ دراستيا
خصصت لمصر كالجزائر كالمغرب ،كبشكؿ أقؿ سكريا كلبناف كالعراؽ كتكنس.
 -6اإلطالة في شرح المسرحيات كحياة المسرحييف إلى حد تحكلت فيو إلى مجرد تراجـ
كسير ،كخمت مف ركح النقد السميـ.
 -7عدـ التتبع الدقيؽ ل مظاىرة المسرحية ،حسب األقطار أك حسب التكاريخ ،فيي تذكر في
فصؿ كاحد جيكد كتاب في مرحمة مف المراحؿ ،ثـ تعكد إلييـ في فصؿ آخر ،كىذا ما
يعرؼ باالستطراد.
ال تقسـ بحثيا عمى حساب الفصكؿ أك المباحث أك األبكاب كانما ىي مجرد عناكيف.
 -2يعقوب النداو:
قسـ يعقكب النداك كتابو المكسكـ بػ''دراسات في المسرح كالسينما عند العرب'' إلى ثالثة
ّ

خصصو إلى ما قبؿ المسرح ،أما القسـ الثاني فقد عالج فيو
األكؿ
ّ
أقساـ أك فصكؿ ،الفصؿ ّ
بدايات المسرح العربي ،أما الفصؿ الثالث فقد تحدث فيو عف السينما العربية .

أما عف المكاضيع التي تناكليا بالدراسة كالتحميؿ ،كطرؽ تأسيسيا ،فيذكرىا السيد عمي
إسماعيؿ((':تطرؽ فيو إلى نشأة المسرح العربي كتطكره ،كما تحدث عف سمات ك ّؿ فترة
تحدث عف األشكاؿ
كميزاتيا ،كالفرؽ التي تأسست مع ذكر عكامؿ نجاحيا أك إخفاقيا كما ّ
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ّ

المستحدثة كالمبتذلة في المسرح ،ثـ صنؼ المسرحيات حسب أنكاعيا ،فمنيا المقتسبة كمنيا
ما عالجيا المسرحيكف العرب في مختمؼ الفترات ،كىكذا جمع كما ال بأس بو مف التجارب
المسرحية العربية ،ك ّأرخ ليا منذ ظيكرىا  1848حتى سنة  1956بالتقريب ،أم ما يزيد عف
قرف مف الزمف كىي دراسة عميقة جديرة باالىتماـ ،فيي تختمؼ عف سابقاتيا كحتى مف

كتنكع لغاتيا ،كالحتكائيا عمى فيرس يضـ
جاءت بعدىا بالثراء كالتنكع لكثرة مراجعياّ ،

المسرحيات المترجمة ،كالمؤلفة مف نشأة المسرح العربي إلى غاية  ،1956كبعدىا الكثير مف

النقادّ ،أنيا أكؿ دراسة نشرت باإلنجميزية عف المسرح العربي ،كقد طبع سنة .))1985

()1

فقد تحدث النداك في الفصؿ األكؿ عف البدايات األكلى لممسرح العربي المتمثمة في

الحركات الممسرحة ،حيث تحدث فيو عف نشأة المسرح العربي الحقيقية التي يرجعيا إلى
القرف التاسع عشر ،فغياب المسرح العربي قبؿ ىذه الفترة ،أم ما قبؿ القرف التاسع عشر
يرجع لسببيف حسب رأيو ىما:
_ ((غياب احتكاؾ العرب مع األجناس األخرل ،ككذلؾ عدـ السماح لممرأة بالظيكر فكؽ
مر الزمف يمكف العرب مف ترجمة العديد مف األعماؿ الفمسفية كالعممية
خشبة المسرح ،فعمى ّ

كحتى األدبية إلى المغة العربية إالّ المسرح الختالفو في المضاميف الدينية ،فقد طبع الدراما

عامؿ التقميد في جميع صيغيا ،فقد بدأ التقميد كيكاية لمترفيو عمى األطفاؿ لعب فيو
الحككاتي دكر الممثؿ فكؽ خشبة المسرح ،كما ساعد التقميد ىك كجكد عدة ليجات محكية
عبر الكطف العربي الشيء الذم أدل إلى ظيكر فف الحكاية كالمقامة)).

()2

محرـ ،التي تتحدث
ثـ يتحدث عف طقكس التعزية التي تقاـ في األياـ األكلى مف شير ّ

عف مقتؿ الحسف كالحسيف ،كترجع جذكر ىذا الفف إلى العيد الفارسي كالمسيحي إباف
) -)1سيد عمي إسماعيؿ  :قضايا المسرح العربي عند يعقكب النداك :المسرح المصرم نمكذجا المؤتمر الدكلي الثاني،
المستشرقكف كالدراسات العربية اإلسالمية 06-04 :صفر  06-04/1427مارس  2006الجزء الثالث ،مكقع إلكتركني:
الخميس  2016/11/21الساعة .22:45
- Jacob. M.LANDAU : ETUDES sur le théatre et cinéma ARABES traduit de l'anglais par
Francine le CLBAC'H avec une préface du professeur. H.A.RG IBB paris-G-P-Maisowiewe
et larose
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العصكر الكسطى ،كخالؿ المسرحيات الكاثكليكية ،ففي إيراف تقاـ ىذه التمثيميات خالؿ األياـ
العشر األكلى مف محرـ إحياء ذكرل مقتؿ الحسف بف عمي -كرـ اهلل كجيو -فيذا النمكذج
كاف إلحياء ذكرل كفاة الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -كأحفاده كلـ يكؿ العرب أىمية ليذا
الفف التمثيمي بسبب أف الغالبية مف العرب ذات نزعة سنية')).

()1

أما بالنسبة إلى خياؿ الظؿ فيرل النداك أف أصكلو تركية ،يشرح في كتابو طرؽ
انشغاليا '((ىذا النكع يجرم بالتمثيؿ المسرحي مف خالؿ ستار كمف خمفو يظير ظؿ
الممثميف لممشاىديف،كذلؾ بغرض التسمية،كيمكف تقسيمو إلى الدمى السمكية المتحركة دمى
اليد كخياؿ الظؿ ،كقد ساىـ األتراؾ في ركاج ىذا النكع مف المسرحيات عبر طريقة المداح
ذات الطابع التقميدم كالمستمدة مف النمكذج اإليطالي األصمي ،كما أنيا القت ركاجا في
تركيا بسبب المكضكعات التي كانت تتناكليا كالمتمثمة في قصص كحكايات شعبية
محمية')).

()2

أما في مصر القديمة فيرجع النداك نشأة المسرح العربي إلى ''ابف دانياؿ'' الطبيب
المصرم (1311-1248ىػ) في القرف الثالث اليجرم(( ،ظير ىذا النكع مف المسرحيات في
مصر خالؿ العصر األكسط كتميز عف النمكذج التركي بطابعو العربي كاالسالمي ،فقد ألؼ
محمد بف دانياؿ ثالث مسرحيات ىي طيؼ الخياؿ -عجيب كغريب -المتيـ ،كتطكر في
القرنيف التاسع عشر كالعشريف))،

()3

ثـ تحدث عف خياؿ الظؿ في سكريا كفي شماؿ إفريقيا

((المالحظات التي سجميا الرحالة القالئؿ في المغرب ،نكع كاحد مف أنكاع المسرحيات
المضحكة الجميمة تحكي قصص (ألؼ ليمة كليمة) ،كتمثؿ بكاسطة الحيكانات عمى الخشبة
كلكنيا غير مكتممة ،كلكنيا أكثر تفصيال كاكتماال في الجزائر)).

( )3المرجع السابؽ،ص18:
( )4المرجع نفسه ،ص24_21:
( )5نفسه ،ص28:
( )6نفسه ،ص45:
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كيرل يعقكب النداك أف المقامات ىي مف األشكاؿ العربية األكثر تطكرا ،كىي األقرب
إلى فف المسرح بمعناه الحديث((:ككما في حكايات الميالي كذلؾ في المقامات ذات
المضاميف كاألشكاؿ األكثر تطكرا ،كاألقرب بنية كحبكة إلى كتابة المسرحية بالمفيكـ الحديث
ألنيا تصؼ شاىد الحياة اليكمية كمشكالتيا بأسمكب مسرحي يرد عمى لساف بطؿ المقامة
الذم يجادلو غالبا شخص آخر ممف يمقاىـ ،ككاف أصحاب المقامات يفضمكف فحص
األفكار الشائعة ،كتصكير سمات الناس كمساكئيـ كحرفيـ بطريقة ساخرة الذعة)).

()1

أما الفصؿ الثاني( :المعنكف بالمسرح العربي ،البدايات ) أك البكادر األكلى فيقكؿ فييا
النداك(( :في القرف التاسع عشر ظيرت البكادر األكلى لممسرحية باالستعدادات انطالقا مف
تمثيميات خياؿ الظؿ قبؿ النيضة األكركبية بقميؿ ،كبدأت تقترب شيئا نحك الحقيقة)).

()2

كيعكد في حديثو عف النيضة األكركبية األجنبية كتأثيرىا في المسرح العربي الحديث،
بقكلو(( :إلييا يعكد الفضؿ (المسرح األكركبي) في البمداف العربية في معرفة التمثيميات
المسرحية ،كيفضؿ المسرحييف العرب ،الذيف زاركا أكركبا كعرفكا التراجيديا)) 3.ثـ يفصؿ
الحديث عف نشأة المسرح في مصر كسكريا ،كباقي األقطار العربية.
أما المنيج العممي الذم اعتمد عميو يعقكب النداك في كتابو المذككر آنفا ،يقكؿ أحمد
المغازم في ذلؾ(( :فاإلنساف ىنا'' ''باحث'' ذك تاريخ حقا كليذا نجد أف البركفيسكر النداك
يحدد حؽ ىذا ،فيذكر أن و كاف بعينو ىذا الترابط بيف المقكمات الحضارية كاإلنسانية المختمفة
ػ أكثر مما يعنيو ػ في ىذا الكتاب بالذات ػ القالب النقدم أك الجمالي لألعماؿ المسرحية أك
السينمائية ذاتيا كفي ذلؾ نجد أف ىذا المجمد يتفرد بصيغة منيجية كاعية حددىا المؤلؼ في
البداية ػ كىي ليست مجرد تسجيؿ تاريخي أك سرد حدثي ،إذ ..عميو أف يذكر األسباب،
كتمييد النتائج ،كيعمف الحقائؽ كأف يككف رأيا كاضحا بال مكرابة ،كفؽ ذلؾ عميو أف يحقؽ

- Jacob. M.LANDAU : ETUDES sur le théatre et cinéma ARABEs p:118
( )4المرجع نفسو،ص;7:
( )5المرجع نفسو،ص79:
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الترابط المطمكب بيف ما يسكقو مف معمكمات ،كأنما ىك ''مايسترك'' يحافظ عمى انسجاـ
النغـ..فيك ليس مجرد ''حشد'' معمكمات كمراجع ،كما أنو ليس مذكرات تخطؼ باألبصار
عمى الرغـ مف ككنيا مبتكرة كغير محايدة ،كما أنو ليس مف جية أخرل ''تحميال'' يجعمؾ
عاج از عمى أف نستخمص منو النتائج أك حتى تستفي منو حشد المعمكمات ليس إال ككأنو
''المنبت'' ال أرضا قطع ،كال ظي ار أبقى)).

()1

كلـ ي مؽ ىذا الكتاب العناية الالزمة مف طرؼ الدارسيف كالباحثيف في مجاؿ الدراسة
كاالستفادة ،أما الدراسات التي اعتمدت عميو ،فقد كانت في مغمبيا تسمـ بصحة ما ذىب إليو
مرة ،كبعضيا اآلخر ناقش بعض السطكر ،كلـ يالمس الجكىر((:أغمب
يعقكب النداك ّ

الدراسات التي اعتمدت عمى كت اب النداك كانت تنقؿ منو أمك ار تعتقد في صحتيا ،كبالرغـ

عدة أسطر مف كتاب
مف ذلؾ فإف بعض الدراسات الحديثة ،ناقشت ػ عمى استحياء ػ ّ
النداك)).

()2

كقد اعتمد فيميب سادجركؼ عمى كتاب لنداك اعتمادا كبي ار في كتابو ((المسرح المصرم
كبير خاصة في األربعيف سنة األخيرة -كليس أد ّؿ عمى ذلؾ
في القرف التاسع عشر اىتماما ا
مف الجزء الذم احتكاه العمؿ الرائد الشامؿ ليعقكب النداك في كتابو ''دراسات في المسرح
كالسينما عند العرب'' الذم طبع عاـ .))1958

()3

 -3فيميب سادجروف:
سبؽ كأف ذكرت أف ىذا الباحث اعتمد بشكؿ كبير في كتابو ''المسرح المصرم في القرف
التاسع عشر ( )1882-1799عمى كتاب يعقكب النداك'' ''دراسات في المسرح كالسينما عند
العرب'' ،كقد قسـ سادجركؼ كتابو إلى خمسة فصكؿ كثالثة مالحؽ ،كقد جعؿ لكؿ فصؿ
) -)1يعقكب النداك :دراسات في المسرح كالسينما عند العرب ترجمة كتعميؽ أحمد المغازم كنقال عف عبد الرحماف بف
زيداف حكؿ شركط تكصيؼ النقد المسرحي العربي ،نقد المسرح العربي ،البكطة كالمرساة ،ص.21

( -)2السيد عمي إسماعيؿ :قضايا المسرح العربي عند يعقكب النداك :المسرح في مصر نمكذجا ،مقالة الكتركنية
eei.ncononeo.moc
) -(3المرجع نفسو.
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عنكانا ما عدا الفصؿ األكؿ الذم سماه تمييدا ،تحدث فيو عف أكؿ دخكؿ لممسرح األكركبي
إ لى مصر ،ثـ يتحدث عف ثراء التراث العربي القديـ باألشكاؿ المسرحية كعمى رأسيا خياؿ
الظؿ كالكراككز كعركض الدمى كالميرجيف ،كفناني التمثيؿ الصامت ،كالممثميف المتجكليف،
كىك يشبييا بالككميديا االرتجالية االيطالية ،ككاف المسرح حسب رأيو مكجو إلى األجانب
المكجكديف بمصر ،كتشجيع لممسرح الفرنسي كاإليطالي ككؿ الفرؽ األكربية الزائرة '((كقد
كجدت الجاليات األكربية كالسكاح األكربيكف في المسرح كسيمة كالتسمية كلمترفيو ،بدرجة كبيرة
()1

عف المصرييف المتفرجيف كالطبقة الحاكمة التركية)).

كلـ يكف ىناؾ تفاعؿ بيف المسرح األكركبي كالعربي ،فيما عدا بعض الظيكر النادر
لممسرحيات العربية ،كظمت العركض تقدـ المغة الفرنسية كاإليطالية في مسارح حديثة
خصيصا لتسمية الجاليات األكربية في القاىرة كاالسكندرية ،ثـ بنيت مسارح حديثة كانتقؿ
المسرح في مصر مف مرحمة اليكاة إلى االحتراؼ في األربعينيات مف القرف التاسع عشر.
كقد ارتبط اسـ ''الخديكم إسماعيؿ'' بتشجيعو لممسرح ،كاثبات تطكر بمده مف خاللو
((حيث أنفؽ أمكاال طائمة مف أجؿ إنشاء مسارح تابعة لمدكلة ،ليثبت لضيكفو عند افتتاح قناة
السكيس في 1969ـ مستكل الحضارة الذم حققتو بمده))،

()2

كلـ يظير في ىذه الفترة

المسرح العربي بسبب النظرة الدينية كبعد تأسيس مطبعة بكالؽ العربية ،كانت كؿ األعماؿ
المسرحية ذات أ ساليب قديمة عفا عنيما الزمف ((كانت األعماؿ النثرية كالشعرية المكتكبة
تتميز بأنيا تقميدية لمغاية ،كتكشؼ عف مغاالة في الزخرؼ إذ تستخدـ المجاز كاالستعارات،
كالتكريات المفظية كاألساليب البالغية ،مثؿ :المكازنات البالغية ،كالسجع كالطباؽ...الخ إلى
حد اإلفراط))،

()3

ك ّأكؿ مف اىتـ بالمسرح مف العرب في مصر ىي الصحافة مف خالؿ جريدة

''كادم النيؿ'' التي حاكلت أف تفسر لمقراء العرب ظاىرة المسرح ،كىنا يذكر سادرجركؼ
( )1

 -المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ( )1882-1799تأليؼ :فيميب سادجركؼ ترجمة :أميف العيكطي ،تقديـ

كتعميؽ :د /سيد عمي إسماعيؿ ،المركز القكمي لممسرح كالمكسيقى كالفنكف الشعبية ،ك ازرة الثقافة المصرية  /1996ص.38
))2

– ،المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ( )1882-1799ص.41

( -)3المرجع نفسو ،ص.42
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معمكمة ميمة ىي أف أكؿ عمؿ مسرحي نشر بالجزائر ((حينما كتب الصحفيكف العرب عف
المسرح األكربي اتجيت أذىانيـ إلى الحاجة إلى تأسيس مسرحيـ العربي الخاص بيـ ،فعمى
الرغـ مف أف المسرح العربي عمى النيج األكربي قد كجد منذ  1847في لبناف ،كأف
المسرحية العربية األكلى قد نشرت في الجزائر في  1847ـ إال أنو لـ ينتج عف ىذا التطكر
مماثؿ في مصر)).

()1

كقد بدأت الحركة المسرحية في مصر بترجمة النصكص األكلى ،كقد بدأ المسرح
المصرم متأخ ار عف المسرح السكرم ما يقارب العشريف عاما بعد عرض ماركف النقاش
لمسرحيتو في بيركت عاـ  1874ـ(( ،كبدأ المسرح العربي الحديث في مصر بيف
1869ك 1871ـ بالمسرحيات التيكمية التي كتبيا جيمز صنكع فقد كتب أكؿ نداء في
الصحافة العربية البتكار مسرح عربي في مصر في أبريؿ 1870ـ ،كقد تعمـ صنكع حرفتو
مف خالؿ دراساتو لكتاب المسرح األكربييف ''جكلدكني -كمكليير ،كشريداف كخالؿ مشاىدتو
لممسرح األكربي في حدائؽ األزبكية))،

()2

كبعد إغالؽ مسرحو تكلى مسؤكلية المسرح في مصر سميـ النقاش كأديب إسحاؽ،
كيكسؼ الخياط كسميماف الحداد كسميماف القرادحي ،كعمى الرغـ مف كثرة المسرحييف
كاعجاب الصحافة العربية بو إال أنو لـ ينجح بسبب الثكرة العربية ((كلكال الثكرة العرابية
الستطاع المسرح العربي أف يثبت كجكده كأف يأخذ مكانو الشرعي في الحياة األدبية
المصرية ،كعمى خشبة المسرح المصرم)).

()3

كفي بداية السبعينات القرف ( )1870بدأت الصحافة تخطك خطكاتيا األكلى في تشجيع
المسرح ،كأخذت تكتب التقارير عف األنشطة الدرامية كاألكربية كالعربية منيا'':كادم النيؿ'' ك
''األىراـ'' ((كتعجب الصحفيكف أشد العجب م ار ار كتك ار ار مف كاقعية الدراما ،كما تثيره مف
( -)1المرجع.السابؽ 43:

( -)2المرجع  ،نفسو ،ص45
)(3

– المرجع نفسو.48 ،
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عكاطؼ في الجميكر ،كالبيجة الحسية التي تمتع كشعركا أف الدركس الخمقية يمكف تعمميا
مف تاريخ الماضي ،كأف المسرح أحد كسائؿ نقميا ،كاعتبركا المسرح أحد العكامؿ التي تؤدم
إلى تقدـ المجتمع))،

()1

كيعتبر ىذا الفصؿ بمثابة ممخص لما جاء في الكتاب ،كمرد ذلؾ أف الكتاب مكجو إلى
القارئ األجنبي أك أنو معد لمتدريس فيجد فيو الطالب مراجعو نيائية ،كفي ذلؾ يقكؿ سيد
إسماعيؿ(( :حيث يستطيع القارئ أف يتعرؼ عمى مكضكعات الكتاب بأكمميا بمجرد قراءة
الفصؿ األكؿ كربما قصد سادجركؼ ىذا األمر ،عمى اعتبار أف الكتاب مكجو إلى القارئ
األجنبي الذم يريد االطالع ػ بصكرة سريعة ػ عمى تاريخ المسرح المصرم مكتفيا بيذا
التمييد ،كاذا أراد التفاصيؿ فسيجدىا في بقية الفصكؿ ،ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل ربما
يدرس سادجركؼ ىذا الكتاب لطالبو ،فكتب الفصؿ األكؿ بيذه الكيفية ليككف بمثابة ممخص
أك مراجعة نيائية لمطالب)).

()2

أما الفصؿ الثاني فقد عنكنو ب'':الدراما العربية التقميدية'' ،كفييا يرجع نشأة المسرح
العربي إلى عاـ 1799ـ عمى يد األكربييف مف خالؿ فرؽ اليكاة  ،لكف ظيكره المسرح
بمعناه الحقيقي لـ يكف إال بمجيء ماركف النقاش كابراىاـ دانينكس.

(*)

كلما كانت ىذه األشكاؿ التقميدية مصرية خالصة ،لـ يجد ساجركؼ منفذا يرجعيا بو إلى
المسرح األكربي يقكؿ عنيا ،أنيا أقؿ كقا ار بنظيرتيا األكربية ((كاف مف الممكف مشاىدة مثؿ
ىذه اليزليات المضحكة'' التي تأمؿ أف تككف أكثر كقا ار بعد نمك المسرح العربي باألسمكب
األكربي))( )1كيضيؼ أف ىذه المسرحيات االرتجالية لـ تفسح مجاال كبي ار لتطكير الحبكة أك
الشخصية ،فيي تكتفي بالتعميقات االجتماعية كاألخالقية ،كحتى ىذه التعميقات يربطيا
)(1
)(2
()3

 المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ( ، )1882-1799ص50: المرجع نفسو ص.12 -المرجع نفسو ،ص.68

(*) -كاتب جزائرم ذك أصكؿ ييكدية ألؼ أكؿ مسرحية عربية بعنكاف ''نزىة المشتاؽ كغصة العشاؽ في مدينة ترياؽ في
العراؽ'' ،كىذا ال ينفي ريادة ماركف النقاش كاف كانت عركضو أكربية الطابع
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قارىا جيراردم نيرفاؿ (األقكاؿ المأثكرة الفرنسية)
ساجركؼ باألصكؿ األكربية ،فقد أ
(ككميديات قصيرة تصكر مبدأ أخالقيا) )1(،كيذكر في آخر الفصؿ أف سبب منعيـ تقديـ ىذه
العركض ،يعكد إلى خطرىا األخالقي ،بضغط مف األكركبييف عاـ  1908في القاىرة،
كيذكر أف رجاؿ الديف في مصر كانكا ضدىا.
أما في الفصؿ الثالث فيعنكنو بػ''المسرح األكركبي في مصر'' يبدأ فيو بمسرح نابميكف.
كقد قمنا فيما سبؽ أف أصؿ نشأة المسرح الفرنسي في مصر يعكد إلى تسمية الجنكد
الفرنسييف ،كتعكيضيـ عف الحنيف إلى الكطف ،كقد بدأت العركض المسرحية بداية مف 24
ديسمبر  1799بمسرحية فكلتيير ''مكت القيصر'' ك''المتحذلقات لمكليير'' ككاف ذلؾ بتشجيع
نابميكف كالصحافة المصرية.
أما تمثيميات اليكاة األكركبية فقد تأخر ظيكرىا إلى عاـ 1829ـ ،عمى الرغـ مف أف
المسرح األكربي في مصر قد بدأ ىزيال شأنو في ذلؾ شأف المسرح العربي اليزلي ،إال أف
سادجركؼ لـ يشر إلى ذلؾ ''كبر..جانبيف أيضا في مسرحية أخرل ،فكدفيؿ'' ''الممثؿ'' الذم
كتبو مكرك ( )MOREAUكسكريف ( )SEWRINكقد أثار أداؤىا الكاريكاتيرم المضحؾ
لسيدة انجميزية الضحؾ ،إذ أف العديد مف المشاىديف كانكا يحتفظكف في عقكليـ بأصؿ ىذه
()2

الشخصية األكثر إثارة لمسخرية ،التي كانت تعيش في المدينة قبؿ ذلؾ بقميؿ

ثـ يذكر

الطيطاكم خريج األزىر الذم أرسؿ في بعثة تعميمية مف  1826إلى  1831إلى باريس
كزار المسارح ،ككتب عنيا لكنو لـ يجد مفردات عربية ترادؼ المفاىيـ المسرحية(( :لذا أدخؿ
في المغة العربية مف الفرنسية مباشرة كممات تياتر (مسرح) كسبؾ كؿ (مشيد
()3

مسرحي/عرض) كأشار إلى الممثميف عمى أنيـ خيالة))،

ثـ يعرض سادجركؼ العركض

المسرحية التي قدميا تياترك القاىرة ،كالمسرح األكربي في اإلسكندرية كالقاىرة ،كمسارح
اإلسكندرية زيزينيا كغيرىا ،كالمسرح الككميدم حسب تسمسؿ عرضيا ،كيذكر عركض
األكبرا ،ككذلؾ بناء المسارح كعددىا في كؿ مدينة.

)(1
()2

 -المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ()1882-1799المرجع نفسو ،ص.70
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أما بالنسبة لممسرح المترجـ فأكؿ مسرحية مترجمة كانت ''ىيميف الجميمة'' ألكفنباخ في
أكؿ يناير سنة  ،1869تمت ترجمتيا بأمر مف الخديكم ليضمف أف الحاشية يمكنيا أف تتبع
العرض ،كفي السنة نفسيا افتتح سيرؾ القاىرة في  11فبراير سنة ، 1869كتمتيا عركض
أخرل ،كما لقيت جريدة ''كادم النيؿ'' الدكر البارز في غرس بذكر فكرة المسرح العربي ،كقد
كاف لمحمد أنسي مشركعا لـ تذكره المراجع المسرحية(( ،كلكي نككف عادليف ينبغي عمينا أف
نقكؿ إف فكرة تصكر خمؽ مسرح عربي ،كدراسة ككضع أسس ىذا الشكؿ ترجع في الحؽ
إلى محمد أنسي ،كقد كاف دائما فيما يتعمؽ بباقي المشركع يطرح السؤاؿ في جريدتو)).

()1

ثـ يذكر سادجركؼ مسرحية ''ليمى'' لمشيخ محمد عبد الفتاح أحمد مف أصدقاء صنكع،
كىك شيخ باألزىر مسرحية مف ثالثة فصكؿ ''نزىة األدب في شجاعة العرب المبيجة لمعيكف
الذكية في حديقة األزبكية'' ،نشرت سنة 1872ـ ،كتعرؼ عند العامة ب ''ليمي'' ،كيرل
سادجركؼ أنيا أكؿ تراجيديا تعرض بالعربية في مصر.
أما عف غمؽ مسرح صنكع فيذكر سادجركؼ أف األمر غير كاضح بشكؿ دقيؽ ،ككاف
آخر عرض لو في خريؼ  ،1872كمف اآلراء في ىذا الشأف نذكر أف اإلنجميز ىـ مف
أكعزكا لمخديكم بغمؽ مسرحو ،كآراء أخرل تقكؿ أف تقديمو لمسخرية الالذعة لمعادات الفاسدة
المنتشرة في بالط الخديكم ىي السبب ،كمف قائؿ أف مشايخ األزىر اقتفكا آثاره بتأليؼ
كعرض مسرحيات عربية ىي السبب ،كمف الممكف أف تككف ألسباب مالية أيضا(.)2
كاجتماع ىذه األسباب كميا كفيمة بغمؽ مسرحو ،كبعد ذلؾ يذكر مسرحيات صنكع
المؤلفة كالمعركضة ،كالتي ضاعت ،كيذكر ما بقي منيا ،كيذكر المسرحيات المترجمة،
كبعدىا يتعرض سادجركؼ إلى محاكالت صنكع إعادة إحياء مسرحو ،فقد اعتبر غمؽ
مسرحو مجرد نكسة مؤقتة ،كغير صنكع مف مشركعاتو كآرائو ،فقد بدأ جيكده بزيارة عكاصـ
المدف كبمداف أكربا ،فكتب ثالث مسرحيات باإليطالية عف العادات المصرية ،ككانت ناجحة
) - (1المسرح المصرم في القرف التاسع عشر ( ،)1882-1799ص.3:8

)-(2
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ثـ تفرغ بعد عكدتو مف مصر ل مترجمة ،كجاء الدكر لبركز المسرح السكرم بتشيع الصحافة
التي يسيطر عمييا السكريكف.
أما في الفصؿ الخامس فيتعرض فيو سادجركؼ لممسرح العربي السكرم في مصر
( ) 1882-1876فقد كفد إلييا السكريكف بكثرة ،كانخرطكا في الصحافة بتشجيع الخديكم،
كيبدأ سادجركؼ ىذا الفصؿ بالحديث عف سميـ النقاش (1884-1850ـ) كالتياترك العربي،
كفرقتو التي كصمت إلى مصر في ديسمبر 1876ـ ،ككاف عرضيا األكؿ في اإلسكندرية
لمسرحية '''أبك الحسف المغفؿ كىاركف الرشيد'' تمتيا مسرحية ''السميط الحسكد'' ثـ ''سي
ىكراس'' ك''عايدة'' ك''الظمكـ كعمي''.
ثـ ينتقؿ إلى جيكد أديب إسحاؽ الذم حضر إلى مصر بإيعاز مف سميـ النقاش،
كانضـ إلى فرقتو ،كأكؿ عمؿ لو ترجمو ''أندركماؾ'' مف المسرح اإلغريقي ،ك''تشارلماف'' ممؾ
فرنسا ،تمتيا ''غرائب االتفاؽ في أحكاؿ العشاؽ'' ك''غرائب الصدؽ'' ك''المقامر''.
يأتي مف بعده جيكد يكسؼ الخياط ،كىك أحد ممثمي فرقة سميـ النقاش ،اشتير حيف
أدائو ألدكار النساء ،ككاف أكؿ عرض لو تحت قيادتو''صاف الجميؿ'' ثـ ''البخيالت''
ك''البخيؿ كالشيطاف'' ك''الحكيـ المغصكب'' ك''طبيب رغـ أنفو''ك''اإلخكاف المتحارباف''.
ثـ تمتيا جيكد القرداجي في مجاؿ اإلخراج ،بأكؿ مسرحية ''حسف كحساف'' ك''تميماؾ''
ثـ تأتي جيكد عبد اهلل النديـ في كسر احتكار السكرييف لممسرح المصرم ،كقد بدأ مساره
بكتابة المقاالت في الصحؼ ،ثـ انضـ إلى أديب إسحاؽ ،كسميـ النقاش لنشر أفكار
األفغاني ،كأكؿ عرض لمسرحياتو كاف بعنكاف ''الكطف كطالع تكفيؽ'' تمتيا ''النعماف''
كيعرض في ىذا العنكاف الفرعي نشاط طمبة المدارس كالعركض التي قدمكىا ،إضافة إلى
إسياـ الجمعيات الخيرية ،كشخصيات مسرحية أخرل مف بينيا سميماف الحداد.
ثـ يعكد بالحديث عف الجيكد المقدمة إلعادة بعث كاحياء مسرح الخياط ،بمعية
الق ارداجي كسالمة حجازم ،كلكف سادجركؼ ىنا كضع عبد اهلل النديـ مف أبرز كتاب
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المسرح السكرم كىك مسرحي معركؼ مف مصر ،ككاف األجدر أف يتحدث عنو في الفصؿ
الخاص بالمسرح المصرم ،حتى يككف األمر جميا.
المالحظات :ك مف مالحظات التي سجمتيا بعد دراسة الكتاب:
 -1يرل سادجركؼ أف المسرح األكربي ىك الذم أليـ الكتاب العربي في كؿ مف مصر
كسكريا ،كقد دعاىـ إلى االنسالخ عف الدراما العربية التقميدية ،كأف يبدأكا شكال جديدا مف
النشاط الدرامي ،كالحقيقة أف ىذه األشكاؿ العربية قديمة العيد ،تمتد إلى القرف الثالث
اليجرم مع ابف دانياؿ ،كالمقامة كغيرىا مف األشكاؿ ،كليست متأثرة بالغرب ألنيا كليدة بيئة
عربية خالصة.
 -2ذكر أف بعض األشكاؿ العربية الدرامية كمنيا المقامة ،ال تعكس خصائص البيئة
االجتماعية كالسياسية العربية ،كىذا غير صحيح ،فعمى الرغـ مف كثافة لغتيا ككثرة ألغازىا،
كطابع التيكـ كالسخرية فييا ،إال أنيا تعكس ظاىرة اجتماعية تسمى الشحاذة ،كذلؾ إثر
تخمي الحكاـ عف كاجب التكافؿ االجتماعي.
 -3ذكره لألعماؿ المسرحية كالعركض مرتبطة بظركؼ البيئة الثقافية كالسياسية ،فيك
يتعرض لتشجيع الحكاـ مف خالؿ اليبات ،كالعطايا كحضكر العركض ،ككذلؾ تشجيع
الصحافة مف خالؿ كتابة المقاالت كالتقارير كمختمؼ اإلشيارات التي كانت تقدميا لممسرح.
 -4اعتماده الكبير عمى الصحؼ كالمجالت في بحثو ،فيي المادة التي أخذ منيا أبرز
المعمكمات كالتكاريخ ،مع ذكر أسماء الصحؼ كالصحافييف ،كقد اعتمد بشكؿ خاص عمى
جريدتي ''كادم النيؿ'' ك''األىراـ''.
 -5تقديمو لمعمكمات جديدة أثرل بيا البحث المسرحي ،فيناؾ مسرحيات كعركض تذكر
مرة ،لـ يؤرخ ليا المسرح العربي مف قبؿ ،يضاؼ إلى ذلؾ ذكر عناكيف المسرحيات
ألكؿ ّ
األصمية ،كترجماتيا المتعددة ،كيذكر العركض بتكاريخيا ،كتكاريخ إعادة عرضيا كالتسميات

التي تشبييا في العناكيف ،يضاؼ إلى ذلؾ ذكر أبرز الممثميف ،كذكر الحضكر سكاء مف
األجانب أك مف الحكاـ ،أك مف الجميكر قميال أك كثيرا.
73

الفصل االول

النقدية
دور الترجمة والمستشرقين في ظهور االتجاهات
ّ

 -6في كؿ فصؿ فرعي أك عاـ ذكر فيو آراء الصحؼ كالمجالت ،كآراء الباحثيف كبصفة
خاصة آراء المستشرقيف مف باحثيف أك رحالة يستعيف بآرائيـ لتقكية كدعـ كجية نظره.
 -7اعتماد المالحؽ في آخر الكتاب منقكلة عف غيره ،ما عدا الممحؽ األخير الذم يكتسي
أىمية بالغة ،حيث عرض فيو مشركع إنشاء مسرح عربي قكمي في مصر  15مارس
1872ـ مف طرؼ محمد أنسي كلكيس فاركجيو.
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االتجاه التاريخي:
المفهوم والنشأة:
يرل يكسؼ كغميسي أف ىذا المنيج يتخذ مف حكادث التاريخ السياسي كاالجتماعي
كسيمة لتفسير األدب ك تعميؿ ظكاىره ،أك التاريخ األدبي ألمة ما ،كمجمكع اآلراء التي قيمت
في أديب ما،أك في فف مف الفنكف

()1

،كيصؿ يكسؼ كغميسي إلى خبلصة مفادىا أف ىذا

المنيج يعيف عمى فيـ البكاعث كالمؤثرات في نشأة التيارات األدبية المرتبطة بالمجتمع
انطبلقا مف المقكلة المشيكرة ( االنساف ابف بيئتو)

()2

كيضيؼ كغميسي أف ىذا المنيج يتكئ

عمى ما يشبو سمسمة مف المعادالت السببية،كىك حسب عبد السبلـ المسدم(( النص ثمرة
صاحبو،كاألديب صكرة لثقافتو،كالثقافة إفراز لمبيئة،كالبيئة جزء مف التاريخ،فإذا النقد تاريخ
لؤلدب مف خبلؿ بيئتو))

()3

بينما يذىب صبلح فضؿ إلى أف المنيج التاريخي يستمد مصطمحاتو في نقد األدب مف
(مجاالت التاريخ) التي تتحدث عف العصر كالبيئة كغيرىما،كذلؾ يستعير مصطمحاتو مف
تمؾ المصطمحات التي نشأت كنضجت كتطكرت عمى مر التاريخ،كأصبحت عبلمة عمى
منظكمات فكرية كمذىبية ،إلى جانب ذلؾ ،فإف المنيج التاريخي قد يستعير مصطمحاتو مف
عمـ األحياء عندما يتحدث عف النشأة كالتحكؿ كالتطكر كالمكت ،كقد يستعير مصطمحاتو مف
عمـ االجتماع))()4كقد دخؿ النقد العربي حسب يكسؼ كغميسي في نياية الربع األكؿ مف
القرف العشريف تاريخا لبداية الممارسة النقدية التاريخية،عمى يد نقاد تتممذكا عمى رمكز

()1
()2
()3
()4

 يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي – جسكر لمنش1:ر كالتكزيع،ط، 2009، 2ص5– المرجع نفسو،ص 15:
– عبد السبلـ المسدم :في آليات النقد األدبي،دار الجنكب –تكنس – ، 1994ص79:
– صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر –دار إفريقيا الشرؽ،ط، 2013 ، 2ص36:
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المدرسة الفرنسية ،مثؿ :أحمد ضيؼ ،طو حسيف،زكي مبارؾ،كأحمد أميف ،كيعتبر محمد
مندكر الجسر التاريخي المباشر بيف النقديف الفرنسي كالعربي

()1

كيمخص يكسؼ كغميسي خصائص ىذا النقد في النقاط التالية :
 – 1ازدىاره في أحضاف ربط البحكث األكاديمية المتخصصة .
 – 2اآللي بيف النص األدبي كمحيطو السياقي،كاعتبار األكؿ كثيقة لمثاني .
 – 3االىتماـ بدراسة المدكنات األدبية العريضة الممتدة تاريخيا،مع التركيز عمى أكثر
النصكص تمثيبل لممرحمة التاريخية المدركسة .
 – 4المبالغة في التعميـ كاالستقراء الناقص .
 – 5االىتماـ بالمبدع،كالبيئة االبداعية عمى حساب النص .
 – 6التركيز عمى مضمكف النص كسياقاتو الخارجية،مع تغييب خصكصية النص .
 – 7التعامؿ مع النصكص المدركسة عمى أساس أنيا مجرد مخطكطات بحاجة إلى
تكثيؽ

()2

إف عمر المسرح العربي ىك قرف كنصؼ ،كفي ىذه المدة الزمنية كانت األقطار
العربية تتشابو في الظركؼ السياسية كاالجتماعية ،فأثناء نشأتو األكلى كانت األمة العربية
تعيش تحت كطأة الدكلة العثمانية ،كلما غادرت السمطة العثمانية استفاؽ العالـ العربي عمى
استدمار عسكرم غربي أشد كأنكى ،تحكؿ فييا العالـ العربي إلى رقعة جغرافية ممزقة  ،ثـ
بدأ بعدىا االستقبلؿ عند منتصؼ القرف العشريف ،كمع أف لكؿ قطر ظركفو ككاقعو الخاص
كمشاكمو التي أفرزىا كؿ قطر ،فإف الطمكح نحك االستقبلؿ كاف مشتركا ،كىذه الفترة ىي
( –)1يكسؼ كغميسي  :مناىج النقد األدبي ،ص 19 ،18 :
( –)2المرجع نفسو ،ص21 ، 20 :
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التي اصطمح النقاد عمى تسميتيا (بعصر النيضة العربية)،كفي ىذه األثناء يككف العالـ
العربي قد كاجو ىمكـ التحرر ،كىمكـ النيضة معا ،كىذا ما أدل إلى نشكء االتجاه التاريخي
في المسرح ،يقكؿ فرحاف بمبؿ ((كىذا يعني أف االتجاىات الرئيسية لممسرح العربي عمكما
كلممسرحية التاريخية خصكصا كانت كاحدة رغـ امتداد العرب عمى جزئيف كبيريف مف
قارتيف ،كاذا كانت المسرحية الكاقعية تمس ما ىك خاص بكؿ قطر عربي كتكلد عف ذلؾ أف
المسرحي ة التاريخية التي كلدت في ظؿ العثمانييف ثـ ترعرعت في ظؿ االستعمار ثـ في ظؿ
االستقبلؿ ،كانت تمس المكاطف العربي كائنا ما كاف القطر الذم ينتمي إليو ،كاذا كانت
مسرحيات كؿ مرحمة تؤكد فكرة ما ،فإف ىذه الفكرة كانت اليـ السائد لمعرب جميعا في تمؾ
الفترة .كمف ىنا ندرؾ لماذا أمكف تقديـ المسرحيات التاريخية في العديد مف األقطار العربية
في حيف لـ تستطع المسرحيات الكاقعية أف تتجاكز أقطارىا إلى غيرىا إال بصعكبة كبعد
كثير مف التعديؿ كاإلعداد))

()1

ركاد هذا االتجاه ونظرياتهم النقدية:
كقد بدا المسرحيكف العرب غير راضيف عف النقد المسرحي ألنو ال يحسف إال تبياف
النقائص ،كباعتبار المسرح فف مرئي /بصرم يتحكؿ فيو النص إلى عرض بكاسطة التمثيؿ
كاإلخراج كما يتبعيما مف اكسسكارات ،كيمكف أف أشير إلى أف األدب في مراحؿ نشأتو ،عبر
عف الحياة االجتماعية كالتاريخية ،لذلؾ جاء النقد مرتبط شديد االرتباط بالحياة االجتماعية
كالتاريخية ،فالنقد يأتي بعد اإلبداع كيتحدث عنو .كمف المسرحييف العرب الذيف جسدكا
المنيج التاريخي اذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :خميؿ المكسى ،حكرية محمد حمك ،عبد
اهلل أبك ىيؼ،عبد القادر قط ،محمد عبد المنعـ ،صالح لمباركية ،نكر الديف عمركف،عز
الديف جبلكجي.
()1

فرحاف بمبؿ ،مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى اليكـ ،منشكرات اتحاد الكتب العربي ،دمشؽ ،ط،2001 ،1

ص .17 ،16
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 1ـــــ خميل الموسى :
تناكؿ خميؿ المكسى في كتابة (المسرحية في األدب العربي الحديث )المسرح منذ القديـ
أك ما يطمؽ عميو  :ما قبؿ المسرحية ك المسرح إلى غاية الحديث عف المسرحية المعاصرة
في مصر،مرك ار بالبدايات األكلى ،كالمسرح الشعرم ،كمسرح تكفيؽ الحكيـ ،كىك في ىذا
الكتاب يتتبع المسرحية .ػ كما ذكرت ػ تتبعا تاريخيا ،مع ذكر األسباب كالعمؿ التي دعت إلى
نشكء المسرح في األدب العربي مف عدمو ،ففي الفصؿ األكؿ المعنكف بػػ(ماقبؿ المسرحية
كالمسرح) يجد نفسو في حيرة مف أمره .ىؿ كجد مسرح ما قبؿ النقاش أـ ال؟ كال يفصؿ في
المكضكع كانما يذىب إلى عرض أراء النقاد كالدارسيف ،يقكؿ في ذلؾ ((إف قضية المسرحية
كالمسرح بمفيكميما المعاصر في المجتمع العربي قبؿ مسرح ماركف النقاش قضية إشكالية
ال يمكننا البث فيي ا بثا نيائيا ،كال يمكننا الكصكؿ إلى حؿ يقيني ،فاألدب العربي شع ار كنث ار
عرؼ الكثير مف النصكص القابمة ألف تتحكؿ إلى مسرحيات ناجحة ،كعرؼ المجتمع العربي
أشكاال كأنكاعا مف الفرجة بنص أك مف دكف نص يمكف أف نطمؽ عمييا مصطمح (ما قبؿ
المسرحية كالمسرح) .كال بد قبؿ الدخكؿ في استعراض ىذه األشكاؿ مف أف تتكقؼ عف آراء
الدارسيف حكؿ ىذه القيمة فثمة رأياف متناقضاف تناقضا تاما

حكؿ كجكد المسرح في

المجتمع العربي قبؿ منتصؼ القرف الماضي ،كيذىب أصحاب الرأم األكؿ ،إلى أف الثقافة
العربية لـ تعرؼ المسرح قبؿ ماركف النقاش،كيضعكف بيف يديؾ األسباب التي حالت دكف
ذلؾ ،كثمة رأم آخر يذىب أصحابو إلى أف العرب قد عرفكا أنكاعا مف الفرجة كيقدمكف
مشاىد مف ذلؾ))( ،)1كيذىب ىذا الناقد في بسط كعرض آراء كأسباب كحجج كؿ فريؽ ،ثـ
يتعرض خميؿ المكسى إلى الريادة كالبدايات األكلى لممسرح العربي،مف خبلؿ ذكر
المصطمحات المتعددة التي عرفتيا المسرحية  ،كىي :الركاية كيضاؼ ليا تمثيمية أك
تشخيصية أك تمثيمية كاستخدمت مكانيا كممة (تياترك) كأطمؽ المغاربة عمى الخشبة (الركح)،
()1

خميؿ المكسى :المسرحية في األدب العربي الحديث ،تاريخ –تنظير -تحميؿ منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،1997

ص.05
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كبعدىا يبدأ في الحديث عف نشأة المسرحية العربية بداية مف منتصؼ القرف الماضي ،كيبدأ
مف ماركف النقاش كالقباني كصنكع ،معطيا نمكذجا مسرحيا لمنقاش،كتحميمو إياه تحميبل فنيا
(( سنتكقؼ في مرحمة الريادة كالبدايات عند ثبلثة ركاد ال يمكف إغفاؿ أم منيـ ألف ذلؾ
يجعؿ الدراسة ناقصة كغير مكضكعية ،كىـ ماركف النقاش كأبك خميؿ القباني كيعقكب
صنكع ،كلكؿ منيـ تبلميذ ساركا عمى نيجيـ ،ثـ إننا سنتكقؼ في ػ ىذا الفصؿ ػ عند
مسرحية (أبك الحسف المغفؿ أك ىاركف الرشيد) لماركف النقاش لتحمميا تحميبل فنيا لتدؿ عمى
النص المسرحي في مرحمة الريادة مف جية ،كألف ليذه المسرحية فاعبلت خفية فيما
بعدىا))

()1

كىك يق أر ىذه المسرحية كفؽ المستكيات اآلتية :قراءة المصدر ثـ قراءة المسرحية،

فقراءة العمؽ ،كيتتبع فييا الصراع كنمك الحدث ،كالشخصيات كالبنية الفنية.
كيتعرض في الفصؿ الثاني مف الكتاب الى المسرحية الشعرية التقميدية ،بادئا حديثو
بمجمكعة مف التساؤالت مفادىا :ىؿ الشعر ىك سبب إخفاؽ المسرح ،أـ أف كراء ىذا
اإلخفاؽ أسباب أخرل ؟ .كىك في ىذا الكتاب يفرؽ بيف مصطمحيف (المسرح الشعرم)
ك(الشعر المسرحي)،ثـ يعطي قائمة المسرحيات الشعرية التقميدية متبكعة بتكاريخ محددة
كقائمة أخرل بالمسرحيات الجديدة بتكاريخيا ،كفي نياية الفصؿ يقدـ قراءة لمسرحية (مجنكف
ليمى) ألحمد شكقي  ،كيتعرض في الفصؿ الثالث لممسرحية الشعرية المعاصرة ،كيشرح أكال
مفيكـ مصطمح المعاصرة،كيعني بو(الزمنية كالفنية ،فالمعاصرة الزمنية ما انتج مف مسرحيات
في النصؼ الثاني مف ىذا القرف ،كنقصد بالمعاصرة الفنية المسرحيات ذات التقانات الجديدة
لذلؾ تخرج ا لمسرحيات التقميدية التي الفت في ىذه الفترة كمنيا _ مثبل_ مسرحية عزيز
اباضة بمصر ،كعدناف مردـ في سكريا كأمثاليا) 2كيعطي في ما بعد تقانات المسرحية
الشعرية المعاصرة مف خبلؿ تقانة األبعاد:الزماني كالمكاني كالتغريب ككسر اإليياـ
المسرحي ،كالمسرح داخؿ المسرحية ،ثـ يذكر خصائص المسرحية الشعرية مف خبلؿ الرمز
()1
()2

المرجع السابؽ ،ص.14
خميؿ المكسى :المسرحية في األدب العربي الحديث ص .67
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كالمغة كالحكار كالشخصية كالصراع،ثـ بعد ذلؾ يذكر عيكبيا  ،كمف أىميا :الغنائية في
الحكار في بعض المقاطع كرسـ الشخكص ،كالترقيع (نقؿ حالة أك مكقؼ مف مسرحية
عالمية الى ىذه المسرحية نتيجة المثاقفة) كاإلخفاؽ في استمياـ التراث تكظيفو في بعض
المسرحيات ليخمص لى نتيجة في ىذا الفصؿ مفادىا (( يثبت ما تقدـ اف الشعر ال يتحمؿ
كحده إخفاؽ المسرحية الشعرية كانما ىك يزيدىا غنى كثراء كبخاصة اذا تكافر ليا المبدع
الخبير ،كلذلؾ يمكف اف نقكؿ مع صبلح عبد الصبكر الشعر ىك صاحب الحؽ الكحيد في
()1

المسرح))

كيخصص الفصؿ الرابع الى الحديث عف المسرحية في أدب تكفيؽ الحكيـ ،مف

خبلؿ التأريخ لممسرحية النثرية بداية مف ماركف النقاش،كيعقكب صنكع كفرح أنطكاف،
كبعدىا يذىب الى تقسيـ المسرحية عند الحكيـ الى خمسة مراحؿ ىي  :مرحمة المسرحية
الفكاىية ،مرحمة المسرحية االجتماعية الكاقعية ،كمرحمة المسرحية الذىنية ،كمرحمة المسرحية
اليادفة ثـ المسرحية البلمعقكلة ،كأخي ار يقدـ قراءة مسرحية نمكذجية كىي ( أىؿ الكيؼ )
لتكفيؽ الحكيـ.
كيتناكؿ في الفصؿ األخير مف ىذا الكتاب ،المسرحية المعاصرة في سكريا التي يؤرخ ليا
في بداية ستينات القرف العشريف ،كىي متأثرة بالمسرح المبناني كالمصرم ،كقد بدأ الكتاب
السكريكف يجربكف كتابة النص المسرحي منذ الخمسينيات ،كينشركنو في المجبلت الخاصة
خاصة مجمة اآلداب ،يقكؿ خميؿ المكسى (( :كلكف معظـ المؤلفيف كانكا أدباء قبؿ اف يككنكا
مسرحييف كىـ يشتغمكف باألجناس األدبية األخرل قبؿ اف ينشغمكا بالمسرحية كمع ذلؾ ال
يمكننا نذكره ادكارىـ))

2

ثـ يستعرض أىـ أعبلـ المسرح ،كأىـ أعماليـ المكتكبة بالفصحى

كىـ :كليد إخبلصي خالد محي الديف البرادعي ،فرحاف بمبؿ ،غساف ماىر الجزائرم،
مصطفى الحبلج ،أحمد يكسؼ داكد كفيصؿ الراشد كاألب الياس الزحبلكم ،كمراد السباعي
كنجـ الديف سماف كعبد المعطي سكيد ،كمصطفى الصمكدم ،كممدكح عدكاف كعمي عقمة
()1
()2

المرجع السابؽ ،ص.86
المرجع نفسو ،ص .115
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عرساف كرياض عصمت ،كنذير العظمة كزكي قنصؿ ،كليد فاضؿ ،كمحمد الماغكط ككليد
المدفعي كيكسؼ مقدسي ،حمدم مكصمي ،عبد الكريـ ناصيؼ كعمر النص ،كسعد اهلل
كنكس ،كىك ال يدعي أنو جمع كؿ شيء لحد الكماؿ،النو ليس أرشيفا ،كيتطرؽ بعدىا إلى
المسرحيات السكرية المعاصرة كالتي مف أبرزىا ثبلث اتجاىات ىي:
 االتجاه القكمي كيمثمو عمي عقمة عرساف. االتجاه الكجكدم كيمثمو كليد اخبلصي االتجاه الماركسي كيمثمو سعد اهلل كناس كفرحاف بمبؿ.كفي أخر ىذا الفصؿ يقدـ خميؿ المكسى قراءة مسرحية لمسرحية ( الممؾ ىك الممؾ) لسعد
اهلل كنكس ،كفي أخر الفصؿ يصؿ الى نتائج حكؿ المسرحية السكرية المعاصرة أجمميا فيما
يمي:
 اتجيت المسرحية في سكريا الى المضمكف السياسي كالتحريضي. تداخؿ ىذه المسرحيات بالحياة اليكمية كبعضيا ينتابو الضعؼ الفني. بعض ىذه المسرحيات ال يمثؿ عمى الخشبة اك لـ يتح لو ذلؾ. ىي مسرحيات حدث قبؿ اف تككف مسرحية شخصيات. يتجو المسرح السكرم بنصكصو المسرحية نحك مسرح بريخت التعميمي الممحميالتغريبي خاصة في أعماؿ سعد اهلل كنكس.
كما يمكف اف نستخمص في األخير مف خبلؿ قراءة خميؿ المكسى التاريخية أنو :
 -1يعرض أراء النقاد دكف تعميؽ ،أك تدخؿ ،أك ترجيح لآلراء ،أك تغميب رأم عمى أخر.
 -2ال يربط البدايات بتكاريخ مضبكطة محددة ،ما عدا البداية األكلى التي أرخ ليا بالنصؼ
األكؿ مف القرف الماضي،لكنو بالمقابؿ يؤرخ لحياة المسرحييف كلمسرحياتو،ككذلؾ المسرحيات
األخرل كالفرؽ المسرحية.
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 -3تحميمو لممسرحيات يقكـ بشكؿ كبير عمى المضمكف دكف الشكؿ أك العرض.
 -4ربط كؿ كاتب مسرحي بجميع مسرحياتو مقركنة بتكاريخيا ليس فيو أم اعتبار لمقياس
الجكدة ،الف المسرحيات ليست ذات مستكل كاحد عند نفس المؤلؼ ،كبعضيا األخر مجرد
شعارات ،كبعضيا مباشرة ،أكثر ما فييا مف فف ،كبعضيا مميء باألناقة المفظية كشعرية
المغة ،كبعضيا األخر فشؿ في استمياـ التراث كتجربة معاصرة ،كغيرىا.
-5خميؿ المكسى في ذكره لممسرحيات لممؤلؼ الكاحد يذكرىا مرتبة حسب تاريخ صدكرىا،
لكنو ال يفعؿ نفس الشيء مع ترتيب الكتاب المسرحييف ،حيث يكرد أسمائيـ كمسرحياتيـ
دكف مراعاة ألم ترتيب زمني أك مكضكعي.
 -6إغفالو لخصكصيات البيئة المحمية السكرية التي ليا دكر كبير في تككيف شخصية
المؤلؼ مف جية ،كفي طبع العمؿ المسرحي بطابعيا المسرحي مف جية أخرل.
 2ــــ فرحان بمبل
كمف النقاد الذيف تناكلكا المسرح بالمنيج النقدم التاريخي نذكر فرحاف بمبؿ ،مف خبلؿ
كتابو ( مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة الى اليكـ).
ففي الفصؿ األكؿ يتناكؿ ( التاريخ) منذ نشأة المسرح الى اليكـ ،ألف المادة التاريخية كما
يراىا الناقد ( فرحاف بمبؿ) كانت كاحدا مف أىـ األسمحة في بناء العممية المسرحية العربية،
كادخاليا في معالجة المكاضع التي رآىا العرب ضركرية ليـ في مرحمة ما مف مراحؿ
مسرحيـ ،كقد جاء ىذا الفصؿ بعنكاف ( تناكؿ المادة التاريخية في المسرح العربي خصائصو
كاتجاىاتو) ،تحدث أكال عف خصائص المادة التاريخية في المسرح العربي،مف خبلؿ المغة
كالديف ككحدة المصير،كاعتبار المسرح جديد ال جذكر لو في التربة العربية،فقد أدرؾ
المسرحيكف العرب أنيـ ليسكا مؤرخيف كاف اعتمدكا التاريخ مادة لمسرحياتيـ ،زيادة عمى
معاناة العرب في المسرح بيف الفصحى كالعامية ،يضاؼ الى ذلؾ أف نشأة المسرح كانت
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تمبية لحاجة اجتماعية كثقافية،كجد المجتمع العربي نفسو مدفكعا إلييا ،كفي ذات الفصؿ
تناكؿ اتجاىات المادة التاريخية في المسرح العربي كقد حصر في ثبلث اتجاىات ىي:
 التنكير كاإلنياض السياسي لمقارعة المستعمر. الدفاع عف الثكرات العربية كالمجتمع الجديد. إعادة النظر في التاريخ.أما في الفصؿ الثاني مف ىذا الكتاب ،فقد تناكؿ فيو الناقد نشأة النقد المسرحي العربي
كتطكره،إذ يرل فيو أف المسرحييف أك المخرجيف أك حتى الممثميف ،يجدكف امتعاضا في النقد
كالنقاد يصؿ الى حد اتياـ المسرحي لمناقد بالجيؿ ،كسكء الفيـ لمنص أك العرض ،كفي ذلؾ
يقكؿ فرحاف بمبؿ ((:كفي الكقت نفسو ال تكاد تطالع رأيا نقديا عف نص اك عرض مسرحي
إال كجدت فيو كثي ار مف االنتقاص لما ق أر الناقد أك شاىد مف عركض مسرحية كقميبل مف
اإلعجاب ،كيككف االنتقاص اك اإلعجاب في كثير مف األحكاؿ مف غير دليؿ عممي إال دليؿ
التذكؽ الشخصي ،فإذا استخدـ الناقد الدليؿ العممي كضعو في غير مكضعو الصحيح إال
في القميؿ النادر ،كتككف النتيجة في ىذه المعادلة المتنافرة األطراؼ انقطاع الصمة بيف النقد
كالمسرح ،كاذا بالمسرحييف يضيقكف ذرعا متناسيف دكره في خمؽ التاريخ المسرحي ،كاذا
بالنقاد يتناسكف أىمية ىذا الدكر فبل يتثبتكف مف أدكاتيـ النقدية كمف أرائيـ التي يطمقكنيا
جزافا مف غير تدقيؽ اك تمحيص ،كما شذ عف ىذه العبلقة المتكترة بيف المسرحييف كالناقديف
()1

قمة قميمة))

كقد قسـ النقد المسرحي الى مرحمتيف:

المرحمة األكلى :تمتد منذ نشأتو في منتصؼ القرف التاسع عشر،حتى منتصؼ القرف
العشريف.
كالثانية :تمتد مف منتصؼ القرف العشريف إلى اليكـ.
()1

فرحاف بمبؿ  :م ارجعات في المسرح العربي ،ص 38
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أما الفصؿ الثالث فيطرح فيو الناقد فرحاف بمبؿ سؤاال جكىريا مفاده :كيؼ بدأ المسرح
العربي كالى أيف انتيى؟ كاإلجابة األكلى تتمثؿ في انحصار المسرح العربي ،كقمة االىتماـ
بو مف طرؼ الجميكر كالمثقفيف في كؿ األقطار العربية ،ثـ يعرض الناقد بعدىا إلى مبلمح
الخاصة بالمسرح العربي ،كالمتمثمة في أف المسرح كليد الحاجة كليس كليد ( المكركث
الثقافي) كىك ابف ( النيضة) أم أنو جديد كمف مبلمحو أف ( تقميد) لمغرب الذم يمثؿ العدك
السياسي كالصديؽ الفكرم.ك يذكر بعدىا الناقد السمات المشتركة بيف المسرح العربي كغيره،
كيقسـ بعدىا المسرح العربي الى ثبلث مراحؿ أكجزىا في ما يمي:
المرحمة األولى :تمتد مف نشأة المسرح العربي في لبناف كسكرية كمصر حتى الحرب
العالمية األكلى ،كفييا كلد المسرح العربي بيف عامي (1947ك )1871مف ابتكاره مف طرؼ
ماركف النقاش في لبناف (بعد عشريف عاـ كلد في دمشؽ ثـ كلد بمصر بعد عاميف).
المرحمة الثانية :مف نياية الحرب العالمية األكلى إلى نياية الحرب العالمية الثانية ،كىنا
يتتبع الناقد ظيكر المسرح في األقطار العربية حسب بداياتو التاريخية في كؿ قطر ،مع ذكر
أبرز الخصائص كالسمات.
المرحمة الثالثة :تمتد مف أكاسط أربعينيات القرف العشريف إلى ثمانينات القرف العشريف كأىـ
ما ميز ىذه المرحمة ىك ظيكر المسرح االشتراكي كالمنيج البريختي كمسرح العبث ،كظيرت
عمى مستكل النقد ظاىرة تأصيؿ المسرح العربي.
ما بعد المرحمة الثالثة :منذ منتصؼ ثمانينات القرف العشريف ،كىي عبلمة االنييار .يقكؿ
فرحاف بمبؿ عف ىذه المرحمة ((لقد كتبت نصكصيا كابتكرت أشكاليا كعالجت مكضكعاتيا.
فقالت كؿ ما كجب عمييا اف تقكلو ككؿ ما تمخض عنو طمكحيا ،فبدأت تفقد حيكيتيا
فالجديد الحي صار قديما باىت كاألسمكب الجميؿ الفاتف صار معادا ممبل ،كاذا باألعماؿ
المسرحية التي قدمت حتى نياية العقد ىذا تجرجر نفسيا دكف ح اررة ،كأخذت الصاالت تفرغ
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مف المتفرجيف ،كاخذ التصفيؽ يخفت ،كالتأييد يتحكؿ الى صمت يتضمف شيئا مف الممؿ
كشيئا مف االستيانة))

()1

كأىـ ما ميز ىذه المرحمة ظيكر المسرح التجريبي.

كما يمكف أف أالحظو عمى ما قدمو فرحاف بمبؿ في ىذا االتجاه ،ىك عدـ تقيده الدقيؽ
بالتكاريخ كاالىتماـ االكبر بالمضاميف كالخصائص كالسمات ،إضافة الى تقسيـ المسرح الى
مراحؿ  ،معطيا كؿ مرحمة حقيا مف العناية كالشرح كذكر لؤلعماؿ المسرحية كالنقدية التي
تضمنتيا.
غمبة التحميؿ الكصفي كاألسمكب األدبي عمى نقده ،كفيو غياب كاضح لممصطمحات
المسرحية كالمتخصصة.
غياب نماذج تطبيقية ،يشفع بيا ذلؾ الكـ اليائؿ مف المعارؼ المسرحية الخاصة بالمادة
التاريخية.
كاف كاف سكريا إال أف دراستو شممت بالحديث كالدراسة كؿ األقطار العربية ،فقد كاف متفتحا
كاسع األفؽ.
 3ــــ حورية محمد حمو:
كنتكجو بعد ذلؾ إلى ناقدة سكرية ىي  :حكرية محمد حمك في كتابيا ( حركة النقد
المسرحي في سكرية ( )1988-1967الذم قسمتو الى مدخؿ كأربعة فصكؿ ػ تناكلت في
التمييد بدايات النقد المسرحي في سكرية منذ خميؿ القباني حتى عاـ  .1918كتناكلت فيما
بعد النقد بيف الحربييف العالمتيف األكلى كالثانية ،كالمرحمة الثالثة خصصتيا لمنقد بعد الحرب
العالمية الثانية حتى عاـ  ..،1967كفي ذكرىا لمقباني ال تكتفي بالتاريخ لحياتو كذكر
أعمالو ،كضبط ذلؾ بالتكاريخ مع التحديد الدقيؽ لؤلماكف ،كانما تتحدث أيضا عف كظيفة
المسرح عند القباني ك دكره  ،أما في حديثيا عف النقد بيف الحربيف ،فيي تذكر أنو امتاز
()1
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بالضعؼ ،كتعطي أسباب ذلؾ كتفصؿ فييا كتذكر أفضاؿ ( كرد عمي) عمى المسرح ،فقد
انصفو كبعد ذلؾ تتحدث عف النقد الصحفي مف خبلؿ نقد النصكص ،كنقد العركض مف
غير ربط ىذه المقاالت بتكاريخ كأزمنة محددة ،ثـ تتعرض الى النقد الفني عند سامي
الشمعة .كأخي ار تتحدث عف النقد بعد الحرب العالمية الثانية حتى عاـ  1967كقسمت ىذه
الفترة الى مرحمتيف:
ػ ػ المرحمة الممتدة ما بيف  1959-1945كىي فترة تبرز جيكد الفرؽ الفنية ،كالمسرح الحر
كتقديـ مختمؼ العركض الشعرية كالنثرية مف غير إنكار لجيكد أدىـ آؿ جندم كشاكر
مصطفى.
ػ ػ المرحمة الممتدة ما بيف  1967-1960كفييا ظيرت المؤشرات التي أدت الى نشاط الفف
المسرحي منيا  :تبني الدكلة لممسارح كاصدار كتب المسرح ،كاىتماـ الدكريات ك الكتاب بو
...يضاؼ الى ذلؾ حديثيا عف النقد التنظيرم مف خبلؿ المساىمات النقدية التي نظرت
لمحركة المسرحية الجديدة،
أ ما في مجاؿ النقد التطبيقي فترل الناقدة ( حكرية محمد حمك) أف النقاد المسرحييف قد ركزكا
عمى قضيتيف ىامتيف ىما  :المغة كالحكار المسرحي ،كعبلقة المسرح بالسياسة ،ثـ تحدثت
عف النقد التاريخي مف خبلؿ كتاب عدناف بف ذريؿ (األدب المسرحي في سكرية).
أما الفصؿ األكؿ فقد عنكنتو ب ( المؤثرات في النقد المسرحي) مف خبلؿ ثبلث عناصر
كىي  :متغيرات الكاقع ،كالمسرح الغربي كنقده ،كنشاط الحركة المسرحية في سكريا ،ففي
حديثيا عف متغيرات الكاقع مف خبلؿ التحكؿ الذم أحدثتو نكبة حزيراف  1967كيتجمى ذلؾ
مستكل التأليؼ كالعمؿ الفني كالنقد المسرحي مف خبلؿ :
 -1ردة الفعؿ العفكية كالتمقائية.
-2تصكير الكاقع السياسي كاالجتماعي.
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-3المجكء الى التراث.
-4االتجاه نحك المسرح السياسي.
ثـ تتحدث عف تأثير المسرح الغربي كنقده في المسرح العربي ،كىك تأثير كاضح جمي
تقكؿ فيو الناقدة (( لقد كاف لمفف المسرحي الغربي باتجاىاتو المتنكعة ،التأثير األكبر في
الفف المسرحي العربي كنقده ،اذا لـ يخؿ قمـ ناقد مسرحي مف التأثير بالنقاد الغربييف
بالطركحات الفكرية النظرية بطريقة مباشرة اك غير مباشرة  .كقد يعكد السبب في ذلؾ الى
انعداـ الثقافة المسرحية العربية ،كانقطاع جذكرىا في التربة العربية لذا فإننا ال نستغرب دعكة
بعض الدارسيف المسرحييف الى ضركرة تمثؿ شكامخ المسرح العالمي كمرحمة أكلى تمييا
مرحمة الخمؽ كاإلبداع ،كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك التدريب عمى الفف المسرحي كالمساىمة في
تنمية ذكؽ الجميكر كتربيتو))

()1

كقد حصرت الناقدة مصادر التأثر الغربي في :

-1البعثات العممية إلى دكؿ أكركبا.
-2كفرة الترجمات المطبكعة مف كتب كمسرحيات.
-3الدراسات األدبية كالنقدية.
كبعدىا ذكرت الناقدة نشاط الحركة المسرحية في سكريا بداية الستينات كالسبعينات مف
القرف العشريف التي عرفت نيكضا كاضحا عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف .كلعؿ السبب في
ذلؾ ىك نكبة حزيراف  .1967كيتمثؿ ىذا النشاط في النصكص المسرحية ك المسارح
كالعركض المسرحية ،كمف المسارح التي تأسست ذكرت  :المسرح العسكرم ( )1960فرقة
أمية لمفنكف الشعبية  ،1960كالمسرح التجريبي  1976،ثـ مسارح المنظمات الشعبية

()1

حكرية محمد حمك :حركة النقد المسرحي في سكرية ( )1988-1967منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،ط:1

.1998
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( مسرح الطبلئع  ،1974مسرح الشبيبة ،كالمسرح الجامعي  ،)1971كمسرح العماؿ 1975
مسرح اليكاة .1970
أما مسرح القطاع الخاص فتمثميا فرقة ( المسرح الضاحؾ ،الفرقة الدرامية ،فرقة زياد
مكلكم ،فرقة غناـ غناـ) ثـ تحدثت الناقدة بعدىا عمى الميرجانات المسرحية كتعددىا منيا:
ميرجاف البصرم الدكلي ،ميرجاف الفنكف الشعبية (  )1971كالمعيد العالي لمفنكف المسرحية
 .1977كتناكلت الناقدة حكرية محمد حمك في الفصؿ الثاني أنكاع النقد المسرحي ،كالمتمثمة
في النقد التاريخي كالنقد االجتماعي كالنقد الفني كالنقد االعتقادم كالنقد التحميمي ،مرتبة
حسب ظيكرىا في الساحة النقدية العربية.
كالناقدة في ىذا الفصؿ اعتمدت عمى ثبلث عناصر أراىا ميمة كىي:
 -1اعتمادىا عمى الدراسات اإلحصائية مف خبلؿ ارتكازىا عمى اإلحصاء الذم قدمو زياد
محبؾ لثبت النصكص المسرحية المؤلفة في سكريا  1945الى غاية .1985
 -2اعتمادىا عمى جداكؿ دقيقة خاصة بالعركض المسرحية حكت خانات خاصة بزمف
العرض ،كاسـ المؤلؼ كاسـ المسرحية كاسـ مخرجيا ،كعدد العركض المقدمة ،كعدد الركاد
أم المتفرجيف ،كفي جميع أنكاع المسارح آنذاؾ بداية مف المسرح القكمي ،كمسرح العرائس
كمسرح الشعب كالمسرح الجكاؿ.
-3الترتيب الزمني لمناىج النقد حسب زمف ظيكرىا عند العرب ،لكنيا تدرسيا في كثير مف
األحياف -منعزلة عف سياقيا السياسي ك االجتماعي .
-4لـ تكتؼ في نقدىا عمى النصكص فقط ،بؿ تعداه الى نقد اإلخراج ،كنقد التمثيؿ ،كالنقد
المكضعي ،كنقد الشكؿ كالمكضكع.
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كتناكلت الناقدة في الفصؿ الثالث ،قضايا النقد التطبيقي كالمتمثمة في المغة كالحكار
المسرحي إضافة الى السياسة كالمسرح ،كالمسرح بيف التقميد كالتجريب ،كىي تربط في ىذا
الفصؿ بيف المسرحية كعمؿ مسرحي كبيف األدب ،كأف النص المسرحي مجرد نص أدبي
لكف خمؽ مف أجؿ العرض ،ألنو يتصؿ بالجميكر فبلبد لو لكي ينجح أف يعتمد عمى المغة
كالحكار ،كأ ف المغة الشعرية لـ تعد مناسبة لممسرحية المعاصرة .ككذلؾ االزدكاجية في المغة
( الفصحى كالعامية) التي أضعفت المسرح ،ثـ ربطت الناقدة بيف المسرحية كالكاقع السياسي
مف خبلؿ ما أحدثتو نكبة  1967بصكرة خاصة لدل المسرحييف العرب مف كتاب كنقاد
كظيكر المصطمح الجديد (المسرح السياسي) كمفيكمو عند النقاد ،كتحدثت عف عدـ فصؿ
النقاد بيف المسرح الكاقعي كالمسرح السياسي ،كركزت عمى كظيفة الشحف كالتنفيس في ىذا
المسرح ،كذكرت بعدىا أنكاع المسرح السياسي ،الممثؿ في المسرح الدعائي ،كالمسرح
العنصر الثالث التقميد كالتجريب ،فالتقميد

التكجييي كالمسرح التسجيمي ،كتناكلت في

ػ ػ ػ حسب رأييا ػ ػ ػ يبدأ بالمحاكاة اليكنانية ،ثـ محاكاة المدارس األدبية األكركبية ،كالمدرسة
الكبلسيكية ،كثكرة بريخت ،كمسرح البلمعقكؿ ،كالتقميد عندىا ىك التأثير بالمسرح الغربي بكؿ
مككناتو.
أما التجريب عندىا ،فيعني إعادة النظر في الشكؿ كالمضمكف ،كفي التأليؼ كاإلخراج
كالتمثيؿ كالكسائؿ التعبيرية .لكف الناقدة تشير الى أف ىناؾ مف أخمط بيف التقميد كالتجريب
في المسرح العربي مف كتاب كنقاد ،كتذكر فييا بعد حاجتنا الى التجريب ،كتذكر مكقؼ
النقاد منو ،كتنحاز إ ليو كتدافع عنو باعتباره ىدؼ مف أىداؼ تأصيؿ المسرح العربي مف
جية كىك أداة مف أداكت التكاصؿ مع القارئ.
أما في الفصؿ الرابع المعنكف (قضايا النقد التنظيرم) ترل الناقدة في ىذا العنصر ،أف
العرب لـ ييتمكا بالبحث في جذكر المسرح في التراث العربي إال في العقكد الثبلثة األخيرة
مف ىذا القرف ،ك قد أجمع العرب عمى ضركرة البحث في أصكلو ،كقد سجمت الباحثة مكقؼ
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العرب الرافض لمشكؿ المسرحي الغربي الذم تراه قد بني عمى مكقؼ غير متعصب ،كانما
ىك محاكلة لمكقكؼ ضد الرياح المسرحية الغربية الكافدة ،كبذلؾ فيك محاكلة لمبحث عف
مسرح عربي يحمؿ اليكية العربية بكؿ مككناتيا ،ك ذكرت بعد ذلؾ االدعاءات التي تقكؿ
بافتقار الحضارة العربية لممسرح ،كتعرض أراء كؿ فريؽ مف غير ترجيح أك تغميب رأم عمى
أخر كانما تكفي بالتعميؽ.
أما فيما يخص تأصيؿ المسرح العربي ،فترل أنو بدأ يخرج مف دائرة التبعية لممسرح
الغربي بداية مف الستينات ،لكنيا لـ تنفمت بشكؿ تاـ عف المسرح الغربي بؿ إف تمؾ
الدراسات كانت تممؾ رؤية حضارية تقدمية ،كقد بدا مف خبلؿ االعتماد عمى التراث .كعمى
الكاقع ،كعمى التجريب.
 4ــــ عبد اهلل أبو هيف :
كنبقى دائما في سكرية ،لكف ىذه المرة مع ناقد آخر ىك عبد اهلل أبك ،مف خبلؿ كتابو
(المسرح العربي المعاصر(قضايا كرؤل كتجارب) كىك كتاب جمع فيو مجمكعة مف المقاالت
كاألبحاث عف المسرح العربي المعاصر خبلؿ العقكد الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف ،كقد
بدأ بحثو بأىـ القضايا ،كالمتمثمة في التقاليد ،كبالتحديد في المسرح العربي المعاصرػ كقد
ربط المسرح بمختمؼ التغيرات السياسية كاالجتماعية كالدكلية ،مف العنؼ الى المعمكماتية
كثكرة االتصاالت،ثـ تناكؿ التقميد كالتجديد في المغرب .كيربط ذلؾ بالشكاغؿ العميقة
كالجكىرية ( اليكية ،التقاليد ،التجديدػ ،كالتأصيؿ كالمثاقفة؛ ففي مسألة التأصيؿ يقكؿ الناقد
عبد اهلل أ بك ىيؼ ((ليس جديدا اف تشير الى اف قضية تأصيؿ المسرح العربي تعني فييا
تغنيو مف حيث األساس ،البحث في ىكية المسرح العربي تككيدا ألصالة الثقافة العربية عمى
اف األصالة تفيد تمثؿ ركح العصر الشتماليا عمى عناصر الديمكمة كاالستمرار في التقاليد
الثقافية الباقية ،كنعيد القكؿ اف قضية تأصيؿ المسرح العربي ليست بحث عف مؤيدات
مسرحية في التراث العربي كىذه فحسب بؿ تتعداىا الى صكرة حاضر المسرح العربي
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كمستقبمو ،ألف ىكية المسرح في أصالتو بالتأكيد ،كالى كقت قريب غمر اليأس اك كاد غالبية
الباحثيف كالمسرحييف العرب فالتفتكا عف الماضي الى انخراط كمي في تجربة الغرب
المسرحية المأخكذة عف انجاز المسرح اليكناني ،فانتصرت فكرة (المثاقفة) في تقديـ
مسرحيات حسب المفيكـ األكركبي ،كخفت صكت التأصيؿ قبكال لكاقع الحاؿ كشاع رأم
مفاده أننا ندكر في حمقة مفرغة ككادت الدائرة تكتمؿ في إعبلف العجز ىنا كىناؾ عف
اليدؼ المرجك اال كىك خمؽ مسرح عربي أصيؿ))

()1

كيرل في حضكر المسرح في مؤتمرات

أدباء العرب قضية ىامشية عمى الرغـ مف أىميتيا الفكرية كالفنية ،كما أظير الناقد تجميات
أخرل لميكية ،مف خبلؿ إبداء مبلحظاتو حكؿ المسرح القكمي مف خبلؿ المسرحييف (رفاعة
الطيطاكم ،رياض عصمت ،رشاد رشدم ،تكفيؽ فياض ،عبد الرحماف الشرقاكم ،كمف تمؾ
اإلبداعات التي شكمت سبيبل الى كعي الذات،ىك الفريد فرج ىذا عمى مستكل اإلبداع .أما
عمى مستكل النقد؛ فقد اختار الباحث نقد عمى عقمة عرساف نمكذجا ،كيعطي نمكذجا آخر
ل ممثاقفة الحضارية المسرحية مف خبلؿ (انطكنيك بكيرك باييخك) ك ( سعد اهلل كنكس) ،مف
خبلؿ الثقافة االسبانية كالعربية عف طريؽ النقؿ كالتناص .كيشير أيضا الى قضية
مكسكعات األدب كالفف ،كاجتياد العرب في البحث عف قامكس عربي لممسرح ،كيخصص
شير بعدىا الى تطكر المسرح العربي في
بعدىا حديثا آخر عف مسرح األطفاؿ في سكريا ،م ا
سكرية مف خبلؿ نكع المسرحيات ،كعددىا  ،كعمى العمكـ فالناقد في الباب األكؿ تعرض
الى قضايا ليا عميؽ األثر في كاقع المسرح العربي ،ككذلؾ مستقبمو مف خبلؿ قضية النقد
المسرحي كالكتابة المكسكعية ،كمعاينة تطكر المسرح ،كتتبع أشكاؿ الخطاب المسرحي
لجميكره العاـ كالخاص (مسرح األطفاؿ في سكرية) .كما كقؼ مميا عند مكانة المسرح في
التفكير األدبي العربي المعاصر ،كىك في ىذا الكتاب يستعرض باالستعانة بالمراجع .ثبت
لمنصكص المسرحية المؤلفة بيف ( 1945الى  ،)2002كثبت لمعركض الخاصة بمسرح
()1

عبد اهلل ابك ىيؼ :المسرح العربي المعاصر (قضايا كرؤل كتجارب ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،2002
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الطفؿ بسكرم ،كثبت آخر لمكتب التي تناكلت المسرح كميا أك جزئيا ،كىك عمؿ في منتيى
الدقة كاإلتقاف ،إذ تعتمد عمى العمـ في دراسة األدب كالنقد ،لكنو مع ذلؾ ال يربطيا جميعا
بتكاريخ محددة.
أما في الباب الثاني؛ فقد تعرض فيو كتتبع عددا مف المنظكرات الفنية حكؿ الثقافة
العربية مف خبلؿ مظاىر كثيرة نذكر منيا (التأليؼ ،النقد ،الظاىرة المسرحية ،كالظاىرة
االجتماعية ،نظرة االستعراب إلى المسرح ،الترجمة كالتعريب ،التبادؿ المسرحي العربي
كالدكلي ،عبلقتو بالفنكف األخرل ،الثقافة كالتثقيؼ،مشكبلت التكاصؿ المسرحي العربي،
المسرح الغنائي ،مسرح األطفاؿ ،التراث ،التظاىرات ،الركافد العممية) كقد عالج جميع ىذه
العناصر ،ك لـ يخرج عف إطار اليكية القكمية ،كقد تعرض الناقد في الباب الثالث لمنظر في
تجارب المسرح العربي مف حيث التأليؼ كالبحث كالنقد ،كىي تجارب لـ تأت صدفة ،كانما
انتقاىا الناقد بعناية،كىذا داللة عمى اإلبداع المسرحي العربي المعاصر ،كقد اختارىا مف بيف
عشرات األبحاث كالمقاالت كالمراجعات النقدية المكتكبة عاـ  ،1970حتى صدكر كتابو،
كىذه التجارب التي تناكليا ال تخص سكرية لكحدىا ،أك أم قطر عربي آخر ،كانما ىي
تجارب متعددة؛ فمف المغرب العربي نجد الجزائر كالمغرب كتكنس ،كمف تجارب المشرؽ
العربي نجد مصر كلبناف كفمسطيف كسكريا كالعراؽ ،كىذه التجارب تعد بمثابة العبلمات،
ألنيا مف تيارات مختمفة أكال ،كمف أجياؿ متعاقبة ثانيا ،كمف مستكيات متباينة في التأصيؿ
كالتجريد ثالثا.
كىك في ىذا الكتاب ال يفرؽ بيف البعد القكمي كالبعد الجمالي ،كما أنو في ىذه
الدراسة لـ يكف ذاتيا بؿ لجأ إلى التزاـ المنيج االجتماعي كالمكضكعي في قراءتو لممسرح
العربي المعاصر ،مف خبلؿ دراسة عمي عقمة عرساف كعدناف بف ذريؿ كفرحاف بمبؿ كعبد
الفتاح قمعة جي ،كال تزاؿ الى اليكـ أسئمة المسرح العربي مطركحة عمى كجداف المثقفيف
كالمسرحييف العرب(( كال تزاؿ أسئمة الكتاب راىنة ،كضاغطة عمى كجداف المثقفيف
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كالمسرحييف العرب حتى اليكـ .كما ىك الحاؿ مع شؤكف اليكية كالتأصيؿ كالمثاقفة ككعي
الذات كثنائية التقاليد كالتجديد كسكاىا ،كقد بينت سعي الحشد األكبر مف المسرحييف العرب
لخكض غمارىا العاصفة في معمعاف التنكير كالتقدـ ،إذ أصبح المسرح العربي المعاصر
حقيقة حية كرافدا مف ركافد تراث اإلنسانية ،عمى الرغـ مف المشكبلت التي رافقت نيكضو،
مثمما حرصت عمى أف تككف مكاد الكتاب أقرب إلى السجؿ التاريخي كالفني كالفكرم لمعاينة
اإلنجاز المسرحي العربي نحك أصالتو ،كانجازاتو البادية لمعياف))( ،)1كباختصار فيذا الكتاب
سجؿ تاريخي كفني كفكرم لجميع ما تحقؽ مف إنجازات في المسرح العربي خبلؿ قرف
كنصؼ مف الزماف.
 5ـــــ عمر الدسوقي :
كاذا انتقمنا إلى مصر نجد كثير مف النقاد مف اىتـ بالنقد المسرحي مف الناحية
التاريخية ،كمف ىؤالء أذكر عمر الدسكقي في كتابو (المسرحية :نشأتيا كتاريخيا كأصكليا)
فقد بدأ كتابو في البحث عف نشأة المسرحية كتاريخيا مف خبلؿ المسرح اليكناني إلى غاية
مكليير،كبعدىا انتقؿ إلى الحديث عف المسرحية في األدب العربي القديـ ،ثـ تناكليا في
األدب المصرم الحديث سكاء كانت شعرية أك نثرية.
كتحدث فيما بعد عف المدارس األدبية الغربية بشيء مف التكسع كالكبلسيكية
كالركمانتيكية كالكاقعية كالرمزية ،كفي ىذا المجاؿ يرل أف العرب قمدكا ىذه المدارس تقميدا
أعمى ((ألف كثي ار مف أدبائنا المحدثيف يقمدكف ىذه المدارس مف غير أف يممكا بنظرياتيا،
كأصبح أدب شبابنا تقميدا ممسكخا ألدب الغرب ،فعرفت بيا تعريفا مسيبا أحيانا كمكج از
احيانا حسب ما يتطمبو المقاـ ،كذلؾ ليسيؿ عمى القارئ الحكـ عمى ما يقرأ ،كالتعرؼ عمى

()1

المرجع السابؽ ،ص.483
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خصائص األلكاف األدبية التي يطمع عمييا))( ،)1كختـ دراستو بأنمكذج يتمثؿ في تحميؿ نقدم
لمسرحية (مجنكف ليمى)ألحمد شكقي كىي بمثابة الدراسة التطبيقية لما تناكلو مف قكاعد
كأصكؿ.
كمف المبلحظات التي يمكف تقديميا ليذا الكتاب ؛ىك التقيد باألزمنة مف خبلؿ ذكر
التكاريخ ،كربط كؿ مرحمة أك نقد بحدث تاريخي كزمف محدد ،مع ذكر الظركؼ التي مرت
بيا الببلد العربية عمى المستكل السياسي ،كاالجتماعي بكجو خاص.
 لـ يتكسع كثي ار أثناء دراستو لممسرحية في األدب العربي الحديث ،مكتفيا بأىـ المحطاتالتي تعينو عمى تكضيح الرؤية الخاصة بتطكر األدب في ىذه المرحمة.
 ىناؾ تكسع كاضح في حسف اختيار النماذج المسرحية العربية الحديثة النثرية كالشعريةعمى حد سكاء كالتعميؽ عمييا.
 6ــــ عبد القادر القط:
كمف القراءات التاريخية لممسرح العربي في مصر أيضا ،نذكر مثاال لناقد آخر ،ىك عبد
القادر قط في كتابو (مف فنكف األدب المسرحية) ،يبدأ حديثو في ىذا البحث عف عناصر
المسرحية مف خبلؿ الحدث كالشخصية كالصراع كالحكار ،كؿ عنصر قدمو لكحده ،أك بمعزؿ
عف بقية العناصر األخرل ،كىذا ما أدركو الناقد في عنصر (بناء الشخصية) كىك ما عناه
بقكلو ((فميس ىناؾ في الحياة أحداث مجردة عف الشخصيات كال الشخصيات قائمة بذاتيا
دكف أف يقع ليا أك منيا أفعاؿ كتبدر منيا أقكاؿ تحقؽ ليا كجكدىا اإلنساني ،كليست غاية
الكاتب المسرحي مف ىذه العناصر أف يستخدميا لذاتيا ،كلكنو ييدؼ مف كرائيا إلى خمؽ
(بناء) مسرحي كامؿ بنشئتو خطكة خطكة منذ بداية المسرحية حتى نيايتيا ،حتى إذا اكتمؿ
()1

عمر الدسكقي :المسرحية في نشأتيا كتاريخيا كأصكليا ،دار الفكر العربي لمطبع كالنشر ،القاىرة( ،د.ت) مقدمة

الكتاب.
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البناء اكتممت تمؾ العناصر معو ،كتضافرت في نقؿ (تصكر كمي) لمكضكع المسرحية
كأحداثيا كشخصياتيا كما تنطكم عميو مف رمكز كدالالت))( ،)1كىي تعتمد باألساس عنصر
التشكيؽ ،كالكحدات الثبلث ،كالنياية الحاسمة ،أك النياية المفتكحة ،كفي آخر ىذه الدراسة
يعطينا نمكذجا تطبيقيا مف خبلؿ مسرحية (مصرع كميكباترا) ألحمد شكقي ،كبعدىا يذىب في
مقارنة بيف شكسبير كأحمد شكقي مف خبلؿ دراسة أكجو التشابو كاالختبلؼ،ككاف األجدر
البحث عف التناص بينيما مف خبلؿ ىذه المسرحية ،أك دراسة التأثير كالتأثر عف طريؽ
المثاقفة ،كيعطي مثاال آخر مف الشعر المسرحي مف خبلؿ مسرحية (مأساة الحبلج) لمشاعر
صبلح عبد الصبكر ،يقكؿ عنيا عبد القادر القط ((لجأت مسرحيتنا األكلى إلى شخصية
تاريخية ح افمة في نشاطيا الفكرم كالصكفي بالدالالت كالرمكز فاتخذت منيا مادتيا كمكضكع
قضيتيا كصراعيا))

()2

كقد فضؿ الناقد دراسة الجانب الركحي كاالجتماعي لتمؾ الشخصية

كجعميا محكر قضيتو كىي قضية االلتزاـ ،كأغفؿ دراسة الجانب األسطكرم ليذه الشخصية
،ثـ يحمؿ بعدىا مسرحية (السمطاف الحائر) لتكفيؽ الحكيـ ك(بيت الدمية) لمكاتب ىنريؾ
إبسف ،كىك في تحميميما يعتمد عمى عناصرىما كعمى مضمكنيما ،كيعرض بعد ذلؾ ما ط أر
مف تجديدات عمى التأليؼ المسرحي ،خرج فيو المسرحيكف عمى كثير مف المبادئ ،استجابة
لطبيعة المسرح مف جية ،كلتأثر التأليؼ المسرحي بنظريات خاصة في األدب كالفف مثؿ،
المسرح الممحمي لبرشت.
 7ػ ػ ػ محمد عبد المنعم محمد عبد الكريم:
كال نبرح مصر ففييا ناقد آخر ق أر المسرح بالمنيج التاريخي اإليديكلكجي ،كىك محمد
عبد المنعـ محمد عبد الكريـ في كتابو (المسرحية اإلسبلمية في مصر في العصر الحديث)
كيتناكؿ ىذا البحث المسرحية (المسرحية اإلسبلمية) في كثير مف جكانبيا بداية مف التعريؼ
()1
()2

عبد القادر قط :مف فنكف األدب المسرحي ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط ،1978 ،1ص.41
المرجع نفسو ،ص.127
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بيا ،كتاريخ ظيكرىا ،كمحاكلة حصرىا كتصنيفيا ،كأيضا الترجمة لركادىا كأعبلميا،
كالحدي ث عف اتجاىاتيا ككذلؾ الحديث عف المكاضيع التي تناكلتيا ،كمدل تأثير ذلؾ عمى
تنكعيا ،كانفصاميا،كأيضا تتبع المراحؿ كاألطكار التي مرت بيا،كالنظر كالبحث في أخطائيا
كانحرافاتيا ،يضاؼ إلى ذلؾ تقديـ دراسات تطبيقية لمختارات مف أدبيا كما يعني
بخصائصيا المستنبطة منيا ،كقد تناكؿ في الباب األكؿ فف المسرحية مف مقكماتيا كتطكره،
منذ نشأتو حتى اليكـ ،كقد جاء في الفصؿ األكؿ الحديث عف المقكمات الفنية لممسرحية مف
خبلؿ تعريفيا المسرحية كاألدب ،الفف المسرحي ،بناء المسرحية ،تصنيؼ المسرحية.
أما الفصؿ الثاني فتناكؿ فيو الناقد المسرحية في اآلداب األجنبية مف خبلؿ العناصر
اآلتية (بذكرىا مف فجر البشرية في ظؿ الحضارة القديمة) في الحضارة اإلغريقية ،تطكر
المسرحية بعد اإلغريؽ حتى العصر الحديث ،كيتحدث في الفصؿ الثالث عف المسرحية في
األدب العربي مف خبلؿ نشأتيا كتطكرىا،التي ربطيا بماركف النقاش مف خبلؿ مسرحية
(البخيؿ) عاـ  ،1848كتناكؿ بعدىا أكؿ الكتابات عف التمثيؿ كالمسرح بالمغة العربية ،بداية
مف نيضة المسرح المصرم كتطكره؛ فأدب المسرحية العربية مف خبلؿ معالمو كأشير
أعبلمو ،مف خبلؿ أكليات المسرح ،ممثمة في :خميؿ اليازجي ،عبد اهلل بف النديـ ،أبك خميؿ
القباني ،إبراىيـ األحدب الطرابمسي ،نجيب الحداد ،إبراىيـ رمزم ،محمد عثماف جبلؿ ،حافظ
إبراىيـ ،أحمد شكقي ...إلخ.
أما الباب الثاني فقد عنكنو بػػ( :مقدمات المسرحية اإلسبلمية) ،تناكؿ في الفصؿ
األكؿ اإلسبلـ كالفنكف الجميمة ،كحاكؿ الدفاع عف كجية نظر اإلسبلـ في نظرتو إلى الفف،
كيحاؿ أف يدفع عنو تيمة معاداتو لمفف ،كتيمة العداء كالرفض لفف المسرح بكجو خاص،
كفي ذلؾ يقكؿ(( :فاإلسبلـ بيذه المزايا الجكىرية التي تنطؽ بيا نصكصو ػ كما أتيت بيا إال
بالقميؿ مف كثير ػ ك ىك ديف العدؿ المطمؽ في كؿ شيء  ،ديف الطبيعة كالكاقع فيما يسف
كيشرع كمف ثـ كانت كتككف نظرتو إلى الفنكف ىي تمؾ النظرة الكسط المتكازنة ال تطرؼ
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بالمنع كالتحريـ ،كال تطرؼ باإلباحة المطمقة ،كترؾ الحبؿ عمى الغارب لممنحرفيف بالفنكف
عف غايتيا البريئة النظيفة ،إنيا نظرة عادلة فاضمة متيقظة إنيا مزيج مف السماحة كرحابة
الصدر ،كمف االلتزاـ في الفف بالمثؿ العميا ،كالقيـ السامية كاألىداؼ النبيمة التي تنسجـ مع
ما فيو جماؿ كابداع كاإلسبلـ (مف الكجية العممية) كالتطبيقية كالتاريخية ديف نيضة إنسانية
كبرل كرقي فكرم كابداع حسي أحيا أمة مف العدـ كأقاـ دكلة شامخة البنياف كشيد مدينة
ثابتة األركاف ،ترتكز عمى دعامتي المادة كالركح كتأتمؼ فييا الدنيا بالديف ككتب تاريخا
ناصع الصفحات باإلنجازات كاالنتصارات في شتى المياديف ...جاء اإلسبلـ فكجد فنكف
قديمة ،فاحتضف جكانبيا الصالحة كنفى جكانبيا السيئة المدمرة لمعقؿ كالنفس كاإلنسانية
كتكلدت في ظؿ حضارة اإلسبلـ فنكف جديدة ،ككبل النكعيف تطكر كارتقى كنما كترعرع
كازدىر في كنؼ المدينة اإلسبلمية أيما ازدىار))( ،)1كمف ذلؾ فف الشعر كالغناء كالتصكير
كالخط كالكتابة.
أما الفصؿ الثاني فعنكنو ب(اإلسبلـ كفف المسرح في العصكر الكسطى) بدأ بالحديث
عف ظاىرة خمك المغة العربية مف األدب المسرحي كأسبابيا ،ككذلؾ غياب فف المسرح عف
العصر اإلسبلمي في عصكره األكلى ،كقد عاد الناقد إلى األدب الجاىمي لمبحث عف أسباب
الظاىرة ثـ البحث عنيا في األدب اإلسبلمي كالمجتمع اإلسبلمي ،كيعتبر ىذا الفصؿ مسرفا
في الطكؿ ،كيعكد سبب ذلؾ في رأم الناقد إلى:
 -1زاكية إمكاف (نشأة المسرح) في كؿ مف البيئتيف الجاىمية كاإلسبلمية.
 -2زاكية إمكاف (نقؿ المسرح) إلى كؿ مف ىاتيف البيئتيف.
كىك في ىذا الفصؿ يعرض مختمؼ اآلراء في تعميؿ ظاىرة عدـ كجكد المسرح في
البيئة العربية ،كيطرح رأم المستشرقيف كرأم العرب في ىذه الظاىرة .كالناقد في ىذا الفصؿ
()1

محمد عبد المعنـ محمد عبد الكريـ :المسرحية اإلسبلمية في مصر في العصر الحديث "مخطكط" ،كمية المغة العربية،

جامعة األزىر ،1978 ،ص.69 ،68
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كيربط المسرح بالزماف كظركؼ البيئة العربية مف الناحية التاريخية كالجغرافية كاالجتماعية
كىي مف خصائص النقد االجتماعي.
أما الفصؿ الثالث فتناكؿ فيو (الظكاىر التمثيمية التي عرفتيا الحضارة اإلسبلمية)
منيا احتفاالت الشيعة بذكرل استشياد اإلماـ الحسيف ،كالقصص الشعبي ،كخياؿ الظؿ،
كيتناكؿ في ىذا الباب الثالث مف ىذا الكتاب ،نشأة كتطكر المسرحية اإلسبلمية ،كالمسرح
اإلسبلمي ،كقد عالج في الفصؿ األكؿ ،اإلسبلـ كفف المسرح في العصر الحديث كيرل كما
ذكرت سا لفا أف المسرح كفد عف العرب في النصؼ الثاني مف القرف الثالث عشر اليجرم
(1263ق1847/ـ) كلكنو خبلؼ الدارسيف كالنقاد الذيف تناكلتيـ بالدراسة ،الذيف اعتبركا
المسرح فنا دخيبل عف األدب العربي ،فف مستحدث كجد عدـ القبكؿ لو في البيئة العربية
ككصؿ في بعض األحياف إلى الرفض باعتباره أداة مف أدكات المستعمر،كرمز مف رمكز
الغزك الثقافي.
أما ناقدنا فيرل غير ذلؾ ،يقكؿ عف ىذا الكافد الجديد (فف المسرح) ((فمـ يكف كفكده
غريبا كال شاذا بؿ تـ ذلؾ في سيكلة كيسر كأنما كاف أم ار متكقعا ،ككأنما المجتمع اإلسبلمي
منو عمى ميعاد ،كلـ تنكره عقكؿ المسمميف ،كلـ تثر عميو نفكسيـ ،كلـ تستغربو أذكاقيـ ،كلـ
تنفر منو طباعيـ ،كلـ يحس مسمـ مف خاصة المسمميف أك عامتيـ أف شيئا مخالفا لئلسبلـ
قد حدث بؿ األمر بالعكس ،كجد فف المسرح ترحيبا كارتياحا ،كصد ار رحبا كطبعا ألكفا
كعقمية متفتحة))

()1

كقد تعرض في الفصؿ الثاني إلى ظيكر المسرحية اإلسبلمية في مصر كتطكرىا ،كيرل
م ف زاكية إديكلكجية مفيكـ المسرحية اإلسبلمية أنيا ((المسرحية ذات المكف اإلسبلمي أك
ذات االتجاه اإلسبلمي في المكضكع كالحكادث كالشخصيات ،كيمكف تعريفيا أيضا بأنيا
المسرحية التي تقدـ حدثا إسبلميا ،أك شخصية إسبلمية أك تحتكم عمى مضمكف إسبلمي
()1

محمد عبد المعنـ محمد عبد الكريـ :المسرحية اإلسبلمية في مصر في العصر الحديث ،ص.142 :
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مف خبلؿ معالجتيا لمكضكع ما؛ فالمسرحية التي تعرض لحدث إسبلمي كالمسرحيات التي
اتخذت مف أحداث اإلسبلـ الكبرل مكضكعات ليا كغزكة بدر ،كىجرة الرسكؿ كفتح األندلس،
كمكقعة المنصكرة كمكقعة عيف جالكت))...

()1

كينتقؿ بعدىا إلى ذكر مراحؿ المسرحية

اإلسبلمية كركادىا كالتعريؼ بأىـ نتاجيا ،كىك ىنا يقسميا تقسيما زمنيا محددا مف ذلؾ:
 -1مرحمة البكاكير ما بيف عامي1914-1891( :ـ).
 -2مرحمة النضج ما بيف عامي.)1939-1915( :
 -3مرحمة الركاج ما بيف عامي 1961-1940( :ـ).
يجسد فيو المسرحية اإلسبلمية في األدب العربي مف خبلؿ
كيذكر فيما بعد نمكذجا ّ

النسمات اإلسبلمية في مسرحية (عمي بؾ الكبير) ألحمد شكقي ك(أميرة األندلس) ك(العباسة
أخت الرشيد) ك(جميؿ بثينة) كغيرىا مف المسرحيات اإلسبلمية الكثيرة.
أما الفصؿ الثالث فقد جاء بعنكاف (المسرح اإلسبلمي نشأتو كتطكره كأعبلمو) مف خبلؿ
العناصر التالية :مراحؿ نشاط المسرح اإلسبلمي يذكر فيو عبد الرحماف الساعاتي كمسرحو
اإلسبلمي ،كمحمد عثماف كمسرحو اإلسبلمي أيضا ،فاألزىر كالمسرح اإلسبلمي ،كفي آخر
الفصؿ تناكؿ المسرح المدرسي كصمتو بالمسرح اإلسبلمي ،كيربط ىذه المراحؿ بتكاريخيا،
كجيكد أصحابيا،كربط أعماليـ كجيكدىـ بظركؼ البيئة المحمية ككذا السياسية كاالجتماعية.
كيتناكؿ في الباب الرابع أدب المسرحية اإلسبلمية،اتجاىاتو كمكضكعاتو العامة
كمختارات منو لمنقد كالمكازنة ،كقد بدأ مع مسرحية قصص القرآف ،كمسرحية السيرة النبكية
كمسرحية البطكلة اإلسبلمية كالمسرحية الخمقية كأخي ار المسرحية الخيالية ذات المضمكف
اإلسبلمي ،كقد بيف أف أدب المسرحية اإلسبلمية ظير في إطاريف كاضحيف ىما:

()1

المرجع السابؽ ،ص .150
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 -1إطار تاريخي :كىك األكبر ،كىك ما كانت مكضكعاتو مف التاريخ اإلسبلمي قبؿ
العصر الحديث.
 -2إطار عصرم :كتدخؿ فيو المسرحيات التي عالجت أكضاع المجتمع اإلسبلمي
الحديث كتتناكؿ أحكالو الراىنة.
كفي تحميمو لممسرحيات يعتمد عمى المضمكف كعمى عناصر المسرحية مف حدث كعقدة
كشخصيات ،كتناكؿ في الباب الخامس (قضايا كمشكبلت في المسرح اإلسبلمي كالمسرحية
اإلسبلمية) مف خبلؿ الشخصيات المبجمة كالعنصر النسائي كالضعؼ الفني كضعؼ
المضمكف ،كالمسرحية اإلسبلمية كالمذاىب الفكرية كالفنية ،كتحدث أخي ار عف مستقبؿ
المسرحية اإلسبلمية.
 8ــــ صالح لمباركية:
أما عف االتجاه التاريخي في النقد الجزائرم ،فنجد كككبة مف النقاد كالدارسيف ،أحاكؿ
أف أذكرىـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،كمف بيف ىؤالء الدارسيف اذكر صالح لمباركية –
رحمة اهلل عميو -مف خبلؿ كتابو (المسرح في الجزائر النشأة كالركاد كالنصكص حتى سنة
 ،)1972كقد تناكؿ في ىذا الكتاب نشأة المسرح في الجزائر مع دراسة أبرز ركاده ،كأىـ
نصكصيـ المسرحية المكتكبة كفي ذلؾ يقكؿ (( :تضمنت النشاة دراسة حكؿ تاريخ المسرح
في الجزائر كالذم يعكد إلى فترة الكجكد الركماني في ىذه الببلد ،كالحركة المسرحية التي
سادت تمؾ المرحمة ،كما تناكلتو الدراسات النقدية حكؿ عبلقة الجزائرييف بالمسرح الركماني
مع عرجت عمى المسرح العربي بشكؿ عاـ كمدل أصالتو كاألشكاؿ التعبيرية العربية القريبة
مف المسرح الغربي ،كىذا حتى بعد الحكـ العثماني لمجزائر ،ثـ المسرح في الجزائر إباف
االحتبلؿ الفرنسي كالدكافع التي أدت في فترة االحتبلؿ إلى تطكر ىذا الفف ،ثـ بركزه في
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مطمع القرف العشريف في سياؽ الحركات الثقافية التحررية بعد الحرب العالمية األكلى ،كما
قاـ بو رجاؿ المسرح في بعث النيضة الفكرية كالثقافية في الببلد عف طريقو)).

()1

كقد ذكر مجمكعة مف الركاد المسرحييف الجزائرييف الذيف أسسكا الحركة المسرحية في
الجزائر ،كما أنو عرض النصكص المسرحية العربية ،مف نشأة المسرح بالجزائر إلى سنة
 ،1972عرض تكثيقيا بيبمكغرافيا ،في مراحؿ ثبلث ىي ((مرحمة ما قبؿ الحرب العالمية
الثانية ،كالمرحمة التي سبقت نكفمبر  ،1954كالمرحمة الثالثة شممت النصكص التي جاءت
بعد ثكرة نكفمبر  1954حتى سنة  1972كىذا السرد البيبمكغرافي أعطى لنا صكرة عامة
حكؿ النصكص المسرحية الجزائرية التي حاكؿ فييا مؤلفكىا التعبير عف المراحؿ النضالية
مر بيا الشعب الجزائرم)).
التي ّ

()2

كقد ربط الباحث صالح لمباركية ىذه المعمكمات بإطارىا الزماني كبحدكدىا الجغرافية مف
ناحية ،كما أنو لـ يغفؿ الحديث عف ظركؼ البيئة السياسية كاالجتماعية التي كاف ليا كبير
األثر في اإلبداع المسرحي ،كقد عزز ىذه الدراسة باإلحصائيات كالجداكؿ التي كاف ليا
األثر ا لطيب في نجاح ىذا البحث مف خبلؿ كضعو لجدكؿ عرض فييا المدف التي أقاـ فييا
الركماف المسارح ،فكاف يذكر المدينة كعدد المتخرجيف ،كالحقبة الزمانية كفي جدكؿ آخر
يعرض المسرحيات الفرنسية المقدمة في الجزائر ،مف خبلؿ ذكر المؤلؼ ،كعنكاف المسرحية،
كتاريخ عرضيا.
كأم ا في حديثو عف الركاد فأحيانا يطكؿ كأحيانا يقصر ،فقد ال يتجاكز الحديث عف أحد
المسرحييف الجزائرييف سكل ثبلثة أسطر ،مثؿ الطاىر عمي الشريؼ ،كقد تتعداه إلى
صفحات كما عند رشيد قسنطيني ،كىك في ذكره ليذه الشخصيات كأنو مؤرخ يذكر حياتيا
( )1صالح لمباركية :المسرح في الجزائر (النشأة كالركاد كالنصكص حتى سنة  ،)1972دار اليدل عيف مميمة-الجزائر،
دراسات في المسرح  ،2005-01ص .06
()2
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كمؤلفاتيا كاحتكاكيا بالمجتمع ،كأىـ انجازاتيا األدبية ،نصكصا كانت أـ عركضا كاحتكاكيا
بغيرىا مف الشخصيات الفنية إلى غاية كفاتيا.
 9ـــــ إدريس قرقوة:
كمف الدراسات األخرل اذكر كتاب إدريس قرقكة بعنكاف (الظاىرة المسرحية في
الج ازئر دراسة في السياؽ كاآلفاؽ) ،درس فييا المسرح الجزائرم مف النشأة ،كقد ذكر أف
المسرح الجزائر نشأ تراثيا ،بينما نشأ مقمدا بالخميج العربي ،كفي ذلؾ يقكؿ قرقكة ((فقد كجدنا
أنفسنا ممزميف عمى دراسة الظاىرة المسرحية في الجزائر منذ النشأة كالتككيف (البدايات
األكلى لممسرح الجزائرم) كلف يتأتى لنا ذلؾ إال بالتاريخ لممسرح عندنا -كقد أشرنا إلى النشأة
التراثية لممسرح

بخبلؼ نشأة المسرح بالمشرؽ العربي الذم بدأ مقمدا مترجما كمقتبسا

لنصكص غربية أكركبية ثـ تطرقنا إلى أىـ اتجاىات الكتابة المسرحية في الجزائر غمى غاية
سنة  1962كاستقبلؿ الجزائر))

()1

كالباحث كاف كاف يرل في بحكث الدراسيف قبمو أنيا لـ

تركز عمى الظاىرة المسرحية ،كانما اكتفكا بالكصؼ كالتاريخ في قكلو((:إف معظـ الدراسيف
لممسرح الجزائرم لـ يركزكا عمى الظاىرة المسرحية في الجزائر ،كانما تناكلكا بالكصؼ
()2

كالتاريخ لو دكف النقد كالدراسة))

كىك نفسو يقع في ىذا الخطأ فيك يؤرخ لمحركة المسرحية

في الجزائر بداية مف  1921يتأسيس فرقة (جمعية اآلداب كالتمثيؿ العربي) كيتبع الظاىرة
المسرحية إلى آخرىا ،كيذكر تاريخ إنشاء الفرؽ المسرحية ،أك تاريخ قدكميا ،كتاريخ
المسرحيات ،كزمف تقديميا أك عرضيا ،كما يشفع لو أنو ذكر مسرحية إبراىاـ دنينكس (نزىة
العشاؽ كغصة المشتاؽ في مدينة ترياؽ بالعراؽ) ،عاـ  1848التي لـ يشر إلييا الباحثكف
مف قبؿ ،كاكتفكا بقكليـ أف المسرح العربي مجرد تقميد لمغرب أك أنو فف مستكرد ،كبعد ذلؾ
يذكر الباحثكف عكامؿ ظيكر فف المسرح بالجزائر،كأخي ار يذكر اتجاىاتو كدكافع استمياـ
()1

إدريس قرقكة :الظاىرة المسرحية في الجزائر ،دراسة في السياؽ كاإلفاؽ ،دار الغرب لمنشر كالتكزيع ،كىراف ،الجزائر،

 ،2005ص .10

()2
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التراث في المسرح الجزائرم كيتعرض في الفصؿ الثاني لػ(لمسرح الجزائرم بعد االستقبلؿ)
تعرض فيو إلى المسرح بعد التأميـ ،كفي ظؿ البلمركزية كمف ثـ تحكلو إلى أداة في خدمة
النظاـ االشتراكي السائد في ذلؾ الكقت ،كتحدث بعدىا عف التحكالت التي شيدىا ىذا
المسرح بعد الثمانينات أك ما يعرؼ بأزمة المسرح الجزائرم ،كتناكؿ األطر العامة التي
كضعت فييا الحركة المسرحية؛ فيناؾ مسرح الدكلة أك ما يسمى بالمسرح المحترؼ ،كىناؾ
مسرح اليكاة ثـ مسرح التعاكنيات المسرحية ،ككيؼ أسيمت ىذه األطر في تنمية الحركة
المسرحية بشكؿ عاـ.
 10ـــــ نور الدين عمرون :
أما الباحث نكر الديف عمركف في كتابة ( المسار المسرحي الجزائرم إلى سنة )2000
الذم تناكؿ فيو مكضكع الكتاب في ثبلثة مراحؿ مف تطكر المسرح العربي في الجزائر .كقد
بدأ دراستو ىذه بالبحث عف ما قبؿ الحضارة الركمانية فيما أطمؽ عميو (عمركف) بعركض
الفرجة ،كزمف الشعائر كالطقكس التعبدية ،كبعدىا يتحدث عف الفرجة الفنية في العيد العربي
اإلسبلمي مف خبلؿ الشعر كالخطابة المذاف ظي ار كتطك ار بشكؿ كبير لدل العرب ،الذيف
تجسدت عندىـ ظاىرة التمسرح مف خبلؿ الشاعر الممثؿ ،كالخطيب أك القاص كالنص،
كالمتفرج ،كقد تناكؿ في القسـ الثاني المسار المسرحي الجزائرم إباف االحتبلؿ الفرنسي
كانتشار المسرح بالمفيكـ األكربي(( ،كاذكر ىنا أكؿ بناية مسرحية شيدت سنة  ،1953كقد
افتتحت القاعة لعرض مسرحي بعنكاف( :الجزائر سنة )1853-1830لمكاتب الكابتف ديككر،
كبع د ذلؾ اعتمدت العركض المسرحية في الجزائر في عيد السمطات الفرنسية إلى ريبرتكار
المسرح الفرنسي مف إبداعات مكليير ،كككرني كراسيف كبعض المسرحييف األكربييف ،كحاكلت
السمطات الفرنسية إغراء بعض المثقفيف كالفنانيف لزيارة الجزائر كفعبل لبى الدعكة عدة فرؽ
مسرحية كشخصيات فنية مثؿ( :سا ار برنار ،كمكباساف ،كأشرؼ فيكتكر ىيجك عمى رئاسة
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كذكر الباحث أم ار ميما؛ أنو بعد الحرب العالمية األكلى

كدخكؿ المستكطنيف إلى الجزائر ،ككاف مف بينيـ فئة مثقفة أسيمت كثي ار في اإلبداع الفني،
كما ظير مبدعكف جزائريكف أمثاؿ كاتب ياسيف ،كحسيف بكزىر.
كقد ذكر بعدىا العركض المسرحية األكلى لمحمد رضا المنصالي ،كالعركض المقتبسة مف
المسرح الفرنس ي مف طرؼ محي الديف باشطارزم ،كرشيد قسنطيني كقد القت ركاجا
كاستحسانا مف طرؼ الجزائرييف.كىك في ىذه العركض يتبع المنيج التاريخي مف خبلؿ
كركدىا مرتبة ترتيبا زمنيا كفؽ عرضيا ،كاألماكف أك المدف التي عرضت فييا مع ردة فعؿ
الجميكر.
كفي القسـ األخير يتعرض الباحث إلى محاكلة استغبلؿ الجزائر اليياكؿ المسرحية
كأنشأت أكلى الفرؽ المسرحية عاـ ، 1963كأزاحت القطاع الخاص مف طريقيا ،كشاع في
ىذه الفترة أدب الدعاية اإليديكلكجية ،كبقيت الكثير مف المسارح مغمقة إلى ما بعد .1973
كبعد ىذا التاريخ أنشئت ست مسارح جيكية،بدأت تنتج مكاضيع سياسية كاجتماعية
كاقتصادية ،كبدأت الصراعات الفكرية تظير فكؽ الركح بإيعاز مف السمطة الحاكمة كما
يذىب إليو الباحث ،كفي نياية السبعينات كالثمانينات ازدىر المسرح ،بفضؿ عكدة اإلطارات
المتخصصة مف خارج البمد ،كأنتجت مكاضيع جديدة كاىتمت بالتمثيؿ كاإلخراج
كالسينكغرافيا ،فكاف مف نتائجيا عركض فنية تشبو تمؾ المكجكدة في لندف كباريس كمكسكك.
كأىـ مبلحظة يمكف إبداؤىا أف الباحث أشار إلى المسرح التككيني في الجزائر الذم لـ
تتناكلو الدراسات التي سبقتو ماعدا بعض المقاالت الصحفية ،عمى الرغـ مف ككف العركض
المسرحية كانت في أغمبيا مف مؤلفيف عالمييف كمخرجيف محترفيف كممثميف مف طمبة
التخرج .كتطرؽ الباحث إلى تخصيص الدكلة لمعيد متخصص في التككيف المسرحي
العالمي سنة .1991كبعدىا ذكر عركض المؤسسات الرسمية( القطاع العاـ) ،كحاكؿ تحميؿ
()1

نكر الديف عمركف :المسار المسرحي الجزائرم سنة  ،2000شركة باتنيت ،باتنة ،الجزائر ،ط ،2006 ،1ص 09
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بعض المسرحيات سكاء كانت عالمية أك مسرحيات معركضة .درسيا مف حيث المضاميف
كاألفكار العامة ك أىدافيا .ك حمؿ تمؾ العركض تحميبل حديثا مع ممخص إخراجي لكؿ
عرض مسرحي باالستعانة بالمراجع كالمؤلفيف كالزمبلء.
 11ــــ عز الدين جالوجي :
أما عز الديف جبلكجي في كتابو( النص المسرحي في األدب الجزائرم) فقد تناكؿ
المسرح تناكال تاريخيا مف خبلؿ النشأة كالتطكر ،فعاد بو إلى جذكره األكلى أك باألحرل إلى
بداياتو الجنينية ،كالمقصكد ىنا مرحمة ما قبؿ التاريخ ،مف زمف الفراعنة كالفينيقييف كاألمازيغ
كاليكناف ،كقد تتبع في ذلؾ جميع المنابع كاألصكؿ بداية مف المنابع الغربية القديمة كالشرقية
الحديثة ،كيرل جبلكجي في رده عمى عبد المالؾ مرتاض حكؿ عراقة الفف المسرحي
الجزائرم ،فمرتاض يرجعيا إلى بداية القرف العشريف ،كعمى أكثر تقدير إلى الفترة العثمانية
بالجزائر لكف جبلكجي يخالفو قائبل (( :إف ىذا الرأم في اعتقادنا يجانب الصكاب ألف
المجتمع الجزائرم أعرؽ بكثير مف ىذه الفترة ،كالنشاط المسرحي نصا كتمثيبل كالذم نرل
بينيما نجمة كبرل  ،ىك نشاط إنساني ارتبط بكؿ المجتمعات اإلنسانية عمى اختبلؼ
مستكيات الرقي فييا ،كعمى اختبلؼ أشكاؿ المسرح عندىا ،كلك خالؼ الشكؿ الذم تألفو
البشرية عندنا اليكـ ،بحكـ شيكع األشكاؿ الغربية في كؿ مناحي الحياة كلذلؾ دار في خمدم
أف المجتمع الجزائرم كىك أعرؽ المجتمعات عمى كجو األرض ،قد عرؼ المسرح قطعا ،مما
دفع بي إلى عدـ االطمئناف إلى ما جاء في ىذه المؤلفات كالى البحث في مضاف تاريخية
مختمفة ،كسأتعرض لما كصمت إليو في بداية ىذا الفصؿ محاكال تحرم الدقة
كالمكضكعية))( ،)1كما يمكف أف أقكؿ في ىذه الرؤية أنيا مستعجمة فييا الكثير مف الغمك
الذم ال يسنده دليؿ ،كال تثبتو الكقائع ،كانما ىي مجرد تخمينات ،حاكؿ أف يسقطيا عمى

( )1عز الدين جالوجي :النص المسرحي في األدب الجزائري ،صدر عن وزارة الثقافة بمناسبته الجزائر العاصمة الثقافة
العربية  ،6666ص .64
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قراءتو لممسرح الجزائرم قديما ،كاعتقد أنيا رؤل قسرية في تأريخيا كانتمائيا مف خبلؿ
المسرح الجزائرم كالجذكر غير العربية ،لكنو في ىذا الفصؿ يسمؾ فيو سمؾ المؤرخ الذم
يتتبع األحداث كالتكاريخ تتبعا دقيقا حسب تطكر فف المسرح ،كىك في ذلؾ يعطي خصائص
البمداف كالحضارات التي ساد فييا ،كمختمؼ البيئات االجتماعية عمى كجو الخصكص،
ليصؿ بو إلى غاية العصر الحديث قبؿ الثكرة كبعدىا،كتناكؿ في الفصؿ الثاني مضاميف
النص المسرحي مف خبلؿ المسرحية التاريخية كالمسرحية االجتماعية كالمسرحية الثكرية
كالمسرحية الجزائرية كاألرض ،كالمسرحية اإليديكلكجية كالمسرحية الفكاىية.
أما الفصؿ األخير ،فقد خصصو لمدراسة الفنية لنصكص المسرحية حسب المناىج
النقدية الحديثة ،مكتفيا بأربع مسرحيات ،اعتقد أنيا ناضجة ،كقد عرض فييا لعناصر
المسرحية ،كىي :المغة المسرحية كالشخصية كالمكاف كالزماف ،كالشيئية ،كالحكار كىذه
المسرحيات ىي( :اليارب) لطاىر كطار ،ك(حنبعؿ) ألحمد تكفيؽ المدني ،ك(الباب المفتكح)
لمحمد كاضح ك(البشير) ألبي العيد دكدك ،كمف النقاد اآلخريف الذيف ق أركا المسرح كفؽ
المنيج التاريخي أذكر عدناف بف ذريؿ ،عبد المطيؼ ش اررة عمر طالب ،عمي الزبيدم ،أحمد
سميماف األحمد كغيرىـ.
عمي الراعي نموذجا:
تناكؿ عمي الراعي في كتابو (المسرح في الكطف العربي) المسرح مف كجية نظر تاريخية،
كجغرافية،حيث اعتمد التقسيـ الجغرافي بداية مف المشرؽ العربي ثـ الخميج العربي،كأخي ار
المغرب العربي،كىذا ما ذكره فاركؽ عبد القادر أثناء تقديمو لمكتاب بقكلو ((:كقد رسـ في
كتابو جدارية متزامنة األبعاد ،اعتمد فييا التقسيـ الجغرافي،فبعد القسـ األكؿ بعنكاف
(األصكؿ) كيضـ فصميف( :التراث كالمسرح)جعؿ القسـ الثاني عف المسرح في المشرؽ
العربي،مفردا فصكلو لمصر كسكريا كلبناف،كالمسرح الفمسطيني كلقسـ األردف،ك السكداف
كالعراؽ ،ثـ القسـ الثالث عف الخميج العربي،كيشمؿ فصميف عف الككيت كالبحريف،كالرابع
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يضـ فصكال عف ليبيا كتكنس كالجزائر كالمغرب،كأخي ار ينيي المؤلؼ كتابو ببحث عف المسرح
العربي كالمستقبؿ))

()1

أما مف الناحية التاريخية ،فيك يجمع فيو نشاط األمة العربية في مجاؿ المسرح في كتاب
كاحد،يجمع فيو ىمكـ األمة كآالميا ،مف المحيط إلى الخميج،معتمدا فييا عمى ما تكافر مف
النصكص،أما تمؾ البمداف التي لـ تتح لو الظركؼ أف يطمع عمى انتاجيا،فقد اعتمد فييا
عمى الغير،كفضؿ فييا أف يككف ناقدا عمى أف يتجاىؿ ذلؾ االنتاج المسرحي أك يطمس ىذه
الدكلة أ ك المرحمة حقيا مف الدراسة كالعناية،كما اعتمد االيجاز في التعريؼ كالشرح بالنسبة
لمدكؿ التي أخذت حقيا مف الدراسة كالعناية،كاعتمد التطكيؿ كاإلسياب في التعريؼ بنشاط
البمداف التي كاف حظيا مف الدراسة غير كاؼ((سيجد القارلء أنني أكجزت الحديث نكعا ما
عف األقطار الع ربية التي أخذت حظا كاف ار مف التعريؼ بنشاطيا،مثؿ مصر،بينما تعمدت
االسياب في كؿ حالة مف الحاالت التي كجدت فييا أف التعريؼ بنشاط بمد عربي آخر لـ
يكف حتى اآلف كافيا،كأبرز ىذه الحاالت فمسطيف كليبيا)).

()2

ككاف ىدؼ عمي الراعي مف ىذا الكتاب ىك التعريؼ بالمسرح العربي في الكطف العربي،كقد
تحرل في ىذا التعريؼ الشمكؿ كاالتساع ،كما دعا إلى بذؿ جيد أكبر حتى يكتمؿ ىذا
التعريؼ ((كقد سمكت كؿ السبؿ المتاحة حتى يككف ىذا التعريؼ أكسع ،كأشمؿ ما تسمح بو
الظركؼ مكقنا ػ مع ىذا ػ مف أف جيدا أكبر ال بد أف يبذؿ في المستقبؿ لكي يككف التعريؼ
كامبل)).

()3

( )1عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي،سمسمة عالـ المعرفة،رقـ، 248المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب
ػالككيت ػط 2أغسطس/آب1999،
( – )6المرجع نفسو،ص29:
( – )6المرجع نفسو،ص 30:
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بينما يتناكؿ القسـ األكؿ (األصكؿ)الذم يبحث فيو عف أصكؿ المسرح العربي ،مبتدئا
ب(التراث) في شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ ،خمص فييا إلى أف الطقكس االجتماعية
كالدينية التي عرفيا العرب ،لـ ترؽ إلى فف مسرحي ،ما عدا ما عرفو المسممكف أياـ الخبلفة
العباسية،فقد عرفكا شكبل كاحدا معترفا بو مف األشكاؿ المسرحية ،كىك(مسرح خياؿ الظؿ)
الذم ابتدعو ابف دانياؿ،كذكره الشابشتي في كتاب الديارات()1كيذكر عمي الراعي،أف الخميفة
المتككؿ((كاف أكؿ مف أدخؿ الؤللعاب كالمسميات كالمكسيقى،كالرقص إلى الببلط،كأنو كاف
يميؿ إلى التيريج،كاألغاني اليزلية،كمف ثـ أصبحت قصكر الخمفاء مكانا لمتجمع كالتبادؿ
الثقافي مع البمداف األجنبية،)2()).أما باقي الناس فكانكا يجدكف تسميتيـ عند القصاصيف
المنتشريف في طرؽ بغداد،يقصكف عمييـ النكادر كاألخبار ك الغرائب ،ككاف ىؤالء ذكم ىزؿ
ممزكج بميجات النازليف ببغداد مف األعراب (سكاف البكادم)كالخرسانييف كغيرىـ مف
األجناس األخرل،كفي أحياف أخرل يقمدكف العمياف كالحمير،كمف أشيرىـ ابف المغازلي.

()3

كمف أبرز فنكف المسرح العربي فف المقامة الذم ابتدعو بديع الزماف اليمذاني  ،كىذا مف أىـ
ما برز مف المسرح قديما عند العرب،لكنو كاف عبارة عف نصكص مكتكبة،لـ يكتب ليا أف
تؤدل عمى خشبة المسرح.
كنعكد إلى خياؿ الظؿ الدم يعتبره عمى الراعي كافدا جديدا عمى الببلد العربية مف تركيا
،كبدايتو بالضبط مف سكريا ممثبل في القراقكز،كىي محاكالت فنية بدأ بيا في العصر
الحديث جكرج دخكؿ ،الذم كفد إلى مصر ،غير أف محمد الطاىر فضبلء يرل غير ذلؾ
؛حيث يكرد قصة بديعة لبداية ظيكر فف المسرح لدل العرب؛تتمثؿ في قصة رجؿ صكفي
يرتدم زييـ ،كيتسـ بسماتيـ،كاف يمجأ إلى أسمكب الكعظ كاإلرشاد،كيتجمع حكلو العديد مف

( –)1الشابشتي :الديارات،نقبل عف المسرح في الكطف العربي،ص33:
( –)2عمي الراعي  :المسرح في الكطف العربي،ص 34:
( -)3ينظر المرجع نفسو ،ص 34:
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المريديف،ثـ يخرج بيـ مرتيف إلى خارج مدينة بغداد ،فيصعد عمى تؿ مرتفع كينادم في
الجمع بأعمى صكتو  ،قائبل:
((ما فعؿ األنبياء كالمرسمكف؟ أليسكا في أعمى عمييف؟
فيأتي الجكاب بديييا مف الجميع قائبل:
ػ بمى ،ىـ في أعمى عمييف.
فيقكؿ الصكفي:
ػ ىاتكا إذف أبا بكر الصديؽ.
كيتقدـ رجؿ مف خاصتو،كيجمس بيف يديو فيقكؿ لو الصكفي :جزاؾ اهلل خي ار يا أبا بكر
الصديؽ ،فقد عدلت ،كقمت بما فرضو اهلل،كخمفت رسكؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ
فأحسنت الخبلفة،ككصمت حبؿ الديف ،بعد حؿ كتنازع...اذىبكا بو إلى الجنة ،إلى أعمى
عمييف،كيتقدـ جمع منيـ((كىـ يمثمكف خزنة الجنة،كزبانية الجحيـ)كيأخذكف الرجؿ ))

1

ثـ ينادم مرة أخرل :
((ىاتكا عمر بف الخطاب .
كيتقدـ رجؿ يمثؿ شخص عمر،فيقكؿ لو الكاعظ :
ػ جزاؾ اهلل عف اإلسبلـ يا أبا حفص,فقد فتحت الفتكح،ككسعت الفيء،كسمكت سبيؿ
الصالحيف.

( )1ػ محمد الطاىر فضبلء:المسرح...تأريخا...كنضاال المسرح العالمي المسرح العربي ج1دار األفاؽ،ك ازرة الثقافة 2009
ص ص 210 ،209:
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()1

ثـ يستمر الكعظ كيأتي بجميع خمفاء بني أمية ،بعد الفراغ مف الخمفاء األربعة ،يقيـ ليـ
محاكمة عادلة،كاحدا تمك اآلخر،ثـ يبيف أخطاءىـ لمناس،كتنازعيـ عمى السمطة كالثركة،ثـ
يأمر بإرساليـ إلى النار إال عمر بف عبد العزيز ،ثـ يحاكـ خمفاء بني العباس،بادئا بأبي
العباس السفاح ،ثـ مف يقع تحت سمطة ىؤالء...كفي ىذه الدعكة،يقكؿ محمد الطاىر
فضبلء (( :قد اتخذ لدعكتو مسرحا شبييا بمسارح اإلغريؽ القدامى ،ثـ اتخذ لنفسو مف ىذا
المسرح شخصية اإللو،أك المبلؾ المكمؼ مف قبؿ اإللو،فيأمر بذىاب ىذا إلى الجنة
،كبذىاب ذلؾ إلى النار،كفي ىذا المسرح نجد''قاعة المسرح''ك''جميكر المسرح''ك''الممثميف
لمشخصيات المسرحبة''ك''الحكار المسرحي'')).

()2

كىذه القصة ال يكردىا إال ىذا الباحث فقط،كال نجدىا عند غيره مف الباحثيف ػ في حدكد ما
كصمت إليو ػ كيردؼ محمد الطاىر فضبلء  ،قائبل  (( :أليس ىذا كافيا لمداللة عمى كجكد
ذىنية خبلقة في الفكر العربي،كالذم تحامؿ الكثيركف،فكصمكه بالبداكة،كالعنجيية التي ال
تتفاعؿ مع أسباب ككسائؿ الحضارة)).

()3

كيعرض في القسـ األكؿ مف كتابو'' األصكؿ''في جزئو الثاني '' المسرح الشعبي البشرم''الذم
كاف عبارة عف عركض تقدـ في الشكارع،كبدايتو حسب عمي الراعي مف قدكـ
الرحالة''كارستيف نيبكر''سنة ،1761الذم سجؿ عدة أعماؿ مسرحية كانت تقاـ في مصر
داخؿ البيكت كالشكارع يدعى فف ''الغكازم''،ثـ فف ''األراجكز'' الذم كاف منتش ار في أرجاء
القاىرة،ك يضيؼ'' نيبكر'' أف ىناؾ مف يستعيف منيـ بالحيكاف إلمتاع المتفرجيف،كقد كجد

( )1ػ المرجع السابؽ ،ص210:
( )2ػالمرجع نفسو  ،ص 211:
( )3ػ نفسو،ص 211:
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''نيبكر''حينذاؾ عددا كبي ار مف الممثميف،مف مسمميف كمسحييف،كييكد،ككانت كؿ المسرحيات
بالمغة العربية.

()1

كبعد خمسة كثبلثيف عاما،يصؿ إلى مصر سائح آخر مف إيطاليا اسمو''بمزكني''الذم سجؿ
لنا بعضا مما شاىده مف تمثيؿ الفنانيف الجكاليف المعركفيف باسـ ''المحبظيف'' ،كأكؿ ما
شاىده مسرحية قدمتيا فرقة شعبية مصرية في حفؿ أقيـ في شب ار عاـ 1815ـ،كبعدىا
بخمسة عشر عاما شاىد ليف في أحد الحفبلت كصؼ'' ليف'' خطكطيا الرئيسية
كشخصياتيا ((،إف ىؤالء المحبظيف يقدمكف عركضيـ في حفبلت الزكاج كالختاف في بيكت
العظماء ،كما أنيـ يجذبكف إلييـ حمقات مف المتفرجيف حيف يمعبكف في األماكف العامة ،ك
أضاؼ أنيـ يعتمدكف عمى النكات ك الحركات الخارجة ،كأف الممثميف كميـ مف ذككر ،ما
()2

بيف رجاؿ كصبياف ،يقدمكف األدكار جميعا الرجالية منيا كالنسائية ))

كيستمر حديث عمي الراعي عمى الرحالة،كقد ذكر أف ىناؾ رحالة أخر اسمو ''كارنر''ما
شاىده في مكسـ 1874ػ ػ ػ 1875رأل بحارة مصرييف يمثمكف فيما بينيـ حادثة ىزلية محمية،
تجسد عادات كبار القكـ مف تجار كمكظفيف كبار،يشترككف في إعطاء الرشاكل،كتمقييا(.)3
كما يستخمصو عمي الراعي مف ىذا كمو(( أنو كاف ىناؾ طكاؿ القرف التاسع عشر عمى
األقؿ دراما محمية تماما ،خالية مف المؤثرات األجنبية التي أخذت تتعامؿ عمى فف التمثيؿ
في مصر منذ بداية القرف التاسع عشر،كما لبثت أف أثرت تأثي ار بار از في حرفية ىذا التمثيؿ،
مما بدا كاضحا منذ قياـ مسرح ''يعقكب صنكع''حتى اآلف))

( )1ػينظر عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي ،ص52:
()2ػ المرجع نفسو،ص53:
( )3ػينظر المرجع نفسو ،ص55:
( )4المرجع نفسو،ص55:
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كىذا يدؿ عمى أف ىذا المسرح نابع مف البيئة التي انتجتو ،ناطؽ باسميا سكاء في الطريقة
الفنية أكفي تركيبة شخصياتيا،كىذا دليؿ عمى تأثرىا بالمسرحية ''الظمية''الغير،كقد ظمت ىذه
األلكاف مسيطرة عمى أىؿ الببلد العربية سنكات طكيمة،قبؿ أف يفد المسرح الغربي إلى ببلدنا
العربية ،عمى أيد فرؽ أجنبية،كالى جانب ذلؾ كاف فف المسرح في ببلد المغرب عبارة عف
حمقة تقاـ في جامع''الفنا''بمراكش،يشبو التمثيؿ فييا ما كاف يحدث مف تمثيؿ المحبظيف ،
ممزكجا برقص شعبي مخمكط باألداء التمثيمي الفكاىي،يقكؿ عمي الراعي(( :كىذا كمو يدؿ
عمى كجكد دراما بشرية شعبية عرفتيا األقطار العربية في مصر كالشماؿ اإلفريقي قبؿ أف
يفد الييا المسرح البشرم الغربي بكقت طكيؿ))()1كمف أشكاؿ المسرح المغربي ''مسرح
الحمقة''ك ''مسرح البساط'' أك ''كرنفاؿ'' ''سمطاف الطمبة''
كلـ يظير المسرح العربي المكتكب في رأم عمي الراعي إال في أكاسط القرف التاسع
عشر،كما منع ظيكره حتى ىذه الفترة في رأم عمي الراعي أمراف:
((أكليما أف العرب األقدميف لـ يق أركا نصكصا مسرحية قط ،ال مف فف اليكناف،كال مف فنكف
الشرؽ األقصى،فكاف المسرح بيذا ػ كفكرة كفف معا ػ غير كارد عمييـ.األمر الثاني أف العرب
ػ أشرافيـ ػ كانكا يمارسكف المسرح دكف أف يعرفكا أنو مسرح،ككانكا يشتغمكف بو في السر
كالعمف))

()2

كالميـ في ىذا كمو أف المسرح في المغرب جمع بيف حمقات ''ألؼ ليمة كليمة''،كفصكؿ ''خياؿ
الظؿ''ك ''مسرح التعزية'' كغيرىا مف األشكاؿ الشعبية األخرل ،كخمؽ منيا تركيبا خاصا
صاغيا بطريقة أصمية أصيمة ،كبالميجات المحمية،كبالمزاج العربي الشعبي أنذاؾ،الذم
يتساكؽ مع العرؼ االجتماعي السائد،التي أضفت عمى كؿ ىذا التركيب جماال
خاصا،كطعما عربيا خالصا.
( )2ػ المرجع السابؽ ،ص 58:
( )3ػ المرجع نفسو،ص62:
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أما القسـ الثاني مف ىذا الكتاب ،فقد عنكنو عمي الراعي ب'':المسرح في المشرؽ''
خصص فيو دراسة منفردة،ك مستفيضة عف كؿ قطر عربي،شمؿ ىذا القسـ كؿ مف  :مصر
كسكريا كلبناف كفمسطيف كاألردف كالسكداف كالعراؽ،يؤرخ لظيكر المسرح العربي في كؿ قطر
مف األقطار السالفة الذكر ،يبدأ مف الركاد األكائؿ في كؿ قطر ،مدعما رأيو بالتكاريخ
،كالعركض المسرحية األكلى ،كما تبلىا مف أعماؿ مسرحية سكاء كانت مكتكبة أك
معركضة،كال يكتفي بيذا القدر بؿ يعززه،بذكر الفرؽ المسرحية الكافدة عمى مختمؼ البمداف
العربية،كما يذكر ا سيامات الفرؽ المسرحية المحمية،في الحركة المسرحية،إضافة إلى جيكد
الييئات الرسمية ؛مف جامعات ،كمعاىد التمثيؿ المسرحي ،كدكر مختمؼ الك ازرات ،كمدريات
الثقافة كاإلعبلـ ،في تنشيط ،كتفعيؿ النشاط المسرحي ،كال يخمط عمي الراعي بيف األنكاع
المسرحية ،بؿ يفرؽ تفريقا كاضحا بيف المسرح الشعرم،كالمسرح النثرم،كبيف المسرحية
التاريخية ،كالمسرحية االجتماعية ،كالمسرحية السياسية...دكف أف ننسى تتبع الراعي لمحركة
النقدية التي كانت تكاكب ىذه األعماؿ المسرحية،المكتكبة منيا كالمعركضة،كتتبعو ليذه
األعماؿ ال يتكقؼ عند ذكرىا فقط ،بؿ يتتبع نمكىا الزماني ،كانتقاليا الجغرافي،مف قطر إلى
آخر،ثـ يقدـ تاريخ كؿ عرض مسرحي مشفكعا بالتاريخ،كدكر العرض المسرحي الذم قدمت
فيو،كمدل النجاح الذم حققو لدل الجميكر،كيدقؽ عمي الراعي في التفريؽ بيف األعماؿ
الغربية الصرفة الكافدة إلى الببلد العربية،كبيف األعماؿ المترجمة،كالمقتبسة،كبيف األعماؿ
التي تعتمد عمى التراث العربي كشكؿ فني يؤرخ لبداية التأصيؿ المسرحي في العالـ
العربي،كاألىـ مف ىذا كمو،تفصيمو الدقيؽ ،كشرحو المستفيض لبعض األعماؿ المسرحية
العربية الرائدة،دكف أف ينحاز لقطر عمى حساب قطر آخر؛يذكر األحداث ،كنمكىا،كمميزات
الشخصيات ،معرجا عمى تأزـ األحداث (العقدة) ثـ الحؿ.
كال أستطيع مف خبلؿ كؿ ما سبؽ أف أقدـ كؿ تمؾ التفاصيؿ،كأطبقيا عمى كؿ قطر
عربي،ألف الشرح يطكؿ،كنضيع معو في التفصيبلت،كالجزئيات الدقيقة،كسأكتفي بذكر بمد
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عربي مشرقي رائد كنمكذج ليذه الدراسة،كما ينطبؽ عمى ىذا البمد ينسحب عمى غيره مف
البمداف ،كال يككف التغيير إال

في األسماء،كاألعماؿ المقدمة،كتكاريخيا،كأنكاعيا

المسرحية...كقد كقع اختيارم عمى مصر لؤلسباب التالية:
 -1ػككف مصر ليا األسبقية التاريخية في ظيكر المسرح بعد لبناف
 _2اشتماليا عمى كؿ األنكاع المسرحية (الشعرية كالنثرية)كاألخرل
التارخية،الدينية،االجتماعية  ...كحتى التجارية منيا.
_3شساعة الرقعة الجغرافية ،الذم أدل إلى تنكع األعماؿ المسرحية،ككثرة المسرحييف.
_4التاريخ األدبي الحافؿ،حيث يشمؿ جميع مراحؿ تطكر المسرح،مف الترجمة إلى االقتباس.
 _ 5ػكفرة العركض المسرحية،كتنكعيا،ككذا األعماؿ المكتكبة(النصكص).
 _6إسياـ الييئات الرسمية مف جامعات كمعاىد كك ازرات في تطكير الحركة المسرحية.
 7ػ االمتداد الزمني،حيث تستغرؽ أكثر مف غيرىا؛فيي التي تؤرخ لبداية المسرح مع
تنكعو،كخصبو،كىي مف يمثؿ بدية التأصيؿ كاإلبداع،كلـ ينقطع فييا اإلنتاج المسرحي
بأنكاعو إلى اآلف.
المسرح في مصر نموذجا:
يؤرخ عمي الراعي لميبلد المسرح العربي سنة  1847عمى يد''ماركف النقاش'' مف خبلؿ
مسرحية ''البخيؿ'' التي استكحاىا مف ''مكليير'' ،لكنو كاف يتمنى لك التفت الركاد األكائؿ إلى
التراث الشعبي المسرحي ،غير أف كضعيـ أنذاؾ لـ يكف يسمح ليـ بأف يتعمقكا في
التراث،بؿ كاف في أذىانيـ أف المسرح الغربي الذم تمقكه ىك الشكؿ المسرحي الكحيد الذم
عرفتو البشرية،يقكؿ عمي الراعي ((:كلـ يدر في خمدىـ أف ىناؾ شكبل أخر لممسرح غير
الشكؿ الغربي يمكف ليـ أف يستخدمكه،كأف ىذا الشكؿ مكجكد بينيـ قابؿ لمتطكير،قادر عمى
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الخدمة،كمف العسؼ طبعا أف تطالبيـ بذلؾ،إنما نحف نسجؿ فقط أف المسرح الذم تمت
كالدتو عمى أيدييـ كاف مسرحا مستكردا منذ البداية))

()1

كيرل عمي الراعي أف ىناؾ ضغكط أدت إلى نشأتو.
 1ػ شعكر ركاد المسرح العربي بشيء مف العار الزدىار المسرح الغربي،في حيف ال تعرؼ
لو األمة العربية شيئا،إذ ال عيد ليا بو.
 2ػ حماس ىؤالء الركاد في جمب ىذا الفف ،كتأصيمو داخؿ التربة العربية ،بيدؼ تيذيب
()2

األمة ،كامتاعيا ،كرفعا لشأنيا,

كعند التأريخ ليذا الفف برائده األكؿ ''ماركف النقاش'' يذكر عمي الراعي ،أف بدايتو كانت
متعثرة لعدـ ميؿ أبناء كطنو ليذا الفف ،يضاؼ لذلؾ عدـ معرفتيـ بو ،ككذلؾ تكفره عمى
عنصر الفكاىة ،كمزجو الشعر ،ك النثر،ك األنغاـ،ألف ىذه األمكر مجتمعة تجمب المتفرج
العربي ،فالشعر تفيمو الخاصة ،كالنثر لعامة الناس ،بينما األنغاـ ،كالمكسيقى ،كاإلنشاد
()3

لمطرب.

أما الرائد الثاني ،فيك ''أحمد أبك خميؿ القباني''،الذم اعتمد بشكؿ أكبر عمى كؿ ما ىك
خارج عف النص مثؿ :الغناء ،كاإلنشاد ،كالرقص،أكبر مف اعتماده عمى النص ،كما اعتمد
عمى القصص،كالسير الشعبية.
أما الرائد الثالث فيك ''يعقكب صنكع''الذم تدرب قبؿ أف ينشيء فرقتو المسرحية،مثؿ مع
فرقتيف مسرحيتيف قدمتا مف فرنسا ،كايطاليا ،ازرتا مصر سنة  1870ثـ ككف فرقتو مسرحية
،ككاف يشرؼ عمى تدريب الممثميف ،كاإلخراج ،كالكتابة،ككاف مع ذلؾ يجمع في مسرحو
( )1ػ عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي،ص70:
( )2ػ ينظر ا لمرجع نفسو،ص 70:
( )3ػ نفسو ،ص70:
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تصكير الكاقع االجتماعي كيصؼ التخمؼ ،كينتقد الظمـ االجتماعي،كقد طعـ مسرحياتو
بالنكات ،كالفكاىة لتحقيؽ الفرجة( ،)1كيؤرخ لميبلد المسرحية االجتماعية،عمى يد ''إسماعيؿ
عاصـ ''بمسرحيتو(صدؽ االخاء)سنة ،1894ثـ يؤرخ لظيكر المسرحيات االجتماعية
األخرل التي تمتيا ممثمة في(مصر الجديدة) ''لفرح انطكاف''  1913ثـ بداية تخمص
المسرحية االجتماعية مف كؿ أثر لبلقتباس ،أك االعتماد عمى المسرحية الغربية عمى يد
''إبراىيـ رمزم'' التي بدأىا بالمسرحية التاريخية ،كاالجتماعية ،كالغنائية ،نذكػ ػ ػر باككرتو
األكلى(الحاكـ بأمر اهلل)حكالي  1914كيكاكب ىذا المسرحي في الفترة نفسيا مؤلؼ مصرم
ىك''محمد تيمكر''،كأىـ مسرحياتو األكلى (العصفكر في القفص) في مارس  ،1918كقد
كانت في أغمبيا أجنبية أحسف تيمكر تمصيرىا،ثـ يظير كاتب كبير ىك''تكفيؽ الحكيـ''الذم
أعطى لممسرحية العربية احتراميا،كقد بدا في كتابة المسرحية في كقت مبكر ،فقد أخرج أكلى
مسرحياتو 1919باسـ (الضيؼ الثقيؿ) كىي مسرحية مفقكدة ،كأكؿ مسرحية كاممة كصمتنا
()2

منو ىي(المرأة الجديد)سنة ، 1923ىي مقتبسة المسرح الفرنسي

ثـ يؤرخ عمي الراعي لممسرح الغنائي بزعامة ''سبلمة حجازم'' الذم أنفؽ كثي ار عمى المسرح،
كصرؼ الناس عف المقاىي ،كأصبح الغناء أكثر تعبي ار عف المعاني ،كالمكاقؼ المسرحية،
كبكفاتو سنة  1917حذا حذكه ''السيد دركيش''في أعمالو المسرحية التي نذكر منيا(:العشرة
الطيبة) ك(شيرزاد) ك(البارككة)،كقد استفاد مف التمثيؿ في فرقتي ''جكرج دخكؿ''ك''عطا اهلل
''في رحمتيف إلى الشاـ ،كما قاـ بأدكار غنائية ،كتمثيمية ،كىذا دليؿ عمى أنو عايش العممية
المسرحية في جميع مراحميا،كما احتؾ بفف الزجؿ،كبرجالو أمثاؿ ''بيرـ التكنسي''ك''بديع
خيرم''ك''أميف صدقي'' كاستفاد أيضا مف المخرج''عزيز عيد''الذم أخرج لو مسرحية
(شيرزاد) ككانت صحبتو ''بديع خيرم''ك''نجيب الريحاني'' أث ار بالغا في تطكر شخصيتو

()1ػ انظر المرجع السابؽ،ص71:
()2ػ انظر نفسو،ص 77:
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كيميو''جكرج أبيض'' صاحب التدريب العممي الذم عاد مف فرنسا سنة 1910عمى

رأس فرقة فرنسية لتقديـ بعض المسرحيات بالمغة الفرنسية،ثـ كجيو ''سعد زغمكؿ'' إلى
التمثيؿ بالمغة العربية؛فيك أكؿ مسرحي يتمقى فف المسرح في أكربا بعد أف أكفده ''الخديكم
عباس'' إلى فرنسا،إضافة إلى اشتراكو مع الشيخ''سبلمة حجازم''في فرقة مشتركة،قدـ
مسرحيات غربية،مثؿ(أكديب) كمسرحيات ''لمكليير'' ممثمة في(طرطكؼ) ك(مدرسة األزكاج)
ك(مدرسة النساء)  ..كقدـ أكؿ مسرحية مصرية ،كما كصؼ في يكميا (مصر الجديدة
كمصر القديمة) لمكاتب ''فرح انطكاف'' ،ثـ ينتقؿ عمي الراعي عمى التأريخ لفف اإلخراج،بداية
''بعزيز عيد'' الذم اىتـ بفف اإلخراج باعتباره منفصبل عف التمثيؿ،كعمؿ ممثبل كمخرجا،
بداية مف  ،1904كانظـ إلى حركة ''القرادحي'' ،كظؿ ينتقؿ مف فرقة إلى أخرل ممثبل
كمخرجا ،كعمؿ مع فرقة''سبلمة حجازم'' كأخرج ليا مسرحيات ( عكاطؼ البنيف)
ك(اليتيمتاف) ك(صاحب معامؿ الحديد) ثـ أخرج لفرقة ''جكرج أبيض'' (أكديب الممؾ) ك(
لكيس الحادم عشر) ك(عطيؿ)(.)2
أما تأريخ ''الراعي'' لميبلد أكؿ فرقة مسرحية مصرية نظامية ،سنة  1923عمى رأسيا
المخرج المتمرس ''عزيز عيد'' ك''يكسؼ كىبي'' ك''ركز اليكسؼ''ك''حسيف رياض''ك''فاطمة
رشدم''ك''زينب صدقي''..كتسمى ىذه الفرقة ''فرقة رمسيس'' كقد قدمت أشير مسرحياتيا
(غادة الكاميميا) ك( راسبكتيف) ك(كرسي االعتراؼ) كقد تمكنت ىذه الفرقة مف كسب احتراـ
الجميكر،كتطكير العمؿ الفني،ك تقديـ نمكذج في االنضباط ،كاحتراـ المكاعيد ،كأىـ شيء
أنيا

كسبت

متابعة

نقدية

ألعماليا،كمف

( )3ػ ينظر عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي ،ص 80:
( )2ػ ينظر نفسو ،ص 81:
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ىيكؿ''ك''العقاد''ك''المازني''..كلـ تعش كفرقة مسرحية محترمة إال في السنكات الثبلث األكلى
()1

مف عمرىا،كقد عمرت ىذه الفرقة أحد عشر عاما.

كفي ىذه األثناء ظيرت مجبلت متخصصة في النقد المسرحي نذكر منيا":التياترك" كمجمة
()2

"المسرح"

لكف زكي الظميمات يعتبر إنشاء ىذه الفرقة ((أكبر حدث مسرحي كقع في

المشرؽ العربي خبلؿ الثبلثنيات حتى منتصؼ األربعينيات،كأف عيد الفرقة الذىبي قد امتد
ما بيف األعكاـ 1923:ػ)) 1931

()3

كبعد تسع سنكات ظيرت إلى الكجكد الفرقة القكمية لمتمثيؿ التي ككنتيا الدكلة،كتعمؿ تحت
إشرافيا سنة  1935بإدارة الشاعر "خميؿ مطراف"،كما كاف تمكيميا مف الدكلة،كقد أنشئت ليا
لجنة عممية عميا تشرؼ عمييا،ككانت كؿ أعماليا بالفصحى،كقد قدمت ىذه الفرقة في
مكسميا األكؿ  1936مسرحية "أىؿ الكيؼ"لتكفيؽ الحكيـ،كظمت تنشط حتى مكسميا
السابع ،ثـ حمت في 15سبتمبر 1942بقرار مف كزير الشؤكف االجتماعية ،كقامت مكانيا
الفرقة المصرية لمتمثيؿ كالمكسيقى سنة 1943بإدارة "محمد حسف" كقد أدخمت خبلفا لمفرقة
األكلى مسرحيات بالمغة الدارجة،كما كسعت دائرة اختصاصيا ،فشممت األكبريت،كقد قدمت
عدة مسرحيات أكليا "شيرزاد"مف اقتباس ''بيرـ التكنسي'' كمكسيقى كألحاف سيد دركيش(.)4
كما قدمت مسرحيات أخرل شعرية لعزيز أباضة،إلى جانب النثرية لتيمكر كعمي أحمد
باكثير.كفي عاـ 1956صدر قرار كزارم بتعييف أحمد حمركش مدي ار عاما لمفرقة المصرية،
كما أصدر كزير االرشاد القكمي ق ار ار بتأليؼ لجنة قراءة برئاسة نفس الشخص،ثـ حمت
ألسباب كثيرة لعؿ أىميا كما يذكر الراعي ((إعراض جميكر النظارة عف أعماؿ الفرقتينف

()1ػ المرجع السابؽ،ص 84:
( )2ػ المرجع نفسو،ص84:
( )3ػ زكي الظميمات،نقبل عف عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي،ص 84:
()4ػ نفسو،ص86:
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،أنيما كانتا تقدماف بضاعة مسرحية ال تتحدث عف ىمكـ الجماىير،كال تسعى الى تجسيدىا
عمى الخشبة))

()1

كبعدىا بتسع سنكات ظيرت إلى الكجكد الفرقة القكمية لمتمثيؿ،التي ككنتيا الدكلة،كتحت
إشرافيا سنة  1935بإدارة الشاعر خميؿ مطراف،كما كاف تمكيميا مف الدكلة،كقد أنشئت ليا
لجنة عممية عميا تشرؼ عمييا،ككانت كؿ أعماليا بالفصحى،كقد قدمت ىذه الفرقة في
مكسميا األكؿ  1936مسرحية"أىؿ الكيؼ"لتكفيؽ الحكيـ،كظمت تنشط حتى مكسميا
السابع،ثـ حمت في  15سبتمبر 1942بقرار مف كزير الشؤكف االجتماعية.
فمما قامت ثكرة يكليك 1952أفرجت عف الطاقات الحبيسة لدل الجماىير،كالفنانيف،كالكتاب
معا،أما المسرح الجاد فكاف قد أفمس تماما في ظؿ نظاـ الحكـ القديـ،فظير في الساحة
مسرحيكف أقحاح عمى رأسيـ نعماف عاشكر ،كيكسؼ إدريس ،كألفريد فرج ،كلطفي الخكلي،
كميخائيؿ ركماف ،كفتحي رضكاف ككاف المسرح القكمي يقدـ كاتبا جديدا،كأحيانا كاتبيف في
كؿ مكسـ

()2

ثـ يؤرخ عمي الراعي لظيكر األجيزة الفنية بداية مف ك ازرة اإلرشاد ،ثـ ك ازرة الثقافة  1968ثـ
مصمحة الفنكف،كقد كسعت ىذه األجيزة رقعة الفنكف المسرحية بحيث شممت الفنكف
األخرل،مثؿ:الرقص الشعبي ،كالباليو ،كفنكف عرائسية ،كعركض السرؾ ،كعمى ضكئيا قامت
فرؽ لمرقص الشعبي في كبرل مدف مصر ،كأكفدت فرقا إلى كبرل الببلد العالمية ،مثؿ:
مكسكك كبكخارست كبراغ كبكيف

()3

ثـ يؤرخ عمي الراعي ألنكاع المسرحية،بداية بالمسرحية االجتماعية النقدية،بزعامة نعماف
عاشكر مف خبلؿ مسرحيتو "عيمة الدكغرم" ثـ المسرحية السياسية الفمسفية،بزعامة ألفربد
( )1ػ المرجع السابؽ ،ص95:
()2المرجع نفسو،ص97:
( )3نفسو،ص99:
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فرج،مف خبلؿ مسرحيتو "سميماف الحمبي" ثـ المسرحية الشعرية السياسية،بزعامة عبد الرحماف
الشرقاكم بمسرحيتيو "الفتى ميراف" ك"ثنائية الحسيف" ،إلى جانب صبلح عبد الصبكر في
مسرحياتو "مأ ساة الحبلج"ك "األميرة تنتظر"ك "ليمى كالمجنكف" إضافة إلى ظيكر المسرحيات
التعميمية في حقمي الككمديا أللفريد فرج "عسكر كحرامية" كتكفيؽ الحكيـ في "شمس
()1

النيار"

كيأتي عمي الراعي بعد ىذا كمو ليؤرخ لحركة النقد المسرحي،الذم ظير لئلجابة عمى
سؤاليف (( :األكؿ :ىؿ المسرح الذم تقدمكف،مسرح شعبي حقا أـ ىك مسرح المثقفيف كحسب؟
كالسؤاؿ الثاني:ىؿ ىذا المسرح كثيؽ الصمة بتراث الببلد في فنكف العرض المسرحي عامة،أـ
ىك مسرح مستكرد ػ معرب،مسرح مستعرب؟))

()2

جاءت في أكائؿ الستينات كتب نقدية كاستجابة عمى األسئمة المطركحة،أكليا يكسؼ
إدريس،الذم اعتبر أف المسرح الذم يقدـ يعتمد عمى الصيغة الغربية المستكردة لممسرح،كدعا
إلى البحث عف شكؿ عربي لممسرح،يتمثؿ في مسرح السامر الشعبي،كتبله تكفيؽ الحكيـ في
كتابو"قالبنا المسرحي"إلى استخداـ طريقة المسرح الشعبي القائـ عمى التقميد،كليس التمثيؿ،ثـ
دعا صاحب كتاب"الككمي ديا المرتجمة في المسرح المصرم"إلى االفادة مف صيغ المسرح
المرتجؿ ا لتي أدخميا الفناف السكرم جكرج دخكؿ،كظؿ يقدميا عمى مسارح المقاىي كالمسارح
الشعبية المرتجمة حتى عشرينيات القرف.كقد كاف ليذا تاثيره الكاسع خارج مصر،فانتشرت
التجارب المسرحية التي تستمد التراث في العراؽ كتكنس كالجزائر،أما في مصر فكانت
التجارب العممية أسبؽ في الظيكر مف الدعكات النظرية،مثؿ:مسرحية"حبلؽ بغداد"1963

( )1ػ عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي ،ص 100:
( )2ػ نفسو،ص101:
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كما صاحب ىذه الدعكات النظرية عركض مستمدة مف التراث عمى رأسيا"يا طالع الشجرة"
لتكفيؽ الحكيـ(.)1
كعمى ضكء ما سبؽ يقسـ عمي الراعي اإلنتاج المسرحي في مصر إلى أقساـ ثبلثة:
 1ػ المسرحية االجتماعية النقدية بزعامة:نعماف عاشكر،سعد الديف كىبة،طفي الخكلي،ألفريد
فرج ...ػ
 2ػ المسرحية التراثية؛التي تفيد مف مأثكر الشعب في الصيغة كالمضمكف،بزعامة:ألفريد
فرج،نجيب سركر،شكقي عبد الحكيـ،محمكد دياب.
 3ػ المسرحية السياسية إما معاصرة أكمف تاريخ األمة أعاد الكاتب أحداثيا،ككاف بعضيا
شعريا،بزعامة عبد الرحماف الشرقاكم،صبلح عبد الصبكر،كالبعض اآلخر كاف نث ار يدخؿ
()2

معيا المسرحيات التي اعتمدت إعادة تفسير األساطير تفسي ار معاصرا.

ثـ يأتي عمي الراعي عمى شرح المضمكف ،ككيفية بناء المسرح التراثي مف خبلؿ مسرحية
"عيمة الدكغرم" لنعماف عاشكر،كمسرحية "الفرافير" ليكسؼ إدريس،ك"حبلؽ بغداد'' ،ك''عمي
جناح التبريزم كتابعو قفة" أللفريد فرج،ك"شفيقة كمتكلي" لشكقي عبد الحكيـ،ك"يسيف كبيية"
لنجيب سركر،ثـ يقكـ عمي الراعي بشرح ىذه المسرحية،ككيفية بنائيا،ثـ يذكر عمي الراعي
الذيف أفادكا مف التراث،ثـ يشرح مسرحياتيـ،أمثاؿ:محمكد دياب في"ليالي الحصاد"،كرشاد
رشدم في"اتفرج يا سبلـ"كتكفيؽ الحكيـ في مسرحيتو "الصفقة" كسعد الديف كىبة في"ككبرم
النامكس''ك''المحركسة''كمسرحية''الزيرسالـ'' كعمي سالـ في"أكديب" كعمي أحمد باكثير
في"ىاركت كماركت" كمحمكد دياب في "باب الفتكح"كميخائيؿ ركماف،في"الدخاف"كفتحي
رضكاف في "شقة لئلجار" كغيرىا.ثـ يؤرخ عمي الراعي لممسرح الشعرم في مصر بداية
بأحمد شكقي ،الذم كتب سبع مسرحيات أحدثت ضجة كبرل كاعتبرت فتحا كبي ار في
( )1ػ المرجع السابؽ،ص103:
( )2ػ ينظر المرجع نفسو ،ص103:
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المسرح،كقد كاف في ىذه المسرحيات،كما يرل الراعي؛شاع ار غنائيا،أكثر منو شاع ار
دراميا،كالمسرحية الشعرية التي نجحت دراميا ىي مسرحية "الست ىدل"(.)1ثـ تبله في
األربعينيات عبد الرحماف الشرقاكم،الذم تحرر مف العمكد كالقافية معا،كبدأ يكتب
المكضكعات الجديدة،خرج فييا عف المناسبات مف خبلؿ مسرحياتو(مأساة جميمة،الفتى
ميراف،ثنائية الحسيف)كغيرىا،كصبلح عبد الصبكر في"مأساة الحبلج،ليمى كالمجنكف،األميرة
تنتظر"كغيرىا.

()2

ثـ يعمؽ عمي الراعي في آخر الفصؿ األكؿ مف كتابو،بأف المسرح المصرم ظؿ مزدى ار
أكاسط الستينات،بفضؿ المناخ الثقافي الذم خمقتو الثكرة،كبفضؿ أجيزتيا الثقافية،كبفضؿ
الكثير مف كتابيا عمى اختبلؼ أطيافيـ،كتعدد اتجاىاتيـ نغير أف المسرح الذم تديره الدكلة
كاجو عقبات ،ككقؼ في كجيو تجار المسرح،كاتيـ باليسارية كغيرىا مما جعؿ كتابيا
يياجمكف مسؤكلي ىذه المؤسسات،في حيف ما رست ىذه األخيرة ميمة الرقابة عمى
()3

المسرح؛فضيقت أفاقو،كاختفت الكثير مف إبداعاتو.

( )1ػ ينظر عمي الراعي :المسرح في الكطف العربي ،ص157:
( )2ػ ينظر المرجع نفسو،ص168:
( )3ػ ينظر المرجع نفسو،ص177:
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المنهج االجتماعي :
المنيج االجتماعي مف بيف أىـ المناىج التي تطبؽ عمى النص األدبي أو تضع لو
مقاربة قرائية ،وقد انبثؽ عف المنيج التاريخي وجاء بعده مباشرة ،وأخذ منو منطمقاتو األولى
خاصة لدى الفبلسفة والنقاد الذي بحثوا في فكرة تاريخة األدب التي تيتـ بدراسة تطور
المجتمعات عمى اختبلؼ البيئات والظروؼ والزماف ،وىذا ما يكشؼ أف المنيج التاريخي ىو
األساس واألرضية التي انطمؽ منيا المنيج االجتماعي مف خبلؿ الزماف والمكاف وبيف
مرتكزاتو وخصائصو بحسب تغير نوع األعماؿ األدبية في كؿ عصر ،أو فترة تاريخية،
ويعمؽ مف ىذا التغير اختبلؼ البيئات المكا نية لكؿ أدب مما يجعؿ لكؿ أدب ميزة تنطبؽ
عمى الشعوب التي أوجدتو ،وعمى حسب الظروؼ الزمانية التي أحاطت بو ،وما يمكف أف
أقولو أف ىذا أدى إلى الربط بيف األدب والمجتمع ،ونتج عف ذلؾ المنيج االجتماعي الذي
ييتـ بالوعي االجتماعي الذي يرتبط بمستوياتو المتعددة مف خبلؿ الطبقات االجتماعية وىذا
يعني اىتماـ األدب (األعماؿ األدبية) بالوقائع واألحداث الخارجية ،وىذا ما جعؿ أىؿ الفكر
يربطوف بيف االدب بما يحدث داخؿ المجتمع وأبنيتو ونظمو وتحوالتو ،والخبلصة أف
المجتمع ىو مف ينتج ىذه األعماؿ األدبية.
وىناؾ مف يرى أف القراءة النقدية االجتماعية ليست تطبيقا لبعض األسس والمبادئ
عمى النصوص األدبية ،وال تطبيقا لوصفات جاىزة في متوف نظرية ألنيا لـ تتوصؿ إلى كؿ
ما يمكف قولو عف المجتمعات ،وبالتالي عف النشاطات والنتاجات األدبية والفنية ،وذلؾ
لؤلسباب التالية:
((ألف ىذه المتوف النظرية وأصبحت اليوـ قديمة وال تحتوي عمى كؿ المفاتيح واقع يبدو لنا
أغنى وأشد تعقيدا :إذ لـ يقؿ مونتيسكيو  Montesquieuوال ماركس كؿ ما يمكف أف يقاؿ
عف المجتمعات وعف التاريخ ،واف قاال أكثر بكثير مما قيؿ قبميـ.ألنو قد تشكؿ في
النصوص ذاتيا ،وفي التأمبلت التي ولدتيا ىذه النصوص نقدا اجتماعيا وليدا وموجودا
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بالقوة.ألف كؿ قراءة ىي ابتكار وبحث وألنيا عند مستواىا الخاص ،تساىـ في إغناء وتقدـ
الوعي بالظاىرة االجتماعية ،التاريخية :فالتأويؿ-مثؿ الكتابة واإلبداع -يساىـ ولو بطريقة
غير ثابتة دوما ،في تشكيؿ واستعادة وعينا بالواقع بأشكالو المتعددة ،واف اعتمد ىذا التأويؿ
عمى بعض المكتسبات النظرية دوف الحاجة إلذف مف أحد إذ يتشكؿ باستمرار عمى مستوى
التأويؿ ،كما عمى مستوى الكتابة واإلبداع ،تركيب جديد بيف البنى التحتية والبنى الفوقية بيف
الوعي و عدـ الوعي بيف الفردي والعالمي بيف النص والمرجع  Référentوبيف األشياء
واألحداث والتعبير ،وبيف األشكاؿ القديمة والمتوارثة واألشكاؿ الحديثة المبتكرة)).

()1

وقد ساىمت نظرية (االنعكاس) التي جاءت بيا الواقعية في تقوية التوجو االجتماعي
لدراسة األدب ،لكف ىناؾ (مشكمة) عقبة وقفت في وجو تمؾ الدراسات التي كانت تربط بيف
ا الدب والمجتمع ،فقد كانت تتجمى في فكرة أو فرضية مفادىا أنو كمما تطورت الحياة
االجتماعية في جوانبيا االقتصادية والسياسية والثقافية ،وفي جميع مناحييا الحضارية ،ىذا
يؤدي حتما إلى تطور مصاحب لو في مجاؿ األدب ومختمؼ الفنوف اإلبداعية األخرى (غير
أف مراجعة تاريخ اآلداب والمجتمعات المختمفة أثبتت أف ىذا التبلزـ ليس صحيحا ،فكثير
مف الفترات التاريخية التي كانت تعاني فييا المجتمعات مف تفكؾ سياسي ،وتدىور
اقتصادي ،وترد اجتماعي شيدت ازدىا ار وتوىجا أدبيا وفنيا ،ولعؿ ذلؾ يتضح إذا ضربنا
مثبل مف تاريخنا العربي ،فالعصر العباسي الثاني الذي كاف نموذجا لتفكؾ الدولة وانتقاؿ
مركزية السمطة مف العرب إلى األعاجـ ،ونشوء الدويبلت وتفسخ المجتمع وتحمؿ كثير مف
الظواىر السمبية ىي التي اقترنت –عمى وجو التحديد -نشوء كوكبة مف كبار شعراء العربية
وىـ الذيف يمثموف ذروة اإلبداع الشعري في الثقافة العربية)).
()1

()2

 -مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي  :تأليؼ مجموعة مف الكتاب ،ترجمة رضواف ظاظا مراجعة المنصؼ الشنوفي-عالـ

المعرفة -سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت رقـ :مايو ،1997
ص.137-136

()2

 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.40301
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ىذا ىو النقد الذي وجو إلى ىذه النظرية ،لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو كاستمرار لنقد
النظرية السالفة الذكر كيؼ يمكف أف نقيـ الربط بيف تدىور المستويات االجتماعية ،بما فييا
الثقافية واالقتصادية والحضارية عامة وبيف ازدىار اإلبداع األدبي والفني بمختمؼ أنواعو ؟
وكيؼ يمكنيا تفسير ذلؾ؟ وقد قدـ صبلح فضؿ إجابة عف ىذا السؤاؿ ،بعض التفسير ليذه
تصور
المقولة ((لقد قدـ الماركسيوف ابتداء مف ماركس نفسو تصو ار لتفادي ذلؾ ،يطمؽ عميو ّ

التصور أف العبلقة بيف األبنية االجتماعية مف ناحية ،واألبنية
(العصور الطويمة) ،ويرى ىذا
ّ
الثقافية واإلبداعية ليست عبلقة مباشرة وفورية ،ولكنيا تسفر عف نتائجيا بإيقاع بطيء،

بمعنى أنو يمكف أف يكوف ىناؾ مظاىر لمقوة في المجاالت المختمفة ،ويكوف األدب في
موقؼ ضعيؼ ،ألنو لـ يستوعب بعد ىذه المظاىر ،وعندما يبدأ في استيعابيا وتمثميا،
وتفاعمو الداخمي لبلبتكار واإلبداع نتيجة ليا ،يمكف أف تكوف الدواعي التي أدت إلى ىذا
االزدىار قد زالت ،فيبرز االزدىار عمى وجو الحياة في الفترة التي تكوف أسبابو فييا قد
اختفت ،ألف العبلقة تقتضي فترات تخمر ،وفترات تأثير بعيدة المدى بطيئة اإليقاع))

()1

ومف

ىذا المنطمؽ قدـ صبلح فضؿ نقدا ليذه النظرية إذ نجد التوازي بيف الجانبيف يتـ عمى
مستوى العصور الطويمة وليس القصيرة أي أف تمؾ الثقافة العربية في ازدىارىا ونشأتيا لـ
تمبث أف تمخضت عنيا ثقافة عربية ناضجة ومزدىرة في مجمميا ،وبيذا يكوف ارتباط األدب
بالمجتمع ارتباطا طرديا وليس عكسيا ،رغـ االنتقادات المقدمة.وقد ظير عمـ االجتماع
وازدىر بفضؿ تعميؽ االتجاه بأىمية النقد االجتماعي.مف خبلؿ التبلزـ بيف البنى
االجتماعية مف جية ،وبيف األعماؿ األدبية مف جية أخرى ،مف طرؼ فبلسفة الماركسية
والواقعية الغربية المذاف كانا يعمبلف جنبا إلى جنب في تكريس ىذا المبدأ ،ثـ اتسع عمـ
االجتماع وتعدد ،ومف بيف نتائجو ظيور عمـ اجتماع خاص بدراسة األدب (عمـ اجتماع
األدب) ،أو سوسيولوجيا األدب ،الذي ظير في منتصؼ القرف العشريف ،وقد تطور ىذا العمـ

( - )1المرجع السابؽ ،ص.41
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نتيجة تطور نظرية األدب أوال ،وما ظير مف مناىج في عمـ االجتماع ثانيا .وقد تجسد في
تياريف اثنيف في منتصؼ القرف ىما:
التيار األول :وىو ما يسمى عمـ اجتماع الظواىر األدبية ،وىو اتجاه ذو طابع تجريبي
أمبيريقي ،يستفيد مف كؿ التقنيات الخاصة بالتحميؿ في جمع مناىج الدراسات االجتماعية
مف ذلؾ :اإلحصائيات ،البيانات ،تحميؿ المعمومات وتفسير الظواىر ،ثـ بعد ذلؾ يطبقيا
وفؽ مناىج اجتماعية ،وسيتخمص منيا النتائج وىذا االتجاه األمبيريقي التجريبي في دراستو
االجتماعية األدب ،ي رى األدب مثمو مثؿ بقية عناصر الحياة ،فيو جزء مكوف لمحياة الثقافية
((يرى أف تحميؿ األدب مف ىذا المنظور يقتضي تجميع أكبر قدر مف البيانات الدقيقة عف
األعماؿ األدبية ،فعندما نعمد إلى دراسة الرواية ،فإننا ندرس اإلنتاج الروائي في فترة محددة
ونضع البيانات اإلحصائ ية الشاممة لو ،نجد أف اإلنتاج الروائي جزء مف اإلنتاج السردي
الذي يتمثؿ في القصة والقصة القصيرة والرواية ،فنأخذ في التوصيؼ الكمي ليذا اإلنتاج:
عدد القصص والروايات التي أنتجت في ىذه البيئة ،عدد الطبعات التي صدرت منيا ،ولو
أمكف أف تصؿ إلى عدد القراء الذيف تداولوىا االستجابات المتعددة ،درجة االنتشار ،وما
تعرضت لو مف عوائؽ وما أثارتو مف ردود فعؿ ،مستخدميف في ذلؾ أكبر قدر مف البيانات
اإلحصائية األمبيريقية حتى يمكف لنا أف ندرس الظاىرة األدبية كأنيا جزء مف الظاىرة
االقتصادية ،لكنو اقتصاد الثقافة ؛بمعنى أننا نستخدـ فييا مصطمحات اإلنتاج والتسويؽ
والتوزيع وغير ذلؾ ،كؿ ذلؾ يستخمص منو نتائج بالغة األىمية ىي التي تكشؼ عف حركة
()1

األدب في المجتمع ومدى انتشاره أو تقمصو ،وردود الفعؿ الناجمة عنو)).

وقد تزعـ ىذه المدرسة(دراسات سوسيولوجيا األدب) نقاد غربيوف مف أبرز أعبلميـ في
المدرسة الفرنسية نذكر (سكاربيو) ولو مؤلؼ في عمـ اجتماع األدب وقد درس األدب كظاىرة
انتاجية ترتبط في قواعدىا وقوانينيا بقوانيف السوؽ وقد تعرضت ىذه النظرية إلى االنتقاد
()1

 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.43-42301

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

حسب رأي صبلح فضؿ العتمادىا عمى( الكـ )كأداة مف أدوات اإلنتاج ((أىـ ما يؤخذ عمى
ىذه المدرسة أنيا تغفؿ الطابع النوعي لؤلعماؿ األدبية ،فتستوي عندىا الرواية ذات القيمة
الخالدة مع تمؾ الرواية التي انتشرت ألنيا تعمد الى اإلثارة أو غير ذلؾ مف األشياء التي
تؤدي الى االنتشار في منظور ىذا االتجاه ،تستوي الرواية البوليسية مع الروائع األدبية
الخالدة ،ألف األ ساس الذي يحكـ ىذه الدراسات في الدرجة األولى يعتبر أساسا كميا ،ال
عبلقة لو بالكيؼ ،فيو يدرس األعماؿ األدبية باعتبارىا ظواىر اجتماعية ،وبما أنيا ظواىر
اجتماعية ،فالمغة التي تسعفو في ىذه الدراسة ىي لغة األرقاـ ،وكؿ ما يتصؿ باألعماؿ
األدبية واذا كانت قد ترجمت إلى لغات أخرى ،أو تحولت الرواية مثبل إلى فيمـ سينمائي أو
أنتجت في مسمسؿ تمفزيوني ،كؿ ذلؾ يترتب عميو اتساع لمدوائر التواصمية ،وتغير في
()1

اإلعداد الكمية لممتمقيف)).

ومف خبلؿ ما سبؽ فإف األحكاـ النقدية القيمية تغيب تماما ويختفي كؿ أثر جمالي
لؤلعماؿ األدبية لكف لـ تبؽ األمور عمى حاليا وتطورت النظرة الرتباطيا بشكؿ ضعيؼ
بالجانب الجمالي في األعماؿ األدبية ،وقد ضرب صبلح فضؿ مثاال عمى ذلؾ بدراسة
تطبيقية ،ألف ىذه األخيرة ىي مف تكشؼ بوضوح عف القيمة الفعمية لممناىج ،وقد أجريت
ىذه الدراسة التطبيقية في الثقافة العربية وأجرتيا باحثة سويدية ىي (مارينا ستاغ) ،وقد ترجـ
ىذا العمؿ إلى العربية بعنواف (حدود حرية التعبير) ،وىي دراسة وظفت التقنيات التجريبية
والتحميمية ولكف بطريقة مختمفة عف التوظيؼ السابؽ لمدراسة التجريبية في عمـ اجتماع
األدب (( وذلؾ ألنيا تختار ظاىرة محددة وىي ظاىرة سقؼ الحرية التي يتمتع بيا كتاب
القصة القصيرة عمى وجو التحديد في مصر في فترة حكمي عبد الناصر والسادات ،أي في
ثبلثة عقود منذ الخمسينات وحتى بداية الثمانينات ،وىي تتخذ منظورىا مف منطمقات
منيجية ،حيث ترى أف اإلبداع القصصي ىو أكثر أشكاؿ اإلبداع ارتباطا بحركة
()1

 المرجع السابؽ،ص.43301

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

المجتمع،وأف ىذا اإلبداع -غالبا-ما يصطدـ بعوائؽ تتمثؿ في الممنوعات والمحرمات
االجتماعية ،نتيجة لممنظومة القيمية السائدة وىي الممنوعات الثبلثة التقميدية:
 -1الممنوعات السياسية.
 -2الممنوعات الدينية.
 -3الممنوعات األخبلقية.
ترى الكاتبة -وىذا ىو المنطؽ الثاني المنيجي لمدراسة -أف الحرية قرينة اإلبداع،
وأف مؤشر قمع الحرية ىو أىـ مؤشر يتدخؿ المجتمع في تكييؼ اإلنتاج األدبي ،ال عند
ممارسة ىذا المجتمع لمخطر فحسب ،ولكف حتى قبؿ أف يمارس ىذا الحظر لدى الكاتب
ذاتو ،بمعنى أف الكاتب الذي يعرؼ بحكـ خبرتو االجتماعية أف أعمالو تمنع إذا اتسمت
ببعض الجرأة ،فإنو يمارس عمى نفسو نوعا مف الرقابة الداخمية فالرقابة الخارجية تنتج رقابة
داخمية يمارسيا الكتاب دواتيـ ،لدلؾ فف مؤشرات المصادر والخطر ومنع التداوؿ والعقوبة
بالسجف ىي التي يمكف أف نقيس بيا درجة حرية التعبير ذات عبلقة وثيقة بالقيمة النوعية
لؤلعماؿ اإلبداعية ،فيي ليست مؤشر كميؿ فحسب ولكنيا مؤشر نوعي يمكف قياسو)).

()1

ويذكر صبلح فضؿ أف الباحثة السويدية عمدت إلى تحديد حاالت الكتاب المصرييف
الذيف تعرضت أعماليـ اإلبداعية في مجاؿ القصة القصيرة لمحصر كميا أو جزئيا يمنع
النشر أو الرقابة أو الحذؼ ،أو تعرضوا ىـ شخصيا لمسجف نتيجة نشرىـ ليذه األعماؿ أو
اضطرتيـ الظروؼ إلى التحايؿ عمى ىذا الحظر بنشر أعماليـ واليجرة بيا خارج الوطف
تخمصا مف الرقابة التي فرضتيا السمطة الحاكمة عمييـ(( ،ىنا نجد أف تطبيؽ (مارينا ستاغ)
لممنيج األمبريقي في سوسيولوجيا األدب أدى إلى ربط التطور الحضاري لمجتمع مف
المجتمعات وبالتطور اإلبداعي لكتابو ،وأف قياس مستوياتو ،يكوف بمدى ما يتاح ليؤالء
()1

 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر،ص.44،45 :301
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الكتاب مف ىامش حرية ضيؽ أو واسع في نشر أعماليـ التي تحالؼ منظومة القيـ المستقرة
في المجتمع والتي تزعـ السمطات المتعددة في المجتمع أنيا داعية ليذه المنظومة والحريصة
عمى عدـ المساس بيا ،وىي في حقيقة األمر كما تكشؼ الدراسة ترعى مصمحتيا مصمحة
المؤسسات والتي تن تيي إلييا مف وىذا المنظور نرى أف الدراسة السيوسيولوجية لؤلدب عندما
تتخذ منطمقا مرتبطا بجوىر األدب وىو التعبير عف الذات الفردية واالجتماعية ،يمكف ليا أف
تنجو مف محدودية الدراسات الكمية التي ال تستطيع تقسيـ الظواىر طبقا لخواصيا
النوعية))( ،)1ويقوؿ صبلح فضؿ أف الكاتبة في اختيارىا لتمؾ النماذج المصرية المقتصرة
عمى القصة القصيرة التي تعرضت لمقمع والمصادرة والنشر خارج حدود الوطف ،أو تعرض
أصحابيا لمسجف أو المساءلة ليست بالضرورة ىي أفضؿ النماذج المبدعة في المجتمع
المصري ،في تمؾ الفترة التاريخية (حكـ عبد الناصر والسادات) ،ألنيا منعت أو قمعت فيي
جيدة ،وانما ىو واحد مف المقاييس وىناؾ أعماؿ أخرى ال تقؿ أىمية عف ىذه المصادرة،
عمدت إلى الرمز والدىاء والمجاز ،وكؿ ما تتيحو التقنيات الفنية إلى الوصوؿ إلى غايتيا
دوف أف تتيح الفرصة لؤلغبياء والمدافعيف عف السمطة والقائميف عمى الرقابة أف ينتبيوا ليا
أو يدركوا خطورتيا (( إف األديب الكبير عندما يمارس عممو الثقافي في حدود إبداعاتو،،
ويحوؿ خطابو الثوري مف مستواه المباشر في الخطابات غير األدبية إلى مستواه اإلبداعي
الذي يستخدـ تقنيات فنية عالية اإلتقاف يستطيع أف ينجو مف المؤاخذة المباشرة ليذه
السمطات ويكوف خطابو أكثر قدرة وفاعمية في خمخمة منظومة القيـ وتحريؾ المجتمع في
االتجاه الذي يتخيره ،ومع ذلؾ نجد أف بعض دراسات اإلنتاج الثقافي المستويات المتعدد
()2

الفاعمية في بنية المجتمع مف سياسية ،واقتصادية واجتماعية)).

ويقوؿ صبلح فضؿ أف ىذا اال تجاه قد وجيت إليو انتقادات ،باإلضافة إلى كونو غير قادر
عف الكشؼ عف الخواص النوعية لؤلعماؿ األدبية فيو:
()1
()2

– المرجع السابؽ ،ص. 45
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

 -1أنو يكتفي برصد الظواىر وال يتعمؽ في دراستيا أو تفسيرىا ،وربطيا ربطا عميقا.
 -2يقيـ التوازف بيف ظواىر غير مجانية أصبل..فإقامة التناظر بيف مستويات غير متجانسة
تعتبر نقطة ضعؼ جوىرية تعيب الدراسة السوسيولوجية لآلداب اإلمبريقية أو التجريبية.
 -3تجعؿ نتائج عمميا في نياية المطاؼ مجرد إضافة لمجموعة مف البيانات والمعمومات
التي تخدـ عمماء االجتماع أكثر مما تخدـ نقاد األدب والمتخصصيف فيو.
 -4المقياس الذي اتخذه ىؤالء مطعوف فيو مف الوجية النقدية ،ألف النقد في جوىره يقود إلى
التميز النوعي.
وىذا ما أدى بعد فترة مف الزمف إلى نشأة مدرسة أخرى في سوسيولوجيا األدب وىي ما
يسمى بػػ''المدرسة الجدلية وىي أقرب إلى الفمسفة منيا إلى المفاىيـ االجتماعية''.
التيار الثاني:
يرى صبلح فضؿ أف ىذا التيار يعود أصبل إلى مؤسسة (ىيجؿ) ورأيو الذي بموره
(ماركس ) فيما يعد في العبلقة بيف البني التحتية والبنى الفوقية في اإلنتاج األدبي واإلنتاج
الثقافي ،وىذه العبلقة تقوـ عمى المبادلة والمفاعمة مما يجعميا عبلقة جدلية ،ويعتبر (جورج
لوكاش) ىو المنظر األساسي ليذا االتجاه ،في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ((وذلؾ
عندما درس وحمؿ العبلقة بيف األدب والمجتمع باعتبار األدب انعكاسا وتمثيبل لمحياة ،وقدـ
بعض الدراسات األخرى التي تعد إسياما مبكا في نوع آخر مف الدراسات السوسيولوجية
لآلداب ،وىو الذي يسمى (سوسيولوجيا األجناس األدبية) ،وىي التي تربط بيف نشأة الجنس
األدبي وازدىاره ،وبيف طبيعة الحياة االجتماعية والثقافية لمجتمع مف المجتمعات ،فكانت
كتاباتو عف طبيعة ونشأة الرواية المقترنة بنشأة حركة الرأسمالية العالمية ،وصعود البورجوازية
الغربية ،ظمت أفكار لوكاش تتصؼ بطابعيا الفمسفي ،والميتافيزيقي ،ألنيا وتنبثؽ مف تصور
أساسي،مفيومو أف دراسة الظواىر األدبية البد وأف تكوف دراسة شاممة ،ال تقؼ عند
330

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

الجزئيات ،وانما تدرس الظاىرة مف كميتيا وشموليا ،األدب -إذف -يصبح مف المنظومة
الثقافية ،ويصبح ارتباطو بيا عضوية والمنظومة الثقافية ىي التعبير الفكري والفمسفي عف
حركة المجتمع ذاتو)).

()1

جاء ب عد (لوكاش) أكبر منظر التجاه سوسيولوجيا األدب ىو (لوسياف جولدماف) الذي انطمؽ
مف مبادئ لوكاش ثـ طورىا وخمؽ جممة مف المصطمحات الجديدة ،وبعض التقنيات
اإلجرائية التحميمية المبتكرة وأطمؽ عمى ىذا االتجاه (عمـ اجتماع اإلبداع األدبي) ،وييتـ
بالجانب الكيفي بالدرجة األولى ،وليس الجانب الكمي الذي اىتمت بو مدرسة (سكاربيو) أما
(جولدماف) يرى (صبلح فضؿ) ،فإنو ينطمؽ مف مجموعة مف المبادئ العميقة والمتشابكة أو
...فيما يمي:
أوال :يرى (جولدماف) أف األعماؿ األدبية ال تعبر عف األفراد ،وانما تعبر عف الوعي الطبقي
لمفئات والمجتمعات المختمفة ،بمعنى أف األديب واف كاؼ فردا ،لكنو يختزؿ فيو ضمير
الجماعة ،فاألدب ليس إنتاجا فرديا فقيو تتجسد عممية الوعي الجماعي ،وكمما كاف األديب
عمى درجة عالية مف القوة والعمؽ ،كاف تجسيده لممنظور الجماعي أوضح وأقوى.
ثانيا :إف األعماؿ األدبية ذاتيا تتميز بأبنية داللية كمية ،وىذه األبنية الداللية تختمؼ مف
عمؿ آلخر ،وىو ما يفيـ مف العمؿ في إجمالو ،ويمكف أف نجد كما يقوؿ صبلح فضؿ
تناظ ار بيف الوعي الجماعي مف ناحية والبنية الداللية مف ناحية أخرى كأنيما حمقتاف يمكف
ليما االلتحاـ ،بمعنى أننا في قراءتنا األعماؿ األدبية ،فإننا ننحو إلى إقامة بنية داللية كمية،
تتعدؿ باستمرار كمما عبرنا مف جزء إلى آخر في العمؿ اإلبداعي وعندما تنتيي مف القراءة
تتكوف لنا صورة عف بنية الكمية ،وىذه الصورة ىي المقابؿ المفيومي والمقابؿ الفكري لموعي

()1

 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.48-47333
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والضمير االجتماعييف المتبموريف لدى األديب ،ونقطة االتصاؿ بيف البنية الداللية والوعي
الجماعي الطبقي ىي أىـ الحمقات عند (جولدماف).
ويطمؽ عمييا مصطمح (رؤية المعالـ) فكؿ عمؿ أدبي يتضمف رؤية لمعالـ مف خبلؿ اإلنتاج
الكمي لؤلديب في عصر معيف ،وفي خبلؿ ذلؾ يمكف رؤية كيفية تبمور العبلقة الخبلفة بيف
العممية اإلبداعية والوقائع االجتماعية وانطبلقا مف ىذه الرؤية أسس (جولدماف) منيجو في
سوسيولوجيا األدب الذي يطمؽ عميو (المنيج التوليدي) كما يسمى في المشرؽ و(المنيج
التكويني) وفي المغرب العربي ،وقد أجرى (جولدماف) عدد مف الدراسات ارتبطت بعمـ
اجتماع األجناس األدبية كما فعؿ (لوكاش) مف قبمو ،وقد أصدر كتابو الشيير (مف أجؿ
تحميؿ سوسيولوجي لمرواية) درس فيو نشأة الرواية الغربية ،وتحوالتيا المختمفة مف خبلؿ
()1

الرؤية البرجوازية لمعالـ.

وليذا االتجاه جوانب إيجابية تتمثؿ في عدـ إغفالو الجانب الكيفي في دراسة األعماؿ
األدبية ،أما سمبياتو فإنو يقيـ تناظ ار بيف ظواىر غير متجانسة بيف الحياة االجتماعية
الخارجية ،واألعماؿ األدبية(( ،اإلضافة الحقيقية ليذا المنيج ىي أنو لـ يغفؿ الجانب الكيفي
في دراستو لؤلعماؿ األدبية ،بؿ اعتمد عمى وجو التحديد عف ىذا الجانب القيمي الكيفي،
لشرح مدى العبلقة بيف األعماؿ اإلبداعية ،والوعي الجماعي عندما جعؿ مستوى األديب
يتمثؿ في قدرتو عمى صياغة رؤية العالـ ،ىي التي تعبر عف الوعي الجماعي المتحقؽ
والممكف في اآلف ذاتو وعندئذ ال يمكف أف يستوي عمؿ روائي عظيـ يعمؿ بوليسي مثبل ألف
الرؤية القصيرة والمحدودة واآللية وليذا العمؿ البوليسي تجعمو مجرد أداة لمتسمية واإلثارة،
ولكنو ال يمكف أف يحمؿ رؤية العالـ بكؿ ما يممكو ىذا المصطمح مف خصوبة وتعقد
وتشابؾ ،لكف تظؿ اإلشكالية األساسية لدى ىذا المنيج متمثمة في أنو يقيـ تناظر بيف
ظواىر غير متجانسة ،الحياة االجتماعية الخارجية مف ناحية ،واألعماؿ األدبية التحميمية
()1

 ينظر  :المرجع السابؽ ،ص.50331

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

المغوية مف ناحية ثانية ،مازالت الفجوة بيف المنطقتيف فادحة وقائمة ،وىذه تعتبر أكبر نقطة
ضعؼ في التبايف السابقيف مف سوسيولوجيا األدب والتيار الكمي عند (سكاربيو) والتيار
ال كيفي عند (لوسياف جولدماف) و(لوكاش) ،صحيح أف منيج (جولدماف) حاوؿ إقامة
التجانس وتضييؽ الفجوة بيف األدب والحياة ،ولكنيا مازالت قائمة)).

()1

فالنقد االجتماعي إذف يقدـ قراءة لكؿ ما ىو تاريخي واجتماعي وايديولوجي وثقافي مف خبلؿ
النص األدبي ىذا النقد الذي وجد بوجود الواقع ،لذلؾ نحف ال نعرؼ الواقع إال مف خبلؿ
الخطابات التي تتناولو ،وىكذا تكوف القراءة النقدية االجتماعية ال تتـ فقط انطبلقا مف
نصوص مؤسسة ،وانما جيد يممس األشياء ويكشؼ عنيا ،ويبتدع لغة جديدة ويظير
مشكبلت جديدة ويطرح أسئمة جديدة ((وألف األنا ما ىو دوما أنا اجتماعي وألنو أيضا ال
يختزؿ إلى بعده الكمي ،فالنقد االجتماعي ىو التزاـ في البحث عف نقاط االلتقاء وعف
التناقضات وليذا السبب ال يضع النقد االجتماعي إطبلقا نقطة النياية التي يجعؿ مف النص
نتاجا نيائيا ،ولما كاف النص نتيجة  aboutissementفيو أيضا نقطة انطبلؽ ،وشيء ما
لـ يكف يوجد مف قبؿ ،فكؿ نص محدد  déterminéدوما ،ىو دائما وأيضا محدد جدا
 Nouveau détermenautواذا ما كاف لمقراءة النقدية االجتماعية عمى الدواـ بعد سياسي،
فميا عمى الدواـ أيضا بعد وجودي  Existentielleفالطفؿ ليس وحده الذي ويحيا العالمي
بصورة الخاص (سارتر) بؿ ىو كؿ إنساف بعقمو وببراعتو ،وأيضا بوعيو وبنفسيتة ،وبالتالي
بمغتو وبمغاتو))

()2

وقد سجؿ النقاد في كتاب (مناىج النقد األدبي) معالـ تاريخية تتمثؿ في مختمؼ
وجيات النظر إلى النقد االجتماعي عمى اختبلفيا وتعددىا ،وتعدد النقاد في رؤاىـ الفكرية،
ومنطمقاتيـ المعرفية ،وكذا البمداف التي ينتموف إلييا ومف ىاتو الق ارءة.
()1
()2

– صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.50
 مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي ،ص.137331

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

وقد قاـ النقد االجتماعي  -منذ عصر التنوير وحتى الماركسية -بالبحث داخؿ
النصوص عف دالئؿ وآثار وثوقية تطورية وبروميثولوسية .promé théenneلمتاريخ
اإلنساني ،فالحديث عف العدالة والقيـ والحرية ،يعني إعبلف قيـ جديدة ،واصبلح القيـ
الفاسدة ،والشيء نفسو يقاؿ عف العقد االجتماعي ىؿ ىو عقد قديـ أـ عقد جديد؟ فالطبيعة
والعقؿ يؤيداف ذلؾ معا فيناؾ عقد قديـ استييف بو وعقد جديد لـ يعرؼ مف قبؿ ،وىنا تكمف
الثغرة المعروفة عند (ماركس) بيف إنساف يجب تحريره مف قيوده وانساف فوؽ كؿ الشبيات،
(( لقد تغيرت أسس النقد االجتماعي المتعمقة بكتابة التاريخ ،إذ لـ يعد يكتفي بدور المساعد
أو الخادـ لتاريخ ثـ تجاوزه واذا ما أراد ىذا النقد لنفسو أف يبقى نقدا تاريخيا واجتماعيا فعميو
أف يأخذ في الحسباف أف التاريخي واالجتماعي لـ يعودا كما كانا مف قبؿ ،وعميو وىو يمفت
مرة أخرى ،ويدفع إلى اكتشاؼ ما فيو مف استباقات anticipation
نحو األدب أف يكشؼ ّ

مذىمة تختمؼ عف استباقات العصر الجميؿ ،فقد ال يكوف األساس القاعدة والبنى العميقة
مما يثير حماس النفوس ،وقد تصبح المرأة الرومنسية زبونا لشبكات البيع بالمراسمة،

والبروليتاري مكم فا بميمة المستيمؾ اإلصبلحي ،فأيف إذف إعبلنات ووساطات الماضي؟ إف
()1

العقميات تقاوـ ،أما وجياء النظاـ السمطوي فيـ دوما ما يترسخ في التاريخ)).

واذا أردنا أف تربط ىذه القراءة السوسيولوجية بالواقع الحقيقي مف خبلؿ اقتحاـ المجتمعات،
واالنفجار الثقافي وصعوبة بعض القوميات الجديدة ،وفقداف المعالـ الجماعية ،والفوضى
التي تسبب وفييا العالـ الجديد ،وتزعزع النظريات وغيرىا ،فإننا نجدىا في دراسات
متخصصة يمكف االطبلع عمييا.

()2

رواد هذا االتجاه ونظرياتهم النقدية:

()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.164 -بتراف بادي /ماري كمود سموتس :انقبلب العالـ :سوسيولوجيا المسرح الدولي ترجمة :سوزاف خميؿ ،دار العالـ الثالث،

كتاب إلكتروني www.kotobarabia
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

وقد بدأت حركة النقد األدبي في العالـ العربي منذ مطمع القرف العشريف نتيجة احتكاؾ
العرب بالثقاف ة الغربية ،وقد بدأت ىذه الحركة مف خبلؿ الثورة عمى التقاليد األدبية القديمة،
في شكؿ معركة بيف القديـ والجديد وتوالت التحوالت الحضارية والمجتمعة التي عرفيا العالـ
العربي وخاصة ىزيمة  1967وىنا بدا التفكير في إيجاد نقد مسرحي ممنيج ،حيث بدأ
التركيز عمى عبلقة األدب بالواقع االجتماعي ،ومف ىنا بدأ البحث عف ىوية انتماء النص
إلى محيطو االجتماعي الخاص في كؿ قطر عربي ،وىو منيج انصب عمى قراءة مضاميف
األعماؿ المسرحية ((وجدنا تطبيقات ىذا المنيج في قراءات التجربة المسرحية العربية بشكؿ
مكثؼ ،أعطت ولنا أشكاال متعددة في تطبيؽ ىذا المنيج ،حتى أننا صرنا نجد أنفسنا أماـ
مناىج اجتماعية في القراءة تنتمي إلى ىذا المنيج وتحتمي بو ،وتتوسؿ إلى مصطمحاتو
وتجعؿ ثقافة الناقد ،وانتماءه إلى إيديولوجيتو يسارية أو قومية أو طميعية أو واقعية أساسا
الق راءة ،وعندما نقوؿ أننا لـ نجد تطبيقا واحدا لممنيج االجتماعي ،فيذا يعني أف كثي ار مف
النقاد كانوا يغمقوف فرص التعايش والتجاوز والتحاور بينو وبيف مناىج أخرى ،كما نجد ليا
ظبلال في خطاباتيـ ،وكنا نممس تحركاتيا واشتغاالتيا في تصوراتيـ ومفاىيميـ ،فيجوز ىذا
المنيج كنا نجد المنيج المقارف بشكؿ خافت الحضور ،وذلؾ حيف يمجأ الناقد إلى المقارنة ما
بيف موضوعو ،وبيف موضوعات أخرى مشابية في المرجعية المسرحية العالية ،ونجد أيضا
لجوءا إلى المنيج التاريخي ،حيث كمما كاف الناقد اجتماعيا ،فإنو يقوـ بدور المؤرخ لمتاريخ
لمتجارب المسرحية ،ويصنؼ مضامينيا في سياؽ تطور األفكار والتجارب والثقافات)).

()1

 1ــــ سميرة السباعي :
وقد حاولت الناقدة سميرة السباعي أف تقارب ىذا المنيج مف الناحية النظرية منذ نشأتو
في الوطف العربي وظروؼ نشأتو ،ومضامينو وغيرىا مف العناصر ،وتقوؿ عف ىذا المنيج
انو وجد تربة خصبة ومييأة في العالـ العربي ،بعد انتشار المد التحرري مف جية ،ومحاولة
()1

 سميرة السباعي ،جماليات تمقي المسرح ،ص.62-61331

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

تأسيس مشروع قومي يعطي لمتغير والثورة معانييا في الواقع االجتماعي واالقتصادي
والسياسي مف جية ثانية ،وما لوحظ عمى ىذا المنيج أنو يخمط بيف ما ىو اجتماعي وما ىو
واقعي بما يصعب الفصؿ بيف المنيجيف ،كما ترى سميرة السباعي.
((وقد كاف إيماف النقاد المسرحييف بالصراعات الطبقية ،وصراع البنيات االجتماعية ،وانتشار
أدبيات الماركسية والدعوة إلى االلتزاـ ،وربط األدب ربطا جدليا ،بالمعطى التاريخي والواقع
االجتماعي ،والعمؿ عمى ترسيخ قيـ الحوار ونقد المؤسسات ،ونقد الفكر الديني ،والغيبي
محفزات عمى توجيو قراءات ىؤالء النقاد نحو المضموف الذي ينتجو المسرح وقراءتو في
عبلقتو بالواقع الذي أفرزه وأوجده ،ويبقى المبس واضحا في ىذا المنيج ،ألنو يدعي االنتماء
إلى المنيج االجتماعي ،أحيانا وأحيانا أخرى ،تكوف مصطمحاتو ورؤاه واشتغاالتو ،منتمية
إلى المنيج الواقعي أكثر مف انتمائيا إلى المنيج االجتماعي مما يصعب معو ،وضع حدود
تفصؿ بيف المنيجيف ،وتستخرج خصوصيات كؿ منيا)).

()1

وىذه الدعوات إلى الكتابة الواقعية في األدب ،أو تبني المنيج االجتماعي في رأي سميرة
السباعي كانت وراء تبني القراءة التي تربط ما بيف األدب ومحيطو ،حيث تيتـ بنظرية
(االنعكاس) في األدب الذي ال يمكف أف يكوف محايدا أو منعزال عف سياقاتو االجتماعية
والتاريخية والوا قعية وترى السباعي أف في المسرح ترسخت الدعوة إلى تبني المسرح الواقعي
والمسرح االجتماعي معا ،إضافة إلى تبنييـ المسرح الممحمي ،والتجارب المسرحية األخرى
التي تستجيب لطموحاتيـ في تأسيس مسرح سياسي اجتماعي يخدـ التغيير ،ويساعد عمى
فيـ الواقع وتفسيره مف أجؿ تعييره وترى السباعي أف مسرح بريخت لـ يأت صدفة ،فقد تبنى
الماركسية ،وىذا ما حرؾ الوعي المسرحي عند المسرحييف العرب ،إما في كتابة النص
المسرحي أو في كتابة التنظيرات التي قدموىا إلحداث تغيير في نظرة الناس لممسرح(( ،لقد
بمور الصراع الثقافي واالجتماعي المضاميف المسرحية العربية في الخمسينيات والستينيات
()1

 المرجع السابؽ ،ص.62331
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مف القرف الماضي ،نتيجة الصراع الثقافي واالجتماعي الذي رسخ االىتماـ بدور المثقؼ
العضوي ورؤيتو الواقعية إلى العالـ ووعيو التاريخي الذي ىو جزء مف طبقتو ،وقد تبمور ىذا
المنيج االجتماعي في العبلقة المتماسكة والقوية بيف المثقؼ والناقد ،والناقد االجتماعي
والناقد الواقعي الذي كثؼ جيوده كي يكشؼ العبلقة االجتماعية والوعي بالبعد االجتماعي
لؤلدب ،وىذا ما وجيو إلى عمـ االجتماع كنمط مف أنماط تناوؿ الظاىرة األدبية ،ووجد في
الماركسية المنيج الصحيح لمتفكير ،وبالتالي االقتناع بأنيا المنيج األصمح لمنضاؿ ..واذا
كاف النقاد الذيف تبنوا المنيج االجتماعي قد أبانوا عف قدرتيـ الفائقة في البحث عف قدرات
النصوص المسرحية الواقعية ،فإنيـ كانوا يقربوف واقعية النصوص مف منيجيـ االجتماعي،
ويدعوف إلى الصدؽ الفني ،ويضعوف الفرؽ بيف النسخ لمواقع والتعبير الخاص عف ىذا
()1

الواقع)).

وترى سميرة السباعي أف النقاد الواقعيوف شكموا امتدادا طبيعيا لنقد الواقع في عبلقتو بالنقد
االجتماعي ،وترى أف أسموبيـ تميز بالحماسة والخطابة والتشدد في األحكاـ وترى أف ىذا
بعد وفاء لتعاليـ الواقعية الكبلسيكية ،وتنقؿ عف عبد الرحماف بف زيداف أىـ ما يتصؼ بو
النقد االجتماعي في عبلقتو الجدلية بالواقعية في السمات الآلتية:
 أف جؿ النقاد العرب ركزوا عمى المضموف وأىمموا الشكؿ بصفة شبو كمية. إبراز القيمة الوظيفية لؤلدب واعتباره أداة ميمة في الكفاح ،وسبلح مف أجؿ الدفاع عفوجود اإلنساف.
 اإللحاح عم ى إنسانية األدب االشتراكي كصفة تتسـ بيا الطبقات الشعبية التي لـ تفسدىاالماؿ وال التجارة وال الصناعة.

()1

 سميرة السباعي:جماليات تمقي المسرح  ،ص.63331
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()1

 -المراىنة عمى الطبقات ألنيا الوحيدة التي تقاوـ استغبلؿ اإلنساف لئلنساف

وتذكر

(السباعي) أمثمة عف النقاد الذيف تبنوا ىذا الموقؼ لتجاوز كؿ المقوالت التي كانت تتيـ
األدب بالرجعية واالنعزالية ومف ىؤالء ذكرت (عمر الفاخوري) ،محمود أميف العالـ ،عبد
العظيـ أنيس ،الذيف اىتموا بالمضموف والتزموا بقضايا المجتمع ،وأشاعوا الفكر العالمي بيف
جماىير الشعب ،ولكنيـ موزعيف بيف المنيج االجتماعي والنقد الواقعي ((وفي مجاؿ المسرح
نجد كثي ار مف النقاد ينطمقوف مف ىذا اإلطار العاـ كخمفيات نظرية ،أسيمت في بمورة تجربة
نقدية قدمت قضايا المنيج ،واشكاالتو كاشتغاؿ ،وكقراءة والتباس أحيانا ،يتوزع بيف المنيج
االجتماعي والنقد الواقعي ،ف ػػ((محمود أميف العالـ وفرحاف بمبؿ ورياض عصمت ،وعمي
عقمة عرساف وأمير إسكندر ،وغالي شكري وياسيف نصير..ييتموف بتحميؿ النص المسرحي
وعرضو بميؿ شديد نحو ربط األحداث المسرحية باألحداث االجتماعية ويعمموف عمى رؤية
البطؿ كممثؿ لشريحة اجتماعية تسيـ سمبا أو إيجابا في المجتمع وتامر الميدي ومحمد
الجزائري وصادؽ الصائغ وعمي مزاحـ عباس وأحمد فياض الفرجي وماجد السمرائي الذيف
كانوا يقارنوف بيف المسرح العراقي الواقعي منو والتجريبي والمسرح العالمي)).

()2

وتبدي الناقدة السباعي مبلحظة ىامة ىي أف الخطابات النقدية الواقعية مف داخميا كانت
تتبنى المنيج االجتماعي في النقد ،وقد دافعوا عنيا بغاية تركيب أصوؿ معرفية في النقد
المسرحي العربي ،في الخبلصة فإف العمؿ المسرحي ليس مجرد عمؿ فني ،وانما ىو عمؿ
نضالي ،الغاية منو تحقيؽ الوجود العربي الذي يحقؽ مف خبللو فنا مسرحيا راقيا ومتمي از
وىو طرح فرحاف بمبؿ الذي يتراوح بيف المنيج الواقعي والمنيج االجتماعي ،والذي يريد مف
خبللو أف يصؿ إلى مجموعة مف النتائج تحدد توجيو وىي:
 -1أف ىوية المسرح العربي تقوـ في إيجاد األشكاؿ الفنية المميزة لو.
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.65-64: -فرحاف بميؿ  :المسرح العربي المعاصر في مواجية الحياة،منشورات و ازرة الثقافة –الجميورية العربية السورية،1984
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 -2أف القدرة عمى جعؿ المضموف المعبر الواقعي عف الواقع االجتماعي في حركتو
التقدمية.
 -3االستفادة مف كؿ التجارب المسرحة األجنبية القديمة والحديثة.
 -4عدـ إىماؿ تاريخ المسرح العربي وواجبو القومي.
ويرى فرحاف بمبؿ أف وجود المسرح العربي مرتبط ومشروط بوجوب توفر ىذه
المقترحات ((أف البحث عف ىوية المسرح العربي :ىو البحث عف تحقيؽ الوجود القومي،
ضمف الواقع االقتصادي الواحد والتجمع السياسي الواحد مدعوما بالتاريخ المسرحي بكؿ قطر
عربي ،ال مف خبلؿ سكوف المجتمعات العربية اإلقميمية ،بؿ مف خبلؿ حركتيا التقدمية
الجمعية)).

()1

وترى الناقدة السباعي أف التجربة النقدية وقضية المنيج االجتماعي ،تمونت بسمات
األسئمة النقدية ،وتقفاف أماـ الظاىرة المسرحية العربية لمبحث فييا عف النبض االجتماعي
الذي تعيش فيو ،وقد حاولت إيجاد تمايز بيف الثقافة العربية والنقد االجتماعي الغربي ،مف
خبلؿ محاولة استيعاب المنيج بطرؽ جديدة تعيد قراءة الساحة العربية مف خبلؿ اإلبداع
المسرحي العربي ،مف خبلؿ قراءة ثقافة المبدع ،وحمولتو الفكرية ،وىذا ما أشارت إليو
والناقدة مف خبلؿ نجاح (عبد اهلل أبو ىيؼ) في كتاباتو التقدمية ،المميئة بالتقويـ اإليديولوجي،
ورؤيتو ارتبطت بأفؽ مظ مـ قاتـ ،وفيو أمؿ في ذات الوقت وىي رؤية مبنية عمى فيـ واع
ودقيؽ لمذات الفردية داخؿ الجماعة ،ووجية نظره ىذه موصولة إلى أساس مادي ،واجتماعي
وكما يبدو أف العبلقة بيف اإلبداع واالقتصاد ليست عبلقة آلية تماما أو كما يفيميا البعض،
بؿ ىي عبلقة جدلية قاتمة بيف األساس المادي لممجتمع والبنية الفوقية ،وبيذه الرؤية
والقناعة يكوف المنيج االجتماعي قد صب في الخطاب النقدي عند عبد اهلل أبو ىيؼ وأف
()1
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منيجو االجتماعي ىو أحد الروافد التي استقى منيا منيجو النقدي بأدواتو ،وترى (السباعي)
أف أبا ىيؼ قد ناصر كؿ المشتغميف بالنقد االجتماعي ،والدفاع عف واقعية األدب ،وجعؿ
النقد يربط ىذه الرىانات التي يبمورىا المسرح بالتحميؿ وبالكشؼ عف موقعيا في المجتمع
ووظيفتيا في التاريخ ،وعند طرح الناقدة السباعي لكيفية اشتغاؿ ىذا المنيج في النقد
المسرحي العربي حاولت تممس التقاطعات بينو وبيف المنيج الواقعي ،وكيؼ أف ليذا التقاطع
كاف منسوجا بإيديولوجية الناقد التي تعطي لمشروعو النقدي مشروعيتو وىو يؤسس أركانا
ودعائـ،بنقده .
 2ػ ػ ػ محمد فراح:
أما محمد فراح في كت ابو (المسرح المغربي بيف أسئمة الكتابة اإلبداعية والممارسة
النقدية ) يرى أف المسرح المغربي كاف قائما عمى التذوؽ واالنطباع في الستينيات مف القرف
العشريف ،وكاف اىتمامو منصبا عمى المضاميف الفكرية التي عجزت الصراعات والمنافسات
اإليديولوجية وسبب ذلؾ النزعة التحميمية السطحية لؤلدب ،وكذا مزجو لمذاتي بالموضوعي
بطريقة آلية وانطبلقو مف األحكاـ المسبقة ،مف خبلؿ اعتمادىا عمى كؿ ما ىو سياسي/
إيديولوجي ،عرض االىتماـ بما ىو فني وأدبي محض ،وىذه ىي المعوقات التي جعمت مف
النقد المسرحي في ىذه الفترة يمتاز بعدـ المصداقية والموضوعية ،ويشترط محمد فراح توفير
وجود ديمقراطي تسود فيو حرية الرأي والتعبير مما يؤدي إلى تطوير النقد المسرحي ،ألف
سيطرة الرأي الواحد تقضي عمى نزاىة النقد المسرحي ،وىذا ما دفع بالمسرحييف إلى البحث
عف أشكاؿ جديدة (( إف ىذه االعتبارات السابقة ىي التي جعمت المسرح المغربي يبحث عف
صيغ وأشكاؿ مسرحية جديدة ومتميزة تعتمد عمى بعض التنظيرات المسرحية ،وعمى الواقع
المغربي المعيش مبتعدة عف كؿ المؤشرات األجنبية التي عوضتيا بمميزات وخصائص
واقعية وفنية تعمؿ عمى تأصيؿ الظاىرة المسرحية ومغربتيا ،وفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة
إلى فترة السبعينات التي عرؼ فييا مسرح اليواة فترة خصبة وغنية حظيت باىتماـ النقاد
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والدارسيف الجامعييف ))( ،)1ويرى محمد فراح أف النقد المسرحي أماـ ىذه الوضعية وجد نفسو
مضط ار لبلستفادة في األبحاث النظرية الغربية ،وبالموازاة مع ذلؾ األخذ مف مخزوف الثقافة
العربية تماشيا مع طبيعة المسرح المغربي ،لكف اطبلع المغاربة عمى المناىج الغربية في
رأي محمد فراح غير كاؼ لبمورة نظرية منيجية مسايرة لظروؼ وحيثيات الواقع المغربي
الذي يختمؼ كؿ االختبلؼ عف الواقع الغربي لذلؾ فإف عممية االنفتاح عمى التجارب
المغربية يجب أف تخضع لمتجارب الذاتية والموضوعية التي تتحكـ في الذات العارفة
لئلنساف المغربي المطوؽ حتما بمجموعة مف العادات والتقاليد الحضارية التي ليا سمات
ومميزات خاصة»)2(.وىنا بدأت إشكالية النقد العربي الحديث خاصة عندما تعرؼ العرب
عمى كؿ مف بريخت وبراند لمو وقسنطنطيف ستانسبلفسكي ،وسارتر غير أف ىذا التأثير لـ
يكف ليؤدي إلى تغيير في الممارسة المسرحية ،أو عممية القراءة ،وىنا يستنتج محمد فراح أف
العرب ممزموف بأخذ الحيطة والحذر مف كؿ اتجاه حداثي في النقد األدبي عموما وفي مجاؿ
النقد المسرحي عمى وجو الخصوص وفي ذلؾ يقوؿ (( :نستنتج مف ىذا النص أف النقاد
المسرحييف المغاربة ممزموف بأخذ الحذر مف كؿ اتجاه حداثي في النقد األدبي عموما وفي
النقد المسرحي خصوصا إذا اعتبرنا أف الرجوع إلى الموروث الثقافي،والبعد العربي -في
الوقت الراىف -ضربا مف الحداثة ،فسواء استفاد النقد المغربي مف المناىج النقدية الغربية أو
عمد إلى توظيؼ بعض الطروحات النقدية العربية القديمة فإنو ينبغي أف يأخذ بعيف االعتبار
الظروؼ الموضوعية واإلطار النظري لمرجعياتو المعرفية التي تطبعيا سمات نوعية))(،)3
ومف أبرز المبلحظات األخرى التي قدمت في ىذا المجاؿ ،أف النقد المغربي مر بمجموعة
مف المراحؿ حاولت تخصيصو ،والتي ال تفسر إال بالرجوع إلى معطياتيا المعرفية والتاريخية
مف جية وتواجد الناقد المسرحي بيف ثقافتيف مختمفتيف ،ثقافة واحدة مف الغرب ،وثقافة قائمة
()1
()2
()3

 محمد فراح :المسرح المغربي ،ص.39 المرجع نفسو ،ص.40 المرجع نفسو ،ص.41313

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

عمى الموروث العربي اإلسبلمي ،قد جعمت النقد المغربي يقؼ مكتوؼ األيدي لفترة طويمة،
طبع فييا بسم اتيما المختمفة مما جعمو يفكر في بناء نقد عربي متميز ،ونقد مغربي استفاد
مف إيجابيات الثقافييف.
ويرى محمد فراح أف النقد االجتماعي قد بدأ بعد ىزيمة  67وحرب أكتوبر ،حيث
ركز عمى عبلقة األدب بالواقع االجتماعي ،وقد اعتمد ىذا النقد في بدايتو عمى مضاميف
األعماؿ المغربية ،حيث حايث ىذا النقد التجارب المسرحية مف خبلؿ التغيير االجتماعي
الذي أرادت أف تعكسو ،ولكف وفي الناقد المغربي في دور المسرح في التغيير االيجابي جعؿ
بعض المغاربة كعبد الرحماف بف زيداف يتجيوف إلى تأسيس نوع مف النقد الموضوعي الذي
ينطمؽ مف الممارسة األدبية االجتماعية ،التي برزت بفضؿ تبلقح المناىج الغربية والمغربية،
مـ أنتج عنده قراءات لؤلعماؿ المسرحية دعمت تحاليميا االجتماعية واإليديولوجية ببعض
المناىج الحديثة.
ويرى محمد فراح في ذلؾ ظاىرة إيجابية ألف ىذه المرحمة استطاعت مسح الضباب
عف وجو النقد المسرحي ،وأسيمت في بناء أسس فكرية أخصبت الساحة المسرحية المغربية،
ودفعت النقاد المغاربة إلى إعادة النظر في أدواتيـ وآلياتيـ النقدية التي أصبحت أكثر صدقا
ومنطقا وابتعدت عف التبلعب بالمصطمحات ،وىذا ما نتج عند خمؽ منيج تقعيدي لمنقد
المسرحي.
 3ػ ػ عبد الواحد بن ياسر:
لكف نشأة النقد المسرحي حسب ناقد آخر ىو عبد الواحد بف ياسر في كتابو (عشؽ
المسرح) نتيجة أو رد فعؿ عمى نقد الدعاية ،وقد قاـ عمى مفيوـ الوظيفة االجتماعية لمفف
ومف أكثر دعاة ىذا التوجو حسب رأيو ىو (محمد كرد عمي) في نياية القرف الماضي ،وقد
كاف ىذا المفيوـ قد تأثر بشروط المجتمع المصري التي كانت تدفع بالنقاد في ذلؾ الوقت
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إلى ضرورة المشاركة في الحركة اإلصبلحية ،وقد وجد الداعوف إلى االصبلح أف المسرح
ىو خير وسيمة وأداة لتبميغ المضاميف اإلصبلحية واحداث التغيير االجتماعي ،ويعطي الناقد
عبد الواحد بف ياسر ،مثاال عف نقاد ىذه الفترة والمتمثؿ في (فرح أنطواف) الذي يعد منظ ار
وناقدا في الوقت ذاتو ،جمع بيف التأليؼ والكتابة الصحفية والدعوة إلى اإلصبلح ،وكما كاف
يممؾ دراية واسعة باألصوؿ الفنية لممسرح ((ويأتي في مقدمة النقاد المسرحييف في ىذه الفترة
(فرح أنطواف) الذي كاف منظرا ،وناقدا مسرحيا عمى جانب كبير مف االستعداد والميارة
والعمؽ ،وجمع بيف التأليؼ المسرحي والكتابة الصحفية والنقد والدعوة إلى اإلصبلح
االجتماعي والسياسي ،وكاف (أنطواف) عمى دراية كافية وذا فيـ عميؽ لؤلصوؿ الفنية
لمتأليؼ المسرحي ،فنجده ويرجع ضعؼ التأليؼ في أيامو إلى وانعداـ حرية النقد والجيؿ
بحقيقو الفف المسرحي ،مف أجؿ نقده واعتبار الشرقييف المسرح عالما خياليا لتسجيو وقت
الفراغ ،وغياب قرائو في المغة العربية))( ،)1لذلؾ عرض ػ حسب ابف ياسر ػ جممة مف
األصوؿ الفنية التي يجب عمى المؤلفيف مراعاتيا ،حتى يقضوا عمى أسباب الضعؼ في
أعماليـ المسرحية ،وىذه األصوؿ أجمميا الناقد في:
 -1قدرة االختراع وقوة المخيمة.
 -2قوة الحركة.
 -3وحدة السياؽ وتجنب التفكؾ وتنوع الموضوع منعا لمممؿ والسأـ ،وسبر أغوار طباع
الشخصيات وأبعادىا االجتماعية.
 -4الدراسة النفسية واالجتماعية العميقة لمشخصيات والمواقؼ المسرحية.
 -5العناية بدراسة الفف المسرحي.

()1

 عبد الواحد بف ياسر :عشؽ المسرح ،ص.100311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

 -6التزاـ الحس الجمالي في المسرحيات مف حيث موضوعيا وشكميا

()1

وحسب ما ذىب إليو الناقد عبد الواحد بف ياسر فإف إيماف (فرح أنطواف) بضرورة
تعرؼ األدب العربي عمى اآلداب العالمية ،واألخذ منيا والتعرؼ عمييا عف قرب ،حتى
يتحسف التأليؼ المسرحي ،ويتحسف معو أداء الكتاب وتندرج ترجماتو عف المسرح العالمي
ضمف ىذا المنظور ،والحظ الناقد (ابف ياسر) أف (فرح أنطواف) ىو أوؿ مف أثار قضية
المغة المسرحية ،وقضية الفصحى والعامية في التأليؼ المسرحي عمى بساط التحميؿ والنقاش
وحاوؿ تقديـ إ جابة وحموؿ عممية لتمؾ المشكمة وفي ذلؾ يعمؽ (ابف ياسر) قائبل ((وذلؾ مف
خبلؿ مسرحية (مصر الجديدة ومصر القديمة) ،ويتأمؿ فكرة (فرح أنطواف) عف تكويف
المسرحية ،نجده ال يذكر رأيو في الشكؿ المسرحي ألف الشكؿ عنده ليس لو نفس أىمية
البناء ،كما تبيف رفضو لمشكؿ الكبلسيكي وبالتالي فبل لزوـ لذكره ،وىو لـ يرفض الشكؿ
الكبلسيكي فحسب بؿ رفض تراجيديا العقؿ الكبلسيكية وتفعيؿ تراجيديا العاطفة الرومنسية
فقوة االختراع- ،أي الخياؿ والمخيمة -مفيوـ رومانسي ،وشرط قياـ األدب الرومانسي.
والرومانسيوف جعموا العاطفة والجماؿ األىمية األولى في المسرح ،فنمقوا في تعبيراتيـ ،ىذا
فضبل في ثورتيـ عمى وحدة الموضوع ،وقوليـ بتنوع الموضوعات الجانبية التي تسير عمى
الخط األصمي لممسرحية)).

()2

والمبلحظة األخيرة التي أبداىا الناقد (عبد الواحد بف ياسر) عمى (فرح أنطواف) أف كتاباتو
تعتبر أوؿ عمؿ نقدي توجييي لممسرح ،وىو أوؿ مف طبقو في المسرح مف خبلؿ اقتباس
مسرحيتو (مصر القديمة ،مصر الحديثة) عف مسرحية ( اززا) ألميؿ زوال.
 4ــــ محمد سندباد:
()1
()2
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بينما يقدـ محمد سندباد في كتابو (الخطاب النيضوي في المسرح العربي الحديث)،
قراءة نقدية اجتماعية مغايرة لمقراءتيف السالفتي الذكر ،بداية مف عصر النيضة التي يقدـ
فييا آراء كثيرة حوؿ فيـ النقاد العرب ليذا المصطمح ،ىذا التعدد في فيـ المصطمح وسع
اليوة الزمانية التي يمكف أف يبدأ منيا المسرح مف جية ،كما أنو جعؿ ىذا المسرح تابعا
لممسرح الغربي الذي لو أكبر الفضؿ في ميبلد المسرح العربي ،والعبلقة بينيا ىي عبلقة
تكامؿ وقد كاف عصر النيضة قد امتاز بالعديد مف الظواىر رصدىا الناقد محمد سندباد
فيما يمي:
 إحياء التراث القديـ والتعصب لو مع اتخاذه مثاال يحتذى بو. نشوب معارؾ بيف أنصار القديـ وأنصار الجديد. تدفؽ المذاىب األدبية مف خبلؿ المطالعة والرحمة ،مع ظيور موضوعات جديدة. ظيور فنوف جديدة إما تأث ار بالغرب أو تمبية لحاجات المجتمع مثؿ الرواية والتمثيؿ (إنشاءمسارح وتأليؼ فرؽ وتأسيس المعاىد الفنية ووضع تمثيميات أو نقميا أو اقتباسيا) ،ويحدد
ىذا الناقد الخطاب النيضوي في الفكر العربي المعاصر بداية مف التيار اإلسبلمي الذي
ربطو بعده عوامؿ ساىمت في فرز ىذه الظاىرة وتنامييا منيا ىزيمة  ،1967امتداد التيار
االشتراكي في الوطف العربي ،وغياب مفيوـ الدولة عمى مستوى الواقع ،تمثؿ التيارات الفكرية
والسياسية السائدة في تحقيؽ التقدـ المأموؿ ،مساندة جيات أجنبية ليذا االتجاه لمضغط عمى
النظاـ الحاكـ ،يضاؼ إلى ذلؾ تفاقـ األزمات االجتماعية وتفشي االستبداد وقير السمطة،
ورأى ىذا التيار رد الؤلمة إلى جادة الصواب (الديف الحنيؼ) والقضاء عمى تيميش اإلسبلـ
وتقزيمو ،وقد التمس مشروعيتو كما يقوؿ سندباد مف:
أ -كثير مف النصوص الدينية تحث عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.
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ب -التاريخ اإلسبلمي شيد الكثير في االنتفاضات ضد السمطة الحاكمة وضد مظاىر
االنحراؼ التي عرفيا المجتمع وقادىا عمماء وفقياء.
ج _ ىناؾ أحاديث نبوية صحيحة بشرت بأف المستقبؿ سيكوف في نياية المطاؼ
()1

لئلسبلـ.

ونتج عف ىذه االعتبارات محاولة إقامة الديف كمو ،فرقع ىؤالء في مأزؽ اإلصبلح
اإلسبلمي في العالـ العربي ،حيث تعذر الفصؿ بيف ما ىو ديني وما ىو سياسي وبيف ما
ىو إسبلمي بما ىو أدبي وفني ،وقد كانت بداية الوعي القوي عند العرب بعد تفكؾ الدولة
العثمانية وظيور الحركات االنفصالية المتأثرة بالفكر القومي الغربي ،وقد تعزز مف خبلؿ
وحدة المغة واألدب والتاريخ والتراث الثقافي العربي ووحدة المصير المشترؾ ،مف خبلؿ
القضية الفمسطينية وضرب البحث والحركة الناصرية ويرى محمد سندباد أف ىذا الوعي قد
انشطر إلى ثبلث اتجاىات رئيسية:
 -1القومية العربية الحالمة باألمة العربية الواحدة.
 -2القومية العممانية التي ال تعترؼ بالديف كجزء مف القومية.
 -3القومية النظرية التي حفزىا المستعمر عمى الظيور لضرب الوحدة العربية.
ومع التحوالت التي عرفتيا المنطقة العربية أصبح الفكر القومي يتوزع في األشكاؿ اآلتية:
 اتجاه يجعؿ اإلسبلـ جوىر القومية العربية. اتجاه يبعد الديف عف القومية العربية ويتصورىا قومية عممانية ليبرالية._ اتجاه يعتبر القومية العربية إطا ار تتكامؿ فيو اإلشتراكية والوحدة،والعممانية (وحدة المصير)
()1

 -ينظر  :محمد سندباد :الخطاب النيضوي في المسرح العربي الحديث ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع- ،إربد-
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311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

_ اتجاه يعتبر القومية فضاء عرقيا وطائفيا.
()1

 -اتجاه يعتبر القومية شكبل متجاوزا.

ثـ يتحدث الناقد محمد سندباد عف التيار االشتراكي /اليسار العربي الذيف ظير في رأيو مف
أجؿ التغيير (الواقع االجتماعي) الذيف عانى مف التخمؼ والغبف والظمـ وقد عمد إلى الثورة
مف أجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية وقد ظير ىذا التيار بمظير المنقذ والمخمص بسبب
األوضاع المتردية اجتماعيا ،والتي أسيـ المستعمر واإلقطاع المحمي عمى إقامتيا عبر
وسائؿ الحكـ والقمع واالستبداد ،وبذلؾ وجدت النظرية الماركسية تربة خصبة في المجتمع
العربي.
أما عمى المستوى األدبي ،فقد سعى إلى التغير االجتماعي وفي ذلؾ يقوؿ محمد سندباد
(( عمى المستوى األدبي أمسى األدب ميدانا لمنضاؿ االشتراكي والوعي االجتماعي والتعبير
عف واقع اإلنساف وتطمعاتو مما ميد لظيور األدب الممتزـ أو الواقعية في األدب التي وسمت
بالمذىب التقدمي ،ىي وكؿ مذىب ينتصر لمجديد وينظر إلى المستقبؿ ،وييتـ بالقوى التي
تسعى لتغيير الواقع االجتماعي لصالح أوسع الطبقات االجتماعية ،بينما اعتبرت المذاىب
الرجعية تمؾ التي تنتصر لمقديـ وتؤثر الماضي عمى الحاضر والمستقبؿ ،وكاف وراء ىذا
التيار كتاب ونقاد وشعراء وقصاصوف وروائيوف ومسرحيوف أسيموا في كؿ المجاالت وعمى
كؿ المستويات مف أجؿ تعميؽ ىذا التيار الذي ظؿ يقوى منذ الخمسينات مف القرف العشريف
مما أعطى دفعة جديدة لؤلدب العربي ،حيث نشأ االختبلؼ في تقويـ المنتوج األدبي والغاية
مف األدب (الفف لمفف /الفف لمحياة) ،كما باتت الثورة عمى القديـ تشمؿ ما ألفو الناس مف

()1
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معايير في النقد واألدب بؿ أصبح دعاة التجديد السابقيف رم از ولممحافظة والرجعية تقاـ الثورة
عمييـ لصالح األدب االشتراكي)).

()1

ويخصص محمد سندباد الحديث عف الخطاب النيضوي في المسرح العربي الحديث مف
خبلؿ الموضوع وطريقة المعالجة ،وىو ىنا يفرؽ بيف خطابيف اثنيف ىما:
 -2الخطاب المسرحي النيضوي.

 -1خطاب النيضوي المسرحي.

في الخطاب األوؿ يذكر سندباد اإلشكاؿ النيضوي ،مف خبلؿ أعماؿ المبدعيف المسرحييف
تنظي ار ومسرحا فحضور اإلشكالية جنبا إلى جنب مع النيضة ،يعني مجموعة مف التيمات
التي تستبد باىتماـ المسرحييف المتعامؿ معيـ ،وىي تيمات تتمتع بالتعدد والتنوع والتداخؿ
فيما بينيا في رؤية موحدة تحكميا أحد التيارات الفكرية المرصودة وتحيط بيا جممة مف
المبلبسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية أفرزىا الواقع العربي الذي يرزح تحت
التخمؼ،وفي نفس الوقت يتوؽ إلى النيوض(.)2
أما الخطاب الثاني،فيحصر فيو نفس القمؽ النيضوي،ألف المسرح العربي لو ىمومو
وتطمعاتو ،وما دامت الثقافة عمى قدر وافر مف الخطورة داخؿ المجتمع ،وىي شكؿ مف
أشكاؿ تحدي المعاصرة ،لذلؾ تطرح عدة أسئمة – كما يرى محمد سندباد – منيا :
 ىؿ ال يزاؿ مسرحنا العربي موشحا أدبيا ،وذىبا إفرنجيا مسبوكا عربيا عمى حد تعبيرالنقاش؟
 ىؿ المضموف التراثي ىو ما يعطي لمسرحنا اليوية المفتقدة ؟ ىؿ عندنا شكؿ عربي أصيؿ ؟ ما الجديد الذي أتت بو لغة البيانات والتنظيرات والخطابات المقدماتية ؟()1
()2
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 ىؿ أبدعنا مسرحا عربيا لو مميزاتو وخصائصو أـ أننا ما زلنا نجتر ىاجس التأصيؿ ؟ -ىؿ تمثؿ روح العصر في إبداعاتنا المسرحية،وكؿ ما يثير سؤالنا النيضوي ؟

()1

واألكيد أف االجابة عف ىذه األسئمة ستكوف متباينو ،ونظ ار لخصوصية الواقع الفردي
والجماعي وكذلؾ كيفية التناوؿ وطريقتو ،قد أعطى الناقد محمد سندباد مثاال بتجربة
الناصرية مف منظور اجتماعي – خبلؿ مسرحية (لصفقة) لتوفيؽ الحكيـ – مف خبلؿ
تصويره الدقيؽ لوضعية الفبلحيف الذيف يسعوف دوما المتبلؾ األرض ،وىي تعبير صادؽ
عمى الييمنة األجنبية في شقييا االقتصادي والسياسي ،وتكشؼ عف ذلؾ الصراع بيف
البسطاء الكادحيف واالقطاع ،وىذه المسرحية في جوىرىا تقوـ عمى االختبلؼ الحاد بيف
مفيوـ الحياة قبؿ الثورة،ومفيوميا بعد الثورة  ،ويستمر محمد سندباد في تحميؿ ىذه المسرحية
مف خبلؿ أحداثيا  ،التي يسقطيا عمى الواقع االجتماعي  ،مف خبلؿ المنظور االشتراكي
واالجتماعي .
 5ــــ طامر أنوال:
أما بالنسبة لطامر أنواؿ في قراءتيا لمنقد االجتماعي في كتابيا (المسرح والمناىج
النقدية الحداثية) فإنيا تق أر ىذا النقد مف زاوية (الواقعية في المسرح) ،مف خبلؿ بحثيا أوال
عف مفيوـ الواقعية ،ثـ تربط الواقعية بثورة  1848بفرنسا عمى المستوى السياسي ،أما عمى
المستوى االقتصادي فتربطو بالصناعة والمنجزات العممية ،ثـ تعطي بعض نماذج الواقعية
عف التاريخ منيا:المسرحيات الرعوية ،وقد أعطت أمثمة عف بداية العبلقة بيف المسرح
والمجتمع مف خبلؿ ما تركو رشيد قسنطيني مف المسرحيات والسكاتشات ،وقد كاف يحمؿ
عمى أكتافو ميمة تصوير ومعايشة الواقع االجتماعي بكؿ تركيباتو تقوؿ طامر أنواؿ عف
أعماؿ رشيد قسنطيني (( فأعماؿ رشيد قسنطيني تشخيص لمجزائري بمغتو ،بصوتو ،بيمومو
بأتعابو بأغانيو ببساطتو ،وىي تصوير لواقع جديد ،بمغة سمسمة غنائية في عبلقة أفقية
( _)3محمد سندباد :الخطاب النيضوي في المسرح العربي الحديث ،ص 56:
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بمجتمعو ،الزواج مف امرأة ليا طفؿ مراىؽ مشاغب ،منحوس وأكوؿ ،وىي مقاربة جد
صريحة لواقع العبلقة المشتركة مع ''الربيب'' ويعري في ''جيت نتوب'' تصارع تصوريف
لممجتمع أنذاؾ ،وىي فصاحة الخطيب رجؿ الديف ،وعفوية ودراجة رشيد ورفيقو مف خبلؿ
وصؼ حاؿ ىؤالء ''الغوغائيوف ..يبدو أف الكاتب لـ يستورد شيئا أجنبيا ،ولـ يسوؽ لشيء ،
لغير الصدؽ والعفوية واالنتماء ليذه التربة ))(.)1
ونجد أف المتخيؿ الجماعي ىو الغالب ،والمؤسس لممشيد المسرحي ،مف خبلؿ مثاؿ
آخر ىو ''عبد الرحماف ولد كاكي'' في توظيفو لممداح واألغاني الشعبية مف خبلؿ أعمالو
(كؿ واحد وحكمو)  1966و(ديواف الكاركوز)  1964ويعمؽ الناقد عف الواقع الجزائري
السائد في تمؾ الفترة بأنو مختمؼ عف جيرانو (( فيو ينتمي إلى زمف الحساسية الجديدة ،بكؿ
تقمباتيا متأرجحا بيف ماض ذاكرتو المبتورة التي تصؿ إلى حدود تاريخية قريبة العيد جدا
وىي الفترة الكولونيالية ،ذاكرة غير مدونة ،ترتكز عمى التداوؿ التقميدي مف حكايات متناقمة
مف حيف آلخر مف ناحية ومف ناحية أخرى ،تدويف رسمي لعبلقة افتخار وتضخيـ في إطار
سرد ماضوي لؤلحداث ،ىذا االجتثاث يقؼ عنده سؤاؿ اليوية حائ ار عندما تصطدـ الذات
بظاىرة االغتراب ،ومف ثـ يتعذر إيجاد رابطة التواصؿ واالستم اررية بيف الذات و ثوابثيا بيف
الذات وماضييا))،

()2

وترى (أنواؿ) أف الواقعية كمذىب فني ليست فقط التزاـ إنيا استقراء

لمحاضر مف خبلؿ ولوج آلياتو األكثر عمقا لربط النتائج بالعمؿ ربطا دياليكتيكيا موضوعيا
يسمو عف الظرفي ،وتعطي الناقدة بعض الجزئيات الدقيقة منيا تنبؤ (تشيكوؼ) بسقوط
المجتمع البورجوازي قبؿ الثورة البمشفية ثـ تعطي الناقدة أمثمة عديدة عف األعماؿ المسرحية
مثؿ (حديقة الكرز) لتشيكوؼ و(النافذة) إلمانويؿ روببلس وغيرىما التي تجسد واقعية المغة،
وبساطة الحوار ،وذكر الحقائؽ ونقميا بأمانة مما أدى إلى بروز اإلخراج التاريخي الذي يدقؽ
في تفصيؿ المبلبس وتاريخانيتيا.
()1
()2
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وتتعرض الناقدة أنواؿ بعدىا إلى الواقعية النقدية مف خبلؿ تبيف مفيوميا (( تؤمف
الواقعية النقدية بإثارة األسئمة ،وليس يطرح الحموؿ ،وميما كاف نوع التساؤؿ وىدفو وطريقتو،
فيو جزء مف الشؾ الديكارتي الباحث عف أسرار العالـ الموضوعي والنفسي واالجتماعي،
وتساؤؿ بطؿ المسرحة النقدية ،يبدأ بنفسو بتاريخو ،بوجوده مقيما ومؤسسا اإلجابة عمى وعي
بما يحيط بو ،وعندما يستوي الوعي وحجـ المشكمة ينتقؿ بالتساؤؿ ليصبح تساؤال لفئة أو
جماعة .إف الواقعية النقدية ال تقدـ مف غير أف يتناوؿ الموضوع الذي يجعؿ الفرد ينتقؿ إلى
الوعي السياسي والى فيـ قيمتو التاريخية ،إف ىذا االنتقاؿ يوسع حدود الشخصية ويغير
بناءىا الداخمي ))( ،)1ثـ ذكرت تصنيؼ مسرح إبسف الذي يندرج ضمف (الدراما المعاصرة
الواقعية) أو دراما المشاكؿ.ثـ تذكر الناقدة ،الواقعية االشتراكية وتذكر تاريخيا ومكانيا الذي
ارتبط باالتحاد السوفيتي  1932مف خبللو وضعو حدا لمنزاعات النظرية التي شغمت رجاؿ
األدب السوفيتي منذ الثورة البمشفية ،وترتكز الواقعية االشتراكية عمى مبدأ بسيط ىو
( )partynostأو روح الحزب الذي ينادي بانتمائو لمفكر المينيني ثـ أضيؼ فيما بعد
مصطمح ( )narodnostويعني الروح الوطنية ،واف كاف مفيوـ لينيف يخالؼ ذلؾ ،حيث
تحدثت في مقاؿ سنة  1905حوؿ أدب الحزب  ،وعف استقبللية الفف عف اإليديولوجيا .إف
الفف في المنظور االشتراكي ىو فف إيجابي ،وعمى الكاتب المبدع احتراـ الخط العاـ
لممجتمع ،وطور لينيف (نظرية االنعكاس) حيث أف الفف ال يكوف لو صدى إال إذا عكس
الواقع الحقيقي ،واذا اكتفى بالوصؼ فإنو يتقاطع مع الطبيعييف لذلؾ لزـ حضور الكاتب في
النص مف خبلؿ ما يطمؽ عميو وبالنزعة ،وقد بنيت النقدية االشتراكية عمى ىذه األسس:
 -1روح الحزب.
 -2النزعة.
 -3الفكر الشعبي ( )Naroudostالمبني عمى الفمكمور والتقاليد.
()1
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 -4القالب :البطؿ النموذجي.
 -5صحة وحقيقة الوضعيات والشخوص.
 -6بساطة األثر والقدرة عمى استيعابو ،إذ إنو موجو لمعامة يحاوؿ توعيتيـ وتثقيفيـ ،وليذا
وجب التأثير عمى المتمقي لحثو عمى البطولة مف خبلؿ العمؿ والدفاع عف األفكار
()1

االشتراكية ؛أفكار الحزب.

وبعد ىذه المرحمة ظيرت مصطمحات أثرت فمسفيا وفنيا ومنيا( :االلتزاـ) أو األدب
الممتزـ التي كتب خارج البمداف االشتراكية ،لقد سعى النقد االشتراكي الممتزـ إلى التطابؽ بيف
اإلبداع والضمير الجماعي ،عمى مستوى القيـ والبنيات التركيبية ،وليس عمى مستوى
المضاميف ،وىذا ما يتطابؽ تماما مع الرؤية الماركسية :األنا الفردية ال تتحقؽ إال في
اإلطار الخمفي لممجتمع.
أما الواقعية السحرية التي تحدثت عنيا الناقدة (طامر أنواؿ) ىي مذىب واسع
االنتشار في المسرح ،وخاصة مسرح الطفؿ والسينما ؛وىو اتجاه أساسو الفانتستيؾ''
''الغريب'' الممزوج بالواقعي ،غير أنيا تمؼ بغرائبية تفقدىا أي حسف بالواقع ،ومف أبرز
روادىا الكاتب اإلسباني غابلاير غارسيا ماركيز ثـ تتعرض الناقدة لموسياف غولدماف والقضاء
اإليديولوجي لمنص الذي تأثر بالناقد الماركسي لوكاش ،وقد سبؽ وتطرقنا إلى ىذه المسألة،
ثـ تناوؿ الكاتب (راسيف) مف زاوية رؤية أو منظار غولدماف مف خبلؿ كتابو (اإللو الخفي)
وقد قسـ غولدماف مسرح راسيف في ليذه الدراسة إلى:
 -1ثبلثة تراجيديا جونزيست :تغير عف البحث المطمؽ ورفض التسامح وىي أندروماؾ
( )Andromaqueبريتنكيس ( ،)Britannicusبيرينيس (.)Bérénice
 -2مسرح غير تراجيدي يقيؿ التنازالت :باجازية ( )Bajazetايفيجينيو (.)Iphigénie
()1
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 -3عودة المأساوي مع فيد ار والمسرح المقدس وحضور اإللو في كؿ مف استير ()Esther
أتالي ()ahtalie
كما يفصؿ غولدماف بيف مستوييف مف الوعي االجتماعي:
 الوعي الواقع :وىو مجموع التصورات التي تحمميا الجماعة عف حياتيا ونوعية نشاطيامع اآلخر ومع ذاتيا.
 الوعي الممكف :وىو إدراؾ لتمؾ الطموحات التي يمكف أف تتحقؽ كيدؼ تسعى لموصوؿإليو الجماعة وىنا نممس الجانب الفكري والفمسفي الخاص بالفئة المستنيرة مف المفكريف
()1

واألدباء ذوي البصيرة الحادة.

ىكذا ق أر المسرحيوف المغاربة أو باألحرى النقاد المغاربة ،المنيج االجتماعي الذي كاف يسير
جنبا إلى جنب مع الم رحمة االشتراكية والماركسية التي تسود العالـ العربي في أنظمة الحكـ
وعمى المستوى السياسي مف خبلؿ الحزب الواحد ،والرئيس الواحد ،كأداة لمحاربة التخمؼ في
كؿ أشكالو ،مما أدى إلى استنياض اليمـ في المجاؿ الفني واألدبي بشكؿ عاـ ،وفي
المسرح بشكؿ خاص ،مف خبلؿ الدعوة إلى اإلصبلح،ػ ومحاربة كؿ رجعية في الفكر أو
األدب ،لكف ىذه القراءات كانت مختمفة ومتعددة بتعدد زوايا الرؤية التي يطؿ منيا واألدباء
والنقاد وحسب انتمائيـ المذىبي والديني ،وحسب الثقافة التي تمقوىا ،والمعارؼ التي ميروىا.
واذا عدنا إلى ذكر المبلحظات وتسجيؿ بعض النقائص التي الحظتيا عمى ىذه
النقود مف خبلؿ الرؤية النقدية ألصحابيا ونبدأ مف أوؿ ناقدة وىي ''سميرة السباعي مف
خبلؿ ما قدمتو سجمتو ىذه المبلحظات:
 -1ركزت في نقدىا لنظرية القراءة وفؽ المنظور االجتماعي عمى قراءة اإلنتاج المسرحي
العربي ،مف منظور تاريخي فقد تتبعت النقد االجتماعي والظاىرة المسرحية عمى العموـ عند
()1

– المرجع السابؽ ،ص.103-102
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العرب منفصمة عف تمؾ المرجعيات الغربية ،وعف مدى التأثر بالغرب عف طريؽ النص أو
النظرية ،وكذا غياب مبلمح األخذ ،وأشكاؿ االستيعاب والتأويؿ بعد القراءة.
 -2غياب الحديث عف كيفية تطوير العرب لمفف المسرحي (تأليفا ونقدا) ،ألف الكاتب ىو
أوؿ متمؽ لمثقافة المسرحية وتقنيات الكتابة والتاريخ والتراث وغيرىا ،وكيؼ حوليا بقدرتو
وامكانياتو الذىنية إلى عمؿ إبداعي ،سواء أكاف اقتباسا أـ ترجمة أـ خمقا ،وىؿ نجح في ذلؾ
أـ فشؿ.
 -3لـ تشر إلى أف المسرح في تمؾ الفقرة مع المنيج التاريخي لـ يكف يممؾ القدرة عمى
القراءة ،وغياب تمثؿ حقيقي لنظرية المسرح ،ولـ يكف النقاد يفكروف في قضايا المنيج أو
تطوير أدوات القراءة ،بؿ كاف أكبر ىميـ ما يتركو العمؿ المسرحي مف انطباع لدى
المتفرجيف/الجميور مف خبلؿ البحث عف قضية اجتماعية أو وطنية ،أو باختصار كاف
فيميـ لمنقد سطحي.
 -4لـ تظير الناقدة تمؾ القراءات المتعددة لمنص المسرحي ،التي تكشؼ عف القارئ
السياسي (الكاتب المسرحي) لممسرح السياسي واالجتماعي إال قميبل ،كما أنيا لـ تظير ىذا
النوع مف النقد بكؿ أطيافو وتجاربو ومعارفو ومقارباتو ،أما المبلحظات التي توجو إلى الناقد
عبد الواحد بف ياسر،فيي:
 اقتصر عمى ذكر ارتباط النقد المسرحي ،وفترة ظيوره. اكتفى بذكر مثاؿ واحد عف نموذج القراءة وفؽ المنيج االجتماعي ،المسرحي واحد ىو(فرح أنطواف) مف خبلؿ مسرحيتو (مصر القديمة ومصر الجديدة).
 عدـ ذكره أو إغفالو لمتقنية ألف لكؿ كاتب/ناقد خصائصو ومميزاتو وأدوات قراءتو،ومصطمحاتو ،ضؼ إلى ذلؾ ،المبلمح المشتركة بيف النقاد في فترة ما ،أو اختبلفيـ في
القراءة باختبلؼ ظروؼ التمقي ومبلبساتو.
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أما بالنسبة لمحمد سندباد ،فقد ركز عمى:
 االشتراكية والماركسية كحركة فكرية أدت إلى إحداث تغيير في مختمؼ مناحي الحياةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 التغيير الذي أحدثتو االشتراكية في ميداف األدب باعتبارىا حركة تغيير في مستوى الففمف خبلؿ المسرح في محاولتيا لتغيير حياة اإلنساف نحو األفضؿ وتخميصو مف التخمؼ
والتبعية.
 أف النيضة الغربية والعربية تتكامبلف في جميع العصور ،فالحضارة الغربية في نظرالبعض مدينة لمحضارة العربية اإلسبلمية ،ولوالىا ما عرفت الثقافة الغربية ىذا التطور
والرقي.
 غياب النقاد المنظريف لمتيار االجتماعي في المسرح العربي ،كما غاب أو غيب الكتابوالنقاد وأىـ أعماليـ المسرحية ،وظروؼ نشأة المسرح في الفترة االشتراكية وكيفية قراءة
العرب ليذا المسرح.
 المثاؿ الذي جسده في توفيؽ الحكيـ غير كاؼ لمحكـ عمى فترة بأكمميا أو عمى تياربذاتو ،إذ البد أف تتوافر مجموعة مف األعماؿ تشترؾ في الرؤية والخصائص والمنطمقات،
وبالتالي تتحد في النتائج.
 لـ يقؼ عمى التجارب الناجحة أو الفاشمة في المسرح العربي التي حاولت أف تتبنىاالشتراكية كرؤية ،والمفاىيـ االجتماعية كمنيج.
أما الناقدة طامر أنواؿ فإنيا اكتفت بتعريؼ الواقعيات ،دوف تحديد دقيؽ لتاريخ كؿ
واحدة ،يضاؼ إلى ذلؾ ربط تمؾ الواقعيات بالسياسة والمجتمع وكمفاىيـ فمسفية ،أما
تطبيقاتيا في األدب والمسرح فورد ذكرىا بصورة مقتضية.
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النموذج الوحيد الذي ذكر الباحثة كاف لرشيد قسنطيني وعبد الرحماف ولد كاكي مف
الجزائر ،وىي ال يمثبلف الواقعية في جميع تجمياتيا ،وانما يمثبلف بعض خصائصيا فقط.
التقسيـ الدقيؽ لمواقعيات :الواقعية االشتراكية ،الواقعية النقدية الواقعية السحرية ،لكف اغمب
النماذج بتطبيقية كانت غريبة دوف ذكر لممسرح العربي في جانبو النظري أو التطبيقي.
تخصيص لوسياف غولدماف بالدراسة مف خبلؿ الفضاء اإليديولوجي لمنص المتأثر بدوره
بالماركسي (لوكاش) بدوف إجراء أي تطبيؽ عممي ال مف األدب الغربي ،وال مف األدب
العربي ،وأعني تحديدا المسرح ،إال نموذج واحد وىو تحميؿ راسيف مف خبلؿ كتابة (اإللو
الخفي).
 6ــــــ شايف عكاشة
أما في مصر فقد خصص الناقد شايؼ عكاشة بابا كامبل لبلتجاه االجتماعي في كتابو
(اتجاىات النقد المعاصر في مصر) قسمة إلى فصوؿ ثبلثة( :بداية الدعوة االجتماعية
األدب في مصر ،المنيج الماركسي ،المنيج اإلنساني ،التحميؿ االجتماعي لؤلدب).
وقد بدأ الحديث عف الدعوة االجتماعية األدب ومف األدب اليوناني القديـ إلى األدب الغربي
الحديث متتبعا إياىا تتبعا زمنيا موضوعيا مف أفبلطوف وأرسطو إلى غاية لوسياف غولدماف.
أما في النقد العربي الحديث فيرى الناقد (شايؼ عكاشة) أف عمؿ النقاد العرب في
النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ال يخرج عف الظروؼ الخارجية لمعمؿ األدبي الذي اىتـ
بو نقاد الغرب وعمى رأسيـ تيف ،لوسيوف وسانت بيؼ وجوف لوميير ،وىازلنت وغيرىـ ،وقد
برزت عند العرب مف خبلؿ أعماؿ طو حسيف ،أحمد أميف جماعة الديواف سبلمة موسى
وىذا النوع مف النقد عرؼ السـ النقد السياقي ( ،)critique-contextualeوقد تميز في
ىذه المرحمة ،بالت نظيرات الحماسية وكخبلصة ليذا االتجاه يقوؿ الناقد عكاشة عنو مايمي(( :
في ضوء ما تقدـ ،نصؿ إلى أف االتجاه االجتماعي في النقد ييتـ بإبراز المضاميف
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االجتماعية لؤلثر األدبي ،والبحث عف مصدرىا الذي نشأت منو ،والى أي مدى تمكف
األديب مف تشخيص األوضاع االجتماعية واالقتصادية والتاريخية واألخبلقية التي عاشيا،
باإلضافة إلى حث األديب عمى مراعاة ىذه المعايشة في أعمالو..وبالتالي فإف ىذا االتجاه
قد يتطمب مف األديب أف يخترؽ جدار األديب ويخرج إلى المجتمع شاى ار موقفو مف
مشكبلت مجتمعة ومختمؼ قضايا وطنو)).

()1

يري شايؼ عكاشة أف حركة النقد األدبي في مصر قد عرفت تطو ار كبي ار في مطمع
القرف العشريف وذلؾ التصاؿ مفكرييا بالثقافة الغربية ،وقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ الثورة عمى
التقاليد األدبية القديمة وقد تجمى ذلؾ في شكؿ ثورة بيف (القديـ والجديد) وقد برزت بدايات
المنيج االجتماعي النظري في مصر ،مف خبلؿ تمؾ األحاديث أو المناقشات ،أو المعارؾ
األدبية والفكرية التي كانت قائمة بيف أبرز النقاد العرب ومنيـ أحمد أميف ،سبلمة موسى،
أميف الخولي ،توفيؽ الحكيـ ،العقاد وغيرىـ حوؿ قضية موقؼ األدب العربي –قديمو
وحديثو -مف المجتمع ،أما عف النقاد الذيف تبنوا ىذا المنيج فإنيـ ليسوا عمى درجة سواء في
فيمو وتطبيقو فأحمد أميف مثبل –حسب شايؼ عكاشة -يجمع مف أشتات المدارس األدبية
دوف التمييز بينيما ودوف مراعاة لمفروؽ ،ولـ يربط قضية االلتزاـ بنوع أدبي معيف ،ومف
خبلؿ ىذا أعطى الناقد عكاشة حكمو عمى أحمد أميف بأف تأثيره قميؿ في ميداف حركة النقد
التطبيقي مف خبلؿ تضارب أرائو وتناقضيا ،ىذا خبلؼ سبلمة موسى الذي أكسب الدعوة
النظرية إلى االتجاه االجتماعي في األدب العربي قوتيا مف خبلؿ كتابو (األدب اإلنجميزي
الحديث) حيث وضح فيو (( عف النزعة االجتماعية التي يتسمح بيا األديب االنجميزي،
وىاجـ في مقدمة الكتاب األدب العربي لخموه مف تمؾ النزعة ،غير أف سر ىجومو عمى
األدب العربي القديـ ال يمكف –كما سيتضح -في طبيعتو الفنية بقدر ما يمكف جنايتو عمى
األدب العربي الحديث ،إذ الحظ أف األدباء ال يزالوف يجعموف مف األدب العربي القديـ
()1
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غايتيـ المثمى وييتموف بأسموب الكتابة ،دوف أف يراعوا أسموب الحياة ،أو يراعوا في أعماليـ
األصوؿ الفنية أكثر مما تأخذىـ مشاكؿ المجتمع وقضاياه))(.)1
يقوؿ شايؼ عكاشة أف دعوة سبلمة موسى تبمورت عبر جميع أعمالو لكنيا تحديدا
نضجت مف خبلؿ كتابو (األدب لمشعب) ويعد ممخصا لكؿ النظريات االجتماعية التي تبناىا
في جميع أعمالو السابقة ،ويرى مف خبلؿ ىذا الكتاب أنو البد لمكاتب العربي أف يواكب
األدب الغربي ،وينفصؿ عف قضية األدب العربي القديـ حتى يحقؽ انتماءه لمشعب مف
خبلؿ العبلقة التي تربط األدب بالمجتمع ،وقد صاغيا في مجموعة مف المعايير ىي:
(المعيار االجتماعي ،والمعيار الماركسي ،والمعيار األخبلقي ،والمعيار اإلنساني) يضاؼ
إلييا معايير أخرى نستشفيا مف خبلؿ دعواتو المتكررة في بقية الكتب منيا( :أدب
االعتراؼ ،أدب األفكار).
أما المنيج الماركسي في األدب فمـ يظير إال بعد النصؼ الثاني مف القرف العشريف
وفي ذلؾ يقوؿ شايؼ عكاشة(( :والمنيج الماركسي ىو مف أبرز المناىج المنتشرة في النقد
المعاصر ،واذا كانت معالمو لـ تتضح في مصر ،إال بعد ثورة يوليو  ،1952حيف أخذت
تيارات الثقافة االشتراكية تتسرب إلييا ،فظيرت النزعة اليسارية في مجموعة مف النقاد مف
بينيـ محمد مفيد الشوباشي ،وعبد الرحماف الخميسي ،ومحمود أميف العالـ ،وعبد العظيـ
أنيس ،ومحمد مندور ،ولويس عوض ،وغالبي شكري وغيرىـ ممف كمؼ بالدعوة إلى ضرورة
االىتماـ بمشاكؿ المجتمع ،غير أف بعض ىؤالء النقاد قد تخموا عف الحماس المتطرؼ في
الدعوة إلى منيج اشتراكي يقوـ عمى أركاف ماركسية ،بينما غالى البعض األخر في األخذ
بحذافر النظرية الماركسية ،وقد فضمت االختصار عمى مف ظؿ متمذىبا بما يطابؽ المبدأ
الماركسي في النقد ،ولعؿ أىـ أولئؾ :محمود أميف العالـ ،محمد مفيد الشوباشي وعبد
الرحماف الخميسي ،وعبد المنعـ تميمة ،وأحمد محمد عطية ،وكاف مفيد الشوباشي مف أوائؿ
()1
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مف اعتنؽ الماركسية ،وظير تأثره بيا حيف عرض ألعماؿ النقاد الماركسييف الروس بالدراسة
والتحميؿ والترجمة ،أما محمود أميف العالـ فقد كاف ماركسيا في كؿ كتاباتو ،ولـ تكد تخمو
أية دراسة مف دراساتو النظرية أو الشخصية مف أثار الواقعية االشتراكية))(.)1
ويرى الناقد عكاشة أف ىناؾ نقاد متميزيف في فترة الستينيات مف القرف العشريف،
اتبعوا وأردفوا أعماليـ التطبيقية بنظيراتيـ وىي سمة يخمو منيا النقد العربي المعاصر ،ومف
ىؤالء عبد المنعـ تميمة ،وأحمد عطية ،وتتمخص أىـ القضايا التي طرحيا حسب عكاشة في
سؤاليف :ىؿ األديب حر في أف يمتزـ بقضايا أو مشاكؿ مجتمعو؟ وما ىو نوع ذلؾ االلتزاـ
وتمؾ الحرية؟ ثـ ما ىو مفيوـ الثقافة عندىـ؟ ،أي ماىي طبيعة العمؿ األدبي ووظيفتو
وقيمتو عندىـ؟ ،وباختصار فاألدب عندىـ ىو تصوير ايجابي لواقع االجتماعي ،ويرى
عكاشة أف ىؤالء األدباء يرفضوف أف يكوف األدب والفف مرآة لمواقع (انعكاس) ألف الواقع
في الفف واألدب أكثر غنى مف الحقيقة الواقعية ،فاألديب ال يصور الواقع تصوي ار فوتوغرافيا،
وانما يتخطاه إلى إكماؿ صورة الواقع ،متجاو از الواقع ،إلى تغطية النقص الموجود فيو ،كما
ربط أصحاب النقد الماركسي األدب والفف بالدفاع عف قضايا العمؿ والعماؿ لكي يكوف
األدب صادقا ومعب ار (األدب البروليتاري) كما ذكر عكاشة أف المنيج الماركسي ساىـ في
إشعاؿ الحرب عند طائفة مف النقاد حوؿ قضية الشكؿ والمضموف خاصة في الشعر ،حيث
يرى عبد المنعـ تميمة أف الشعر ثبلث تيارات لكؿ منيا أسموبو الخاص ومضمونو المميز.
ومف أبرز رواد التيار األوؿ ذكر عكاشة :أحمد شوقي ،وحافظ إبراىيـ فشعرىما اىتـ
بتصوير المشاعر القومية المصرية.
 التيار الثاني تمثمو جماعة الديواف ،وقد اىتمت ىذه المدرسة بالقضايا الخاصة الذاتيةعوض القضايا العامة الوطنيةػ ،وكذلؾ مدرسة (أبممو) التي مف أبرز أعبلميا محمود طو،
ومحمد أبي الوفاء ،ومحمد حسف إسماعيؿ*.أما التيار الثالث التي توفرت فيو شروط القبوؿ
( -)1شايؼ عكاشة اتجاىات النقد المعاصر في مصر ،ص.43
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حسب الناقد ،فيمثمو الشعر الذي ظير بعد الحرب العالمية الثانية ،ومف أبرز ميزات ىذا
الشعر حسب أميف العالـ:
 ارتباط الشاعر بالحياة االجتماعية. الصياغة الجديدة. المصدر الشعري أساسو نظرة الكفاح وتخندؽ الشاعر مع الشعب.أما جانب الرواية في مصر فيرى عكاشة أنيا ترتكز عمى مدى معاينة األديب لواقعو
وصدؽ تجا ربو ،وىنا يقسـ أحمد عطية الرواية إلى نماذج مختمة منيا ما تقاوـ بالكممات
والشعارات ،ورواية المقاومة الفردية ،وروايات المقاومة الجماعية أو االشتراكية ،وقد ضرب
لكؿ واحدة منيما مثاال تطبيقيا ،فالنموذج األوؿ تمثمو رواية (الشوارع الخمفية) لشكري عبد
العالي ،التي تقاوـ شخصياتيا االنجميز وعمبلئيـ ،مف مواقعيا الطبقية والفكرية مقاومة
كبلمية ،كما في رواية (األرض) لعبد الرحماف الشرقاوي التي كاف الصراع فييا جانبيا.
أما النوع الثاني فيو (نموذج المقاومة الفردية) تمثميا رواية (في بيتنا رجؿ) التي
تحوؿ فييا مف الشعارات والمظاىرات إلى المقاومة المسمحة مف خبلؿ بطؿ الرواية الحساف
عبد القدوس الذي فضؿ عدـ إشراؾ المجتمع في بطولتو.
أما النموذج الثالث فتمثمو رواية يوسؼ إدريس (قصة حب) التي كانت تؤمف بالناس
والمقاومة الشعبية.
وقد ركز شايؼ عكاشة عمى النظريات الغربية ومدى حضورىا مف خبلؿ التطبيقات العربية،
مرك از وجاعبل مف فشميا أو نجاحيا يتوقؼ عمى مدى مسايرتيا الدقيقة لمنظرية الغربية ،وأف
جميع النماذج العربية ال إبداع فييا وانما ىي انعكاس وظؿ لمرؤى الفكرية والنظرية الوافدة
مف الثقافة الغربية ،يضاؼ إلى ذلؾ إغفالو الحديث عف المضاميف الفكرية والسياسية وتمؾ
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التشكيبلت الحضارية والتغييرات السائدة في تمؾ الفترات مف حياة األمة العربية ،وخاصة
المنجزات المادية واقتصادية والعممية.
أما في مجاؿ المسرح فيرى شايؼ عكاشة أف االىتماـ بو كاف واسعا مف طرؼ النقاد
الماركسييف في مصر تحديدا ،وقد طبقوا في دراستيـ نفس المقاييس التي طبقوىا عمى
األنواع األدبية األخرى ،فقد جعموا مف مسرحية (أىؿ الكيؼ) لتوفيؽ الحكيـ أدبا رجعيا ،ومف
مسرحية (جميمة) لعبد الرحماف الشرقاوي أنيا مف عيوب المسرحية الشعرية التقميدية ،عمى
الرغـ مف محاولتيا الخروج عف البناء التقميدي الذي رسمو عزيز اباضة وأحمد شوقي ،وعمى
الرغـ مف االىتماـ الواسع بالمسرح إال أف شايؼ عكاشة لـ يذكر إال نماذج قميمة تعد عمى
رؤوس األصابع ،يمثميا رواد المسرح األوائؿ ،أما المتأخريف منيـ فمـ يذكروا ولـ تذكر
أعماليـ ،يضاؼ إلى ذلؾ غياب الحديث عف التنظير المسرحي في الساحة المصرية
خاصة وفي الساحة العربية عمى وجو العموـ ،في تمؾ الفترة مف عمر األمة العربية ،فبل
يمكف أف نفصؿ بينيما ،ألنيما سا ار جنبا إلى جنب خاصة في المجاؿ األدبي ،وأخص
بالذكر المسرح ،فقد أخد جميع أدواتو ونظرياتو مف الغرب إثر عممية الترجمة واالحتكاؾ ،أو
عف طريؽ تمؾ النظريات التي أخذىا العرب عف الغرب ،واستثمروىا عف كتب مدعومة
بالشروح واألمثمة المستمدة مف الواقع العربي فك ار وأدبا وفنا ،وقد أثاروا فييا عدة قضايا
نظرية ،كأدب االلتزاـ ،التجديد ،الشكؿ ويشمؿ المنيج االجتماعي االتجاه اإلنساني الذي
يربط األدب بالحياة وىذه القضية بدأت مف زمف أفبلطوف وأرسطو ،وقد تبنى بعض الدارسيف
في مصر ىذه الفكرة (عبلقة األدب بالحياة) كمنيج في األدب والنقد ،وىـ ال يتقيدوف بطبقة
معية أو فكرة خاصة  ،وانما تشمؿ نظرتيـ الحياة كميا،ومنيجيـ ىذا خميط مف الفمسفات
واالتجاىات المختمفة ،وىـ ال يتقيدوف بتوجو معيف ،وانما يسيروف وفؽ المنيج اإلنساني
العاـ ،ومف أبرز أعبلمو :لويس عوض ،محمد مندور ،عبد القادر القط ،غالي شكري ،عبد
المحسف طو بدر ،حامد النساج ،صبري حافظ ،جبلؿ العشري ،سامي خشبة ،فؤاد دوارة،
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رجاء النقاش ،ويعض أعماؿ أحمد كماؿ زكي ،سيير القمماوي ،محمد غنيمي ىبلؿ ،شكري
عياد ،إبراىيـ عبد الرحماف ،يدوي طبانة.)1(...
قد خصص شايؼ عكاشة خمسة أعماؿ لخمس شخصيات ،رأى أنيا تمثؿ مجتمعة،
أكمؿ خصائص ىذا المنيج ومعالمو في النقد األدبي المعاصر في مصر ،وأوؿ مف وقؼ
موقفا إنسانيا عاما في االيديولوجية التي يصدروف عنيا ىو لويس عوض ،الذي بدأ ماركسيا
في بداية حياتو مف خبلؿ أعمالو األولى ،لكف تخمى عف ىذا المنيج في أعمالو البلحقة
واختيار المنيج اإلنساني الذي يقوـ عمى مبدأ (األدب لمحياة) ،وكذلؾ محمد منذور الذي
أخمط بيف المناىج فقد اعتنؽ المذىب الجمالي والتأثري واالجتماعي ،وحاوؿ ربطيا
(المذاىب) بفكرة (األدب لمحياة) ،وىذا ما دىب إليو عبد القادر القط الذي تبنى النزعة
الحضارية في الدراسة النقدية ،وتنطمؽ ىذه األخيرة مف أف العمؿ األدبي يتفاعؿ في تطوره
مع حضارة المجتمع الذي نشأ فيو ،وما يمكف قولو أخي ار أف العمؿ األدبي يحتفظ بشخصيتو
الفنية بالرغـ مف وظائفو المتعددة ،والشيء نفسو يقاؿ عف غالي شكري الذي بدأ ماركسيا في
أوؿ حياتو وانتيى انساني المصير والكفاح ،وىي نفس القضية التي انتيى إلييا عبد المحسف
طو بدر التي مفادىا أف ميداف األدب ىو الحياة اإلنسانية ،ويذكر عكاشة سبب اختياره ليذه
العينة قائبل(( :اقتصارنا عمى ىؤالء النقاد الخمسة –كما قمنا -ليس ألنيـ يمثموف المنيج
اإلنساني أفضؿ مف سواىـ ،وانما ألنيـ يمثموف شبو سمسمة متصمة الحمقات في نمو ىذا
المنيج وتطوره في النقد األدبي المعاصر في مصر ،واف كاف ىذا ال ينفي وجود اختبلفات
جزئية – في مختمؼ آرائيـ النقدية -حوؿ قضية عبلقة األدب بالحياة))(.)2
وذكر الناقد عكاشة أف ليذا المنيج ميزات ذكرىا محمبل إياىا ،وسأحاوؿ تقديميا في
شكؿ نقاط:
( -)1شايؼ عكاشة اتجاىات النقد المعاصر في مصر ،ص.73،74
()2
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 -1اتساع مجاؿ دعوتو (األدب لمحياة) ليشمؿ خصائص المناىج األدبية األخرى.
 -2دعاتيا حاولوا الجمع بيف الفمسفة االشتراكية والفمسفة الوجودية.
 -3موقفيـ مف وظيفة األديب الذي يساىـ في تمييد الطريؽ لحياة إنسانية أفضؿ.
 -4لـ يرتض ما رفضتو النظريات الواقعية التي ترتبط اإلنتاج الفني بالحياة ،دوف إغفاؿ
لممقومات الفنية.
 -5يفضؿ التجربة المعاشة عمى التجارب الماضية.
 -6ال بسمب األديب حريتو.
 -7يرفض ىذا المنيج مذىب الفف لمفف.
 -8االىتماـ بالمضموف اإلنساني والصياغة الفنية أو تحقيؽ الربط بيف مضموف العمؿ الفني
وأدوات التعبير التي اختارىا األديب.
 -9ال يمانعوف أف يستعمؿ األديب المغة العامة في بعض أعمالو ،أو في أجزاء معينة
كالحوار ،بشرط أف يتطمب العمؿ األدبي نفسو وجود المغة العامية.
ويبلحظ شايؼ عكاشة أف النظرية قد طغت عمى التطبيؽ في ىذا المنيج ((ولئف كانت
اآلراء النظرية عند أصحاب المنيج الماركسي قد طغت عمى دراستيـ التطبيقية ،فإف النقاد
اإلنسانييف قد تخمصوا مف ى يمنة الدعوة النظرية عمى األعماؿ التطبيقية ،غير أف الرواد
األوائؿ منيـ –وأخصيـ لويس عوض ومحمد منذور -ظموا ينزعوف إلى التنظير أكثر مف
اىتماميـ بالتطبيؽ ،وميما يكف مف ضعؼ التطبيؽ في بداية المنيج اإلنساني ،فإف ىذه
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المرحمة لـ تخؿ مف األعماؿ التطبيقية وآية ذلؾ الدراسات التي قدميا دعاتو في مختمؼ
األنواع األدبية))(.)1
وذكر (عكاشة) أف لويس عوض قد درس القصة والمسرحية باإلضافة إلى الشعر
الذي ركز فيو عمى تتبع ديواف (أشواؽ إنساف) لعبد الرحماف الخميسي ،بينما اىتـ عبد القادر
القط بجميع األشكاؿ األدبية مف بينيما دراسة لشعر :محمد الفيتوري ومحمود درويش ،كما
اىتـ غالي شكري في دراساتو بمختمؼ األنواع األدبية وخاصة المسرحية منيا ،فقد درس
مسرحية (أىؿ الكيؼ) لتوفيؽ الحكيـ كما تناوؿ عبد المحسف طو بدر في روايتو (األرض)
تناوال إنسانيا وكذلؾ رواية (الفبلح) وفي آخر ىذا المبحث يخرج الناقد شايؼ عكاشة
بمجموعة مف الحقائؽ حوؿ تمؾ اآلراء النظرية واألعماؿ التطبيقية أذكر أىميا:
 -1أف المنيج اإلنساني قد ألـ أصحابو باألسس الفمسفية والمنيجية في التنظير والتطبيؽ
عمى السواء ،قد تخطى بعض األخطاء التي وقع فييا المنيج الماركسي ،نتيجة ضعؼ
القاعدة المن يجية التي بني عمييا أصحابو أحكاميـ ،والدعاية النظرية الناقصة التي انطمقوا
منيا.
 -2ونتيجة ارتكاز ىؤالء النقاد عمى قاعدة سميمة:
أ -خمت دراستيـ مف التعسؼ في محاكمة األديب ،ومف الشطط في تفسير األعماؿ األدبية
وتقويميا.
ب -تخمص نقدىـ التطبيقي مف ظاىرة الفصؿ بيف المضموف والشكؿ.
ج -واكبت أعماليـ التطبيقية دعوتيـ النظرية.

()1

 المرجع السابؽ ،ص.82311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

 -3لـ يقتصر المنيج اإلنساني عمى استخراج القضايا الفردية أو القضايا االجتماعية ،ما
ىما سوى وسيمة لتحقيؽ العامؿ اإلنساني في األدب والفف.
 -4ومف خبلؿ ىذه الخصائص نصؿ إلى أنو ليس مف الغريب أف يكوف المنيج اإلنساني
في النقد األدبي المعاصر في مصر قد نشأ كرد فعؿ لممنيج الماركسي المناقض لكؿ تمؾ
الخصائص التي انفرد بيا المنيج اإلنساني(.)1
أما فيما يخص التحميؿ االجتماعي لؤلدب فقد بدأت تتحدد مبلمحو في الخمسينيات مف
القرف العشريف ،حي ث تأسست المعاىد لدراسة

األعماؿ األدبية في ضوء نظريات عمـ

االجتماع ،وقياـ ىذه المعاىد لـ يعؼ ىذا المنيج مف التخمؼ عف مواصمة ازدىاره ،كغيره
مف المناىج التي تفرعت عف عمـ اجتماع المعرفة (( وربما يرجع سر ىذا إلى طبيعة العمؿ
األدبي نفسو ،والى رفض بعض النقاد والدارسيف التفسير االجتماعي لؤلدب ،منطمقيف مف أف
العمؿ األدبي مستقؿ عف العموـ ،ولعميـ يساندوف ىنا األدباء والفنانيف الذيف يرفضوف أف
تتناوؿ أعماليـ بالدراسة مف الوجية العممية ،فضبل عف أف عمـ االجتماع األدبي يعاني مف
العجز عف الربط بيف مضموف العمؿ األدبي وشكمو ،القتصاره عمى تحميبلت الظواىر
االجتماعية التي يتضمنيا العمؿ األدبي ،باإلضافة إلى ىذه المشكبلت النظرية ،ىناؾ
مشكبلت منيجية تواجو قياـ عمـ االجتماع األدبي والمقصود بالمشكبلت المنيجية،المياديف
الرئيسية التي تدور في رحابيا الدراسات السوسيولوجية لؤلعماؿ األدبية ،وقد اختمفت
الدارسوف حوؿ تحديد ىذه المياديف غير أف اختبلفيـ ليس جوىريا ،إذ أنيـ ال يختمفوف سوى
في تحديد بنود شكؿ المنيج الذي يسيروف عميو في الدراسة السوسيولوجية ،أما اإلطار العاـ
لممنيج فواحد عندىـ ،وقد يتجمى بيذا -مثبل -في دراستيف قاـ بإحداىما (البيرميمي) وقدـ
الثانية (روبير اسكاربية))(.)2
()1
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وحسب شايؼ عكاشة فإف مجاالت بحث عمـ االجتماع األدبي في (المؤلؼ ،العمؿ
األدبي والجميور) مف خبلؿ كتاب (مشكبلت سوسيولوجية األدب) أللبير ميمي ،ويقترح في
تمؾ المجاالت بالنسبة لممؤلؼ دراسة وضعيتو االقتصادية ومكانتو االجتماعية ،أما فيما
يخص العمؿ األدبي فيقترح ضرورة الدراسة السوسيولوجية لؤلجناس والموضوعات
والشخصيات واألساليب ،أما بالنسبة لمجميور فيرى دراسة عممية االتصاؿ ومدى نجاح
العمؿ األدبي في انتشاره بيف الجميور.
أما فيما يتعمؽ بروبير اسكاربيو في كتابو (سوسيولوجية األدب) فقد ركز في ميداف
عمـ االجتماع عمى ثبلثة عناصر ىي( :إنتاج األدب،تسويقو ،واستيبلكو) أما فيما يخص
إنتاج األدب فإف تناولو مف طرؼ الكاتب باعتباره منتج السمعة األدبية (( ،ويبحث األوضاع
االقتصادية لمكاتب ومشكمة تموينو ،ومينتو األصمية التي يقتات منيا ،ثـ يكشؼ عف
انتماءاتو الطبقية ،كما يناقش فكرة األجياؿ األدبية التي تتكوف مف مجموعة متجانسة مف
األدباء يتصدروف الحياة األدبية في كؿ حوالي تسعيف سنة ،ثـ يرى ضرورة االىتماـ
بالجوانب االجتماعية واالقتصادية الخاصة بمشكمة ''تسويؽ'' اإلنتاج األدبي ،وضرورة
مناقشة طبيعة عممية التسويؽ أو النشر والعوامؿ التي تتحكـ فييا في مختمؼ المجتمعات،
ودور وسائؿ اإلعبلـ والدعاية ،في ترويج الكتب أو كسادىا مع االعتماد في كؿ ىذا عمى
البيانات اإلحصائية ،وفي المجاؿ الثالث (استيبلؾ األدب) يرى ضرورة مناقشة العبلقة التي
تربط العمؿ األدبي بجميوره ،ومدى نجاح العمؿ األدبي ودوافع استيبلكو ،والظروؼ التي
تحيط بمطالعتو))(.)1
وقد الحظ عكاشة نقطة االختبلؼ بينيما ،التي تكمف في المجاؿ الثاني والمتمثمة في
(سوسيولوجي ة العمؿ األدبي) ،أما فيما يخص االتفاؽ بينيما فأف العناصر الثبلثة التي

()1

– المرجع السابؽ  ،ص.102،103
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اقترحيا (اسكاربية) جمعيما العنصراف األوؿ والثالث (سوسيولوجية المؤلؼ ،سوسيولوجية
الجميور) في منيج البيرميمي.
ويرى شايؼ عكاشة أف عمماء االجتماع يدرسوف األدب كظاىرة اجتماعية مستغميف
نظريات عمـ االجتماع ،ومف ثـ طرح عكاشة سؤاال مفاده :ىؿ يدخؿ عمـ االجتماع األدبي
في باب النقد األدبي؟ واإلجابة عف ىذا السؤاؿ تتجمى حسب رأي عكاشة مف خبلؿ تتبع
إحدى الدراسات التطبيقية التي تبنت عمـ االجتماع في دراسة العمؿ األدبي ،والمتمثمة في
دراسة رواية (العيب) ليوسؼ إدريس ،مف طرؼ السيد ياسيف ،وقد وصؿ بعد تتبعو ألحداث
وشخصيات الرواية ألخصو في شكؿ نقاط حسب ما يمي:
 -1يمكف تفسير ىذه الرواية باعتبارىا وثيقة تصمح لبلستعانة بيا في البحوث العممية في
ضوء منيج (الظواىر االجتماعية المنحرفة).
 -2ىذه الرواية (العيب) أشبو ما تكوف بدراسة عممية منيجية منظمة فيما يطمؽ عميو في
عمـ االجتماع (دراسة الحالة).
 -3تفسير سموؾ شخصيات الرواية مف خبلؿ رؤية عمـ االجتماع يتجمى في محاولة تعميؿ،
وىو ما يسمى في عمـ اإلجماع (الثقافة اإلجرامية)التي ليا قيميا الثابتة.
وقد أجاب شايؼ عكاشة عف السؤاؿ الذي طرحو مف قبؿ و المتمثؿ في عبلقة عمـ
االجتماع األدبي بالنقد األدبي (( وبغض النظر عف أف الميتميف بعمـ االجتماع األدبي ىـ-
في الغالب -عمماء االجتماع الذيف يتحدوف األثر األدبي مجرد وثيقة تاريخية الكتشاؼ
الظواىر االجتماعية التي تميز بيا عصر مف العصور أو جيؿ مف األجياؿ أو مجتمع مف
المجتمعات أو أمة مف األمـ..فإف عمـ االجتماع كما اتضح لنا مف دراسة (السيد يسف)
والمنيجيف الذيف وضعيما (ألبير ميمي) و(اسكاربية) يحاوؿ فيـ الظواىر االجتماعية مف
خبلؿ الرؤية األدبية.وعندئذ يصبح فيـ األدب مجرد وسيمة لمعرفة الحقائؽ االجتماعية
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الكامنة فيو ،ومف البدييي حينئذ ،أف تكوف القيمة االجتماعية التي يجنبيا المحمؿ االجتماعي
لؤلدب مختمفة عف القيمة الفنية التي قد يصؿ إلييا الناقد األدبي في تحميمو لنفس العمؿ،
ولعؿ ذلؾ يرجع إلى اختبلؼ الرؤية عندىما ،فرؤية المحمؿ االجتماعي تنصب عمى ما
يتضمنو العمؿ األدبي مف حقائؽ اجتماعية ،وفي ضوء تمؾ الدالالت يكوف حكمو –إذا كاف
لو حكـ -عمى العمؿ األدبي بالجودة أو الرداءة ،بينما يتوسؿ الناقد األدبي بالظروؼ
االجتماعية التي أحاطت نشأة العمؿ األدبي –وقد يتجنبيا -لسبر أبعاد دالالتو وفيميا ،كما
أف منيج عمـ االجتماع األدبي يكثر مف استغبلؿ النظريات االجتماعية –وقد يتعسفيا -في
تحميمو لؤلعماؿ األدبية ،ويحاوؿ أف ينسج

عمييا مقوماتو لشخصيات العمؿ األدبي

وأحداثو))(. )1ويقوؿ عكاشة أنو رغـ الفروؽ بيف التحميؿ االجتماعي لؤلدب والنقد األدبي لكف
ىناؾ مف يرفض ىذه التفرقة ومف ىؤالء (ديفيد ديتشس) و (لوسياف جولدماف) و (إدويف
جرينمو).
وىذه الدراسة التي قدميا شايؼ عكاشة قد ألمت بجميع عناصر القراءة االجتماعية
لمعمؿ األدبي في شتى أشكاليا واتجاىاتيا إال أنيا ركزت كؿ جيدىا التطبيؽ عمى الشعر
والرواية بصفة خاصة ،واقصت المسرح إال في القميؿ واليسير منيا ،يضاؼ إلى ذلؾ الشرح
الوافي لمنظريات الغربية فيما يخص أنواع الواقعيات واتجاىاتيا االجتماعية عند الغرب ،في
حيف ذكر تأثيراتيا وامتدادىا في الساحة العربية ،مف غير إشارة إلى تنظيراتيا العربية أو
باألحرى مساىمة العرب في اغناء ىذه النظريات.
 7ــــ خيري شمبي:
ىناؾ قراءة أخرى قاـ بيا خيري شمبي في كتابو (في المسرح المصري المعاصر) حوؿ
القراءة االجتماعية لمنص األدبي مف خبلؿ (المضموف االجتماعي) لمسرح يوسؼ إدريس،

()1

  ،شايؼ عكاشة اتجاىات النقد المعاصر في مصر ،ص .106،107311
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ىذا األخير لقي نجاحا باى ار في مجاؿ القصة القصيرة ،التي أجاد بناءىا ورسميا ،وقصصو
كميا تحفؿ بالحركة والدينامية والمشاىد المكتممة المحبوكة حبكة درامية مسرحية ،وىنا
يستشؼ شايؼ عكاشة ميؿ إدريس إلى المسرح ((كما في قصة (جميورية فرحات) مثبل أو
(قصة حب) أو قصة (حادثة شرؼ) وقصة (الحراـ) عمى وجو أخص ،وقصة (طبمية مف
السماء) وقصة (شيخوخة بدوف جنوف) وقصة (أ -األحرار) وقصة (الوجو األخر) وقصة
(أبو اليوؿ) وعديد مف القصص األخرى ،ال شؾ أننا نحس أف المؤلؼ قي كؿ ىذه القصص
يضع شخصياتو ،في موقؼ معيف ثـ يعطييا قصة حافمة بكؿ اإلمكانيات الدرامية مف خبلؿ
ىذا الموقؼ،وال أعتقد أف أحدا ينكر أف ىذا األسموب أقرب المسرح،وقد يبدو مف الواضح
أنني اتيـ قصص المؤلؼ بالنقص القصصي ،ولكنني عمى العكس مف ذلؾ أؤكد أنو لوال أف
في أعماؽ الؤلؼ موىبة قصصية طافحة تستطيع أف تصيغ كؿ رؤاه بصيغة قصصية،
لجاءت أغمب قصصو مسرحيات مف ذوات الفصؿ الواحد ،إف الموقؼ القصصي أو
المحظة ،في قصص يوسؼ إدريس غالبا ما يكوف موقفا مسرحيا بطبعو))(.)1
ومف تجارب يوسؼ إدريس في الكتابة ذكر الناقد خيري شمبي نموذجاف أوليما قصة
قصيرة بعنواف (جميورية فرحات) ثـ حوليا بعد ذلؾ إلى مسرحية ،والعمؿ الثاني ىو مسرحية
(ممؾ القطف) ،ىذه األخيرة تعتبر –في رأي خيري شمبي -أوؿ عمؿ مسرحي يقدـ شخصية
الفبلح المصري عمى حقيقتيا دوف تزييؼ ،وكانت الشخصية قبؿ ىذا العمؿ نموذجا لمسخرية
واإلضحاؾ ،وفي رأي الناقد شمبي فإف مسرحيتي يوسؼ إدريس (ممؾ القطف) و (الناس المي
تحت) يمثبلف بداية ثورة فكرية اجتماعية عمى المسرح المصري ،فإلى جانب المضموف
االجتماعي والفكري الذي يصعد إلى خشبة المسرح ألوؿ مرة نرى أف المسرح كنمط فني
يتخذ شكمو األصيؿ واألكثر مف ذلؾ ينتمي إلى مدارس معينة ،وقانوف الحياة الذي يؤمف بو
يوسؼ إدريس
()1

ىو قانوف الممكية الفردية ،قانوف الرغبة في االستحواذ والسيطرة وحب

 خيري شمبي :في المسرح المصري المعاصر :دار المعارؼ ،القاىرة ،1981 ،ص.50،51311
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السمطة ،ومف المضاميف األخرى في أعماؿ يوسؼ إدريس نذكر موضوع (الخوؼ) في
مسرحية (المحظة الحرجة) ويعتبر ىذا الموضوع موضوعا دراسيا مف الطراز األوؿ ،وىو
موضوع محفوؼ بالمخاطر لفرط دقتو كما يرى شمبي ،وتعتبر ىذه المسرحية تقرير مصير
عمى المستويف :الفردي والجماعي ،تقرير مصير فرد ىو في نفس الوقت تقرير لمصير
الجماعة داخؿ الوطف ،وتقرير مصير الوطف ىو في حد ذاتو تقرير لمصير الفرد،
والشخصية المسرحية في رأي الناقد شمبي ،ىي شخصية فرفور في جميع أبطاؿ يوسؼ
إدريس(( واذا كانت الفرفورية موزعة بيف أغمب أبطاؿ يوسؼ إدريس ،ولكف بنسب متفاوتة
ومختمفة في جوىرىا فإف (مفيوميا) مع ذلؾ لـ يكف قد تكوف بعد في ذىف المؤلؼ ،أما وقد
تكوف وأصبح ذا فمسفة واتجاه وتكونت لو (نظرية) فإف المؤلؼ تبعا لذلؾ يتخذ منو نقطة
انطبلقة جديدة إلى افتتاح أرض فنية خصبة يمكنو عف طريقيا اكتشاؼ (مبلمح شخصية
المسرح المصري األصيؿ) وبالفعؿ يضع المؤلؼ يده عمى (الشخصية) المصرية الصميمة:
شخصي ة الفرفور ،روح الشعب وضميره وعقمو المتوىج ولسانو الحاد كسوط العذاب األليـ
الذي لؼ ظيره وطوقو وقيده وشممو عمى مر السنيف الخوالي وبظيور ىذه الشخصية تبدأ
ثورة الفرافير ،وتجيء ثورتيا ىذه المرة شاممة مدمرة لكؿ الخرافات التي تحكـ وجدانيـ ،وىي
ليست ثورة دامية ضد أحد ما أو قوة معينة ،ولكنيا ببساطة ضد كؿ األسياد ،وكؿ القوانيف
التي جعمت الواحد منيـ فرفو ار ومف اآلخريف أسيادا))(.)1
واف كانت ىذه الحكاية (سامرا) في الميؿ إف في طبعنا كما يقوؿ الناقد شمبي ميؿ
طبيعي إلى التمسرح بمعنى حب التجمع وشد أنفاس الحكايات والموضوعات والقضايا
وتطارح األفكار حوؿ شيء ما  ..مشاركة وفرجة في آف واحد معا ،وىي حالة تشير إلى
ظاىرة األقنعة في المسرح اإلفريقي ،فالشخص في حمبة ما ومكاف ما يدخؿ في مسرح
شخصية أخرى غير شخصيتو الحقيقية في شخصية (المؤدي) ليشيء ما يعتمؿ في رأسو،
()1
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وفي رأس مف يتفرجوف عميو ،وسيكوف ىؤالء بعد لحظة إلى مؤديف ثـ عودة نفس الشخص
إلى وضعو كمتفرج ،وىو في رأي (شمبي) ليس متفرجا فقط بؿ ىو متفرج إجابي بمعنى انو
يتدخؿ في سير ما يحدث ويعطي فيو رأيا وبتعبير أدؽ ىو (جزء ال يتج أز مف ىذه المحظة،
متفرجا ومشتركا )..ويقوؿ الناقد شمبي أف مسرح يوسؼ إدريس قد تطور فيما بعد إلى ما
يشبو الصراع بيف فكرتيف متناقضتيف ىما :فكرة سمب الممكية ،وفكرة استرداد ىذه الممكية،
وىما فكرتاف مترابطتاف متداخمتاف ،حسب (شمبي)؛ فسمب الممكية يعتبر مف أحد وجوىو
استردادا لمممكية ،واسترداد الممكية يعتبر سمبا لمممكية عمى الوجو اآلخر ،وفي ىذه المعاني
واألفكار ذات المضموف االجتماعي كانت كؿ أعماؿ يوسؼ إدريس تدور في فمكيا.
ويرى الناقد شمبي أف (نعماف عاشور) ىو أوؿ مف أدخؿ القضية االجتماعية عمى
خشبة المسرح في تاريخ مسرحنا المعاصر ،مف خبلؿ مسرحية (الناس المي تحت) وقد نجح
فيما كاف يصبو إليو يوسؼ وىبي ونجيب الريحاني.
وقد اكتفى الناقد شمبي في كتابو يذكر ىذيف المثاليف مجرديف مف سياقيما التاريخي
النظري والتطبيقي في امتدادىما المعرفي الغربي ،والتطبيؽ عمى المستوى النقدي العربي،
إضافة إلى غياب التنظير الفكري بمصطمحاتو ومنطمقاتو ،ومف بيف الجيود األخرى في قراءة
المسرح وفؽ الرؤية االجتماعية أذكر جيود الناقد.
 8ــــ محمد الدالي:
محمد الدالي في كاتبو (األدب المسرحي المعاصر) الذي تناوؿ قيمة (المعالجة الواقعية
لمظاىرة االجتماعية) مف خبلؿ األدب واألعماؿ األدبية فقد اتجو األدب المسرحي إلى
التجارب الموضوعية والواقعية ،وانتقؿ مف مجاؿ الفردية إلى مجاؿ الجماعة ،وقد ثار عمى
شرور الحياة ...وكاف ىدفو األسمى في ذلؾ ىو اإلصبلح االجتماعي ،وكانت معالجتو ليا
بطريقتيف إما إثارة السخرية والضحؾ (الكوميديا) أو بإثارة شجوف المتفرجيف وعواطفيـ بشكؿ
مأساوي (تراجيديا) وحسب رأي محمد الدالي فإف مسرحية توفيؽ الحكيـ (المرأة الجديد)
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 1952أوؿ مف لفت انتباه الواقع االجتماعي وظواىره مف أدباء مصر ،ومف خبلؿ عرضيا
استنتج محمد الدالي أف الحكيـ تناوؿ ما يستيدؼ األسرة ،واألخبلؽ العامة مف خطر نتيجة
السفور وخروج المرأة مف البيت واختبلطيا بالرجاؿ ومف المسرحيات التي تمثؿ اإلصبلح
االجتماعي حسب (الدالي) وتقترب مف الوعظ مسرحية (لكؿ مجتيد نصيب) التي تعد
صورة مف صور الفساد الذي استشرى في المصالح الحكومية ودواويف الو ازرات ،وتقدـ
نموذجا طيبا مف الموظؼ المجتيد في عممو ،الشريؼ في رزقو ويسمؾ الدكتور مصطفى
محمود ىذا االتجاه االجتماعي بمسرحيتو (الشيطاف يسكف في بيتنا) وىي مقالة قصير ة في
قالب حواري ومناخ مسرحي ،يقوؿ عنيا محمد الدالي ((:وفمسفة المؤلؼ في ىذه المسرحية
تسوقنا إلى حقيقة الموقؼ إزاء رجؿ الديف ،ىؿ يواجو الدنيا وينزؿ إلييا ويخوض أوحاليا؟ أـ
يتجنبيا ويعتزؿ عنيا ،ويمتزـ صومعتو ويتفرغ لخموتو وعبادتو؟ وكيؼ يخرج مف أوحاليا دوف
أف يتموث؟ وما الشيطاف الذي جعمو يفشؿ في االختيار؟ وما حقيقتو؟ ولماذا كانت ىذه
المعركة الخالدة بيف بني آدـ وذريتو إبميس المعيف؟ لقد حاوؿ المؤلؼ أف يعري الزيؼ الذي
لبس ثوب العمـ ،والفوضى التي ارتدت ثوب التمدف ،والتحمؿ المستتر خمؼ قناع الفف،
وبالجممة كؿ ما ىو ضار وقميء ورزيؿ عندما يبتدئ في صورة أفكار عسكرية أو فمسفات
مستوردة..والبناء الدرامي لممسرحية يعتمد عمى خطيف ويمشي في اتجاىيف :األوؿ ىو ميمة
رجؿ الديف ورسالتو التي تتمخص في األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،ومقاومتو اإلغراء
وأالعيب الشيطاف ،ونبذ التخمؼ والتقيقر واالنعزاؿ ،والثاني يقوـ عمى المقابمة والمقارنة بيف
حضارة الشرؽ والغرب ،وابتكار األخيرة أساليبيا المتعددة وطرقيا المتجددة لمواءمة كؿ مكاف
وزماف))(.)1
ومف المسرحييف الذيف غمب عمييـ الطابع االجتماعي (فتحي رضواف) في مسرحياتو
(دموع إبميس) و (شقة لئليجار) ويعتبر ىذا المسرح امتدادا لمسرح توفيؽ الحكيـ ،فيو
()1

 محمد الدالي :األدب المسرحي المعاصر ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة ،القاىرة،ط ،1ص .122،123311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

شغوؼ يكشؼ مفاسد المجتمع ،التي تتقنع بقناع الفضيمة وتمبس أثواب الخديعة والنفاؽ ،وقد
تجمى ذلؾ في مسرحيتو (المحمؿ) (( ومعالجة الكاتب لممسرحية تتسـ بالحيمة والصراع
النفسي المؤثر في دواخؿ الشخوص في حدود مواصفات الفصؿ الواحد بأسموب شديد
التركيز دوف استطراد أو امتداد لمزماف والمكاف في لغة فصيحة سيمة مبسطة))(.)1
ويعمؽ محمد الدالي عمى (فتحي رضواف) أنو انتقؿ مف المرحمة التجريبية واألفكار
الذىنية إلى مرحمة الدرامية الفنية ،والحرفية المسرحيةػ ،بمسرحية اجتماعية صارخة اسميا
(الجبلد والمحكوـ عميو) ويرى الناقد الدالي أنيا تختمؼ عف المسرحية السابقة ألنيا بدأت
بخمؽ الشخوص ،وانتيت بتقديـ الفكرة ،ومف ثـ جاءت الصورة أشد تركي از وأنضج فكرة فبل
مجاؿ لممناظرات العقمية واألفكار المجردة فالموقؼ اإلنساني واضح ،والتفاعؿ والحركة
النفسية تتسؽ مع الحركة الجسدية ،وىناؾ مسرحية أخرى تصور آفة مف اآلفات االجتماعية
في أبشع صورىا وىي مسرحية ميخائيؿ روماف الموسومة ب (الدخاف) إضافة إلى تصوير
اآلفة االجتماعية ،فيي ممموءة بالتصميـ والعزـ واإلرادة ،ويختار محمد الدالي مسرحية أخرى
عنوانيا (الفراشة) لرشاد لرشدي ،وىي مسرحية اجتماعية معاصرة موضوعيا الصراع الدائر
بيف المثؿ العميا والقيـ الشريفة في الحياة ،وبيف االنحبلؿ لخمقي والتيالؾ عمى الثروة والجاه،
يقوؿ الدالي ((والشخوص ينقسموف قسميف :األوؿ وىـ يمثموف األكثرية التي تنغمس في
الممذات والمتع المادية وعؿ رأس ىذا الفريؽ شخصية البطمة (سميحة) وىي الفراشة التي
سميت باسميا المسرحية ،والثاني يؤمف بالمثؿ العميا ويعمؿ حساب اآلخرة ،ويقنع بالحياة
الكريمة الشريفة ويعاني مف شظؼ العيش ،وقسوة الحياة))(.)2
ويستعرض محمد الدالي مسرحية (برج المدابغ) لنعماف عاشور ،وىي قضية اجتماعية
مف قضايا الطبقات الفقيرة التي صارعت مف أجؿ تخسيف وضعيا ،ونجحت في ذلؾ بفضؿ
()1
()2

– المرجع السابؽ  ،ص .124
 المرجع نفسو  ،ص .129311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

االنفتاح االقتصادي ،وعرفت كيؼ تستثمر في غناىا الطفيمي وتحوؿ ىذا االنفتاح إلى انفتاح
ذاتي نفعي وشخصي عمى حساب الفئات الكثيرة ،وتطرؽ بعدىا الناقد محمد الدالي إلى
(المعالجة الرمزية لمظاىرة االجتماعية) ويرى أف األدب العربي زاخر الواقعية واألحبلـ
الرمزية ،التي مزج األ دباء بينيما ،إنيـ يتأثروف بعواطفيـ التي يحسونيا في حياتيـ الواقعية
كالحب والغيرة ،والظمـ  ،والعدؿ..ويظير ذلؾ التأثر عف طريؽ الوعي الباطف بالتعبير عف
مكبوتاتيـ..أو يظير عف طريؽ الرمزية في تناوؿ القضايا الوطنية العامة كقضية الحرية
واالستقبلؿ والتنديد بج ارئـ االستعمار وفظائع المحتميف ،وقد يجمع األديب بيف الرمز الفكري
والمواقؼ الواقعية المحسوسة مف خبلؿ تناقضات الحياة وركاـ المشاىد والصور المتباينة،
ليخرج مف كؿ أولئؾ بتجسيد مسؤولية الفرد والجماعة(.)1
ويرى محمد الدالي أف المكتبة العربية مكتظة باألدب الرمزي ،ألنو في رأيو موغؿ في
القدـ ،بداية مف مثالية أفبلطوف ،ورمزية كتاب (ألؼ ليمة وليمة) وكتاب (رسالة الغفراف)
وقصص (كميمة ودمنة) و(حي بف يقظاف) و (مقامات الحريري)...والرمز قد يكوف موضوعا
أو لفظا أو نغما ،وقد ذكر العقاد أف األحبلـ ىي لغة الرمز التي يعبر بيا الوعي الباطف وقد
انتشر مصطمح (الوعي الباطف) ورموزه في االصطبلح وخياالت الفنوف تتمقفيا أفواه المدرسة
الرمزية ،وقد نحا توفيؽ الحكيـ إلى تجسيد البعد االجتماعي والرمزي في أعمالو ومف ذلؾ
مسرحية (الضيؼ الثقيؿ) التي كانت استجابة ألحداث الوطف المحمية وقضايا الوطنية ،ثـ
مسرحية (أشواؾ السبلـ) التي جسدت االتجاه االجتماعي الذي جمع بيف الرمز الفكري
والمواقؼ الواقعية في عمؿ درامي موحد ،ويرى محمد الدالي أف التعبير االجتماعي قد ارتقى
برقي المشكبلت االجتماعية وبراعثيا فعبر عف مشاكؿ العصر سياسية وفكرية واقتصادية،
وانتقؿ إلى صور فنية بارزة في مسرحية (حبيبتي شامينا) لرشاد رشدي ،فيي تمثؿ مشكمة
العصر ،وربط الحاضر بالماضي وابراز االستماتة مف أجؿ الحرية واالستقبلؿ ،أما بالنسبة
()1

– ينظر المرجع السابؽ ،ص .135
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

لرموز ىذه المسرحية وشخصياتيا فيرى الدالي (( لقد جسد المؤلؼ الحب في ىذه المسرحية
وجعمو ذا أبعاد ثبلثة (الكممة واإلنساف واهلل) حيث قابؿ بيا أبعاد الوجود الثبلثة :المعرفة
والحرية والحياة ،جعؿ (جاكيف) رمز الكممة والمعرفة ،والفتى (راعيف) رمز اإلنسانية والحرية،
و(شامينا) رمز الحب والحياة و(سوستو) رمز سيناء ،وأبناء سميماف (رمز الييود) وبيذه
الرموز يعالج المؤلؼ قضية األرض المغتصبة ،أرض البرتقاؿ الحزيف ،أرض فمسطيف،
أرض مف صمدوا ألعداء الحياة ،وأكموا خبز الجياع ،وشربوا ماء العطاش ،ولبسوا أثواب
العراة...إنيـ أبناء سميماف والذيف صيروا ىيكمو دما ار وذىبو ترابا ،ومجده خزيا وعا ار أنيـ
شرذمة الييود))(.)1
وأعطى الدالي مثاال آخر بتوفيؽ الحكيـ في مسرحية أخرى بعنواف (براسكا) أو مشكمة الحكـ
وىي مسرحية اجتماعية سياسية رمزية ،تؤكد ىذه المسرحية رأي الحكيـ السابؽ الذي يتمخص
في أف المرأة ال تصمح لمحكـ وال إلدارة السياسة ،وأكثر شيء تجيده ىو شؤوف البيت.ويطرؽ
محمد الدالي موضوعا آخر يتمثؿ في (الخياؿ العممي) ومراجعة الواقع االجتماعي ،وقد نشأ
ىذا األدب ليواكب أحدث االكتشافات ويبسط العموـ ويقدميا بطريقة شائقة ويذكر الدالي
مسرحية (األرانب) مثاال عمى ذلؾ لمكاتب لطفي الخولي ،وكاف الموقؼ فييا مف خبلؿ
الشخوص(( والشخوص في ىذه المسرحية مرسومة بطريقة خيالية عممية ،فالموقؼ يقدـ لنا
الزوجيف عمى أنيما أرانب يجري عمييما الطبيب العالـ تجربتو الجريئة التي مف شأنيا أف
تعطي اإلنساف حؽ التحكـ في جنسو كما يشاء ،وفي أي وقت ،لذلؾ فإف ىاتيف الشخصيف
ال تصبحاف مجموعة مف الخصائص النفسية التي تخمؽ في تصارعيا مع نفسيا ومع
اآلخريف موقفا معينا يتطور حتى يصؿ إلى معنى ،وانما تواجياف الموقؼ الخارجي وىو
تجربة التحكـ في التذكير واألنوثة ،بما يكشؼ مف تناقضاتيا في الحياة أو بما يؤكد موقفيما
قبؿ التجربة بشكؿ مباشر منذ البداية ،كما ىو الحاؿ عند الزوج في الحالة األولى والزوجة
()1

 محمد الدالي :األدب المسرحي المعاصر :ص .14311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

في الحالة الثانية))(.)1ويعطينا الدالي مسرحية أخرى لتوفيؽ الحكيـ ىي (رحمة إلى الغد)
وفمسفة الحكيـ في ىذه المسرحية تتجسد في الصراع بيف الجمالية والمثالية التي يسندىا
العقؿ وبيف اآللية التي تسيطر عمى إنساف اليوـ وقبوليا المادة العضمية واإلنتاج اآللي ،وفي
النياية تنتصر الواقعية عمى المثالية وتتجرجر المباديء والقيـ ميزومة أماـ تطاحف المادة.
ثـ ينتقؿ محمد الدالي بعدىا إلى تناوؿ (الجذور التراثية لمظاىرة االجتماعية) التي يبدأ
فييا بذكر االتجاه االجتماعي ،مف خبلؿ ظيور نوع مف الدراما االجتماعية تسمى (الدراما
الدامعة) التي ال تثير حزنا شديدا وال فزعا مفجعا ،والغاية مف االتجاه االجتماعي ىو
اإلصبلح اإلنساني أو الديني أو السياسي أو األخبلقي أو التاريخي عمى أسس عقمية سميمة،
وأوؿ السير التي يستشيد بيا محمد الدالي ىي (السير الشعبية) وىي باقية ،وبقاؤىا مصدر
مف مصادر األدب العربي عامة واألدب المسرحي خاصة ،وىي تصور قيما وعادات وتقاليد
ومبلحـ لشعوب عريقة تربط حاضرىا بماضييا ،وتقرب أصالتيا بمعاصرتيا ،وخير مف يمثؿ
ىذا السير مسرحية (الزير سالـ) لمكاتب ألفريد فرج ،وىي مأساة تصنع قانونا طبيعيا صارما
لظاىرة(األخذ بالثأر) ،ويرى محمد الدالي((أف المسرحية إعادة صياغة لسير ة مف سير تراثنا
العربي فحسب!!.والمتمثؿ في حقيقة العربي وكيانو وكرامة عاداتو وتقاليده فقط ،فالقصاص
عنده حياة ،والكرامة والعزة أغمى شيء في الوجود ،بؿ فمسؼ الكاتب ظاىرة الثأر؛ حيث
جعميا شعو ار اجتماعيا تثور فيو طبقة عمى طبقة ،ويتغمب العقؿ والمنطؽ عمى التيور
واالندفاع ،وتقير الحكمة والموعظة الحسنة الحقد الدفيف والضغائف الموروثة ،والعقؿ ىنا ال
تحركو النوازع الفردية ،بؿ يتحرؾ مف خبلؿ الوجود االجتماعي لمبقاء عمى الجنس وحفظ
النوع ،ليحؿ الوئاـ والسبلـ محؿ التفرقة والخصاـ ،ولغتيا ىي المغة السيمة البسيطة
الفصيحة ،التي تسوؽ حوارا ،يشير إلى اليدؼ في أكثر مف طريؽ إال أف إقحاـ بعض
المشاىد الحوارية بيف يمامة واألمير سالـ (أريد أبي حيا) لـ يساعد عمى تطور الحدث بؿ
()1

 المرجع السابؽ ،ص.148311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

كاف مدعاة لتسرب السأـ والممؿ ،ثـ ىذه الخطبة التي وردت عمى لساف ىجرس في آخر
المسرحية ي تخمميا الكثير مف النصح واإلرشاد قد فككت العمؿ الدرامي،وصرفت عنو وحدة
الشعور،ولذة المتعة،فالمسرح ليس كممة فقط..وانما ىوالتعبير بالكممة والحركة والموقؼ
وتطور الحدث))

()1

ومف السير مسرحية (ممؾ القطف) ليوسؼ إدريس ،التي تصور الصراع

بيف المالؾ والمستأجر.
أما جانب الفكاىة في االتجاه االجتماعي ،فيذكر محمد الدالي مسرحية (قطط وفئراف)
لمكاتب عمي أحمد باكثير تعالج مشكمة اجتماعية نتيجة انشغاؿ المرأة بالوظائؼ العامة في
الدولة وتركيا بيت الزوجية واألوالد في العصر الحديث ،وفضمت العمؿ كموظفة في شتى
القطاعات ،وبدأت تمارس حقوقا لـ تكف متاحة ليا مف قبؿ،يقوؿ عنيا محمد الدالي:
(( والمسرحية مف النوع الفكاىي اليادؼ ؛فيو يثير الضحؾ ولكنو إضحاؾ غير مقصود
لذاتو ،لكف ىدفو ىو السخرية مف بعض النقائص النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي
مازاؿ بعضيا قائما في المجتمع ويعاني منيا الكثير ،واف شئنا نقؿ إنيا مسرحية ذات رسالة،
مؤداىا أف المرأة العاممة الحديثة ينبغي أف تشارؾ الرجؿ في أعباء األسرة واألوالد اقتصاديا
واجتماعيا ،واف قضية الحموات وتصويرىا تصوي ار مشينا –كما كاف سائدا -قد تطورت ،ولـ
يعد ثمة مكاف لؤللسنة السميطة ،وتصارع بيف النزاعات الشخصية ،وقيـ المجتمع الجديد
ونحف ال نوافؽ المؤلؼ في الطريقة التي وضعيا لتغير األـ مف موقفيا المتعنت
المتشدد،لتصبح أما مثالية تراعي مصمحة بنتيا وتقدميا ،وتقدميا عمى نفسيا بعد أف عرض
عمييا أب الزوج رغبتو في االرتباط بيا؛ وىو أرمؿ ؛وىي أرممة ،فتقبؿ عمى الفور ودوف تردد
حتى بدأ االبتذاؿ واضحا ورخيصا  ،وفكرة القتؿ التي طرأت عمى الزوج ،حينما ضاؽ صدره
وأعجزتو الحيؿ ،لمتخمص مف زوجتو المشاكسة ،فكرة تبعدنا عف حموؿ المشاكؿ االجتماعية
وال تساعد عمى التغمب عمييا ،ألف العبلج ال يقوـ عمى التخمص مما تقوـ عميو المشاكؿ،
( - )1محمد الدالي :األدب المسرحي المعاصر ،ص.310-313:
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

بؿ بالبحث عف األسباب التي أدت إلييا))(.)1وقد جاءت لغتيا بسيطة ،وىي المغة التي يكتب
بيا (باكثير) ،وىي مناسبة لمشخوص الذيف يرسميـ ،ويستطيع التصرؼ فييا بسيولة ،ويخمؽ
منيا ألوانا متعددة ،ويضرب محمد الدالي مثاال آخر بمسرحية (جميورية فرحات) ليوسؼ
إدريس ،فقد سمؾ فييا مسمكا ىادفا حالما مف ناحية،وفكاىة ساخرة مف ناحية أخرى ،صور
فييا الدولة المثمى ،والمدينة الفاضمة التي طالما تمثميا المفكروف ،وحمـ بتحقيقيا الفبلسفة
والمصمحوف ،إنيا جنة اهلل في أرضو؛ أسسيا سميمة ونظميا كاممة ،واقتصادىا منزه عف كؿ
شائبة ،ركائزىا األخبلؽ والقيـ ،ودعائميا الحؽ والعدؿ والفضيمة .
أما الحوار في ىذه المسرحية فيقوؿ عند محمد الدالي  (( :والحوار في المسرحية لـ
يستخدمو الكاتب كوسيمة رئيسية لتحقيؽ اليدؼ مف ناحية ،واإلفصاح عف الحاالت النفسية
مف ناحية أخرى؛ فيو حوار درامي يتمثؿ لحتمية الوقائع الفنية ،يظير أثره الوظيفي لو
استغنينا عف السير منو ،ومف ثمة بدأ خضوعو لعامؿ التطور الحيوي طبيعيا في نقؿ
المشاىديف مف حالة إلى أخرى ،ومف موقؼ إلى آخر ،يصعد بيـ إلى قمة األحداث ،وييبط
إلى نياية انفراج األزمة ،حيث يفقد فرحات معنى وجوده بيف المطحونيف مف المواطنيف وال
يجد أيو داللة لحياتو في مجتمع جاثـ عمى صدره بكؿ ثقمو وأوزانو )) (.)2وجميع المسرحيات
التي تصب في ىذا االتجاه قد أظيرت كثي ار مف قضايا الطبقات الفقيرة الكادحة لتحسيف
وضعيا أو رفع مستواىا عف طريؽ المعالجة الواقعية أو الرمزية أو النفسية لمظواىر
االجتماعية ،وروافد ىذه المسرحيات عديدة منيا ما غرس في نفوسنا عادات وقيـ وتقاليد
مجتمعنا ،ومنيا ما ينفر مف نظـ اإلقطاع والرجعية،ومنيا ما جعؿ العمؿ مقدر ما ،ومنيا
الذي عالج المشكبلت االقتصادية والسياسية ،ويبدو محمد الدالي مف خبلؿ كتابو (األدب
الم سرحي المعاصر) قد ركز في دراساتو لممسرحيات االجتماعية عمى ذكر العيوب ونقدىا،

()1
()2
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مف خبلؿ األخبلؽ االجتماعية وسموؾ األفراد وأنشطتيـ المتغمغمة في كياف المجتمع
والضاربة في جذوره.ومف المبلحظات التي خرجت بيا مف قراءة ىذا الكتاب:
 لـ يركز عمى النظرية الغربية في مجاؿ التحميؿ االجتماعي لؤلدب ،ولـ يذكرىا تماما ،ولـيجر إسقاطيا عمى األدب الغربي مف خبلؿ فف المسرح ،واكتفى بتقديـ نماذج عربية تمثؿ
الظواىر االجتماعية.
 عبلج محمد الدالي النقدي لمظاىرة االجتماعية في األدب كاف عبلجا سطحيا ركز فيوعمى المضاميف واألحداث والشخصيات ،والحوار فقط ؛وىو تحميؿ سطحي ال عمؽ فيو.
 تظير الممارسة المسرحية أف المسرح يعاني مف عدة أزمات بداية مف افتقاره دورالعرض ،وعزوؼ الجميور وضعؼ المؤسسات الثقافية بوجو عاـ والمسرحية بشكؿ
خاص،غيا ب التخطيط واإلستراتيجية المستقمة ،وىي موجودة مف بداية القرف الماضي،أبعدتو
عف بعده التثقيفي والتنويري ،كما أبعدتو عف قضايا أمتو وأفرغتو مف محتواه الحضاري
والثقافي واإلنساني.
 بقى المسرح خبلؿ الفترة التي ذكرتيا سالفا مجرد (عارض) مف عوارض الثقافة ،ممارسةوعرضا وتنظي ار ونقدا ،مقتص ار عمى النخبة الحداثية ،وىكذا تحوؿ المسرح إلى ممارسة
نخبوية و مناسباتية ترتبط أساسا بالميرجانات والمقاءات ،ومدى قربو مف الثقافة الغربية،
 9ـــــ أحمدو حبيبي:
وىذا ما سجمو الناقد أحمدو حبيبي بقولو(( :وخبلؿ تاريخو الطويؿ لـ يستطع المسرح العربي
أف يتحوؿ إلى(حاجة) اجتماعية تمبي رغبة ثقافية وجمالية لدى الجماىير،كما أنو لـ يستطع
المساىمة في أفكار النيضة االجتماعية ،والتحوؿ لمدني ،رغـ أف المسرح فف مدني
باألساس ،وابتعد عف طرح قضايا الناس ،ولـ يستطع االرتباط بيموميـ اليومية ،ولـ يعبر
عف انتظاراتيـ وأحبلميـ بالحرية والعدالة والكرامة ،ىذا االغتراب الذي عاشو المسرح العربي
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جعؿ منو فنا (شبو منبوذ) أو غير مرغوب فيو ،وتحوؿ المنشغموف بو مع الوقت إلى شبو
(طائفة) أو (نحمة) مغمقة ىي نفسيا تنتج العروض وتشاىد المسرحيات وتشارؾ في
الميرجانات وتكتب عف المسرح ،وسبب ىذا االنفصاؿ (عف الناس) لـ يستطع المسرح
العربي تبني قضايا جوىرية وغابت عنو األسئمة الممحة والمصيرية التي تتعمؽ ب :مدنية
المدينة وحيوية الحياة وانسانية اإلنساف ،وكاف المسرح العربي مغيبا ولـ يتناوؿ األفكار التي
قادت إلى الثورات الحديثة ،ولـ يستطع التنبؤ باالنفجار الذي كاف وشيكا ،رغـ أنو فف يمكف
أف يساىـ في قياس اتجاىات واىتمامات الجماىير ،لقد كاف مف الممكف في ظؿ الظروؼ
الحالية أف يمعب المسرح دو ار أساسيا في تشكيؿ وعي مدني ،سياسي واجتماعي ،ويساىـ في
التخفيؼ مف التشنج الطائفي والعرقي والديني في الوطف العربي))(.)1ويضيؼ ىذا الناقد
مزيدا مف الكشوؼ الجديدة ،حيث اعتبر أف المسرحييف العرب عاشوا قرنا ممزقيف ،بيف
إرساء قواعد المسرح التقميدي ،وبيف محاولة التمرد عف ىذا المسرح بحثا عف صيغ جديدة
تعتمد عمى التجريب ،وىذه العممية (المراوحة بيف التقميد والتجريب) تركت المسرح العربي
يعيش عمى (اليامش) بعيدا عف الحياة ،بعيد عف المجتمع والسياسة والديف ،وقد ظؿ مسرح
لنخبة مف الناس ذوي توجيات خاصة ،وىنا يطرح الناقد (حبيبي) مجموعة مف التساؤالت
(( لكف لماذا لـ يستطع المسرح العربي االرتباط بالجماىير؟ ولـ يستطع بناء عبلقة (ثقة
وود) مع المتفرج؟ لماذا لـ يظير لممسرح العربي أي دور اجتماعي محوري؟ لماذا ىذه
القطيعة بيف المسرح وىموـ الناس؟ ولماذا يظير المسرح العربي بعد مئة سنة فنا مقيما
بشكؿ غير شرعي؟ ربما يمكف البحث عف إجابة لبعض األسئمة في سوسيولوجيا المسرح مف
حيث ىي السياؽ النيجي إلدراؾ وتحديد المنتظر مف العمؿ الفني ،انطبلقا مف تعدد الرؤى
واالىتمامات داخؿ الجماعة الواحدة  ،لقد غاب الدرس االجتماعي عف المسرح العربي
بوصفو ظاىرة متعددة األبعاد تيتـ بالصمة بيف األفراد والعبلقة بيف الجماعات ،وغياب
()1

 -أحمد حبيبي :نحو سوسيولوجيا لممسرح العربي ،مشروع اإلستراتيجية العربية لمتنمية المسرحية –الندوة األولى-واقع

المسرح العربي -مكامف اإلخفاؽ ومواقع التعثر ،الشارقة ،2011 ،ص.124
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التحميؿ و(التحديد) االجتماعي المبكر لوظائؼ المسرح ،ودور العامميف فيو ،حرـ المسرح
العربي مف عمقو االجتماعي ،وعطؿ مفعولو اآلني ،كما ساىـ في تخفيؼ تأثيره عمى الواقع
االجتماعي والسياسي والثقافي))(.)1
وقد تجاىؿ العرب وتجاوزوا التحميؿ االجتماعي لوظيفة المسرح العربي ،كما تجاىموا الدراسة
االجتماعية لجميور المسرح نفسو ،والتي تيتـ بالنقاط التالية:
 نوع الجميور الذي يحضر إلى العرض المسرحي. مستوى ارتياده لممسرح ومدى تردده عميو. ترتيب ىذا الجميور وتقسيمو حسب النوع والعمر. مستواه الثقافي ،مينتو ،ومستوى دخمو. واىتماماتو األخرى ،وما الذي يفعمو قبؿ مشاىدة المسرح ،وما الذي يفعمو بعد ذلؾ (( وفينفس السياؽ غاب االىتماـ بالعامميف في المسرح ،سواء المتفرغيف مينيا ،أو أولئؾ (الوقتييف)
فميس ىناؾ مف تصنيؼ ليؤالء حسب وضعيـ المميني ومستوى تكوينيـ ووضعيـ
االجتماعي ،ومدى االنسجاـ داخؿ الفرقة المسرحية الواحدة ،أو مؤسسة اإلنتاج الواحدة،
ومدى التم يز بيف الجنسيف داخؿ العامميف في المسرح ونوع الصراع بيف األجياؿ المسرحية
في البمد الواحد ))(. )2ويرى الناقد (حبيبي) أف الوقت قد حاف لدراسة الواقع االجتماعي لمسرح
العربي مف حيث أساليب اإلنتاج والتوزيع والدعـ ،ودراسة وضع العامميف في المسرح العربي،
اجتماعيا واقتصاديا ومينيا ،والبحث مف خبلليا عمى سوسيولوجية المتفرج العربي لمعرفة مف
ىو وماذا ينتظر؟ وفي ىذا اإلطار اقترح الناقد (حبيبي) أربعة محاور لتعميؽ البحث في
سوسيولوجية المسرح العربي ،تقدـ رؤية واسعة لمبعد االجتماعي ،وىي:
()1
()2
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 المسرح بوصفو مينة. الجميور المسرحي/نحو سوسيولوجيا المتفرج العربي. مسرح اليواة وممارستو اليواية. السياسات العمومية والمؤسسات المسرحية(.)1وىذه الرؤية واف كانت تنكر جميع الجيود التي قدميا النقاد العرب إال أنيا تقدـ رؤية
مخالفة ،مف زاوية ثانية.
 أنكر ىذا الناقد تمؾ الجيود التي قاـ بيا الناقد عمى مستوى النظرية ،والكتاب عمى مستوىالنصوص وفؽ الرؤية االجتماعية لمسرح.
 تركيز اىتماميا عمى الجميور ،وكؿ العامميف في المسرح لدراسة سوسيولوجية لممسرح،وىذا ما قاـ بو أصحاب نظرية االحتفاؿ وعمى رأسيـ عبد الكريـ برشيد.
إبراهيم عبد اهلل غموم نموذجا:
وفي نياية المطاؼ يحؽ لنا أف نتساءؿ عف رائد المنيج االجتماعي في المسرح العربي ،وىو
ذات التساؤؿ الذي طرحتو (سميرة السباعي) (( :ىنا تتساءؿ :مف ىو المؤسس الحقيقي
لممنيج االجتماعي في النقد المسرحي العربي بكؿ تأكيد أف (إبراىيـ عبد اهلل غموـ) يعد أحد
القبلئؿ الذيف قرؤوا المجتمع الخميجي وتغيرات األسرة فيو ،وتحوالت المجتمع ،وانتقالو مف
عالـ الفقر إلى عالـ الثراء ،وكانت مضاميف المسرحيات التي قرأىا كشفا عف الظاىرة
االجتماعية وتغيراتيا في الخميج العربي ،وفي كتابو (المسرح والتغيير االجتماعي في الخميج
الع ربي) تطبيؽ لممنيج السوسيولوجي بعممية متماسكة ليا مصطمحاتيا ،وليا طرؽ فيميا

()1

 ينظر  ،أحمدو حبيبي :نحو سوسيولوجيا لممسرح العربي ص.126311
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لكؿ الظواىر االجتماعية التي قدمتيا الظواىر المسرحية في الخميج العربي))( ،)1حيث يرى
غموـ أف المسرح الذي يعتمد عمى اإلصبلح قد انتيى دوره ،في نياية الخمسينيات ،فاتحا
المجاؿ أماـ مسرح جديد ،انتقؿ مف األندية والساحات إلى المكاف الطبيعي المخصص
لمعرض المسرحي ،بما يممؾ مف وسائؿ وأدوات فنية ،ومف أبرز مبلمح التعبير حسب عبد
اهلل غموـ ىي:
 وجود طبقة اجتماعية يطمؽ عمييا (البورجوازية المعارضة) ،فقد وجدت في المسرحمضمونا حيويا إلشباع معارضتيا لؤلخبلؽ والعادات ،والقوانيف والنظـ التي أفرزتيا التغييرات
الجديدة.
 أدى ظيور النفط إلى تغير البنى االجتماعية فتخمخؿ الوضع الديمغرافي التطبيقي ،وزاؿمفيوـ وحدة القبيمة ،وتعرض نظاـ األسرة إلى التغير (اقتصادي).
 ازدياد تغمغؿ أشكاؿ الح ارؾ االجتماعي في الطبقات االجتماعية ،وتطورالتعميـ والخدمات،وظيرت مظاىر الغنى والثروة عمى أفراد المجتمع ،وىذا ما أدى حسب الناقد (عبد اهلل غموـ)
إلى ظيور (فف الميزلة) ،أو المسرح اليزلي التي انتشر بشكؿ واسع  ،وىي تمثؿ الجانب
األكبر مف جيود التجربة المسرحية طوؿ عقديف مف الزمف ((واذا كاف ذلؾ يذكي الرغبة في
دراستيا فإنو يثير أسباب الحذر في معالجة الكثير مف نماذجيا ،ذلؾ أف ىذه الظاىرة ال
تخمو أمثمتيا ونماذجيا مف التكرار أحيانا ،واالضطراب وعدـ الوضوح أحيانا أخرى ..ومثؿ
ىذه األسباب تدفع بنا إلى تخير النماذج الواضحة التي تراه تتشكؿ بصدؽ ،وعفوية مف
خصوصية التمثيؿ االجتماعي لظواىر التغير في مجتمع الخميج العربي))(.)2

()1
()2

 سميرة السباغي:جماليات تمقي المسرح ،ص.69 -إبراىيـ عبد اهلل غموـ :المسرح والتغير االجتماعي في الخميج العربي ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس

الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب،الكويت ،ط ،1998 ،1ص.18
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كؿ ىذا كاف يسير في الخميج العربي بشكؿ عاـ،وفي قطر والكويت بشكؿ خاص ،
مف خبلؿ المسرح اليزلي الذي كاف يتكرر بشكؿ دائـ ،إضافة إلى أنيا تميزت باالضطراب
وعدـ الوضوح ،كما أف تأثيراتيا عابرة غير مستمرة ،وىذا ما يؤدي إلى تخير النماذج
الواضحة التي تشكؿ يصدؽ خصوصية التمثيؿ االجتماعي ،وفي ذلؾ تقوؿ سميرة السباعي:
(( حيث ربط بيف التجربة المسرحية وىذا التغير الذي مس الحقائؽ الموضوعية والجوىرية
في حركة تتسـ بالشموؿ والحتمية في عبلقتيا بالوعي اإلداري الجمعي وبحركة التغير في
الشكؿ المسرحي ،أي البحث عف العبلقة الجدلية بيف المسرح والبنية اجتماعية ،وىو ما حدد
بو المشكمة األولى في سوسيولوجية المسرح ،والمتمثمة في تحديد نوع العبلقة التي تنشأ بيف
ظيور المسرح وبنيتو االجتماعية المتطورة ،وىو في دراستو السوسيولوجية

لممسرح في

الخميج العربي ،يعايف ظواىر االنقساـ والتوتر والصراع والقمؽ وعدـ التوازف التي خمفيا
ظيور النفط وانقبلب نمط اإلنتاج وعبلقات اإلنتاج ،والوعي بالذات في ىذا االنقبلب ،وفي
ىذا يوضح كيؼ أف العمؿ المسرحي ىو األكثر قدرة – بالمقارنة مع سائر الفنوف األخرى-
عمى استقصاء المكبوت مف الرغبات وازالة الكوابح التي تحوؿ دوف التغيير ،وتخميص األفراد
مف قيود تقؼ أماـ أي احتماؿ أو ضرورة))(.)1
وحسب غموـ فإف المسرح اليزلي أو كما سماه (الفف اليزلي) قد بدأ ارتجاال في
الخميج العربي ،والبحث في ىذا الفف ىو بمثابة البحث عف الجذور ألنو حقؽ االنتشار ،ومف
بواكيرىا مسرحيتاف (خروؼ نياـ نياـ) و (ميزلة مف ميزلة) ،وال يمكف في رأيو أف تكونا
األصؿ الذي تطورت منو الكوميديا اليزلية في الستينيات ،وذلؾ ألف العمميف لـ يكتب ليما
االستمرار والتأثير يضاؼ إلى ذلؾ أنيما لـ تعرضا عمى خشبة المسرح ،لكنيما تجربتاف
تأثرتا بشكؿ واضح بالجو الشعبي ،فيما مزيجاف مف (ألؼ ليمة وليمة ) وشخصيات مف
التراث العربي ،ونماذج مف الواقع المحمي ،وكما يكشؼ (غموـ) فاف ظاىرة االرتجاؿ قديمة
( -)1سميرة السباعي:جماليات تمقي المسرح ،ص.69
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في األدب العربي ،وىذا يستمزـ قدميا في الخميج العربي مف خبلؿ المجالس الشعبية
(الديوانيات) التي تعقد في مداخؿ البيوت الكبيرة ،وساحاتيا الداخمية أو الخارجية ((كما
عرؼ ىذا المجتمع مراسـ مف االحتفاؿ الشعبي المعتمد عمى فنوف الغناء ،والرقص وااليقاع،
وكاف أكثرىما زخما وتأثي ار ما يتصؿ بمواسـ ومناسبات الغوص في البحر كموسـ (الركبة)
و(الكفاؿ) ومناسبة االحتفاؿ بالسفينة الجديدة (أوشار) بينما كاف (الراوي) الشعبي في المجاؿ
يقوـ بدور الممثؿ ،الذي يعرؼ وسائؿ السيطرة عمى الجالسيف بما يسخر في (سوالفو) مف
الطرائؽ ،والحركات المسمية ،نجد الجماعات مف الرجاؿ والنساء ،وحتى حاكـ الببلد؛
يرتجموف في مواسـ الغوص مشاىد منتظمة مف الحركة والغناء ،تختمط بمشاعر مف الحزف
أو الفرح ،الترقب واالنتظار أو الخوؼ واالنفصاؿ))(.)1
ويضيؼ غموـ ظاىرة االحتفاالت الدينية التي كانت تشخيصية ،كالمولد النبوي،
وذكرى عاشوراء ،وتنتشر في البحريف بصفة خاصة طائفة دينية شيعية ذات أصوؿ عربية،
تقدـ طقوس دينية تجسد العواطؼ الدينية ،والمواقؼ التاريخية في تمثيؿ مرتجؿ ،ومف خبلؿ
التطور الذي عرفتو الميزلة السموكية يؤكد عمى أىمية الجذور الشعبية و االجتماعية في
ابتداع الشكؿ المسرحي ،ومف أبرز الكتاب المسرحييف والمخرجيف والممثميف الذيف تخرجوا
مف مدرسة االرتجاؿ ذكر غموـ :محمد النشمي ،وعبد الرحماف الضويحي ،وحسيف صالح
الحداد ،وعبد الحسيف عبد الرضا ،وعبد اهلل خريبط ،وغيرىـ مف الكويت ،وراشد المعادة،
ومحمد عواد ،وعبد الرحماف بركات مف البحريف.وقد اتعبر الناقد (عبد اهلل غموـ) أف أبرز
أعبلـ الكوميديا اليزلية ونموذجيا ىو (عبد الرحماف الضويحي) ،فيو أحد تبلمذة الميزلة
الشعبية المرتجمة ،وىو خريج مدرستيا مع مجموعة محمد النشيمي التي كونت فرقة (المسرح
الشعبي) ،وقد تمكف مف فنوف األداء والتمثيؿ ،إضافة إلى ذلؾ فقد كاف متعدد المواىب ،وفي
ذلؾ يقوؿ غموـ(( والى جانب ذلؾ وفر لمضويحي معايشة كاممة مع التجربة المسرحية ؛إذ
()1

 إبراىيـ عبد اهلل غموـ :المسرح والتغير االجتماعي في الخميج العربي ،ص.20311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

جرب التمثيؿ لفترة طويمة ،ثـ جرب الكتابة واإلخراج وشارؾ في األعماؿ اإلدارية لفرقة
(المسرح الشعبي) وكاف مف أجؿ ذلؾ قريبا مف الخشبة المسرحية بصورة يسرت لو امتحاف
أساليبو وم وضوعاتو ومسرحتيا في إطار يعتمد عمى الخبرة أكثر مف اعتماده عمى المعرفة
النظرية ،أو الثقافية المدركة ،وال ينبغي التقميؿ مف أىمية ىذه المعايشة باعتبارىا عامبل في
وضوح تجربة الضويحي عمى المسرح ،ذلؾ ألنيا تصبح سمة أساسية يبرز مف خبلليا
الكثير مف كتاب المسرحية طواؿ العقديف السادس والسابع مثؿ ،حسيف صالح ومحمد
النشيمي ،وصقر الرشود ،وسعد الفرج ،وعبد العزيز السريع في الكويت ،وراشد العودة ومحمد
عواد في البحريف ،إف عبد الرحماف الضويحي يرث قالب الميزلة الفنية عف مدرسة االرتجاؿ
دوف شؾ ،ولعمو أكثر مف يستوعب ىذا اإلرث ويستثمره عف دراية وخبرة ربما فاقت غيره مف
الكتاب ،الذيف خرجوا معو مف مدرسة االرتجاؿ في فترة واحدة أو كانوا مف جيميا عمى
األقؿ))( ، )1و يعتبر غموـ أف الميزلة ىي الشكؿ المسرحي مند عبد الرحماف الضويحي
بمثابة الرمز المستمر لمتحوؿ االقتصادي واالجتماعي ،وقد التزـ في مسرحياتو خطا فنيا
واحدا تبناه فيما يسمى (بالنموذج المقموب) (( تنطمؽ ىذه المسرحيات جميعيا –مف موكب
واحد ألحداث مقموبة أو معكوسة يفترض عبد الرحماف الضويحي -غالبا -انقبلبيا أو
حدوثيا بصورة عكسية ليعبر بذلؾ عف خطأ فادح في المعايير المتبعة أو اختبلؿ جسيـ في
توازف القيـ ،التي يمثميا األفراد نظير التحوؿ واالنقبلب الحدث فوؽ سطح الواقع ،ذلؾ أف
التداخؿ في منظومة الحوادث الطبيعية ،يقمبيا أو خمخمة موازينيا عممية تصاحبيا مشاعر،
وأفكار ال يمكف تحقيؽ انتسابيا إال إلى الموقؼ المعارض المغاير لما تجري عميو الحياة مف
قوانيف ونظـ ألفناىا واندمجنا مع كوابحيا))

()2

ولكثرة وتوفر عنصر الكوميديا في مسرحياتو،

ال يظير فييا األلـ ،والم اررة واف سمح لو أف يظير فيو ال يظير بصورة كاممة بسبب اإلفراط
في الضحؾ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف الضويحي قد سمح لم اررة الميزلة بأف تجيش في كثير
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.44 المرجع نفسو ،ص.46311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

مف األحياف  .ثـ يتحدث بعدىا عف (اليوة الثقافية) وىي الحصيمة المنطقية لمتغييريف
االجتماعي والبنائي في مجتمعات الخميج العربي (( المذيف جاءا في كثير مف مظاىرىما
نتيجة تغير مفاجئ في الثروة القومية ،وال شؾ في أف ىذه المشكمة (اليوة الثقافية) تعتبر
إحدى مشاكؿ التغير في المجتمعات المعاصرة ،وليس مجتمع الخميج العربي وحده ،وافتراض
ىذه المشكمة يقوـ عمى فكرة (عدـ التناغـ) الواضح بيف النموذج التكنولوجي السريع وبيف
التحوؿ البطيء في النظـ العائمية والسياسية وغيرىا مف النظـ...وتتحقؽ (اليوة الثقافية)
بيذا المعنى في مجتمعات الخميج العربي بناء عمى تفاوت معدؿ التطور االقتصادي ،مع
معدالت التطور األخرى ،وخاصة فيما يتصؿ بالنظـ والمعتقدات ،فقد الحظ أكثر مف باحث
اجتماعي ما يعاني منو المجتمع الكويتي -مثبل -مف مظاىر التخمخؿ الثقافي..والصراع بيف
القديـ والحديث ،وتضارب أساليب التفكير والقيـ والعادات والسموؾ وغير ذؾ مف الظواىر
النفسية واالجتماعية المصاحبة لمتغير االجتماعي السريع ))

()1

فالخط الحضاري سبؽ الخط

العممي نتيجة ما أحدثتو الثورة الجديدة (اكتشاؼ النفط) مف خبلؿ مسرحية (ناس
وناس)ومسرحية صالح موسى (يميؿ وال ييمؿ) و (مدير طرطور) يقوؿ غموـ (( لقد
أصبحت ( اليوة الثقافية) التي تشكميا الميزلة عند ىذا الكاتب مندمجة في اليوة الطبقية
نفسيا ،ألنيا ال تحفر غورىا في أفراد بعينيـ ،وانما ىي غائرة في طبقة بأسرىا تعرضت
ألقوى وأعنؼ أشكاؿ الحراؾ االجتماعي ،في فترة وجيزة مف الزمف و بدافع مف التغيرات
االقتصادية التي افتقرت بشدة إلى التخطيط العقبلني))

()2

وحسب غموـ فإف الميزلة الفنية

ممياة اليزؿ؛ ىو شكؿ ال يمكف النظر إليو في معزؿ مف ديناميات التغير االجتماعي في
مجتمع الخميج العربي ،ولو نزعت ىذه الميزلة مف ىذا التغير أكثر توغبل فيما تفترضو حوؿ
الخصوصيات الجمالية التي يشتقيا المسرح مف العالـ المتغير،ألف الميزلة في  -رأي غموـ-
ال تغترب عف الوجود االجتماعي ميما أسرفت في استعماؿ وسائؿ الضحؾ وتوظيؼ دالالتو
()1
()2
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

المختمفة ألف الضحؾ أيا كانت مصادره البد مف أف يكوف انعكاسا لمطابع المحمي ،وقد
الحظ غموـ أف بعض اآلثار المضحكة ،ال يمكف ترجمتيا مف لغة إلى أخرى؛ فيي مرتبطة
بما ألفو مجتمع خاص مف عادات وتقاليد وأفكار،كما أنيا مرتبطة بتقاليده وبالكيفية التي
ينظر فييا ذ لؾ المجتمع إلى عوامؿ االستمرار والثبات في معتقداتو ،لذلؾ يقوؿ غموـ بسبب
ذلؾ فنحف قد نضحؾ مف مظاىر معينة في شذوذ ما ،أو سموؾ ما ال يضحؾ عمييا
مجتمع آلخر ،وىذا ما يِؤكد حسب غموـ (( القوؿ بأف الميزلة إنما تشكؿ عالميا ،وبناءىا
الفني مف مادة سوسيولوجية ،ال تنفصؿ عف اإليديولوجية المغايرة لمشيء السائد ،إنما في
أبسط مظاىرىا تسعى ألف تكوف مضحكة ،والضحؾ ليس مجرد تسمية نتفكو بيا ،أوليس
ظاى رة غريبة مستقمة بذاتيا ،بؿ إنو موقؼ مغاير متناقض مع اآلخريف أو مع أنفسنا أحيانا،
أو مع الرقابة المعادية التي يستسمـ ليا المجتمع ))( ،)1ومف األعماؿ التي ذكرىا غموـ والتي
انطمقت مف الثورة عمى الجوانب البلعقبلنية في التغير ،واتجاىاتيا في محاولة إيجاد نمط
غير إنتاجي لممجتمع االستيبلكي،واقتصاد الخدمات ،وىي ال تنحصر ػ ػ حسب غموـ ػ ػ ػ في
أعماؿ كاتب معيف فقط ،بؿ ىي موجودة عمى امتداد الممياة اليزلية المحكية ،وتطور
وسائميا الفنية وداللتيا االجتماعية ،ويظير ذلؾ مف خبلؿ الكتابات المسرحية لصالح موسى
منيا (مفاوضات مع الشيطاف) و (ضعنا في الطوشة) وكتب حسيف صالح (شرايكـ يا
جماعة) ويسعد فرج (الكويت سنة  )2000وىذه الكتابات ال يمكف عزليا عف التجربة
الجماعية ،التي وجدت في ممياة اليزؿ أشكاال متعددة مف التعارض مع مضاميف التغير
ورموزه.
يشير 'غموـ'' أف ظيور األسرة المتغيرة في مجتمع الخميج العربي مند العقد الخامس؛
وىو الذي أعطى الدراما المحمية وأخرجيا إلى الوجود في العقد السادس والسابع مف القرف
العشريف ،في مظاىرىا الفجة ،أو المميودرامية ،وفي معالجتيا الرومنسية أو الواقعية ،وفي
()1

 المرجع السابؽ ،ص.86311

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

ذلؾ يقوؿ غموـ((ذلؾ أنو مند المحاوالت المسرحية المبكرة ؿ (محمدالرجيب) في الخمسينيات
ومنذ مسرحية (تقاليد) التي كتبيا صقر الرشود عاـ  ،1960دخمت الدراما بيف جدراف األسرة
ثـ لـ تخرج منيا أو خرجت األسرة عؿ المسرح ثـ لـ تغادره ،لقد أصبحت األسرة بتقاليدىا،
ونظميا وىيكميا النموذجي ،ىي الدراما ليست باعتبارىا مسرحا لعممية صراع جارية ودائمة،
وانما لكونيا نموذج التركيب (السوسيودرامي) في العمؿ المسرحي ،فاألسرة المتغيرة ىي
النموذج االجتماعي الشامؿ لممجتمع المتغير ،وىي النموذج الفني الخالص لمدراما المحمية
الجادة وفي الحالة األولى تمثؿ األسرة –كما تدلنا الدراسات السوسيولوجية -وحدة اجتماعية
مف المجتمع الكبير ،بحيث أف ما يق أر عمى النظاـ االقتصادي أو السياسي أو االيديولوجي
مف تغير ينعكس بالضرورة عمى بناء األسرة وىيكميا فالتغير في األسرة نموذج مصغر لمتغير
في المجتمع ما دامت ىذه األسرة تكوف الوحدة الرئيسية في البنا ء االجتماعي))(.)1
ويرى غموـ أف ىذا التصور قد وجد عند كتاب الدراما،ولـ ينفصؿ عف الحركات
المسرحية عبر كؿ العصور مف يوريبدس وشكسبير ،وبرناردشو ،وموليير وبيراندلمو،
وتشيخوؼ،وابسف وسترند بيرغ ،وشوف أوكيزي وأونيؿ،وقد نظر ىؤالء إلى األسرة نظرة
تتجاوز الحدود الضيقة لمكممة،إنيا المجتمع الذي ينتمي إليو العمؿ المسرحي ،ىذا في الحالة
األولى أما في الحالة الثانية يقوؿ غموـ (( :أما في الحالة الثانية ػ ػ ػ وىي محور ىذا الجزء
مف الدراسة ػ ػ فإف األسرة تكوف نموذجا دراميا لما ىو راىف مف التغير في بنائيا ،ولما ىو
قادـ أو مستشرؽ أيضا ،ذلؾ أف التغير الذي أصاب األسرة في مجتمع الخميج العربي،يتسـ
بديناميتة الشديدة ،التي تبعث بيا نسبية المضموف الديمقراطي ،باعتبارىا أساسا جديدا في
عبلقاتيا الداخمية ،وقيمة جوىرية في تحقيؽ مبدأ الحرية الفردية بيف أفراد األسرة ))

()2

إف

األسرة التي ظمت متمسكة بمبادئيا القبمية – حسب غموـ  -وثوبيا االرستقراطي ،وانتماءاتيا
الدينية خاضت مند الخمسينيات ،وحتى الوقت الراىف في تجربة التغير فيقتحميا المثؿ
()1
()2
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

األعمى البرجوازي ،ويخمخؿ بنيتيا وأسسيا الييكمية ،ويبعث فييا أىواء التحديث والعقمنة،
فتصبح إثر ذلؾ النموذج الدرامي الرديؼ الذي تستقؿ بو دراما األسرة المتغيرة في مجتمع
الخميج العربي،وىناؾ عوامؿ شتى في رأي (غموـ) جعمت مف األسرة نموذجا قاببل لمتمسرح،
والتشكيؿ الدرامي ،أوجزىا غموـ في النقاط اآلتية:
 -1فيي وحدة صغرى تعكس ما يوجد في المجتمع باعتباره وحدة كبرى التي يبحث عنيا
المبدع.
 -2تمتاز األسرة باستقطابيا لشتى معايير اإلرث واألخبلؽ والديف والسياسة ،فيي بمثابة
المخزف لثقافة المجتمع ،وميداف لتنفيذ القوانيف وسير القيـ.
 -3تدرج المكانة بيف أفرادىا بصورة ال تختمؼ كثي ار عف التدرج الطبقي في المجتمع،
وخاصة مف ناحية تجسيدىا لمبدأ عدـ المساواة الذي تستمده غالبا مف غياب المساواة في
القوانيف والمعايير االجتماعية واألخبلقية السائدة في المجتمع.
لقد كانت األسرة في مفيوميا التقميدي في الخميج العربي ،أسرة مشدودة إلى الماضي ال
وجود لممساواة فييا ،وال لمحرية الفردية ،وىناؾ كتب لمرغبات والميوؿ وقمع األفكار ،فيي
أماـ جدار مف الحتميات التي فرضتيا المعاير والقيـ ،التي تفرض سمطتيا القانونية والطبيعية
لذلؾ اختفى أفؽ الرؤية الدرامية ،وبعد ذلؾ شيدت األسرة تغيي ار بعدما تغيرت الحياة
االجتماعية بتغير الحياة االقتصادية التي أسيمت ثروة النفط في انتعاشيا،فتغير التعميـ
ودخؿ الفرد،ومشاريع التنمية ،والتخطيط الديموغرافي واستقرار الحياة السياسية بأحد أشكاؿ
الديموقراطية (مجمس األمة) كؿ ىذه تعتبر ضربات عنيفة لمفاىيـ األسرة التقميدية،وفتح
الباب عمى مصراعيو ألسرة جديدة متغيرة ،وفي ذلؾ يقوؿ غموـ (( وقد توالى ظيور األسرة
ا لمتغيرة عمى المسرح بعد ذلؾ واستمرت نمذجتيا الدرامية في الكثير مف األعماؿ المسرحية،
ونعتبر صقر الرشود أكثر الكتاب وعيا بالخصائص الدرامية العنيفة في الحياة اليومية لؤلسرة

310

االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

المتغيرة ،التي تواجو انحبلؿ معاييرىا وانييار رموز نظاميا القديـ ،كما نعتقد أف النموذج
الدرامي الذي خمقو صقر الرشود لممسرحية المحمية يتخمؽ بدرجة عضوية مف عصبيف
يجرياف ،وتمثؿ العصب األوؿ ثبلث مسرحيات ىي( :تقاليد) 1960و(أنا واألياـ) 1964
و(الحاضر) 1966أما الثاني فتممو ثبلث مسرحيات أخرى ىي( :فتحنا) 1962و(المخمب
الكبير)  1965و(الطيف).)1()) 1965وبعد أف تناوؿ غموـ مسرحيات صقر الرشود الثبلثة
األولى بالتحميؿ والدراسة والتوسع والمتمثمة في (تقاليد)و(أنا واألياـ)و(الحاجز) ق أر
المسرحيات األخرى لكف بشكؿ مختمؼ عف النموذج األوؿ،وىذه المسرحيات ىي( :فتحنا)
و(المخمب الكبير) و(الطيف)،فالنموذج األوؿ ػ ػ حسب غموـ ػ ػ ػ بني عمى فكرة الشؾ في
الحتمية التي تفرضيا التقاليد.
أما النموذج الثاني فيو مشتؽ مف التوغؿ في نفس الفكرة ،ولكف مف خبلؿ التوسع في
الرقعة المأساوية التي ستشمؿ الحياة االجتماعية لؤلسرة ،وعف ىذه الدراسة التطبيقية تقوؿ
سميرة السباعي (( :وفي دراستو التطبيقية التي استقصى بيا التجربة المسرحية في الكويت
والبحريف ،وجد أف االتجاه الظاىر في ىذه التجربة ىو الميزلة الفنية النابعة مف إشكاالت
حركة التغير لدى كؿ مف (محمد النشمي) و(عبد الرحماف الضويحي) و(حسف الصالح
الحداد) وقؼ عمى التشكيبلت الدرامية الدالة عمى تشكيبلت االنقساـ والصراع داخؿ األسرة
المتغيرة مما أدى إلى قياـ مبلمح دراما/اجتماعية ،وفي األخير وقؼ عند ظاىرة التشكيبلت
االجتماعية/والصراع مع رموز السمطة في مسرحيات سياسية واقعية ،وقد وضع كؿ ىذه
التجارب في سياؽ التحوالت في نمط اإلنتاج ،مف وسائؿ االقتصاد التقميدية إلى وسائؿ
االقتصاد الحديثة (((.)2
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

ويرى ( غموـ ) أف الفعؿ فوؽ خشبة المسرح ال يكوف ضروريا أو محتمبل إال إذا كاف
مرادفا لشروط التغير وعواممو سواء كاف –أي فعؿ -يستمد ضرورتو مف حتمية التغير أو كما
يستمد احتمالو مف نسبية التغير (( ومف ثـ فأف الحتمية الدرامية التي سنبحث عنيا في
األعماؿ المسرحية ليذا الفصؿ لف تختمؼ كثي ار عف فكرة الشؾ في حتمية التقاليد والمعايير،
أو حتمية انييار النظاـ االجتماعي القديـ إال في جانب واحد ال ريب في جوىرية مضمونو
االجتماعي وأىمية تأسيسو لبنية الفعؿ الدرامي ،وىو أف الحتمية الدرامية في األعماؿ
المسرحية التي سنعرض ليا يرتبط أثرىا ،وتشكيميا المسرحي بتفاعؿ األسرة مع مجموعة مف
الظواىر المادية في التغيير الجنائي سواء ما اتصؿ منيا بأشكاؿ الحراؾ االجتماعي
كالتعميـ ،والعوامؿ الديموغرافية والحضارية الجديدة أو ما اتصؿ منيا بقوانيف توزيع الثروة،
وتبدؿ نمط اإلنتاج ))( ،)1وقد تتبعيا (غموـ) في أربعة أعماؿ مسرحية ىي( :األسرة
الضائعة)و(فموس ونفوس) لعبد العزيز السريع و(عشت وشفت) لسعد الفرج (ىدامة) لميدي
الصايغ ،وتشترؾ ىذه األعماؿ في أنيا تنتزع قالبيا الدرامي مف حتمية التغير ،وىي تؤمف
أف ىذا التغير ىو الذي خمؽ انقساما حادا في المجتمع بيف التغير والثبات  ،وبيف الغنى
والفقر ،وبيف غنى النفس أو فقرىا الروحي ،يقوؿ غموـ مف أسباب ىذا االنقساـ (( ويوحي
االنقساـ السابؽ بوجود صراع إيديولوجي أفرزه التغير االجتماعي ،بعد ظيور النفط وسببو
عامبلف جوىرياف :أحدىما الحراؾ والصراع بيف األجياؿ ،وثانييما :الحراؾ والصراع الطبقي،
ذلؾ أف فترة الستينيات التي تبمورت فييا األعماؿ المسرحية المذكورة ىي أكثر الفترات تعبي ار
عف الصراع بيف جيؿ اآلباء ،الذيف عاشوا ظيور النفط دوف أف يستوعبوه بمؤىبلت حضارية
كافية ،وبي ف جيؿ األبناء الذيف تفتحت أعينيـ عمى ظيور النتائج الحضارية لمنفط ،ومف ثـ
فقد استو عبوا التغير بمؤىبلت مختمفة ،ونظرة مغايرة ،وفترة الستينيات ىي فترة ازدىار
البرجوازية (المعارضة) التي اتسعت رقعتيا بفضؿ انتشار التعميـ وكثرة خريجي الجامعات،
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

واتساع األجيزة اإل دارية في المجتمع وانتشار الوعي االجتماعي المتحرر مف التقاليد الجامدة
وكانت أكثر المواجيات والصدمات التي خمفيا ازدىار ىذه الطبقة ىو محاربتيا لجمود
النظاـ التقميدي القديـ الذي تحالفت حولو األسر البرجوازية الكبرى التجارية أو القبمية،إف ىذا
االنقساـ الحاد بجذوره االجتماعية الراسخة ،ىو أساس االنقساـ داخؿ األسرة المتغيرة في
مجتمع الخميج العربي ،وىو سبيكة البناء الدرامي في الكثير مف األعماؿ المسرحية
االجتماعية))(.)1
ومف المبلحظات الدقيقة التي سجميا الناقد (غموـ) أف الكاتب المسرحي (صقر
الرشود) ىو أوؿ رومانسي ثائر عمى النظاـ التقميدي لؤلسرة والمجتمع ،ويمتقي الرشود مع
عبد العزيز السريع حوؿ مطمب عصري واحد ،يخمخؿ ىيكؿ األسرة ،وىو الدعوة إلى الحرية
الفردية ،وقد برىنا عمى أنيما ينتمياف مباشرة إلى الحركة التقدمية في المجتمع ،وعف أعماؿ
السريع قاؿ غموـ((:والحظ الذي تبتدعو أعماؿ عبد العزيز السريع المسرحية ىو انتزاعيا
ألعمؽ المشكبلت السيكولوجية ،التي يخمفيا البحث عف المثؿ األعمى لمحرية الفردية مف
أبسط ظواىر الحياة العادية في مجتمع األسرة ومسرحيتيا األفكار الواقعية والعقيدة الثورية في
أشد األفعاؿ المسرحية إحكاما والتزاما بشروط العقدة الدرامية فالمسرحية عند ىذا الكاتب
تستمد مثاليا الراقي بيف الفردي والموضوعي ،بيف المرتيف بالواقع ،والثائر عميو وتزود تمؾ
المراوحة المتأرجحة كؿ واحدة مف المسرحيات التي أشرنا إلييا بسياؽ درامي مزدوج تتعايش
فيو وسائؿ الدراما السيكولوجية مع وسائؿ الد ارما الواقعية أو الطبيعية وتتعانؽ فيو مسرحية
األفكار مع مسرحية الفعؿ والعقدة فكما يمد األساس السيكولوجي والفكري الكاتب بالتمرد
والثورة فإف العقدة الطبيعية أو (العادية) تمده بالرؤية الموضوعية ،وكؿ ذلؾ ال يعني تحوؿ
األساس العقمي والسوسيولوجي في دراما األسرة المتغيرة ،بقدر ما يعني تأصيميا اشتقاقيا
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الفصل الثالث

لمزيد مف الخصائص المسرحية الحديثة القادرة عمى التمثؿ العميؽ لحركة التغير))( ،)1وأبمغ
مثاؿ تنطبؽ عميو ىذه المقوالت مف خصائص درامية مستجدة نذكر ىذه المسرحيات (الجوع)
و(عنده شيادة) و (الدرجة الرابعة).
يرى (غموـ) أف أكثر الجيود والتنظيرات المؤصمة لممسرحية في دراما األسرة المتغيرة
في سنوات العقد السادس ،وبعد مضي ىذا العقد أسست الدراما لنفسيا كثير مف التقاليد
المسرحية االجتماعية ،مف خبلؿ عمؽ الصمة بيف نموذج تمؾ التقاليد ،ونموذج التغير البنائي
في األسرة ،وأف مختمؼ الموضوعات التي أولتيا الجيود المسرحية في الستينيات بالعناية
والتركز ،جعمت مف الكاتب المسرحي مفتونا بالتغير ويستمد ىذا االفتتاف مف اإلحساس
الشعبي بالتغير ،حيث لـ يعد ىذا اإلحساس حك ار عمى فئة (محدثة) تنطمؽ مف ىموـ تحديث
الببلد،وليس مقصو ار عمى طبقة تمثؿ الحراؾ االجتماعي ،وانما أصبح في رأي (غموـ)
ممزوجا باإليقاع الشامؿ في الحياة االجتماعية ،ويمثؿ الرشود والسريع تجربة ناضجة تسعى
إلى التطور(( إف التغير في تجربتيا المسرحية ىو الفعؿ المسرحي بمحظاتو التاريخية البلىبة
الح اررة ،وبقواه المشدودة في جميع اتجاىات الزماف والمكاف ،وقد كشفت دراستنا فيما مضى
األبعاد المختمفة التي توغمت فييا أعماؿ كؿ منيما سواء في استبرار حتمية التغير ،أوفي
التعرية التدريجية لمساوئو ،أو في التنبؤ والتخطيط لمستقبمو ،ومف الحؽ أف نتساءؿ بعد
اآلف...إلى أيف نتيجة تجربة ىذيف الكاتبيف مع المسرح ؟ إف دينامية التغيير في أي مجتمع
مف المجتمعات عممية مستمرة،ال توقؼ فييا وال نكوص وربما اكتسبت بعض الحقائؽ
االجتماعية ،أو ميتافيزيقية صيغة الخمود ولكنيا أماـ مرأى التغير البد ف تكتسب تشكيمتيا
وخصوصيتيا المرتبطة بالمحظة التاريخية التي تحتشد بيا دينامية التغير ،وفي زماف ما...
ومكاف ما...والمسرح ىو صيغة التعبير عف ىذه المحظة ،ألنو القادر عمى احتواء ما فييا
مف إىماؿ وكثافة ،وألنو النموذج الديمقراطي في اإلبداع القادر عمى إطبلؽ تمؾ المحظة مف
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الفصل الثالث

عقاؿ الجمود (التاريخي) وثبات النمط (االجتماعي) ومف ثـ فإف ىذا المسرح ىو الذي يتمقى
– دوف غيره -ضربات التغير بالعناؽ ال بالتضاد ألنو يتغذى جماداتيا الحيوية ويتمثميا في
بنيتيا تمثيبل تمقائيا ،ولعمنا قد أدركنا ذلؾ بوضوح مف خبلؿ ما مضىى مف ىذه الدراسة ،ذلؾ
أف التجربة المسرحية في الكويت والخميج العربي أنفقت وجودىا الكامؿ في الستينيات مف
أجؿ أف تك وف تمثيبل عالي الكثافة لمتغيرات البنيوية في المجتمع واألسرة ،وىو تمثيؿ لـ
يسمؾ طريؽ الحياد ،بؿ جعؿ أبزغ مواقفو تعتمد االنحياز المتطرؼ لحتمية التغير العقبلني،
والشوؽ المستمر المتبلؾ اإلرادة الفردية الواعية))(.)1
ويذكر (غموـ) أف دراما األسرة ظمت متغيرة خارجة عف قانوف الثبات ،وقد أصبحت
تتنبأ بمصير التغير في حياة القوى االجتماعية عمى وجو اليقيف،ومف ثـ تحالفت دراما األسرة
المتغيرة في الستينيات مف القرف العشريف ،مع المعارضة الشديدة لمنظاـ االجتماعي
والسياسي،وىذه الدراما كما يرى غموـ تزعزع جميع الحجج لمنظاـ،والبراىيف التي تبرر
استثبات السمطة في يد الطبقة التجارية القبمية ،وتطيح بمعاير نظاميا االجتماعي مف خبلؿ
إطاحتيا بمعايير نظاـ األسرة التقميدي إذف حسب (غموـ) فإف مسرح الستينات يدؿ عمى
مضموف التفتح العقبلني؛ فيو يستنبت التجربة (المعارضة) مف جذور رومانسية أو واقعية أو
مثالية أو فردية ،بؿ ىذه التجربة المسرحية تمثؿ التغيرات البنيوية بمرافؽ طميعية ورؤوس
عقبلنية،أما مسرح السبعينيات ػ ػ في رأي غموـ ػ ػ فتبرز فيو مظاىر البلعقبلنية في التغير
إلى عمؽ أشد ضراوة ،فقد ازداد تحكـ النظاـ االقتصادي الذي يستخدـ الثروة في أغراض
االستيبلؾ ،وىنا يظير (مجتمع الرفاىية) مف االزدىار االقتصادي اليائؿ ،وقد تبلزمت
صورة مجتمع الرفاىية ىذا مع الكثير مف الظواىر السمبية التي جعمت مف الفرد مقيدا – في
رأي غموـ – ىذا الفرد يستجيب لصالح الفردية ،وينفر مف مصالح الجماعة.
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ويتناوؿ غموـ في الفصؿ األخير مف كتابو النماذج/أو الشخصيات النموذجية وىذا االىتماـ
يعكس جانبيف ميميف في ىذه الدراسة .
-1االفضاء بالعمؿ المسرحي نحو الواقعية .
-2تكثيؼ الداللة السوسيولوجية لمعمؿ المسرحي ،واحالتيا إلى رمز أو بديؿ حقيقي لمحرية
الغائبة في مجتمعات الخميج العربي ،وىنا ويعطي غموـ ثبلث نماذج عميا ذات وجود
جوىري في حبكة الفعؿ المسرحي لمكثير مف األعماؿ المسرحية.
األب :نموذجا منتزعا مف معايير األسرة األبوية ،وأساسا دراميا مف المسرحية االجتماعية.
النواخذة (رباف السفينة) نموذجا منتزعا مف التقسيـ الطبقي في المرحمة االقتصادية التقميدية
التي سبقت ظيور النفط وأساسا دراميا الستبصار الماضي.
السمطاف :نموذجا منتزعا مف واقع النظاـ السياسي ،وممتحما باألفعاؿ واألفكار والعواطؼ
()1

وأساسا دراميا لمصيغة السياسية المباشرة عمى المسرح.

وىذه النماذج الثبلثة ال تحفؿ باألفراد والنوازع الذاتية لمشخصية المسرحية قدر احتفاليا بما
ىو نمطي ،أي رؤية العاـ دوف الخاص ،ثـ يحمؿ الناقد نماذج مف مسرحية (اآلباء) ونماذج
أخرى مف مسرحية (النواخذة) ،ونماذج أخرى عف مسرحية (السبلطيف) ،وما يمكف أف يقاؿ
عف ىذا البحث الجاد
 -1أنو راعى خصوصية مجتمعات الخميج العربي في مجاؿ التراث والتجربة
المسرحية ،والحؽ أف الناقد تتبع الظاىرة المسرحية مف خبلؿ (الكويت والبحريف) تتبعا غمب
عميو طابع المضاميف واألشكاؿ أكثر مف اعتماده عمى التاريخ الزمني المحض الذي ال
يراعي فيو تمؾ الخصوصيات الفنية واألدبية التي يمتاز بيا كؿ بمد ،وكؿ فئة أدبية.
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االتجاه االجتماعي

الفصل الثالث

 -2اعتماده عمى شخصيات بعنييا ،يكررىا في كؿ فصؿ مف الفصوؿ كنموذج لمتغير أو
الثبات عمى حد سواء ،مما جعؿ البحث يضيؽ في زاوية رؤيتو النقدية.
 -3الفترة الزمنية التي حددىا البحث وىي العقد السادس والسابع وجزء مف العقد الخامس ،لـ
تكف فترة طويمة الستيعاب جميع التجارب ،كما أف قطريف عربييف ال يمكف مف خبلليما
إسقاط التجربة المسرحية عمى الخميج العربي.
 اعتماد الناقد عمى التحميؿ والوصؼ في نقد النصوص ،ونقد العروض ،مما جعؿ البحثيتركز عمى النص والعرض معا،أي أف نقده كاف نقدا مسرحيا ،حضرت فيو المصطمحات
المسرحية واألدوات المتخصصة التي تق أر النص المسرحي.
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االتجاىات النصية

الفصل األول
االتجاه الدراماتورجي

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

االتجاه الدراماتوجي ( القراءة الممسرحة لمنص)
المفيوم والنشأة:
الدراماتكرجيا كما ىك معركؼ ؛ىي الكسائط التي تتعدد بتعدد آليات القراءة ،فيي
مكجكدة في جميع العناصر ،كمف ذلؾ الكممة الممفكظة ،الحركة ،الصكرة ،اإلضاءة،
المكسيقى ((...ىؿ ىي كؿ ىذه العناصر مجتمعة تترابط فيما بينيا ،أـ ىي الحكار الدائـ
بيف الممثميف في المسرحية؟ ىؿ ىي الفضاء المكاني كالزماني في العرض؟ ..أـ ىي العرض
أثناء اتصالو بالجميكر؟ كحتى كاف كجدت ليا تعاريؼ دقيقة في المعاجـ كالمكسكعات ،كمف
شركح كاضحة ،فإنيا ال ترقى الستخداماتيا المتعددة المعقدة...كممة تعبر عف عممية تظافر
الجيكد مف قبؿ جميع المشتركيف في العرض ،ذلؾ التعاكف الساعي إلنتاج كؿ عناصر
العمؿ جنبا إلى جنب ،إف مثؿ ىذه األصداء المتنكعة لمدلكؿ الكممة تفضي عمى الكيفية
التي تكمف بيا كتتعايش تمؾ االفتراضات البحثية المختمفة داخؿ ىذا التعريؼ مازجة أفكا ار
مراكغة عف التأليؼ كالبنية الداخمية ،بما يعني بقاء المصطمح الدرماتكرجيا ،في مستنقع
المراكغة كالميكعة كالضمنية الغامضة))(.)1
كما يمكف أف أقكلو مف خالؿ ما سبؽ ؛أف الدراماتكرجيا ىي مصطمح مراكغ ،كثير التعريفات
؛لكثرة كظائؼ الدراماتكرج  ،مف خالؿ تعدد الكسائط مف جية  ،كتعدد آليات القراءة مف جية
أخرل .
االتجاه ( المنيج)الدراماتورجي:
تمارس النصكص المكتكبة سمطتيا عمى حساب الفنكف البصرية كالتشكيمية ،كمرد ذلؾ
صعكبة البحث عف اإلبداعات المشيدية ( البصرية) يضاؼ إلى ذلؾ قمة الميتميف بالفنكف
( -)1الدراماتكرجيا كفف العرض المسرحي  :كاثي تيرف،سيف ؾ .بييرندت ،ترجمة كتقديـ :محمد رفعت يكنس ،العدد2051:
المركز القكمي لمترجمة،ط، 2014، 1ص44:
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كالسنما كالرقص كالمسرح كظاىرة فرجكية ،في حيف تبسط الدراسات حكؿ
عمى اختالفيا
ّ

النص المكتكب ،كتفرض نفسيا في جانبيا اإلبداعي كالنقدم كالصحفي ،كىذا ما نالحظو

بشكؿ جمي عمى الجماليات العربية ،كأكثر خصبا في المجاؿ النقدم كالتحميؿ ،عمى المستكل
الكـ كالكيؼ ،كلعؿ السبب األىـ ،حداثة المناىج التي تدرس النص البصرم،كمف بيف الفنكف
التي القت بعض االىتماـ ،مف ىذه المناىج كالدراسات النقدية ىك فف المسرح ،الذم يجمع
الكثير مف العناصر المككنة لمعرض تتحد في تناغـ كانسجاـ محدثة ما يسمى الفرجة ،غير
أ ف ىذا االىتماـ ال يتعدل الحدكد النظرية (( فجؿ الدراسيف كاعكف نظريا بضركرة النظر
إلى العمؿ المسرحي باعتباره فرجة ،كلكف كاقع الحاؿ عمميا يؤكد عكس ذلؾ تماما ،إذ تييمف
الكتابات النقدية النظرية عمى مثيالتيا التطبيقية ،مع استثناءات معدكدة )) (.)1
كعمى الرغـ مف دخكؿ مقياس المسرح في أغمب المناىج كالمقررات المدرسية كالجامعية،
إالّ أنيا ظمت في األغمب األعـ معتمدة عمى الجانب النظرم ،رغـ كفرة بعض الكرشات
المسرحية في بعض الجامعات المغربية عمى كجو الخصكص ،كمف أصعب األشياء كأشقيا،
ىك قراءة المسرح باعتباره فرجة ،كليس عادة أدبية ،كىنا ال بد مف دخكؿ المنيج
الدراماتكرجي لمكاجية ىذه الظاىرة المستفحمة  ،كقد كصؿ سكء فيـ ػ ػ حسب مصطفى
رمظاني ػ ػ ىذا المصطمح إلى أف بمغ درجة االختالؼ عند األكربييف أنفسيـ حسبما كرد في
إحدل المقاالت التي جاء فييا (( سألت رئيسة الجمسة بسخط – كىي نفسيا درماتكرج-
األعضاء الستة المشاركيف عف ماىية مينة الدراماتكرج ،كىاكـ ما حصمت عميو مف إجابات
'' ربما سأقتؿ لما سأقكلو اآلف ،كلكف ال أعرؼ لذلؾ جكابا '' ىكذا قاؿ الدراماتكرج األكؿ
كىك يعمؿ في مركز لينككلف – نيكيكرؾ '' ،أنا أبحث كاستعمؿ القياس في األمكر'' ،قاؿ
الثاني '' :أنا عبارة عف كسيط بيف الممثؿ

كالمخرج ''.قاؿ درماتكرج شيير مف (

 ) enhubsklovفي برليف كاف الرابع يعمؿ درماتكرجا كمصمما ،كقد قاؿ '' يعتبر
( -)1مصطفى رمضاني :نقد النقد المسرحي المغربي ،المركز الدكلي لدراسات الفرجة ،ط ،2014 :1ص .95
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مميز لكؿ ما يدخؿ في العمؿ المسرحي
الردماتكرج منظما عظيما كحافظا لمتكازف بشكؿ ّ
ككاف الخامس درماتكرجا يعمؿ في مؤسسة شكسبير  ،حيث قاؿ :أريد أف أعمؿ عمى
ضماف أف يفيـ الممثؿ كؿ كممة ككؿ سطر ككؿ جممة مكجكدة في النص المسرحي ،أما
األخيرة فقاؿ '':الدراماتكرج''

يجيب عمى األسئمة بأعمؽ كأصعب شكؿ ممكف ،كأكثر

تحريضية كبأكبر قدر ممكف)) (.)1
كىذا دليؿ كاضح عمى تشعب الدرماتكرجيا ،كاختالؼ مياميا ،كاختالؼ الدرماتكرجيف
أنفسيـ حكؿ مفيكميا ،يضاؼ إلى ذلؾ كمو كجكد درماتكرجيا كالسيكية كأخرل حديثة ،كقبؿ
أف أكشؼ عمى ىذه النقاط بالدراسة كالشرح البد أف أشرح مفيكـ الدرماتكرجيا ،كأعرؼ أىـ
أعالميا كتاريخيا كتطبيقاتيا في النقد الغربي.
الدرماتكرجيا  ((:فف أك تقنية التأليؼ الدرامي أك التقديـ المسرحي'' ،كفي ىذا السياؽ فإف
الكممة اإلنجميزية ( )Dramaturgieكالفرنسية ( )Dramaturgieقد استعيرتا مف الكممة
األلمانية ( )Dramaturgieتمؾ الكممة التي استخدمت مف قبؿ الدرامي ()Dramatist
كالناقد غكثكلد ليسنغ في سمسمة مف المقاالت المعنكنة بػ'' Dramaturgie
( ''Hamburgischeدرماتكرجا ىامبكرغ) ،كقد نشرت في الفترة الكاقعة بيف األعكاـ
 1769-1776ـ الكممة مشتقة مف اإلغريقية ( )Dramaturgiaكتعني التأليؼ الدرامي أك
('' )Action of Playحدكث الفعؿ المسرحي )).

()2

كما نجد ليا تعريؼ آخر في المكسكعة البريطانية الكاردة في مكسكعة
( ) Wikipedeaمايمي :يمكف تعريؼ الدرماتكرجيا بشكؿ أكسع مف خالؿ صياغة القصة أك
أم مما يشبو عناصرىا في شكؿ يسمح بتجسيدىا ،الدرماتكرجيا تعطي العمؿ أك العرض
Hanane, william.H. "Dramaturgs take à while to defend Hremselves", the New York Times,
Marche 2002, p82.
)(2
http: www. Bntammica. Com /EBecked / Tapic /171026 / dramaturg.
http:// en. Wikipedia. Org/ wiki / Dramaturgv.
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شكال أكثر مف الكتابة الفعمية ،عمؿ الدرماتكرج يمكف تشبييو بالتصميـ (( كما يمكف أف
نالحظو في ىذا التعريؼ ىك الفصؿ الكاضح الذم ال يرقى إليو الشؾ .الدرماتكرجيا بيف
عمؿ الدرماتكرج ،كعمؿ كاتب المسرحية أك الكاتب المسرحي ،كقد كرد في نفس المكسكعة
تعريفا دقيقا ل مدرماتكرج ،يركز عمى مينتو الممثمة في الكتابة المسرحية كممارس لمعمؿ
المسرحي ،كما تضاؼ لو ميمة جديدة متمثمة في البحث كالتطكير ''مركز في المسرح
يتعامؿ بشكؿ رئيسي مع البحث كالتطكير ..بأف ىذا الكصؼ المستخدـ حاليا لمينة
()1

الدرماتكرج قد اكتسبت معناه مف ابتكار غكثكلد إبرايـ ليسنغ )).

كعمى الرغـ مف تعدد المصطمحات إالّ أنيا تنحدر مف جذر لغكم كاحد ،لكنيا تختمؼ
في المكاحؽ فالصفة ( )le drameدراما كدرامي ()Dramatique()Dramatikos
كدرماتكرج

( ،)Dramaturge( )Dramaturgosكالدرماتكرجية

(Dramatugéo-

 )Dramaturgieفالكممة اليكنانية ( )Dramaturgosمركبة مف ( )Dramatoك()ergos
األكلى تعني العمؿ المسرحي كالثانية تعني الصانع (( كعميو ،فإف الكممة المركبة منيما تدؿ
عمى الصانع ،صنع العمؿ المسرحي ،رأم المبدع المسرحي كبالتحديد المؤلؼ ،غير أف
الكممة المقصكدة اكتسبت مدلكال جديدا في العصر الحديث ىذا المدلكؿ ينعت بككنو ألمانيا
ذلؾ أنيا لـ تعد تدؿ عمى مؤلؼ النص الدرامي ،كانما عمى الشخص الذم يييء نصا دراميا
ليغدكا قابال لممسرحة ،ىذا األخير يضع في اعتباره العرض المسرحي ،لذلؾ فيك يعتني
بجميع الشركط التقنة كالفنية الالزمة حيف اإلخراج المسرحي)).

()2

تاريخ المصطمح ووظيفتو:
أما إذا تتبعنا تاريخ ظيكر ىذا المصطمح النقدم المسرحي ،فإننا نجده أكال عند ليسنغ
(1781-1729ـ) ،كبالتحديد فيما يسمى (درماتكرجيا ىامبكرغ) فما ىي كظيفتيا ،كما ىي

()2

- http:// eN, wikipedia. Org/ wiki/ Dramaturge.
 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ط 2004 ،1الدار البيضاء ،المغرب ،ص.65072
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أسباب نشكئيا ،كما مدل ارتباطيا بالفف المسرحي؟ ،كاذا عدنا إلى ''درماتكرجيا ىامبكرغ''
التي نادل بيا ليسنغ ،لـ تجمع في كتاب يؤسس ليا ،كال ىي مقاالت تؤسس ليذه المينة كما
يقكؿ بمخيرم ''بؿ ىي مقاالت نقدية حية عف عركض مسرحية ،تميزت ىذه المقاالت بجديتيا
كتحميميا لكاقع المسرحي في زماننا'' ،كتحديدا في الفترة (1769-1767ـ).
تجمعت ىذه المقاالت فيما بعد في إصدار معنكف بHamburgische ( (( :
 )Dramaturgieككما يظير مف ىذا العنكاف ،فقد كتبت ىذه المقاالت عندما دعا ليسنغ
إلى مدينة ىامبكرغ في عاـ  1767ليككف المستشار األدبي األكؿ لممسرح القكمي األلماني،
كمف ىذا بالتحديد كلد ىذا المصطمح ( ،)Dramaturgieكبذلؾ صار نمكثكلد إبرايـ ليسنغ
(())1

أكؿ درماتكرج معركؼ)).

كفي ىذه المقاالت كاف يقكـ بتحميؿ ريبرتكار المسرح ،كفي ذات الكقت كاف يقكـ بتحميؿ
األداء التمثيمي لممثميف ،كقد كاف في كؿ مقاالتو يدعك إلى البرجكازية كنصرة الطبقة
الكسطى ،كالعمؿ عمى تكريس حقكقيا ،كما كانت نظرتو تختمؼ عف كجية نظر الكنيسة في
العديد مف القضايا ،كىنا لجأ إلى الدرماتكرجيا (( كمف ىنا نستطيع أف نالحظ كيؼ جمع
ليسنغ في دكره ككاتب مسرحي ،كمفكر ،كثائر كؿ ذلؾ ،كتكصؿ إلى نتيجة أنو البد مف
استخداـ الدرماتكرجيا لضماف إيصاؿ أفكاره ،إال أننا ننكه ىنا بأف ىذه األىداؼ ما كانت
لتتحقؽ دكف أف يرتبط عمؿ الدرماتكرج بمسرح ريبرتكار منتظـ ،فال تظير طبقة الدرماتكرجيا
كتتأطر كؿ مالمحيا كتفاصييا الخاصة بدرماتكرج معيف مف خالؿ عرض كاحد فقط أك
عركض متناثرة ال جامع بينيا)).

()2

( -)1مؤيد حمزة :تطكر مفيكـ الدرماتكرجيا ككظائفيا في المسرح األكركبي –الدرماتكرجيا الجديدة ،-األشكاؿ الخاصة
بطالئع األلفية الثالثة –كتاب جماعي ،منشكرات المركز الدكلي لدراسات الفرجة -سمسمة رقـ ،32 :ط،2014 ،1
ص.115

( -)2المرجع نفسو ،ص.118
073

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

كقد تطكرت الدرماتكرجيا بشكؿ أكضح عند بريخت كستانسالفسكي في دعكتيما إلى
التغير في نظاـ الحياة بشكؿ عاـ ،مف الناحية الدينية كالسياسية ،ككيؼ يعمؿ الفف عممو في
التغيير االجتماعي مف خالؿ األفكار التي يطرحيا الممثؿ عمى المجتمع مف خالؿ
الجميكر ،كعالقة ىذا المتفرج بالممثؿ ،كىكذا ال يككف الفف المسرحي فك ار فقط ،بؿ يصبح
فنا أكثر مكضكعية حيف يصكر عالقة المجتمع بيذه الشخصية مف خالؿ خمخمة المفاىيـ
السائدة ،كمحاكلة التنكير الذم يحدث عنو التغيير المرغكب فيو ((كاف بريخت درماتكرجا
رائدا في القرف العشريف ،تداخؿ عممو بيف اإلخراج كالتأليؼ ،باإلضافة إلى كجية نظره في
األداء التمثيمي ليس بيدؼ استحداث شكؿ جديد في األداء  ،بؿ مف أجؿ منع الجميكر مف
االندماج بالعرض ،كبالتالي منعو مف التطيير كالتنفيس عف مشاعره ،فعؿ بريخت –
الدرماتكرج كؿ شيء سكاء عمى مستكل التأليؼ أك اإلخراج أك المشيدية أك األداء التمثيمي
المنشكد مف أجؿ أف يبقى المتفرج بعيدا عف حالة التنفيس عف مشاعره كغضبو ،فيبقى في
حالة قمؽ مستمر حتى لدل عكدتو إلى المنزؿ ،يفكر فيما رأل كتمقى مف معمكمات في
العرض المسرحي ،فيصؿ إلى نتيجة أف البد مف التغيير ،بعد أف يككف قد أدرؾ بالطبع سكء
()1

الكضع في زمف النازية)).

كقد عمؿ بريخت عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ انطالقا مف ضركرة تظافر جيكد كؿ
العامميف في حقؿ المسرح ،مف خالؿ العرض المسرحي مف المخرج إلى المؤلؼ،
كالسنكغراؼ ،كما يعمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ ىك الدرماتكرج ألنو يعمؿ منسقا كمنظما لكؿ
ىذه العناصر ،كيربط بينيا.
أما ستانسالفسكي فقد اعتمد عمى فكرة 'اليدؼ األسمى'' المتمثمة في زرع فكرة مف طرؼ
الممثؿ في كعي الناس ،الذم يؤدم إلى التغيير في النشاط العقائدم  ،الذم يؤدم بدكره إلى
التغيير االجتماعي ،كلكي يحدث ذلؾ البد مف إشراؾ كؿ جيكد العامميف في إنتاج العرض
(-)1المرجع السابؽ ،ص.120
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المسرحي ،ككاف ستانسالفسكي يعتقد أنو يمكف الفصؿ بيف الجانب األدبي كالفني لمعممية
البد أف يصؿ إلى طريؽ
اإلنتاجية لممسرحية ''إال أف ىذا الفصؿ بيف كال المساريف كاف ّ

مسدكد بعد مجمكعة مف العركض فعند العمؿ عمى طائر النكرس تحديدا يقكؿ ستانسالفسكي

في البدء ضايقتنا ىذه الطرؽ كالمسارات المختمفة خضنا في جداؿ مستمر ،انطالقا مف
حد
الخاص كحتى المبادئ مف الدكر إلى المسرحية ،كالفف بشكؿ عاـ ،كصؿ األمر إلى ّ
الجدؿ'' ،كيضيؼ ستانسالفسكي:أما فيما يتعمؽ بالفصؿ بيف مساراتنا كالتفريؽ بيف قكانا في
العمؿ المسرحي مف الناحية األدبية كالمشيدية ،فقد اختفى بسرعة اقتنعنا أنو مف المستحيؿ
فصؿ الشكؿ عف المضمكف ،فصؿ الجانب األدبي لمنص النفسي كاالجتماعي ،في تمؾ
األشكاؿ كالميزانسيف كالشكؿ المادم ،كالتي بمجمكعيا تؤسس العرض.

()1

كاتضح مفيكـ الدرماتكرجيا بشكؿ أكبر عند مايرىكلد في محاضراتو ( )1918مف
خالؿ إيالء الدرماتكرج أىمية خاصة ،كيعني بذلؾ الكاتب المسرحي الذم يعي قيمة العرض
المسرحي ،كليس الكاتب الذم ييتـ بالناحية األدبية لممسرح ،فقد استخدـ مايرىكلد ىنا صفة
الدرماتكرج لمداللة عمى الكاتب المسرحي الذم يكتب المسرح ،كليس لألدب ،فكاف يؤكد أف
الكتّاب في عالـ المسرح ينقسمكف إلى مسرحييف كأدبييف ،ككاف يصؼ المسرحيف منيـ فقط
بالدرماتكرجيف ،فيذه صفتيـ تبعا ''لمايرىكلد'' الدرماتكرجيكف الذيف كتبكا المسرحيات لممسرح
كاف يجمعكف في شخصيـ ،المخرج كالممثؿ ،باإلضافة إلى الدرماتكرج ،كذلؾ كاف شكسبير
كمكليير كيكريبيدس كغيره(،)2كتبعا لميمة الدرماتكرج أك الدرماتكرجيا أصبح يسمى في عرؼ
المسرحييف المعاصريف (المدير الفني) كيرجع الفضؿ في ىذه التسمية إلى (غكردف كريغ)
طبيعة منصبو يجب أف تجعمو أىـ شخصية في دنيا المسرح كميا(( رجال يستطيع أف
يتناكؿ المسرحة فيخرجيا كما يطيب لو ىك نفسو ،كيتكلى تدريب الممثميف فيزكدىـ بما
تستمزمو كؿ حركة ككؿ مكقؼ ،كيتكلى تصميـ المناظر كاقتراح المالبس ،فيشرح لمف يقكـ
( -)1ستانسالفسكي قسطنطيف ،األعماؿ الكاممة ،ج ،1حياتي في الفف ،ص ،146نقال عف الدرماتكرجا الجديدة ،ص.121
( -)2مايرىكلد فيزفكلد :محاضرات دكرة اإلخراج المسرحي ،)1919-1918( ،ص ،51نقال عف المرجع السابؽ،ص.122
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بصنعيا ما البد مف تكفره في كؿ منيا ثـ عمؿ مع ميندسي األضكاء الصناعية ،فيكضح
ليـ تكضيحا تاما ما يريد منيـ)) ( ،)1كحسب ما تقدـ مف معنى فإف المدير الفني لممسرح،
ىك نفسو المخرج كالممثؿ كالسنكغراؼ ،عمما بأف غكردف كريغ كاف يقكـ بكؿ ىذه األعماؿ
مجتمعة أم أنو يتكقع مف المخرج أف يككف مخرجا درماتكرجيا عمى دراية بكؿ خفايا المسرح
مف الداخؿ ،لدرجة أنو يشترط أف يككف ممثال '' مف قبؿ(( قبؿ أف تصبح مدي ار يجب أف
تككف ممثال أكال)).

()2

ىذا بالنسبة لتطكر مفيكـ الدرماتكرجيا في أكركبا مف خالؿ استغالؿ كؿ العناصر
المسرحية مف أجؿ إحداث التغير في المجتمع مف خالؿ الجميكر (( فأم تفصيؿ دقيؽ في
األزياء أك الديككر ،أك حتى في أم عنصر مف عناصر السينكغرافيا األخرل ،يمكف أف ينقؿ
رسالة ما إلى الجميكر فمف الطبيعي أف يقكـ الدرماتكرج بالتدخؿ في تفاصيمو ،أك تقديـ
المشكرة في شأنو ،مف الطبيعي أف يقكـ الدرماتكرج باستغالؿ أم أسمكب فني أك أسمكب أداء
تمثيمي يضمف لو إيصاؿ أفكاره بشكؿ أكبر تأثي ار باألمر الذم أجاز لو التدخؿ في شؤكف
األداء التمثيمي كاإلخراج كذلؾ ،فيك بمثابة المؤلؼ (المايسترك) لمجمكع عناصر العرض
المسرحي ،كىك الضامف إليصاؿ األفكار بشكؿ فني بعيدا عف المباشرة ،بحيث يدفع
(())3

الجميكر ،أك يثير فييـ الرغبة بالتغيير)).

كمما سبؽ ذكره يستنتج الباحث محمد يكسؼ أف الدرماتكرجيا ليست ابتكار كانما ىي تطكر
ّ
لمفاىيـ قديمة((إف الدرماتكرجا لـ تبتكر ،كانما ىي استمرار لمفاىيـ قديمة تطكرت بتطكر

( -)1مايرىكلد فيزفكلد :محاضرات دكرة اإلخراج المسرحي ) 1919- 1918( ،ص51:نقال عف المرجع السابؽ ص122:
( -)2المرجع نفسو ،ص.123
( -)3المرجع نفسو ،ص.124
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المسرح كعناصره ،كليذا بإمكاننا القكؿ بأف مفيكـ الدرماتكرجيا ،قد عرؼ عند أرسطك كحتى
اآلف ،تطك ار دالليا ممحكظا ،في المجاؿ المزدكج لمفكرة كالنشاط المسرحي)).

()1

كاف كانت الدرماتكرجيا الحديثة قد خرقت ما قبميا مف المفاىيـ ،فإنيا في الكقت ذاتو
ظمت تقكض بعضيا بعض ،كقد استفاد منيا العالـ العربي ،كبشكؿ خاص مف الدرماتكرجيا
البريخت ية (( إذا كانت الدرماتكرجيا الحديثة التي بدأت في الظيكر في القرف الثامف عشر قد
قكضت شعرية أرسطك ،كابتكرت أجناسا مسرحية جديدة خرقت القكاعد التي ترسخت مع كؿ
الشعريات الكالسيكية ،فإف الدرماتكرجيات التي تالحقت خالؿ القرف العشريف عمى يد كؿ
مف لينيارت كبريخت ككككتك كسارتر كأرطك كغركتكفسكي كغيرىـ ،قد ظمت تقكض بعضيا
حد سكاء كضمنو اإلنساف
البعض إلى اليكـ ،كىك ما أفاد اإلنساف الشرقي كالغربي عمى ّ
العربي كمسرحو الذم استفاد مف مختمؼ التكجيات كالمدارس كالدرماتكرجيات المتعاقبة ييمنا
منيا في ىذه الكرقة عمى الخصكص الدرماتكرجيا البريختية التي كانت أكثرىا حضك ار في
العالـ العربي بحكـ خصكصيتيا أكال ،كخصكصية العالـ العربي في النصؼ الثاني مف القرف
العشريف ثانيا)).

()2

كاف كانت الدرماتكرجيا قد القت عند الغرب نجاحا بار از مف خالؿ تمؾ التطبيقات
التي أجراىا الدرماتكرجيكف عمى مختمؼ العركض المسرحية ،فإنيا لـ تكف كذلؾ في عالمنا
العربي كاكتفى الدرماتكرجيكف العرب بما يسمى مقاربات درماتكرجية أك ما يسمى نحك تحميؿ
درماتكرجي لمنص الدرامي فما مفيكـ المقاربة الدرماتكرجية ،ككيؼ طبقيا العرب عمى
النصكص الدرامية؟.
 -المقاربة الدرماتورجية:

( -)1محمد سيؼ :،ىؿ الدرماتكرج بطؿ خارؽ التفكير ''ساحر''أـ ىك ''سكبرماف''الدرماتكرجيا الجديدة ،ص.128
( -)2لعزيز محمد :الدرماتكرجيا االستنباتية ،الدرماتكرجيا الجديدة ،ص.199
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قبؿ الكلكج إلى التحميؿ الدرماتكرجي ،كجب أف نعرؼ أف الميـ ليس الدرماتكرجيا كانما
الدرماتكرج ،كىذا األخير ليس ميما يقدر ما ىي ميمة صناعتة ،كىي مكضكع التحميؿ
الدرماتكرجي الذم يعتمد باألساس عمى المغة المسرحية التي تختمؼ في كسائؿ التبميغ غير
أنيا تسيـ مع غيره لتحقيؽ التكاصؿ المسرحي بيف العرض كالجميكر ،كتختمؼ ىذه المغات
في الكسائؿ (( التي قد تككف ألفاظا أك إشارات أك حركات أك أصكات أك صكرة سينمائية أك
أيقكنة أك مكسيقى ..فإف كؿ لغة ليا سننيا الخاص ،كعمى المحمؿ أف ينتبو إلى كؿ ىذه
المغات كالتفاعؿ الحاصؿ بينيا ،ككظائفيا داخؿ الخطاب المسرحي ،كعميو يبدك كاضحا مف
خالؿ ىذا الكالـ األخير ،أف ىذا الخطاب يعادؿ العرض المسرحي ،كىذا األخير يتككف مف
النص الدرامي مضافا إليو نص اإلخراج المسرحي كالنص الدرامي يتركب بدكره مف صنفيف
مف النصكص ىما :نص الحكار الدرامي أك خطابات الشخصيات ،كنص اإلرشادات
المسرحة أك خطاب المؤلؼ الدرامي)) ،)1( .كىنا نجد أنفسنا بيف النص الدرامي ،كبيف لغة
العرض المسرحي ،فالنص الدرامي ((يتككف مف الشخصية المسرحية النصية كالحكاية
كالحدث كالحكار كالحكار الدرامي كالزمف كالفضاء (ىذه العناصر ىي أساس أك العمكد الفقرم
لمغة الدرامية) ،كاإلرشادات المسرحية ...كعمى ىذا األساس فإف النص الدرامي يتككف مف
الحكار الدرامي كاإلرشادات المسرحية ،كلذلؾ فإف تحميؿ نص درامي ىك تحميؿ ليذه
العناصر بالذات)).

()2

أما لغة العرض المسرحي فإنيا تختمؼ تماما عف لغة النص ،ألنيا تعتمد عمى
كسائط أخرل أكثر فنية ،مثؿ الرقص أك الغناء كغيرىما تتككف مف المغة الدرامية ككسائؿ
اإلخراج المسرحي الفنية :مكسيقى ،رقص ،غناء ،ماكياج ،قناع سينكغرافيا ،جسد ،نبرات
الصكت الخ ((،...إف ما تضمنتو اإلرشادات المسرحة عمى مستكل األلفاظ ،يصير ىنا
محققا بالفعؿ كقد ثبت أف المخرج المسرحي المبدع ال يككف أسي ار ليا ،كانما يمكف أف
()1
()2

 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.67 المرجع نفسو ،ص.69078

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

يتصرؼ فييا حسب حسو الفني كمخيمتو اإلبداعية ،تصرؼ يخضع برؤية فنية كفكرية تضع
في الحسباف التناسؽ كاالنسجاـ المطمكبيف بيف مختمؼ لغات العرض المسرحي ،لفظية،
حركية ،مكسيقية ،جسدية.))...

()1

كالقراءة الدرماتكرجية تختمؼ عف كؿ القراءات األخرل ،التي يتمقاىا المتفرج أك القارئ ،ذلؾ
أف النصكص األدبية تسعى كراء األحداث كالمعاني كاالنزياحات ،بينما يسعى النص
المسرحي الدرامي إلى مجمكعة مف االفتراضات تفتح النص ،كتحاكؿ مؿء بياضاتو ألف ىذا
النص يترؾ الفرصة لقرائو بمؿء فجكاتو بعدد ال يحصى مف االحتماالت ،تنسجـ كتتكافؽ مع
كؿ قارئ عمى حسب المكاف كالزماف المكجكد فيو ،كعمى حسب ثقافتو كنظامو االجتماعي
كالسياسي ،كميكالتو النفسية ،كمكانعو الداخمية كغيرىا ،كليذا عد محمد الكغاط النص
المسرحي مف أشد أنكاع النصكص قراءة كأتعبيا(( إذ يحتاج قراؤه إلى أف يمتمككا إمكانات
ثقافية كمعرفية كتقنية ،كاال كانت قراءتيـ ناقصة ،لذلؾ يمكف القكؿ أف القراءة الدرماتكرجية
أعادت االعتبار لمنص عمى أساس أنو مكضكع فني ،كما أعادت االعتبار لمعرض باعتباره
ممارسة ركحية خصكصا كأف الدرماتكرج قارئ مبدع ينضاؼ إلى جماعة المبدعيف
المشتغميف بالمسرح كالمؤلؼ كالمخرج كالسينكغراؼ ،إنو القارئ النمكذجي بمفيكـ أمبرتك
إيكك ،أم ذلؾ الخالؽ الثاني اإلبداع األكؿ ،فقراءتو تسبر أغكار النص الدرامي كتؤكلو
ليتحقؽ بكاسطة افتراضات كتصكرات ركحية مختمفة)).

()2

عناصر التحميل الدرماتورجي
كعمى ىذا األساس فالدراماتكرج يعمؿ عمى تفكيؾ عكالـ النص الدرامي ،بداية مف
العنكاف كاألحداث كالمكاقؼ كالمغات ،كالشخصيات ىذه العناصر التي يعتمد الدرماتكرج في
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.69 -ميمكد بكشايد :مسرح ،مجمكعة محاضرات جامعية ،مخطكط ،جامعة الحسف الثاني ،بنمسيؾ ،الدار البيضاء،

المغرب ،2016 ،2015 ،ص.01
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تحميمو لمنص الدرامي كتأخذ كؿ كقتو كاىتماماتو ،كعمييا يؤسس قراءتو كتصكره لبناء العرض
كسنحاكؿ شرحيا مف خالؿ المنيج الدرماتكرجي.
/ 1أ -اإلرشادات المسرحية :كىي ما يعرؼ باإلعانات التي تصاحب الحكار لمساعدتو
عمى تصكر كتخيؿ الفضاء الدرامي ،كىي نكعاف:
 إرشادات أكلية تتمثؿ في الئحة الشخصيات المكجكدة في المسرحية مف خالؿ تبيافعالقتيا ببعضيا كعالقة القرابة مثال ،أك السف أك الطباع أك المالبس ،ككشؼ حاالتيا
االجتماعية كالنفسية ،كالفقر ،كالحزف أك الغضب.
ب -إرشادات تعبيرية :كىي الكاسطة بيف الكتابة كالمعب المسرحي ،أم بحث الكاتب عف
األثر الذم يريد تركو انطالقا مف النص ،كىذه اإلرشادات مكجية إلى القارئ باألساس
الكتشاؼ طريقة المعب المسرحي مف خالؿ القراءة مف خالؿ طريقة النطؽ ،برفع الصكت أك
خفضو ( ،النبر ك التنغيـ) ،كاإليقاع.
ج -إرشادات نصية :كتتمثؿ في اإلرشادات المسرحية داخؿ النص نفسو (( مثؿ ما نجد ذلؾ
عند شكسبير حيث تكجد معظـ المعمكمات المخصصة لمممثميف تكجد داخؿ الحكار)).

()1

كال يكتفي الدرماتكرج يكشؼ ىذه العناصر فحسب بؿ عميو العمؿ عمى تحميؿ ىذه
اإلرشادات (( باعتبارىا تؤثر عمى شخصيات كعمى داللتيا االجتماعية كمكاقفيا النفسية
كعمى تمكضكعاتيا كحركاتيا فكؽ الخشبة ،كما تؤثر في اآلف ذاتو عمى الزماف كالمكاف
كعمى كؿ العالمات البصرية كالسمعية كالتقنية كالمشيدية التي تيـ المعب كاألداء التمثيمي
كاإلضاءة كالمالبس كالماكياج ككؿ ما يتعمؽ بالفضاء السنكغرافي)).

()2

كعمى الدرماتكرج أف

يدرس الفضاء في بعديو الزماني كالمكاني ألنو يقدـ صكره كاضحة عف كيفية تأثيث الفضاء
()1
()2

 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.75 ميمكد بكشايد :مسرح ،ص.111080
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السينكغرافي ،كىي التي تحدد زمف الحكاية كاإليقاع الداخمي لمنص الدرامي ،إضافة إلى
الممحقات كاإلكسسكارات التي تمأل ىذا الفضاء بمعية الشخصيات الممثميف مف خالؿ تحديد
كظيفة كؿ عنصر كفؽ سياقو المعرفي كاالجتماعي ،كىي التي تبرز بدكرىا المكاقؼ الفنية
كالجمالية مف خالؿ كظيفتيا داخؿ خشبة المسرح.
 -2الحوار :ىك عنصر الحياة في المسرحية ،ألنو ينقؿ كؿ شيء بكاسطة المغة مف خالؿ
الحكار الذم يدكر بيف الممثميف ،كيتمقاه الجميكر آنيا (حاليا) لحظة سماعو ،كمف ثمة كاف
البحث عف حكار يحمؿ إلى الجميكر المتعة الجمالية ،كالمتعة الفكرية مطمب أساس لمتأثير
في المتفرج كتحقيؽ نكع مف التكاصؿ معو  .كلمحكار في المسرحية كظائؼ متعددة أىميا:
 -1أنو يسير بالعقدة المسرحية إلى األماـ ،كيطكرىا كينمييا.
 -2أنو يكشؼ عف الشخصيات.
 -3أنو يساعد التمثيمية فنيا أثناء إخراجيا.
((ككؿ حكار ال يخدـ نمك المسرحية ،يعد حشكا ال فائدة منو)))1(.كيفضؿ ىذا الحكار،
سنكشؼ عف طبيعة العالقة التي تربط الشخصية بنفسيا كعالميا الخارجي كمع غيرىا ،مف
الشخصيات كما يبيف ىذا الحكار مدل حضكر الشخصية فكؽ الخشبة ،كمدل ارتباطيا
بالزماف كالمكاف المذاف يؤثراف فييا إيجابا أك سمبا ،كىك عبارة عف نص مكتكب في النص
المسرحي ،بينما يتحكؿ إلى حكار منطكؽ في النص الدرامي مصحكبا باإلشارات،
الغمغمات ،اإلعادات ،زالت المساف ك التخمينات المقصكدة في غالب األحياف ،كىك محاكلة
لتقميد المغة المكتكبة بطريقة أحسف كأمتع ،غير أف ىناؾ فرؽ بيف التمفظ المزدكج ،كالتمقي
المزدكج (( بالنسبة لممصطمح األكؿ فإف المتفرج يسمع كيرل شخصيتيف تتحاكراف بفضؿ
تدخؿ ممثميف يمنحانيما كاقعا فزيقيا'' ،خمفيما ىناؾ تمفظ آخر غائب :إنو الكاتب الذم
()1

 المرجع السابؽ ،ص.04081
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يخاطب الجميكر بكاسطة شخصيتو...كفيما يتعمؽ بالمصطمح الثاني ،فإف الحكار المسرحي
دائما متمقيف ،ذلؾ أف الكاتب يخاطب الجميكر في نفس الكقت الذم تتكمـ فيو شخصياتو
فيما بينيا ،كلذلؾ يكشؼ المتفرج خطابا يبدك كما أنو ليس مكجيا إليو)).

()1

ىذا التمقي المزدكج ىك الذم يحدد كضعية المتفرج اتجاه الحدث الدرامي فالشخصيات
أقؿ معرفة مف الجميكر اتجاه ما يحدث ،كىنا يحدث ما يعرؼ بالتشكيؽ ألف الجميكر يتكقع
ما سيحدث لمشخصيات قبؿ أف تعرؼ ىي ذلؾ ،كيرل الجميكر الفخاخ المنصكبة لألبطاؿ،
ككيؼ ستقع ،حيث يمتمؾ الجميكر مفتاح األسرار ،كالنيايات ال تعمـ الشخصيات عف نفسيا
شيئافي رأم رشاد رشدم ،كاف تشابيت كضعية الشخصيات مع كضعية المتفرجيف فالتشكيؽ
يزداد إثارة ،كىنا يككف اكتشاؼ الحدث متزامنا (في نفس الكقت) ،كىذا ما يحدث عنصر
المفاجأة كيصؿ بالتكتر الدرامي إلى حد الذركة ،فالحكار إذا ىك جكىر المسرح كبفضمو ينمك
الحدث كيكجد كتكجد معو الشخصيات  ،كقد قاؿ أرسطك مف قبؿ(( :أف العبرة ليست بما
يتصؼ اإلنساف مف أخالؽ بؿ بما يفعؿ)).

()2

 -3بنية الفعل الدرامي :الدراما في أصميا تقكـ عمى مبدأ المحاكاة،أم تقميد أشخاص
يفعمكف شيئا ما كقد عرفيا أرسطك (( :فالدراما محاكاة لحدث كاحد كامؿ تترابط أجزاؤه
تغير الحدث كمو أك انعدـ ،فمف
بعضيا مع بعض ،بحيث لك حذؼ بعضيا أك تغير مكانو ّ

البدييي أف الجزء الذم يمكف حذفو أك تغيره دكف أف يؤثر ىذا عؿ الكؿ ليس جزءا مف

الكؿ))..

()3

كلكي يتمكف الدراماتكرج مف اإلحاطة التامة بكؿ عكالـ الشخصية المسرحية،

عميو أف يرصد البنية الحكائية لممسرحية ،كىي تتككف مف مجمكعة مف األحداث التي تتحرؾ
الشخصيات ضمنيا سكاء أحبت ذلؾ أـ ال ،كىي أيضا القصة التي تحكي لمجميكر بغاية
المتعة كالمذة ،إنيا القصة الخيالية التي بفضميا يجرم العرض في الزمف ،كىي حاضرة حتى
()1
()2
()3

 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.77 رشاد رشدم  :نظرية الدراما مف أرسطك إلى اآلف ،ط ،1975 ،2دار العكدة ،بيركت ،لبناف ،ص.17 المرجع نفسو ،ص.17082

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

في بعض المسرحيات المعاصرة ،كالتي ''ال شيء يجرم فييا'' ،ألف المتفرج ينتظر دائما أف
يحدث شيئا ما ىذا االنتظار كحده يؤسس الحكاية أكثر مف ذلؾ تغير الحكاية مسار المجتمع
كالتاريخ كاإليديكلكجيات))،

()1

كالحكاية في األصؿ تتككف مف األفعاؿ كاألحداث التي تشكؿ

القصة المحمية ،أما الفعؿ فيك كؿ ما يتعمؽ بما يقدمو النص المسرحي لمجميكر عمى
الخشبة ،كقد قسمت بنية الفعؿ الدرامي إلى:
 -1نظاـ النص الدرامي l'organisation du texte dramatique
 -2ترتيب الفعؿ الدراميl'agencement de l' action dramatique
 -3النمك الدرامي le progression dramatique
كىنا يجب اإلشارة إلى ضركرة التفريؽ بيف الشخصيات كالفاعميف ،فال يجب أف يككف
الفاعمكف مف المجردات مثؿ األفكار كالقيـ أك األشياء كالكراسي كاألبكاب (( كلذلؾ فالكاتب
المسرحي يعني أساسا بما يفعؿ الناس كمف ثـ فإف عنايتو بما يفكر فيو الناس ،أك بما يسميو
()2

أرسطك طباعيـ ..ال تأتي في المحؿ الثاني))...

كبيذا نصؿ إلى نتيجة مفادىا أف الحكاية ىي مجمكعة األفعاؿ المتتابعة المنتظمة
المحققة في النص الدرامي ،كالبد ليذه األحداث مف تسمسؿ يتعمؽ باألسباب كالنتائج ،حسب
الفعؿ أك الحدث ،أما المتفرج الذم يجيؿ ما ذىب لمشاىدتو ،فإف عرض ىذه الحيمة يحدد
معطيات الصراع (( بناء عمى ىذه المفاىيـ األخيرة ،فإف ىناؾ تدرجا يبدأ بالعرض ثـ
العقدة ،فالتحكالت كأخي ار الحؿ ،كمعمكـ أف التراجيديا اإلغريقية تقكـ عمى ىذه األسس الفنية.

()1
()2

 ميمكد بكشايد :مسرح ،ص.06 رشاد رشدم  :نظرية الدراما مف أرسطك إلى اآلف ،ص.17083

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

أما المسرح الذم ال يككف متسمسال ،بحيث ال يرتبط النتائج باألسباب ،فال يتقيد بيذه األسس
األخيرة))( ، )1إذف لكؿ حدث بداية ككسط كنياية ،كالقصة المبنية بناء محكما ال يمكف أف
تبدأ أك تنتيي كيفما أراد الكاتب ،بؿ يجب أف يراعي الترتيب ككحدة الحدث ،فالبداية كالكسط
كالنياية في الحكاية ليست ليا معنى كما ىك في األشياء المادية (( فال يمكف أف نقيسيا كما
نقيس الحبؿ ،أك حمبة السباؽ أك المسطرة أك قطعة مف القماش أك فترة زمانية أك مسافة
مكانية ،ىذا خطأ يجب أف تنتبو جيدا ،كالكاقع أف البداية كالكسط كالنياية قاؿ أرسطك الكثير
الذم يجب عمينا أف نتفحصو كلفيمو كتقدره جيدا ،فيذه ىي كحده الحدث ككحدة الحدث ىي
أىـ عناصر الدراما كأيا كاف االختالؼ حكؿ الكحدات األخرل التي نسبت إلى أرسطك ككحدة
الزماف كالمكاف فكحدة الحدث ،إذا تكفرت كانت الدراما كاذا نقصت كانعدمت الدراما ،كىذا
كائف مف أياـ اإلغريؽ إلى أيامنا حتى في مسرح العبث ،كفي مسرح بريخت ،كىك أكثر
المسارح ثكرة عمى نظرية أرسطك.))..

()2

كتنمك الدراما مف خالؿ مفيكـ كحدة الفعؿ ،كتعدد الفعؿ حكؿ قصة مركزية كاحدة
 ،كىذا ال يعني أف يككف ىناؾ فعال كاحدا ،كليس معناىا أف يككف الحدث بسيطا ،إذ يمكف
أف تككف ىناؾ عدة حبكات شرط أف ال تخرج عف الفعؿ المركزم ،كتككف كثيقة الصمة بو
كزكاؿ كاحدة منيا تجعؿ النص غير كاضح تماما.
 -4حوافز الفعل:
أكال :يجب التفريؽ بيف المسرحيات اآلليةpieces- machines :
كالمسرحيات غير اآللية (( pièces- paysages :ذلؾ أنو في المسرحيات اآللية تقكـ
الدرماتكرجيا عمى تكتر حاد يقكد انطالقا مف اندفاع أكلي إلى خاتمة مرعبة أك مرغكبة يعتمد
المسرح في ىاتو الحالة عمى انتظار المتفرج ،الخاضع لمتشكيؽ الناتج عف تنسيؽ األحداث
()1
()2

 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.81 رشاد رشدم  :نظرية الدراما مف أرسطك إلى اآلف ،ص.16084

االتجاه الدراماتورجي
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الذم يؤدم إلى النتيجة النيائية ،كفي المسرحيات غير اآللية تقكـ الدرماتكرجيا ،بالعكس
عمى كجكد فجكات بيذ ه الفجكات تجعؿ مف الدرماتكرجيا دراماتكرجيا غير اآللية ،ىنا تتـ
دعكة المتفرج الستعماؿ مخيمتو لنسج العالقات الممكنة مف األحداث كتأسيس المعنى كيرتكز
التكتر الدرامي في ىاتو الدراماتكرجيا عمى المفاجأة)).

()1

كىناؾ فرؽ كاضح بيف الفضاء المسرحي ،كالفضاء في النص المسرحي ،في إطار
القضاء المسرحي أدرج الفضاء المشيدم أك الركحي ،كىك ما يعرؼ بالخشبة أك الفضاء
المادم الذم يمعب فيو الممثمكف أدكارىـ كىك أىـ العناصر ،كالتسمية المشتقة مف
( Theatronالمكاف) ،كىك مكاف التمثيؿ .فالنص المسرحي في حاجة إلى مكاف ليحقؽ
كجكده مف خالؿ عالقة الشخصيات فيما بينيا ،أك بينيا كبيف الجميكر ،كيتميز ىذا الفضاء
بالمكاصفات التالية:
 (( -1أنو أكال مكاف مشيدم  Lieu, scéniqueينبغي تشييده ،كبدكنو لف يجد النص
صيغة الكجكدية المتحققة.
 -2إف العناصر المساعدة عمى بنائو تؤخذ مف اإلرشادات المسرحية التي تزكدنا بػ:
أ -المؤشرات المكانية المحددة كالمفصمة قميال أك كثي ار حسب النصكص المسرحية.
ب-المؤشرات الحركية أك اإليمائية التي تسمح في حالة كجكدىا بتخيؿ صيغة لمؿء الفضاء.
 -3إف الفضائية يمكف أف تستشؼ بشكؿ أك بآخر مف الحكار المسرحي ،إف ىذه
المكاصفات تؤكد أف الفضاء المسرحي حقيقة مركبة كمعقدة تبنى بطريقة مستقمة كتؤسس في
الكقت نفسو إلى كقائع نصية مسرحية ،كالى كقائع غير مسرحية.

()1

 أحمد بمخيرم :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.83085

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

كاذا كاف الفضاء المسرحي بالنسبة إلى الجميكر ىك مكضكع لإلدراؾ ،فإف الدرماتكرج يعتمد
إلى مقاربتو انطالقا مف النقط التالية:
 -1نقطة انطالؽ نصية يرل بمكجبيا كيؼ يبنى الفضاء المسرحي مف النص المسرحي،
كمساعدتو.
 -2نقطة انطالؽ مشيدية /ركحية كيحاكؿ أف يرل بكاسطتيا ،كيؼ يبنى الفضاء المسرحي
انطالقا مف عدد معيف مف شفرات العرض ،كانطالقا مف مكاف مشيدم تكجد محدداتو
المممكسة قبميا في الفعؿ المسرحي.
 -3نقطة انطالؽ جميكرية (مف الجميكر) تؤكد عمى عممية اإلدراؾ التي يمكف أف يحصؿ
عميو المتفرج مف الفضاء المشيدم ،كتبرز االشتغالية النفسية بتمؾ العالقات التي يقيميا
()1

المتفرج /الجميكر مع ىذا الفضاء)).

كمف ىذا كمو نستنتج أف الفضاء المسرحي يمأل بالكثير مف األشياء المادية ،ذات
الصمة الكطيدة فيما بينيا ،تتمثؿ ىذه العناصر في :الممثميف ،سكاء كاف العدد قميال أك كثي ار
عناصر الديككر ،اإلكسسكارات ،كحتى المكسيقى ،كاألضكاء ككؿ ما يمت إلى األشياء
المادية بصمة.
 -4الزمف في المسرح :كىك عنصر لصيؽ بالفضاء ،ذلؾ أف عالقتيما تتجمى في العرض
المسرحي ،كىك في العرض زماناف يجمع بينيما التنضيد  hl superpositionدكف اختالط،
ىناؾ زمف العرض الذم يتمثؿ في المدة الزمنية المعاشة لدل المتفرج ،يبدأ بافتتاح المسرح
كينتيي بإغالقو( ،)2كزمف خيالي يتعمؽ بالحدث المعركض مف خالؿ التشكيؽ كترتيب
األحداث كايقاعيا كىك األساس ألنو يكىـ بالكاقعية كالحقيقة.
( - )1ميمكد بكشايد :مسرح ،ص.09
( _ )2ينظر أحمد بمخيرم:نحك تحميؿ درماتكرجي،ص85:
086
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 -5الزمف الدرامي :ىك الزمف الكركنكلكجي ،كلكؿ فعؿ أك حدث كما في المسرح اليكناني
كبداية ككسط كنياية ،يجرم في زمف كفؽ مدة قابمة لمقياس متعمقة باألحداث المعركضة كما
يمكف أف يالحظ أف زمف الخياؿ أطكؿ مف زمف العرض.
 إعداد الزمف الدرامي :يعد بطريقتيف اثنتيف :إما بكاسطة اإلرشادات المسرحية التي تتضحمف خالؿ العصر المرجعي الذم اختاره المؤلؼ ليبنى عميو الفعؿ بكاسطة خطاب
الشخصيات مف خالؿ حضكر الشخصيات التاريخية أك الميثكلكجية كمف خالؿ المالبس
كالديككر التي تكشؼ عف عصر الذم تجرل فيو األحداث ،كىذا ينطبؽ أيضا عف الشيكر
كالفصكؿ كالساعات التي تسجؿ بطريقة مضبكطة.
 داللة الزمف المسرحي :كاذا نظرنا إلى ارتباط الزمف بالفضاء ،أدركنا تعدد العالماتالزمانية كىذا يدؿ عمى أىمية الزمف الدرماتكرجي ،كال يقتصر التحميؿ الدرماتكجي عمى
اإلشارات الزمنية ،كلكنو يركز عمى الحقكؿ المعجمية النحكية مثؿ استعماؿ األفعاؿ
( )temps verbauxكالظركؼ ( )Adverbesككذلؾ االستعارات الزمنية المختمفة ،حسب
داللتيا كليس الزمف الحقيقي ،مثؿ البطء كالسرعة ،المفاجأة ...،كىك الذم يعمؿ عمى تحريؾ
عنصر التشكيؽ ،كيدفع باألحداث إلى النمك ،كيدفع بالمتفرج إلى مكاصمة تتبع األحداث.
 الشخصية :ىي عنصر أساسي مف عناصر البناء الدرامي ،ألنيا ىي مف ينسج البنيةالحكائية ،كىي كممة منحدرة مف ( )Personaالالتينية كالتي تعني القناع.
 مقاربة الشخصية :ى ي كائف كرقي مبني في خياؿ القارئ مف خالؿ العناصر المككنة لياىذا في النص الركائي أك القصصي ،لكف األمر يختمؼ تماما في النص المسرحي ألنيا
تتحكؿ إلى جسد حي لو صكت ،كحركة عمى خشبة المسرح أثناء أداء الدكر أك العرض،
كيجب الكشؼ عنيا مف خالؿ حالتيا المدنية ،ككصفيا االجتماعي( ،)1كيمكف الكشؼ عنيا
( _ ) 1ينظر المرجع السابؽ ،ص87، 86:
087
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أيضا بكاسطة المالبس ،كعالقتيا بغيرىا ،أك مف خالؿ مزاجيا أك عيكبيا ،أك مف خالؿ
طبائعيا النفسية ،كالغضب  ،القسكة ،التي تعطييا تفردىا كتميزىا (( ،ال تستطيع األبعاد
الفسيكلكجية أك االجتماعية أك النفسية أف تحيط بيا ،كتمنحيا خصكصيتيا ألف الشخصية
المسرحية تعكس ''اإلنساف'' الظاىرة الذم ال يمكف بأم حاؿ تأطيره في خانة معينة
كاخضاعو لقكاعد مرسكمة ،لذلؾ كانت الشخصية الدرامية متحكلة متبدلة باستمرار ألنيا
بالضركرة في صميميا يدكر نمكىا المستقبمي))(.)1
كيجب أف تككف ىذه الشخصية ليا عالقات متناسقة بغيرىا ،كال تككف كحيدة ،متفاعمة
ذات عالقات متعددة كعالقة األب بابنو ،كالعشيؽ بمعشكقتو ،ككؿ شخصية ليا كظيفة
أساسية في التنظيـ الدرامي بغض النظر عف ككنيا ذات دكر أساسي أك ثانكم ،كيمكف
تحديد عالقات التأثير التي تربط بيف الشخصيات مف خالؿ النظاـ العاممي (( إف الشخصية
تقدـ أكال باعتبارىا فاعال ،كغير اليكية الخيالية بتأسيس اسميا ،كفي مجاليا النصي تنجز
الكظائؼ األساسية ،كمع مختمؼ المحاكر التي تحدد الكظائؼ التركيبية المتدخمة بالتتابع في
نمك الفعؿ (مرسؿ /متمقي ،ذات /مكضكع ،متباعد /معارض) ،يمكف النظاـ العاممي مف
كضع كؿ شخصية في شبكة عالئقية ،ىذه الشبكة تجعؿ الشخصية منسجمة أك متعارضة
مع باقي الشخصيات كعميو فإف الذات ال تكجد إالّ في إطار عالقة الرغبة التي تحمميا اتجاه
مكضكعيا كالمساعد ال يكجد منطقيا إال بحضكر معارض يعاكس بحث الذات))

()2

كلكؿ شخصية دكر تقكـ بو كما ىك عميو الحاؿ في النص المكتكب ،غير أنيا أكثر
تمي از في العرض مف خالؿ (المالبس ،كالحركة) ،عمى سبيؿ المثاؿ ،كما يمكف أف تؤدم
ىذه الشخصية أكبر مف دكر لكف الشخصية ليست ىي الممثؿ (( ليس الممثؿ ىك الذم
يدخؿ في جمد الشخصية لسبب بسيط كىك أف ىذه ليس ليا تحديدا ،جمد  ،كلكف الشخصية
( - )1ميمكد بكشايد :مسرح ،ص .06
( - )2أحمد بمخيرم  :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.90
088
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ىي التي تتجسد عبر الممثؿ ،عممية التجسيد ىذه تنجز انطالقا مف المحظة التي يككف فييا
الممثؿ كىك أكال قارئ لنص ،بإبراز شخصي خيالي يمنحو كجكدا زمف العرض))( ،)1كىي في
العمؿ المسرحي ليس ثابتة كليست جامدة كال تقدـ كاممة (دفعة كاحدة) ،كانما تنكشؼ تدريجيا
(( الشخصية المسرحية ال تقدـ كاممة كنيائية دفعة كاحدة ألنيا طبقات متعددة تكشؼ عف
ىكيتيا تدريجيا ،كال تكتمؿ إال في نياية المسرحية ،فالفجكات تمأل حياتيا كتمأل سيركرتيا
بتعبير آخر أنيا مككف مفتكح يحتاج إلى القارئ /الجميكر ،كما يضفي سمات تمأل تمؾ
ال بياضات المؿء المناسب حتى ال يتـ تزييفيا كتشكيييا ،أم تفسيرىا تفسي ار أحاديا ألف ذلؾ
يؤدم إلى عدـ فيميا ،كفي ىذه الحالة لف يقتصر عدـ الفيـ ىذا عمى الشخصية كحدىا ،بؿ
يشمؿ كؿ األداء الذم لف يككف عندئذ مفيكما ىك اآلخر)).

()2

ينقؿ الممثؿ نصكصا عديدة نص الحكار ،نص الحركة ،نص اإلشارة ،كانسجامو مع
غيره مف الممثميف ،يتطمب ىذا األمر كي يحدث أف يمبس الممثؿ جسد الشخصية ،كيتقنع
بقناعيا ،كيتحدث بمسانيا مساىما كمبدعا ،كبكاسطتو يتحقؽ العمؿ المسرحي تحققا كامال
بمعية عناصر أخرل فكؽ الركح ((كذلؾ ألف الممثؿ ال يككف معزكال فكؽ الركح فكجكده
المادم :مظيره ،صكتو ،حركتو ،طريقة كالمو ،اإلضافات التي يمحقيا بجسده :مكياج،
مالبس ككؿ العناصر المعمارية التأثيثية المشيدية تؤدم دكرىا مف خالؿ المكف كاإلضاءة
كالتمكيج المكسيقي كغير ذلؾ ،يساعده حيف يمبس الشخصية ال مف أجؿ التالؤـ التاريخي
معيا فحسب ،كلكف –كىذا ىك األىـ -مف أجؿ التالؤـ الدرامي لذلؾ لـ يعد الممثؿ ىك ذلؾ
الذم يقمد الشخصية كينسخيا ،كانما ىك ذلؾ الشخص الذم ييدؼ إلى الكشؼ عمى النمكذج
االسمي الذم تعرؼ عف مظاىره تقنيات التشخيص كالمعب))

()1
()2
()3
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كعمى ىذا األساس البد أف يككف درماتكرج مالؾ لثقافة مسرحية مكسكعية حتى
تمكنو مف البحث في ىكاجس الشخصية المسرحية ،كأسئمتيا المعقدة ،متجاك از كؿ ثابت
كجاىز ،ألنو باختصار ناقد ،كقبؿ أف يككف كذلؾ فيك قارئ مبدع.
 الخطاب المسرحي :كتنطكم تحتو محاكر الثالثة ىي: -1أشكاؿ الخطاب -2 ،برغماتية الخطاب -3 ،رىانات النص المسرحي.
أ -أشكال الخطاب:
يقدـ الخطاب المسرحي عادة في شكؿ حكار كىك يشكؿ تمفظا مزدكجا ،فيك يكصؿ
خطاب المؤلؼ ،عف طريؽ الشخصيات أكال كىذا الخطاب يؤديو الممثؿ في العرض إلى
المتمقي ،لكف كؿ ىذه العممية تتمثؿ افتراضا ،أم تصكر كجكد شخصيتو /ممثؿ مفترض
يسمى المتفرج ،كيمكف أف يككف ىذا الحكار مكنكلكجا أك حكا ار بيف الشخصيات ،كيأتي دكر
درماتكرجيا في الكشؼ عف الصراعات التي تنتاب الشخصية ،كالتكتر الداخمي الذم ينقؿ إلى
المتفرج.
كىناؾ أنكاع كثيرة مف الحكارات ،كىي الحكار المزيؼ  le faux dialogueكالحكار
الثاني  le duoالمحادثة  la conversationكالحكار المتعدد )) poliyloguvإف الحكار
المزيؼ يبدك ظاىريا كما لك أنو حكار غير أف األمر ليس كذلؾ ألف الشخصيات ال تستند
إلى حكار حقيقي إف ىذه الحالة مكجكدة في عدد مف الحكارات التراجيديا ،حيث يتحدث
البطؿ إلى مخمص لو ،ليس ليذا المخمص سكل االستماع إلى الخطاب دكف إبداء كجية
نظره ،كقد استعمؿ ىذا الحكار المزيؼ في درماتكرجيا الكالسيكية لتجنب استعماؿ
المنكلكغات تحديدا ،كالحكار الثنائي يككف غالبا غنائيا ،حيث تغنى شخصيتاف بشكؿ متناسؽ
معبرتيف عف حبيما أك ألميما.كبالنسبة لممحادثة فتنتظـ األجكبة السريعة كفؽ متكاليات
تناسب سياقات ا لكالـ ،ىذه األجكبة السريعة تككف متسمسمة منطقيا كتبادليا يككف في معظـ
األكقات مجمكعة متكازنة حيث كؿ شخصية تتدخؿ بالتناكب حسب تسمسؿ يسعى إلى إعادة
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إنتاج حيكية محادثة كأحيانا محادثة عادية ،أما بالنسبة لمحكار المتعدد فتككف مجمكعة مف
الشخصيات مشاركة في ىذا التب ادؿ الحكارم ،لذلؾ تغدكا البنية مركبة ،يمكف ليذا الحكار أف
يككف ثالثيا أك رباعيا أك سداسيا ،أك مجمكعة مف األصكات المتعددة ))(.)1
 برغماتية الخطاب المسرحي :كما سبؽ كذكرنا فإف لمحكار آليات تتجسد في المغة التيتستعمميا الشخصيات بكاسطة الكالـ أك الممفكظ ػ ػ في رأم أحمد بمخيرم ػ ػ إلحداث التأثير
المتبادؿ فيما بينيا ،كالبد في الحكار مف مراعاة:
أ -شركط التمفظles conditions L'enonciation :
ب -االفتراضاتles présuppisés :
ج -التضميناتles sous entendus :
د -المقكؿ كغير المقكؿle dit et le non dit :
ق -الصمتles silences :
((كالحكار في أصمو قرينة كلفظية ألنو مف الممفكظات المباشرة ،كلكنو يساعد عمى الكشؼ
عف قرائف معنكية يمكف االستئناس بيا لتخيؿ العرض المسرحي ،كأف يشير الممثؿ مثال إلى
مكاف األحداث أك زمنيا أك إلى أحداث ذات داللة خاصة ،أك إلى نكعية المكسيقى أك
األزياء أك اإلكسسكار ،كنحك ذلؾ مما يتمفظ بو ليككف ذلؾ قرينة تضيء لممتمقي سبؿ
اكتشاؼ الفرجة كلك نظريا ،كيتخيؿ مف ثـ كيؼ يمكف أف يككف العرض في صكرتو
العامة))(.)2
 طرؽ الحكار كنكعيتو :كما ىك معركؼ ىناؾ حكار داخمي ،ذاتي ،كحكار خارجي يتـ بيفالشخصيات كىك الذم يحدد عالقة الشخصيات فيما بينيا ،كىك الذم يمكنيا مف حضكرىا
عمى ركح ((غير أف ذلؾ ال يتحقؽ إال بحصر كؿ الشركط التمفظ المتخيمة التي يؤثر عمييا
الزماف كالمكاف ككضعية الشخصيات في عالقتيا بدكرىا ك بباقي الشخصيات األخرل ،إف
()1
()2

 أحمد بمخيرم  :نحك تحميؿ درماتكرجي ،ص.93 الدرماتكلكجيا الجديدة ،كتاب جماعي إشراؼ خالد أميف كسعيد الكرـ ،ص.77111

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

دراسة ممفكظ الشخصيات كتكزيعيا سيقكدنا إلى الكقكؼ عمى طبيعة الحكار المسرحي كعمى
كيفية اشتغالو داخؿ النص الدرامي ،كما سيمكننا مف معرفة اإلشارات النكعية التي تشيد في
الحكار عمى مقدرتو التكاصمية كعمى إبراز الخمفيات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
المتحكمة في سمكؾ الشخصيات المسرحية كممفكظاتيا))(.)1
فالشخصيات تتكمـ كفي كالميا تمزح ،تفرح ،تحزف ،تقنع ،تسعى إلى نفي التيمة عف
نفسيا ،كخالفا لكاقع الحياة فإف المغة المسرحية تككف مضاعفة مف خالؿ حسف تنظيـ كالميا
ألنيا تؤثر في غيرىا أم الجميكر.
 دالالت أخرل تحمؿ األشياء المسرحية بما فييا مف المباس كاأللكاف كاألضكاء كالمكسيقىدالالت خاصة ككظائؼ تبرز مف خالؿ جمالية العرض ،مف خالؿ:
 الكظيفة البالغية التي تضيؼ إلى العرض دالالت غنية كثرية مف خالؿ تعدد الدكاؿالبصرية التي تكحي بتعدد المدلكالت ،كداللة المكاف الجغرافي أك المكاف النفسي كما يدؿ
عمى الكضع االجتماعى أك االقتصادم...
أما المباس فيك يدؿ عمى االنتماء إلى طبقة اجتماعية معينة أك ديانة معينة كينبغي
لمدرماتكرج أف ييتـ دائما بالدقة التاريخية كالفضائية في شؤكف المالبس لتعكس ركح العصر،
كمكانو..كفيما يخص األلكاف كاألضكاء التي تشيع في الديككر /فضاء قكة أشبو بقكة الحياة
(( إذ يقكـ ىذاف المككناف بقكة تفسيرية مكازية لما يتحدث عنو الحكار فالتمكينات الضكئية
أصبحت تمعب دك ار سميائيا في العرض المسرحي ضمف كظائفيا األساسية خمؽ عالمات
مزاجية كااليحاء بالجك النفسي (أم إثارة العكاطؼ كاالنفعاالت) كاإلشارة إلى زماف(صباح،
مساء ،شتاء ،صيؼ ،شركؽ ،غركب) كتحديد المكاف كعزؿ الممثميف أك قطعة أثاث عما
يحيط بيا كالغرض مف ذلؾ ىك إبراز الشيء المضاد ك عما حكلو كتقديمو ،كاعطاءه
األىمية))( ،)2كما ييتـ بالمكسيقى أثناء العرض بما ليا مف دالالت متعددة ككظائؼ سيميائية
()1
()2
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فيي تكحي إلى مكاف بذاتو أك مرحمة تاريخية ،أك بيئة اجتماعية ،كتتغير حسب تغير
المعطيات المكقؼ العاطفي التي تتميز بو الشخصية ،فيي تؤكد األحاسيس أك تضخميا أك
تنفييا (( ذلؾ بأف بعض التمكجات الصكتية قادرة عمى خمؽ نص يطابؽ نص الحدث أك
يطابؽ زمانو أك مكانو لذلؾ كاف نكع المكسيقى الذم يكظفيا الدرماتكرج ذات قيمة سميائية
حيث تكحي إلى مكاف تعيينو أك بيئة اجتماعية أك مرحمة تاريخية))(.)1
كلمنص المسرحي كظائؼ ثالث يضطمع بيا:
 -1كظيفة درامية :تتمثؿ في الفعؿ  L'actionالذم يحممو النص المسرحي كيفسره أحيانا
فالحكار أصال مزكد بمعمكمات مقصكدة كاضحة كمضمرة تتعمؽ بسرياف الفعؿ (الحدث) ىذه
المككنات تشكؿ في مجمكعيا نسيجا فنيا متكامال ىك الخطاب المسرحي بمعية العناصر
األخرل.
 -2كظيفة شعرية :إف النص المسرحي يشبو النص األدبي ألنيما يشتركاف في مختمؼ
ميارات الكتابة كاالستعارات  Métaphoresكالكنايات  Métonymieفيما يستجيباف لغاية
جمالية.
 -3كظيفة تكاصمية :يحقؽ المسرح ىذه الكظيفة مف خالؿ الحكار بيف الشخصيات كبيف
الدرماتكرج كالجميكر ،باعتبار المسرح منتج لممعنى ،كىك في مجاؿ العرض ينقؿ صكرة عف
العالـ(.)2
كممخص المقاربة الدرماتكرجية أك ما يسمى بالتحميؿ الدرماتكرجي الذم يستيدؼ ضبط
خاصية التمسرح في العمؿ الدرامي مف خالؿ تقديمو لمجمكعة مف االقتراحات الفنية عمى
مستكل العرض المسرحي ،المتخيؿ ،كتغيير ىذا التحميؿ عممية بعد (تالية) لعممية خمؽ
النص الدرامي ،كعممية سابقة عمى كجكد العرض الذم يتأسس عميو كيستفيد مف رؤاه الفكرية
كالجمالية ،كينطمؽ ىذا التحميؿ مف اعتبار.
( - )1المرجع السابؽ ،ص.11
( _ )1ينظر المرجع نفسو،ص97:
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 أف النص الدرامي يتحقؽ بتجسيده عمى كخشبة المسرح. الحكار المسرحي يحقؽ التكاصؿ كيجد في العرض الفضاء المناسب لو. حركة الممثميف تشكؿ لغة أكثر قدرة عمى التكاصؿ مع المتمقي مف إرشادات كتعييناتالنص الدراسي.
كعمى ىذا األساس يجب عمى القارئ ربط النص الدرامي بالعرض ،كاإللماـ بكؿ
تقنيات المسرحية بما في ذلؾ الكتابة اإلخراجية كالسينكغرافية ،إف التحميؿ الدرماتكرجي ييتـ
بتفكيؾ النص الدرامي كتركيبو كمحاكلة التأليؼ بيف مككناتو ككحداتو ،كما يحاكؿ ربط
العالقة بيف النص كالعرض ينطمؽ مف النص ليصؿ إلى العرض كينطمؽ مف العرض
(الخشبة) ليصؿ لدراسة صيغ التمقي كأشكالو المحتممة(.)1
كبعض الدارسيف كالنقاد مف تناكؿ العناصر السالفة الذكر،لكف تحميميا يتـ بطريقة مغايرة
لمطريقة األكلى؛ ففي ىذه بطريقة ،كفي التحميؿ الدرماتكرجي ينبغي استحضار عناصر أربعة
تعتمد فيما بعد أثناء التحميؿ كالفيـ كاالستنتاج ،كىي قرائف لفظية تحيؿ عمى قرائف بصرية
كحركية كسمعية ،كىي كسائؿ تسعى لتحقيؽ المذة كالمنفعة التي يسعى كؿ عرض ناجح
لتحقيقيا(،)2كتتمثؿ ىذه العناصر األربعة في :العتبات ،الحكاية (األحداث) ،اإلرشادات
المسرحية ،حكار الشخصيات،كأضافت آف أبرسفيمد ثالث عناصر أخرل،ىي:ثقب
النص،تعارضاتو الداخمية،أك ما تسميو بالالمتكقع(.)3
تنطمؽ ىذه القراءة مف اكتشاؼ العتبات كاستنطاؽ أبعادىا الداللية كمف بينيا
(المؤلؼ ،العنكاف ،الغالؼ ،حجـ الكتاب ،)...ككؿ ما تكحي بو خارج نطاؽ مضمكف
النص ،ثـ النظر في العناكيف الفرعية ثـ تحديد حسف اإلبداع ،عدد طبعاتو ،كىي عتبات
خارجية ،ثـ تنقؿ إلى التأكيالت الخاصة بالعتبات المساعدة األخرل ،إذا كانت مكجكدة ثـ
( - )1ينظر  :ميمكد بكشايد :مسرح ،ص.110-109
( - )2ينظر الدرماتكرجية الجديدة ،كتاب جماعي ،ص.73
(Anne ubresfeld, lire le théatre, éd sociales 4eme ed,.1982,P8 )3
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نربط بيف تأكيؿ العنكاف كتأكيؿ الغالؼ ،ثـ نكحد بيف التأكيميف ،ثـ ندرس العتبات الداخمية
مف خالؿ الكشؼ عف خصكصية الكتابة المسرحية عند المؤلؼ ،بنصو ،كيصكره ،كاتجاىو
الفني ،كمظاىر ىذه العتبات ،كداللتيا تساعدنا عمى تخيؿ العرض المسرحي مف خالؿ
طريقة تقسيـ المشاىد ،كتكزيع األدكار كبناء الشخصيات كاألحداث ،...كىي كسائؿ تساعد
عمى تصكر الفرجة المسرحية كىذه العتبات المتنكعة مختمفة كليست ثابتة ،فمكؿ نص عتباتو
تق أر في سياقيا الخاص ضمف البنية الكمية ،كىي التقديمات ،البركلكجات ،الفصكؿ ،المشاىد،
تكزيع األدكار العناكيف الفرعية ،الرسكمات الداخمية ،عالمات ترقيـ)1(...كىي عكامؿ مساعدة
عمى قراءة النص فرجكيا كبعد قراءة العتبات تنتقؿ إلى مضمكف النص أم األحداث أك
الحكاية.
كالحكاية ىي مجمكعة مف األحداث تنمك كتتطكر إلى نتيجة معينة كىي مجمكع
األ حداث التي تتحرؾ الشخصيات ضمنيا ،سكاء أرادت ذلؾ أك لـ ترد ،كىي القصة الخيالية
التي بفضميا يجرم العرض ،ضمف إطاره الزمني كعند قراءتنا لنص ما ،كيشدنا إليو فنكاصؿ
القراءة ،إنما نفعؿ ذلؾ بفعؿ المتعة التي تكفرىا الحكاية ككأننا ننتظر حدكث شيء ما ،ىذا
االنتظار ىك الذم يؤسس الحكاية التي تعتمد عمى الحبكة الجيدة كالتشكيؽ ،كالعقدة ،كقد
تككف أكثر تنكعا في األحداث ككسائؿ اإلشارة كاالمتاع ،كالبد لمدرماتكرج أف ينظر إلى كؿ
ىذه العناصر بعد استحضار السياؽ الذم كردت فيو األحداث كالنظر إلى العمؿ المسرحي
كبنية كمية ال تتحدد قيمة أم مككف إال داخؿ السياؽ ،ككذلؾ عالقتيا الداخمية بالمككنات
األخرل ،إذ يجب أف تتعامؿ مع كؿ عنصر أك مككف داخؿ سياؽ النص المكجكد بالفعؿ،
ككذلؾ داخؿ سياؽ العرض المكجكد بالقكة ،كفي ىذه الحالة يمكف أف تستعيف بالنقد
كالشخصيات كاألحداث ،كالفضاء لمكصكؿ إلى الغاية المرجكة كتقديـ إضاءة حكؿ خصائص
()2

العرض

كىذا ما يمكف الدرماتكرج مف إلقاء الضكء عمى منطؽ األحداث ،كيجعؿ النص
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الدرامي حكيا متماسكا يساعد عمى تحديد األسس السسيكثقافية كالتاريخية كالفنية لمشخصيات
كما يمكنو مف االنتقاؿ الزمني كال يتـ ذلؾ إلى عف طريؽ الحكار.
كال حكار ىك العنصر األىـ الذم يميز المسرح عف باقي األجناس األدبية كىك يتضمف
الحكاية (األحداث) التي تجرم بكاسطة الحكار كليس السرد ،كىك الجكىر ،حتى كاف كاف
مسرحا صامتا ،كمضمكف المسرحية يصؿ إلى المتمقي عف طريؽ األحداث كالحكاية،
فالحكار ىك إذف حامؿ المضمكف كالحكار نكعاف داخمي كخارجي يتمقاه المتفرج مف أفكاه
الممثميف المؤديف لألدكار ،كال يتدخؿ أحد ككسيط بينيما كبيف المتمقي ،بالشرح أك الكصؼ أك
كيفية الحدكث ،فكؿ شيء كاضح يتـ عبر الحكار أك عبر اإلرشادات المسرحية في النص
كأثناء التحميؿ الدرماتكرجي يجب مراعاة مايمي:
 الب د لممتمقي مف لمعرفة أكبر مف الشخصيات بالحاالت كاألحداث التي ستقع ،كالبد أفيكشؼ الحكار عف انفعاالت كعكاطؼ الشخصية كنكاياىا كمكاقفيا كحالتيا االجتماعية
كالنفسية كالدينية مف خالؿ التصريح أك التمميح.
 ينبغي االنتباه إلى أسمكب الحكار ككيفية صياغتو كتركيبو كلغتو ،ىؿ استعمؿ اإلنشاء أـالخبر؟ ،أييما أكثر استعماال ،كما داللة ذلؾ ما الصيغ التي ركز عمييا أكثر (األمر،
النيي..،األسماء ،األفعاؿ )...كلكؿ أسمكب داللتو ككظيفتو كمدل تأثير ذلؾ عمى البناء
الكمي لمعمؿ المسرحي.
 البد مف الكشؼ عف الممفكظات المباشرة ،فالحكار قرينة لفظية كأيضا الكشؼ عف قرائفمعنكية يمكف االستئناس بيا ،مثؿ إشارة الممثؿ إلى مكاف األحداث أك زمنيا ،أك إلى نكعية
المكسيقى كاألزياء كاإلكسسكار ككؿ ما يتمفظ بو قرينة إضافية تضيء لممتمقي سبؿ
االكتشاؼ الفرجة كلك نظريا ،ثـ كيؼ يككف العرض في صكرتو الكاممة.
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 ي نبغي لمحكار أف يحدد زمف األفعاؿ ،يكثر فيو مف استعماؿ الزمف الحاضر لغمبة الديالكجعمى المكلكنكج بشكؿ عاـ(،)1كيعتمد عمى الحكار لالنتقاؿ بالنص المكتكب إلى مستكل
العرض فمخزكف الحكار مف كظائؼ كقرائف كفيؿ يدعـ القراءة البصرية الركحية (المشيدية).
ثـ تأتي اإلرشادات المسرحية كىي :الكالـ المكضكع بيف قكسيف غير مندرج ضمف الحكارات
التي تؤدييا الشخصيات في النص فيك كالـ مكجو إلى القارئ أك المخرج كمف خالؿ معرفة
فضاء األحداث كىكية الشخصيات كخصائص المككنات األخرل ثـ يربط بينيما كبيف
الحكارات (جكىر النص الممفكظ) ،كىي بمثابة الدليؿ النظرم لدل الممثؿ فيما يخص
المككنات التقنية ،السينكغرافية كالجمالية كىي التي تكفر النص شركط تحكيمو إلى فرجة
بصرية دكف المساس بجكىر خطابو الفكرم كيضع المخرج تصك ار لمعممية اإلخراجية قبؿ
شركعو في التقطع المشيدم كينبغي لمف يستعيف بالدرماتكرجيا أف يككف عمى دراية بأىمية
اإلرشادات المسرحية في تقريب المتمقي مف مككنات العرض المسرحي تخص أمكر عممية
كتقنية كىي التي تساعد كتغني النص ليككف قابال لمتمسرح ،كأىـ ىذه العناصر ىك الفضاء
الذم تعيش فيو الشخصيات كتجرم فيو األحداث ،كىناؾ نكعاف مف الفضاء :فضاء درامي
ىك فضاء متخيؿ أم نظريا ،كفضاء ركحي ىك مكاف تقديـ العرض (الخشبة) ،كالفضاء
المتخيؿ نكعاف  -متخيؿ :ىك الذم يظير عبر الديككر كالسينكغرافيا فكؽ الخشبة،
كافتراضي؛ كىك الذم تتحدث فيو الشخصيات عبر الحكار كال نراه كما تساىـ اإلرشادات في
تحديد الزمف الدرامي (كقت األحداث) ،صباح ،مساء...كىك نكعاف :متخيؿ كىك الذم يحدده
المؤلؼ صراحة داخؿ اإلرشادات كيضعو بيف قكسيف كافتراضي كىك الذم تتمفظ بو
الشخصيات أثناء الحكار كىناؾ مككنات أخرل تعمؽ الكعي الزمني منيا اإلضاءة ،المكسيقى
األلكاف ،السينكغرافيا كغيرىا مف اإلكسسكارات ،كما تحدد اإلرشادات نكعية األحداث (فرح،
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عرس ،مكت ،)...كتعرفنا بالشخصيات مف حيث (الجنس ،السف ،كالحالة النفسية
كاالجتماعية كالماكياج كالينداـ ككؿ ما يتعمؽ بالشخصية بشكؿ أدؽ).
 كما تقدـ إضاءات حكؿ الجانب التقني كالجمالي لمعرض كتحديد نكعية اإلضاءة (صفراء،برتقالية ،قكية ،باىتة ،)...ألف لكؿ لكف داللتو كنكعية اآلالت الكيربائية التي يستعاف بيا
كنكعية المكسيقى صاخبة ،جماعية ،فردية ،)...كنكعية الديككر كداللتو كحجمو (ثابت،
متحرؾ ،قديـ أك عصرم.)1()...
كيجب التثبت في دراسة ىذه اإلرشادات كاعتبارىا أصمية فيي تحدد ىكية الفرجة
المسرحية ،كعمينا أيضا تعكيد المتمقيف عمى قراءتيا كجزء أساسي مف الحكارات ألف بغيابيا
ال تتـ أية قراءة مفيدة ،سكاء في جانبيا الداللي أك المحاكى.
ككؿ ما تقدـ مف دراسة تحميمية درماتكرجية ،ال تغني عف الدراسة األدبية لمف أراد أف
يخكض فييا.
 رواد ىذا االتجاه ونظرياتيم النقديةإذا أردانا البحث عف الدرماتكرج في المسرح العربي ،كالمفيكـ الذم تضمنو ،فال بد
أكال أف نرجع األمكر إلى نصابيا ذلؾ أف فف المسرح في حد ذاتو مستحدث أخذ عف الغرب
كحتى التقاليد المسرحية العربية أخذت أيضا عف الغرب ،مع تغيير في أسمائيا كأحداثيا
كطريقة معالجتيا ،كىذا ما جعؿ الكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات ال تأخذ حقيا مف العناية
أك البحث كبعضيا اآلخر يساء فيمو ،إضافة إلى عدـ اتفاؽ النقاد كالباحثيف حكؿ التسمية
الكاحدة لممصطمح الكاح د ...كما أنيـ لـ يميزكا تمي از كاضحا بيف المفيكـ الكالسيكي الحديث
لمدرماتكرج ،كبعضيـ اآلخر ال يفرؽ بيف عمؿ المخرج كعمؿ الدرماتكرج ،كاف استطاع
المسرح العربي أف يخطك خطكات عمالقة في مجاؿ تأصيؿ النص المسرحي كاعتماد التراث
ركيزة أساسية في معالجة القضايا االجتماعية كالسياسية مف خالؿ اعتماد القصص الشعبي
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كالحكايات كالسير...كلكف الشكؿ كالتقنيات كالممثمة في اإلخراج ،كالممثؿ كالسينمكغرافيا
بقيت تعتمد عمى التقاليد الغربية ،كغياب ىذه التقاليد المؤسسة كما جعؿ مسرحنا العربي
يعيش في دكامة مف الدراسات الناقصة المبتكرة ،كيعتمد عمى التقكيـ في كؿ شيء ليذا لجأنا
إلى استعماؿ المصطمحات في غير مكانيا كفي غير زمانيا ،ككاف كؿ ىمنا الجرم كراء كؿ
جديد ككؿ مستحدث مف غير تعمؽ أك استفادة ،لذلؾ أغفمنا المفاىيـ الصحيحة كحتى كاف
أدعينا الفيـ فإف تطبيؽ ىذه المفاىيـ يككف أعرجا بالنسبة لمتقاليد المعركفة كالصحيحية كىذا
ال يعني الفشؿ الكمي لمتجارب العربية فيما يخص الدرماتكرج التي نذكر مف خالليا التجارب
الناجحة عمى سبيؿ المثاؿ (( تجارب فاضؿ الجعايبي كجميمة بكار ك قاسـ محمد'' في
عركضو التي أخذت أشكاال كبحكثا مسرحية مختمفة عمى مستكل الكتابة كاإلعداد كالتكليؼ
المسرحي كاالستمياـ سكاء مف التاريخ العربي القديـ أك األحداث اليكمية كالسياسية المعاصرة
ك''صالح القصب'' في تأكيمو لبعض النصكص الشكسبيرية ،كالنصكص المحمية العراقية
التي تجاكز فييا النص األدبي ،كمتف أدبي كذىب بيا نحك الصكرة الشعرية كتفجرىا في
العديد مف العركض كىك بيذا انتمى إلى شعراء الخشبة الذيف ينطمقكف في عمميـ مف الركح
نفسو كتجارب ''جكاد األسدم'' المسرحية التي تنكعت كتأرجحت بيف التأليؼ المسرحي
كاالعداد كاالعتماد الكمي عمى اإلخراج كفف الممثؿ بالدرجة األكلى كاألخيرة ،ككذلؾ تجارب
المخرج العراقي ''إب ارىيـ جالؿ'' في تعاممو مع المؤلؼ العراقي ''عادؿ كاظـ'' الذم كاف
يرافؽ العمؿ المسرحي بشكؿ كيكمي بؿ حاكؿ المخرج ''إبراىيـ جالؿ'' في الكثير مف
األحياف استكتاب المؤلؼ بطريقة أقرب إلى مفيكـ الدرماتكج في الكقت الحاضر ،كليذا
جاءت عركضو متميزة كمدركسة كمبينة عمى أسس مسرحية رصينة استطاعت أف تؤثر في
أجياؿ كثيرة مف المسرحييف العراقييف كالعرب))( ،)1كىك مف األكائؿ الذيف اشتغمكا عمى
المسرح البريختي في العراؽ مف خالؿ إخراج مسرحية لو نقميا لممسرح العربي بعنكاف ''البيؾ
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كالسائؽ'' مف إعداد الشاعر العراقي ''صادؽ الصائغ'' بميجة أىؿ بغداد القريبة إلى الفيـ في
القطر العراقي كما أف ىناؾ تجارب مسرحية أخرل ناجحة مثؿ المخرج درماتكرج ''محمد
قاكتي'' الذم تأثر ببريخت كافتتف بنصكصو كأخرج لو نص ''السيد بكنتيال كخادمو ماتي''
تحت عنكاف ''بكغابة'' كمف األسماء األخرل ''حسف يكسفي'' مف خالؿ اشتغالو عمى نص
''في  -ركس'' '' ''vie- Rusتـ إعدادىا درماتكرجيا انطالقا مف نص معركؼ في المسرح
العربي لمكاتب المسرحي السكرم القدير ''سعد اهلل رنكس'' في مسرحية األياـ المخمكرة
يضاؼ إلى ىذه النجاحات الذككرية األسماء النسكية كعمى رأسيا ''زىرة مكاش'' كىي كاتبة
مسرحية كدرماتكرجية ليس ىذا فحسب بؿ ىي صانعة فرجة كمؤسسة مشركع درامي يقكـ
عمى جماليات مختمفة كمغايرة كمف بيف تجاربيا درماتكرجية كالفرجكية نذكر ''مسرح الكالـ
 ''2007ك''شذرات  ''2008كمف التجارب الناجحة ''سعد اهلل كنكس'' ،لكنو آثر في األخير
الكتابة المسرحية كالدرماتكرجية كطمؽ اإلخراج بقناعة شخصية كسأحاكؿ في ىذا النمكذج أف
أركز عمى ''قاسـ محمد'' الدرماتكرجي العراقي ألنو أكؿ مف نادل بالدراسة الدرماتكرجية منذ
السبعينيات مف خالؿ األرشيؼ السمعي كالبصرم الشفكم كالمكتكب ،ككذلؾ تجاربو
الشخصية في التمثيؿ كمختمؼ المشاركات المسرحية كاف كاف ''سعد اهلل كنكس'' ينادم في
مجاؿ التأليؼ الدرماتكرجي كالتنظير كاف يمارسو ''قاسـ محمد'' في تطبيقو لو مف خالؿ
اإلعداد كاالقتباس (مف الغفمة إلى اليقظة ) لمكاتب المسرحي سعد ''اهلل كنكس'' كىك عرض
لمسرحية قدـ مف طرؼ قاسـ محمد كمف األسماء األخرل المغربية البارزة في مسرحة
النص ''محمد الكغاط'' مف خالؿ محاكلتو تكضح العالقة بيف النص كالعرض مف خالؿ
النص مرك ار بالخشبة مف أجؿ الكصكؿ إلى الممتقى كىك بذلؾ يحاكؿ بناء مشركع لمتمقي مف
خالؿ اشتغالو عمى النص المسرحي ''سيرة مع أبي خميؿ القباني'' لسعد اهلل كنكس كقد درس
في ىذه المسرحية (( العنكاف البركلكج كعمى نص المسرحية كالتراث كعمى تصكر المؤلؼ
لإلخراج كعمى تصكره لمشخصيات كمالحظاتو حكؿ النص المسرحي كالتقسيمات الممكنة
كقسـ ىذه المسرحية إلى العناصر النصية كالعناصر السينكغرافية ،ثـ رصد الحركة كاإليقاع
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كمفيكـ المكاف كالزماف كمفيكـ المغة كتقنية الربط بيف المشاىد كالمعب كالرمز ليقدـ فيما بعد
مشركع قراءة إخراجية ليذه المسرحية ،مف خالؿ إعادة بناء ىذه المشاىد ىذا كمو يدخؿ
ضمف تشكؿ القراءة الممسرحة التي تركـ تقديـ اقت ارحات فنية عمى مستكل العرض المسرحي
المتخيؿ ككيؼ يمكف لممخرج أف يستفيد مف اإلستراتيجية المقدمة ،ككيؼ يمكف لممتمقي
الدخكؿ إلى رحاب عالـ النص الدرامي بمجمكعة مف االفتراضات التي تفتح ىذا النص
كتحاكؿ مؿء بياناتو ألف لكؿ نص مسرحي يترؾ لممتمقي فرصة مؿء ثقكبو كفجكاتو بعدد ال
يحصى مف االحتماالت كتقديـ ىذا النكع مف القراءة الممسرحة لمنص المسرحي))(.)1
يضاؼ إلى ذلؾ قراءتو المسرحية كتحميمو الدرماتكجي لمسرحية (امرؤ القيس في
باريس) لعبد الكريـ برشيد كمسرحية (مقامات بديع الزماف اليمذاني) لمطيب صديقي ككذلؾ
قدـ قراءات لمسرحية (بشار الخير) مف خالؿ مرتجالتو (شميسا الال -المرتجمة الجديدة،
مرتجمة فاس) كمف بيف كتاب المسرح الدرماتكرجييف نذكر :مصطفى رمضاني كحسيف
المنيعي ،كمصطفى القباج ،كعبد الرحماف بف زيداف ،كيكنس لكليدم في المغرب كحسف
البحراكم في مصر.كأحمد الجسمي كسيؼ غانـ.
 كقد أشرت في ىذا العرض إلى دراسة قاـ بيا محمد سيؼ عمى نص سعد اهلل كنكس''رحمة حنضمة مف الغفمة إلى اليقظة'' ألف نقد ىذه الدرماتكرجيا ال يتـ إال مف خالؿ حضكر
عرض مسرحي في إحدل الصالت كتتبع الفرجة مف أكليا إلى آخرىا ثـ تقديـ األحكاـ
النقدية كعرض النقائص أك المحاسف كفؽ الميزاف النقدم ،حسب التحميؿ الدرماتكرجي
المتعارؼ عميو(*).
قاسم محمد نموذجا
 العرض وموضوع التقديم:()1
(*)

 سميرة السباعي  :جماليات تمقي المسرح ،أفؽ التكفؽ كاالحتماؿ ،المغرب ،نمكذجا ،ص..ىناؾ تحميؿ آخر ليذه المسرحية قدمو :نديـ معال محمد في كتاب مقاالت نقدية في العرض المسرحي ،دار الفكر
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لـ يحتفظ ''قاسـ محمد'' بنص ''سعد اهلل كنكس'' كما ىك اآلف عممية االقتباس
كاإلعداد أمر ضركرم لكؿ مسرح يبحث عف التجديد كالنص ليس معطي ثابت بؿ لو
تاريخيتو المتنامية المتغيرة ،فقد أعيدت كتابة النص بميجة محمية كفؽ رؤية محمية أيضا
استطاعت عقد عالقات جديدة كمغايرة مع النص كمتف أدبي كشكؿ ،كأعادكا قراءتو كفؽ
معطيات التاريخية الجديدة كمتغيرات العصر.
 العرض بين التقديم والتمرين:لقد اضطمع ''محمد سيؼ'' عمى تماريف العرض كاالضطالع عمى ميكانيكية العمؿ مف
الداخؿ لقد كاف يمارس دكر المتفرج ألنو في اعتقاده ضركرم لمممثؿ ،كما ىك لممخرج فماذا
استفادت ىذه التماريف؟ كماذا اكتشؼ؟ كماذا تعمـ؟ فقد كاف يراقب تطكر المشاىد ''كنت
أراقب المحظات كتحكالتيا مف حال ة لحالة'' (( لقد أسند المخرج ''قاسـ محمد'' كفؽ رؤيتو
المسرحية الجديدة دكر حنظمة لمفناف ''سيؼ الغانـ'' كاختصر جميع باقي الشخصيات األخرل
في شخصية الممثؿ ''أحمد الجسمي'' مف خالؿ فعؿ االختصار كاالختزاؿ ىاذيف،كعممية
تكثيؼ الحدث ،كحصر الفعؿ ،جعؿ المخرج ممثمو ينفتح عمى مساحات كفضاءات تمثيمية
متنكعة كمختمفة إذ أخضعو في ذات الكقت لذاكرتيف – ذاكرة ظاىرة كأخرل خفية جعمو
يمارس دكر الرقيب الداخمي كالخارجي ،كأف يككف شاىدا عمى أفعالو كمظاىرىا كأف يشرؼ
بشكؿ كمي عمى ىذا الذم يجب أف يقدـ لحظة العرض التي لـ تأت بعد ،كلف يحف مكعدىا
كذلؾ مف خالؿ مراقبة مشاعره كأعماقو الدفينة التي يجب أف تستمر كال تنقطع أك تتكقؼ
عف تدفقيا ميما حصؿ كيحصؿ))( ،)1كلكف كيؼ يتكافر كؿ ىذا لممثؿ؟ يعتقد ''محمد سيؼ''
أف ىذا السؤاؿ منطقي لكف اإلجابة عميو صعبة ألف االرتجاؿ ليس سيال فقد كاف االرتجاؿ
يعني الخركج مف النص كالعكدة إليو بطريقة أخرل غير مألكفة ...كألجؿ حدكث كؿ ىذا
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أثناء التمريف البد مف المجكء إلى التغريب كتحسيس الجميكر أنو داخؿ المسرح حيث كجكد
الرسكـ كاإلكسسكارات كاالبتعاد قدر اإلمكاف عف كؿ تنكيـ كتغييب.
 تأليف المحظة والمشيد:يعطي ''محمد سيؼ'' م شيد السجف كمثاؿ عندما يطمب السجاف مف حنظمة المسجكف
رشكة إلخراجو مف السجف كبعد طكؿ انتظار يكافؽ ''حنظمة'' عمى المبمغ الكبير ...كفي ىذه
السجاف كيتجو صكب
األثناء يطمب ''قاسـ محمد'' مف الممثؿ ''أحمد الجسمي'' ترؾ شخصية ّ

الجميكر لكي يشرح ليـ حالتو االجتماعية التي أرغمتو عمى أخذ الرشكة كالجيد الذم سيبدلو
مف أجؿ إقناع مرؤكسيو ،كتزكير أكراؽ المسجكف بأكراؽ مسجكف آخر...كىذا الجزء غير
مكجكد بالنص ''قاسـ محمد'' مف الممثؿ ''سيؼ الغانـ'' (حنظمة) كىك في السجف أف يمقي
قصيدة كبريخت يصؼ فييا عذاب ىذا النكع مف البشر بمعزؿ عف الشخصية تكررت ىذه
المكحة التكليفية في المسرحية ،كلكف بشكؿ مختمؼ مثال في المشيد الذم يبدأ فيو حنظمة

يسأؿ نفسو عف نفسو ((كاذ بنا نرل حرفكش'' ''أحمد الجسمي'' يتقدـ نحك المنصة متخميا عف
جميع الشخصيات التي أسندت إليو في ىذا العمؿ لكي يمقي كيمعب دكر(ىاممت) كىك يمقي
حكارات مشيد الكينكنة ( :أككف أك ال أككف،ىذا ىك السؤاؿ) أم الحالتيف أمثؿ بالنفس ،الرجـ
بالمقاليع ،كتمقي سياـ الحظ األنكد  ،أـ النيكض لمكافحة المصاعب كلك كانت بح ار
عجابا...كمع ذلؾ يظؿ "حنظمة" يميج بالسؤاؿ عف كجكده كإنساف  ،كىؿ انو إنساف أـ مجرد
برغي مف ال براغي؟ ك بعد ىذه التساؤالت يبدأ حنظمة في رحمة البحث عف الخالص ،ك إذ
بو يجد حمكلو ك خالصو في اإلعالنات الكاذبة ك األبراج كالتمني الذم ىك رأس ماؿ
المفمسيف...ك بيذه الطريقة ك الكيفية يغرؽ حنظمة في أمكاج مف اليذياف ك التعب))1كىنا
يضطر حرفكش إلى أخذه لمطبيب ...ك إذا بالطبيب عبارة عف إنساف آلي أم مجمكعة مف
الكصفات الجاىزة ك تعقد األمكر أكثر مما كانت عميو .
العرض و استجابة الجميور :
( )0المرجع السابق،ص028:
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العرض ىك عمؿ مسرحي تمرف عميو مجمكعة مف الممثميف ألجؿ العرض ك التقديـ
،ففي المشيد الذم يمثؿ فيو أحمد الجسمي دكر الزكجة التي تطرد زكجيا بعد افتضاح أمرىا
كبعد انتياء المشيد كعكدة الجسمي إلى دكر ''حرفكش'' يأتي إليو ''حنظمة'' (سيؼ الغانـ)
الذم كاف يمثؿ قبؿ قميؿ دكر الزكج كيسألو عف سبب طرده مف طرؼ زكجتو لو...الحظ
''محمد سيؼ'' انتقاؿ الممثؿ مف دكر إلى دكر في ظرؼ قصير رغـ ذلؾ يقكـ بتصديقو
كالتعاطؼ معو (( إف عممية التصديؽ تترجـ مشاركة الجميكر الحقيقية في العرض كليس
قفزة إلى خشبة المسرح كاالشتراؾ بالحدث جسديا أم أف اشتراؾ المتفرج في العرض يأتي مف
خالؿ مساىمتو بمعبة التجاكز كغض الطرؼ في كاقعية الحدث الفكتكغرافية ،كتمبس شخصية
المتفرج ذات الطبيعة الث انية شأنو شأف الممثؿ في تقبمو أداء شخصية إنساف آخر بممارستو
نكع مف الكذب النبيؿ الذم يتمرف عميو طكيال مف أجؿ لعب دكر شخصية غائبة غير
()1

شخصيتو ،يحاكؿ مف خالليا إقناع جميكر الصالة))

كلكي تتحقؽ ىذه المعادلة الصعبة

البد أف يككف الممثؿ صادقا في أدائو إلقناع المتفرج ،لكي يصبح طرؼ في المعادلة كالبد
ليذا األخير القدرة عمى الخياؿ كالتخيؿ ألف الممثؿ المخادع يفقد اإلحساس بالحياة كالعالقة
المسرحية بيف الممثؿ كالجميكر ال تتحقؽ إال بالصدؽ كيعتقد الدرماتكج ''محمد يكسؼ'' أف
''أحمد الجسمي'' ك''سيؼ الغانـ'' قد نجح في تحقيؽ ما يعجز عف تحقيقو الكثير مف
الممثميف الغربييف كالعرب عمى حد سكاء في الكثير مف العركض التي شاىدىا كذلؾ
لمركنتيا الفكرية كالفنية كامكانيتيما عمى استقباؿ المعمكمة المكجية إلييا مف قبؿ المخرج
كتأكيميما بكيفية تدعك لالندىاش''.
كىذه التجربة التي قاـ بيا ''محمد سيؼ'' لتحميؿ درماتكرجي لمسرحية ''رحمة حنظمة
مف الغفمة إلى اليقظة'' اعتمدت عمى الجيكد جبارة مف طرؼ الممثميف مف خالؿ ابتكار
كتصكير مفرداتو المسرحية كمف خالؿ التأمؿ كالتقصي الذم يرافؽ عممية إعادة التمريف إذف

()1
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فيك إيماف مف المخرج بالعمؿ الجماعي مف قبؿ كؿ الفريؽ بما فييـ المتفرج كقد خرج ''محمد
سيؼ'' مف خالؿ مشاىدة ىذا العرض كتمريف كامؿ كمجمكعة مف المالحظات كاف قد
طمبيا منو الدرماتكرج ''محمد قاسـ'' كىي:
 ازدحاـ المسرح يقطع الديككر تدخؿ إلى المسرح دكف أف تخرج منو كىذا تقييد لحريةكحركة الممثؿ في الفضاء ..كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك الرؤية السينكغرافية ،فقد نظـ الفضاء
بحسب الفكرة القائمة بأف اإلنساف محاصر كبشكؿ مستمر باحتياجاتو اليكمية كمعاناتو التي
تثقؿ كاىمو بالمشاكؿ كالمظالـ التي يتعرض ليا كىذا يكشؼ عف فكرة بميغة كذات دالالت
فكرية كبصرية غاية في الركعة.
اقترح ''محمد سيؼ'' عمى ''قاسـ محمد'' بتعرية المسرح مف قطع الديككر كؿ ما ينتيي
مشيد مف المشاىد تخرج قطعة الديككر الخاصة بو ،كىكذا تقكـ بتعرية المسرح بنفس طريقة
التي قاـ بيا الدرماتكرج لتعرية شخصية ''حنظمة'' لجميع ممتمكاتو بما فييا زكجتو كمالبسو.
بعد ثالثة أياـ مف التكقؼ عف التماريف أخذ ''قاسـ محمد'' باقتراح ''محمد سيؼ'' كقاـ
بإخراج ديككر كفؽ المقترح حتى أصبح الفضاء المسرحي خاليا إال مف المشاعر اإلنسانية
التي كانت تتدفؽ بكضكح لدل المتفرج ،كقد قاـ ىنا ببحث درماتكرجي بشكؿ غير مباشر
كدكف قصد كمعرفة مسبقة بكظيفة الدرماتكرج.
كقد تبمكرت الدرماتكرجية عند ''قاسـ محمد'' أثناء البركفات اليكمية التي كاف يؤذييا
المم ثمكف كبعد القراءات المتعددة يحدث لدل الممثؿ الكثير مف التغيير في األداء كالتفسير
فيحدث التغيير في بعض الجمؿ كالحكارات خاصة عندما يشكؾ ''قاسـ محمد'' في طريقة
األداء التمفظ مف أجؿ استفزاز الممثؿ كحثو عمى البحث كالتعمؽ ككاف يقكؿ الممثؿ ىؿ أنت
متأكد مما تقكؿ؟! عمى سبيؿ المثاؿ كيقكؿ ماذا يحدث لك قمت ىذه الجممة بطريقة معمكمة
مثال كغير ىذه مف األسئمة التي كانت تصب في عمؽ التحميؿ الدرماتكرجي ،ىذا الحديث
البد أف يككف ىناؾ تكاصؿ بيف الممثميف كىك حديث إلى الجميكر في نفس الكقت مف خالؿ
مجمكعة العبارات كالجمؿ التي يتمفظكنيا لبعضيـ البعض ،كحتى يككف ىذا الحديث سميما
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البد مف سماع بعضيـ البعض كاف يعرفكا الكثير عف بعضيـ لكي يقدـ العمؿ بكؿ ثقة نحك
الجميكر الذم ال يعرؼ قصة ىذا العمؿ المتكاصؿ.
كما يمكف أف أخرج بو مف خالؿ قراءة محمد سيؼ الدرماتكجية لمعرض التجريبي (التمريف)
لمسرحية ''رحمة حنظمة مف الغفمة إلى اليقظة'' مايمي:
 إف محمد سيؼ حمؿ ىذا العمؿ انطالقا مف التمريف الكامؿ كليس العرض المتكامؿ لذايعتبر ىك المتفرج الكحيد أك القارئ الكحيد الذم يعطي كيقدـ مالحظاتو انطالقا مف معرفتو
الغزيرة بالمسرح كثقافتو ال تعكس بالضركرة ثقافة بقية الجميكر في العرض –لك حدث فعال-
إذ ىناؾ اختالفات في الرؤل كالنكازع كطرؽ التمقي أيضا.
 إدخاؿ بعض المقاطع غير مكجكدة في النص مثؿ :تقاضي الرشكة مف طرؼ السجافكىي حكارات أساس إضافتيا االرتجاؿ ،لكف لـ يبرر محمد سيؼ كلـ يعط أسباب لجكء
''قاسـ محمد'' ليا كقيـ تفيد مادامت خارجة عف لب العمؿ الدرامي.
اإلشارة إلى محاسف االنتقاؿ السريع مف طرؼ الممثؿ مف دكر إلى دكر ،ألنو يكسب تعاطؼ
كتصديؽ الجميكر لممثؿ كأنو شخصية ثانية تختمؼ تماما عف األكلى.
لفت االنتباه إلى الفضاء ،كالديككر ،كجكده المكثؼ كداللتو في المسرح كعند نزعو داللتو في
النص أم الخركج مف النص كالعكدة إليو كالخركج مف العرض كالعكدة إليو.
 لـ يتحدث ''محمد سيؼ'' عف تحكيؿ لغة النص مف الفصحى إلى العامية أك بقائيا عمىحاليا كلـ يتحدث عف آليات الكتابة المسرحية كتماسؾ الخطاب المسرحي ،كتركيب كصياغة
بعض الجمؿ.
 إغفاؿ الحديث عف الصراع كنمك األحداث كعف تمؾ الحكارات التي كانت تجرم بيفالممثميف ككيفية التكاصؿ فيما بينيـ كبيف الجميكر ،ليحدث التناغـ كاالنسجاـ الذم يؤدم في
األخير لنجاح العمؿ المسرحي ككؿ.

106

االتجاه الدراماتورجي

الفصل األول

االستنتــــــــــــــــاج:
كاف العمؿ الذم أككؿ لمدرماتكرج أكؿ األمر يتمثؿ في ميمة المستشار األدبي
كالفني ،الذم يقكـ بتحميؿ النصكص كالعمؿ عمى تبييف عمقيا الفكرم ثـ تطكر ىذا المفيكـ
كالكظيفة ليصبح معناه إدارة الممثميف كالعمؿ معيـ مف أجؿ إبراز تفاصيؿ الشخصيات التي
يشتغمكف عمييا كالكقكؼ عمى كؿ العناصر -ميما كانت صغيرة -المككنة لمغة السينكغرافية
ثـ انتقؿ ىذا المفيكـ إلى المدرسة الفرنسية التي قامت بإيضاح معناه كالذم أصبح يعني
أحسف الحمكؿ السينكغرافية حسب كضعية اإلخراج المسرحي المرتقب ،أم أف الدرماتكرجيا
تشمؿ كؿ المككنات المسرحية (المرئية ،الصكتية ،التخيمية) مف الكتابة الدرامية إلى غاية
الكتابة السينكغرافية ،كالتمقي المسرحي.
لذلؾ حظي الدرماتكرج في المسرح الحديث بالحضكر القكم في مختمؼ الفرجات
المسرحية ،لكف ىناؾ سكء فيـ لمدرماتكرجية يتجمى في الغاية مف التحميؿ كدكر الدرماتكرج
كقد اختزليا ''باتريس يافيس'' في السؤاؿ اآلتي :ىؿ الدرماتكرجية ىي شعرية /إنشائية /العمؿ
الدرامي الفرجكم؟ أـ أنيا نقدية دقيقة ك برغماتية لتحميؿ نص كاخراجو عمميا عمى الركح؟
(( يبقى سكء الفيـ ىذا منتجا في نياية المطاؼ ماداـ أنو يدفع في اتجاه أف تصير الشعرية
العامة كالتحميؿ المممكس متكامالف بالفعؿ ىؿ بإمكاننا إقامة شعرية أك درماتكجية عمؿ بنحك
تجريدم دكف أف نككف متجذريف في التاريخ؟ كفي المقابؿ اقتراح تحميؿ نص دكف استناده
بشكؿ قبمي عمى نظرية التأليؼ؟))(.)1
-

لتقييـ منيج التحميؿ الدرماتكرجي في كؿ حقبة تاريخية ،كطرؽ تحميميا كىذا يعني

االنتقاؿ مف الطرؼ إلى الطرؼ اآلخر أم مف الشعرية الكالسيكية اإلغريقية إلى الكالسيكية
الجديدة ،خالؿ القرنيف السادس عشر كالسابع عشر كدرماتكجية النصية كالعرضية لديدك
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كليسينغ كدرماتكرجيا السياسية لبريخت أك بيسكاتكر مف أجؿ الكصكؿ إلى الدراماتكرجيا
المتشظية في كقتنا الحاضر( ،)1كىؿ األشكاؿ ما بعد الحداثية كما بعد الدرامية ما تزاؿ
درماتكرجية كقابمة لمتحميؿ بأدكات درماتكرجية.
اختالؼ األدكار التي يضطمع بيا النشاط الدرماتكرجي فيي مختمفة تماما مف بمد إلى آخر
كىذه المالحظة سجميا بافيس حيف رأل االختالؼ بيف مؤسسة كأخرل في النشاط
الدرماتكرجي حتى كأنيا ال تنتمي إلى النشاط نفسو فعمى سبيؿ المثاؿ يقكـ دكر الدرماتكرج
في ألمانيا كفرنسا عمى التأكيؿ التاريخي كالسياسي لمنص المسرحي إلى جانب المخرج كفي
المممكة المتحدة يساىـ في الغالب في تطكير الكتابة الدرامية أك يشارؾ في اإلعداد الجماعي
لممسرح التكليفي ،كفي بمجيكا كىكلندا غالبا ما يناط بو الرقص أك األشكاؿ التعبيرية المرتبطة
بالفف التشكيمي.

()2

االختالؼ في التسمية يدؿ حسب رأم بافيس في الفرؽ الشاسع في الممارسة في
الدرماتكرج عادة يتعاكف مع المخرج كيككف المستشار األدبي أك الفني ىك مكضكع النصكص
أك الخبير في الفف المعاصر في حيف أف المنشط المدبر ( )Facilatorيساعد اليكاة أك
المشاركيف لتنظيـ أنفسيـ كمف ىنا كجب مساءلة التاريخ عف كظيفة الدرماتكرج كاالىتماـ
باإلخراج المسرحي بدؿ المخرج كبكظيفة المتفرج (المنظكر ،الفكر ،المشاركة )...بدؿ
()3

المتفرج.

كلكي يككف لمتحميؿ الدرماتكرجي معنى مضبكط تسجيؿ االختالؼ المكجكد في قراءة
النصكص المسرحية ،قراءة فردية تتـ دكف اإلخراج كيجب أف تحدد عبارة ''التحميؿ
()4

الدرماتكرجي'' التي تتصؿ بقراءة النص كبالطريقة التي يتمقى بيا المتفرج.

()1
()2
()3
()4
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كبالمعنى األدؽ المحمؿ الذم يصؼ كيؤكؿ كممة العرض المسرحي مف أجؿ إعادة
تشكيؿ مبادئ التأليؼ المسرحي.
تختمؼ التسمية فأحيانا نقكؿ عف المساعد مستشا ار أدبيا ،أك درماتكرجيا لإلنتاج ،إال
أف العبرة تكمف في مكاجيتيا لمقراءة ،كتفسير النصكص ىؿ ىذه القراءة تركـ تطمعات ككنية
مستقبمية ،أـ أنيا معدة لإلخراج المسرحي الظرفي فقط ،كالحقيقة أف التحميؿ الدماتكرجي
يتالءـ كما يقكؿ بافيس مع مقتضيات مشركع عممية اإلخراج ،كيرفض الحقائؽ العامة.
 البد أثناء التأكيؿ الدرماتكرجي لمحركة أك الحكاية أك غيرىما أف يككف ىذا التأكيؿ مجسدافعال عمى الخشبة ،قبؿ أف يككف عمى الكرؽ كليس مسؤكال عف كيفية قراءتيا مف طرؼ
الجميكر كيراعى فييا عممية اإلخراج السميمة( ،)1مف خالؿ استغالؿ كؿ جزءه مف أجؿ
إيجاد الكسائؿ التعبيرية ك السينكغرافية الكفيمة بترجمة تحميالتيـ.
أثناء تجزئ الخشبة كيشمؿ النص كالعرض مف خالؿ كضع عالمات ترقيـ درماتكرجية
تتحكؿ إلى أحداث لقراءة الحبكة ،ثـ التكزيع الجزئي لدكر الممثؿ الذم يساىـ المخرج في
تحديده ثـ تكزيع أدكار الحركات الجسدية كاألدائية ثـ إعداد الممثؿ حركيا كصكتيا مف خالؿ
درماتكرجية منسقة ثـ درماتكرجيا الفرجة التي يعيد بنائيا مف طرؼ المتفرج( ،)2لكف السؤاؿ
المطركح كيؼ يتكلى المتفرج القياـ بالتحميؿ عقب تمقيو لمعرض؟ ككيؼ يمكف ليذا المتفرج
أف يكتشفيا كيصكرىا كيرسميا؟ فالمتفرج في ىذه الحالة ال يستطيع فؾ رمكزىا كما أنو ال
يستطيع إعادة بناء المكضكع المجرد كاالفتراضي ألنو غير مممكس.
 ع دـ كجكد معنى ثابت لمصطمح درماتكرجيا في فترة زمنية كاحدة ،كىذا يكشؼ عفاختالؼ كاضح في تبايف األحكاـ كالمكاقع كمشاريع النظريات كالمعارؼ الخاصة بالمدارس
المسرحية ،ككذلؾ تمؾ المتعمقة باإلخراج كالنقد كىذا يكشؼ أيضا عف اختالؼ في النظرية
كالمنيج كحتى الجغرافيا ،كىذا ما يجعؿ ىذه التسمية أك المصطمح ذا داللة نسبية حسب
( - )1المرجع السابؽ ،ص.22 ،21 :
( - )2المرجع نفسو ،ص.23
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النقاد كالممارسيف كالمنظريف ،كىذا االختالؼ يعكد إلى غياب نظرية فنية ثابتة ككذلؾ انحياز
كؿ منظر ككؿ مدرسة ..حسب تصكر كؿ كاحد لممصطمح كيضاؼ ليا ىيمنة ىذا
المصطمح عمى الساحة العالمية لمفاىيـ جديدة ،مما جعميا تختمؼ كأحيانا تتداخؿ مع
التأليؼ كاإلخراج السينكغرافية كالتمثيؿ...
الدرماتكرجيا تعريفات تحتاج إلى تعريفات كىذا ما ذىب إليو ''عبد الرحماف بف زيداف'' فقد
كانت الدرماتكرجيا محفكفة بصعكبة التعريؼ الجامع المانع الذم يقترب مف الرصيد
المكضكعي لمرصيد التاريخي كاإلبداعي لمممارسيف المسرحييف..كىذا ما أدل إلى قبكؿ
كظيفة الدرماتكرجيا'' ،أك رفضيا كىناؾ طرؼ آخر يرل ضركرة التعايش بيف ىذا االختالؼ
أم ار ممكنا كذلؾ بإدماج الدرماتكرجيا في العممية المسرحية كأف تصبح أساسية في نقؿ النص
إلى العرض كقد أثبت التراكـ النظرم كالعممي (( الذم تحقؽ في فضاءات درماتكرجيا ينفمت
عف كؿ محاكلة تنشد تفسيره ،كضبطو لرسـ كاحتكاءه لرسـ حدكد تحدد األشكاؿ اشتغالو
كترصد أكلكيات حركيتة كديناميتو ،ألف ىذا يصطدـ بالتعريفات النقدية المكجكدة كيحكؿ دكف
تعريؼ نيائي))( ،)1حتى أصبح تعدد الدرماتكرجيا ىناؾ درماتكرج لمنص كآخر لمعرض
كثالث لمخشبة كغيرىما.
 ىناؾ خمط مفيكـ الدرماتكرج عند الكالسيكييف ،كقد أعطكا لو مصطمحات مبيمة غيردقيقة ال تشير إلى مفيكـ الدرماتكرج األكؿ الذم يعني المؤلؼ كظائفو ،كلـ يتمكنكا مف
الفصؿ بينو كبيف التحميؿ الدرماتكرجي الذم ييتـ بالممارسة النقدية التي تقكـ المسرح كاعداد
كسائؿ العرض ،كىذا العرض الذم يحدث تكاصؿ مع المتمقي.
 يجب عدـ الخمط بيف تمقي العرض كالتحميؿ الدرماتكرجي فالناقد أثناء إبداء مالحظتو بعدمشاىدتو لمعرض ليس تحميال درماتكرجيا ،كليس لو عالقة بالبحث الدرماتكرجي ألف ىناؾ

()1
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تحميؿ درماتكرجي قبؿ اإلخراج يقكـ بو الدرماتكرج بمعية المخرج كبعد العرض عندما يبدم
المتفرجكف مالحظاتيـ حكؿ العرض.
 إذا تتبعنا تطكر كظيفة الدرماتكرج مف أكليا إلى آخرىا:(( -1تحفيز المخرج.
 -2التشجيع عمى تطكر العمؿ بشكؿ جماعي.
 -3التدخؿ في تحديد البرنامج المسرحي.
 -4البحث عف المكاضيع.
 -5العمؿ مع المؤلفيف.
 -6تحقيؽ اإلعداد كالتكيؼ.
 -7االشتراؾ في تطكير اإلخراج في البداية.
 -8البحث عف المعمكمات التي يمكف أف تخدـ اإلخراج.
 -9المشاركة في إعداد الكثائؽ :برامج ،نصكص متعددة كداعمة ،المنشكرات ،المجالت،
كالكتب كغيرىا.
 -10تنظيـ دفتر لتحرير كتدكيف مختمؼ المفاىيـ الخاصة في اإلخراج.
 -11إقامة العالقة مع الصحافة كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ إلبراز أنشطة المؤسسة.
 -12تحديد المالمح العامة لمجميكر الفعمي كالمحتمؿ.
 -13تنظيـ مجمكعة مف الشراكات مع الجميكر(.)))1
كىذا يعني أف دكر الدرماتكرج مختمط كمتعدد ككثير يتراكح بيف الكتابة (المحظكظ)
كقبميا ترجمة النص إذ كاف بمغة أخرل ..كالتنفيذ كالنقد ثـ عالقتو بالممتقى ،ككؿ ىذه
العناصر ال يستطيع الدرماتكرج تحقيقيا في كقت كاجد إذ البد ليا مف جماعة تتظافر
جيكدىا.

()1
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 صعكبة تحقيؽ التحميؿ الدرماتكرجي عمى مستكل المسرح العربي لغياب التجييزات عفكبرل المسارح ما بالؾ بالمسارح األخرل ،كما تكافر منيا فيك يفتقر إلى التمكيؿ المالي
كحتى النقاد كالدرماتكرجيكف ال يستطيعكف الحصكؿ عمى التسجيالت لممسرحيات أك المشاىد
المسرحية فكيؼ يستطيع ىؤالء دراسة كتحميؿ ىذه المسرحيات ككيؼ نطالبيـ نحف بالخمؽ
كاإلبداع أك بالتحميؿ الدرماتكرجي.
كفي األخير كإضاءة لما سبؽ ذكره فإف عمؿ الدرماتكرج مرتبط أكثر بالشخص
بخالؼ الدرماتكرجيا التي ترتبط بصناعة النصكص المرتبطة بالعرض ،كمينة الدرماتكرج
المتغيرة كالمتطكرة تحددىا طبيعة النص الذم يشتغؿ عميو كعالقتو مع المخرج أك المؤسسة
المنتجة لمعرض كمف بيف الكظائؼ األساسية لعمؿ الدرماتكرج حسب المدرسة الفرنسية أربعة
كظائؼ:
 -1الدرماتكرج المكثؽ :الذم يييء بحثا عف النص كالمؤلؼ كيقترح نصكصا قريبة منو ،كما
يطعـ العمؿ بكثائؽ سمعية كبصرية.
 -2الدرماتكرج المقتبس :كىك الذم يمسرح النصكص ،يحدد الفقرات كيختار العقدة كيطكع
المغة كيعدؿ في الحكار كغيرىا.
 -3الدرماتكرج المتفرج :كىك مف يكجو اختيارات الجميكر ،كيستبؽ أفؽ انتظاره نحك إحساس
الجميكر كأسئمة المجتمع ،مثؿ عالـ اجتماع.
 -4الدرماتكرج الكاتب :يندمج مع فريؽ العمؿ ،كال يعيش عزلة في مكتبو كيبقي قريبا مف
المخرج كمف شركط إنجاز العرض ،كما يجب عميو أف يحسف االستماع لممخرج كالجميكر.
 -5الدرماتكج المخرج :الذم يجمع ما بيف الكتابة كالتحميؿ كاإلدارة كاإلخراج.
أما كفيما يخص الدرماتكرجيا فمـ تكف بادئ األمر كما ىي عميو اآلف فقد تبمكرت في
نياية القرف التاسع عشر مع تأسيس اإلخراج المسرحي ،كاعادة قراءة المسرح الكالسيكي ثـ
امتدت إلى خارج ألمانيا(فقد بدأت المفاىيـ مف النص المسرحي إلى الكتابة الدرامية ثـ
اإلخراج) ،بعد الحرب العالمية الثانية لتصؿ إلى أكج ازدىارىا في الستينيات متأثرة بمنيج
112
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''بريخت'' كظيكر ما يسمى ما بعد الحداثة كما بعد الدراما في السبعينيات ثـ عرفت بعدىا
تراجع عف أصكليا النقدية كالسياسية كتطكر معيا المسرح مف سمطة المؤلؼ إلى سمطة
المؤلؼ –المخرج -كصكال إلى سمطة المخرج -المؤلؼ -كاختفى بذلؾ الكاتب تماما مف
كعكض بكسائؿ أخرل لغكية كغير مرئية...
الخشبة ّ
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االتجاه السيميولوجي  :المفهوم والنشأة
ظير ىذا المصطمح في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف،
يسمى (السيميائية )Sémiotique :حينا و(السيميولوجيا )Sémiologie :حينا آخر ،بتسمية
أمريكية أوروبية مشتركة في فترة زمنية متقاربة واالختبلؼ حوؿ ىذا المصطمح مرده إلى
تعدد المصادر الثقافية فالمتحدثيف بالمغة الفرنسية يعطونو تسمية ،والمتحدثيف باإلنجميزية
يطمقوف عميو تسمية أخرى ،أما العرب يستخدموف ثبلث مصطمحات ))سنجد المتحدثيف
بالمغة الفرنسية يتبعوف تقاليد مدرسة ''جنيؼ'' التي يتزعميا ''دي سوسير'' ويطمقوف عمى ىذا
الموف (السيميولوجيا) وسنجد أف المتحدثيف باألنجموسكسونية يتبعوف تقاليد موازية تعود إلى
''شارؿ بيرس'' األمريكي المنطقي الشيير ،ويؤثروف مصطمح ''السيموتيؾ'' أما النقاد الباحثوف
العرب فيـ يتوزعوف عمى ثبلثة اتجاىات بعضيـ يؤثر مصطمح ''سيميولوجيا'' ولو مبرراتو
في ذلؾ لمحاولة القرب مف مصادر الفكر النقدي الحديث لصناعة مصطمحاتيا طبقا لمتقاليد
العرب ية القديمة البتبلع اإلشارات المغوية وتمثميا وتوظيفيا بما يسمح بالتواصؿ العممي مع
بيئاتيا العممية ،ومنيـ مف يعتمد عمى المصادر األنجموسكسونية فيفضؿ كممة ''السيموطيقا''،
وخاصة أنيا تمضي عمى نفس النسؽ التي كانت تمضي عميو عمميات التعريب ،كما انتقمت
كممات ''البيوطيقا'' وغيرىا بيذا الشكؿ المغوي أما االتجاه الثالث فيو يبحث في التراث
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العربي ذاتو عف الكممات المناظرة والتي يمكف أف تؤدي وبشكؿ تقريبي الداللة المغوية
()1

المطموبة في العمـ الحديث ويقع عمى السيمياء ،ويشتؽ منيا السيميائية((.

إذا فتسمية ''سيمولوجيا'' تخص المدرسة الفرنسية التي استخدميا ''دي سوسير ''وتسمية
''سميوطيقا''

تخص المدرسة األنجموسكسونية استخدميا ''شارؿ بيرس'' ،فما معنى ىذا

المصطمح عمى وجو الدقة والتحديد؟
((إف القوؿ بمصطمح ( )sémiotiqueيستدعي –حتما -إدراؾ المفيوـ اإلغريقي
لمحد  sémionالذي يحيؿ عمى سمة))*ميزة ) marque distinectivأثر()trace
قرينة( )indiceعبلمة منذرة (  ،)signe précurseuودليؿ ( )preuveعبلمة منقوشة أو
مكتوبة ( )signe grave au écritبصمة) (empreinteتمثيؿ تشكيمي ()figuration

()2

أما مصطمح ''سميولوجيا'' الذي قاؿ بو ''دي سوسير'' فيعني «السيميولوجيا ()sémiologie
مف الكممة اإلغريقية  semienبمعنى العبلقة ( )signeالتي يمكف أف تنبئنا بما تكوف
العبلمات والقوانيف التي تحكميا))( ،)3ومف بيف تعريفاتيا األخرى األوضح واألقرب إلى الفيـ
والوضوح (( تعني السيميولوجيا العمـ الذي ييتـ بدراسة أنظمة ،العبلمات المغات ،وأنظمة
اإلشارات ،التعميمات :أي يتناوؿ دراسة وموقع العبلمات في الحياة وفي المجتمع وفي كشؼ

()1

 -صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.97-96

ساـ مقموب الفعؿ :وسـ وتأتي سمى بالقصر ،كما تأتي
(*)  -تعني السيمياء في العربية :العبلمة مشتقة مف الفعؿَ :
سيمياء بالمد ،وسيمياء بزيادة الياء والمد ،وقد جاء في القراف،كما جاء عمى لساف العرب قوليـ:الخيؿ المسمومة :و ىي
التي عمييا السيما و السوما وىي العبلمة.

()2
()3
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العمؿ األدبي والنصوص فاإلنساف يرى نفسو والعالـ المحيط بو مف خبلؿ عبلمات ،ولكنو
يعبر عنيا أيضا مف خبلؿ عبلمات أخرى يستنبطيا لتحقيؽ عممية التواصؿ))،

()1

ومف ىذا

كمو ،فيذا العمـ يختص بدراسة العبلمات ،ودروىا في الكشؼ عف خبرات اإلنساف في شتى
مناحي الحياة متجاوزة المغة المعيارية إلى لغات أخرى مثؿ الرموز واإلشارات واألع ارؼ
االجتماعية ،والتقاليد وغيرىا (( إف العبلمة وىي تحمؿ المعنى ال تقتصر عمى األنظمة
الظاىرة لمتواصؿ مثؿ المغة وشفرة مورس واشارات المرور ،أف تنوعا ىائبل مف الفعاليات
والنتاجات البشرية مثؿ حركة الجسـ واليد واألعراؼ االجتماعية وأنواع المبس والمأكؿ
والبناء...تحمؿ معاني مشتركة لكؿ أفراد حضارة معينة ،ليذا يمكف وصفيا بعبلمات تعمؿ
ضمف أنظمة داللية ويتخذ السيميائيوف مف المسانيات أي مف الدراسة الحديثة لمغة نموذجا
لدراسة األنظمة السيميائية األخرى))( ،)2ومف بيف التعريفات األخرى نذكر((سيميولوجية
المسرح منيج منصب عمى تحميؿ النص /أو العرض وييتـ بالتنظيـ الشكمي لمنص أو الفرجة
وكذا بالتنظيـ الداخمي لؤلنساؽ الدالة التي يتألؼ منيا النص أو الفرجة كما يعني بدينامية
سيرورة الداللة وانتاج المعنى بواسطة تدخؿ الممارسيف والجميور))( ،)3واألىـ في ىذا العمـ

()1

 -طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحدايثة ،مف المسرح الجزائري والعالمي ،مطبعة دار القدس العربي ،وىراف،

()2

 -مدارس النقد األدبي الغربي الحديث :مجيد الماشطة /أحمد كاظـ الركابي ،المنيجية لمنشر والتوزيع ،ط،2016 ،1

 ،2011ص.167

ص.164

()3

 -باتريس بافيس'' :قضايا السيميولوجية المسرحية ترجمة :محمد العماري ،مجمة عبلمات إلكترونية'' ،العدد،16

ص.102
228

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

ىو التواصؿ بطرؽ مختمفة حيث يسعي ىذا العمـ إلى تحميؿ عبلمة كؿ رسالة وأبنيتيا بيدؼ
االكتشاؼ كيفية بناء النص.
تعرؼ أيضا عمى أنيا((مجموع المعارؼ والتقنيات التي تسمح بتعرؼ العبلقات
وبتحديد العبلمات وبتحديد ما يجعؿ منيا عبلمات ومعرفة العبلقات القائمة بينيا ،وقواعد
تأليفيا فالسيميولوجيا ال تيتـ بالكشؼ عف المعنى (وىو مجاؿ اىتماـ العصر منطقيا والنقد
األدبي) ،بؿ تيتـ بنمط إنتاج المعنى عبر العممية المسرحية ،التي تمتد مف قراءة المخرج
لمنص وصوال إلى النشاط التأويمي لممتفرج فيي درس ''عتيؽ'' و''حداثي'' في اآلف ذاتو))(.)1
يرجع االستعماؿ األوؿ لمسيميائية لمينود ،ألنيـ األسبؽ في دراسة النصوص دراسة
منظمة ،الرتباط جيودىـ بالكتاب المقدس عندىـ وىو ''الفيدا'' ((وتأتي الدراسات السيميائية
فيما بعد لتدعيـ وتوطيد العبلقة مع مفيوـ ''البنية'' ذلؾ النظاـ مف العبلقات والقواعد
والتراكيب الثابتة الكامنة خمؼ بعض التغيرات ،والتي تربط بيف مختمؼ حدود المجموعة
الواحدة))( ،)2وقد استعمؿ ىذا المصطمح عند قدماء اليوناف بغير المعنى الذي استخدموه
حديثا إذ كاف يعني القراءة والكتابة كما استعممو جوف لوؾ بيذا المعنى بعد ذلؾ ((فقد
استعمؿ أفبلطوف مصطمح ( )Sémiotikéإلى جانب مصطمح ()Grammatikéبمعنى
تعمـ القراءة والكتابة في اتساؽ مع الفمسفة أو فف التفكير...ثـ يختفي ىذا المصطمح قرونا

()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.102 طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحدايثة ،ص.183229

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

طويمة ،ليعود مع الفيمسوؼ اإلنجميزي جوف لوؾ ( )1704-1632الذي استعمؿ مصطمح
( )Sémiotikiفي حدود سنة  1960بدالالت مشابية الستعمالو األفبلطوني)).

()1

كما استعمؿ مصطمح السيميولوجيا ضمف المجاؿ الطبي ،وكاف يعني األعراض
المرضية ((استعمؿ مصطمح ()Séméiologieوأحيانا ( )Sémiologieابتداء مف سنة
 ،1752ضمف المجاؿ الطبي بمعنى (الدراسة النسقية لؤلعراض ''''Symptômesالمرضي)
مرادفيا لمصطمح آخر ( )Symp tomatalogieتجمعيما شعبة طبية واحدة ،تستدؿ عمى
االمراض بأعراضيا البادية منيا والخفية ،إنو عمـ األعراض المرضية الذي ال يزاؿ يحيا في
معظـ معاىد الطب العربية والعالمية))( ،)2وتتكاتؼ الجيود مع بعضيا البعض قديميا
وحديثيا لتشكؿ تميزىا السيميائي ،ولـ تقؼ عند ىذا الحد (العممي) إلى منيج قائـ بذاتو
(( تتظافر ىذه الجيود المتقدمة مع جيود الحقة قدميا يممسميؼ وبنفنيست وتروتسكوي
وموناف وبارت وكريستيفا وغريماس ولوتماف وايكو ..مشكمة تيارات سيميائية متميزة،
ومتعايشة ضمف ىذه ''اإلمبراطورية العبلمية '' التي تقدـ نفسيا عمى شموليا يتسمط عمى
سائر العموـ ويحكميا بوصفيا ''فيدراليات عممية '' مرتبطة بقوانينو المركزية ،ولـ تقؼ
السيميائية عند حدودىا العممي ة بؿ تجاوزتيا إلى المناىج الوسائؿ المنيجية حيث تحولت مف
عمـ ،موضوعو العبلمة ،و منيجو التحميؿ البنيوي (عادة) إلى منيج قائـ إذ يستوقفنا مثؿ

()1
()2

 يوسؼ وغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.96 المرجع نفسو ،ص.96232

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

ىذا التحوؿ الطريؼ في كتاب (نظاـ الموضة) لروالف بارت الذي يقدـ الموضوع بحثو عمى
أنو (التحميؿ البنيوي لؤلزياء النسوية) ،أما منيجو فمستوحى مف عمـ العبلمات العاـ)).

()1

ثـ بدأت السيميائية في االتساع والرواج فأنشئت الجمعيات ،وأصدرت القواميس ،كما
احتفى بيا العرب بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة(( ،وفي سنة  1969تتأسس ''الجمعية
الدولية لمسيميائية'' (التي تولى :أ.ج غريماس أمانتيا العامة) وتعقد مؤتمرات وممتقيات مف
حوليا ،وتصدر مجمة فصمية ( )Semioticaوتنشئ فرؽ بحث تابعة ليا ،وفي سنة 1979
يصدر قاموساف سيميائياف متخصصاف أحدىما لجوزيت راي دوبوؼ ( Lexique
 )Sémiotiqueواآلخر وىو أعقد وأضخـ مف المادة والمعالجة-لجولياف غريماس وجوزيؼ
كورتاس -Dictionnaire raisomé de la théorie du langage Sémiotique
استعصى عمى الباحثيف العرب حتى أف يترجموا عنوانو بصيغة موحدة! وقد انتقمت
السيميائية إلى الوطف العربي في وقت متأخر نسبيا فيرعت الدراسات إلييا تترى وعقدت ليا
ممتقيات ،مؤسسات ليا جمعيات (عمى غرار رابطة السيميائييف الجزائرييف) ومجبلت (عمى
غرار مجمة ''دراسات سيميائية أدبية لسانية مغربية  )1987ومحضت ليا قواميس متخصصة
(كما فعؿ التيامي الراجي الياشمي ،ورشيد بف مالؾ وسعيد بنكراد) ،وصارت مادة مف مواد
الدراسة في أقساـ المغة العربية وآدابيا ،ومنيج ينتيجو كثير مف النقاد العرب المعاصريف
كمحمد مفتاح ومحمد الماكري ،وأنور المرتجي وقاسـ المقداد ،وعبد اهلل الغذامي وصبلح

()1

 يوسؼ وغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.97232

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

فضؿ وعبد المالؾ مرتاض وعبد القادر فيدوح وعبد الحميد بورايو وحسيف خمري ورشيد بف
()1

مالؾ وسعيد بوطاجيف ومحمد الناصر العجيمي.))...
مفهوم السيمياء في الفكر العربي القديم

أما عف مفيوـ السيمياء في الفكر العربي القديـ فقد كانت مرتبطة بعموـ شتى :عمـ النحو
وعمـ الببلغة وعمـ التصوؼ ،وعمـ التفسير ،واذا أردنا التعمؽ في البحث عف مفيوـ السيمياء
في التراث العربي ،فبل مناص في العودة إلى كتاب ''دروس في السيميائيات لمباحث مبارؾ
حنوف عف السيميائيات العربية''((،والذي جمع فيو نصوصا قيمة مف التراث العربي اإلسبلمي
وشرحيا وعمؽ عمييا ليصؿ في النياية إلى أف اآلراء السيميائية التي شممتيا كؿ المجاالت
المعرفية لـ تكف منيجية ومؤسسة عمى ضوابط متينة ،ولـ تحاوؿ أف تؤسس نظرية متماسكة
تؤطرىا أو تحدد موضوع دراستيا أو اختارت األدوات والمصطمحات اإلجرائية الدقيقة التي
تقوـ عمييا ،وبالتالي لـ تفكر في استقبللية ىذا العمـ ،بؿ ظمت ىذه اآلراء السيميائية
مضطربة وتتقاذفيا التصورات اإليديولوجية والسوسيولوجية والثقافية))( ،)2وقد خاض في ىذا
الموضوع الكثير مف عمماء المغة والفبلسفة والمناطقة ،وعمى رأسيـ الجاحظ وابف جني.
الجاحظ يعتبر العبلمة داللة ،فالداللة واضحة تؤدي إلى إشارة أوضح ،ويصبلف إلى
غاية واحدة ىي ''الفائدة  /النجاعة '' ،ويرى في البياف الكشؼ الحقيقي لممعنى(( إف اىتماـ
الجاحط بالعبلمة كاف واضحا ينعكس بشكؿ مباشر عمى الداللة التي ىي المراد ،فبياف
()1
()2

 يوسؼ وغميسي :مناىج النقد األدبي ،المرجع السابؽ ،ص.98-97 -عمر الرويضي  :سيميائيات المسرح ،إمكانيات وحدود االقتحاـ ،كممات لمنشر والطباعة ،المغرب ،2016 ،ص-09
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

المعنى أو غموضو مرتبط بطبيعة اإلشارة زد عمى ذلؾ أنو جاءنا في ىذا الباب بمصطمحات
مفاتيح مف شأنيا أف تغني البحث السيميائي الحديث مف قبيؿ اإلشارة والداللة و''قناع
المعنى'' الذي سماه التداولي ''بوؿ غراس'' ب مضمنات القوؿ))( ،)1ويعتبر الجاحظ الدالالت
والمعاني مختمفة ومتنوعة فيناؾ داللة المفظ ،أما اإلشارات فتكوف بغير المفظ أي تكوف باليد
والرأس والحاجب و المنكب في بعض األحياف ،وقد تكوف في أحياف أخرى بالسيؼ والسوط
((وفي إطار حديثو عف المغة يحدد الجاحظ وظيفتيا بكونيا القدرة عمى التواصؿ بيدؼ نقؿ
الخبرة والمعرفة مف جيؿ إلى جيؿ داخؿ المجتمع الواحد أو مف مجتمع إلى مجتمع آخر،
والحاجة إلى التواصؿ تعني التعيير عف محتوى معرفي يتميز بو اإلنساف عف غيره ،والبياف
عند الجاحظ يتمثؿ في أربعة عناصر ىي'' :المفظ والخط واإلشارة والعقد ،واإلشارة عنده في
البياف والتبييف ىي اإلشارات الجسدية''.واإليماءات التي قد تصاحب الكبلـ فترتبط بداللة
الممفوظ المغوي وقد تنفصؿ عف الكبلـ فتكوف دالة بذاتيا..لقد أولى الجاحظ اىتماما بالغا
لممعنى ،وحاوؿ تفسيره وتوضيحو وبياف معانيو مف كؿ الزوايا وىذا االىتماـ لـ يقتصر عمى
المغة الطبيعية المباشرة فحسب ،بؿ عممو عمى كؿ الظواىر التواصمية األخرى بدءا باإلشارة
البصرية بكؿ أنواعيا وصوال لمعبلمة الصوتية بوظائفيا))( ،)2والى جانب الجاحظ يوجد عمـ
مف أعبلـ المغة الكبار ورائد مف روادىا األوائؿ إنو ابف جني عالـ النحو الشيير ،ولعؿ سبب

()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.10– المرجع نفسو ،ص.11
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

()1

شيرتو مقولتو في المغة أو تعريؼ المغة ''ىي أصوات يعبر بيا كؿ قوـ عف أغراضيـ''

ويعتبر ىذا التعريؼ مف أوضح وأدؽ التعاريؼ التي وصمت إلينا وبشيادة كبار الباحثيف
(( يتميز ىذا التعريؼ بالدقة ،ويتفؽ في جوىره مع عناصر تعريؼ المغة عند الباحتيف
المعاصريف ومنو تتبيف الطبيعة الصوتية لمرموز المغوية ،ويتبيف أيضا أف وظيفتيا
االجتماعية وىي التعبير ونقؿ األفكار في إطار البيئة المغوية ،ويذكر كذلؾ أنيا تؤدي
وظيفتيا في مجتمع يعيشو ،ويمكف أف يوصؼ تعريؼ ابف جني لمغة بكونو تعريفا دقيقا
يستمد دقتو مف ذكره لمجوانب المميزة لمغة ويكفي إشارتو لموظيفة التعبيرية لمغة (يعبر بيا كؿ
قوـ عف أغراضيـ) ،ويفصح عف كوف المغة اجتماعية أي أنيا ال توجد إال في أحضاف
جماعة لغوية معينة يتعامموف بيا تعبي ار عف أغراضيـ ،وأىـ مف ذلؾ يقر أف ''المغة،
أصوات'' وىذا ما يؤكده المغويوف المحدثوف ''دي سوسير'' الذي يرى أف المغة في جوىرىا
نظاـ مف الرموز الصوتية أو مجموعة مف الصور المفظية تختزف في أذىاف أفراد الجماعة
المغوية وتستخدـ لمتفاىـ بيف أبناء مجتمع معيف ويتمقاىا الفرد عف الجماعة التي يعيش فييا
عف طريؽ السماع)).

()2

ولعؿ عبده الراجحي مف الباحثيف القبلئؿ الذيف قدموا شرحا عمميا

دقيقا لتعريؼ ابف جني لمغة (( ومع أف البف جني ىو أوؿ مف عرؼ بالمغة ،فيما نظف فإف
تعريفو ليا يثير دىشة الباحثيف البعيديف عف تطور الحياة العممية العربية ،ألنو يقترب اقترابا

()1
()2

 ابف جني :الخصائص ،تر :محمد النجار ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،لبناف ،د.ط ،د.س ،ص.33 عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ،ص.12234

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

شديدا مف تعريفات المحدثيف ،وألنو يشمؿ معظـ جوانب التعاريؼ التي عرضيا عمـ المغة
الحديث''))(.)1
وقد جمع وفصؿ ىذا التعريؼ ''عمر الرويضي'' بناء عمى أربع قواعد رئيسية وىي:
(( -أف المغة أصوات.
 أف المغة تعبير. أنيا تعبير يعبر بيا ''كؿ قوـ''. أنيا تعبير عف أغراض.ىذه القواعد تعكس وعيا مبك ار بالدالالت غير المغوية التي يمكف أف تؤثر في الممتقى بصيغة
غير مباشرة،وبالتالي اإليماف المسبؽ بوجود دواؿ رمزية تصنؼ ضمف ما يسمى حاليا بعمـ
العبلمات))( ، )2ومف غير ''الجاحظ وابف جني'' نجد ىناؾ آراء متعددة حوؿ تعريؼ العبلمة
المغوية وغير المغوية ،بعضيا في شروح وتفاصيؿ وبعضيا اآلخر فيو تنويع وزيادة في ذكر
األنواع أو تغيير األسماء ،وقد شاع استعماؿ موضوع ''العبلمة'' عند المغوييف واألصولييف
والفبلسفة وفقياء المغة العرب(( ،ويمكف ذكر دراسات عدة لمحاتمي ،والبوني ،وابف خمدوف،
وابف سينا ،والفارابي والغزالي ،الجرجاني ،والقرطاجني ،تباينت التقسيمات لمداللة حسب الفرؽ
ألجؿ استنباط األحكاـ فعند الشافعية :المنطوؽ والمفيوـ ،أما الحنفية فقسموىا إلى أربعة
أقساـ :داللة العبارة ،داللة اإلشارة ،داللة النص وداللة االقتضاء،كما صنفوىا حسب

()1
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 عبده الراجحي :فقو المغة في الكتب العربية ،دار النيضة العربية ،بيروت ،لبناف ،ط ،1998 ،1ص.27 عمر الرويضي  :سيميائيات المسرح ،ص.13235

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

الوضوح واإلبياـ كما يمكف إيجاد تمؾ العبلقة ''االعتباطية'' المذكورة ''دي سوسير'' ممتدة في
دراسات ''الفخر الرازي'' الذي يرى ''أف المعنى اسـ لمصورة الذىنية ال لمموجودات الخارجية''
وىذه الدراسات لمنظاـ اإلشاري في التراث العربي ىي دراسة ظمت في مرحمة التجربة ،لمنص
المقدس ولـ تتجاوزىا))( ،)1وىي دراسات مقتضبة حينا وجزئية وحينا آخر((،غير أف أغمب
الدراسات العربية التي تناولت المباحث الداللية عند األصوليف أو عند المتكمميف الببلغييف
أو النقاد دوف االىتماـ بطبيعة التصورات الداللية التي قد يشترؾ فييا ىؤالء جميعا إلى ىذا
الحد أو ذاؾ))(.)2
أما عند العرب المحدثيف فأىـ ما جاؤوا بو ىو أف أصؿ المغة محاكاة ألصوات
طبيعية ،وقد انقسموا في تسمية المصطمح منيـ مف قاؿ ب''السيمياء'' ومنيـ مف قاؿ
بالسيميولوجيا عمى رأي المدرسة الفرنسية ((ومع ذلؾ نبلحظ أف مجموعة مف النقاد المغاربة
يوشؾ أف يكوف رأييـ قد استقر عمى ىذا المصطمح'' ،سيمياء'' و منذ حاولت في السبعينيات
تعتيـ المنيج البنيوي فقد آثرت مصطمح ''السيميولوجيا'' لمحاولة انتزاعو في الثقافة العربية
الحديثة

بعدا عف مضنة اشتباىو بالمجبلت العربية القديمة مف ناحية وتوثيقا لمعبلقة

المعرفية مع الفكر النقدي الحديث وتيسي ار عمى المتمقيف مف ناحية ثانية))(.)3
بين السيميولوجيا والسيموطيقا:

()1
()2
()3

 طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحديثة ،ص.166 عمر الرويضي  :سيميائيات المسرح ،المرجع السابؽ ،ص.13 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.97236

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

ىناؾ اختبلؼ بيف وواضح بيف السيميائية ( )Sémiotiqueوبيف السيميولوجيا
( )Sémiologieوقد وضح باتريس بافيس ذلؾ بقولو((إف االختبلؼ بينيما ليس مجرد
خصاـ حوؿ التسمية ،وال حتى صراع مصطمحي فرنسي أمريكي بيف ''السيموطيقا'' :بورس
''سيميولوجيا'' سوسير بؿ ىو اختبلؼ يقوـ في العمؽ عمى تقابؿ بيف نموذجيف لمعبلمة ال
يقببلف االختزاؿ :سوسير الذي يحصر العبلمة في االتحاد بيف داؿ ومدلوؿ وبورس الذي
يضيؼ ليذيف الحديف ( ،المذيف نسمييما وماثوال ومؤوال) مفيوـ المرجع ،أي الواقع الذي
تحيؿ عميو العبلمة))(.)1
ويرى يوسؼ وغميسي أف مصطمح سيمياء ومصطمح سيميولوجيا متداخبلف تداخبل
مريعا في الكتابات الغربية وحتى العربية ،وكأنيما حداف لمفيوـ واحد ،مع تجاىؿ الفروؽ
الجوىرية الفاصمة بينيما ((حيث يقدـ تودوروؼ وديكرو وىذيف المفيوميف ،في قاموسيما
الموسوعي بصيغة العطؼ والتخيير( :السيميائية أو (السيميولوجيا) ىي عمـ العبلمات ،وىي
الصيغة التي يحتفظ بيا (القاموس الموسوعي الجديد )...لديكرو وشيفر مع إضافة تعرفية
بسيطة ال تبلمس الفارؽ في الجوىر'' :السيميائية أو السيميولوجية'' ىي دراسة العبلمات
والسيرورات التأويمية'' إال أف قاموس جورج موناف يميز قميبل بيف المصطمحيف ،إذ يشير إلى
السيميائية معادؿ – بالمصادفة – لسيميولوجيا ،ينتمي إلى الواليات المتحدة األمريكية بصفة
خاصة عند شارؿ موريس مثبل ،ويستعمؿ أحيانا بدقة أكبر لمداللة عمى نظاـ مف العبلمات

()1

 عبلمات عدد ،16ص.103237

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

غير المغوية كإشارات المرور))( ،)1غير أف ''باتريس بافيس'' يستغرب مف داللة مصطمح
سيميولوجيا في أعماؿ قريماس عمى ''سيموطيقا بورس'' ،في حيف أف أعمالو ىو غريماس
التي تستميـ أبحاث سوسير ويالمسميؼ ،سيطمؽ عمييا سيموطيقا ((وبيذا تتسع اليوة بيف
السيميولوجيا التي تتخذ المغات الطبيعية نموذجا لوصؼ الموضوعات السيميائية وبيف
السيموطيقا التي تجعؿ موضوعيا األوؿ ىو بناء لغة واحدة واصفة مف جية ثانية ()...
فالسيمويولوجيا تسمـ بقدر قد يكبر أو يصغر مف الوضوح بوساطة المغات الطبيعية في قراءة
المدلوالت التي تنتمي إلى السيموطيقا غير المسانية (الصور ،الرسـ ،المعمار) في حيف تنكر
السيموطيقا ذلؾ ،ويمكف قوؿ كبلـ كثير عف ىذا اإلقصاء المسبؽ لمسيميولوجيا (المسرحية
مثبل) التي لـ تكف سوى دراسة لمخطابات القائمة حوؿ المسرح  ،وىو أمر مشروع في
المنظور الغريماسي الذي ال ينشغؿ إال بالبنى السيميوطيقية السردية (العميقة) ويؤجؿ
االىتماـ بالبنى الخطابية (السطحية) ،فغريماس يتوخى الكشؼ عف ظيور المعنى وانبثاقو،
ومف ثـ فيو يكب عمى الكشؼ عف األشكاؿ السيميوطيقية ،الدنيا ( العبلقات ،الوحدات)
المشتركة بيف مختمؼ المجاالت البصرية ،وبناء عميو فإف المسرح باعتباره تجميا خطابيا
خارجيا ال يشكؿ موضوعا لبحثو ،والحاؿ أف عمـ المسرح ال يستطيع التخمي عف وصؼ ما
يرى عمى الخشبة ،كما أنو ال يتورع عف الربط بيف العبلمات و مرجعيا دوف أف يدفعو ذلؾ

()1

 يوسؼ وغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.99238

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

إلى أف يجعؿ مف المسرح محاكاة أيقونية لمواقع ،ومف األيقونة معيا ار لمحكـ عمى العبلمات
المسرحية)).

()1

ومف ىذا كمو يمكف أف نقوؿ أف السيميائية ظاىرة ثقافية أمريكية تشير إلى العبلمات
غير المغوية والى كثير مف المفاىيـ الفمسفية الشاممة أما السيميولوجيا ،فيي مف صميـ
الثقافة األوروبية الفرنسية تحديدا تحيؿ عمى عبلمات لغوية أو لسانية عمى وجو العموـ،
فاألولى ''السيميائية'' تمتاز باتساع موضوعيا ،وقدمو عف الثانية ،غير أف عمماء العبلمات
ال يتقيدوف باستعماؿ مصطمح معيف ،وال يمزموف أنفسيـ بو ،بؿ إنيـ كثي ار ما يرادفوف بينيما
((عمى أف عمماء العبلمات –في مجمميـ-كثي ار ما يرادفوف بيف المصطمحيف ،ويتساىموف في
استبداؿ أحدىما باألخر وال يتقيدوف بما بينيما مف فروؽ ،مما دعا خمسة مف أقطاب
السميائية الكبار( جاكبسوف،غريماس،ليفي ستروس،بنفينيست،بارت) إلى توقيع اتفاؽ
''اصطبلحي'' سنة  1968قبيؿ انعقاد الجمعية الدولية السيميائية ينص عمى اصطناع
مصطمح ( )Sémontiqueبيد أف تغمغؿ مصطمح (السيميولوجيا) في الثقافة األوروبية جعؿ
نسيانو أم ار مستبعدا واال فما معنى أف يصدر باحث وفرنسي مف مواليد  1947ىو برنار
توساف ( )B.Toussaintكتابا بعد ذلؾ االتفاؽ عنوانو «? Qu ést ce que la
.))Sémiologie

()2

السيمياء والمسرح:

()1
()2

 عبلمات :عدد ،16ص.103 يوسؼ وغميسي :مناىج النقد األدبي ،المرجع السابؽ ،ص.100239

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

سأحاوؿ في ىذا المبحث دراسة السيمياء كمنيج نقدي ،يطبؽ عمى النص اإلبداعي
المسرحي والفرجوي وطبيعة العبلقة بينيما مع إمكانية الجمع بيف شقيف في المسرح ،وىو
النص وامكانية عرضو (( حيث تتحوؿ الشخصية مف ورقية اإلبداع الخيالي إلى جسد الممثؿ
الذي يضفي عمييا سمات لـ تكف متواجدة في النص األصمي مما يفتح أقواسا متعددة لدراسة
األداء والصوت والحركة واإليقاع تدخؿ ضمف مستوى آخر ىو سينوغرافية النص الدرامي إال
أف دراسة بنية النص المكتوب وليس المعروض تمنح إمكانية توظيؼ دراسات حداثية حوؿ
المتف الحكائي والسرد والزمكنة مف خبلؿ تصور سيميائي يوظؼ نظريات غريماس،
وجاكبسوف جبيرار جينيت إلى جانب جيود العامميف في الحقؿ السيميائي المسرحي مثؿ ''آف
ايبرسفيمد'' و''كيير إيبلـ'' وغيرىما ألجؿ بمورة منيج كدراسة النص الدرامي متفتح عمى جميع
االجتيادات دوف التنكر ألرسطو في رسـ معالـ البنية المسرحية))

()1

ويعرؼ باتريس بافيس

في كتابة (معجـ المسرح سيميائيات) المسرح ((بكونيا منيجا ينصب عمى تحميؿ النص /أو
العرض ويعتـ بالتنظيـ الشكمي لمنص الفرجة ،وكذا بالتنظيـ الداخمي ألنساؽ الدالة التي
يتألؼ منيا النص والفرجة ،كما يعني بدينامية سيرورة والداللة وبإنتاج المعنى بواسطة تدخؿ
الممارسيف والجميور،وىو التعريؼ الذي جاء مشابيا حد التطابؽ عف ''ميشيؿ كورفاف'')).

()2

والحقيقة أف باتريس بافيس قد اتكأ في تعريفو ىذا (سيميائيات) عمى ميشيؿ فوكو
الذي يرى أنيا(( مجموع المعارؼ والتقنيات التي تسمح بتعرؼ العبلمات وبتحديد ما يجعؿ

()1
()2

 طامر انواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحداثية ،ص.168 باتريس بافيس :معجـ المسرح ،ص.60242

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

منيا عبلمات ،ومعرفة العبلقات القائمة بينيا وقواعد تأليفيا،ال تيتـ سيميائيات المسرح
بالكشؼ عف المعنى (وىو مجاؿ اىتماـ اليرمنطيقا والنقد األدبي) بؿ تيتـ بنمط إنتاجو عبر
العممية المسرحية التي تمتد بقراءة المخرج لمنص وصوال إلى النشاط التأويمي لممتفرج))(.)1
ولـ يبتعد ميشيؿ كورفاف كثي ار عف باتريس بافيس ((ففي المعجـ الموسوعي لممسرح يتحدث
عف سيميائيات المسرح واعتبرىا جزءا مف السيميائيات العامة أو عمـ العبلمات ،ومنيجا في
تحميؿ النصوص  /أو العرض المسرحي حريصا عمى نظاميا الشكمي ودينامية وسيرورة بناء
المعنى آخذا بعيف االعتبار نظاميا الصريح في حركيتيا وموقعيا المتطور لمعانييا ،وىي
المعاني التي تكوف بواسطة شراكة جامعة بيف صانعي الفرجة والمتفرجيف ،وذلؾ ىو مسعى
المتمرسيف المسرحييف والجميور))( ،)2ويرى كورفاف أف المنيج السيميائي أسموب يحمؿ
لممسرح ويطبؽ عميو بصورة منتظمة وتطبيقية ،والسيميائيات استمدت مبادئيا مف مجموعة
مف الحقوؿ المعرفية ،كالمغة والفمسفة والمنطؽ وعمـ النفس وغيرىا..وىذا ما جعميا منيجا
تحميميا يستطيع التكيؼ مع كؿ العموـ وتحميؿ مختمؼ الخطابات سواء كانت إخبارية أو
التجارية أو الفنية أو الفرجوية ،ومف أنواع السيميائيات نذكر:
 -1السيميائيات الشعرية( :مولينو ،روماف جاكبسوف ،جوليا كريستيفا ،جيرار دولوداؿ،
ميكاييؿ ريفاتيير).

()1
()2

 عمر الروضي :سيميائيات المسرح ،ص.60 المرجع نفسو ،ص.61242

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

 -2سيميائيات الرواية والقصة( :غريماس ،كمود بريموند ،روالف بارت ،جوليا كريستيفا،
تودوروؼ ،جيرار جينيت ،فيميب ىاموف).
 -3سيميائيات األسطورة والخرافة( :فبلديمير بروب).
 -4سيميائيات المسرح( :ىيميو-كيير إيبلـ).
 -5سيميائيات السينما( :كريستياف ميتز ،يوري لوتماف).
 -6سيميائيات الصورة اإلشيارية( :روالف بارت ،جورج بنيو ،جاف دوراف).
 -7سيمياء األزياء واألطعمة واألشربة والموضة( :روالف بارت).
 -8سيمياء التشكيؿ وفف الرسـ:بيير فروكستيؿ ،لويس ماركاف ،ىوبرت داميش ،جاف لويس
شيفر).
 -9سيمياء التواصؿ( :جورج موناف ،بريبطو).
 -10س يمياء الثقافة( :يوري لوتماف ،تودوروؼ ،بياتيكورسكي إيفانوؼ ،أو سبنسكي ،إمبرطو
إيكو ،روسي الندي.
 -11سيمياء الصورة الفوتوغرافية( :العدد األوؿ مف مجمة التواصؿ ،روالف بارت).
 -12سيمياء القصة المصورة  la bande dessinéeبيير فريز تولد دورييؿ.
 -13سيمياء الموسيقى( :مجمة  Musique enjeuفي سنوات 1971-1970ـ).
 -14سيمياء الفف( :موكاروفسكي).

()1

 -15سيمياء التواصؿ كما عند جورج موناف.
()1

 لمزيد مف االطبلع والتفصيؿ راجع  :عمر الرويضي ،سيميائيات المسرح ،ص.59-44242

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

 -16سيمياء الداللة (بارت ،كريستيفا ،مولينو ،جاف جاؾ ناتبي).
 موضوع السيميائيات:السيميائيات تتضمف في تعريفاتيا التي سبؽ ذكرىا معنى ''العبلمة'' أي السيمياء،
وىي ''عمـ العبلمات'' (األيقوف ،الرمز ،اإلشارة) ،وىي واسعة في مفاىيميا ،وما حرؾ البحث
السيميولوجي في ىذا الباب ىو دي سوسير ،الذي يعتبر المغة نظاـ مف العبلمات يعبر عف
أفكار ونفس الشيء يقاؿ عف الكتابة وأبجدية الصـ البكـ((...وىكذا يعتمد دي سوسير إغفاؿ
دراسة الرمز ،أو ىو في أحسف األحواؿ يختزؿ الرمز في العبلمة تتكوف وحدة ثنائية المبنى
لدى ''دي سوسير'' مف وجييف :الداؿ/المدلوؿ ،والرابط بيف الداؿ والمدلوؿ رابط اعتباطي ال
يعني مبدأ االعتباطية أف الفرد يستطيع أف يختار اعتباطيا لمدلوؿ ما إف العبلقة بيف الداؿ
ومدلولو ليست موضوع خيار فردي ،ولو كانت كذلؾ ألصبح التواصؿ غير ممكف حيث
()1

تتساءؿ لماذا ال يسمى ''القفص'' شجرة ولما ال يسمى ''الجمؿ'' أخطبوطا ؟)).

وعمى ىذا ال يمكف إطبلقا فيـ وظيفة األجزاء إال في عبلقتيا االختبلفية مع الكؿ
فيذه األخيرة ''األجزاء'' ال معنى ليا إذا كانت معزولة عف غيرىا ،أما برس فإنو يقدـ معنى
مغاي ار لدي سوسير بتقسيمو لمعبلمة إلى ثبلثة أقساـ ((في عبلقتيا الثبلثية األبعاد بيف
العبلمة وموضوعيا والفكر المؤوؿ في ذاتو ،والعبلمة إما مظي ار وىذا ما أسميو
( )qualisigneواما موضوعا أو حدثا فرديا ،والذي أسميو ( )sinsigneواما طابعا عاما
وىو ما أسميو ( )légisigneإذ عند بيرس العبلمة أو المصورة ىي شيء ما ينوب عف
()1

 طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحداثية ،ص.243243

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

شيء ما وىذا الشيء ىو موضوعيا،والطرح عند ''بيرس'' ذو طابع ثبلثي فمسفي  ،تداولي و
سيميائي)).

()1

أقسام العالمة:
 -1األيقونة (: )Iconإليصاؿ فكرة مباشرة البد أف تمر عمى أيقونة  ،وإليصاؿ فكرة غير
مباشرة البد مف توظيؼ أيقونة فيي لصيقة بالتواصؿ سواء عندما تكوف مباشرة أو غير
مباشرة((،فيي في كمتا الحالتيف صالحة إليصاؿ فكرة ما» ،ىي صيغة ''يعتبر فييا الداؿ
شبييا بالمدلوؿ أو مقمدا لو''(.يمكف التعرؼ عمى شبيو في المنظر أو الصوت أو اإلحساس
أو المذاؽ أو الرائحة) ،يشبيو في امتبلؾ بعض صفاتو'' ،تميزىا صفات خاصة تمكنيا مف
أف تكوف عبلمة كالصورة والرسـ البياني ،ويتضح موضوعيا مف خبلؿ تشابو بيف الداؿ
والمشار إليو ،لكف ىؿ نكتفي بتعميميا مف منطمؽ التشابو أو العرؼ أـ مف خبلؿ اصطبلح
سابؽ؟ يؤكد ''إيكو'' عمى وجود عبلقة عرفية ثقافية باإلضافة إلى مرجعية
اجتماعية..اإلشارات األيقونية ال تمفت انتباىنا إلى أنيا وسيطة وتبدوا أنيا تمثؿ الواقع
مباشرة ،أكثر اإلشارات الرمزية))(.)2
المؤشر ( )Indice ou indexيكوف فيو الداؿ سببيا أي ليس اعتباطيا ويرتبط بالمدلوؿ
ويمكف مبلحظة ذلؾ أو استنتاجو((ومف ثـ فإف المؤشر ىو العبلمة أو تمثؿ بحيؿ إلى
موضوعو ليس ألنو يحمؿ بعض مف الشبو أو التماثؿ معو ،وال ألنو مشترؾ مع السمات

()1

 -المرجع السابؽ،ص.244

( _)2المرجع نفسو،ص245:
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

النبيمة التي يحمميا ىذا الموضوع ،ولكف لكونو في تواصؿ ديناميكي (بما فيو فضائي) ومع
الموضوع الفردي مف جية ،ومع الحواس أو ذاكرة الشخص الذي يوظفيا كعبلمة مف جية
أخرى وىي نوعاف:
 طبيعية تمثؿ عالـ الموجودات. -فرعية تمثؿ ما يدخؿ في غرؼ البشرية مف عبلمات)).

()1

 الرمز ( )Symboleىو عبلمة طبيعية مجردة تحيؿ إلى وشيء معيف عف طريؽ التداعي((وىو موجود في معنى اتفاؽ أو معاىدة ،يمكف أف يكوف كممة أو جممة أو كؿ عبلمة
عرفية ،ومف ثـ فكؿ شيء جديد يتـ التواضع عميو ويدخؿ في التداوؿ التواصمي يتحوؿ إلى
رمز ،كما تحدد العبلمة في السيمياء عند ''بيرس'' بشكؿ ثبلثي مرتبطة بثبلثة أشياء:
األساس والموضوع والمتأوؿ ،وىنا يمكف أف نقؼ عند موقؼ ''أمبرتو إيكو'' حوؿ ما يسميو
''الرمزية'' باعتبارىا سيميائية  ...ثمة نظريات تطابؽ فضاء الرمز مع الفضاء الذي يذىب
البعض إلى تعريفو عمى أنو سيميائي ،ومف ىذا المنظور يكوف رمزيا ذلؾ العمؿ الذي مف
خبللو يعبر االنساف عف ثراء التجربة منظما إياىا في بنى لممضموف تقابميا أنظمة
لمتعبير)).

()2

إف الخطاب المسرحي يتكوف مف ثنائية متبلزمة (نص وعرض) يمثؿ النص العنصر
الثابت ،القائـ عمى مجموعة مف العبلمات المفظية المغوية ،لكنو يظؿ خطابا ناقصا ما لـ

()1
()2

 طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحداثية ،المرجع السابؽ ،ص.245المرجع نفسو ،ص.146245

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

يمثؿ عمى خشبة المسرح ،فيتحوؿ مف الثبات إلى الحركة ويتحوؿ مف الكينونة إلى االحتماؿ،
ويتسع معو أفؽ الخياؿ ،فتتغير بذلؾ القراءة وتتعدد ولئف كاف فف المسرحية فنا مركبا ،حيا ال
يجد متنفسا إال عمى غير حيزه الطبيعي وىو ''الخشبة'' أماـ متمقي في جو إيحائي ،فإف
التعامؿ معو لف يكوف بالمقاييس النقدية ذاتيا التي تتعامؿ بيا مع نص أو قطعة شعرية ومف
ثـ عوض أف ينصب النقد المسرحي عمى النص األدبي المسرحي وحده ،بدأ ييتـ بمكونات
العرض المسرحي ككؿ ،ألف ىذا النقد أمسى يحي ويدرؾ خصائص الفف المسرحي واستقبللو
النسبي عف فف األدب ،وىذا التبايف ليس فقط عمى مستوى تركيبة المسرحية مف حيث البناء
الدرامي مف عقدة ،فعؿ وشخصيات إنو اإليقاع الداخمي ،ىذه الحركية التي تمتـ مف خبلؿ
تزاوج عناصر عدة ليتحوؿ كؿ إكسسوار إلى عبلمة قائمة بذاتيا في إطار جمالي كمي(((،)1
والنص المسرحي ال يق أر قراءة واحدة ،قراءة كاتبو تختمؼ عف قراءة المخرج ،وقراءة المخرج
تختمؼ عف قراءة المتمقي (المتعدد) فيو نص مثقوب ال يقوؿ كؿ شيء عمى كؿ طرؼ أف
يمؤل ىذه الثقوب (القراء).
)) إذ مف الجور مقاربة النص المسرحي دوف األخذ بعيف االعتبار إلزامية القراءة المتعددة،
والمفتوحة عمى مصراعيي ا ال ليقوؿ النص المسرحي كؿ شيء ،ألنو ''نصا مثقوبا'' كما
تسميو ''إبرسفيمد'' وىذه الثقوب قد يمؤلىا القارئ لمنص ،وقد يمؤلىا المخرج أثناء العروض،
فالنص المسرحي ييدـ لغة التعبير ليبني لغة أخرى أكثر كثافة في إطار فضاء لعبة تأليفية
إف دمج العبلمات المتباينة عمى م ستوى العرض المسرحي ،ودراسة التداخؿ بيف ىذه
()1

 طامر أنواؿ :المسرح والمناىج النقدية الحداثية ،المرجع السابؽ ،ص.247-246246

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

العبلمات ،كأف يتحوؿ الممثؿ -الجسد -إلى كرسي أو تمشي الدمية طفبل ،يمنح العبلمة
حقبل خصبا يتجاوز حدود المنطوؽ إلى عوالـ اإليحاء واإليياـ((.

()1

عناصر التواصل المسرحي:
يتكوف الخطاب المسرحي مف عدة عناصر تشكؿ مجتمعة ما يسمى بالرسالة
المسرحية التي تبعثيا لممتمقي الذي يجتيد في فؾ رموزىا طيمة العرض ،فما ىي ىذه
العناصر؟ .كيؼ تشتغؿ عمى الخشبة؟ وما الرسالة التي تبعثيا إلى المتمقي؟ سأحاوؿ ىنا أف
أتعرؼ عمييا معزولة عف غيرىا ،ثـ كيؼ تعمؿ مجتمعة حتى تحقؽ المتعة والفرجة.
 -1السينوغرافيا والنص البصري :عادة ما يكوف الحديث حوؿ نص المؤلؼ ونص المخرج
فقط ويغفموف نص السينوغراؼ الذي يمثؿ النقطة التي يمتقي فييا المخرج والممثؿ
والسينوغراؼ والمؤلؼ ،وقد وجد ىذا المصطمح ( )Scénographieعند اليوناف القديمة
باسـ ''سيكنيغرافيف'' ( )Skenegraphienوتعني تصميـ الديكور،وتزييف واجية المسرح
()2

باأللواف الخشبية المطمية بالرسوـ.

وتيتـ السينوغرافيا بيندسة الفضاء المسرحي ،وباقي الفضاءات األخرى التي ترتبط تقنيا
وىيكميا بالجانب اإلبداعي والجمالي ،وكيفية مؿء الفراغ الخاص بالخشبة ،مما يضفي جماال
يفسره نص العرض في ترابطو مع الجميور ،والممثميف وقد عرفت تطو ار نوعيا مذىبل إثر
التقدـ التكنولوجي،وظيور جيؿ جديد مف المخرجيف المتمرسيف والسينوغرافييف المتخصصيف،

()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.247 انظر عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ،ص.76-75247

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

وما ييمنا ىنا أنيا جاءت مف أجؿ تنظيـ الفضاء المسرحي ،وىو جؿ اىتماميا((تيتـ
السينوغرافيا بيندسة الفضاء المسرحي في إطار ركحي ،وتحاوؿ إعطاء معنى لمفراغ
ولمجموع العناصر التي تكوف الفضاء المسرحي وفؽ معايير ومقاييس التوازف والتناغـ
واالنسجاـ ،وتشكيمو ونحتو باإلمكانية التعبيرية والرمزية واإليحائية التي تتيحيا باقي
المكونات األخرى ،بغية خمؽ فضاء مشحوف بالدالالت والشاعرية والدرامية ،إف فف
السينوغرافيا ال يقؼ عند حدود خشبة المسرح بؿ يتجاوزىا إلى مظير المكاف كمو مف الخشبة
إلى الصالة ،إذا كاف بعض ىذه الجوانب جزءا مف المكاف المسرحي))(.)1
والسينوغرافيا يمكف أف تتجاوز البناء المسرحي ،أي يمكف أف تخرج إلى اليواء الطمؽ،
((وتيدؼ إلى التأثيث والتزييف ،وترتيب عناصر الديكور واألثاث واإلكسسوارات واإلطارات
واليدؼ إبراز واضفاء البعد الرمزي عمى خشبة المسرح))،

()2

ويمكف أف تتحوؿ داللة العبلمة

السينوغرافية داخؿ الخشبة فتؤدي األشياء أكثر مف وظيفة ،فقد يكوف شباؾ النافذة سجنا،
وقد تتحوؿ العصا إلى حصاف..
 -2النص الدرامي رسالة صوتية لمعرض المسرحي:لكؿ مسرح لغتو الخاصة بغض النظر
عف خصوصيتيا ،وبغض النظر عف شكميا ،أو المستوى الذي كتبت بو ،وما ييـ المتمقي
الذي يحضر العرض ليس المغة المنطوقة فحسب ،بؿ يبحث عف كؿ جزئية انطبلقا مف
الكممة إلى اإلشارة واإلنارة والديكور ،أي يبحث عف تبلحـ كؿ ىذه العناصر ،فيما يسمى

( _)1ينظر عمر الرويضي :سيميائيات المسرح،ص76، 75:
()2

 المرجع نفسو ،ص.77248

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

بالرسالة المسرحية((حينما نتحدث عف نص المؤلؼ تقصد بو النص الدرامي ،حيث نفكر
بوعي أو بدوف وعي ،في الجانب األدبي مف المسرح ،وكأننا بعممنا ىذا نصنؼ المؤلؼ في
خانة الكممة ،في حيف نصنؼ المخرج في خانة الحركة ،فيبدو األمر كما لو كاف ىناؾ
مبدعاف لكؿ منيما اختصاصو ،غير أف كؿ منيما يكمؿ اآلخر ،وال يمكف االستغناء عف
النص الدرامي أو تعويضو إال استثناء ،ويعرؼ بكونو بناء مف األلفاظ والجمؿ والتراكيب
والعبارات واألصوات المكونة لمنص ،ومف عمميات ترابطيا وتقاطعيا وتقابميا وتك ارراىا تتكوف
وحدة منسجمة تبمور مجمؿ رؤية الكاتب ،ألف عناصر النص ىي المغة والسرد والغناء
واإلشارات  ،في حيف أف عناصر العرض ىي النص واألداء والمناظر والمبلبس واإلضاءة
والموسيقى التصويرية))( ،)1ىذا النص عبارة عف أداة في يد الكاتب المسرحي يفصح فييا
عف الرسائؿ التي يود تبميغيا ،ومف خبلليا يحدد مبلمح الشخصيات االجتماعية
والنفسية...والبد ىنا الفصؿ بيف النص األصمي والنص الذي يحتوي عمى اإلرشادات
المسرحية.
 -3الممثل :عالمة أو سند:
يعتبر الممثؿ ىو العنصر الرئيس في العرض المسرحي ،الذي يتكوف مف عناصر
عدة أىميا جسد الممثؿ الذي ال يمكف االستغناء عنو،ألف كبلىما مرتبط باآلخر ،الممثؿ
بالجسد ،والجسد بالممثؿ ،وتكمف أىميتو في نقطتيف،حسب عمر الرويضي،وىما:

()1

 عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ،ص.79-78249

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

 الممثؿ ىو العنصر الوحيد الذي يبحث الحياة في المكونات األخرى ،فبل معنى ليا فيغيابو.
 ألف الممثؿ ىو الحامؿ لمخطاب المسرحي ،وىو مف يدير الحوار ،ويعمؿ عمى األحداث،وحتى المتمقي ال يمكف أف يتصور عرضا بدونو ،إذف فالجسد ىو العنصر األىـ في الخطاب
المسرحي.
(( األكيد أف الممثؿ ىو أىـ مكونات العرض المسرحي التي ال يمكف االستغناء عنيا ،نظ ار
لمكانتو الحيوية ودوره في إيصاؿ العبلمات السمعية والبصرية إلى الجميور ،وال يمكف أف
يقوـ المسرح إال عمى عاتقو ووجوده اإللزامي لقد كاف الجسد وتعبيره أو ''لغاتو'' دوما قضية
أساسية بالنسبة لجماليات العرض ،واذا كاف الجسد يخضع لممسرحة فإف استعمالو مسرحيا
مف لدف الممثؿ يتموضع في نطاؽ أسموبيف لمعب :التمقائية والمراقبة المطمقة ،أي بيف جسد
طبيعي تمقائي وجيد /دمية يقوده ويحركو منتجو الروحي ،وىو المخرج المسرحي ،ونظ ار
لؤلىمية التي يحضى بيا جسد الممثؿ ،وأىمية المغات الصادرة عنو ،بشقييا :المّغوي (لغة
الحوار) واإلشاري (الحركة واإليماءة) وجدنا أنو مف الضروري االستناد إلى بعض التجارب
الغربية التي اعتمدت مدارسيا اإلخراجية عمى الجسد باعتبارىا عنص ار أساسا يمكف االعتماد
عميو في غياب العناصر اإلخراجية األخرى شريطة اإليجاز ،ومف ىذه التجارب ''قسطنطيف
ستتيسبلفسكي'' ،جيرزي كروتوفسكي ،وأنطونيف أرطو)).
 -4الديكور عالمة أولية:
()1

 عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ،ص.81-80252

()1

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

 يعتبر الديكور مف أىـ العبلمات البصرية في المسرح ،ويمتاز الديكور بتأثيره اليائؿ عمىبقية العناصر المسرحية األخرى ػ ػ في رأي الرويضي ػ ػ ألنو:
 يدؿ عمى المكاف والزماف. يترجـ الحالة النفسية في المواقؼ واألحداث. ألنو الحيز التشكيمي الذي يحيا في النص ،ويساعد الممثؿ عمى التعايش مع العمؿ.(( وباستطاعة الديكور أف يحدد مكاف الحدث وزمانو ،ألف مكاف األحداث يحتـ مسا ار معينا
ومختمفا عمى الحوار بيف نفس الشخصيات ،ويمثؿ الديكور تحديدا مسبقا لماىية المكاف
وطبيعتو ،وينقمنا في الزماف مباشرة إلى العصر الذي تجري فيو األحداث ،بغض النظر عف
األبعاد المادية المحسوسة لمفراغ ،غير أنو في بعض العروض المسرحية قد تجري األحداث
خارج نطاؽ الزماف والمكاف ،وقد ساعدت مجموعة مف الشروط الموضوعية عمى تنامي
الوعي بقيمة الديكور ،وتطورت تقنيات اشتغالو عمى الركح...الديكور أداة فعالة ،وذات قيمة
عميا في يد مخرج العرض إذ يعتبر جزءا مف الموقؼ أو الحدث ،ولو دور حاسـ وفاعؿ في
عممية اإلخراج بحد ذاتيا ،باعتباره عنص ار مف عناصر المغة المسرحية ،ليا داللتيا في
تفسير الكممات تفسي ار بصريا محسوسا وبإمكاف المخرج أف يستخدـ خطوطو وألوانو في
توجيو أنظار الجميور إلى ما يسمى في المغة المسرحية بالتركيز البؤري ،والتكويف البصري
المسرحي ليس ساكنا ،بؿ ىو ترتيب متغير دائـ األشكاؿ ،ويتميز بمركز متحرؾ باستمرار
لبؤرة االىتماـ ،والديكور مما فيو مف خطوط وألواف مف العناصر التي يمكف لممخرج أف

252

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

يستخدميا لتوجيو أنظار المشاىديف إلى ما يريده((( ،)1ويعتبر الديكور لغة لكنيا أكثر
شمولية مف الكبلـ ،وىو يرتبط مع عناصر أخرى كاإلضاءة ليشكؿ معيا ما يعرؼ بالعمؿ
المتكامؿ أو العرض في صورتو النيائية الذي نجد بو جميو ار يق أر ىذا العرض وفؽ مدارس
واتجاىات معينة.
 -5اإلضاءة :عالمة شكمية مصاحبة :ىي عبلمة تعبيرية مثميا مثؿ الديكور مثميا مثؿ
الخطابات الفرجوية األخرى ،التي تخمؽ مع غيرىا الفرجة المسرحية ،وتحقؽ بذلؾ الفف
والجماؿ ،وقد اىتـ بيا الكثير مف المخرجيف ػ ػ حسب الرويضي ػ ػ نظ ار لدورىا في تشكيؿ
العرض وايصالو إلى المتفرج ،ومف أبرز المخرجيف نذكر السويسري أدولؼ آبيا واإلنجميزي
''إدوارد كوردف كريؾ'' ،وتتعدى اإلنارة دورىا في إضاءة الديكور والممثميف ،وذلؾ مف خبلؿ
إبراز مبلمح الممثؿ وجمالية الجسد ،وليا نفس القدرة عمى التعبير مثميا مثؿ الموسيقى وباقي
العناصر األخرى(( ،وقد سمحت اإلضاءة ببروز إدراؾ جديد لمفضاء المسرحي ،واإلمكانيات
التي تتيح استثمار أبعاده ومنح مواصفات جديدة لمديكور و لممثميف أنفسيـ ،فامتمؾ المخرج
المسرحي أداة جيدة لمتحكـ في الفضاء المسرحي وتشكيمو بحربة أكبر ''وبدأت اإلضاءة تؤثر
في كؿ مكونات السينوغرافيا وأدوات العمؿ المسرحي وتضفي عمييا مبلمح متنوعة خبلؿ
العرض المسرحي الواحد ،إلى أف أصبحت فيما بعد نسقا خاصا مستقبل ليستطيع خمؽ أثر
جمالي دوف لوازـ المسرح األخرى» ،لقد حققت اإلضاءة في المسرح ،تقدما ىائبل (وفتحت
األفاؽ أماـ ا لعرض المسرحي ،مطاوال عناصره كميا مف المبلبس والمكياج إلى حركة
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

الممثؿ ،والسينوغرافيا بعامة ،وتضافرت وسائؿ تقنية ،ورؤى جمالية البتكار تجميات
اإلضاءة ،لتتجاوز ثنائية النور والظبلـ ،أو الظؿ والضوء لتمج باب لغة قادرة عمى التعبير،
بؿ قادرة عمى إنشاء ببلغتيا الخا صة بعيدا عف الببلغة المغوية التي لـ تعد تغوي المتفرج،
وتعمؿ اإلضاءة باعتبارىا إحدى نظـ العبلمات في سينوغرافية الصورة المسرحية ،عمى تأكيد
الممثؿ عما حولو إلبراز أىمية الدور الذي يقوـ بو ،أو إذا كاف الدور لشخصية حالمة أو
تأممية بما تمقيو اإلضاءة عميو مف ألواف خضراء أو زرقاء ،أو كانت الشخصية صاحبة فعؿ
جنسي أو دموي بما يسقط عمييا مف ألواف حمراء)( ،)1ولئلضاءة وظيفتيف ىما:
_ إضاءة مكاف العرض والممثميف ( الفضاء المسرحي) وىي ىنا ذات وظيفة عممية.
 إضاءة تعبر عف الخيالي والمجازي ،وتدخؿ في بنية األحداث وىي وظيفة جمالية.ومف أىـ أنواع اإلضاءة المسرحية والسينوغرافية أذكر :اإلضاءة األفقية ،اإلضاءة
العمودية ،اإلضاءة المتوىجة ،اإلضاءة المتوازية ،واإلضاءة المتناوبة ،واإلضاءة المركزة،
واإلضاءة الشاممة واإلضاءة المتوازنة( ،)2كما توجد إضاءة أرضية وأخرى عموية ،وىناؾ
إضاءة زمنية ليؿ ،نيار...
األزياء :لغة تصنيفية :ىو الشكؿ الخارجي لمممثؿ ،وىو عبلمة بصرية نكشؼ مف خبلليا
عمى حالة الممثؿ مف ناحية العمر ،والوضعية االجتماعية ،وطريقة التفكير ،والحالة النفسية،
والثقافية ،وكيفية تعامميا في المجتمع...ونجد ىذه األزياء مختمفة منيا ذات األصالة ،ومنيا
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

المعاصرة وفي العموـ ليا وظيفة أساسية تتمثؿ في التعريؼ بالشخصية وسنيا وعمميا،
وعندما يتحدث الرويضي عف المباس :فإنو يضعنا أماـ أزمنة طويمة مف أنماط المباس
واختبلفو بيف الرجاؿ والنساء ،ومف عصر وآخر ،وبيف مختمؼ الطبقات االجتماعية ،فمباس
المدينة غير لباس أىؿ الريؼ ،و تقاليد وأعراؼ المدف ،تختمؼ تماما عف تقاليد األرياؼ،
وتقاليد أىؿ الشماؿ تختمؼ عف أىؿ الجنوب ،ولباس أىؿ الجباؿ غير لباس ساكني السيوؿ،
وىكذا ))ومف خصوصية الزي ،اإلشارة إلى ىوية الشخصية ثـ إلى مركزىا ومرتبتيا بيف بقية
الشخصيات ،كما مف شأنو أف ينقمنا عبر الزماف ،ويتجمى ذلؾ بقوة في األعماؿ التاريخية،
ذلؾ أف تحديد الفترة التاريخية التي يتناوليا العمؿ المسرحي يبنى عمييا تحديد نوع وطراز
المبلبس تمؾ الفترة تحديدا دقيقا ،لتضفي عمى العمؿ صفة المصداقية ،وتضيؼ إليو الجو
المناسب إلى جانب ذلؾ ''فإف المبلبس تحمؿ جانبا بصريا ميما ،يدخؿ في التركيبة''
التشكيمية لمعمؿ ككؿ ،ميما اختمفت نوعية العرض واتجاه المخرج لؤلزياء دور بالغ األىمية
في المسرح ،منذ نشأتو وحتى اليوـ ،ويرجع ذلؾ بالتأكيد إلى أنيا العنصر البصري األوؿ في
التعبير عف الشخصية في العمؿ الدراسي ،ال يضاىييا في ذلؾ عنصر آخر ،فيي ليست
نوعا مف الزخرفة اإلضافية لمعمؿ ،بؿ ىي جزء مف الديكور بوصفيا عناصر حية ليا داللتيا
في دعـ أداء الممثؿ أثناء تقمصو وبالتالي (وظيفة المبلبس وظيفة جمالية معرفية،ألنيا جزء
مف نسيج شامؿ مف العرض المسرحي ،فبل تقصد لذاتيا وانما ما تمثمو مف دالالت تتقاطع
مع دالالت أخرى لعناصر العرض ،لتشكؿ في النياية ذلؾ التكامؿ الذي يصوغ المعنى)).
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

وىناؾ أنواع كثيرة مف المبلبس ،منيا الحديثة والقديمة ومنيا أزياء الخبلعة والمجوف
(العري) ومنيا أزياء واقعية طبيعية وأخرى ''فنطاستيكية'' وغيرىا،ويرى الرويضي أف ىذه
األزياء مجتمعة تسيـ في خمؽ عنصر اإلدىاش ،كما تدؿ عمى جدلية القيـ ،والتناقضات كما
تعبر عف األحداث والمواقؼ ،وىي في األخير تساىـ في بمورة وخمؽ الشخصية المسرحية،
التي تترؾ ا نطباعا لدى المتمقي (المتفرج) فور صعودىا عمى خشبة المسرح ،الكاىف أو زي
السمطاف المذاف ويمثبلف الشخصيتيف كزي في ذىف المتفرج.
الماكياج :لغة نفسية :ىو أيضا عبلمة بصرية تظير عمى وجو الممثؿ ،وتغير مبلمحو ،وال
يستعمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى بشرتنا مف أشعة الشمس ،أو مف الوقوؼ أماـ عدسات
الكاميرات ،بؿ يوظؼ حسب الرويضي مف أجؿ إخصاب العرض المسرحي وزيادة المتعة
في الفرجة ،ومف جية أخرى فيو بعكس طبيعة الشخصية ،والقناع الذي تختفي خمفو وتبيف
وظيفتيا داخؿ العمؿ المسرحي(( ،وقد يكوف الماكياج جزئيا أو كميا ،طبيعيا أو اصطناعيا،
وقد يكوف لغويا أو بصريا ،إف الماكياج ىو الذي يؤطر الشخصية ويشكميا بصريا وسيميائيا
ويعبر عف األحواؿ النفسية التي يكوف عمييا الممثؿ وطبيعة األدوار التي يؤدييا فوؽ الركح،
ويعتبر أىـ ميسـ في مسرح ''النو'' و''الكابوكي'' اليابانييف ،ومسرح ''الكاطاكالي'' اليندي
و''أوبي ار بكيف'' الصينية ...باإلضافة إلى أنو عامؿ يساعد الممثؿ عمى اإلندماج فوؽ
المنصة مع عناصر العرض األخرى ،يمنح الماكياج (دور المبلمح المميزة لمشخصية والتي
تعطيو صيغة واقعية أو غير واقعية ،فيحدد الممثؿ بخطوط ماكياجو واقعية الشخصية ،بما
يتوافؽ مع عمرىا ،وحالتيا الصحية وموقفيا الطبقي) ،واذا كاف الماكياج في المسرح يعني
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

إضافة بعض المواد عمى وجو الممثؿ ،أو جسمو لتحقيؽ المقاربة ،فإف ىناؾ مف األدوار
المسرحية التي تستدعي إزالة الماكياج كاالنتقاؿ بيا مف مرحمة عمرية إلى أخرى ،ومف بيئة
اجتماعية ووظيفية إلى أخرى))،
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وىو ال يوظؼ اعتباطا كما يظف البعض ،وفي توظيفو

يختمؼ حسب مستوى كؿ شخص وثقافتو ،وفئتو العمرية ،وبيئتو الجغرافية ،فالمرأة اآلسيوية
في ماكياجيا تختمؼ عف المرأة العربية ،والمرأة العربية تختمؼ أيضا في ماكياجيا عف المرأة
األوروبية ،وىو يستعمؿ في الغالب قصد تجميؿ صورة الشخصية أو تقبيحيا.
 المؤثرات الصوتية :قيمة مضافة:ىي مجموعة مف األصوات التي تحاكي األصواتالواقعية ،لئليياـ بالمحيط الصوتي الذي تدور فيو األحداث ،وقد تكوف طبيعية أو مصطنعة
تحكميا قواعد موسيقية أو أغاف ممزوجة بمغات مختمفة ،ورقصات متعددة أو قد يؤدييا
الممثموف ،أو تكوف خمؼ الكواليس ،وقد ترتبط بالحدث عمى الخشبة أو يحدث خارج الخشبة،
وىي تقوـ بوظائؼ داللية أذكر منيا:
 اإلحالة عمى زماف الحدث ،كدقات الساعة لتعييف الوقت ،وأصوات الطيور داللة عمىفصؿ الربيع...
 محاكاة األشياء م ف الحياة الواقعية يقتضييا الحدث مف قبيؿ رنيف الياتؼ ،وصوتالسيارة ،أو طمقات الرصاص التي تدؿ عمى الحرب...
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

 وقد تؤدي وظائؼ رمزية مف قبيؿ اآلذاف الذي يحيؿ عمى الديانة اإلسبلمية ،والنواقيسالداؿ عمى المسيحية.

()1

كما تشير بعض األصوات وتحيؿ إلى دالالت زمنية ،كصوت المطر ،والرعد داللة
الشتاء ،أو تحديد المكاف مف خبلؿ المناخ ،أو تحديد بيئة الفعؿ مف خبلؿ األصوات،
كأمواج البحر ،وطيور النورس ،وصوت السفف كداللة عمى مدينة ساحمية وىكذا ،وىذا كمو
مف أجؿ العمؿ عمى إنجاح العمؿ المسرحي ((يمعب المؤثر الصوتي أىمية قصوى في نجاح
العرض أو فشمو ،إذ مف مزاياه أنو يساعد ويكشؼ الحالة المزاجية والنفسية لمشخصية أو
يكوف بديبل استعاريا والشخصية ىي التي تضفي عمى المؤثر الصوتي معناه ،بما يرفعو مف
داللتو األيقونية أوالمؤشرية إلى عبلمات استعارية لمموقؼ النفسي لمشخصية إلى جانب
المؤثرات الصوتية ،تصنؼ الموسيقى ضمف المكونات األساسية في تفعيؿ العرض المسرحي
وخمؽ توتره الدرامي وكشؼ صراعو وتوضيح لمسرحو الدرامي ،وتساىـ كثي ار في خمؽ
تواصؿ حميمي فني وجمالي ونفسي بيف العرض والمشاىد ،وغالبا ما نستفتح المسرحية
بػػ''برولوج'' يكوف بمثابة ''جينيريؾ'' جمالي تمييدي يؤشر عمى بداية العرض المسرحي ،أو قد
تتخمؿ الموسيقى مشاىد المسرحية وفصوليا وحواراتيا أو تكوف في خاتمة العرض لتعمف
تراجيديتيا أو كوميديتيا أو الخمط بينيما ،وتمعب الموسيقى دو ار ىاما في إنجاح العروض
المسرحية ،خاصة في العروض الغنائية واالستعراضية والمؤلفة خصيصا ليا ،وقد تكوف
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

معدة مف تسجيبلت جاىزة))( ،)1وتؤدي الموسيقى وظائؼ سيميائية كثيرة في العرض
المسرحي نذكر منيا:
 وظيفة إعدادية :حينما تمعب الموسيقى دور الوسيط الذي ينقؿ المتفرج مف عالمو اليوميإلى العالـ التخييمي.
 وظيفة تعبيرية :مف ذلؾ اإليحاء بشعور أو انفعاؿ أو مزاج ،فيوحي مقطع موسيقىبالحناف أو القمؽ أو...
 وظيفة تأثيرية :تتمثؿ في اإلحالة عمى مكاف جغرافي أو عصر مف العصور ،كأف تحيؿمقطوعة موسيقية عمى بمد معيف أو ثقافة مثؿ عربية ،ىندية ،صينية...
 وظيفة حكائية :حينما تستعمؿ لتمييز شخصية عف الشخصيات. وظيفة تركيبية :عندما نستعمؿ الموسيقى لمتشديد عمى موقؼ مف الموافؽ الدرامية ،أولمصاحبة التطور السيمائي والدرماتورجي لمحدث.
وتكوف صمة وصؿ بيف مكونات العرض ،تمؤل الفراغات ،بيف مكونات الفرجة أثناء تغيير
الديكور أو المبلبس بيف الفصوؿ والموحات.
 وظيفة شعرية :فيي ال تكتفي بمصاحبة الحدث في العرض المسرحي ،بؿ تميؿ إلى خمؽأثرىا الخاص ،والتأثير في حس المتفرج ووجدانو ،بغض النظر عف مكونات الحكاية.
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الجمهور المسرحي والقراءة المتباينة:الجميور في المسرح ىو ما يعرؼ بالمتمقي ،أو()1
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

المرسؿ إليو ،وىو طرؼ أساس في عممية التواصؿ التي تتـ أثناء العرض بيف خشبة المسرح
والصالة (الجميور) ،فالمتفرج داخؿ الصالة وجوده فقط ىو إعبلف ضمني في رغبتو في
التواصؿ ،ولذلؾ فيو مجبر بفؾ رموز العرض المسرحي ،وكؿ ما يحدث عمى الركح ((يتمقى
المتفرج العرض المسرحي في شكؿ شفرات لغوية وأخرى فنية ،ولكي يفيـ التعبير المفظي
يجب أف يكوف عمى عمـ بمغة والتخاطب أو النسؽ المغوي الذي تبناه النص الدرامي ،كذلؾ
األمر بالنسبة لمفف مثبل ،يجب أف يكوف المتمقي مستعدا لفيـ التعبير الفردي لمممثؿ ،أو لغتو
الخاصة أو لغة أي فناف آخر...تتـ عممية التمقي عمى النحو اآلتي تقريبا( :عندما نسمع
كبلما نفصؿ عنو كؿ ما ىو فردي ،وال يثبت إال ما ىو واقعي اجتماعي في الجممة أو
الجمؿ التي سمعناىا) إف الجميور في قاعة المسرح ركف ميـ في العممية المسرحية ككؿ،
وصاحب فعؿ ال يقوـ العرض مف دوف وجوده ،وعممو ىو أف يدخؿ ضمف العرؼ الذي
يكتبو باعتباره فرد ا أو جماعة ،ألف التمقي عموما يعرؼ باعتباره قضية جدلية ،تحتضف
مرور النشاط بيف اإلنتاج والتمقي عبر وساطة التواصؿ ،ويفيـ مف خبلؿ معنى مزدوج يمتد
إلى االستقباؿ والتبادؿ في اآلف نفسو ،ومعرفة ما إذا كاف المتمقي بتمقي نصا بطريقة مبلئمة،
تتوقؼ عمى قبوؿ ىذه المعطيات األولية ،وينتج عف ىذا القبوؿ ،ضرورة قياـ المتفرج بحؿ
خطابات العرض السمعية والبصرية))(.)1
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االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف قراءة عناصر العرض قراءة سيميائية
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بداية مف سيميائية

الممثؿ الذي يرتبط بأنساؽ بصرية( ،)2وأخرى سمعية ،وىناؾ أنساؽ أخرى في العرض
مرتبطة بالفضاء أي الخشبة ،الديكور ،اإلنارة واإلكسسوارات ،وأخرى مرتبطة بالسمع
كالموسيقى والمؤثرات الصوتية،ومنيا أنساؽ أخرى ترتبط بالعرض كاأللواف واألشكاؿ والشـ
والممس والذوؽ ،وأنساؽ أخرى ترتبط بالجميور أو المتمقي الذي يفؾ كؿ الشفرات والرموز
السابقة ،ويشكؿ بيا قراءة لمعرض المسرحي ،مف خبلؿ ما تنتجو لو ثقافتو ومعرفتو ومدى
تحكمو في العبلمة.
السيمياء إذا ىي لعبة اليدـ والبناء ،وال تيتـ بدراسة المضموف ،وال دراسة الكاتب (قائؿ
النص) وتركز اىتمامياما في رأي الرويضي عمى :كيؼ قاؿ النص وماذا قاؿ؟ أي شكؿ
لمنص؟ ،أي أنيا تيتـ بدراسة األشكاؿ والمضاميف ،وتنبني عمى طريقتيف ىما :التفكيؾ،
والتركيب ،قصد إعادة النص مف جديد ،فيناؾ بناء أولي ىو النص المكتوب ثـ يأتي بعده
نص العرض ،بما يضفي عميو المخرج والسينوغراؼ مف تغييرات ،وترتكز السيمياء عمى
ثبلثة مبادئ أساسية ىي:
/1التحميل المحايث :ويقصد بو البحث عف الشروط الداخمية المتحكمة في تكويف الداللة
واقصاء المحيؿ الخارجي وعميو فالمعنى يجب أف ينظر إليو عمى أنو أثر ناتج عف شبكة مف
العبلقات الرابطة بيف العناصر.

( )2أحمد شرجي:سيميولوجيا الممثل..ثقافة األداء والمؤدي،مجمة دراسات الفرجة،العدد الثالث  2016ص4:
( )2فاضؿ سوداني:تداعيات الذاكرة البصرية المطمقة لجسد الممثؿ المرجع نفسو،ص70:
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/2تحميل بنيوي :يكتسي المعنى وجوده باالختبلؼ وفي االختبلؼ ،ومف ىذا يمكف القوؿ أف
إدراؾ معنى األقواؿ والنصوص يفترض وجود نظاـ متيف مف العبلقات ،وىذا يؤدي إلى
القوؿ أف عناصر النص ال داللة ليا إال عبر شبكة مف العبلقات القائمة بينيا ،ولذا ال يجب
االىتماـ إال بالعناصر إال ما كاف منيا داخبل في نظاـ االختبلؼ تقييما وبناء ،وىو ما
نسميو شكؿ المضموف (تحميبل بنيويا) ،ألنو ال ييدؼ إلى وصؼ المعنى نفسو ،وانما شكمو
ومعماره.
 /3تحميل الخطاب :ييتـ التحميؿ السيميائي بالخطاب ،أي تيتـ ببناء نظاـ اإلنتاج األقواؿ
والنصوص وىو ما يسمى بالقدرة الخطابية ،وىذا ما يميزه عف المسانيات البنيوية التي تيتـ
بالجممة.

()1

 السيميولوجيا في العالم العربي:رواد هذا االتجاه ونظرياتهم النقدية
ظيرت السيميولوجيا في عالمنا العربي متأخرة عف نظيرتيا الغريبة عف طريؽ الترجمة
والمثاقفة واالطبلع عمى االنتاجات المنشورة في أوروبا والدراسة عمى يد أساتذة السيميولوجيا
في الجامعات الغربية((وقد بدأت السيميولوجيا في دوؿ المغرب العربي أوال ،وبعض األقطار
العربية األخرى ثانيا ،عبر محاضرات األساتذة منذ الثمانينات عف طريؽ نشر كتب ودراسات
ومقاالت تعريفية بالسيميولوجيا (حنوف مبارؾ ،محمد السرغيني ،سمير المرزوقي ،جميؿ

( - )1جميؿ الحمداوي :المقاربة السيميائية ،دنيا الوطف موقع إلكتروني2017/10/08 :
http// pulpit. alwatanvaice.com.23/12/2006
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شاكر ،عواد عمي ،صبلح فضؿ ،جميؿ حمداوي ،فلاير جبوري غزوؿ ،)..أو عف طريؽ
الترجمة (محمد البكري ،أنطواف أبي زيد ،عبد الرحماف بوعمي ،سييد بنكراد ،)...وانجاز
أعماؿ تطبيقية في شكؿ كتب (محمد مفتاح ،عبد الفتاح كميطو سعيد بنكراد ،محمد
السرغيني ،سامي سويداف ،)...أو مقاالت (انظر مجمة عبلمات ودراسات أدبية لسانية
وسيميائية بالمغرب ،ومجمة عالـ الفكر الكويتيتة وعبلمات في النقد السعودية ومجمة فصوؿ
المصرية..ورسائؿ وأطروحات جامعية تقارب النصوص األدبية والفنية والسياسية..عمى ضوء
المنيج السيميائي انجزت بالمغرب وتونس وىي ال تعد وال تحصى)).

()1

وقد وقع النقد السيمولوجي العربي في عدة اضطرابات اصطبلحية ومفاىيمية في
ترجمة المصطمح الغربي  sémiolgie-sémiotiqueوقد أشار عبد اهلل بوخمخاؿ في أحد
الممتقيات إلى ىذا األمر حيث أحصى خبلؿ محاضرة في أحد الممتقيات ما يقارب عشريف
ترجمة لممصطمحيف ،وقد نادى الجيات المختصة بضرورة توحيد المصطمح ،وقد عد الباحث
يوسؼ وغميسي أكثر مف ثبلثيف مصطمحا عربيا مقابؿ مصطمحيف غربييف ((ستة وثبلثوف
مصطمحا عربيا (وما خفي عنا سيجعؿ األمر أعظـ!) في مواجية مصطمحيف أجنبييف اثنيف
يعبراف عف مفيوميف متداخميف لكنيما واضحاف نسبيا أي أف المعادلة الغربية ()02=2
انتقمت إلى الوطف العربي بشكؿ ال يمكف أف يكوف إال مشوىا ( )!!!36=2ومف الطريؼ أف

()1
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تندؾ ''األعراضية'' وسط ىذا الركاـ ،لتكوف تعبي ار ضمنيا أمينا عف إسياؿ مرضي فتاؾ
بالفعؿ االصطبلحي العربي ،وىذه الترجمات السبت والثبلثوف ىي بعض أغراضو!)).

()1

وقد حاوؿ العرب أف يقابموا مصطمح ''عمـ الداللة'' مع المصطمح األجنبي
 sémontiqueوىو أمر مؤسؼ في رأي وغميسي ،ألنو انعكس سمبا عمى ىذا المفيوـ ،ثـ
عاد ليظير مف جديد تحت تسمية مقاببل لمفيوـ آخر ىو ''السيميوتيكا'' وليس السيمنتيكا،
كما كاف وفي الكثير مف الكتابات العربية تتداخؿ االختصاصات ،وتسود الفوضى ويمتبس
األمر عمى القارئ ،يقوؿ وغميسي أف عادؿ الفاخوري يتحمؿ بعض ىذا الوزر ،ألنو طمع
عمى القارئ العربي سنة  1985بكتاب سيميائي ميـ ،لكنو جعؿ عمـ الداللة عنوانا لو ،حيث
إف كثي ار مف القراء يجتزئوف بعنوانو الكبير ،وال ينتبيوف إلى عنوانو الفرعي الخفي (عمـ
الداللة عند العرب -دراسة)مقارنة مع السيمياء الحديثة(.)2
وما الحظ جميؿ حمداوي عمى ىذه التطبيقات السيميائية((،أنيا عبارة عف تماريف شكمية
تغفؿ الجوانب المرجعية والمضمونة واألبعاد اإلديولوجية ،كما تخمط بيف المناىج تمفيقا
وانتقاء ،أما النتائج المتوصؿ إلييا فأغمبيا – تبقى في اعتقادي -تحصيؿ حاصؿ بعد تسويد
العديد مف األوراؽ المرفقة باألشكاؿ والجداوؿ والرسومات اليندسية واألسيـ التواصمية ،ولكف
الفائدة قميمة جدا تتمثؿ في لعبة التفكيؾ والتركيب دوف الحصوؿ عمى معارؼ جديدة ما عدا
القميؿ مف الدراسات واألبحاث الجادة ،ويبلحظ أيضا أف ىذا المنيج السيميائي يقؼ عند

()1
()2
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حدود المبلحظة والوصؼ وال يتعدى ذلؾ إلى التقويـ والتوجيو المذيف يعداف مف أىـ عناصر
النقد األدبي))(.)1
لكف عمـ السيمياء تغير ابتداء مف  ،1970واستبدؿ بمصطمح آخر أطمؽ عميو (عمـ
الداللة) ،ويرى وغميسي أف موريس جعؿ عمـ الداللة جزءا أو قسما مف عمـ السيمياء ،لكف
األمر يختمؼ عند العرب فقد أطمقوا عميو تسميات عدة،فييا الكثير مف التمبس بالمفيوـ
العربي القديـ ليذا المصطمح ،وحتى مجمع المغة العربية أطمؽ عميو تسمية أخرى لـ يحترـ
فييا البعد التداولي ،ولـ يسر وفقيا نقادنا العرب((وقد قادنا الفضوؿ إلى معرفة المصير
العربي لمصطمح '' ،''sémantiqueبعد تجريده مف مقابمة ''عمـ الداللة'' وتمحيص ىذا
المقابؿ ثانية لمسيموتيكا ،فألفينا ''عمـ المعنى'' عند عبد الكريـ حي ،وسميرة بف عمو و''عمـ
الدالالت'' عند سمير حجازي و''الداللة'' عند المسدي ،و''عمـ المعاني'' في (المعجـ الموحد
لممصطمحا ت المسانية) ،وعند مبارؾ مبارؾ وىي ترجمة شائكة ألنيا تمبس ىذا العمـ الغربي
الجديد بمبوس عمـ عربي قديـ يشكؿ أحد األقساـ الثبلثة لمببلغة العربية ،دوف مراعاة الفوارؽ
بينيما في الزماف والمكاف والموضوع) مثمما ألفينا عبد العزيز بف عبد اهلل ويصطنع ''عمـ
الدالالتية '' تارة ،و''عمـ السيمياء ،تارة أخرى''( ،والترجمة تعيد مشكمة عمـ الداللة مع
السيميائية إلى أوليا!) ،بينما وجدنا معجـ المغة العربية بالقاىرة يثبت مصطمحا إشكاليا آخر
ىو ''السيمية'' والمؤسؼ أف ىذا المصطمح رغـ أنو قد قرر سنة  ،1962إال أف ال أحد أخذ
بو (وىذه إحدى مشكبلت المجامع المغوية التي تحرص عمى النقاء المغوي وتدير ظيرىا
()1
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لمبعد التداولي) ،ومف جية ثانية فإف ىذا المصطمح ويمتبس بصيغة النسبة إلى مصطمح
سيميائي آخر ( )sémeفي شكمو المعرب المألوؼ عند عامة السيميائييف العرب (التحميؿ
السيمي  )L 'Analyse sémantiqreالذي يتداخؿ مع نتيجة االقتراح الجمعي (التحميؿ
السيمي .)1(!)L 'Analyse sémantique
والشيء نفسو حدث مع المصطمحات األخرى يضيؼ يوسؼ وغميسي ،وخاصة تمؾ
الموجودة داخؿ المسارد والقواميس ،وانتقمت بعدىا إلى الممارسات النقدية(( ،وحيف تقدمنا
إلى مصطمحات أخرى تحيؿ عمى عموـ فرعية،تنتمي إلى العائمة الداللية الواحدة مف طراز
( )sémaciolgieو( )sémaciographieو( )sématologieاصطدمنا بخميط اصطبلحي
ال يكاد ينتيي ،فالمصطمح األوؿ مف ىذه المصطمحات الثبلثة -مثبل -الذي يعني بتطور
دالالت األلفاظ ،إذ يدرس الدالالت المختمفة لمداؿ الواحد ،وىو أحد أقساـ عمـ الداللة وجدنا
''معجـ مصطمحات عمـ المغة الحديث'' يترجمو بنفس الترجمة التي ترجـ بيا المصطمح
السابؽ ( )sémantiqueوىي عمـ الداللة (وىذا سقوط شنيع في ىوة المشترؾ المفظي)
مثمما وجدنا ''عمـ المعاني أو الداللة عند مبارؾ مبارؾ الذي يقدـ لو مفيوما خاطئا في معجـ
يفترض أنو متخصص« :ىو عمـ ينطمؽ مف الرمز إلى تحديد الفكرة»!!! بينما ينقمو المسدي
إلى عمـ ''الداللة'' وآخروف إلى عمـ المعاني المفظي'' أو ''عمـ تطور دالالت األلفاظ''،
وىكذا يختمط الحابؿ بالنابؿ وينتقؿ الخمط مف داخؿ المسارد والقواميس إلى فضاء الممارسات
النقدية والعممية ،حيث نق أر مثؿ ىذا الكبلـ المغموط في كتاب لباحث متميز (ال ييمنا عموـ
()1
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تخصصو في ىذا المجاؿ ،ألنو أقحـ نفسو خارج فضائو الحيوي!) ''يقؼ اليوـ عمـ الداللة،
أو عمـ العبلمات أو السيميوطيقا (!) ( )...وانما ييتـ عمـ الداللة بالعبلمة ،والتي يسمييا
البعض بالرمز أو الداؿ (! )...حيث تتياطؿ المصطمحات مترادفة ومسوية بيف مفاىيـ
متمايزة''))(.)1
وقد استعمؿ العرب تسميات أخرى تقابؿ لفظ السيمياء منيا ''السيماطيقا'' والدالئمية ،وعمـ
األدلة كما شاع عند آخريف مصطمح ''عناصر السيميولوجيا''''((،أما السيماطيقا'' التي أوردىا
سمير حجازي في سياؽ ترجمتو لمصطمح ()systeme sémiotique

ب ػػنسؽ سيماطيقي

فيبدو مف قولو في دالالت السياؽ ''وىي عبارة سيمانطيقية'' ،أنو حاوؿ أف يجري
''السيماطيقا'' عمى نسؽ ''السيمانطيقا'' ،وقد كفانا الدكتور المسدي شر ىذه ''السيماطيقا''
حيف نعت بنيتيا الصوتية بأنيا ''عمى غاية مف اليجنة في أصواتيا ومقاطعيا'' ،وأما
الدالئمية (وما يتبعيا مف دالالت وعمـ األدلة وعمـ الدالئؿ) فتشيع بصورة حصرية في بعض
الكتابات المغربية إلى درجة أف أحدىـ وىو الدكتور التيامي الراجحي الياشمي ،قد ألؼ
قاموسا سيميائيا بعنواف ''معجـ الداللة''  1985وقبمو كاف – وال يزاؿ -محمد البكري مف أشد
المتشيع يف لمصطمح ''الدالئمية'' الذي اقترحو منذ نياية السبعينيات ،كما يقوؿ« :وميزة ىذا
المفظ أنو متجانس ومع داؿ ومدلوؿ ودليؿ وتدالؿ (.]![ »)sémiosisفضبل عف جدتو التي
تجعمو قاد ار عمى تحميؿ دالالت جديدة بدوف أف تعيقيا حموالت تقميدية وتراثية ،كما ىو
الحاؿ بالنسبة لمفظ ''سيمياء'' في حيف محض لمسيميولوجيا مصطمح عمـ الداللة عمى نحو
()1
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ما فعؿ حيف ترجـ كتاب ''بارت'' الشيير )Eléments de sémiologie( :إلى ''مبادئ في
()1

عمـ الداللة''! ،في وقت شاع عمى ألسنة اآلخريف باسـ ''عناصر السيميولوجيا'')).

غير أف عبد المالؾ مرتاض يشمئز مف استعماؿ مصطمح ''داللة'' لمسميوتيؾ ،ويتفؽ
مع ىذا الرأي المسدي ألف مصطمح ''داللة'' ال يدخؿ ضمف نطاؽ السيميائيات ،بؿ ىو
أقرب إلى عمـ المعاني،وفي ذلؾ يعمؽ يوسؼ وغميسي قائبل((:يشمئز باحث بحجـ عبد
المالؾ مرتاض مف معادلة «دليؿ »signe :بدعوى أف الدليؿ غالبا ما يتصرؼ إلى معنى
قريب مف البرىاف ،واذف مف الدالئمية» في صيغتيا المنسوبة إلى الجمع ،وال يرى فييا سوى
(مصطمح يفتقر إلى تأسيس مف الوجيتيف المغوية والمعرفية جميعا) ،ولسبب آخر يشاطره
المسدي الرأي بؿ الرفض لكؿ مشتقات مادة (دؿ -داللة) في المجاؿ السيميائي ،التي
أدخمت مصطمحات مف مصطمحات عموـ المساف في غير موطنو ألف مادة الداللة بمشتقاتيا
قد تكرست لعموـ المعنى ( ،)...فكاف في استعماؿ مادة الداللة لمتعبير في الساميوتيؾ إحراج
لمغة وادخاؿ لمضيـ عمى ألفاظيا) باعتبار أف مادة (س،و،ـ) ىي المكرسة أصبل لعمـ
العبلمات''))( ،)2وقد واكبت ىذه الجيود في وضع المصطمحات الوضع السميـ ،جيود أخرى
حاوؿ أصحابيا االبتعاد عف المفيوـ القديـ لمسيمياء (الفراسة ،الخرافات ،المعارؼ السحرية)
إلى استعماؿ مصطمح السيميولوجيا والسيموطيقا ،وقد دافعوا عنيا دفاعا مستميتا ،ومف
ىؤالء :صبلح فضؿ ،عبد اهلل الغذامي ،محمد عناني وغيرىـ ،وقد سبؽ وأف ذكرت أف

()1
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الجيود األولى كانت عبارة عف مقاالت منشورة في الدوريات المتخصصة في مختمؼ
جامعات العالـ العربي ،ودعوات أخرى كانت منشورة في المعاجـ والقواميس ،وقد شاع
استعماؿ مصطمح ''سيمياء'' أو ''سيميولوجيا'' في بمداف المغرب العربي أكثر مف المشرؽ
ألسباب كثيرة لعؿ أبرزىا احتكاؾ المغاربة بالتجارب الغربية ،بفعؿ المثاقفة ،والتأثر بالقراءات
النقدية بمختمؼ مناىجيا ،والتأثير المغوي الكبير ،غير أف ىذا ال ينفي اجتياد النقاد المشارقة
في قراءة النص المسرحي /العرض قراءة سيميائية وفؽ ما يقتضيو ىذا المنيج لكنيا في
الغالب قراءات نظرية ،ركزت اىتماميا حوؿ الشروط والعناصر المكونة ليذا المنيج في
المسرح العالمي وكيفية تطبيقيا عمى المسرح العربي ،ومف ىذه التجارب أذكر ''دريني خشية''
الذي ترجـ كتاب ''في الفف المسرحي'' إلدوارد جردوف كريج ،والذي دعا مف خبللو القارئ
العربي إلى ضرورة التخمي عف األدب االجتماعي الواقعي الذي أوغؿ في رسـ الواقع بكؿ
جزئياتو حتى غدا فنيـ ساقطا،وقمدىـ في ذلؾ المخرجوف فيوت إلى الحضيض تمؾ األعماؿ
(( والعجيب أف العيوب التي شف عمييا المؤلؼ حممتو ال تزاؿ ىي داء المسرح العياء،
والسيما في مصر وفي مقدمة ىذه العيوب إغراؽ كؿ المشتغميف بالمسرح عندنا في حمأة
المذىب الواقعي وفرعو النغؿ غير الشرعي ،المذىب الطبيعي...فالمؤلفوف يغرقوف إغراقا
قبيحا في وصؼ الحياة عندنا وصؼ فتوغرافيا ييوى بالجميور إلى القاع ،وقمما يرتفع بيـ
إلى القمة ..والمخرجوف يضاعفوف ما رسمو المؤلؼ قبحا بتجسيـ ما يضطرب بو ىذا القاع
مف أم راض وعمؿ ،ويمجأوف دائما إلى كشؼ العورات المستورة التي ال تصميا بالفف صمة،
وىـ يفعموف ىذا في مبالغة تصدـ الذوؽ ،وتغثي النفس وتنفر عيف الفناف..ويأتي الممثموف
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الفصل الثاني

فيغرقوف ىـ كذلؾ في تقميد المرضى الذيف يحيوف في ىذا القاع البائس ،وىـ ال يكتفوف
بتقميدىـ ،بؿ يبالغوف في ىذا التقميد تمؾ المبالغة التي تخرجيـ عف حدود المعقوؿ بحجة أف
ىذه ىي الصنعة المسرحية الحقيقية ،والصنعة الحقيقية المسرحية مف ىذا كمو براء ،والفف
الحقيقي بريء مف ىذا الببلء))( ،)1ىكذا كاف واقع وحاؿ المسرح في مصر ،بما في ذلؾ
التأليؼ والتمثيؿ واإلخراج لذلؾ دعا دريني خشبة إلى التخمي عف المذىبيف الواقعي والطبيعي
لصالح الفف واألخبلؽ المسرحية ،باختصار فالكتاب الذي ترجمو عبارة عف دواء ،الكؿ في
حاجة إلى فيمو ووعيو ،والعمؿ بو يقوؿ((:ليس ىذا الكتاب إذف كتابا تعميميا..إنما ىو إيحاء
والياـ لرفع الفناف حيثما كاف ،وأيا كاف ىذا الفناف مف فناني المسرح..مؤلفا أو مخرجا أو
ممثبل أو عامبل مف الذيف ال يراىـ الجميور ،واف كاف يتوقؼ عمى جيودىـ معظـ ما ينعـ
بو الجميور مف ثمرات مسرحية..والتسامي بو عمى أوضار المذىبيف الواقعي
والطبيعي..الكتاب دعوة مميمة إلى لباب الفف المسرحي واألخبلؽ التي يجب أف يتخمؽ بيا
العامموف بالمسرح..إنو رسالة مسرحية وليست نحوا مسرحيا..إنو جرعة مف الدواء تشفي
المغروريف وأدعياء الفف ومف ينتسبوف إلى المسرح ظمما والمسرح منيـ براء ،ولعمنا أحوج
األمـ إلى فيمو ووعيو))( ،)2وىذا كمو كاف بتشجيع مف و ازرة الثقافة في مصر ،وقد حاوؿ
دريني خشبة مف خبلؿ ترجمتو أف ينير بعض الجوانب الخاصة بالمنيج السيميائي مف غير

()1

 -في الفف المسرحي :إدوارد جوردف كريح :ترجمة دريني خشبة ،مراجعة :عمي فيمي ،الدار المصرية المبنانية ،ط،1

 ،2000ص.15

()2

 في الفف المسرحي :إدوارد جوردف كريح :ص16269

االتجاه السيميولوجي

الفصل الثاني

أف يعمـ (المترجـ والمترجـ) مف خبلؿ حديثو عف الممثؿ النموذجي* ،مف خبلؿ صوتو،
وتنسيقية الحوار م ع غيره ...والبد لو مف البصيرة ،كما أف لمقناع والمبلبس دورىا في إبراز
شخصيتو ،كما تحدث عف المخرج وصنع البروفات وواجباتو ،وأيضا كيفية صنع المناظر
والحركة ،وأعطى أمثمة عف شكسبير ،وىي إشارة جزئية إلى بعض المبلمح السيميائية التي
يجب أف تتوافر في المسرح المصري عمى وجو الخصوص ،واذا عرجنا عمى المسرح العراقي
وجدنا واحدا مف دعاة السيمياء ،وىو باسـ األعسـ مف غير أف يصرح بيا مباشرة ،واستعاف
في ذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف عناصرىا ،وفي ذلؾ يقوؿ((:إف الثابت في الخطاب المسرحي
األصيؿ يوصفو فعالية تواصمية دينامية ىو التحوؿ النوعي لؤلنساؽ المفظية ،وغير المفظية
المنتجة لمنظومة خطاب العرض المسرحي ،ولذلؾ فإف السمة الغالبة عمى الخطاب
المسرحي (خطاب النص ونص العرض) ىي الدينامية المشروطة بتغير األنساؽ العبلماتية
السمعية والبصرية والحركية ومداليميا التأويمية والجمالية المعتممة في ذىف المتمقي والتي
تعمؿ الدواؿ عمى إثرائيا))( ،)1وقد خصص مبحثا كامبل لمحديث عمى سمطة العبلمة في
الخطاب المسرحي ،وقد دعـ ذلؾ بمثاؿ عف المخرج ''صبلح القصب''((إف العبلمة ال
تقتصر عمى أحد مقومات الخطاب ،بؿ إف سينوغرافيا العرض تشكؿ برمتيا فيضا ىائبل مف
العبلمات إلى جانب خطاب النص الذي تمعب فيو العبلمات دو ار استراتيجيا في تصعيد

(*)  -ينظر عدد خاص ،مجمة دراسات الفرجة ،ممؼ العدد :الممثؿ بوصفو معرفة وقوة في المسرح المعاصر ،العدد
الثالث نوفمبر .2016

()1

 -باسـ األعسـ :الثابت والمتحرؾ في الخطاب المسرحي ،دار تموز لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشؽ ،ط،2011 ،1
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الفصل الثاني

القيمة الجمالية والداللية  .إف تنوع وتعدد العبلمات المبثوثة في منظومة خطاب العرض ،يزيد
مف تشابؾ المداليؿ وكمما تحررت العبلمة أكثر مف وجودىا الطبيعي المألوؼ ،فإنيا تغدو
أكثر دينامية ،واف اتصاليا بعدد مف الشفرات المقترنة بمرجعياتيا المتغايرة يرجح فاعمية
العبلمة ودورىا النشيط في مد جسور االتصاؿ مع المتمقي بوصفو شريكا رئيسيا في إنتاج
خطاب العرض المسرحي ،السيما عمى وفؽ الطروحات الحداثية))( ،)1ثـ يستعرض بعدىا
سمطة التشكيؿ في الخطاب المسرحي مف خبلؿ حديثو عف خطاب العرض الذي يتحدث فيو
عف العبلمات البصرية ذات الطابع التشكيمي وفي ضوء الجدوؿ الذي اقترحو ''تاديوز
كاوزاف'' لدى تحميمو بنية خطاب العرض المسرحي ،تتضاءؿ فعالية األنساؽ المفظية (خطاب
النص) ،فيما تتركز أكثر ىيمنة سمطة العبلمات البصرية ذات الطابع التشكيمي في بيئة
المشيد المسرحي ،األمر الذي يرجح الرأي الذي يقر بمقدار اإلفادة التي حصدىا الفف
المسرحي مف التشكيؿ بوصفو خطابا فنيا لصيقا بالخطاب المسرحي منذ أمد طويؿ،
وتستعير مكونات الخطاب المسرحي (خطاب العرض) مف الفف التشكيمي العناصر الرئيسية
في المدرؾ الجمالي (الموف ،الظؿ ،الضوء ،الخط ،الكتؿ ،المساحات ،المممس )...يقصد
إنتاج الصورة الكمية لنص العرض ،بؿ إنيا تآزر األسس الفنية في المقاربة اإلخراجية لبعث
جمالية التكويف بما يضمف استجابة المتمقي أف ما يميز الخطاب المسرحي ىو التحوؿ
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 المرجع السابؽ ،ص.24272
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الفصل الثاني

النوعي في األنساؽ العبلماتية انطبلقا مف كوف العرض المسرحي فعؿ سينماتيكي عمى حد
قوؿ ''روالف بارت''.

()1

أما في لبناف فنجد خالدة سعيد ،قد بدأت تدعو في كتابيا ''االستعارة الكبرى في
شعرية المسرحية'' إلى ضرورة التجديد في المسرح ،والبعد عف تمؾ القوالب الجاىزة ،وقد
أفردت بعض التطبيقات والنظريات الحديثة ف ي الفصؿ الخامس مف كتابيا السالؼ الذكر،
مع مسيرة التجريب التي قادىا الشريؼ خزندار ومنير أبودبس وقاسـ محمد وفرقة مسرح
الحكواتي ،ومما قالتو عمى عرض لمسرحية ''الطوفاف'' لمنير أبو دبس عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر ((ييمني خاصة في قضية (الطوفاف )ظاىرة صوتية ولعميا موسيقية ،كيؼ فتحت
الصوت اإلنساني عمى مجاالت خارج المغة ،عمى لغة ثانية عند حدود المغة ،لغة جسدية
محضة ،تعبيرية أوال تعبيرية لكف فالتة ،ىذا الصوت الفالت مف المغة مف الحدود..الكبلـ
الذي وضع عمى ألسنة الشخصيات ىنا لـ يعد ميما ''لقد كاف كبلما لمجسد ،فالممثموف كانوا
في حاؿ االنطبلؽ واإلنشاء الروحي واليذياف الجسدي شخصيا أدىشني الممثموف أكثر مما
أثر في النص))( ،)2وخالدة سعيد في ىذا الفصؿ ''تق أر العروض المسرحية ،قراءة بصيرية
بداية مف عرض بغداد األوؿ بيف الجد واليزؿ ''لقاسـ محمد'' وفرقة مسرح الحكواتي ،وقد
توالت البحوث في مجاؿ البصري لمعرض المسرحي مف خبلؿ بعض المقاربات السيميولوجية
انطبلقا مف اإلخراج المسرحي باتجاىاتو المتعددة ،ومحاولة قراءتيا مف طرؼ حازـ عبد
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 المرجع السابؽ ،ص.33 خالدة سعيد :االستعارة الكبرى في شعرية المسرحية ،دار اآلداب ،بيروت ،ط ،2008 ،1ص.277272
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الفصل الثاني

المجيد إسماعيؿ الذي ألؼ كتابا سماه (المقاربات الجمالية لبلتجاىات اإلخراجية في تشكيؿ
العرض المسرحي)،تطرؽ فيو إلى النظرية الجمالية ،ثـ تطرؽ إلى اتجاه ستنسبلفسكي
وكروتوفسكي وآبيا وفاغنر وكريؾ وتادوش كاتور وخصائص اإلخراج عند كؿ واحد منيـ ،ثـ
تعرض إلى االتجاىات اإلخراجية في تشكيؿ العرض المسرحي أردفيا بتحميؿ عينات عف
ىذه الدراسة((وصفوة القوؿ إف القيمة الفكرية والمفاىيـ الجمالية إذا ما تـ صياغتيا أو بمورة
تنظيراتيا في سياقات فكرية أخرى ،والسيما الفنية المسرحية تحديدا فإنيا تشكؿ عبلقة
إضافية لتقويـ الطابع التشكيمي والتطبيقي لتمؾ الرؤى التخيمية والمنيجية ضمف أطر كؿ
اتجاه إخراجي وىذه العبلقة يؤكد تعميؽ الفكر الجمالي اإلخراجي إلى سياقات فمسفية ،عمى
وفؽ بناء وتشكيؿ العرض المسرحي))(.)1
ويعرض نفس المؤلؼ (حازـ عبد الحميد إسماعيؿ) كتابا آخر خصصو أيضا
لئلخراج المسرحي ،أطمؽ عميو اسـ إستراتيجية اإلخراج المسرحي لكيروكراؼ جسد الممثؿ،
تناوؿ فيو بالدراسة الستراتيجيات الجسد ،وجسد الممثؿ ،وكيفية صنع الفضاء ،وقد ركز
بشكؿ كبير عمى جسد الممثؿ ،يقوؿ((:والجسد البشري ىو حضور متغاير في البيئة وىو
أساس إنتاج نسؽ التواصؿ مف خبلؿ المغة والتعبير والحركة ،واذا ما توفرت فيو األدوات
المبلئمة ليذا التعبير بشكميا المثالي وىي (الفكر واإلرادة) فبل يمكف االستدالؿ عف قيمة
حضوره الجوىري والكتشاؼ خواصو الداخمية والحقيقية في تكويف شبكة العبلقات اإلنسانية
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 -حازـ عبد المجيد إسماعيؿ :المقاربات الجمالية لبلتجاىات اإلخراجية في تشكيؿ العرض المسرحي ،دار أفكار،

سورية ،دمشؽ ،ط ،2016 ،1ص.10
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الفصل الثاني

اتجاه نفسو ،وىو األساس في تحريؾ الجسد والصوت بسرعة إليصاؿ المعمومات والحاجات
والرغبات فالمسرح ىو مف المحددات الميمة والوسائؿ المنفردة إليصاؿ تمؾ الرسائؿ وفؽ
أدوات خاصة لمعرض المسرحي بعناصره المختمفة والمتخيؿ والفكر المؤسس لواقع الفضاء
ومساحة إنتاج الصور والتعبير ،لذا فيو المساحة المناسبة التي يمكف لفكر المخرج أف يرسـ
تشكيبلتو وتعبير قنوات األدائية ضمف جسد قادر عمى صنع حرفية العرض مف خبلؿ
الجسد))( ،)1ومف الباحثيف الذيف أسيموا في الكشؼ عف عبلمات الممثؿ داخؿ العرض
المسرحي ،أكرـ وليـ آراميا مف خبلؿ كتابو ''عبلمات األداء التمثيمي في العرض المسرحي''
وفي ذلؾ يقوؿ ((:االنطبلؽ مف افتراض يتماشى مع أىمية الممثؿ وضرورتو كمتصدر حي
في نطاقات عبلمات العرض المسرحي ،حيث تنطمؽ ىذه الفرضية عمى توكيدىا ىؿ إف
البث العبلماتي لمممثؿ في أدائو التمثيمي يحقؽ ىدفو في توصيؿ رسالة خطاب العرض
المسرحي الشاممة ،أي توصيؿ الفكرة الفمسفية لخطاب العرض المسرحي؟ ليتبنى عمى ىذا
األساس ىدؼ الدراسة كصياغة تسعى لمتعرؼ عمى عبلمات األداء التمثيمي في العرض
المسرحي ،ولنكشؼ عف عبلمات أو إشارات العرض المسرحي البصيرية والسمعية وعبلئقيا
المتعددة والمتنوعة لعبلمات خطاب األداء التمثيمي بغية خمؽ وحدة متكاممة في اإلرساؿ
واالستقباؿ في العرض المسرحي))(.)2

()1

 -حازـ عبد المجيد إسماعيؿ :استراتيجية اإلخراج المسرحي لكيروكراؼ جسد الممثؿ ،دار أفكار لمدراسات والنشر،

سورية ،ودمشؽ ،ط ،2016 ،1ص.8-7

()2

 -أكرـ وليـ أرميا :عبلمات األداء التمثيمي في العرض المسرحي ،دار أفكار لمدراسات والنشر ،سورية ،دمشؽ ،ط،1

 ،2016ص.87
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الفصل الثاني

وقد جاءت ىذه الدراسة في جانبيا النظري لتبحث في مفيوـ العبلمة والكشؼ عف
أبرز النظريات التي تناولت العبلمة ،وكذا كيفية تحميؿ العبلمات في العروض المسرحية مف
خبلؿ خصائصيا ووظائفيا.
وقد تناوؿ في المبحث الثالث الخطاب التمثيمي ((البحث في خطاب األداء التمثيمي
بعده نسؽ سيميائي داؿ وعنصر فني ديناميكي فاعؿ وىاـ يتعالؽ في بنية خطاب العرض
المسرحي مع مجمؿ العناصر الفنية المنتمية إلى أنساؽ فنية أخرى والمكونة ليذا الخطاب
كوف الممثؿ باثا رئيسيا لرسالة خطاب العرض المسرحي المحممة بشفرات واشارات أو
عبلمات الممثؿ الحي الذي يسعى عبر عدة صيغ فنية كي (يقترب) أو يتماىى مع اآلخر
(الشخصية) مف خبلؿ صيغة (اإلنشاء) بوساطة قدراتو الجسدية والتعبيرية المرتكزة إلى
منظومتو السمعية والبصرية))( ،)1وىذا يكشؼ أف لمعبلمات دورىا البارز في العروض
المسرحية مف الوجية الداللية ،ولمعبلمات خصائص تميزىا ،فإف ليا وظائؼ متنوعة تتفاعؿ
مع بنية العرض المسرحي ،فتؤثر وتتأثر((وىذه الخصائص والوظائؼ العبلماتية ىي التي
تطيع العرض المسرحي وعناصره المختمفة بسمات يكتسب مف خبلليا حقيقتو السيميائية،
فالعرض المسرحي شؽ سيميائي داؿ يتوافر عمى أنساؽ عبلماتية أو إشارية أو لفظية سمعية
وبصرية تنتمي إلى فنوف عديدة (النص األدبي وفف اإللقاء ،والشعر والحركة ،واإليماءة،

()1

 المرجع السابؽ ،ص.09275
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والرقص (الكوريوغراؼ) والموسيقى والمؤثرات الصوتية واإلثارة واألزياء ،والماكياج،
واإلكسسوار))(.)1
أما في سوريا فنجد عبد الفتاح القمعة جي الذي خصص جزءا ميما مف كتابو
(المسرح الحديث -الخطاب المعرفي وجماليات التشكيؿ) لدراسة العناصر السيميولوجية مف
خبلؿ العناصر التالية :مسرح الجسد المسرحي ،الرقص المسرحي ،المسرح الصامت وغيرىا
((كاف البد لفناني ما بعد الحداثة مف البحث عف لغة أخرى وجدوىا في الجسد ،لقد أدت
حركة تحرير الجسد إلى اعتباره كائنا محترما مكرما مستقبل لو إبداعو ولو لغتو الخاصة التي
يستغنى بيا عف المغة الممفوظة المثقمة بالقيود االرثية واالجتماعية ،وقد انتيى ذلؾ إلى
ظيور المسرح الراقص وىو يختمؼ كمية عف المسرح االستعراضي يختزؿ الدراما في التعبير
الجسدي الراقص باعتبار أف الجسد بتاريخو ورموزه وايماءاتو عالـ معرفي قائـ بذاتو لو كيانو
المستقؿ إنو يتمحور حوؿ فزيائية الجسد وتحريره مف خبلؿ إطبلؽ الطاقة الكامنة فيو،
والتعرؼ عمى الجذور والطقوس الفطرية والبدائية بيدؼ التجريب والتطوير لطرح شكؿ
مسرحي جديد مف خبلؿ البحث في الجسد عبر حركيتو وصوتيتو وتواجده في الفضاء
المسرحي لتقديـ مسرح مستقبمي يتجاوز الواقع مف أجؿ ىدمو وانتاج واقع جديد مؤنسف))(.)2
أما فيما يخص المغرب العربي،فنبدأ مف الجزائر مف خبلؿ الباحثة طامر أنواؿ في
كتابيا (المسرح والمناىج النقدية الحديثة نماذج مف المسرح الجزائري والعالمي) فقد خصصت
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.36-35 -عبد الفتاح قمعة جي :المسرح الحديث ،الخطاب المعرفي وجماليات التشكيؿ ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،

ط ،2012 ،1ص.171
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الفصميف األخيريف لدراسة سيمياء المسرح مف خبلؿ الحديث عف تعريؼ السميولوجي وبنية
النص المسرحي ،والفعؿ ووظائفو ثـ الحبكة و الحوار و الحكاية وغيرىا  ،وخصصت الفصؿ
األخير لمحديث عف نظاـ الكودات والجسد والفضاء المسرحي وغيرىا وكؿ ىده العناصر
مجتمعة تتفاوت لتكوف العرض المسرحي ((إف دمج العبلمات المتباينة عمى مستوى العرض
و دراسة التداخؿ بيف ىذه العبلمات كأف يتحوؿ الممثؿ – الجسد – إلى كرسي أو تمسي
الدمية طفبل يمنح العبلمة حقبل خصبا يتجاوز حدود المنطوؽ إلى عوالـ اإليحاء و اإليياـ ،
حيث تتحوؿ كؿ األشياء عمى الخشبة وتمنح دالالت ووظائؼ قد تفتقدىا في الواقع العادي ،
والمتفرج الذي يدخؿ قاعة العرض المسرحي يعرؼ ويفترض أف الشيء ميما كاف بمجرد
()1

ظيور عمى الخشبة تدخؿ عميو عممية التحوؿ)).

.

أما في المغرب األقصى فنجد أوؿ المبشريف باالتجاه السيميولجي ،ىو عبد الرحماف بف
زيداف مف خبلؿ كتبو (أسئمة المسرح العربي) و( التعريؼ في النقد و الدراما ) و (الطيب
صديقي المخرج المتعدد في صناعة الفرجة) ففي الكتاب األوؿ " أسئمة المسرح العربي "
خصص الجزء األ وؿ منو " دراسة تطبيقية لمطيب صديقي و االحتفالية مف خبلؿ مسرحية
" ديواف سيدي عبد الرحماف المجذوب" ثـ حمؿ ظاىرة االحتفاؿ بالصوت و الصورة مف خبلؿ
مسرحية " تاريخ المدينة" لنفس المؤلؼ  ،يقوؿ عف الطيب صديقي المخرج(( :إف الصديفي
يتحكـ في انتباه الجميور فيركز عمى ما ىو بصري -أحيانا وعمى ما ىو سمعي أحيانا
أخرى – ونجد أف الحيؿ المسرحية قد احتمت مكاف الديكور الوصفي الذي وجدناه في
مسرحية " مومو بوخرصة" أو 'مسرحية ''بوكتؼ'' لممرحوـ عبد الصمد الكنفاوي  ...مما جعؿ
()2

الحركات في مسرحو ذات تنوع وفير وخصب ولـ يعرؼ تماما وحتى اآلف"

أما في كتابو

" التجريب في النقد و الدراما " فقد خصص مبحثا لمسميولوجيا مف خبلؿ حديثو عف قضايا
التأسيس النظري لمسين وغرافيا العرض المسرحي .وتحدث عف إشكالياتيا ثـ تحدث عف
) -(1طامر أنواؿ  :المسرح و المناىج النقدية الحديثة  ،ص248-247:

( -(2عبد الرحماف بف زيداف  :أسئمة المسرح العربي  ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع الدار البيضاء ط -1987 1ص67:
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العبلقة المكانية والبصرية بيف الدراما والمسرح والمتفرج (( في فف السينوغرافيا صارت كينونة
وىوية العرض المسرحي قائمة عمى الحيز البصري الذي يمنح مكوناتو ومقوماتو مف النص
المغمؽ لممؤلؼ ومف النص المفتوح لممخرج قبؿ انغبلؽ و اكتمالو زمف العرض))

()1

وخصص كتابا منفردا لمطيب صديقي ''المخرج المتعدد في صناعة الفرجة'' ،تناوؿ فيو
الطيب صديقي واالحتفالية مف خبلؿ ديواف ''سيدي عبد الرحماف المجذوب'' و االحتفاؿ
بالصوت و الصورة في مسرحية " تاريخ مدينة "،وىو توسعة لما ورد في كتابو " أسئمة
المسرح العربي" وقد تحدث ىنا عمى بعض العناصر السيميولوجية مثؿ :المونتاج  ،وعف
دالالت الفرجة وتجمي الفرجة – اإلخراج المسرحي التمثيؿ وغيرىا ،ومما قالو عف ىذا
األخير)) إف ممثمي الصديقي كانوا يتبعوف طريقة واضحة في التمثيؿ تريح وتساعد المتفرج
عمى تتبع األحداث كما تساعده عمى مبلحظة حركاتو المسرحية ألف تمثيمو يعبر عف لعبة
تقدـ لمجميور  ،وليس نصا مسرحيا مؤلؼ متخصص يق أر بطريقة باردة ))).(2وقد خصص
محمد الكغاط في الباب الثالث مف كتابو "( بنية التأليؼ المسرحي بالمغرب مف البداية إلى
الثمانينات) مبحثيف األوؿ خصصو لمعرض المسرحي في التيارات الغربية ،وخصص الثاني
لمعرض المسرحي في التيارات العربية  ،وىي إشارات خفيفة تعرض فييا ألىـ النقاط التي
ركز عمييا الرواد في عروضيـ المسرحية وتأثر ىذا العرض بالسينما واإلذاعة ،وغيرىما
(( كما تأثر النص المسرحي العربي باتجاىات العروض المعاصرة تأثر كذلؾ بالسينما
والتمفزيوف واإلذاعة فاعتمد بدوره عمى االسترجاع ،والمواقؼ المتعددة والصور السينمائية
والصور الثابتة ))....

()3

( -)1عبد الرحماف بف زيداف :التجريب في النقد و الدراما مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء – المغرب  :ط– 2016 1
ص . 103

( -)2عبد الرحماف بف زيداف :الطيب صديقي المخرج المتعدد في صناعة الفرجة منشورات اإلسماعيمية الكبرى – مكناس

– المغرب – ط – 2016- 1ص .39

( -)3محمد الكغاط :بنية التأليؼ المسرحي بالغرب مف البداية إلى المانينات دار الثقافة لمنشر و التوزيع الدار البيضاء "

ط – 1686 - 1ص. 303 :
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ومف الباحثيف اآلخريف ،نجد عبد الرحماف بف إبراىيـ في كتابو'' الحداثة والتجريب في
المسرح" تناوؿ فيو مفيوـ الفضاء في المسرح الممحمي التجريبي،ثـ مفيوـ الفضاء النصي
وفضاء الممثؿ عند ستانيسبلفسكي ،ثـ تناوؿ مفيوـ الفضاء في المنظور االحتفالي ،وكذلؾ
اإلخراج والممثؿ عند كؿ مف عبد الكريـ برشيد ،ومحمد مسكيف مف خبلؿ تأثرىما بالمسرح
البريختي ،وخبلصة ما ذىب إليو تتجمى في (( أف ما ىو أدبى ال ينسجـ مع طبيعة الفعؿ
المسرحي وأف التمسرح ال يتحقؽ إال بتحويؿ الكتابة األدبية المقروءة ‘لى كتابة مسرحية
فرجوية  ،وىو ما يفيـ منو – عمى المستوى العممي –أف النصوص األدبية المقبولة مسرحيا
أو القابمة لمنطؽ التمسرح (الراوية مثبل )ال بد أف تفقد ىويتيا لتكسب خصوصية بديمة)).

()1

كما تعرض محمد فراح في كتابو ''المسرح المغربي بيف أسئمة الكتابة اإلبداعية
و الممارسة النقدية'' إلى قراءة محمد بيجاجي قراءة سيميولوجية مف خبلؿ العرض  ،وقراءة
أخرى لمنص يقوؿ ((:تمؾ الصعوبات و المشاكؿ التي اعترضتو وىو يقوـ بمحاولة قراءة
بعض األعماؿ المسرحية نصوصا كانت أـ عروضا ،مثؿ صعوبة االنتقاؿ مف قراءة النص
إلى قراءة العرض وفي حالة عرضو مرات متوالية يصبح المتمقي /القارئ إزاء عروض أخرى
مختمفة في الزماف و المكاف وفي المعطيات المادية و التقنية و األدبية)).

()2

ويخصص عبد الواحد بف ياسر مبحثا عنونو ب  ":المسرح بيف النص و العرض '' ثـ ذكر
وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية التي تساىـ في صناعة الفرجة ومنيا الصورة (( تأتي الصورة
إذف في قمب الفرجة  ،بؿ إنيا قمبيا النابض وعمودىا الفقري  ،بؿ إنو ال وجود وال قيمة
لفرجة بدوف صورة )).

()3

( -)1عبد الرحماف بف براىيـ  :الحداثة و التجريب في المسرح  ،إفريقيا الشرؽ المغرب ط-1.2004ص157-
()2

 -محمد فراح :المسرح امغربي بيف أسئمة الكتابة االبداعية و الممارسة النقدية دار الثقافة  ،الدار البيضاء ط2000 1

–ص85 -

( -)3عبد الواحد بف ياسر  :عشؽ المسرح –دراسات نقدية  ،منشورات دار التوحيدي الرباط  ،ط -2011 1ص . 69 :
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أما عبد الواحد عوزري فيتطرؽ إلى اإلخراج المسرحي المعاصر مف خبلؿ أسئمة المفيوـ
والوظيفة والتطور،وكيؼ تغيرت وظيفة المخرج ،وكيؼ تطورت مف مجرد إرشادات إلى عمـ
قائـ بذاتو منيجو السيميولوجيا مف خبلؿ العرض 1ال ننسى أنو قبؿ ظيور المخرج كانت
الفرؽ المسرحية مسيرة مف طرؼ ممثميف نجوـ  ،الشيء الذي جعؿ المسرح تقترب في بعض
تجمياتو مف عممية التسمية  .وىنا ينبغي اإلشارة إلى ثبلثة عوامؿ كاف ليا دور حاسـ في
تطور اشتغاؿ ومفيوـ اإلخراج .
األوؿ  :تطور الكتابة المسرحية
الثاني :تطور التقنيات المسرحية
الثالث  :ظيور وتطور ميف ممحقة بالسينوغراؼ ،ومصمـ اإلضاءة ...

()2

ومف الكتب التي تخصصت فعبل في دراسة السيمولوجيا وكرست كؿ جيدىا لشرح عناصرىا
كتاب" مدخؿ لقراءة الفرجة المسرحية" لمحمد التيامي العماري،الذي تناوؿ فيو جمالية
العرض المسرحي ،وقراءة العرض مف خبلؿ األنساؽ المرتبطة بالممثؿ والفضاء  ،وعبلمات
بصرية أخرى عابرة لؤلنساؽ ،وعبلمات أخرى إدراكية كالعبلمات الشمية والذوقية والممسية
(( إف المسرح باعتباره شكبل مف أشكاؿ الفرجة يعد ممتقى لعبلمات متعددة  ،منيا ما ىو
سمعي  ،ومنيا ما ىو بصري  ،ومنيا ما ىو شمي  ،كالعطور و البخور ...ومنيا ما يتصؿ
بالممس و الذوؽ  ...مما يفرض عمى المتفرج استعماؿ قنوات حسية عديدة بشكؿ متزامف
أثناء التمقي :بحيث يحوؿ تمؾ الرسائؿ المتناثرة و المتزامنة إلى وحدة متبلحمة دالة ))

()3

ومف الكتب المتخصصة األخرى أذكر كتاب ''سميائيات المسرح إمكانيات المقاربة وحدود
االقتحاـ'' الذي تناوؿ مف خبللو محمد الرويضي المقاربة السميائية لممسرح ،ثـ تناوؿ إشكالية
()1

 -ينظر عبد الواحد عوزي  :تجربة المسرح دار تويقاؿ لمنشر  ،الدار البيضاء المغرب ط– 2014 : 1ص68 :

( -)2محمد التيامي العماري  :مدخؿ لقراءة الفرجة المسرحية  ،دار األماف  ،الرباط ط-12006ص .25 :
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المصطمح،وتعرض لبلتجاىات السميائية ،وأردفيا بالجوانب التطبيقية ،ومما جاء فيو :
(( ىذا الكتاب ىو محاولة لمكشؼ عف دور العبلمات المسرحية في نسج عبلقات تواصمية
واضحة بيف الخشبة و الصالة وكيؼ يمكف إدراؾ داللة العرض المسرحي وفؽ األنساؽ
السيميائية خاصة النسؽ البصري و المساني  ،كما يمكف أف تتسائؿ عف نوعية العبلقة التي
يمكف أف تربط بيف مختمؼ ىذه األنساؽ  ،ىؿ ىي عبلقة تفاعؿ وتكامؿ أـ ىي عبلقات
تفسير وتدليؿ ؟ إف األشكاؿ الذي يضعنا فيو التصور النظري  ،ىو ذاؾ المتعمؽ بالبعد
التطبيقي لممقاربة السيميائية  ،فإذا كانت السيميائيات بمفيوميا العاـ و الخاص تنتج جيا از
مفاىميا فيو الكفاية الوصفية و التفسيرية ما يمكف مف مقاربة مجموعة مف الظواىر المسانية
وغير المسانية  ،فإف السؤاؿ المفترض في ىذا العمؿ يتصؿ أساسا بكيفيات التطبيؽ
و الممارسة في ىذا السياؽ  ،يمكف أف نطرح اإلشكاؿ التالي  :كيؼ يمكف مقاربة العرض
المسرحي سيميائيا ؟))

()1

يضاؼ إلى ىذه الجيود المجبلت والدوريات المتخصصة ،وأعماؿ الممتقيات والمحاضرات
الجامعية كميا أسيمت بشكؿ واضح في تحديد المصطمح ،وفي بعض األحياف تشعبو وتعدد
مفاىيمو ،والخمط بيف المصطمحات في أحياف أخرى ،وقد ركزت ىذه الدراسات في أغمبيا
عمى:
 -1الجانب النظري،وشرح مصطمح السيمياء ،والسيميولوجيا والفرؽ بينيما وأسسيا ومرتكزاتيا
،وجيود الغرب والعرب في استنبات ىذا المنيج في المسرح العربي .
 -2الخمط بيف المصطمحات – سيميائي– سيميولوجي– داللي …مما انعكس سمبا عمي
الدرس المسرحي وتطبيقاتو عمي النصوص والعروض المسرحية .

( –)1عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ص5:
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 -3إف مفيوـ العبلمة عند الغرب يقابمو نفس المفيوـ عند العرب في الداللة واالستعماؿ،
غير أف العرب لـ ييتدوا إلي تطويره والعمؿ بو بعد األوائؿ ونقموه مباشرة عمى الغرب ثـ
راحوا بعد ذالؾ إلي الحديث عف وجوده عند أسبلفيـ العرب ،وذكروا المفاىيـ المختمفة لو
وكيؼ وجد ،والعموـ التي استخدمتو وأبرز أعبلمو ومفيومو عند كؿ عمـ .
 -4افتعاؿ الفروؽ الدقيقة بيف مفيوميف ىما في األصؿ واالستعماؿ واحد،وىما السيميولوجيا
والسيميوطيقا ،فيما متقاربتاف في المعنى ،واف اختمفنا في المنبت الجغرافي ،وميما يكف
بينيما مف فروؽ تبقى السيميولوجيا تصور نظري ،والسيموطيقا إجراء تحميمي وتطبيقي .
 -5لمسيميولوجيا عبلقة وطيدة مع عموـ أخرى كثيرة منيا المسانيات والفمسفة وعمـ النفس ،
والسوسيولوجيا والمنطؽ والفينومينولوجيا (فمسفة الظواىر) كما ليا عبلقة باالنثربولوجيا
كتحميؿ األساطير واألنساؽ غير المفظية  ،أما السميولوجيا فترتبط مف حيث المنيج بدراسة
األدب والفنوف المفظية والبصرية كالموسيقى والمسرح والسينما والتشكيؿ كما ترتبط بالشعرية
و النحو والببلغة  ،وكذلؾ باليرمونطيقا ودراسة الكتب الدينية المقدسة
 -6تيتـ السيمياء بالتواصؿ ،وذلؾ مف خبلؿ دخوليا عالـ االتصاؿ ووسائمو المتعددة  ،بما
في ذلؾ المباس والكتابة والكبلـ ودخمت في شتى مناحي الحياة السياسية واالقتصادية
و الثقافية وحتى النفسية .
 -7دخوؿ السيمياء لممسرح يعود إلى "حمقة براغ" ثـ تطورت تطبيقاتيا في المسرح لما
تمتاز بو مف غنى وخصب وتنوع في العرض المسرحي ،ما بيف السمعي والبصري
واإلدراكي ،وىو بذلؾ يكشؼ أثناء التحميؿ المسرحي عمى القدرة الفائقة ليذا المنيج في
تحميؿ الخطابات األكثر تعقيدا  ،وىذا ما يؤدي في النياية إلى اختبلؼ قراءة العرض
المسرحي عف قراءة األعماؿ األدبية األخرى كالشعر والرواية و القصة ..
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 -8توظيؼ العرب لمسيمياء في تحميؿ العرض المسرحي ومقاربتو  ،كانت تعتمد في أغمبيا
– إف لـ أقؿ كميا – عمى ما رسمو الغرب ليا مف أطر وعناصر ،لـ يتجاوزه العرب إلى
تحميؿ خصوصية الداللة العربية في ارتباطيا بالموروث العربي و الديني .
 -9كثر استعماؿ مصطمح السيميولوجيا في وسائؿ االتصاؿ وبقية العموـ األخرى  ،في
حيف قمت ىيبتو في المسرح  ،ودراستو وفؽ نفس العناصر -السينوغرافية جعؿ مف تحميؿ
تمؾ العروض مجرد إعادة لنفس الخطابات بنفس الطريقة ونفس العناصر .
وىذه بعض المبلحظات التي رأيت أف أذكرىا في ىذا الفصؿ إلنارة فكر القارئ بما توافر
لي مف عيف ناقدة وبصيرة نافذة ال ازعـ أنني سجمت كؿ المبلحظات لكف حاولت أف أكشؼ
أغمبيا حتى تتضح الرؤية ،ولتكريس ىذه النظرة اخترت نموذجا تحميميا وفؽ ىذا المنيج
اخترتو بما توفر لدي مف مراجع دوف أف أجتيد في ىذا التحميؿ ألنو في األساس يعتمد عمى
التطبيؽ ،وىو حضور عرض مسرحي ،ومقاربتو وفؽ المنيج السيميائي /السيميولوجي.
النموذج  :طعم الطين  /رسالة حب  :عالء الدين كوكش .
نظ ار لطوؿ ىذا التحميؿ وتعذر نقمو كامبل آثرت أف أتحدث عنو بشيء مف االيجاز،بداية
مف البطاقة الفنية ليذا العرض مصحوبة بممخص مركز حوؿ مضموف العرض .
البطاقة الفنية لمعرض :
الفرقة  ( :مسرح أبعاد ) مف الدار البيضاء المغرب
مسرحية طعـ وطيف عف " رسالة حب " لمكاتب السوري عبلء الديف كوكش .
 اإلعداد و السيتوغرافيا و اإلخراج  :عبد المجيد شكير . -تشخيص  :سناء الدقوـ ومصطفى قيمي
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 إضاءة  :عبد الفتاح لمكشط . موسيقى و مؤثرات صوتية  :مصطفى وردي . مبلبس و مكياج  :فتيحة سايح . المحافظة و إدارة الخشبة  :يوسؼ شكير . المغة المستعممة  :العربية الفصحى مدة العرض  60 :دقيقة . بدعـ مف و ازرة الثقافة و بالتعاوف مع المركز الثقافي كماؿ الزيدي  ،و المركب الثقافيثريا السقاط .
 إنتاج  :مسرح أبعاد شراكة مع المركز الوطني محمد الخامس . مسرحية " طعـ وطيف" ىي العمؿ التاسع لمسرح أبعاد بعد مسرحيات  (:الجسر  ،حمـليمة دـ  ،اليشيـ  ،يوـ مف زماننا  ،بروتوكوؿ  ،كبلـ الميؿ  ،نيكاتيؼ  ،ظؿ الغزاؿ)  ،ويبقى
القاسـ المشترؾ بيف كؿ ىذه األعماؿ أنيا قدمت بالمغة العربية الفصحى.

()1

 ممخص مضمون العرض :تبدأ أحداث المسرحية مف المحظات األخيرة كانت غرؽ سفينة سياحية  ،وكاف مف نتائجيا
لقاء فجائي عمى ضفاؼ البحر في جزيرة ميجورة بيف امرأة مف " ببلد الرخاـ " ورجؿ مف
ببلد " الحجر" باعتبارىما الناجييف الوحيديف مف الحادث  ،فالمرأة ممثمة مشيورة تدعى "
مرمر" والرجؿ عامؿ بسيط عمى ظير الباخرة يسمى " صخر" يجد االثناف نفسييما وجيا
لوجو في مكاف محايد  ،ويحمؿ كؿ منيما أحقادا لآلخر ؼ" مرمر " مف أرض الرخاـ تحمؿ
( - )1عمر الرويضي  :سيميائيات المسرح ص 101 :
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الضغينة ألىؿ" أرض الحجر " وترى أنيـ آدميوف أجبلؼ  ،أوغاد ،وارىابيوف يتربصوف
بأرض الرخاـ وأىميا أما " صخر " فيو ذلؾ العامؿ مف أرض الحجر  ،يعادي ببلد الرخاـ
ويعتبر أىميا متكبريف يحتقروف بمده وأىمو ،وأف عجرفتيـ وتكبرىـ بسبب األحقاد
و الصراعات التي تطاليـ .
كؿ منيما يحمؿ تيما لمثاني ويياجمو  ،األوؿ يفتخر ويتطاوؿ و الثاني يشمت و يستيزئ ،
يستمر الصراع في قالب درامي ال يخمو مف حس فكاىي راؽ  ،وىو الصراع الذي سينتيي
بينيما حيف يدركا أف الطيف ىو أصؿ الحجر والرخاـ – منو تولد الحجر – ومنو يتشكؿ
الرخاـ – ومف ثـ لـ يعد ىناؾ مبرر لعجرفة الرخاـ وال لصبلبة الحجر ورغـ تبايف االنتمائيف
تصير الجزيرة تماسا لمقاء بيف متناقضات  ،ومجاال لمبوح و التعايش  ،لذلؾ يتمسكاف
بالعيش عمى ىذه األرض المحايدة .
وفي ظؿ القناعات الجديدة تمكف ليما أف يتخميا عف التعصب لبلسـ ولبلنتماء ويتمسكاف
باإل نساف في بعده المطمؽ و يؤمناف بو حتى العمؽ ألنيما أدركا في النياية جوىر الحياة ،
وتذوقا معا طعـ الطيف.وفي النص األصمي " رسالة حب " لمكاتب السوري عبلء الديف
كوكش تتمخص قصتو المسرحية بيف عامؿ سوري وممكة جماؿ لبنانية في جزيرة نائية
وميجورة بعد غرؽ الباخرة التي كانا عمى متنيا مع مجموعة مف الركاب  ،ويتناوؿ عبلء
الديف كوكش في نصو المشاعر المتناقضة التي يخفييا أو يعمف عنيا كؿ طرؼ اتجاه اآلخر
 ،عمى خمفية االنتماء إلى البمديف المتجاوريف  ،وتداخؿ تاريخ العبلقة بينيما وصوال إلى
المحظة االستثنائية المشتركة التي يعيشانيا عمى الجزيرة المعزولة عف العالـ  ،حيث تختمط
المشاعر بيف الحذر والخوؼ والكراىية المضمرة وصوال إلى الحب الذي يولد في آخر
المسرحية ليؤكد أف قدر السورييف والمبنانييف الحقيقي و التاريخي ىو الحب ال الكراىية .

()1عمر الرويضي  :سيميائيات المسرح ص 103/102:
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وىو عرض ناجح عمقت عميو الصحؼ و المجبلت وكتبت حولو المقاالت  ،كميا
متوىمة بفكرتو وجودة إخراجو  ،احترافية ممثميو (( في سياؽ التعميؽ عمى عرض مسرحية "
طعـ الطيف" أتيح لنا اإلطبلع عمى أزيد مف أربعة عشر مقاال صحفيا – موزعة بيف
الصحؼ الورقية وااللكترونية الوطنية و العربية ،وحيف قراءة وتحميؿ ىذه المقاالت نبلحظ أف
القاسـ المشترؾ بينيما أنيا نوىت بفكرة العرض ومضامينو وباحترافية اخراجو وبصدؽ أداء
ممثميو ))

()1

ولمزيد مف االطبلع عمي المقاربة التحميمية السيميولوجية ليذا العرض البد مف العودة إلي
كتاب"سيميائيات المسرح" ففيو تفصيؿ واؼ ،وشرح طويؿ يمتد إلي ثمانيف صفحة ،يقؼ
خبلليا صاحب الكتاب عمي السينوغرافيا وجسد الممثؿ واإليماءة واألزياء والمؤثرات الصوتية
واإلضاءة والماكياج .
السينوغرافيا والنص البصري:عاد الناقد الرويضي إلى الشريط المسجؿ لمعرض المسرحي
حيث يمتقى السمعي بالبصري ،لينتج رسائؿ مثيرة تزيد مف تميؼ المتمقي لفيـ خطاب الخشبة
وتفكيؾ شفراتيا ،قبؿ أف تبدأ المغة المنطوقة والمسانية بوظيفتيا ،ويذكر الناقد أف المتمقي يجد
نفسو أماـ مجموعة متنوعة مف األفعاؿ والعبلمات واإلشارات ،فيو يحدث تحديا في طريقة
تمقينا لؤلشياء ،وينزع الغشاء عف أعيننا ويبصر ما خفي عف عيوننا قبؿ ظيور الممثميف
عمى الركح .ويقوؿ الناقد أف دالالت العرض واشاراتو التي تحاوؿ إشراؾ المتمقي في الحدث،
أما الديكور فإنو ال يقوـ بأي فعؿ في المسرح ،فيو يشكؿ مجاال محددا والتقاء ذاتي ،أما ما
يربط الخشبة بالعالـ فيي العبلقات التواصمية مف خبلؿ التواصؿ الذي يحتـ الطرفيف ،وحتى
األفعاؿ الصغيرة مف ىميمات التي يؤدييا المتمقي ىي مف صمب العممية المسرحية ،فاألكيد
أف المتفرج قبؿ العرض ،وىو جالس يطرح عشرات األسئمة عف العرض الذي سيشاىده،
وبيذا فإنو يخمؽ قيادة تربطو بالخشبة تسمى التواصؿ.
()2
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وقد قدـ لو الناقد الرويضي قراءة سيمولوجية بداية مف تقسيـ النص الدرامي ليذا العرض
إلى أربعة فصوؿ ،الفصؿ األوؿ يبدأ ب(برولوغ) وضعو الكاتب ليقدـ تصو ار لممخرج .حوؿ
كيفية تنظيـ الخشب ة وىو يتصؼ(البرولوغ) باالختزاؿ ،يقوؿ (جزء مف التمة تشرؼ عمى
شاطئ جزيرة مرمر مستمقية مف تعبيا يدخؿ بعدىا صخر مستطمعا المكاف يمبس لباس
()1

البحارة ينتبو إلى مرمر يحاوؿ إيقاظيا..تقوـ فزعة

وقد حمؿ الناقد قطع الديكور الموضوعة عمى الخشبة بشكؿ عشوائي منيا الطبيعية
ومنيا االصطناعية ،وقد أثارت انتباىو قطعتاف صخريتاف كبيرتا الحجـ تحيبلف عمى
مغارتيف صغيرتيف.
فالقطعتاف الكبيرتاف توحياف بالرىبة والخوؼ في نفس المتمقي وتعكس اإلحساس
بالغربة ،وقد رافقتا العرض حتى نيايتو.
أما المغارتيف الصخريتيف فييما غصناف حديثا لمتقطيع ،وطاولة بيضاء صدئة وبجانبيا
كرسييف ببلستكييف ..وىناؾ قطع أخرى كبيرة ذكرىا الناقد كانت تؤثث الخشبة ،وبتساؤؿ
الناقد عف كؿ ىذه العناصر عمى خشبة المسرح وعند داللتيا ،وكيؼ استقبميا المتمقي،
واألكيد أنيا لـ توضع اعتباطا((.وىي ال تغير إال مف خبلؿ انشغاليا مع كؿ عناصر
العرض ،وىنا يطرح الناقد سؤاال جوىريا ،ىو ىؿ ىذه العناصر كافية بالنسبة لممتمقي كي
يدرؾ دالالت العرض ومضامينو المسبقة؟ وال يمكف أف يكتمؿ الخطاب المسرحي إال
بحضور الكممة/النص ،أما الديكور فوظيفتو إضفاء قدر مف الواقعية عمى تمؾ الوقائع
وتغريب المتمقي منيا ويعمؽ الناقد عمى ذلؾ كؿ شيء عمى الخشبة يدور واقعيا الديكور
واإلضاءة ،والمؤثرات الصوتية ..كؿ ىذه األشياء وفي جميع الحاالت ترمز إلى أشياء
أخرى ،بمعنى آخر العرض المسرحي ىو مجموع العبلمات ،فالممثؿ يمثؿ شخصية درامية
والمشيد يمثؿ المكاف الذي يتكشؼ فيو النص ،واإلضاءة المعتمة ترمز إلى الميؿ ،وتدؿ
()1
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الموسيقى عمى الحدث ...إذف وظيفتو في اإلشارة إلى شيء آخر))

()1

واألشياء الموجودة

عمى المسرح ليا وظيفتاف :تتمثؿ األولى في إعطاء وصؼ أيقوني لمشخصيات المسرحية
ولمكاف العرض ،والثانية تتمثؿ في االشتراؾ في النعؿ الدرامي.
ويرى الناقد الرويضي أف كؿ ما ىو فوؽ الخشبة موجو بالدرجة األولى إلى المتمقي
واليدؼ مف ذلؾ ىو خمؽ العبلقة التواصمية بيف الركح والصالة أي بيف العرض والمتمقي،
وتأثيث الخشبة ال يتحمميا المشرفوف عمى العرض فقط ،بؿ يتحمميا المتمقي الذي يفترض
فيو أف يكوف عمى دراية بالشفرات الموظفة في العرض مسبقا ،وحتى واف كاف العرض
متقشفا بأنساقو العبلماتية وأدواتو الفنية ،لكنو يكوف ذا قدر كبير مف الثراء الداللي الذي
تتحقؽ مف خبللو االستجابة الجمالية ،فالجميور في بنية العرض المسرحي غير معني فقط
بما يحدث عمى الخشبة ،فوجود ىذه األشياء ليا معنى محدد ووجود محدد تؤثر في
الجميور باعتبارىا أشياء تختمؼ عما ىي عميو في الواقع ،وىذه األشياء تمعب دور
اإلرشادات المسرحية بالنسبة لمجميور .أما في العرض فإنيا تكسب ميزات وخصائص ال
تتمتع بيا في الحياة الواقعية ،ويحدث ذلؾ بفضؿ الممثؿ الذي يبعث فييا الحياة ويغير
داللتيا مف داللة إلى أخرى حسب حاجة الممثؿ ،كما أف تنوع تمؾ األشياء يؤدي تشابؾ
الدال الت .وكمما تحررت العبلمة مف وجودىا الطبيعي المألوؼ ،أصبحت أكثر دينامية .إذف
فالمتمقي أماـ خطاب مسرحي أو عبلمة كبرى تتشكؿ مف فنوف بصرية سمعية حركية،
والعرض ليذه الفنوف يكوف بوتقة تصريفيا جميع العبلمات السيميائية وتصبح أكثر داللة،
وتنوعا في التأويؿ حسب طبيعة المقاربة اإلخراجية.
ويصفؽ عمييا أثناء العرض ويبدي رضاه التاـ في ذلؾ ،أو ردود الفعؿ ىذه نابعة
مف توافؽ وتواصؿ مسبؽ مما يشاىده واذا كاف العكس سنشيد ردة فعؿ معاكس ومغاير،
وصورة العرض ال تكتمؿ إال حيف يندمج السمعي بالبصري ،أي التوافؽ بيف ما يسمعو
()1
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المتمقي وبيف ما يراه .ألنيا توىـ المتمقي بالمكاف الذي ىو فيو ،وىنا يكوف المتمقي مييئا
لنقد العرض وفؽ المنطؽ التأويمي .وىذا يعني نجاح التواصؿ بيف العرض والمتمقي .وال
يمكف الحكـ إطبلقا عمى التواصؿ بيف العرض والمتمقي في غياب الممثميف مف ناحية ،وقبؿ
أف يبدأ العرض مف ناحية أخرى.
ويرى الناقد الرويضي أف كثرة العناصر والمعطيات تؤدي إلى تعدد االحتماالت،
ومعيا تكثر الدالالت مما يؤدي إلى كثرة التأويبلت التي تعمؿ عمى تشويش المتمقي ،لذلؾ
يستحسف التقميؿ مف الديكور قدر اإلمكاف ،حتى يدرؾ الجميور رسالة العرض بشكؿ
صحيح ،وىذا ال يعني أف يمجأ المخرج إلى الوضوح المفرط ،ألنيا تفقد العرض عمقو ،وانما
تحافظ عمى مسافة يكوف فييا المتمقي قادر عمى فؾ شفرات العرض بما يحقؽ االستجابة
الجمالية ،فبل يجب أف يكوف الوضوح المفضوح ،أو االنغماس في الغموض ،وقد أيد الناقد
مجموعة مف المبلحظات عمى ىذا العرض في الجانب السينوغرافي أحاوؿ إجماليا فيما
يمي:
 -1أف العرض بدأ مكثفا اعتمد فيو عمى السرعة والمفاجئة ،وتوحيد كؿ العناصر التقنية في
بوتقة واحدة مف خبلؿ اإلضاءة وجسد الممثؿ ولغة النص كؿ ذلؾ سبب الدىشة واالنبيار
لدى الجميور ،الذي يزيد مف تركيزه وانتباىو ،حتى يتمكف مف فؾ شفرات العرض.
 -2تنمية النص المسرحي ومحتوياتو مف خبلؿ شكؿ الفضاء المسرحي كمكوف رئيسي ومف
خبلؿ الروابط التي قدمت وصفا دقيقا لعمؿ الشخصيات أثناء الحوار التداولي أو الجانبي
امتثاال الميتانصية المرفقة بالمقاطع الحوارية ،ومف ثـ يتشكؿ الفضاء الدرامي مع النص
وفواعمو في جممة مف األنساؽ السيميائية التي تشكؿ رسالة غير لغوية أي تشكؿ ثبلث
مستويات :مستوى الوظائؼ ،مستوى األفعاؿ ،ومستوى اإلنشاء.
 -3بناء الخشبة وخضوعيا لتحديدات فيزيائية ومعمارية ،صارمة ال يعني التحكـ في داللة
العرض وفي حركة الشخصيات.
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 -4لجوء المخرج إلى توظيؼ قطع الديكور عمى خشبة المسرح مف أجؿ إضفاء الواقعية
عمى العرض.
 -5إف البعد السيميائي لمخشبة نستخمصو مف كونيا مكانا دراميا-أي أف الممثؿ ليس
شخصا يتكمـ ويتحرؾ عمى الخشبة وانما وظيفتو أف يدؿ عمى شخص ما في نص درامي.
-6قدمت لنا المعطيات األولية لمخشبة عدد ال متناىي مف الدالالت أي أف الفضاء
المسرحي ال يشكؿ فشاء التواصؿ فحسب بؿ موضوع ىذا التواصؿ بيف المتفرج والممثؿ
حامؿ رسالة النص.
 -7ىناؾ ميزة في تحديد داللة األشياء المؤثثة لمخشبة في ىذا العرض مف خبلؿ خياريف:
األوؿ :تقوـ بموجبو قراءة سيميائية داللية لمعناصر المادية المشكمة لمخشبة مع إقصاء
المكونات األخرى المشكمة لمعرض المسرحي كاإلضاءة والمؤثرات الصوتية.
الثاني :يمكننا مف خبللو تحديد دالالت تمؾ األشياء أثناء العرض ،وبناء عمى ماتعنيو
المكونات األخرى ،ومف ثـ تشكؿ ىذه العناصر جزءا مف رسالة العرض ،وىذا غير صحي
في نظر الناقد عمر الرويضي.
 -8فضؿ الناقد الرويضي الخيار األوؿ لسببيف :ألف دراسة تمؾ األشياء منفردة يمكف
التحكـ فييا في عناصرىا الحقيقية واألصمية غير المتغيرة .والثاني أف ىذه األضواء ال
تحتفظ بداللتيا األـ أثناء العرض .بؿ تصبح متغيرة في إطار ما يسمى ديناميكية العبلمة.
 -9النظرة األولية لمخشبة تحمؿ المتفرج بعيدا عف البناء المعماري الجالس فيو ،إلى جزيرة
ميجورة لـ تطأىا قدـ إنساف ،توىـ الخشبة المتمقي أنو أوؿ الزائريف ،وكؿ المؤشرات تؤكد
ذلؾ مف خبلؿ ديكور الخشبة.
والناقد سبؽ وأف ذكر أف العرض مبدأ مكثؼ واعتمد عمى المفاجئة لكنو يعود عف رأيو سيوا
أو قصدا-في قولو((منذ بداية العرض تطرح الخشبة عمى المتمقي أسئمة استف اززية تجعمو قمقا
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مما يشاىده -غير أنو يجد نفسو ممزما بانتظار ظيور أحد الممثميف كي يخمصو مف التيو
()1

الذي يعيش فيو أماـ ىذه الديكورات الجامدة وأما األشياء الصامتة))

 -10ولـ يبدأ العرض المسرحي بإظيار الخشبة أوال ،بؿ فضؿ مخرجو توظيؼ المؤثرات
الصوتية وتقديميا عمى كؿ العناصر األخرى المشكمة لمعرض المسرحي ،العتبارات يدركيا
المخرج أكثر مف غيره ،حتى يشد انتباه المتمقي سمعيا وجعمو مرك از انتباىو عمى الخطة
العرض األولى قصد متابعة وخمؽ عنصر المفاجئة مف خبلؿ اإلدراؾ بالصوت ثـ بالصورة.
 -11ظيور الخشبة بشكؿ تدريجي ،ويعود ذلؾ لئلضاءة ،التي جعمت المتمقي يتحسس
عناصر الخشبة بصريا وبشكؿ تدريجي حتى ال يتفاجأ بالكـ اليائؿ مف الرسائؿ التي تنتظر
متمقييا ،وقد يساء فيميا ،وىذا ما ترؾ المخرج يحقؽ مف خبلليا اندماجا تاما بيف المتمقي
والخشبة مف بداية العرض.
 -12يرى الرويضي أف مف خبلؿ ىذا العرض يظير وعي مسبؽ لدى المخرج بمشاكؿ
التواصؿ المسرحي ،وما تشكمو المحظات األولى لمعرض في أية مسرحية ،وبقدر ما تشد
المتمقي إليؾ في بداية العرض بقدر ما تحقؽ انتباىو إلى نياية العرض.
 -13تظير أىمية العناصر المؤثثة لمخشبة مف خبلؿ إنتاجيا لرسالة فكرية وجمالية يعبر
بيا بأشياء مادية واقعية ،مف أىميا الديكور ،اإلضاءة ،المؤثرات الصوتية ،التمثيؿ ،األزياء.
أما فيما يخص ىذا النص الدرامي والرسالة الصوتية ليذا العرض ،فيمكف أوال أف
تعتبر أف النص الدرامي يتميز بازدواجية التواصؿ .ألننا أماـ مرسؿ واحد وىو المتمقي،
ومتمقييف /مخاطبيف اثنيف في نفس الوقت ىما (ممثؿ آخر ومتمؽ آخر ىو (المشاىد
العرض) ،وفي التحميؿ أي نص مسرحي ال بد مف وجود صعوبات ،يضاؼ إلى ذلؾ أف
كؿ نص مسرحي ىو في جوىره خطاب أدبي متخيؿ ((ال يمكف تحميؿ نص مسرحي معيف
دوف ذكر بعض الصعوبات التي تعترضو ،والمتمثمة في كونو يعمؿ بوصفو بناء تركيبيا

( )1

عمر الرويضي :سميئيات المسرح ،ص .118
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تتشكؿ إلى جانبو عبلمات أخرى كاإلضاءة والموسيقى ..ليشكبلف في نياية األمر نسقا
مركبا يشكؿ خطاب العرض المسرحي ككؿ .وعند الحديث عف سيميائيات النص نتحدث
عف عنصر منفصؿ عف عناصر العرض األخرى ،ورغـ ىذه العزلة التي يمكف أف نفرضيا
عمى النص ،إال انو يمثؿ عبلمة كبرى ،وبتأمؿ النص المسرحي الذي بيف أيدينا ،ويبلحظ
في جوىره أنو خطاب أدبي متخيؿ جرى تطويعو لفعؿ المسرحية مع احتفاظو بالقيمة
الدرامية التي تمثؿ العبلقة الدالة عمى تنامي الصراع الدرامي ،فأضحى قريبا مف منطقة
التمسرح ،وىو ما جعمو حامبل لكـ متنوع مف العبلمات المنتظمة وفؽ سياؽ محدد تمميو
الطبيعة البنائية لمنص نفسو وتحدده الضرورة الدرامية المشروطة بمنطؽ العرض والتمقي
ضمف ارىنية العرض ،أو التواصؿ الذي ينبغي أف يكوف حيويا ومؤث ار في المتمقي بنحو
إيجابي ،لقد مثؿ ىذا النص دوما حكمة االتصاؿ األساسية بيف الخشبة والصالة))

1

وقد اختار مخرج العرض(طعـ الطيف) المغة العربية الفصحى باعتبارىا خطابا منطوقا.
وقد شكؿ مفارقة عجيبة؛ إذ إف شخصيات المسرحية أجانب لكف اختار ليـ المغة العربية
ينطقونيا بسبلسة وطبلقة ،وىو ما أثار لدى الناقد (عمر الرويضي مجموعة مف المفارقات:
 لقد استطاعت المغة العربية الفصحى أف تجعؿ العرض يتدفؽ شعرية ،وايحاء ،حيثأصبح المشيد المسرحي مثقبل باألجواء المغوية الشاعرية التي خيمت عمى الشخصيات
المسرحية مف خبلؿ شخصية(صخر) التي جاء حوارىا ومنولوغيا مفعـ بالحماس ،ويفيد
بالببلغة واإليحاء ورىافة الحس.
 جعؿ الشخصيات األجنبية تتحدث المغة العربية الفصحى بطبلقة في العرض اختيارصائب مف طرؼ المخرج ،ألف الحديث بمغتيف مختمفتيف ،سيشوش عمى المتمقي ،ويؤثر مف
ثـ عمى البعد الجمالي لمعرض بشكؿ عاـ.
 -الحظ الناقد الرويضي قصر في الحوار بيف الشخصيات باستثناء بعض المنولوغات.

()1

المرجع السابؽ ،ص.121-120 :
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 حينما نتحدث عف النص ونعزؿ عف باقي المكونات المسرحية المرافقة لو في العرض– في رأى الرويضي -فنحف ننسمخ ضمنيا مف المسرح ،ونتجو صوب النص األدبي ونكوف
بذلؾ أماـ نصيف ،نص رئيسي ،ويتمثؿ في األلفاظ والعبارات التي تنطقيا الشخصيات،
ونص ثانوي يتمثؿ في اإلرشادات المسرحية التي يوردىا المؤلؼ ،فتختفي ىذه أثناء العرض
ويحؿ محميا مؤثثات الخشبة ،وحركة الممثؿ الجسدية ،إذا فيي ال تدرؾ إال عند قراءة
المسرحية.
وقد اقترح الناقد عمر الرويضي لمسرحية (طعـ الطيف) قراءة سيميائية اعتمادا عمى نماذج
لغوية تحكـ البنيتيف السطحية والعميقة لمسار النص المسرحي واستثمر في ذلؾ (نظرية
التمفصؿ المزدوج) ألندري مارتيني  Andrée Martinetومف خصوصيات ىذه النظرية أنيا
تنظر إلى أي خطاب ميما كاف نوعو أو جنسو عمى أنو يقبؿ التشكيؿ في تمفصميف كبيريف
ىما:سمي األوؿ  première articulationأي التمفصؿ األوؿ وسمي الثاني deuxième
 articulationأي التمفصؿ الثاني.
 يدرؾ بالتحديد المساني في التشكؿ األوؿ الوحدات الدالة :وىي وحدات صوتية تقبؿالتجزئ إلى وحدات أقؿ منيا.
 يدرؾ في التشكؿ الثاني الوحدات الصوتية المميزة وائتبلفيا يعطي التمفصؿ الثاني.ويرى الرويضي أف أي دراسة سميائية لمكونات النص المسرحي تعتمد أوال وبشكؿ
خاص عمى الوحدة األساسية لمنص ،وىي العبلمة المسرحية أو الطريقة التي يشتغؿ فييا
أنساؽ العبلمات مف أجؿ إنتاج كمعنى ،ألف النص المسرحي ال يدرؾ إال بحدوده
()1

الفضائية

()1

وليذا قسـ الناقد في قراءتو ليذا العرض اإلرشادات والرموز إلى عدة تمفصبلت،

ينظر عمر الرويضي  :سميائيات المسرح ،ص.122:
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وتعد حقوؿ داللية ،ولكؿ تمفصؿ وحدات سميائية  unité sémiotiqueجسدىا في
التمفصبلت التالية:
 التمفصؿ األوؿ :سيميائية العنواف. التمفصؿ الثاني( :صخر ،مرمر ،جبر ،ثريا) ،االسـ باعتباره عبلمة. التمفصؿ الثالث :العبلمات الدالة عمى الحالة النفسية لمشخصيات. التمفصؿ الرابع :الوحدات السيميائية الدالة عمى الغربة والضياع. التمفصؿ الخامس :الوحدات السيميائية الدالة عمى التحوؿ إلى الحب وانفراج األزمة. التمفصؿ السادس :الوحدات السميئاية الدالة عمى أصؿ اإلنساف /أو حؿ العقدة.وقد تبيف الناقد مف خبلؿ ىذه الوحدات /التمفصبلت أف النظاـ التسمسمي في مسرحية (طعـ
الطيف) ىو تفاعؿ منطقي لسير األحداث ،ويرى أيضا أف المؤلؼ قد حرس عمى تطور
األحداث بشكؿ واضح ،ورصد تفسيراتيا بناء عمى ما تقوـ بو الشخصيات ،وبناء عمى
أفعاليا وسموكياتيا االجتماعية والثقافية المتناقضة ،العربي مقابؿ الغربي ،التأخر مقابؿ
التقدـ ...ويستمر الصراع بيف المتناقضيف إلى أف يدرؾ كؿ واحد منيما حاجتو لآلخر
فيتحوؿ –في األخير -الحؽ إلى حب والصراع إلى تكامؿ ...إلخ.
 التمفصل األول :سميائية العنوان :ىو بوابة النص التي تمدنا بالمعاني الدالة التي نجدىاداخؿ ىذا النص ،وىي تعمؿ عمى مساعدة المتمقي في فيـ النص وقد رأى (عمر الرويضي)
أف عنواف المسرحية يمثؿ مؤش ار قويا عمى ما يمكف أف نصادفو في النص والحظ أنو جاء
غامضا ،وغير صريح في داللتو ،وىو عنواف مستفز وقد أدرؾ الناقد المعاني المعجمية
المختمفة (لمطعـ) و(الطيف) كؿ كممة وداللتيا عمى حدة ورأى أف ىذا العنواف ال يعطي
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الداللة أو العبلمات القطعية حوؿ طبيعة العرض ومضامينو ويحتاج مؤشرات أخرى حتى
يحقؽ التواصؿ بيف الخشبة والصالة.
 التمفصل الثاني :سخر ،مرمر ،ثريا ،جبؿ ،االسـ باعتباره عبلمة :ويرى الرويضي أفاختيار أسماء الشخصيات المسرحية مف طرؼ الكتاب ال يكوف بالصدفة بؿ يحمؿ أبعادا
سميائية ،فيو يكشؼ أبعاد الشخصية النفسي وانتمائيا الجغرافي وتوجييا الديني ،ومستواىا
االجتماعي ...ويعتبر االسـ امتداد لؤلحداث وتطو ار ليا والنص (طعـ الطيف) يتكوف مف
ممثميف وأربع شخصيات ىـ :مرمر ،صخر ،ثريا ،جيؿ ،ويرى الناقد في داللة ىذه
الشخصيات فػػ(مرمر) نوع مف الرخاـ األبيض يستعمؿ لمتزييف و(صخر) اسـ عربي يدؿ
عمى لقوة وىو داللة عمى الصخرة أيضا أما (ثريا) فمشتؽ مف الكواكب والنور و(جبؿ) مشتؽ
مف الضخامة والكتؿ الصمبة .وتمتقي كؿ ىذه الشخصيات المتناقضة عمى صعيد واحد
فمرمر مف ببلد التقدـ وصخر مف ببلد الحضيض حيث الخشونة والقوة والسؤاؿ الذي طرحو
الناقد ىنا :ىؿ يكوف حوار بيف ىاتي الشخصيتيف ،وىؿ يمكف ليذا الحوار أف يتطور؟ ومف
الذي سيتغير في األخير؟ وأماـ ىذه التفاصيؿ يتسائؿ الناقد عف موقؼ المتمقي مف ىذه
المؤس رات باعتباره المستيدؼ األوؿ .واإلجابة عمى ىذه األسئمة يجب متابعة العرض حتى
يجد فيو القارئ ما يرضيو.
 التمفصل الثالث :العبلمات الدالة عمى الحالة النفسية لمشخصيات :والحكـ عمى ىذهالشخصيات يكوف بناء عمى ما تتمفظو وقراءة سميائية لممقاطع الحوارية لشخصيات النص
نستطيع أف نتخيؿ مف خبلليا البناء االجتماعي والثقافي والنفسي ومف خبلؿ مقاطع
المسرحية يبدو صخر منبير ومصدوـ رغـ غربة المكاف فيو سعيد ،أما مرمر فيي متكبرة
متعجرفة رافضة وممتنعة ،ويعكس إعجاب صخر بمرمر تبعية العرب لمغرب واعتب ار ببلد
الرخاـ نموذج يجب أف يتبع ويحاكى ويقتدى بو .وقد وضع الناقد (عمر الرويضي) جدوال
لخص فيو أىـ السمات النفسية واالجتماعية لمشخصيات الورقية.
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 -1مرمر :مف ببلد الرخاـ ممثمة مشيورة متعممة ،خائفة ،مترددة ،متورطة تحاوؿ التخمص
مف الوضع ،متكبرة متعجرفة ،تنظر إلى اآلخر باحتقار ،ال تؤمف باآلخر ،أنانية متطاولة،
متذمرة مف الوضع.
صخر :عامؿ احتياطي في السفينة ،غير متعمـ غير واثؽ مف نفسو ،خشف ،تقميدي،
إرىابي ،معجب باآلخر ،عاشؽ يرغب في بقاء الوضع عمى حالو ،ضعيؼ الشخصية
طيع ،غير
مستسمـ ،خاضع مذؿ لنفسو ،منبير ،متكمؼ ،حالـ ،ساذج ،بميد،خدوـّ ،

متحضر ،قاس ،متحمس ،مندفع ،يرضي اآلخر ،مقابؿ تيميش نفسو.

()1

التمفصل الرابع :الوحدات السيميائية الدَّالة عمى الغربة والضياع وتتجمى ىذه الغربية مف
خبلؿ اتجاه الشخصيف مف الغرؽ ،ورفض الشخصية الثانية محاورة الشخصية األولى أو
حتى ربط عبلقات نفسية معيا ،فيذا كاؼ ألف يسقط المتمقي في براثف الغربية والضياع،
ويعمؽ تمؾ الغربة محاولة (مرمر) االتصاؿ بياتفيا النقاؿ ،وىذه الحركة موجية إلى المتمقي
(تخبره فييا عف غربة المكاف) وتيمة الغربة والضياع التي تميز حي از كبي ار مف النص ال
تكتشفيا مف خبلؿ الشخصيات في بعدىا الجغرافي أو المكاني ،وانما مف خبلؿ الغربية في
الحب ،فخوؼ مريـ ليس مف الجزيرة بؿ مف صخر الذي لـ يعرؼ كيؼ يستميميا ،وعمى
القارئ ىنا أف يتساءؿ عف المخرج ،ىؿ يبرز حدث جديد ،أـ يستمر األمر عمى حالو إلى
غاية ظيوره في آخر المسرحية وتبدأ األحداث في االنعطاؼ مف خبلؿ اطمئناف (مرمر)
إلى (صخر) فيو رمز الحماية ليا ،مف خبلؿ الوحدة التي تحسيا عند غياب صخر.
التمفصل الخامس :الوحدات السيميائية الدالة عمى التحول إلى الحب وانفراج األزمة :يرى
الناقد أف المقطع األخير بدأت تموح في األفؽ بوادر التواصؿ واالتفاؽ بيف الشخصيتيف،
وتزوؿ (مرمر) مف برجيا العالي ،الذي يمثؿ استجابة لثقافة المجتمع الذي عاشت فيو ،وأف
()1
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العربي ما ىو إال خادما ليا ،وىنا تنعدـ إمكانية التوافؽ النفسي معو ،وبرزت بعدىا (تيمة
متناقضة) لسابقتيا ،حيث بدأت مرمر تنزاح بشكؿ صريح عف قناعاتيا ،بعد أف صحح
الزمف أفكارىا ...وفي مقابؿ إلحاحيا عمى البقاء بجانبو واصرارىا عمى تغيير نمط حياتيا
وبروز االبتسامة عمى شفاىيا تكشؼ عف ما يأتي بعدىا.
تغير رمزي إشاري المبلحظ في الشخصية المعنية (مرمر)
وىذا التغير ىو ّ

((وبمبلحظة بصرية بسيطة لممقطع السابؽ -،كما يرى الناقد -نجده ممتمئا عف آخره
باإلرشادات المسرحية واإلشارات والحركات الجسدية التي تعكس الحالة النفسية
لمشخصيتيف ،إذ نممس بجبلء واضح المفارقة المسرحية أماـ سمات أخرى ضدية مناقضة
لسابقاتيا ،الحب بعد الكراىية ،الرغبة بعد الحقد ،الحماس بعد الجمود ،القبوؿ بعد الرفض،
التوافؽ بعد التنافر ،العشؽ بدؿ الكراىية ،التواصؿ عوض الرفض))...

()1

وىذه الشخصية تكشؼ سوء الفيـ الكبير الذي يتبناه اآلخر حوؿ كؿ ما ىو آت مف
الببلد العربية ،وبناء عمى تنشئتو االجتماعية والثقافية ،فإف العربي ىو نموذج البداوة
والتخمؼ ،والتقميد ،وىو تفكير خاطئ مف خبلؿ قولو :إنو خدوـ محترـ شريؼ عاشؽ ،ولكي
يفيـ اآلخر ىذه القناعات اعتمد المخرج عمى توظيؼ عامؿ الزمف مف أجؿ اإلقناع.
التمفصل السادس :الوحدات السيميائية الدالة عمى أصل اإلنسان/أو حل العقدة
يرى الناقد أف نياية ىذا النص جاءت سعيدة ،ونيايتيا لـ تكف متوقعة ،إذا عممنا ذلؾ
تغيرت
التبايف الشاسع بيف الشخصيتيف ،وبالنظر إلى البنية الكمية لمنص ،فإف (مرمر) قد ّ

كثي ار بشكؿ يثير االستغراب ،حيث انقمبت الكراىية إلى حب ،واستطاع (صخر) أف يغير
مف قناعاتيا ويطمعيا عمى جوىر الرجؿ العربي عف قرب ،ومف خبلؿ المقطع األخير

يكشؼ الناقد أف سموكات اإلنساف والتصورات المرسخة في أذىاف البشر ،ىي تصورات
()1عمر الرويضي ،سيميائيات المسرح  ،ص .136
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ممقنة ،فاإلنساف يولد عمى الفطرة ،ويجد بعد ذلؾ العادات والتقاليد االجتماعية التي ال تترؾ
لو فرصة االختيار ،فتغرس فيو ثقافة الحقد وتضع لو الحدود ،وتخمؽ الفوارؽ ،فيستجيب ليا
يقوؿ الناقد عف ىذا النص(( :إف النص الذي بيف أيدينا ،أقؿ ما يقاؿ عنو ،أنو جاء بالغ
اإلتقاف ،وال يمكف لكاتبو إال أف يكوف متمرسا عارفا بتضاريس الخشبة ويتقف التمييز بيف
سيوليا ومنحدراتيا ،فبغض النظر عف سيرورة األحداث ،يبلحظ أف حوار النص خضع إلى
الغربمة والتدقيؽ والتمحيص ،أما المغة فكانت ذات طابع مركز ومعبرة تعبي ار مباشرا ،ال
استطراد فييا وال غموض ،ألف المتمقي/المتفرج ال يممؾ الفرصة لمبلحقة المعاني ،أما
العبارات المسرحية فشأنيا شأف المغة ،تميزت باالختزاؿ واالختصار ،بشكؿ يفسح المجاؿ
لممثؿ أف يطمقيا بعفوية ،فكانت سميمة النطؽ تحمؿ جرسا رنانا يصيب السمع فيحرؾ
األفئدة ،ويثير المشاعر بما يطرحو مف أفكار وبما يقدمو مف قضايا مف خبلؿ انسجاميا مع
الموقؼ المسرحي كي تتحقؽ الوظيفة األىـ لممسرح وىي وظيفة التواصؿ)).

()1

وتساءؿ الناقد (عمر الرويضي) عف مدى تحقيؽ النص لمتواصؿ المرجو مع المتفرج،
ويرى أف ذلؾ تـ عبر زاويتيف ىي المغة المستعممة ،وزاوية مضموف النص ،ويرى أف لغة
النص تميزت بالداللة الكثيفة ،وجمعيا بيف المغتيف لغة لسانية وأخرى سيميائية ،تتمثؿ
األولى في شكؿ جمؿ إنشائية استفيامية وتجمت الثانية في كثرة اإلرشادات المسرحية التي
تعني الترميز واإلشارات المسرحية التي تستند لجسد الممثؿ مف خبلؿ حركاتو...
أما مضموف النص فيرى الناقد أنو تميز بالتشفير ،ولـ يعبر عدة بالوضوح الكافي مما
جعؿ العرض في متناوؿ جميع الفئات التي تتمقى العرض ،ويرى الناقد أنو موجو إلى النخبة
التي يقترض أف تتوفر عمى آليات فؾ شفرات ىذا النص بشكؿ صحيح.
جسد الممثل وأنماط السنن المسرحية :يعتبر الجسد المصدر األساسي لكؿ عبلمات
العرض ،وكؿ عبلمة ينتجيا ال تكتمؿ داللتيا إال بو ،وىذا يعني –في رأى الرويضي -أنو
()1
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عبلقة كبرى سواء بالنسبة لعبلماتو أو بالنسبة لمعبلمات المحيطة بو ،والحديث عف الممثؿ
أو الشخصية عمى خشبة المسرح أثناء العرض ،ال يمكف أف يكوف بمعزؿ عف المتفرج الذي
يتمقى العرض في نفس المحظة وبشكؿ مباشر ،والشخصية ىي نافورة داللية ألنيا ال تصدر
الدالالت فقط ،بؿ تبعث الحياة في ديكورات الخشبة ومكوناتيا وفي العرض (طعـ الطيف)
شخصيتاف رئيسي تاف ىما (صخر) و(مرمر) وشخصيتيف ثانويتيف ىما (جبؿ) و(ثريا) ،وقد
أجرى الناقد عمييا تحميبل سيميائيا لمغاتيا الجسدية مف خبلؿ النص الورقي محاوال البحث
تميز
عف تمثبلت السمات النفسية لمشخصيات الورقية ،عمى جسد الممثميف أثناء العرض ّ

ىذا العرض في رأي الناقد بإخراج شحنات ىائمة مف طرؼ الشخصيتيف فػ(صخر) ارسؿ
إشارات واعية عمى حالتو النفسية الصعبة ،وكاف وجو (صخر) أكثر تعبي ار مقارنة بػ
(مرمر) ،ويعكس وجيو طريقة تفكيره ومزاجو ،وطريقة عيشو...كما الحظ الناقد (الرويضي)
أف شخصية (صخر) قد سيطر عمييا الخوؼ والقمؽ والتردد والضعؼ...ومف خبلؿ حركاتو
ونبرات صوتو تبيف لممتمقي أنو أماـ شخصية متأزمة ،وتمؾ الحركات والسموكات الجسدية
ىي في رأي الناقد (الرويضي) عبارة عف شفرات حركية دالة عمى الخضوع والخنوع متمثمة
في عدد مألوؼ مف الحركات ،مثؿ االنحناءة وثني الركبة وغيرىا وحركات أخرى تنـ عف

الخوؼ والرىبة مثؿ :االنبطاح عمى األرض ،أو الجري أو الفرار ويؤدي (صخر) و(مرمر)
دورىما مف خبلؿ المزاوجة بيف الحركة والكممة ،وىذا التعبير الجسدي يعبر بما فيو كفاية
عف واقع الحاؿ ،ويتولد شعور كؿ شخص اتجاه األخر ،كما يرى الرويضي ،في المسافة
الفاصمة بينيما ،فآلية تكبير الحدود المكانية والنفسية بيف الشخصيتيف ليا دور كبير في
دالالت العرض خاصة عند دخوؿ (صخر) في عبلقة حميمية مع (مرـ) فبناء عمى
المسافة بينيما استطاع الناقد أف يفيـ الرفض في البداية ،وحينما غيرت رأييا فيو غيرت
المسافة التي تفصميا عنو ،وىذا ما يعكس عمى المتمقي أحاسيس الشخصيات ورغباتيا
يفضؿ دالالت المسافة ،ومف ىذه المعطيات يتأكد غني النسؽ الحركي لممثميف ،وقد اتسع
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نطاقيا ليشمؿ حركة اليد والذراع والساؽ أو الرأس أو الجسد كمو مف خبلؿ القمؽ الذي
ترجمو (صخر) إلى ذىاب واياب عمى الخشبة.
ويرى الناقد أف شخصية (مرمر) بدأت تظير بعض التحوؿ مف خبلؿ فتح الحوار مع
تغيرات جذرية في الشفرات الصادرة عف جسد
(صخر) ومع توالي األحداث لمس الناقد ّ

(مرمرة) وىي إيماءات تعبر عف تعديبلت بسيطة ،إذ بدأت تقترب منو أكثر وتحس
باإلطمئناف إلى جانبو ((ميما كانت طبيعة القراءات التي تقدـ في شأف شخصيات العرض،

تبقى الشخصية المسرحية بنية معقد اإلشارات تتضمف جميع العناصر سواء كانت لغوية أو
خارجة عف نطاؽ المغة ،وسواء كانت ثابتة أو متغيرة ،وجميع حركات شخصيتي العرض
تشكؿ بنية إلشارات كؿ أجزائيا عمى عبلقة منظمة ىرميا ،أما النص الذي تنطؽ بو
الشخصيات عمى الخشبة في شكؿ عبلمات صوتية يشكؿ بدوره مجموعة معقدة مف
الدالالت ،تعبر متكمو مف خبلؿ ما يقولو عف حالتو الذىنية أو النفسية كما يدؿ كبلمو أيضا
عف مستواه الثقافي واالجتماعي)).

()1

ويرى (عمر الرويضي) أف كبلـ الشخصيتيف في بعده غير المباشر ،فعممية التعبير
تتـ بالقوؿ والميجة والنبرة الصوتية التي تنطؽ بيا الكممات مف طرؼ الشخصية ،وبعد ذلؾ
تغير اإلشارات الجسدية ،حيث تحولت (مرمر)
يأتي االنسجاـ بيف الشخصيتيف مف خبلؿ ّ

إلى رجؿ وتقمصت شخصية (جبؿ) واتقنت حركاتو الجسدية المفترضة ،بغض النظر عف
األزياء ،فيي حركات توحي بالخشونة مصطنعة عمى مستوى الحركة...ويأتي بعد ذلؾ
الدور عمى صخر ويحاوؿ تقميد دور أنثوي مف خبلؿ حديثة بمساف (ثريا) فقد استطاع

بحركاتو الجسدية وحبالو الصوتية أف يخمؽ ذلؾ االنسجاـ فقد جعمت الجميور يتماىى مع
خطابو تماما ويرى الناقد ،عند تأممنا شخصية ثريا يبلحظ أنيا تعمدت اإلكثار مف الحركة
فوؽ الركح لتتجاوز اإلرتباؾ والتستر عمى الجانب الذكوري لمممثؿ ،باإلضافة إلى حجب
( )1عمر الرويضي :سيميائيات المسرح ،ص.146
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الطابع األصمي وتعويض ذلؾ بحركات اليديف ،وتصفيؼ الشعر ،وتحرؾ ىذه الشخصية
فوؽ الخشبة لـ يكف مبا لغا فيو ،بؿ جاء لتعويض بعض النقائص التي يمكف مبلحظتيا مف
طرؼ المتمقي.
وقد الحظ الناقد في تقسيـ فصوؿ العرض الذي جاء حسبو استجابة ألدوار
الشخصيات ،فقد الحظ في الفصؿ األوؿ الذي يمثؿ نقطة تبلقي الشخصيتيف الرئيستيف
وتوضيح مضموف العرض وفكرتو الرئيسية بينما خصص حي از كبي ار (المرمر) مف خبلؿ
تأديتيا لشخصية (جبؿ) أما الفصؿ الثالث فقد خصص لػ (صخر) حيث عمؿ عمى
تشخيص (ثريا) صديقة (مرمر) ولـ تتخؿ الشخصيات عف تداوؿ األدوار إلى آخر
المسرحية وفي الفصؿ الرابع وجد المتمقي نفسو مع أحداث جديدة انعكست مف خبلليا
الجوانب النفسية والسموكية لمشخصيتيف الرئيستيف ،وانقمبت األحداث وتحولت ،ىذا التحوؿ
ىو الذي نقؿ المتمقي مف البلواقع إلى الواقع الذي لـ يقبمو (صخر) وفي المشاىد األخيرة
عجؿ العرض عمى تقميص المسافات ،وكشؼ عف زيؼ الواقع الذي تعيشو الشخصيات،
وقد عاشتو شخصيات العرض ،فاألصؿ البشري واحد ،فبل فرؽ بيف أبيض وأسود...يجب
أف تمحي الفوارؽ ميما كاف نوعيا فاإلنساف يولد عمى الفطرة وىي (الطيف) والمجتمعات
ىي التي تمقف الضغينة و الحقد ألفرادىا.وقد الحظ الناقد أف الجميور لـ يستطع تبيف
مبلمح وجو الشخصيات ألف الصالة كانت مظممة ،وبالتالي يقؿ عنصر التواصؿ شيئا ما.
أما مف حيث الشخصيات فقد امتازت شخصية (صخر) بالثبات ولـ تتغير مواقفيا مف
بداية المسرحية إلى نيايتيا.
اإليماءة :وتعتبر اإليماءة مكمبل طبيعيا لمحضور الجسدي لمممثؿ ،إذ ال يقتصر التعبير
اإلنساني عمى ما ىو صوتي فقط ،بؿ يزاوج بيف الصوتي والحركي ،مف خبلؿ اإليماءة التي
توافؽ انفعاال معينا حد التطابؽ أي أف لكؿ انفعاؿ نفسي إيماءة معينة وباستطاعة التعبير
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الجسدي أف يعكس لنا ولمجميور حقيقة البعد النفسي لمشخصية المعبرة ليذا الغرض ،ومف
اإليماءات التي وردت في عرض (طعـ الطيف) وقد ساىمت في بناء داللة العرض ومنيا:
اإليماءة الرجالية :ويرى الناقد أنيا تمثمت تحديدا في اإليماءات الصادرة عف "صخر"
وتتمثؿ في اليديف ،الذراعيف الرأس والجذع إلثبات رجولتو أماـ (مرمر) و(جبؿ) في حواره
مع (مرمر) إيماءاتو كانت رجولية مغمفة باإلعجاب والرومانسية أما مع (جبؿ) فقد كانت
أكثر قوة مقارنة باألولى.
اإليماءة النسائية :ويتشكؿ خطاب (مرمر) خطابا نسائيا متكامبل ،يتشكؿ أساسا مف الزي
والصوت والحركة واإليماءة ،فقد اعتمدت عمى اإليماءة في حوارىا مع (صخر) ولمجميور
أيضا...ومف إيماءاتيا ندرؾ التعالي والعجرفة والتكبر خصوصا في بداية العرض وىي
ا لسموكات التي ستتحوؿ وتصبح معبرة عف الرضا والقبوؿ ،ومف اإليماءات النسائية تقؼ
عمى (صخر) مف خبلؿ أدائو لشخصية (ثريا) صديقة مرمر ،فقد تميزت ىذه الشخصية
بعدد مف الصفات والسموكات النسائية كالزي والصوت والتنغيـ الصوتي واإليماءات...وىذه
األخيرة أضفت كما يرى الناقد بشكؿ واضح صفة األنوثة عمى شخصية (ثريا).
اإليماءة اإلنفعالية :استخرج الناقد (عمر الرويضي) عددا مف اإليماءات االنفعالية أي
الحركات الرمزية الدالة عمى الغضب والقمؽ أو العكس ،ونممس بوضوح انفجار (صخر)
وانفعالو جراء سماع خطاب لـ يكف يتوقعو مف (مرمر) ،وايماءة (مرمر) في الفصؿ الثاني
حيف أدائيا لدور (جبؿ) في ىذا المشيد وىناؾ إيماءات كثيرة ال يتسع المقاـ لذكرىا كميا.
اإليماءة الدالة عمى الهيمنة والتفوق :يرى الناقد أف (مرمر) بدت متفوقة عمى صخر في
الفصؿ األوؿ مف خبلؿ اإليماءات الدالة عمى الرزانة والثبات ،وتنقمب ىذه الييمنة رأسا
عمى عقب في الفصؿ الرابع ،حيث بدا (صخر) قويا وتفوؽ عمى (مرمر) وتعكس إيماءتو
مدى سيطرتو عمى الموقؼ ،بينما اكتفت (مرمر) باإلصغاء واالمتثاؿ...
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اإليماءة الدالة عمى الخضوع واالمتثال :لقد استقبؿ المتمقي كثي ار مف اإليماءات الصادرة
عف بعض شخصيات المسرحية والتي عبرت كما يرى الناقد عف الخضوع واالستسبلـ
و نممس ذلؾ في بداية العرض مع (صخر) الذي عبر عف خضوعو وامتثالو أماـ (مرمر)
خصوصا عندما طمب منيا توقيعا.
كما أف لؤلزياء لغتيا ولممؤثرات الصوتية قيمتيا ،ولئلضاءة عبلمة شكمية ولمماكياج
لغة نفسية ،وكؿ ىذه العناصر يقرؤىا الجميور قراءة متباينة بتبايف ثقافتو ،ومستواه
التعميمي ،وسنو (عمره) وحالتو االجتماعية والنفسية ،يضاؼ إلى ذلؾ الظروؼ المحيطة
بالعرض في حد ذاتيا ،مثؿ :الظبلـ والنور ،الحر والبرد ،الجموس في المقاعد األمامية غير
المشاىدة مف الصفوؼ األخيرة وىمـ جرا.......
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مصطمح القراءة والتأويل( :المفهوم والنشأة)
مف الصعب الحديث عف القراءة بمعزؿ عف الػتأويؿ،فيما متبلزماف ،ومف الصعب
أيضا تحديد فترة زمنية نحدد مف خبلليا ميبلد ىذا المنيج عند الغرب ،لكف ىناؾ اجتيادات
قاـ بيا بعض الباحثيف عمى رأسيـ صبلح فضؿ في تحديد زمف لبداية ىذا المنيج يقوؿ:
((ربما كاف بوسعنا أف نعتبر مقاؿ الناقد األماني الشيير ''ياوس'' في نياية الستينات المعنوف
''التغير في نموذج الثقافة األدبية'' ،المنطمؽ الحقيقي ليذا التوجو برمتو إذ أنو ألـ بالخطوط
األساسية

لتاريخ المناىج األدبية والنقدية وانتيى إلى أف ىناؾ بدايات لثورة فعمية في

الدراسات األدبية المعاصرة اعتمادا عمى فكرتي النموذج والثورة العممية المتيف استمدىما مف
كتابات ''توماس كوف'' في بنية الثورات العممية بوصفيا إنجا از شببيا بإجراءات عموـ الطبيعة
يؤكد عمى أف دراسات األدب ليست عممية تنطوي عمى تراكـ تدريجي لحقائؽ والشواىد التي
يقررىا كؿ جيؿ مف األجياؿ المتعاقبة والمعرفة وحقيقة األدب أف التطور تشخصو فترات
نوعية ومراحؿ مف القطيعة ومنطمقات جديدة))(.)1
وقد تعددت مصطمحات القراءة بتعدد نظريات أصحابيا ،وىذا ما يظير تعدد
الفرضيات واألسس التي تقوـ عمييا المدارس التي أبدت اىتماميا بالممتقى أو القارئ ومف
ىذه المصطمحات نذكر ''المتمقي'' عند ياوس ''القارئ'' عند إيزر'' ،المستيمؾ'' عند إسكاربيت
أو آميرتو إيكو ،وىي((ونظرية التمقي أو ما يصطمح عميو نظرية القراءة théorie de la
)2(''lectureال تعني سوى الخروج عف المألوؼ في مقاربة النصوص واإلبداعات،
واإلنتاجات ألف فعؿ القراءة ما ىو إال رصيد وتحميؿ آلليات االستجابة ،ولردود الفعؿ أماـ
المتوف والنصوص األدبية والفنية والجمالية ،لتصير القراءة مدركة لجممة ،آلليات الحسية
والنفسية والثقافية التي تنتج عند مواجية نص ما ،وىذا يعني أيضا وجود فروقات مف ىذا
()1
()2

 صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصرة ،ص.107-106_ ينظر محمد اليادي الطرابمسي:الشعربيف الكتابة والقراءة،أعماؿ الندوة المنعقدة بكمية اآلداب والعموـ االنسانية،تونس

 1988ص25:
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المفيوـ والمفاىيـ السابقة ووجود شو قطيعة مع النقد الذي يعد نفسو قراءة أو أحد
أشكاليا))(.)1
ظيرت نظرية التمقي والقراءة أوؿ األمر عند األلماف ،وقد وجدت ليا مصطمحات كثيرة
جدا وحدىا أيزر في مصطمح واحد ((لكف وبعد ىذه البيانات بدأ المنظروف لمتمقي يبحثوف
عف سحر االشتياء في التمقي ويبعثوف منو نشوة الدالؿ والجبلؿ ،وبدأت لعبة المعرفة
والتذويت ومنيجية التأويؿ والحوار مع  yaussوالتفاعؿ والوقع مع ''إيزر''  Izerوبوقوفنا
أماـ االختبلؼ في المنطمقات وتمايز الخمفيات وتضارب التوجيات وتعدد المنيجيات
والنشاطات كبرت الحيرة أماـ تشعب المسالؾ كنسؽ تأويمي وآخر ظاىراتي وثالث نفسي
ورابع تجريبي لتظير نظرية ''التمقي'' لتحقؽ بعدىا االنزياحي تمي از ما يحيؿ عمى نفس
األخبلقية العممية ،ألنيا اعتمدت عمى الفينومولوجيا والييرومونطيقا

()2

وسوسيولوجيا الجماؿ،

أو دراسة القارئ التجريبي لتوسع نظرياتيا داخؿ الفضاء الناطؽ باأللمانية إضافة إلى ىذا
فيي تشمؿ نظـ ومرجعيات ال نيائية غطت عمى أىـ محطات التاريخ األدبي فكانت مدرسة
برليف ومدرسة كوستانس التي قدمت مفاىيـ ومصطمحات كونت بيا جيازىا المفاىيمي مثؿ
[القراءة ،التفاعؿ ،التجسيد ،التحقيؽ ،اإلنتاج ،األثر التعادؿ ،االختيار ،المرجع ،السجؿ،
المصدر ،الفراغ ،التوتر ،التأثير ،المنعة الصورة ،النسؽ ،البنية ،السطح ،العمؽ ،النسيج،
المستوى الخمفي ،المستوى األحادي ،التواصؿ ،الحوار ،التأويؿ التمثؿ ،االستشارة،
االستعدادا ت الذىنية ،االستجابة ،المحيط االجتماعي والثقافي ،الجدؿ ،الخرؽ ،التحويؿ
التخييب ،التيمة ،المنظور ،االستتيقا] ،وىي المفاىيـ التي تظؿ األسرار في إخراج التمقي مف

( - )1سميرة سباعي :جماليات تمقي المسرح أفؽ التوقع واالحتماؿ -المغرب نموذجا ،-شركة الطباعة ،مكناس ،ط،1
 ،2011ص.10

( _ )2أمبرتو إيكو :القاريء في الحكاية التعاضد التأويمي في النصوص الحكائية،ترجمة:انطواف أبو زيد،المركز الثقافي
العربي 1996ص28:
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دائرة التشتيت والتعدد غير المنتج بفضؿ ''إيزر'' الذي أدخؿ كؿ المصطمحات إلى مدار
التوحد ووضعيا في الجانب الوظيفي األكثر حيوية وجمالية في نظرية التمقي))(.)1
لقد ظيرت إلى الوجود بعد ظيور ىذا المصطمح (فكرة) ''موت المؤلؼ'' الذي دعا
إلييا ''روالف بارت'' الذي يرى أف المتمقي ىو مف ينتج المعنى ''والدة القارئ''،وفي نفس
الوقت القضاء عمى الرومانسية باعتبارىا تمثؿ الخمؽ واإلبداع ،وقد حاولت ىذه النظرية
''القراءة'' مف خبلؿ التحميؿ الذي يتبناه المتمقي ،فيو إعادة كتابة لمنص – بؿ ىو -إنتاج لو.
ولـ تصؿ إلى ما وسمت إليو دوف سوابؽ أو مقدمات ،فقد كاف مفيوـ القارئ يرد
بصيغ كثيرة في العبلقة التي تربط بيف النص والقارئ( ،)2وىذا ما أجممتو سميرة السباعي في
ىذه النقاط.
((-1أف التبلزـ الموجود بيف الكتابة والقراءة ىو تبلزـ قديـ قدـ القراءة والكتابة.
 -2إف التبلزـ ليس بالضرورة تنظي ار لمتمقي ووعيا بو.
 -3ىناؾ في كؿ اآلداب اإلنسانية إشارات دالة عمى العبلقة القائمة بيف المؤلؼ والشاعر،
مثبل واإللقاء واإلنشاء مما يفيد وجود نوع مف العبلقة القائمة بيف النص والمستمع.
 -4إف تجويد القصيدة القصيرة الشعرية وتنقيحيا يفيد االىتماـ بالقارئ ،واستحضاره أثناء
الكتابة واإلبداع.
 -5إف استحضار القارئ أثناء العممية اإلبداعية وارد في االىتماـ بعممية اإلدراؾ الفني
خصوصا بعد أف بدأ السؤاؿ يطرح ،لمف نكتب؟))(.)3
( - )1المرجع السابؽ ،ص.11

( _ )2ينظر حميد لحميداني:المقصدية ودور المتمقي عند عبد القاىر الجرجاني،في قضايا المصطمح في اآلداب والعموـ
االنسانيةج 1فاس  2000ص147:

( – )3سميرة سباعي :جماليات تمقي المسرح  ،ص.12
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لقد ظير في العقديف األخيريف مف القرف العشريف مجموعة مف النظريات والمناىج
النقدية ،التي طورت أدواتيا وأساليبيا في قراءة النص األدبي ،مف خبلؿ االىتماـ بدور
المتمقي( ، )1وكيفية إنتاجو لمنص مف خبلؿ تمؾ التحميبلت األدبية المطبقة عمى النصوص،
والبد ليذا التحميؿ أف يراعي ثبلثة عناصر ميمة ،المنتج أو المؤلؼ الفعمي أو الضمني
لمنص ،والنص (الرسالة) في حد ذاتو ،والمتمقي الذي يعيد إنتاجو ((لذا يجب توفر عنصريف
ميميف عند شروع المتمقي في قراءة النص األدبي وتحميمو وىما (التوليفة النقدية) التي يمكف
أف تضمف لممتمقي ما ىو صالح مف تعددية المناىج النقدية ،و(الخطاطة األولية) في تتبع
سير المشيد النقدي لتحميؿ النصوص األدبية إف ما يميز تاريخ القراءة والتحميؿ في النص
األدبي طبيعة تمؾ الخطاطة ،وىي توصؼ عمى أنيا عبلقات غير متكافئة عمى مر التاريخ
النقدي ،إذ كرس عمؿ المتمقي في تحميؿ بياف دور المؤلؼ بحثا عف حياتو الشخصية (مف
مستوى التحميؿ النفسي ،ومستوى التحميؿ االجتماعي ومستوى التحميؿ التاريخي والى الخ مف
مستويا ت النقد السياقي) وصوال إلى التيارات البنيوية التي تمثمت بانغبلؽ النص عمى ذاتو،
مما كوف ردة فعؿ في إقصاء دور المؤلؼ في العممية النقدية ؛ثمنا إلعبلء سمطة النص،
وىي سمطة مطمقة في تحديد مستوى الداللة المعرفية التي يحاوؿ المؤلؼ تحريرىا حتى
تنتيي داخؿ النص نفسو وتتعمؽ في ذاتو وصوال إلى مراحؿ (ما بعد البنيوية) وابراز فاعمية
دور المتمقي في بناء معنى النص))(.)2
وقد خمؽ ىذا االلتقاء بيف وعي القارئ ووعي المؤلؼ إلى ظيور سمطة المتمقي وعبل شأنيا،
وأصبح النقد مجرد عامؿ يكرس كؿ ىمو لقراءة النص وتحميمو ،فظيرت خصائص أجمميا
مصطفى جبلؿ مصطفى فيما يمي:

( _ )1ينظر حسيف خمري:نظريات القراءة وتمقي النص األدبي،مجمة العموـ االنسانية العدد 1999، 12:ص174:
()2

 -مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر النص المسرحي أ نموذجا  ،دار أفكار

لمطباعة والنشر والتوزيع.. ،ط ،2016 ،1ص.15
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 (( -1ظيور تيار نقدي يرتبط بإبداع المتمقي ،وما يحممو مف إيديولوجية تمكنو مف تأويؿ
وتفسير النص األدبي.
 -2انطبلقا مف ذاتية المتمقي عند تحميمو النص األدبي تعدد قراءات النص مما أساءت
لمنص دوف تقويمو أو الحكـ عميو جماليا.
 -3حينما تعددت القراءات النقدية التي تعتمد عمى ذاتية المتمقي أفسح المجاؿ إلى ال نيائية
التفسير والتأويؿ وعدـ محدوديتيا ألف طبيعة المنيج النقدي رسـ مبلمح آلليات التداولية
واألدوات البحثية المستخدمة في تحميؿ النصوص مما يشكؿ نظريا وتطبيقا لتمؾ المناىج،
وأف ىذ ه المنطمقات جعمت مف نقد(ما بعد البنيوية) ينظر إلى أىمية طبيعة عمؿ المتمقي و
آلياتو المتعددة حينما يشرع بقراءة النص ))(.)1
ويرى بعض النقاد أف مفيوـ النص بحد ذاتو مرتبط بوجود المتمقي ،ألف ىذا األخير
ىو الطرؼ الثاني في عممية التواصؿ ،وبدونو النص ال قيمة لو إال بوجود إنتاج
وتمؽ(( فالنص المبدئي في ذاتو والذي لـ تمسسو يد القارئ ال يدخؿ مجاؿ البحث فنحف ال
نمتقي إال بالنص المؤوؿ الذي باشره الباحث بالقراءة ،وتتكوف (عممية النص) ىذه مف
مجموعة مف األحداث المبسطة أو المتنوعة التي تتضمف تمقي بعض الجماعات لمنص عند
تقديم و ،والتعميؽ عميو أو ترجمتو ومراجعتو لموصوؿ لتقييمو في ذاتو وعبلقتو بنصوص
أخرى مستقمة عنو وعندئذ يتبيف لنا أف الميـ في حقيقة األمر ليست عبلقة النص بالقارئ بؿ
القارئ بالقارئ ،ففي تقدير ىؤالء النقاد ال يتمثؿ موضوع البحث اآلف في النصوص وخاصة
في النصوص المقدمة في شكؿ كتب يقدر ما يتمثؿ في عمميات استخداـ النصوص ))(.)2

()1

 -ينظر :مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.21

( - )2صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص.122-121
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وقد ازدىرت ىذه النظرية (القراءة) بعد البنيوية التي اىتمت بتحميؿ النصوص مف
خبلؿ أفعاؿ الكبلـ ،الذي مف خبللو أعمف عف وفاة المؤلؼ ،وميبلد عصر جديد سمي
بالمتمقي ،فما ىو مفيوـ القراءة؟
لقد ساد مفيوـ قارئ /مؤلؼ زمنا طويبل .ونظرة الناس لمقارئ لـ تكف واضحة المعالـ ،
فقد كانوا يتساءلوف عف ماىية الجميور؟ وىؿ لو وجود؟ ((وشيوع القراءة يجعؿ منيا أساس
مف أسس نظرية األدب ،ويجعؿ مف القارئ عامبل أساسيا في تغيير النصوص ،وىذه الفكرة
البدييية لـ تتعرض يوما لمشؾ ولكنيا بقيت مبخوسة القدر نسبيا ،في أوروبا بسبب الموقع
الرئيسي المعطى لممؤلؼ مف القروف الثبلثة األخيرة ،ليذا كاف التكافؤ عف المزدوج
( ) couplesمؤلؼ/قارئ زمنا طويبل كما أف النظرة السائدة إلى القارئ ،كمنطمؽ سمبي
شممت قسما كبي ار مف النقاد ،عمى اعتبار دوره في العممية األدبية ثانويا وتحريريا غالبا وقد
كثر التساؤؿ حوؿ كيفية إدخاؿ الجميور إلى حقؿ التمقي لصياغة أسئمة ربما تكوف تجريدية
مثؿ :ما الجيور ؟ ىؿ لمقارئ وجود ؟ أو ىؿ ينبغي البحث عف قراء؟ ثـ أيف ىي؟ اآلثار
الموضوعية لمقراءة؟ ىذه األسئمة كانت المحفز القوي عمى تحديد المعيقات التي تحوؿ دوف
إدخاؿ القراءة وعمـ اجتماع القراءة في البحث األدبي مف ىذا اإلشكاؿ نريد أف نحدد بعض
الدالالت االصطبلحية التي أعطيت لمقراءة حتى تتمكف مف تممس مسامات الجسد القرائي
()1

ضمف النظرة الكمية التي جمعت ما بيف نص الموضوع واحساس الذات)).

وقد عرؼ تودوروؼ ( )Todorovودوال كروا ( )De la croixالقراءة ((القراءة فعالية
تختمؼ في أف موضوعيا النص المفرد وىدفيا أف يعري نسؽ ذلؾ النص))( ،)2ومف خبلؿ
ىذا القوؿ نكتشؼ أف وظيفة القراءة ليست الوصؼ والتفسير وليست كذلؾ دراسة صاحبو،
لكنيا فعؿ يتحدد مف خبللو مفيوـ النص واعادة بنائو وكؿ قارئ يقرأه قراءة تختمؼ عف
( - )1سميرة السباعي :جماليات تمقي المسرح ،المرجع السابؽ ،ص.13
)(2
- Todorov et de la croix : Dictionnaire encyclopédique des Science du langage Coli points,
Seuil, 1972, p107.
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القراءة األخرى ،وىذا ىو سحر النص ،وىذا سبب خموده ،كما أف ليذا المصطمح معاف كثيرة
((تيدؼ اكتشاؼ وانتاج المعرفة الجديدة لتصير فعبل يدؿ عمى وعي يتأمؿ نفسو ،كما تقوـ
عمى استراتيجيات وقواعد تحكـ العبلقة بيف المقروء والقارئ واالختيارات التي تمبييا القراءة،
ىذه القراءة صارت محط اىتماـ الفبلسفة واألدباء والمفكريف))(.)1
لقد أصبح التمقي مسألة ميمة في كؿ تحميؿ أدبي أو فني وزاد اىتماـ القراء بيذه
النظرية ،ألنيا تقدـ صياغة جديدة مغايرة لكؿ المفاىيـ السابقة لتخمؽ قراءة جديدة يصبح
فييا ىذا النوع مف النقد حوا ار مفتوحا ،وقد رسمت سميرة السباعي دالالت القراءة ووظائفيا
فيما يمي:
 -1اكتسب مصطمح القراءة في العقود األخيرة بعدا مفيوميا في حقؿ النقد األدبي بعد أف
ابتعد مدلوؿ القراءة ضمف التداوؿ العادي القائـ عمى القراءة األفقية أو القراءة العمودية.
 -2تجاوز القراءة األفقية يعني تجاوز االىتماـ بفؾ ألغاز الصيغة الخطية المكتوبة ،أما
القراءة العمودية فكانت تقوـ عمى إدراؾ الدالالت الموجودة في ثنايا المكتوب.
 -3إف مصطمح القراءة لـ ينشأ ولـ يتحدد إال حيف ارتبط بحقؿ الفينومينولوجيا وحقؿ
التأويؿ ،ثـ حيف ارتبط بالمقاربات ذات المنحى البنيوي.
 -4يتحدد فعؿ القراءة بحسب مرتكزاتيا الفمسفية أو المغوية ،وبحسب عناصرىا ،وبحسب
وجود القارئ فييا.
 -5إف الممارسة القرائية تعد نشاطا تفاعميا بيف عدة مكونات نصية ومعرفية ،بحيث ينظر
إلى النص األدبي كرسالة متبادلة مف الكاتب والقارئ.

( - )1سميرة السباعي :جماليات تمقي المسرح ،المرجع السابؽ ،ص.15
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 -6إف فعؿ القراءة عبارة عف أوليات نصية ومعرفية يستعمميا القارئ في التفاعؿ مع النص
المقروء عف طريؽ إستراتيجية القراءة(.)1
 -7إف القراءة ال تيدؼ إلى معرفة المعنى أو المضموف بشكؿ مباشر ،وانما تيدؼ كما
يقوؿ أدونيس ((إلى الدخوؿ في العالـ التساؤلي الذي يؤسس النص ،بتعبير آخر تيدؼ ىذه
القراءة إلى مرافقة النص في رحمتو االستكشافية فالقراءة ىنا مف حيث ىي مفيوـ تصبح فعبل
ارتياديا لمنص بغرض الوصوؿ إلى صورة أخرى غير سطحية وغير مرئية ،وغير مألوفة:
أ -طريقتو في استخداـ المغة والتشكيؿ.
ب -طريقتو في المعرفة والتغيير.
ج -قيمتو المعرفية.
د -بعده الجمالي وكيفية استقصائو إلمكانات المغة ،والتشكيبلت التي لـ تكشؼ جيدا بعد أو
لـ تكشؼ أصبل))(.)2
لقد جاء النقد مف أجؿ تحرير النص مف القراءة االنطباعية أو الذوقية ،وجاءت نظرية
''القراءة'' كثورة ورد فعؿ عمى تمؾ االتجاىات النقدية التي ساد فييا كؿ مف المؤلؼ والنص
عمى حساب القارئ ،ومف ىنا أصبحتا (القراءة /الكتابة) عمميتاف ال تنفصبلف ،ومف ىنا
نطرح فكرة كيفية تحميؿ النصوص األدبية ،التي تعمؿ كاستراتيجيات بيف المتمقي والنص
األدبي ،وىي:
(( -1ىؿ يتفاعؿ المتمقي مع النص األدبي عمى وفؽ آلية التأثير والتأثر؟

()1
()2

_

ينظرجان ستار وسكي:نحو جمالية للتلقي،ترجمة محمد العمري،دراسات سال،العدد1992، 6:فاس،ص18:

 أدونيس :سياسة الشعر ،دار اآلداب بيروت ،ط.1985 1ص 55:312
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 -2ىؿ إف النص األدبي والمتمقي ليما عبلقة تواصمية مف حيث امتبلكيما اإليديولوجيات
التي تنقؿ بصورة تواصمية إلى النص المقروء لموصوؿ إلى آلية التحميؿ األدبي؟
 -3ىؿ يمكف لممتمقي أف يحمؿ النص األدبي وفؽ عمميات (االستنباط والتكيف واالستنتاج)،
وذلؾ باستخداـ آليات التوقع؟ واذا ما استخدـ تمؾ اآللية ىؿ تنتج لو مواصمة توقعو دوف
حدوث انكسارات لمتوقع؟.
 -4ىؿ إف حوار المتمقي مع النص يبيف انتماءه إلى جماعة تأويمية معينة ،تعنى بتحميؿ
النصوص األدبية مما يضيؼ إلى المتمقي آلية محكمة عمى وفؽ آراء الجماعة؟
 -5عندما يصطدـ المتمقي بالنص األدبي ،فيؿ يتمكف مف قراءة الخطبة المنذمجة؟ أـ تعمؿ
عمى كسر تحفظات النص لموصوؿ إلى بنية عميقة في فيـ النص؟.
لذا تنبثؽ ضرورة اإلحاطة باستراتيجيات التحميؿ األدبي المعاصر عمى وفؽ مستويات
تحميمية مفترضة يمكف حصرىا في خمس مستويات مف التحميؿ وىي:
 المستوى األوؿ :تفاعمية المتمقي مع النص. المستوى الثاني :توقعات المتمقي. المستوى الثالث :التعددية المرتجعة المستوى الرابع :الجماعة التأويمية. المستوى الخامس :المستوى العمودي واألفقي في التحميؿ))(.)1وما ييمنا ىنا ىو قراءة المتمقي لمنص المسرحي ،وىي قراءة تخضع لشروط وقواعد
رسمت مف طرؼ منظريف ونقاد لقراءة المسرح ،وعمى ىذا القارئ أف يكوف مسمحا بأدوات
()1

 مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.23313
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إجرائية تمكنو مف التفاعؿ مع النص((تيتـ نظريات التمقي المعاصرة بالمتمقي عند شروعو
بقراءة النص المسرحي وتحميمو فيي ليست بالعممية اإلجرائية البسيطة التي تتمتع بسيولة
وانسيابية التي توحي بالقراءة السطحية العابرة ،بؿ تستند القراءة إلى مبادئ واجراءات أساسية
تفرض عمى المتمقي قيودا وقواعد ومعايير إذ أف القياـ بتمؾ الممارسة اإلجرائية في إطار
نظريات معاصرة قد بحث عنيا مف طرؼ مفكريف ونقاد مف تحقيؽ التفاعؿ الذي يتـ بيف
المتمقي والنص( ،)1موجية أنظار النقد األدبي بصورة عامة والنقد المسرحي بصورة خاصة
عمى فاعمية المتمقي الذي ينبغي لو أف يكوف مضطمعا ودارسا لآلليات اإلجرائية لتمؾ
النظريات مما تسمح لو في تكويف معنى لمنص ومنتجا لو))( ،)2وقد رصد النقد المسرحي
النظريات في قراءة وتمقي النص المسرحي عبر خمسة مستويات.
 -1مستوى أنموذج (فولفغانغ آيزر) في تمقي وتأويل النص المسرحي:
تأثر آيزر في نظريتو بالفمسفة الظاىراتية نتيجة اعتماده عمى عدة عمميات إجرائية ىدفيا
إشراؾ وعي المتمقي مع طبيعة النص المسرحي ،وما ييـ في ىذه العممية ىو التفاعؿ الذي
يحدث بينيما ،وىذا يكشؼ عف وجود قاسـ مشترؾ بيف النص والمتمقي ،يستخرج المعنى عف
طريؽ العبلقات التوليدية( ،)3وىذه النظرية تقوـ عمى ثبلثة أسس:
 -1مفيوـ القارئ االفتراضي (الضمني) lecteur implicite
 -2مقولتا السجؿ ( )répertoireواإلستراتيجية (.)stratégie
 -3فكرة النفي ( )la négationبوصفيا فكرة مرتبطة بالطابع السمبي لمنص.

Jean marie goulmot de la lecture comme production de sens, in pratique de la lecture sous
la direction de roger chartier édition revages paris , 1985, P 116-123

( ، - )2مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ص.145
()3

 ينظر :المرجع نفسو  ،ص.146314
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وىو في ىذه النظرية يركز عمى نظرية الوقع الجمالي التي تبنى عمى ثبلثة أسس ىي:
النص القارئ وتفاعميما.
(( يمكف أف نركز عمى نقطة محورية في نظرية القراءة وفعؿ الوقع ىي بناء المعنى ،وبناء
الذات ،حيث يتحدث عف معنى النص وعف بناء المعنى بمشاركة القارئ ذلؾ أف األىـ
با لنسبة إليو ليس ىو المعنى ذاتو أو الداللة بؿ ما يتولد عنيما ،أو باألحرى ما ينبثؽ عف
تمؾ العممية كميا مف أثر ،إنو الوقع الجمالي بتنوع مصادره وأشكالو :وىو يميز بيف نوعيف
مف القراء المحتمميف ،فيناؾ القارئ الحقيقي الذي نعرفو مف خبلؿ أفعالو الموثقة ،وىناؾ في
الم قاـ الثاني القارئ االفتراضي الذي يمكف أف تسقط عميو كؿ التحيينات النص الممكنة أما
القارئ الحقيقي فيحيؿ عمى دراسة زمنية التمقي وتاريخو ليرصد الطرؽ التي يستجيب بيا
جميور ما مف القراء لمعمؿ ،أما القارئ الضمني كمفيوـ فمو جذور متأصمة في بنية النص
ألنو تركيب ال ي مكف بتاتا مطابقتو مع أي قارئ حقيقي ،واألساس األوؿ عند ''آيزر'' ينطمؽ
مف مبدأ ظاىراتي يوجو أغمب آراء حوؿ فعؿ القراءة وىو مبدأ ''التحقيؽ'' ،أما األساس الثاني
فيتمثؿ في خمفية تأويمية حديثة مستندة إلى محاولة تجاوز ثنائية الفيـ/التفسير))(.)1
إف عممية تحميؿ النص في أصميا تعتمد عمى القارئ /المتمقي ،ألف ىذا األخير
يفترضو المؤلؼ بصورة ال شعورية ،أي أنو موجود بالقوة ال بالفعؿ ،ويكشؼ عف البنية
الحقيقية لوعي المؤلؼ وىو ما يسمى (القارئ الضمني) كما أطمؽ عميو آيزر ،أي أنو يمثؿ
أثر النص في المتمقي ،ومف بيف األسس األخرى سجؿ النص واستراتيجيتو ،ولكف ىذه
النظرية تطاليا االنتقادات ويحاوؿ آيزر أف يرد عمييا وينفييا ((ومف بيف ما يضعو آيزر
لمقراءة عف أسس أوليات بناء المعنى الذي ذكرناه والتي سماىا بسجؿ النص واستراتجيتو ،ثـ
بناء المعنى ومرجعيات النص والقوؿ بوجود مرجعية لكؿ نص ،ثـ سجؿ النص الذي يحيؿ
عمى ما ىو سابؽ عمى النصوص كأوضاع وقيـ وأعراؼ ألف كؿ ىذا يساىـ في بناء
( - )1سميرة السباعي :جماليات تمقي المسرح ،ص.98-97
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وتحديد معنى النص ،ثـ إستراتيجية النص التي تتمثؿ فيما انتقى مف معايير وقيـ في ضوء
العبلقة مع المحيط االجتماعي الثقافي ،وبحكـ تكوف أفؽ النص تكوف بيذه الطريقة ،ويرفض
''آيزر'' كؿ االنتقادات التي وجيت إلى جمالية التمقي ،والى ''نظرية الوقع'' خاصة،والقائمة
في اإلغراؽ في الذاتية مؤكدا أف القراءة ال يمكنيا أف تنطمؽ كمسمسؿ يؤدي إلى بناء المعنى
وانتاج الوقع إال مف الذات والى الذات ،لكنو يرفض اختزاؿ الذات والذاتية في التماىي أو
التش ابو بيف عالـ النص ووقع القارئ ،إنو يسجؿ حضو ار قويا لمفاىيمو في نظرية يمكننا
نعتيا بالوسطية مثؿ :الوقع االفتراضي كنقطة توجد بيف النص والقارئ ،والقارئ المفترض
(كحمقة تربط بيف القراء الحقيقييف وبيف بنية النص ذاتو ،المستوى التداولي باعتباره منطقة
متاخمة لمنص ولمفرد ولممشترؾ لمخاص والعاـ ،البناء كعممية تتجاوز في آف أسبقية المعنى
وأسبقية الذات /القارئ) ،تبدوا ىذه المفاىيـ وكأنيا تمغي المسافة بيف الذات والموضوع ،في
حيف أنيا جاءت لتؤكد عمى اإلطار التواصمي التفاعمي الذي يحكـ تصور ''آيزر''
لمكتابة))(.)1
 -2مستوى أنموذج (هانس روبرت ياوس) في تمقي وتأويل النص المسرحي:
تأثر ياوس بمفاىيـ ''غادامير'' وتحديدا مفيوـ (''األفؽ التاريخي'' فقد طوره ياوس مف
نظرية التمقي إلى أفؽ التوقعات) ،إذ يرى ياوس أف النص األدبي بصورة عامة والنص
المسرحي بصورة خاصة يشتمؿ عمى البنية (بنية النص المسرحي) بوصفيا بنية معطاة
أبدعيا المؤلؼ ،وما ينبغي عمى المتمقي سوى القياـ بإدراؾ ىذه البينة إدراكا في الوقت
نفسو( ، )2ومف ىنا نمحظ أف تشكيؿ معنى النص ىو نتيجة تطابؽ في فضاء أفؽ التوقعات
المتمقي ،وأفؽ المفترض في النص الذي أبدعو المؤلؼ ،لذلؾ يتمقاه القارئ وىو مييأ مف
قبؿ  ،مف خبلؿ بعض اإلشارات مثؿ العنواف ،فضاء النص ،طبيعة الشخصيات ((.وبالتالي
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.98 ينظر :مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.163316

اتجاه القراءة والتأويل

الفصل الثالث

فإف تشكيؿ معنى النص ىو نتيجة تطابؽ واتحاد عنصريف :أفؽ التوقع المفترض في النص
الذي أبدعو المؤلؼ وأفؽ التجربة المفروضة مف قبؿ المتمقي عف النص نفسو ،إذ تجري
عممية التطابؽ في فضاء وأفؽ التوقعات المتمقي عبر عمميات بناء ورسـ خطوات المركزية
جدة مطمقة مما
في التحميؿ لموصوؿ إلى المعنى فالنص حتى لحظة صدوره ال يكوف ذا ّ
يسمح لممتمقي أف يكوف مييئا مف قبؿ ليتمقاه عبر مجموعة مف اإلشارات الكامنة أو الظاىرة
في النص ،مثؿ عنواف النص المسرحي طبيعة حركة الشخصيات المسرحية في فضاء النص
حركة الصراع وأحداث المسرحية ،جميعيا تعمؿ عمى تييئة المتمقي ليتوقع ما تكنو تمؾ
اإلشارات ،وىو ما يطمؽ عميو ''ياوس'' بأفؽ توقع المتمقي))( ،)1لكي يتحقؽ االنسجاـ بيف
بد مف تداخؿ بيف تجربة القارئ األدبية مف
الذات و الموضوع أو بيف الشكؿ والمعنى ،ال ّ
خبلؿ أفؽ توقعو اليومي مع األفؽ المفترض في العمؿ (النص) كما سبؽ وذكرت ((لقد عمؿ
ياوس عمى إخراج القارئ مف إطار القراءة الممزوجة بوعي نظري انتقائي ليدفعو إلى اكتشاؼ
إمكانيات مقاربة جديدة ،وتوليد معاني مغايرة ومتطورة لئلنجازات التاريخية األصمية ،فحينما
يشرع المتمقي في قراءة عمؿ ما تتدخؿ التجربة األدبية لمقارئ في أفؽ توقع حياتو اليومية
فتصبح عممية القراءة ىاتو قائمة عمى االختبلؼ واإلتبلؼ ،الثبات والتحوؿ في أفؽ التوقع
المفترض في العمؿ(النص/المقروء) وأفؽ التجربة المفروض في المتمقي /القارئ حتى يتشكؿ
اإلنسجاـ بيف الذات والموضوع ،الشكؿ والمعنى ،إنو التواصؿ التداولي الذي يرتيف تحققو
بواسطة التشكؿ الجدلي ضمف ىذه التجربة الجمالية التي تسمح لممعنى أو الداللة باالنفتاح
والتحوؿ والتوليد كمؤشرات خاصة ترشح األجوبة المفترضة التي تخاطبنا في كؿ عمؿ
ويمكف تمخيص أىـ المبادئ األساسية التي استيدفت الكشؼ عف دور القارئ عند''ياوس''
في تشكيؿ النص))(.)2وقد أدرؾ ''ياوس'' أف تطور دراسات التمقي تمثؿ إسياما في نظرية
االتصاؿ ،وتقسط في الدرجة األولى إلى تقدير وظائؼ اإلنتاج والتمقي والتفاعؿ برد االعتبار
()1
()2
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لمطرؼ اآلخر (غير المؤلؼ) وىو القارئ والسامع المشاىد وىؤالء ىـ المتمقوف في الدراسات
األدبية ،وأف ىذا ينفتح عمى ما يحدث في المجاالت المعرفية األخرى بغية الوصوؿ لنظرية
عامة في االتصاؿ تشمؿ عمى رؤية إنسانية كاممة(.)1
لكف يبقى أف ىناؾ بعض المؤشرات التي تؤثر في سموكو االجتماعي وتحدد معاييره،
وىذا يستمزـ توجيو ىذه األدوات لرؤية المتمقي ،وتحديد بعده القرائي لمنص مف خبلؿ فؾ
شفرتو ،وتشكيؿ شبكة عبلئقية جديدة مف خبلؿ خمسة مستويات تتمثؿ فيما يمي:
(( -1أف التمقي نشاط اجتماعي يخضع آلليات المجتمع ومؤسساتو المختمفة داخؿ المجتمع
الواحد.
 -2أف العمؿ يكتب مف أجؿ القارئ يكوف موجودا ضمف عممية التشكيؿ النص أثناء الكتابة.
 -3أف النص فضاء لغوي يفيض بالمعنى ويفترض نوعا مف التعددية القرائية ،ولذلؾ فإف
ميمة القارئ تبقى أساسية في فض أس ارره ،ومؿء فراغاتو وبياضاتو.
 -4أف القارئ ىو المسؤوؿ عف تركيب العمؿ ،وانتاج داللتو (فالمعنى ليس كامنا في النص
وانما يقدـ النص كشبكة مف العبلقات والقارئ ىو الذي يختار الشبكة التي تتضح ليا ،وليس
بالضرورة أف تكوف ىي الشبكة الوحيدة في النص).
 -5أف النص الجيد ىو الذي يفرض مسافة جمالية بينو وبيف ما ىو قائـ( :فبقدر انزياح
النص عف معايير القارئ وبتعديمو ألفؽ توقعو كاف ىذا النص ذا قيمة فنية عالية ،فالمسافة
الجمالية بيف أفؽ النص وأفؽ المتمقي ىي خير ما يمكف االحتكاـ إليو لتحديد جمالية
األدب))(.)2
 -3مستوى نموذج (أمبرتو إيكو) في تمقي وتأويل النص المسرحي.
()1
()2
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ىناؾ نوعاف مف التمقي :تمقي خارجي يتـ بيف النص والمتمقي ،وتمقي آخر يسمى
داخمي مف خبلؿ التراسؿ الداخمي في النصوص نفسيا ،ويكوف ذلؾ بشكؿ جمي وواضح في
النصوص السردية ،التي تحتوي عادة عمى نموذج الراوي والمروي لو ،وىذا ما تناولو عبد اهلل
إبراىيـ في كتابو (التمقي والسياقات الثقافية) في قولو((:تمقي خارجي يعنى بالتواصؿ بيف
النص والمتمقي ،والتمقي الداخمي الذي يعنى بدراسة طبيعة التراسؿ الداخمي في النصوص
األدبية ذاتيا وخاصة السردية منيا ،إذ ينطمؽ (إبراىيـ) مف فرضية قواميا إف اإلرساؿ
السردي يتـ بيف راوي بعده مرسبل ومروي لو (المرسؿ إليو) متخذا روايات سردية مثؿ (ألؼ
ليمة وليمة) عينو بحثو لتكوف (شيرزاد) راوية وىي قطب اإلرساؿ و(شيريار) المروى لو وىو
قطب التمقي ،إذ أف المادة السردية ىي مف قصص (ألؼ ليمة وليمة ) بمثابة صيغ تداولية
يستمد قواميا مف اإلرساؿ والتمقي ،ويتخذ (إبراىيـ) مف الدراسات السردية منطمقا لدراسة طبية
التمقي الداخمي في السرد القصصي ليضع دراسة(برنس) حوؿ دور المروي لو بعده قطبا
ايجابيا في المتمقي مما يييأ لو وظائؼ تتحد فيما يمي:
 -1طبيعة العبلقة بيف (الراوي والمروي لو) :ليا انعكاس في المتمقي الخارجي (القارئ
الفعمي) مما يساىـ في تأسيس الييكؿ العاـ لمسرد.
 -2تحديد السمات العامة لشخصية الراوي في النص السردي والكشؼ عف مغزى النص
(قصد النص) مما ينمي حبكة األثر األدبي))(.)1
وشخصية الراوي (المرسؿ إليو الثاني ) عندما يتوجو إلى المتمقي ىو ما أطمؽ عميو
اسـ(المتمقي النموذجي) ىو مف يفؾ شفرات النص ،وليذا المتمقي طبيعتاف إحداىما بارزة
واألخرى مضمرة (( إذ تتمتع بعض النصوص المسرحية بوجود شخصية الراوي ،وىو المرسؿ
الثاني المكمؼ مف قبؿ المؤلؼ الحقيقي ليتضمف مادة نصية تمثؿ طبيعة الحكاية التي يتوجو
()1

 -إبراىيـ عبد اهلل :التمقي والسياقات الثقافية ،نقبل عف مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص
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بيا إلى مروى لو داخؿ النص وىو صورة ''المتمقي النموذجي'' وىو بناء خالص ينطوي عمى
استجابة مبنية لبلتصاؿ ،بحيث يمتمؾ دليؿ المؤلؼ نفسو وفضبل عف أنو يفؾ الشفرات
المتحكمة في نظاـ النص فإنو يكوف مطموبا منو أف يفصح عف النوايا أيضا ،وعميو كذلؾ أف
يكوف قاد ار عمى استنفاذ معنى التخيؿ يقوـ بتعضيد المادة النصية ليمررىا إلى المتمقي
الخارجي ،وىو المتمقي الحقيقي النموذجي مف فكرة (المسرح داخؿ المسرحية) يحاوؿ (إيكو)
في العديد مف كتاباتو التأكيد عمى عنصر ميـ يصب في قمب نظريتو ،إذ يرى بأف المتمقي
النموذجي في كؿ حكاية يتخذ شكميف محدديف ،إذ يحدد المؤلؼ آليات كتابتو مف طبيعتيف
مختمفتيف ىما:
 -1طبيعة بارزة ومكشوفة بحيث يحاوؿ كؿ متمقي نموذجي التماىي معيا وتجسيدىا.
 -2طبيعة مضمرة تتطمب مف المتمقي النموذجي أف يفعؿ تأويمو بجد ،ليذا يحدد (ايكو)
المتمقي النموذجي الذي يطاؿ المستويات المجسدة ببنى وآليات مقصودة ،وطبيعة الفراغات
المتولدة في النص والتي يمكف الولوج إلى عتماتيا عف طريؽ اآلليات غير المقصودة ،ومف
ثـ البد مف أف يترؾ النص منفتح الدالالت بكثرة فراغاتو ألنو عبارة عف آلة كسولة يتطمب
مف المتمقي أف يمؤلىا ،حيث أف المؤلؼ مجبر حسب تعبير(إيكو) عمى إيجاد متمقي
نموذجي عمى غرار متمقي (أيزر) الضمني))(.)1
فحسب (إيكو) فإف النص األدبي يمزـ المؤلؼ عمى إيجاد المتمقي النموذجي ،الذي
يقوـ بمؿء الفراغات ،رغـ أف النص عبارة عف أفعاؿ لغوية تعمؿ كمرجع إجباري انطبلقا مف
ىذه القاعدة المزدوجة ،ويبدو أف المصادرتاف النظريتاف في الحكاية (النص كآلة ضاغطة
والقارئ النموذجي) ،وىنا يحاوؿ إيكو تحميؿ التحرؾ التعاوني الذي يتطمبو النص انطبلقا مف
()1

 -مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.174-173

( -)2المرجع نفسو176.

( - )3المرجع نفسو ،ص.177
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التفسير الذي تضعو كؿ قراءة لنفسيا( ،)1استخدـ (أمبرتو إيكو) ثبلثة مفاىيـ ميمة في ىذه
النظرية وىي الموسوعة والمدار والعالـ الممكف.
فالموسوعة تعنى قصدية النص وقصدية المتمقي ((يرتبط مفيوـ الموسوعة عند إيكو
بمفيوـ ''التشاكؿ الداللي'' ( )isotopicأي الربط الديالكتيكي مف قصدية النص وقصدية
المتمقي إذ أف نشاط المتمقي ىو في المقاـ األوؿ مف نمط استداللي أي إف القراءة تعني
(االستنباط والتكيف واالستنتاج) مف نص ما ،إال أف المشكمة تكمف في معرفة ماذا يقصد
بقصدية المتمقي ،عمى الرغـ مف أف قصدية النص ليست معطاة بشكؿ مباشر وىكذا كاف
باإلمكاف الحديث عف قصدية النص فإف ذلؾ مرتبط بتخمينات المتمقي ،أما أف يؤكد قصدية
النص ،أو أف يصححو لذلؾ يستخدـ المتمقي في عممو التكيني ما يسميو (إيكو)
بالموسوعة))( ، )2إذف فالتعرؼ عمى قصدية النص ىو أشبو بكثير التعرؼ عمى إستراتيجية
سيميائية.
ومما سبؽ فقصدية النص تبنى مف األسس األسموبية المتداولة في النص ،والتي
تشكؿ في مجموعيا مخزونا ضمنيا تفرضو قصدية النص قبميا لممتمقي ،وال يمكف الوصوؿ
إلييا ( القصدية) إال بإخضاعيا لسمطة النص باعتباره كبل منسجما ،إذ أف كؿ تأويؿ يعطي
جزئية نصية ما يجب أف يثبتو جزء آخر مف النص نفسو ،وليذا المعنى فإف االنسجاـ
الداخمي لمنص يعد بمثابة الرقيب عمى حركة المتمقي(.)3
أما (المدار) ( ) topicفإف (أمبرتو إيكو) يستعير ىذا المصطمح مف المسانيات ألنو
عبارة عف أداة (ما ورائية) نصية افتراضية أو فرضية ،يعتمد عمييا المتمقي إلنتاج الداللة
((يقوـ بيا المتمقي ويعتمد عمييا خبلؿ قراءة النص ،بتخفيض والسيطرة عمى أنتاج الداللة
()1

_ المرجع السابؽ ،ص176:

()3

 -المرجع نفسو ،ص176:

( _ )2المرجع نفسو ،ص177، 176:
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مف الدواؿ المنتشرة في النص ،والتي بينيا (غريماس) بمصطمح السيميوزة ()semiosis
وىي العبلقة الترابطية بيف الداؿ المغوي ومدلوليا ،إذ يقوـ المدار بتوجيو مسار قراءة النص
وتشمؿ (القراءة عمى بناء متتابع لسمسمة مف المدارات المختمفة التي تتغير كمما انتشرت ما
يسميو (إيكو) الموقع الكبير لمنص ،كمما تحققت أو انتفضت التكينات التي صاغيا القارئ
المتواطئ))(.)1
أما مفيوـ (العالـ الممكف) حسب رأي (أمبرتو إيكو) الذي يتجسد في النص
المسرحي ،مف خبلؿ تحرؾ الشخصيات داخؿ فضاء النص إلى نياية العمؿ مع توقعات
المتمقي (( يتجسد بمفيوـ ممتمئ أومفروش حسب تعبير إيكو بالشخصيات المسرحية داخؿ
فضاء النص وتحديد سيرىا داخؿ المدارات المختمفة نحو بناء سير اتجاه النص نحو النياية،
لذا ترتبط بنية العالـ الممكف مع توقعات المتمقي مف خبلؿ ثبلث مستويات ىي:
 -1المستوى األول :يتعمؽ ىذا المستوى بخصوصية المتمقي الذي ال يمكف أف يستغني عف
بناء صورة ذىبية عف ذلؾ العالـ داخؿ فضاء النص ،لكونو يمثؿ أداة تمكنو مف التعامؿ مع
العالـ الممكف المفترض.
 -2المستوى الثاني :يتعمؽ ىذا المستوى بخصوصية النص نفسو ،فكؿ التأثيثات البلزمة
لبناء سينوغرافية النص مسجمة فيو عبر اإلرشادات المسرحية ووصؼ شخصيات المسرحية.
 -3المستوى الثالث :يتعمؽ ىذا المستوى بالحاالت النفسية لشخصيات المسرحية ،لتحدد
أىمية اشتغاؿ تمؾ المؤثثات.
وبالتالي فإف طبيعة المتمقي مف خبلؿ تمؾ المستويات يفترض بناء سمسمة مف العوالـ
الممكنة المتعمقة بما يمكف تسميتو بالممكف السردي المؤقت الذي يظيره النص عمى أنو سير

()1
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خطي ،مما تشكؿ أفقا لتوقعات المتمقي وىذا ما يجده (إيكو) ارتباط العالـ الممكف بأفؽ
التوقعات (الياوسي) لذلؾ يتخذ العالـ الممكف مساريف ىما:
 مسار في بنية النص نفسو إذ إف الشخصية المسرحية بحركتيا داخؿ فضاء النص تحددتمؾ العوالـ(المكاف –الزمف -الحدث).مما تشكؿ عالما ممكنا مفترضا يتصؿ بعالـ النص
نفسو.
 مسار في مخيمة المتمقي نفسو بتشكيؿ عوالـ ممكنة مستمد عف المسار األوؿ))(.)1 -4مستوى نموذج (ستانمي فيش) في تمقي وتأويل النص المسرحي:
ومف خبلؿ ما سبؽ مف تحميبلت لمنص األدبي مف خبلؿ دور الجماعات التأويمية في
إطبلؽ األحكاـ والمعايير النقدية مف خبلؿ تمقييا مف طرؼ القارئ ..بدوره إلى جماعة معينة
وىذا ما ينطبؽ تماما مع أراء (موكاروفسكي) في مدرسة(براغ) النقدية مف خبلؿ ما توصؿ
عزز (ستانمي فيش) دراسة حوؿ المسار التأويمي
إليو مف التخمص مف سمطة المؤلؼ((،ليذا ّ
في التعاقب الزمني لدور (الجماعة التأويمية) التي تبنى مشروعيا في تحميؿ النص األدبي
مما يضفي بالتالي وصفا نقديا مقننا لممتمقي الذي يبنى استجابتو بما يمميو المعيار النقدي
اإلجرائي الذي تحدده رؤية الجماعة لممفاىيـ الجمالية عف القيمة األدبية ،لذلؾ تضبط تمؾ
المعايير لمتأويبلت المفرطة في عممية التفسير ليصبح المتمقي مجرد قارئ لمنص في ضوء
استراتيجيات الجماعة التأويمية))(.)2
فما ىو مفيوـ (المعيار النقدي) عند (فيش)؟ وبماذا يمتاز؟((يمتاز مفيوـ (المعيار
النقدي) بالطابع التاريخي بحسب فمسفة (انجاردف) إذ أف الطبقات االجتماعية المختمفة عبر
التاريخ تؤدي دو ار بار از في تأسيس المفيوـ بحسب ما يراىا (موكاروفسكي) ،مما تساعد
()1
()2
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المتمقي في االستقصاء التفصيمي لمتعارض الجدلي بيف تاريخية المعيار وحقوقو في التطبيؽ
النقدي ،لذا يقؼ المتمقي حسب (فيش) عند تحميؿ النص المسرحي أسير اندماج التعارض
الجدلي ،بتركيز المتمقي عمى مجرى التعديبلت التي يقوـ بيا وفقا ألفؽ التوقع الفرضيات
داخؿ النص نفسو ،إذ أف شكؿ فضاء النص الظاىري ناقض بعده الزمني في تحقيؽ معاينة
باستبداؿ البنية الشكمية لمنص ببنية خبرة المتمقي)).

()1

ومعنى المتمقي الخبير في رأي (فيش) ىو الذي يراقب ردود أفعالو ،ويعتبر ىجينا بيف القارئ
المثالي ،والقارئ الفعمي يطمؽ (فيش) مفيوـ (القارىء الخبير) عمى المتمقي في نظريتو ،وىو
القارئ الذي يستطع أف يراقب ردود أفعالو مف خبلؿ معرفتو التطبيقية بالمناىج الستخراج
المعنى ،لذا يعده متمقيا ىجينا بيف القارئ المثالي (المناىج النقدية) والقارئ الفعمي ،يستطيع
أف يسقط استجابتو وفقا الستجابة القارئ المثالي بعدما عدلت بمجموعة مف التغييرات التي
تفترضيا المناىج النقدية ،مما يييء متمقيا فعميا يستطيع أف يصؿ إلى مصاؼ القارئ
الخبير(. )2ولكي نصؿ إلى مصاؼ القارئ الخبير ،البد مف وجود محوريف لتحميؿ النص
المسرحي وفؽ وجية نظر (ستانمي فيش) وىما:
 -1المحور األول :دور الجماعة التأويمية في تحميل النص المسرحي:
لقد ميدت المذاىب األدبية لظيور النقد وفمسفتو ػ ػ ػ في رأي مصطفى جبلؿ ػ ػ مف
خبلؿ أفبلطوف الذي أخضع عالـ المثؿ إلى العقؿ ،وأخضع أرسطو قواعد الفكر الفمسفي إلى
الواقع ،وقد أعطت فمسفتو تصو ار جديدا لؤلدب والنقد المسرحي ولممتمقي بداية مف عصر
النيضة ،الذي يعد (بوالو) مف خبلؿ كتابو (فف الشعر) أوؿ المتمقيف لو ،مف خبلؿ إخضاع
القواعد النقدية لجماليات التأليؼ المسرحي،مف خبلؿ مقوالت (النقد الكبلسيكي) ،وبتطور
الحياة السياسية واالجتماعية كبرت الرغبة في تغيير تمؾ األحكاـ النقدية التي كانت تبسط
( - )1المرجع السابؽ  ،ض.183
( - )2المرجع نفسو  ،ص.183
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سيطرتيا عمى األدب والنقد مما أدى إلى والدة مذىب جديد يدعى الرومانسية فحاولوا أوؿ
األمر تغيير تمؾ األحكاـ النقدية فكانت نتيجة ذلؾ ميبلد المذاىب األدبية السياقية((لذلؾ
انبثقت المناىج النقدية والسياقية حسب التوجيات الفمسفية لتمؾ المرحمة وىي تنـ عف عمؿ
المتمقي في تحميمو لمنص المسرحي الذي يعد مصد ار لرأي الجماعة التأويمية وىي بمثابة تقييـ
لؤلحكاـ والتقاليد التي تسنيا الجماعة ليقوـ (المتمقي) أنذاؾ لعممية تمقي جدلي بما تصفو
الجماعة مف آراء في الماضي ومناقشة تمؾ األحكاـ عمى وفؽ رؤية المتمقي الجديد متوصبل
إلى محوريف:
 -1محور يتحدث حوؿ تعديؿ أفؽ التوقعات السابقة في التحميؿ.
 -2محور األفؽ الجديد إلى ذاكرة المتمقي الجماعية بما يتوافؽ والتعديؿ القائـ عمى طبيعة
المناىج النقدية أنذاؾ))

()1

وبتغير نفس الظروؼ السياسية واالجتماعية برزت الواقعية في منتصؼ القرف التاسع عشر،
وفي القرف العشريف تفرغت المذاىب النقدية ،وتحولت المفاىيـ السياقية إلى مناىج نصية
(داخمية) بداية مف (بنيوية) التي تزعميا الشكبلنيوف الروس ،ومدرسة براغ ،كجماعة تأويمية
تحاوؿ أف تؤسس مراجع فكرية وفمسفية ،مما أدى إلى تحوؿ آخر تمثؿ في بروز دور
المتمقي ،وموت المؤلؼ.
 -2المحور الثاني :التعارض الجدلي بين معايير المناهج النقدية ومفهوم المتمقي الخبير.
البد مف مسح تاريخي لبياف الجماعات التأويمية ،وتبنييا لممشروع النقدي ،بوصفيا
المادة البحثية والتجريبية الستخراج المعايير والقواعد النقدية ،ويعد كتاب ''فف الشعر''
ألرسطو وثيقة ،فيي التي حددت مبلمح النص المسرحي ومكوناتو ،مما أدى إلى ظيور

( - )1مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر  ،ص.185
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التقاليد المسرحية لدى المتمقي( ،)1مف خبلؿ تطبيؽ تمؾ المكونات عمى جميع النصوص
المسرحية الشيء الذي أدى إلى تطور بنيتيا ،وكمثاؿ عمى ذلؾ مسرحيات (شكسبير) التي
طور بنيتيا مف الكمية إلى بنى فرعية ،تتجمع في بنية الحدث الرئيسي ،وواصؿ المتمقي
طريقو في قراءة النماذج المسرحية قراءات تختمؼ عف تمؾ التي وجدت مف قبؿ في النقد
السياقي ،أما في الدراما البل تقميدية المتمثمة في تحوؿ المتمقي مف متمقي يندمج بالحدث
المسرحي إلى متمقي يفكر ويناقش األحداث المسرحية حسب رؤيتو اإليديولوجية كمتمقي
إيجابي(( تمثؿ دراما (بريخت) إذ قاـ بكتابة بياف نظري حوؿ المسرح بعنواف (أورغانوف
صغير لممسرح) عاـ  1948عمى الرغـ مف الدراسات المستفيضة التي قدميا (بريخت) في
السنوات  1947-1941التي قضاىا في المنفى (أمريكا) وىو يسعى جاىدا عمى الوقوؼ
حوؿ المناىج النقدية التي اتسـ بو المسرح الممحمي وأساليبو التغريبية ،إذ كاف ذلؾ السعي
عديـ المعنى في أمريكا إال أف بيانو شكؿ وثيقة كدراسات جمالية ناضجة عف المسرح
الممحمي بعدما قدـ مسرحياتو (حياة غاليمو ،األـ الشجاعة وأوالدىا ،إنساف شسواف الطيب
،دائرة الطباشير القوقازية)  ،مطو ار بذلؾ كما أطمؽ عميو بالمسرح الجدلي ،إذ يعد بريخت
باحثا ومفك ار وفيمسوفا في المسرح كمخرج مسرحي في محاولة منو الستخراج المعايير
والتقاليد الجديدة ،مياجما الدراما التقميدية التي يعدىا كفرع مف العمؿ التخديري ،لذلؾ يتطمب
منو كمخرج يعي فكرة قراءة واستخراج األساليب الجديدة في اإلخراج المسرحي ،وىو ما
يتضمف موقعو كمتمقي واعي أف يقدـ العمؿ المسرحي عمى تأثير التغريب المسرحي ،مما
شكؿ نقطة خبلؼ بينو وبيف الدراما األرسطية)).

()2

وضع (بريخت) كتابا سماه (الكتاب -الموديؿ) سجؿ فيو أعماؿ الخشبة المسرحية جسد فيو
حركة الممثميف ومواقفيـ مف خبلؿ التدريبات المسرحية((،كذلؾ يعكس الكتاب اىتماـ المؤلؼ
وعنايتو بالمفظة الدقيقة لتحقيؽ األثر المطموب عند المتمقي ،عمى الرغـ مف االنتقاد الذي
()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.186 مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.189-188326

اتجاه القراءة والتأويل

الفصل الثالث

وجيو النقاد عمى (الكتاب) بتقييد أسموب المخرجيف لمسرحياتو فيما بعد ،إال أنو يؤكد عمى
أف أي مخرج يرغب بإخراج مسرحيتو عميو أف يبدأ مف حيث انتيى سمفو وىي إشارة لطريقتو
في العمؿ المسرحي التي توحي إلى طبيعة عمؿ الجماعات التأويمية الستخراج المعايير
وبناء الرؤى بما يتناسب ورؤية الجماعة))(.)1
إف المتمقي عند (فيش) ىو الذي ينتج المعنى ،وىو معنى محايث لمنص المسرحي لذا
فإف المناىج النقدية التي يقارب بيا المتمقي النص ،ىي مف يقرر تمؾ االفتراضات التي
يبينيا المتمقي مف أجؿ الحصوؿ عمى النتائج(( إف تحديد صفات المتمقي بناء عمى ما سبؽ
مف تحميؿ استجابة المتمقي عمى وفؽ بناء المرجعيات الفكرية والفمسفية لمجماعة التأويمية ،أف
يتصؼ بالخبرة العامة عف األساليب اإلجرائية لمناىج النقد ،مطمعا عمى الكيفية اإلجرائية
التي يمكف أف يحمؿ بيا النص المسرحي عمى وفقيا ،ألف عممية تأسيس المناىج مف قبؿ
متمقيف تسمح لممتمقي أف يرسـ خريطة لمدخوؿ في تحميؿ وتحديد البنى المسرحية إذ يمكف
لممتمقي أف يرتبط بأحد المناىج في تحميمو والتزامو بالمعايير النقدية التي تسنيا الجماعة
التأويمية لذلؾ يفترض (فيش) إف المعنى المنتج مف قبؿ المتمقي ىو باألحرى معنى محايثا
لمنص المسرحي الذي يقترب مف آراء الجماعة التأويمية لذا تعد المناىج النقدية التي يقارب
بيا النص قد قررت االفتراضات الذي يبنيو المتمقي لتحقيؽ النتائج عمى الرغـ مف أف المتمقي
ىو مف يمنح المعنى في النص ويشكؿ ىيئتو))(.)2
 -5مستوى نموذج (ريشار دومارسي) في تمقي وتأويل النص المسرحي:
ينحصر دور المتمقي في ىذا المستوى مف التحميؿ في نظريات التمقي المعاصرة
ضمف ثنائية (الداؿ والمدلوؿ-الحضور والغياب) التي تجعؿ منو عمى وعي باألشياء
(النص) ليكوف قاببل لئلدراؾ وتتحدد بما يمي:
()1
()2

 المرجع السابؽ  ،ص.189 المرجع نفسو  ،ص.191327

اتجاه القراءة والتأويل

الفصل الثالث

 -1يستحضر المتمقي المتصور الذىني لمنص المسرحي مف خبلؿ التناص.
 -2تأسيس حالة الحضور في النص المسرحي(.)1
يحدد (ريشار دومارسي) نموذجيف في تمقي النص المسرحي ىما :التمقي األفقي ،والتمقي
العمودي مف خبلؿ نوعيف عف الدراما،دراما تقميدية مف خبلؿ (التطيير) األرسطي ،ودراما
غير تقميدية مجسدة في التغريب البريختي ،فاألولى تمثميا (الدراما اإلغريقية ،الدراما
الشكسبيرية ،الدراما الواقعية) ،والثانية يمثميا بريخت و يوجيف يونسكو ،وصامويؿ بكيت
وغيرىـ ((،إف عمؿ المتمقي الدراما التقميدية يتمثؿ في المستوى األفقي مف التمقي مف خبلؿ
فكرة اندماجو مع األحداث المسرحية ،عمى الرغـ مف تقيد المؤلفيف المسرحييف بتقاليد الدراما
األرسطية والتي يمكف مبلحظتيا داخؿ الوحدات الممموسة ،لذلؾ يشكؿ (أفؽ االنتظار)
المتميؼ بتورط الم تمقي في بنية الحدث لتحقيؽ مظيرية النص وسيره في المستوى األفقي مف
المتمقي إف المتمقي في الدراما الحديثة يعد غير تقميدي في الوقوؼ عمى المستويات العمودية
مف التحميؿ إذ تتجمى وظيفتو في بناء صورة أو متصور ذىني كأداة لقياس أثر التغريب في
النص إذ يشكؿ المتمقي في مسرحية (أوب ار القروش الثبلثة) لػ (بريخت) عناصر التغريب مف
خبلؿ األغاني واألحاديث الجانبية عنص ار شكميا يتخذ محو ار عموديا عمى البنية األفقية إذ
تمثؿ بشكؿ سمسمة مف األحداث غير المتصمة،التي ال تتوافؽ فيما بينيا؛فكؿ حدث منيا
يشكؿ بنية متكاممة تستشرؼ لما سيحدث الحقا دوف الرجوع إلى األحداث الماضية...في
الوقت نفسو يبلحظ المتمقي انسبلخ الشخصيات المسرحية مف أدوارىـ المسرحية والتحدث
مباشرة لممتمقي في تشكيؿ صورة عمودية في بناء المشيد المسرحي ،ليتحوؿ المتمقي إلى
مبلحظ لتمؾ األحداث دوف أف يجعؿ مف اإليياـ واالندماج عنص ار رئيسيا في قراءة النص،
لذلؾ اعتاد المتمقي في قراءة نصوص (بريخت) كسر التوقعات الذي يبنى مف خبللو محو ار

()1

المرجع السابؽ ،ص.192:
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عموديا في مسائمة النص والمؤلؼ معا ،كذلؾ يجد المتمقي في تذبذب شخصية(غاليمو) بيف
المثالية والواقعية ؾ (عالـ وانساف) ىدفا تغريبيا عند المتمقي))(.)1
كتمخيص لمستويات التمقي المتقاطعة في تمقى النص:
-1المستوى األفقي :وىو وقوؼ المتمقي عمى مظيرية النص عبر تنسيؽ الوحدات النصية
التي تشكؿ عبلقات ذات تنسيؽ نحوي تقبؿ المبلحظة التي يبدييا المتمقي ،لذلؾ يتصؼ
المتمقي باالنتظار المتميؼ لموصوؿ إلى نياية الحدث المسرحي ،ليشكؿ المتمقي انتقالو عمى
المستوى األفقي في بنية النص الخطية وصوال إلى االندماج في عممية اإليياـ مع مجريات
الحدث المسرحي.
 -2المستوى العمودي :يتمثؿ في وصوؿ المتمقي مف خبلؿ قراءتو لمنص قراءة واعية إلى
عممية اكتشاؼ بعض القيـ والمعتقدات التي تشكؿ في مجوعيا مخزونا معرفيا يرتبط فيما
بينو وبيف بنية النص المسرحي التي تؤدي إلى التناص الذي يفرضو المتمقي ،وىو باألحرى
صورة أخرى لممتمقي عف تكوينية النص ذات النسؽ المركب في فضائو عبر الوحدات
الداللية وآثاره المفترضة( ،)2ومف خبلؿ اندماج العناصر القراءة عمى المستوى األفقي بالقراءة
عمى المستوى العمودي  ،تحدث نوع مف القراءة قريب جدا مف القراءة السيميائية أو
التفكيكية ،لتحقؽ ذلؾ التغريب الذي ينتجو المتمقي مع البنية النصية الخطية.
((إف القراءة في ىذا المستوى تنبع مف فيـ طبيعة العبلقة الجدلية بيف الداؿ والمدلوؿ ،إذ
تمثؿ الداؿ الصورة المغوية لمنص ،لتمثؿ حالة الحضور بينما يمثؿ المدلوؿ المتصور الذىني
الذي يشكمو المتمقي في حالة الغياب.تحقيؽ التصور الذىني مف خبلؿ التناص في محاولة
مف المتمقي بإيجاد النظائر النسقية في النص ،إذ يتحدد عبر الحوار القائـ بيف المتمقي
والمؤلؼ حوؿ الفضاء المفتوح (النص) يتمكف المتمقي مف طرح األسئمة التي تنيض بيا
()1

 -مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر  ،ص.197

( - )2ينظر :المرجع نفسو.205 ،
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طرفي المعادلة (المؤلؼ -المتمقي) يقوـ المتمقي في تأسيس حالة الحضور في النص بعممية
تنسيؽ القراءة تدعى بمرحمة (ما قبؿ القراءة) تتحدد باختبار المتمقي المنيج النقدي ليؤسس
مرحمة أخرى (فعمية) في قراءة النص قراءة أفقية بالتعرؼ عمى المكونات األساسية المتعمقة
بالشكؿ والمضموف لتؤكد عممو في القراءة العمودية ،يمكف لممتمقي أف يرصد مستويات النص
المتعددة التي ليا صمة بالمعنى العميؽ ،لتييء المتمقي دراسة البنى المسرحية عمى وفؽ
المستوى العمودي لموصوؿ إلى أعماؽ النص))(.)1
 نموذج القراءة والتأويل في النص المسرحي العربي:عرؼ النقد العربي في أواسط السبعينيات قفزة نوعية استجاب فييا لؤلحداث السياسية
واالجتماعية التي أثرت بشكؿ أو بأخر في المسرح العربي(( ،وخبلؿ ىذه المرحمة بدأت
التجريبية تعرؼ طريقيا لممسرح بما أضفت عميو مف أبعاد فكرية وجمالية ومعرفية ،لكف ما
يؤاخذ عمييا أف البعد الفكري فييا كاف قائدا لمبعد الجمالي والمعرفي ومعظـ إنتاج تمؾ الفترة
كاف يتسـ بالطابع اإليديولوجي مف خبلؿ الواقعية اإلشتراكية كمذىب فني))( ،)2وانطبلقا مف
ىذا التوجو الفكري كانت القراءة معتمدة أشد االعتماد عمى النص باعتباره لب العممية
المسرحية ،وأغفموا العرض ،وعد عندىـ مجرد أمر ثانوي يعمؿ عمى تجنيب الجميور الرتابة
والممؿ ،فالنص ػ ػ ػ في رأي عمار بمحسف ػ ػ ػ إذا ىو المسؤوؿ عما يحممو العرض مف أفكار،
وقد وجد مف النقاد العرب مف كاف يدافع بضراوة عمى ىذا االتجاه ،مف خبلؿ تمؾ الردود
عمى الكتابات التي ال تمتزـ بالمنيج اإلديولوجي أوال تستجيب لبعض مفاىيميا كااللتزاـ
والثورية والصراع الطبقي ،وكثي ار ما كانت تمزج بمصطمحات ال تفرؽ فييا بيف ما ىو
سردي ،وما ىو إيقاعي ،وما ىو درامي ،فالناقد يتعامؿ مع النص األدبي انطبلقا مف
نصوص فكرية يحمميا بداخمو وليذا قؿ التفاعؿ مع النص ،وىنا يبرز موقؼ مف مواقؼ
()1
()2

 -مصطفى جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر ،ص.206

_ عمار بمحسف:قراءة القراءة مدخؿ سوسيولوجي،مخبر سوسيولوجية التعبير الفني دفتررقـ 3ج 1جامعة وىراف1992
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المسرحييف العرب في ىذا الشأف وىو عبد الكريـ رشيد ((وبيذا يمكف القوؿ عف النقد
اإليديولوجي أنو أوال نقد غير عممي،ػ وبأنو ثانيا إلزامي ،وأنو أخبلقي ثالثا ،ورابعا مدرسي
فالناقد يتعامؿ مع النص األدبي والفني انطبلقا مف نصوص فكرية يحمميا بداخمو ،أنو
باألساس نصوص في مقابؿ نصوص ،وبيذا كاف يستنطؽ العمؿ المنقود وال يستقرئ جزئياتو
وكيانو بقدر ما يستعرض مباديء وأفكار ونظريات ومحفوظات ذىنية ،وبيذا تقطع كؿ السبؿ
الحوار والجدؿ والتفاعؿ مع النص ألف العبلقة عندئذ تكوف ساكنة))(.)1
ومما سبؽ فإف أصحاب ىذا االتجاه قد ركزوا عمى مضموف النص ،وأغفموا العرض
بكؿ مكوناتو الفنية والتقنية((ولتعويض ذلؾ النقص في قراءة العمؿ المسرحي كميا ،يمجأوف
إلى إيياـ القارئ بمعرفتو بمكونات العرض المسرحي ،فنجدىـ يذيموف مقاالتيـ االنطباعية
بإشارات عامة إلى التمثيؿ واإلخراج أو الديكور ،دوف التركيز عمى ما يفيد أنيـ بالفعؿ
استوعبوا دالالت العرض المسرحي المعرفية والفكرية والجمالية ،ونتيجة ذلؾ غالبا ما يأتي
كبلميـ عف العرض عاما ال يستجيب لسياؽ اشتغاؿ ىذا المكوف أو ذاؾ ،خصوصا إذا ما
اعتبرنا أف كؿ يكوف مف مكونات العرض المسرحي يمثؿ عبلمة دالة وال يمكف الحكـ عمييا
إال ضمف سياقيا الخاص،وبذلؾ يتحوؿ كبلميـ إلى مجرد انطباعات ذاتية ال تعدو مضموف
النص المسرحي،أما مكونات العرض األخرى فتبقى بدورىا في حكـ النص الغائب
كذلؾ))(.)2
وتركيز العرب عمى النص مرده عند بعض النقاد تأثره بنظرية ''أرسطو'' الذي ركز
اىتمامو عمى النص وأغفؿ العرض ،وليذا السبب ظمت سمطة النص مسيطرة عمى األذىاف
وباعتباره نصا ثابتا نعود إليو في كؿ وقت ،لكف األمر يختمؼ بالنسبة لنص العرض ،الذي
كاف يق أر عمى أنو تجريبي ورمزي مف خبلؿ تمؾ االنطباعات المكتوبة عف العروض مف
()1
()2

 ألؼ باء المنيج االحتفالي في النقد ،الزمف المغربي (المغربية) ،عدد ،1981 ،5 :ص.70 -مصطفى رمضاني :نقد النقد المسرحي المغربي ،المركز الدولي لدراسات الفرجة ،سمسمة رقـ  31طنجة-،المغرب،-

ط ،2014 ،1ص.21
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خبلؿ تمؾ الرموز ،والمغة البصرية والحركية فوؽ الخشبة ،وىكذا كاف حاؿ أغمب النقود في
السبعينيات والثماني نيات ،وىذا يشبو إلى حد كبير تمؾ الكتابات التي كانت تقدـ قبؿ العرض
(( وىي تمثؿ أصبل دعابة قبمية لو ألنيا تفتح أفؽ انتظار معيف أماـ المتمقي ،ومثؿ ىذه
الكتابات متداوؿ في مجاؿ السينما عمى وجو الخصوص ،ألنيا تقوـ بعممية إغراء قصد
ترويج اإلبداع ولكف المتمقي سيفقد ثقتو بدوف شؾ في النقد المسرحي ،أو ما يكتب حوؿ
األعماؿ المسرحية ،السيما إذا انتبو إلى أف العمؿ الذي شاىده لـ يستجيب ألفؽ انتظاره ،أو
ال يوافؽ ما كتب عنو قبميا ،وبذلؾ يدرج ما قرأه حوؿ العمؿ المسرحي في خانة االحتياؿ،
قبؿ أف تتولد لديو حالة توجس والنفور بعد ذلؾ مف كؿ ما يروج لو مف أعماؿ مسرحية))(،)1
وكثي ار ما كانت كتابات الصحفييف حسب مصطفى رمضاني ال تغطي حقائؽ العرض ،بقدر
ما تحدث عف ىواه الشخصي ،ورغـ ذلؾ فقد وجدت ثمة مف الكتاب والصحافييف الذيف
أخمصوا لممسرح منيـ مف درس في الجامعة ،ومنيـ مف درس المسرح ،ومنيـ مف مارسو
كياو ،ومنيـ ما أحياه مف خبلؿ الميرجانات وىي كتابات واعية تراعي خصائص العمؿ
المسرحي ،وتبتعد عف تمؾ الكتابات الدعائية التي تكوف بميمة تغطية اإلعبلمية المفروضة،
وقد ساىـ((ىؤالء النقاد في تطوير الحركة المسرحية بفضؿ آرائو ومواقفيـ واف كانت آراء
ومواقؼ ال تعدوا النص المسرحي في اغمب األحياف ىي األخرى ،ولكنيا مع ذلؾ يمكف
اعتبارىا كتابات تعبر عف نضج صحفي في النظر إلى العمؿ المسرحي ،وكثي ار مف ىؤالء
عمى وعي بدور المكونات السينوغرافية والتقنية في بناء العرض المسرحي ،ولكنو حيف
يستحضرونيا في مقاالتيـ يستحضرونيا مجزأة والتشخيص واإلضاءة والجميور ،ليس كبنية
متجانسة مكونة لمعرض الكمي ،ولكف غالبا كوحدات مستقمة خارج تمؾ البنية قبؿ أف ينتيوا
إلى الحكـ عمى العمؿ المسرحي في صورتو اإلجمالية ،وىذه الطريقة في النقد أنضج مف
تمؾ التي تعتبر النص محور العرض المسرحي وىي تعكس مرحمة تمييدية بالنسبة لمنقد

()1

 مصطفى رمضاني :نقد النقد المسرحي المغربي  ،ص.25332
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الذي وينظر إلى الفرجة المسرحية في إطارىا البنيوي بعد تفكيؾ عناصرىا الداخمية ضمف
السياؽ الذي وظفت فيو))(.)1
وفي مرحمة السبعينيات والثمانينيات برزت تجارب جديدة في المسرح وأىميا تجربة
المسرح الممحمي التي يمثميا (بريخت) فتبنوا ىذا االتجاه ،ودافعوا عنو وركبوا ىذه الموجة
اختيا ار أو موضة ،لما كاف النقد يأتي بعد مرحمة اإلبداع ويتأثر بما يط أر عميو ،فقد تأثر النقد
بالمناىج النقدية الجديدة وأدوات تحميميا ،وىنا برزت المدرسة الواقعية في النقد المسرحي
عمى يد بعض خريجي الجامعات((وىكذا فإف البنيوية التكوينية قد ىيمنت عمى الخطاب
النقدي الروائي والشعري ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ فإف ىيمنة الشكؿ الممحمي البرشتي
عمى الكتابة الدرامية قد أثار انتباه النقاد باعتباره شكبل يمثؿ العالـ في المسرح خير تمثيؿ،
كما أنو يزيؿ االغتراب عمى المتفرج ويساعده عمى أف يتخذ موقفو مف األوضاع المعيشية،
وإلبراز مواصفات ىذه الكتابة عمد نقاد المسرح إلى تعميؽ دراستو حوؿ النظرية البارشاتية:
الشيء الذي أتاح لو اقتناء مفاىيـ جديدة كتقنية الحكي أو السرد المسرحي ،وتقنية المونتاج،
وتعظـ اإليياـ األرسطي ،ودور الممثؿ في األداء ،وتدخؿ المتفرج في إعادة إنتاج متخيؿ
العمؿ المسرحي))( ، )2وقد أدت الجامعة الدور الكبير في تطور النقد المسرحي فقد نقؿ ىؤالء
ما درسوا إلى مجاؿ اإلبداع ،فطبقوا ما درسوه عمى األعماؿ المسرحية مناىج حديثة
كالتحميؿ النفسي والمنيج السوسيولوجي والبنيوي((،وأخذوا يوظفوف بعض المصطمحات
الجديدة مثؿ :البنية السطحية ،البنية العميقة ،وعقدة أوديب ،ويبدوا أف كثي ار مف ىؤالء النقاد
كانوا ال يدركوف جوىر العممية المسرحية ،لذلؾ وجدناىـ يكتبوف عف المسرح بنفس األدوات
والمناىج والمصطمحات التي يكتبوف بيا عف أجناس أدبية وفنية تختمؼ مف حيث المكونات
واألبنية والوظائؼ...وربما كاف المنيج السيميولوجي فيما أعتقد أقرب إليو مف غيره مف
()1

 -المرجع نفسو  ،ص.27

( - )2حسف المنيعي :المسرح المغربي مف التأسيس إلى صناعة الفرجة ،دار األماف لمنشر والتوزيع ،الرباط ،ط ،2002 ،
ص.98
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المناىج ماداـ معا – أي العرض المسرحي والمنيج السيميولوجي – يعتمداف عمى مفيوـ
العبلمة :ىذا مف خبلؿ المقاربة وذاؾ مف خبلؿ االشتغاؿ ،واف كانت المناىج األخرى كفيمة
بدراسة العرض المسرحي كذلؾ ،ولكف المنيج السيميولوجي يممؾ مف األدوات اإلجرائية
وطرائؽ التحميؿ ما يجعمو أقرب إلى مقاربة العرض المسرحي في بناءه الكمي مف غيره مف
()1

المناىج كما أسمفنا))

إف غياب الناقد المتخصص ،والجيؿ بخصوصية المسرح أدى إلى

الخمط في المسرح رغـ معرفة رجاؿ المسرح بالمناىج الحديثة وتقنياتيا ،لكنيـ يجيموف تماما
خصائص العرض المسرحي مف خبلؿ ما يعانبو الممثموف ورجاؿ المسرح قبؿ العرض
وأثناءه وبعده ((ولذلؾ نرى أنو عمى الناقد المسرحي أف يكوف عمى دراية شاممة بكؿ ما يتعمؽ
بعالـ المسرح بدءا بالكتابة الدرامية والدرماتورجية مرو ار باإلخراج وما يرافقو مف عمميات فنية
وتقنية تخص السينوغرافيا والديكور واإلضاءة ،واألزياء والموسيقى وادارة الممثؿ والخشبة
وغيرىا وصوال إلى مسألة التمقي...وقد تمتد ىذه الدراية إلى ما وراء ذلؾ ما يرتبط بيموـ
العمؿ الجمعوي ،والتضاريس المسرحية واشكالية تييء العرض المسرحي وترويجو ،وغيره
مما يندرج عادة ضمف القضايا العامة لممسرح المغربي ،فمعرفة ىذه األمور كفيمة باالقتراب
مف دالالت العرض المسرحي وأبعاده الكمية))( ،)2واف غاب عمى أكثر المسرحييف التخصص
غير أف الذيف اشتغموا عمى النقد التطبيقي لمعرض المسرحي كانوا في أغمبيـ ممارسيف
لممسرح ،وقد جمعوا بيف الكتابة واإلخراج والنقد ،وبعضيـ اآلخر أضاؼ إليو إدارة الفرؽ
المسرحية والتشخيص(( فإذا كاف الكثير مف النقاد قد فشموا في استكناه جوىر العرض
المسرحي بسبب غياب التخصص ،وافتقارىـ إلى الوعي الحؽ بخصوصية الفف الدراما ،فإف
حؿ النقاد الذيف استطاعوا أف يساىموا في النقد التطبيقي لمعرض المسرحي ممارسوف
لممسرح :كتابة أو إخراجا أو تشخيصا أو إدارة ،وىذا أمر طبيعي إذا ما اعتبرنا أف ىؤالء
يعيشوف تجربة اإلبداع عف كثب ،ويدركوف وظيفة كؿ مكونات العمؿ المسرحي وكيؼ أف
()1
()2
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العرض بناء متكامؿ ينبغي أف ينظر إليو في إطار البنيوي الكمي ،وأف ال مجاؿ لمحديث عف
عنصر خارج السياؽ الذي وضع فيو ،وكيؼ أف اشتغالو رىيف بذلؾ السياؽ ،وأنو بذلؾ
عبلمة مف العبلمات الدالة التي يتحدد مجاؿ اشتغاليا وحدود تأويميا – ومف ثـ داللتيا -في
إطار ما يربطيا مف عبلقات بالعبلمات األخرى في ذلؾ السياؽ الذي يحدد الصورة النيائية
لمعرض المسرحي...،فأكيد أف تمرس ىؤالء الممارسيف عمى مكونات العرض المسرحي أىميـ
أكثر مف غيرىـ الستجبلء خصوصياتيا الفنية أو التقنية ،وادراؾ وظائفيا وكيفية اشتغاليا،
وفيـ أبعادىا ودالالتيا ،ومف ثـ تأويميا تأويبل مقبوال ال يتحاشى االسقاطات الذاتية وتوظيؼ
مصطمحات ومفاىيـ غربية عف الحقؿ الدرامي ،أو التركيز عمى عناصر دوف أخرى))(،)1
يضاؼ إلى ىذا العامؿ ،تمؾ المناقشات الشفوية التي كانت تعقب العرض المسرحي في
الميرجانات ،ومختمؼ المقاءات قد لعبت دو ار فعاال في إثراء وتطوير النقد المسرحي ،وانتقؿ
الحديث مف النص المسرحي إلى الحديث عف العرض المسرحي ومف اإليديولوجيا إلى
صناعة الفرجة((فصرنا نسمع كبلما عف السينوغرافية ولغة الجسد وتقسيـ الفضاء وتأثيث
الركح ،وداللة األواف ،واإلكسسوارات وما إلى ذلؾ ومع تطور مناىج وآليات التحميؿ بدأ
النقض يتطور بتطور القضايا واإلشكاليات ،حتى صرنا نتحدث عف جمالية التمقي ،ومؿء
بياض العرض ،والعبلمة المسرحية وىكذا...ولـ يقؼ بعضيـ عف الحديث عف النص
المسرحي وتاريخو وأعبلمو بؿ تجاوز ذلؾ إلى الحديث عف إشكاليات وقضايا أخرى فنية
وتقنية ،كاإلخراج والسينوغرافيا ،والتعريؼ ببعض المخرجيف واتجاىاتو والمدارس الفنية وغير
ذلؾ مما لو عبلقة بالفرجة المسرحية عموما...ومف المؤكد ذلؾ الجدؿ النقدي الذي أفرز
ظاىرة نقدية جديدة عمى المسرح المغربي ،وأعنى بيا ظاىرة التنظير فقد كاف الجدؿ القائـ
حوؿ ماىية المسرح ،واشكالية اليوية والتراث والتجريب والتأصيؿ وراء إبراز كتابات تتجاوز

()1
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حدود قراءة العرض المسرحي واستجبلء مكوناتو الفكرية أو الجمالية إلى التنظير لمظاىرة
المسرحية في إطارىا العاـ))(.)1
وبفضؿ الكتابات ذات الطابع األكاديمي تطورت الرؤية إلى المسرح ،وتطور النقد،
فأصبحنا نتحدث عف الفرجة ،وشعرية المسرح ،ودراماتورجية العرض المسرحي ،والتحميؿ
السيميولوجي(( ،وىكذا وجدنا ثمة منيـ يتحدثوف عف العبلمات المسرحية وكيفية اشتغاليا في
العمؿ المسرحي ،وعف جمالية التمقي وكيفية تأويؿ العبلمة ومؿء ثقوب العرض وبياضاتو،
ويوظفوف مصطمحات دقيقة ،وآليات تحترـ حقوليا المعرفية والمنيجية ،وىذا كمو يعكس
تطور الوعي النقدي لدى بعض نقادنا المسرحييف المتسمحيف بالمنيج العممي وبالطابع
األكاديمي ،وىو ما يفتح المجاؿ أماـ بوادر النقد المسرحي التطبيقي في المغرب ولو ىي
حدود ضيقة وبجيود معدومة))(.)2
ومما سبؽ نستنتج أف مفيوـ القراءة متعدد حسب كؿ مدرسة واتجاه نقدي ،وبيف
الغرب والعرب وبيف الماضي والحاضر ،وبيف القدماء والمحدثيف ،والقراءة في أبسط تعريفاتيا
ىي(( ىي منيج يستق أر النص وتعيد شرح عناصره في ضوء افتراضات ليست سوى فيـ
لمسياقات النص األصمية :صورة لنص أصمي ،منطمؽ ،أو نص غائب ،وباختصار أنيا
تأويؿ))( ، )3ومف المفاىيـ األخرى لمقراءة التي ليا عبلقة ''بالنص'' ومف القائميف بيذه النظرية
''تودوروؼ'' وىذه القراءة تبتعد عف الوصؼ والتفسير((إنما بإعادة بناء النص وتمؾ ىي
المشكمة أي أف أي نص ىو قابؿ باستمرار إلعادة بناء مستمرة ،بؿ مناقضة..قراءة ميووسة
تتمذذ بإنتاج خطاب ،ميتا -نص يوازي خطاب النص: -
قراءة عصبية تندفع منجذبة إلى النص واالنغمار في التباساتو.()1
()2
()3

 المرجع السابؽ ،ص.40-37– المرجع نفسو ،ص.44
 -محمد الدغمومي :نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ،كميات اآلداب والعموـ اإلنسانية ،الرباط ،ط،1999 ،1
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 قراءة انفصامية (بارتوية) تنتج نصا استبياميا عمى ىامش النص. قراءة فيتيشية تحسيس مناطؽ في جسد النص وتتمذذ بيا ،ىذا دوف أف تنسى بارت نفسوأف يقترح قراءة أخرى ىي ''قراءة المتعة'' أو ينمذج لمفيوـ آخر يصيب في مجرى
التفكيؾ))( ،)1وىناؾ قراءة أخرى مغايرة لممفيوـ السابؽ تتمثؿ في التمقي ،حيث تصبح القراءة
موضوع بحث ،ومجموعة مف اآلليات اإلدراكية والنفسية والثقافية حيف تواجو نص مف
النصوص(( ذلؾ كمو يقؼ مجرد اختبار أماـ آخر اىتمت بو نظرية القراءة والقارئ أو ما
يسمى نظرية التمقي ،فيذا اقتراح وصؿ إلى تصور مغاير لكؿ ما سبقو ليرى القراءة رصدا
وتحميبل آلليات استجابة لردود فعؿ أماـ نصوص األدب وغيرىـ...فالمفيوـ ىنا إذف بعيد عف
''المفاىيـ'' السابقة ،وال يندرج قطعا في أي عبلقة بالنقد إال مف حيث اعتبار النقد نفسو قراءة
أو أحد أشكاليا ،لكف القراءة ال تقتصر عميو وال تريد أف تقؼ عند حدوده فباألحرى أف تقنع
بو))(.)2
ومف خبلؿ ما تناولتو؛ فمفيوـ القراءة متعدد ،ليست لو أدوات واضحة ،وال مرجعية
قارة ،وال موضوع خاص ،ويمكف أف يظير في كؿ مرة احتماؿ مفيومي ضمف االحتماالت
المذكورة واقترانو بالنقد يزيد مف تقريبو إلى األشكاؿ ببلغية ،مف خبلؿ مجموعة مف البدائؿ
مثؿ :قراءة تشريحية ،قراءة سيميولوجية ،قراءة بنيوية ،قراءة نقدية قراءة سياسية ،قراءة
سوسيولوجية ،قراءة أسموبية ،قراءة موضوعاتية(.)3
وقد تسربت ىذه القراءة إلى النقد العربي في جانبو التنظيري ،وتجمت بشكؿ واضح ال
يدعو إلى الريبة في خطابات الق ارءة األدبية ومناىجيا ونظرياتيا((،وبالرغـ مف ذلؾ فإف
خطاب التعريؼ بالقراءة قد وضع أماـ الناقد العربي نموذجا مف التفكير ،وفيو إلى عوالـ
()1
()2
()3

 محمد الدغمومي :نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ،ص.271-270 المرجع نفسو  ،ص.272-271 ينظر :المرجع نفسو ص.273337
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أخرى ممكنة في النقد...فحثو عمييا مباشرة أودعاه بطريقة غير مباشرة إلى تصحيح تفكيره..
وحاصؿ ذلؾ أننا في خطاب النقد العربي ،وخطابات التنظير لو نجد كممة ''قراءة'' ما تزاؿ
مشحونة بداللة عامة يصعب فييا تبيف الحدود الفارقة بينيا وبيف المصطمح ،خصوصا وأف
االستعماؿ يقرف الكممة المصطمح بيف النقد والنص ،فبل نعرؼ في أي سياؽ يتـ ىذا االقتراف
وما ىي مرجعياتو باإلضافة إلى ىذا حتى الذيف يممكوف وعيا باالصطبلحية يميموف إلى
جعؿ القراءة المعروفة بحيث يصير مصطمح القراء داال عمى عناصر شتى ..ومؤدي ىذا
الفيـ لمقراءة يحوليا إلى ''تركيـ'' قراءات ،أي منيجا متعددا يتوىـ أف القراءة تستطيع أف تحيط
بالنص وتشممو مف جميع جوانبو وتمتمؾ حقيقتو ،وأنيا تعطيو تعددا مماثبل))(.)1
وىناؾ القراءة األدبية ،وىي فعؿ يقوـ بو كؿ نقد ،وأي قارئ ميما كانت عبلقتو
بالنص األدبي ،ثـ يظير فيما بعد النقد الجدلي الواقعي((،يظير توظيؼ آخر يطوع
المصطمح ليحمؿ سمات منيج قائـ معروؼ لـ يقترف مف قبؿ بمصطمح القراءة ولكف سحر
المصطمح فتح الشيية البتبلعو وجعمو ضمف ترسانة المصطمحات ،حتى يظير متصفا
بالحداثة األعماؿ األدبية ثـ تعود إلييا بعد أف تمر في حيز التجربة وفي ساحة التنظيـ
عبلئؽ القراءة) ،وأكثر مف ذلؾ فإف التنظير لمنقد وجد نفسو بغتة قائما عمى قراءة القراءة أو
تجريد القراءة ذاتيا))( ، )2لقد ظؿ النقد الجدلي ردحا مف الزمف ،وجد نفسو أماـ إغواء القراءة
التي استفاد منيا واستمر في إنتاج المعرفة شأنو في ذلؾ شأف القراءة التي أصبحت تنتج
معارؼ لمنص(( لقد تحوؿ مصطمح القراءة إذا مف إطاره األصمي ليكوف في خدمة منيج قائـ
لغاية إعطاءه مسح مف الحداثة ،ومؿء جممة فراغات الوصؼ فيو ،مما يؤدي بنا إلى
االبتعاد عف األفؽ والذي أراده الذيف استعمموا ''القراءة'' –في المغرب -لمحد مف سمطة
المنيج المسبؽ لبلقتراب مف التعدد( ،)3وىو تعدد مف نوع الذي تؤدي إليو االجتيادات
()1
()2
()3

– المرجع السابؽ  ،ص.275-274
_ المرجع نفسو ،ص276
_ المرجع نفسو  ،ص277 :
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التمفيقية ،أي الجمع بيف مناىج عدة يستحيؿ الجمع بينيما دوف تحطيـ المنيج وجعمو أجزاء
متناثرة أو مختزلة تسيؿ الربط بينيا وبيف أشبلء منيج آخر ،إف التعدد الذي يتحقؽ مف
''القراءة'' ىو تعدد مقاربات أي خمؽ قراءات كؿ واحد منيما منفردة بأسئمتيا ورؤيتيا وأدواتيا،
غير ممزمة بشروط مسبقة سوى ما يمكف أف يبوح بو النص ،فيي قراءة منفردة بنصيا
وقواعدىا الخاصة التي تعطييا المعقولية وال يستجيب إال لمبادئ كبرى ،وأساسا:
 -1مفيوـ التعدد في المعالجة الذي يؤدي إلى تعدد في النظرة إلى النص ،وتجسد حوارية
حقيقية في مكاف غير معروؼ مسبقا.
 -2مبدأ االحتماؿ :كؿ قراءة تمنع نفسيا مف أف تقوؿ الحقيقة كاممة أو أف تحكـ بفساد
قراءات أخرى ،فأفقيا ممكف باستمرار ،ويمكف فيو أف تحدث أكثر في قراءة لنص واحد.
 -3مبدأ التفاعؿ الذي يجعؿ القراءة والنص قادريف عمى إنتاج نص ىو النص النقدي قبؿ
أف ينتج خطابا نظريا أو منيجا.
 -4مبدأ الدينامية :وىو مبدأ الذي يجعؿ القراءة قابمة ألف تعدؿ أدواتيا ،وأف تنصت إلى
تغيير النص األدبي ،وأف تتفؽ وتختمؼ مع النصوص النقدية السابقة ،رافضة التطابؽ مع
ىذا أو ذاؾ.
 -5مبدأ النسبية :الذي ال يقر بوجود وظيفة واحدة لمقراءة أو بوجود مخاطب واحد قار أو
بوجود أدب نموذجي ثابت.
نتيجة ىذه المبادئ ال يمكف لمقراءة أف توصؼ بأنيا فعؿ وصفي أو معياري ،أو نقد
تقويمي ،وانما عمؿ تأويمي ىيرمينوطيقي خالؽ لفيـ األدب ،بحثا عف مكاف غير محدد
أنطولوجيا ،لكنو فقط فضاء القراءة))(.)1

()1

 محمد الدغمومي :نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ،ص.278-277339
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وقد نشأ مصطمح القراءة وتحدد عندما ارتبط بحقؿ التأويؿ ،والفينومينولوجيا كما ارتبط
بالنظريات البنيوية ،وىذا الفيـ لمصطمح القراءة غاب عف العرب بالمفيوـ السابؽ ،ولكف
ىناؾ مفاىيـ أخرى في التنظير النقدي العربي المعاصر اتكأت عمى المصادر األصمية
لمفيوـ القراءة(( ،القراءة ال تيدؼ إلى معرفة المعنى أو المضموف بشكؿ مباشر وانما تيدؼ
إلى الدخوؿ في العالـ التساؤلي الذي يؤسسو النص ،بتعبير آخر تيدؼ ىذه القراءة إلى
مرافقة النص في رحمتو االستكشافية ،فالقراءة ىنا مف حيث ىي مفيوـ تصبح فعبل ارتياديا
لمنص بغرض الوصوؿ إلى صورة أخرى غير سطحية وغير مرئية وغير مألوفة عبر واحد:
 -1طريقتو في استخداـ المغة وفي التشكيؿ.
 -2طريقتو في المعرفة والتعبير.
 -3قيمتو المعرفية.
 -4بعده الجمالي وكيفية استقصاءه إلمكانات المغة والتشكيؿ التي لـ تكشؼ جيدا بعد ،ولـ
تكشؼ أصبل.
وكوف القراءة ىنا –ترجمة اكتشاؼ النص -فيي تحاوؿ أف تميز نفسيا مف أشكاؿ النقد
المألوفة التقويمية والتفسيرية لكنيا ال تبتعد كثي ار عنيا وال تؤسس منيجا يمكف اقتفاؤه ،ورسـ
حركتو بالضبط ألنيا تفتقر إلى أدوات واضحة وال تسمى إجراءاتيا بدقة ،فيي قراءة واقعة
بيف النقد التقميدي والنقد البنيوي الشكمي ،وتجتمع فييا القيمة والشكؿ أو التشكيؿ الجمالي
والمعرفة ،إذ االكتشاؼ ليس منيجا ،و إنما ىو غاية تتأثر بأساليب واجراءات ال حصر ليف
ويقتضي ربطو بآليات منيجية مخصوصة كالتي يقترحيا مف يتبنى البنيوية كما ىي أو يتبنى
التشريحية كما يفيميا فتكوف القراءة جممة خطوات منيجية ىي:
 -1قراءة عامة لكؿ أعماؿ الشاعر وىي استكشافية تذوقية.
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 -2قراءة تذوقية (نقدية) مصحوبة لرصد المحاوالت مع محاولة استنباط النماذج التي تمثؿ
(صوتيات ) العمؿ أي النوى األساسية.
 -3قراءة نقدية تعتمد إلى فحص النماذج لمعارضتيا مع العمؿ عمى أنيا كممات الشمولية
تتحكـ في تصريؼ جزئيات العماؿ الكامؿ الذي ىو مجموع ما كتبو الشاعر.
 -4دراسة نماذج عمى أنيا وحدات كمية.
 -5وبعد ذلؾ تأتي الكتابة ،وىي إعادة البناء التي يتحقؽ بيا النقد التركيبي إذ يصبح النص
ىو التفسير ،والتفسير ىو النص))(.)1
والقراءة التشريحية التي تحدثت عنيا سابقا ما تحافظ عمى وحدة النص بؿ إف
مفيوميا يخالؼ ذلؾ تماما إلى عناصر االختبلؼ والتناقض ،وبالتالي فيي قراءة أقرب إلى
النيج البنيوي ،وقد ظير ما يدعـ ىذا في الفكر العربي حيث قدـ ىؤالء خبلصات في فيـ
القراءة مف منظور تشريحي ،في حيف بقي بعضيـ األخر يطرحوف أماـ القارئ عروضا
تعريفية وتقويمية لمقراءة في عبلقتيا بالمتمقي ،وىذاف اتجاىاف لـ يصبل إلى خمؽ تيار عاـ،
واكتفي بتقديـ تطبيؽ (القراءة) عمى النص العربي ،وابرز تطبيقاتيا الدقيقة كانت عمى النص
الديني أو نص التراثي ،في حيف لـ توظؼ ىذه القراءة عمى النقد إال مف طرؼ باحث واحد
_ حسب ما توصمت إليو _ ىو ''جابر عصفور''((الذي مارس ىذه القراءة التي تختمؼ عف
النقد ،وجعميا جيا از لقراءة النقد نفسو بما يمي:
 -1كؿ قراءة ليا مستويات :مستوى نظري وأخر تطبيقي.
 -2المستوى النظري :يصؼ مستويات الفكر مف حيث ىو تصور وادراؾ.
 -3المستوى التطبيقي :إخضاع النصوص لموصؼ والتركيز عمى جانب منيا.
) (1المرجع السابؽ ،ص 279:ػ 280
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 -4القراءة ليا صمة بالتفسير والتأويؿ (فعؿ ىيرمينوطيقي).
 -5القراءة ليا ىدؼ االكتشاؼ وانتاج معرفة جديدة.
 -6القراءة دالة عمى وعي يتأمؿ نفسو.
 -7القراءة إقرار بوجود انقطاع في مسيرة الموضوع.
 -8القراءة استراتيجيات وقواعد تحكـ العبلقة وقواعد تحكـ العبلقة بيف المقروء والقارئ
واالختيارات التي تمييا القراءة.
 -9القراءة بحث عف رؤيا العالـ...
فيي بيذا ترسـ تصحيحا لممسار النقدي ،وتتضمف تصو ار لما ينبغي أف يكوف عميو
في مرحمة تأمؿ النقد لنفسو ،لتكوف استنطاقا لمصوت المتحكـ في النقد نفسو وشمولو لصداه
األتي مف مختمؼ عبلقات التكوينية وحقوقيا مف جانب:
 مستوى العبلقة القائمة بيف القارئ وما يتناص معو مف تراثو المقروء. مستوى عبلقة ىذا القارئ باألنساؽ المعرفية في عصر القراءة ،أي بأدوات إنتاجيا لممعرفةوعبلقاتيا.
 عبلقة المقروء نفسو بنفسو في عصر إنتاجو مف حيث ما يتضمنو مف حضور خاصبتاريخ وأدوات المقروء وليس القارئ.
 -عبلقة المقروء في نفسو بغيره مف األنساؽ المعاصرة والسابقة أو البلحقة.
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إف أفؽ القراءة الجديد الذي وصؿ إليو خطاب النقد :أف يق أر نفسو بعد أف وجد صعوبة
الحوار مع األدب إنو مدخؿ لمممارسة نقد النقد مف أجؿ تصحيح النقد ال انتقاده أو التنظير
لو دوف فيمة))(.)1
رواد هذا االتجاه وتنظيراتهم النقدية:
ومف بيف النقاد الذيف حمموا بعض األعماؿ المسرحية المغربية عمى وجو الخصوص
نذكر عبد الرحمان بن زيدان مف المغرب الشقيؽ ،وقد جاءت ىذه القراءة كمشروع نقدي
نتيجة (( إحساسو بأف النقد المسرحي المغربي ال يممؾ دراسة سوسيولوجية لمفيوـ التمقي الذي
يمعب منو الجميور المغربي دو ار أساسيا ،ومف ثـ فإف اىتماـ الناقد بقراءة األعماؿ المسرحية
المغربية ينبثؽ مف طبيعة المسرح المغربي الذي يستمزـ البحث عف تدعيـ العبلقة العضوية
بيف البدع المسرحي والجميور/القراءة في رصد الظاىرة المسرحية المغربية))(.)2
ومف بيف المسرحيات األخرى التي حمميا وفؽ منيج القراءة نجد مسرحية ''خيوط
،جباؿ ،شعر'' لمحمد تيمد ،فيو يق أر ىذه المسرحية عمى مستوى المضموف كما يقدـ ليا عمى
مستوى الشكؿ ،مف خبلؿ اإلخراج((نستنتج مما سبؽ أف مفيوـ الناقد لمقراءة ينحصر أساسا
في العناية بالمضاميف واألفكار التي يعبر عنيا العمؿ المسرحي دوف االىتماـ بتمؾ الجوانب
الفنية الجمالية التي ال يمكف القياـ بعممية القراءة دوف أخدىا بعيف االعتبار))(.)3
كما يقدـ قراءة أخرى لمسرحية (الزغننة) لمحمد تيمد ،وقد قارب ىذه المسرحية وفؽ
المنظور اإليديولوجي االجتماعي ،وىو مشروع قراءة جديد فأيف تكمف الجدة في ىذه القراءة؟
(( إف الجديد عند الناقد ربما قد يفيـ في قيامو بالمقارنة بيف ىذه المسرحيات ،وبيف أعماؿ
( - )1محمد الدغمومي :نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ص.282-281

( - )2محمد ف ارح :المسرح المغربي بيف أسئمة الكتابة اإلبداعية والممارسة النقدية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
الدارالبيضاء،ط 2000، 1ص74:

()3

– المرجع نفسو ،ص.76
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مسرحية أخرى لنفس المؤلؼ (محمد تيمد) أو بينيا وبيف أعماؿ أخرى لمؤلفيف آخريف ،وقد
يكمف ىذا الجديد في إشارتو إلى بعض الخصوصيات التي انفردت بيا تجربة (تيمد)
المسرحية كإلغائو المطمؽ لمفاىيـ الزمف والحدث واألشخاص ،والى تمؾ التأثيرات النفسية
التي تركتيا المسرحية لدى المتفرج ،ولعؿ مظاىر التجديد عند الناقد تتحدد في استشياده في
بعض اآلراء الفمسفية والتصورات المسرحية لبعض المخرجيف أو الممثميف العالمييف ومقابمتيا
باألبعاد المضمونة الفكرية لمسرحية (الزغننة) ))( ،)1فقد حاوؿ الناقد في ىذه المسرحية أف
يربط بيف المحؾ في المسرحية وبيف جوانبيا التقنية وأبعادىا الفنية لدى شخصياتيا أو لدى
الجميور ،وىناؾ مشروع قرائي آخر لواحد مف أعمدة النقد المغربي ىو ''محمد البهجاجي''،
وىو م شروع جاد بعد مشروع عبد الرحماف بف زيداف ،لقد اعتمد البيجاجي في مشروعو
القرائي عمى عدة مناىج منيا ،التحميؿ السيميولوجي والنفسي واالجتماعي ،وقد واجو عدة
صعوبات في قراءة النصوص ،أو العروض مثمما ىي صعوبة االنتقاؿ مف قراءة النص إلى
قراءة العرض ((فضبل عف الطبيعة االنفبلتية لئلنجاز المسرحي الذي يعرض مرة واحدة،
وفي حالة عرضو مرات متوالية يصبح المتمقي/القارئ إزاء عروض أخرى مختمفة في الزماف
والمكاف وفي المعطيات المادية والتقنية واألدبية لكؿ عرض))( ،)2ومف النصوص التي قدـ
ليا منيج القراءة نص (النبي المقنع ) لعبد الكريـ الخطيبي ،وقد تعامؿ الناقد مع النص ،وقد
اكتفى فيو ال ناقد بتحميؿ خطاب الشخصيات تاركا اإلرشادات المسرحية عرض الحائط ،رغـ
كونيا العامؿ األساسي في القراءة كما ركز عمى الصراع بيف الشخصيات الرئيسية ،وقدـ ليا
تحميبل سيميائيا ((وبخصوص ىذا التحميؿ السيميائي نبلحظ أف الناقد قد اعتمد عمى نظرية
العوامؿ التي تؤسس لنية العمؿ األدبي وباعتماده عمى ىذا النموذج التحميمي يكوف قد غيب
مناىج سيميائية أخرى ليا مردوديتيا المعرفية والنقدية ،وفي مجاؿ تحميؿ الخطاب المسرحي

( – )1المرجع السابؽ ،ص.77
()2

 المرجع نفسو ،ص.85344
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كالسيموطيقا التحميمية لكريستيفا مثبل ،)1())..ويقدـ البيجاجي قراءة أخرى مغايرة لؤلولى
لعمؿ مسرحي آخر ىو (أوفيميا لـ تمت) لنبيؿ الحمو بمنيج آخر ،فقد حاوؿ في ىذا العمؿ
قراءة البنية الحكائية لممسرحية ،ومحاولة تحميميا عف طريؽ الوقائع والحقائؽ المسرحية لمعالـ
الخارجي ،انطبلقا مف سموؾ الشخصية (المادية والمغوية) ،لذلؾ((نجد قراءتو تركز عمى
طبيعة الخطاب المغوي الذي يتسـ في ىذا النص المسرحي بالفوضى ويقوـ عمى إحداث
اشتقاقات لغوية أو تكسيرات واستبداالت معجمية وصوتية ،ىذا مع اإلشارة إلى أف ىذه
القراءة قد أثارت بعض القضايا المرتبطة بطبيعة المسرح المغربي ،والتي تمثمت في مناقشة
النص المسرحي عمى ضوء إشكاليتيف أساسيتيف ىما :إشكالية التأسيس واشكالية التجريب في
ىذا المسرح))(.)2
ومف بيف النصوص األخرى التي قدـ ليا قراءة منيجية مختمفة أذكر عرض مسرحي
بعنواف (تركبوا ليباؿ) المسرح اليوـ التي اعتمد فييا عمى النص ،وبعض الكتابات النقدية
السيميوطيقية ،كما اعتمد عمى بعض االقتراحات التي قدميا لو مخرج المسرحية عبد الواحد
عوزري ،ثـ قدـ قراءة أخرى ضمف مشروعو ،وىي مسرحية (الرينؾ) لمحمد قاوتي واخراج
إبراىيـ نشيخ ،وقد قرأىا وفؽ البنية الحكاية لممسرحية ومفيوـ الشخصية ،ثـ لصراع الدرامي،
كما أشار إلييا مف ناحية اإلخراج الذي اتسـ –حسب رأيو – بالسمبية ألنو لـ يحسف في
التصرؼ في النص ،ولـ يعمد إلى مؿء الثغور والفراغات التي يفترض وجودىا في كؿ
عرض مسرحي( ،)3إضافة خموه مف اإلبداع في مجاؿ السينوغرافيا ،كما تناوؿ عمبل آخر
بعنواف ( مرتجمة فاس) لمحمد الكغاط ،وىو عمؿ تجريبي وقد انطمؽ مف النص ولكنو ألح
عمى العرض شكميا فقط((أبرز مبلحظة يمكف إبداءىا بخصوص ىذه القراءة ىي أف الناقد قد
سقط فيما سقط فيو بعض النقاد المغاربة الذيف كتبوا نقدية أو قرائية ألعماؿ مسرحية،إذ نجده
()1

 -محمد ف ارح :المسرح المغربي بيف أسئمة الكتابة اإلبداعية والممارسة النقدية  ،ص.87

()3

 -المرجع نفسو  ،ص.91

( - )2المرجع نفسو  ،ص.88
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قد عمد إلى قراءة ىذا النص انطبلقا مف تمؾ القضايا وألغوا والظواىر األساسية التي وسمت
ومازالت تسـ المسرح المغربي كالتأسيس والتجريب والتأصيؿ))( ،)1وبعد ىذا العمؿ قدـ
البيجاجي قراءة مف نوع مختمؼ لنصوص مختمفة مف المسرح االحتفالي ،انطبلقا مف مستوى
الداللة ،ومستوى الكتابة الدرامية ،وىذه النصوص المسرحية ىي (عطيؿ الخيؿ والبارود،
وحكاية العربة ،وامرؤ القيس في باريس) لعبد الكريـ برشيد ،فيو في ىذه المسرحيات((نجده
يتحدث عف البنية الحكائية لمنص مقدما بعض التحاليؿ التي تتسـ بالطابع
االجتماعي/اإليديولوجي ..ثـ المستوى الداللي..إال أنيا دالالت تمخص الرؤيا االجتماعية
التي يرى مف خبلليا المؤلؼ الذات واآلخر ،انتقؿ إلى رصد المستوى الثاني وىو المستوى
الدرامي مف خبلؿ مقاربتو لمعناصر الفنية لكتابة المسرحية ،كما تصورىا أرسطو..الحدث،
الحوار ،الشخصية..أما بخصوص تحديده بطبيعة الحوار المسرحي فإننا نجده يميز بيف
داخمو وبيف الحوار (الديالوج) والحوار (المونولوج) ..وبيف الحوار اإلخباري الذي يساىـ في
تطور الشخصيات والحدث..أما الشخصية المسرحية فإف الناقد بخصوصيا يخرج عف تمؾ
التحديدات التي قدمت ليا قديما أو حديثا..والتحميؿ لمسرحيات انتقالية تتميز بتداخؿ
مستويات الوحدات الرمزية اليقينية منيا والبليقينية..ذلؾ أف الجانب االجتماعي في
المسرحيات تتضافر في بناءه مستويات أخرى نفسو شكمية ،حيوية ،صورية ،تراثية..يعني
ىذا أف قراءة ا لناقد االجتماعية ليذه األعماؿ المسرحية قد غيبت قضايا أخرى تعتبر مف
األىمية بمكاف))( ،)2ومف القراءات المغربية األخرى نذكر احتفاؿ ''مدينة العمياف'' لمحمد
الواد مف طرؼ محمد أبو العال ،والتي قدـ ليا عبد الكريـ برشيد ويعتبر ىذا النص انفبلت
عمى ثوابت المسرح التقميدي ،وىو قيمة نصية تتجاوز مفاىيـ االحتفالية األولى ،كما تتجاوز
أدوات القراءة تمؾ األدوات النقدية الموجودة مف قبؿ ((وتجاوز التجربة النظرية إلى تشغيؿ
فعؿ القراءة بانفتاح النص عمى استثمار ذكي لمغة متعالية وقد صارت ممعوبة ،وتحرير
()1
()2

– المرجع نفسو ،ص.92
 محمد ف ارح :المسرح المغربي بيف أسئمة الكتابة اإلبداعية والممارسة النقدية  ،ص.97-95346
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الشخوص بالمعب مف إكراىات واقع المدينة ،وقد غذت متخيمة متماىية كفضاء درامي مع
فضاء القاعة في تعارضو كفضاء سمفي /مع فضاء الخشبة (فضاء عموي /مضاء) المدينة
البديمة  ،المضاءة بكؿ ألواف الطيؼ لمتأثير عمى الحكـ ،لتصبح المسافة بيف المدينتيف ىي
المسافة ذاتيا الكتتاب النص مف منظور احتفاؿ جنائزي ،وتجييز المتخيؿ في سرد /سرود
شخصيات الحضور(حمادة ،يوسؼ ،مصطفى) المتشظية بياض الرصاص وىشاشة
الحاضر ،المرتينة في حضورىا بالمعب كما السرد بثقؿ الغياب /غياب عباس المناضؿ الذي
ناضؿ مف أجؿ مدينة جاحدة ومتنكرة))(.)1
ومف الذيف قدموا دراسات نقدية حوؿ منيج ''القراءة'' وخاصة ''قراءة'' السرد القديـ مف
خبلؿ الظاىرة الدرامية لعمي بن تميم ،وىي دراسة جديدة لنصوص قديمة فيي ((ال تعتمد
عمى اإلشكاؿ الذي طرحو الدارسوف المحدثوف حينما تناولوا أجزاء مف السرد العربي القديـ
عمى أساس أنو فف مسرحي وانما تحاوؿ الدراسة كشؼ رؤية النقد الحديث لمتقنيات الدرامية
في السرد العربي القديـ دوف استجبلب ما ىو خارج منو ودوف تعسؼ في التحميؿ))،

()2

وفي

بداية ىذه القراءة لظاىرة السرد قديما يقدـ عمي بف تميـ األسباب التي أوجدت مفيوـ الدرامية
وال نذكر جميع ىذه األسباب لطوليا وامعانيا في تجزيء ىذه القضية ،ونكتفي بما يخص
الدراما.
 (( -1إف الدراما لـ تعد حك ار عمى الفف المسرحي فمجأ إلى الدراما بعد أف وجد منيا القدرة
عمى التعبير عف مشاعره ،مستخدما في ذلؾ لغة جديدة وبناء متميز وتفصيبلت جوىرية فييا
تقمص وانقباض وحركة وانتشار وانسجاـ وتناقض...

( - )1محمد أبو العبل  :المسرح المغربي مف النقد إلى االفتحاص ،دار التوحيدي لمنشر والتوزيع ،فاس ،ط،2010 ،1
ص.71

()2

 -عمي بف تميـ :السرد والظاىرة الدامية ،دراسة في التجميات الدرامية لمسرد العربي القديـ ،المركز الثقافي العربي ،دار

البيضاء ،المغرب ،ط ،2003 ،1ص.5
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 -2إف المضطمع عمى مصطمحات السرد الحديثة يمحظ أف معظميا كاتب في األصؿ
مصطمحات مسرحية وضعيا أرسطو في كتابو (فف الشعر)...
وحينما استفاد النقد الحديث مف مصطمحات المسرح وطبقيا في مجاؿ السرد وقؼ حائ ار أماـ
أىـ مصطمح مسرحي أال وىو ''الدراما'' فمف غير المعقوؿ أف يستفيد مف مجمؿ مصطمحات
الدراما ويترؾ الدراما ىذا المصطمح الذي تندرج تحتو كؿ المصطمحات المسرحية ،فمـ يجد
النقاد مناصا في النياية مف أف ينقموا مصطمح الدراما لمسرد محوريف في المصطمح مف
الدراما إلى الدرامية))( ،)1وبعد ذلؾ يعرؼ عمي بف تميـ الدرامية ،ومفاىيميا المختمفة عند
النقاد العرب منيـ :شوكت عبد الكريـ المياتي ،وجبلؿ الخياط ،وألفت كماؿ الروبي ،وعبد
الفتاح القمعة جي وغيرىـ ،واختبلفيـ مف التفاصيؿ ال يعني اختبلفيـ في الرؤى ،فيـ
ينطمقوف مف مرتكزات واحدة ((رؤيتيـ لمعمؿ الدرامي في السرد العربي القديـ.
 رؤيتيـ لممتمقي الدرامي في السرد العربي القديـ. رؤيتيـ لممؤدي الدرامي في السرد العربي القديـ. رؤيتيـ لممتشابيات الدرامية :بيف اإلغريؽ والمسرح األوروبي مف جية وبيف السرد العربيالقديـ))(.)2
ثـ يخصص الفصؿ األوؿ مف قراءتو لممؤدي واألداء في المصطمح النقدي العربي القديـ،
مف خبلؿ المساس والحكاية والخياؿ والكرج ..وىو يناقش المصطمحات األكثر ترددا واشكاال
عند النقاد بغية الوقوؼ عمى ىذه المصطمحات وفيميا ،وتناوؿ في الفصؿ الثاني رؤية النقاد
لمعمؿ الدرامي في السرد العربي القديـ موضحا رؤيتيـ لمشخصية والنموذج اإلنساني والبناء
والمغة ،كما أوضح في ىذا الفصؿ العبلقة الدرامية بيف الشعر والسرد ،وتناوؿ في الفصؿ
()1

 -عمي بف تميـ :السرد والظاىرة الدامية ،ص.13

( - )2المرجع نفسو ،ص.25
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الثالث رؤيا النقاد لممؤدي واألداء الدرامي في السرد العربي القديـ ،متوقفا فيو عمى أشكاؿ
األداء وأنماط المؤديف والمرأة المؤدية واإلخراج والتأليؼ المساعديف والديكور ،وأدوات المؤدي
واإلكسسوار والماكياج والتنكر السردي .وفي آخر ىذه الدراسة تناوؿ رؤية النقاد انتقاد
لممتمقي الدرامي في السرد العربي القديـ ،وقسمو إلى المتمقي العاـ/والمتمقي الخاص ،والمتمقي
اإليجابي المشارؾ في األداء والسرد ،والمرأة المتمقية والمتمقي المعياري ،ووضع المتمقي
أغراضو ،وبمعنى آخر فإف ىذه القراءة تناولت العناصر والمقومات الرئيسية لمدراما المتمثمة
في النص المسرحي والمؤلؼ والممثؿ والمخرج والديكور والخشبة والجميور.
أما في لبناف فقد ق أر النص المسرحي حسب المتغيرات الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية ،التي انعكست بدورىا عمى المتمقي مف خبلؿ بداية تخطي تمؾ البنى واألشكاؿ
التي كانت سائدة في المسرح ،ومف ىذه القارءات أذكر قراءة وطفاء حمادي المعنونة
''الخطاب المسرحي في العالـ العربي ( '')2006 -1990التي بدأتو بإشكالية التأصيؿ مف
خبلؿ توفيؽ الحكيـ واشكالية التحديد مف خبلؿ عروض المسرح في ممتقى عممي ،لتبحث
عف قراءة زمنية حوؿ تأسيس وتطور المسرح المبناني ،ومف خبلؿ المسرح المبناني الذي كاف
داخؿ المعاىد وتغيرت مناىجو ،وتخرج منو طمبة متخصصوف ،وسرنا نقارف يف المسرح
المبناني األصيؿ ،وبيف المسرح المبناني المستمد مف الغرب  ،ثـ تقوـ ىذه الباحثة بتقديـ قراءة
ألىـ األعماؿ المسرحية لكبار المسرحييف العرب ،ومسرح لبناف ومف ىذه األعماؿ (منمنمات
تاريخية) و(األياـ المخمورة)،لسعد اهلل ونوس أيضا ،ومساحات الصمت لخالد أميف (ترنيمة)
النتصار عبد الفتاح وكذلؾ (طبوؿ فاوست) و(معاقوف) لجاف داوود و(حدث) لمحمد إدريس،
وعرض (الميساف) لروجي عساؼ و(سيرة المصبة) لجواد األسدي ،كما قدمت قراءات أخرى
لمنقاد ،مف ذلؾ جواد األسدي ،خالدة سعيد ،محمود أميف العالـ وغيرىـ.
ومف بيف أبرز اإلشكاليات والقضايا التي طرحتيا وطفاء حمادي السيمات الحداثية((التي
جرت تأثيراتيا في بنية النص الدرامي ،وفي بنية العرض ،والعبلقة مع الممثؿ والمتمقي
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إشكاليات برزت لدى الخطاب المسرحي العربي))

()1

أما الخطاب النقدي في ىذه الدراسة

فقد ربطتو (حمادي) بالمرجعية االجتماعية والثقافية((وىي تتناوؿ موضوعات العروض،
وتيمات الدراما المسرحية التي كتبيا المؤلفوف المسرحيوف العرب ،أمر الذي يستدعي حتما
ضرورة التمرس بشكؿ أعمؽ باستخداـ أدوات نقدية حداثية تفند النص وتشرحو))(.)2
أما الخطاب النص الدرامي فقد تأثر بالحقؿ الثقافي الناتج مف تجميات الحداثية
(( ونجد مبلمح ىذا التأثير في نصوص درامية كعروض كتب عنيا في ىذا الكتاب ،واتصفت
بأنيا ال تحمؿ صفات النسبية وعدـ االكتراث التي ترسـ بيا كتابة ما بعد الحداثة ،وبأف
تغيي ار ط أر عمييا مف حيث التيمة والمضموف فعبرت عف فكرة تعزيز لمفرواتية ،إذ تـ طرح
القضاي ا الخاصة بحياة المؤلؼ وقد ظير ذلؾ في النصوص الدرامية التي يؤلفيا أو يكتبيا
جيؿ التسعينات))( ،)3ومف تمؾ السمات توظؼ الصورة واستخداـ التكنولوجيا.
أما قراءة العرض فقد كانت تتـ وفؽ منظور ىذه الدراسة عف طريؽ ميرجاف القاىرة
لممسرح التجريبي ،وغيره مف الميرجانات الذي أنتج لنا ترجمات ومؤلفات كثيرة كما أنتجت
مخرجيف كبار (( حيث اتسمت عروضيـ المسرحية بالوحدة المتعثرة والعسيرة التي تنيض عف
التنافر والتشظي ،أما إدارة التمثيؿ فغالبا ما وقع في التغريب والتقنية الغربية البحتة التي
تخمت عف النص/المنطوؽ /الحوار/الكبلـ ،واستبدالو بمغة جسدية مطواعة))(.)4وقد تناولت
الجسد بالدراسة مف خبللو ما بعد حداثي الذي اعتبرتو وسيطا بصريا يجسد كؿ رؤية العرض
غرفيا ىو لغة العرض البؤرية.
حيث تصبح جميع الحركات واإليماءات والكوري ا

()1

 -وطفاء حمادي :الخطاب المسرحي في العالـ العربي ،)2006-1990( ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،

المغرب ،ط ،2007 ،1ص.09

()2
()3
()4

– المرجع نفسو  ،ص.11
 المرجع نفسو ،ص.12 المرجع نفسو  ،ص.16-15350
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أما التقنيات التي قرء بيا النص فتتمثؿ في (الفيديو ،الصورة الرقمية ،شرائط الصورة
المتحركة ،اإلضاءة) (( في مسارحنا العربية عادة بوصفيا مجرد استخداـ لآلليات الحديثة
المعتمدة عمى الطاقـ ،في حيف أف المفيد ىو خمؽ إمكانية الوعي بالتكنولوجيا خاصة في
العرض المسرحي ،أي أف العنصر التكنولوجي ينبغي أف يأتي توظيفو منسجما مع فكرة
العرض ،ومف خبلؿ ما يبتكره ىذا العرض مف تقنيات خاصة بو ،وقد ال يكوف ليذه التقنيات
أي قيمة تذكر في معزؿ عف التفاعبلت الخاصة بالعرض ،لكف ىذا التوظيؼ في بعض
العروض المسرحية العربية غالبا ما جاء استعراضيا مسطحا ال يغوص عمى عمؽ رؤية
العرض وال ينسجـ معيا ،لذلؾ نجد في أغمب عروضنا المسرحية العربية التركيز عمى
التكنولوجيا الموظفة بشكؿ عشوائي في المسرح))(.)1
وقد قرأت المسرح العربي في جانبو التأصيمي مف خبلؿ البحث عف المضاميف العربية
اإلسبلمية أو تاريخية أو ثقافية ،أو تمؾ الدعوات التي نادت إلى ضرورة تأصيؿ المسرح
العربي مف حيث الشكؿ ،ومف أبرزىا (توفيؽ الحكيـ ،يوسؼ إدريس ،جماعة السرادؽ)،
وآخر قراءة قدمتيا لممسرح العربي تمؾ التي تتعمؽ بالمتمقي الذي يعاني صعوبات في
االتصاؿ ،فاستعاف ببعض التنظيرات وعمى رأسيا (أوبرسفيمد) مف خبلؿ كتابيا (مدرسة
المتفرج) (( إلى جانب ذلؾ كاف بعض المسرحييف العرب وقد بدأوا ىذا البحث وقيدوا ضمف
أوؿ اىتماماتيـ إيجاد العبلقة التفاعمية مع المتمقي ،فعادوا إلى التراث وغيروا مف شكؿ
الخشبة الدائرة عند أنطواف متمقي والحكواتي عند روحية عساؼ الذي اعتمد أسموبا بريختيا
تغريبيا ،وكذلؾ جبلؿ خوري وغيره مف مسرحييف في لبناف والعالـ العربي فمع بداية
الثمانينيات أصبح الخطاب النقدي والعربي يواجو تحديات تمثمت بدخوؿ مناىج ما بعد
البنيوية كالسيميائية (السيميولوجية) والتفكيكية ،واالتجاىات المتمحورة حوؿ القراءة النقدية،
عندىا شعر العديد مف النقاد أف اإلستراتيجية التي تبنتيا البنيوية باتت عرضة لمتفكيؾ ،وأف
()1

 وطفاء حمادي :الخطاب المسرحي في العالـ العربي )2006-1990( ،ص.24:351
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زمف تسمط النص قد انتيى ،وبدأ وعصر جديد ،عصر المتمقي وظيرت نظريات حديثة
لتكشؼ عف إشكالية العبلقة مع المتمقي /القارئ /المشاىد /المستمع وفي المسرح ظيرت
نظرية موت المؤلؼ المسرحي))(.)1
أما في سوريا فقد ق أر (عبد الفتاح قمعة جي) المسرح الحديث قراءة مختمفة تماما فقد
حاوؿ تقديـ المسرح الغربي مف خبلؿ مفاىيمو لممتمقي العربي ،ومنيا المسرح التعبيري
والتسجيمي والممحمي ،والبل معقوؿ ومسرح الجسد واليوتو الياباني ،ومسرح الصوامت ،وفي
األخير يعرض باألوب ار وحكاية ونشأتيا ،ولـ ينس المسرح وما قبؿ المسرح فقد عالجو إلى
غاية ما بعد الحداثة(.)2
وفي صورتو تحديدا نجد مف ق أر المسرح خبلؿ قراءة مجموعة مف النصوص وعمى
رأس ىؤالء (جان جوان) في كتابو ''قراءات في النص المسرحي السوري''()3فقد تناوؿ
بالدراسة مسرحيات وليد فاضؿ القصيرة ،حاوؿ أف يقارب منيا

الدراسة ما بيف الواقع

والرمز ،وقد تناوؿ بالدراسة لمفيوـ المرأة في النص المسرحي ،عند عمي عقمة عرساف،
لينتقؿ إلى قراءة مفيوـ األسطورة اإلغريقية في المسرح السوري مف خبلؿ نموذجيف ىما
(رياض عصمت ،ووليد إخبلصي) ثـ يتناوؿ بالدراسة أربعة نصوص مسرحية قصيرة ليذا
األخير ،ومف النصوص األخرى التي تناوليا بالدراسة (حاؿ الدنيا) لممدوح عدواف و(صناعة
األعداد) لعبد الفتاح قمعة جي و(سأعود إلى قتالكـ) لحبيب كيالي و(يوـ مف زماننا) لسد اهلل
()1
()2

– المرجع السابؽ،ص24 :

_ ينظر عبد الفتاح قمعة جي ،المسرح الحديث ،الخطاب المعرفي وجماليات التشكيؿ ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،

دمشؽ ،ط.2012 ،1

( - )3جاف جواف :قراءات في النص المسرحي السوي :منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،ط ،2006 ،1كتاب
إلكتروني.
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ونوس و(السمسمة) لنور الديف الياشمي و(القاطع) لمحمد قار صمي و(انتحار غير معمف)
لحمدي موصممي و(مكياؿ الشيطاف) لمحمد جياد الكاتب و(جحا ليذا الزماف) ألحمد
إسماعيؿ إسماعيؿ وأخي ار (ىدى) لمصطفي حقي ،وىذه القراءة لمنصوص السابقة ىي قراءة
عادية وفؽ منظورات فكرية مختمفة ،اجتماعية وأخرى واقعية ،وثالثة رمزية وىكذا بينما ق أر
مصطفى الصمودي نصوصا مسرحية سورية في كتابو (قراءات مسرحية) بطريقة خاصة،
فقد قاؿ في تقديمو لمكتاب((قميبل ما أق أر النقاد يكتبوف كثي ار ما أق أر لكتاب ينقدوف وأعترؼ
سمفا بأني كنت مف الفريؽ األوؿ ،وما القراءات المسرحية التي أقدميا في ىذا الكتاب إال
انطباعات شخصية محضة ال أكثر))( ،)1وقد اختار ثبلثة نصوص مسرحية لدراسة أوليا
مسرحية (صعود العاشؽ) لعبد الفتاح رواس قمعة جي قدـ ليا دراسة نقدية مف خبلؿ تحميؿ
الشخصية وديكور المسرحية ،أما النص الثاني فكاف بعنواف (السجيف رقـ  )95قاـ أوال يبحث
عف المسرح السياسي ومفيومو عند عمي عقمة عرساف ،ثـ توقؼ النقاد مف ىذا النوع مف
المسرح ،ثـ تمخيص المسرحية ،وفي النص الثالث تناوؿ بالدراسة مسرحية (دولة الشيطاف)
لصاحبيا ''عمي سمطاف'' قسميا إلى عشر لوحات فنية ،ثـ تناوؿ شخصية (باندورا)
الشخصية العربية الغائبة أو المغيبة ،ليختـ ىذه الدراسة يبحث نظري قصير ،تناوؿ
وبالدراسة إشكالية النص والعرض ،مف خبلؿ خصائص كؿ واحد منيما ،ومف خبلؿ مفيوـ
كؿ واحد عمى الصعيد الفني والفكري ،ومف خبلؿ ذلؾ في وجية نظر شخصية ال ييـ مف
يقتنع بيا ((ما طرحتو وفي ىذا الكتاب يعبر عف وجية نظر شخصية ،فإف وجدت مف
()1
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يماثمني ويشاطرني الرأي ،فمدينا مف الشواىد ما ىو كفيؿ بإثبات وجية نظرنا ،واف وجدت
مف يخالفني الرأي فتمؾ ظاىرة صحية ال مرضية ألف اختبلؼ وجيات النظر كثي ار ما يزيد
الموضوع غنى ،حتى أف تناقض نقيضيف -ال يعني بالضرورة أف أحدىما خاطئ)).

()1

أما نهاد صميحة في كتابيا (ومضات مسرحية) فقد قرأت نصوصا بمنيج مختمؼ
يخضع لشروط الزماف؛ إذ كتبت ىذه النقود في أواخر الثمانينات إلى أواخر التسعينات ،وىي
متنوعة منيا الدراسة الطويمة ومنيا القصيرة وقد ركزت فييا عمى العرض المسرحي،
تقوؿ((:أما أسموب تسجيميا فيتنوع بيف المقالة القصيرة والدراسة المستفيضىة ،لكف اليدؼ مف
التسجيؿ يظؿ واحدا في كؿ األحواؿ ،وىو أف تستحضر الكتابة العرض المسرحي ،عبر
الوصؼ والتحميؿ إلى مسرح الخياؿ أو الذاكرة بعد اندثاره ،خياؿ القارئ الذي لـ يشاىده ،أو
ذاكرة القارئ الذي رآه ،ويمثؿ ىذا الكتاب مف ناحية أخرى جزءا مف سيرة ذاتية لكاتبو ،سيرة
ذاتية مف نوع خاص ،فيو يؤرخ لحركة وعييا اإلنساني والفني معا؟ ،في فترة ىامة مف
حياتيا ،ويتممس مبلمح رؤيتيا النقدية ،متتبعا مساراتيا وتحوالتيا ،كما يفصح عف منابعيا
الفكرية وىموميا الوجودية ،وربما نسيجيا الوجداني والفكري أيضا))( ،)2ومف بيف النصوص
األولى التي تناولتيا بالدراسة أذكر (في ليمة حب مصرية) لكرـ مطاوع( ،صعموؾ في قصر
المموؾ) لعبد العزيز شنب(طب وبعديف) لمحمد أبو داوود ،ومف الشخصيات التي تناولتيا
بالدراسة النقدية ،واف صح التعبير قراءة إنتاجيـ وفكرىـ نذكر( :نياد جاد ،عبد اهلل الطوفي،

()1
()2

– المرجع نفسو ص.84
 نياد صميحة :ومضات مسرحية ،ىيئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة ،ط ،2001 ،1ص.10354

اتجاه القراءة والتأويل

الفصل الثالث

يوسؼ إدريس ،نعماف عاشور ،أحمد مرعي ،ألفرد فرج ،جبلؿ الشرقاوي ،)...وقد اعتمدت
ىذه المسرحيات عمى المنيج الوصفي والتحميمي كما سبؽ وذكرت ،ومف التمثيميات التي لبس
فييا الممثؿ الشخصية ،وبرع في أداء الدور في العرض المسرحي نذكر العناويف اآلتية أحمد
مرعي في( شباب عنترة) حمدي غيث و(عودة الزير سالـ)( ،حممة البكوات عمى خفافيش
الصعيد) (في  )1988رأفت الدوري و(بدائع الفيمواف) ،لينيف الرممي (مع سعدوف المجنوف)،
عباس أحمد و(لعبة مسرحية في خيمة عربية) ،محمد صبحي وعبمة كامؿ ،و(عشاؽ الشعر)
و(الكوميديا في وجية نظر) ،عزة بمبع ...وأخي ار (كممة ،يا ريت تعمر بيت) ،عبد الغفار
عودة (بيف الدكتور والفموس) ،ومير منصور مكاوي عبد الستار الحضري (تحت التيديد)،
عبد العزيز شنب و(صعموؾ في قصر المموؾ) ،عبد المطيؼ دربالة و(إعداـ مواطف) ،كما
تناوؿ ما كاف بيف المخرج والكاتب مف ذلؾ كماؿ الديف حسيف ومطب نجيب محفوظ.
وال نغادر مصر ،ففييا مف قدـ قراءات أخرى لممسرح ،ومنيـ عبد الكريم العبد في كتابو
(ثالوث القيمة في المسرح والفنوف) الذي تناوؿ فيو توصيؼ المسرح ،ونقد بعض العروض
الحية والتاريخية ،تناوال نقديا أو تذوقيا ،ولـ يشمؿ المسرح فقط ،بؿ تعداه إلى مجاالت ثقافية
وخصص أخرى لمرسـ والباليو والميثولوجيا مع ممحؽ خاص بالتصوير اإلسبلمي والتغذيات
الرابعة.
وما يغنينا ىنا ىو جانب المسرح ،فقد خصو بالذكر في الفصؿ األوؿ والثاني ،فقد خصص
الفصؿ األوؿ لمجانب التنظيري والتاريخي والتراثي ،وقد قاؿ فيو ((ىذا العمؿ إذا يحاولو
إلنقاذ الحب النبيؿ المختاف في مجاؿ عممنا وحيواتنا بيف المغات وآدابيا مف جية وبيف
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الفنوف الرقيقة وتقنياتيا مف الجية األخرى ،بيف القوؿ وبيف الفعؿ بيف ..وبيف القيمة بيف
الفوضى واليدر ،وبيف اإليديولوجية وااللت ازـ))( ،)1وقد بدأ ىذا الفصؿ بالتنظير والتاريخ مف
خبلؿ تعريؼ المسرح ورسالتو وأدواتو ،ثـ مكتشفاتو ومعطياتو في النقطة األولى مف ىذا
المبحث تناوؿ المسرح والجميور ،أدوات التمثيؿ ،فقد حاولت الجيود المتعددة التوحيد بيف
خشبة المسرح وبيف النص والجميور ،في ذلؾ يقوؿ العيد((عمى أف محاوالت التوحيد بيف
المسرح (خشبتو) وبيف النص المكتوب أو حتى المرتجؿ وبيف الجميور قد جرت والسيما في
تجريب (الجروتوفسكية) وغيرىا مف حركات مسرح الطميعة ،ومف ثـ ال تعجب مف التعريؼ
الذي تعالت نبرتو عند عثماف الحمامصي بأنو (شيئاف ممتزجاف في شيء واحد ييدؼ تقديـ
عصارة الفكر األدب ألجياؿ الحضارة ،عمى خشبة  -إف تكف  -محدودة الطوؿ والعرض
واالرتفاع (فإنيا تمثؿ بانوراما الحياة بخيرىا وشرىا -مثميا مثؿ المعبد لممتعبديف ،واف كاف
تاثيرىا..باالعتماد عمى الكممة والحركة والتعبير يتغمغؿ في وجداف المشاىديف فينصير
الجميع في بوتقة واحدة تنقى المعدف وتطرح النفايات وتعيد األصؿ الحقيقي لئلنساف))(،)2
أما أدوات التمثيؿ التي تحدث عنيا تتمثؿ في األدوات الخارجية ،وىي (الصوت ،حجمو،
طبقتو ،نوعو ،إيقاعو) والجسـ (الرأس كاإليماء الجذع لئلشارة( -الرجبلف لمحركة).
أما األدوات الداخمية فتتمثؿ في قدرة الذكاء (الموصؿ إلى الفيـ) والطاقة (الموصمة
لئلرادة) والخاصية الدرامية (التي توصؿ اإلحساس) ومتطمبات أخرى لمعظمة منيا األخبلقية

( - )1عبد الكريـ العبد ،ثالوث القيمة في المسرح والفنوف ،كتاب الكتروني ، www.kotop arabia. Comص.25-24
( ، - )2المرجع نفسو ،ص.34-33
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والصحية ،والجسدية ،ويتناوؿ مفيوـ التراث في المسرح ،ويعطي مثاال عف ألبي العبلء
المعري ،ثـ يظير المكتشفات ،التي تعد قاسما مشتركا بيننا وبيف الغرب تاريخا وواقعا،وتعبيرا،
ويتناوؿ في الفصؿ الثاني المسرح في العالـ العربي الوسيط (جذوره وفنونو المشيدية
واألدبية) ،فقد عرض لممسرح بيف الشرؽ األدنى قبؿ اإلسبلـ والعالـ العربي اإلسبلمي وتتبعو
تاريخيا وذكر مواطف الضعؼ والقوة،ثـ عرض بعد ذلؾ لنموذج مسرحي عربي ثـ تعرض
إلى دراسة المسرح عربيا (استحصاد ومشايعة والتباس) وفيو يذكر جميور المسرحييف في
التأريخ لممسرح ،ويقدـ النقد لبعض نظرياتيـ ،ثـ يذكر الجذور والمخزوف المسرحي عند
العرب مف خبلؿ متابعة المصطمحات الخاصة بالمسرح مثؿ :المحبظيف ،الصفاعيف،
البابة...ثـ ذكر سرد بأعماؿ ممموسة في المسرح الحي في العالـ العربي ،ومنيا خياؿ الظؿ،
لعبة الييودي(*،)1والمسرح المؤدي،مسطرة الخياؿ(*)2وغيرىا،ويتناوؿ في مبحث آخر مسرح
خياؿ الظؿ وما إليو مثؿ (األراجواز ،وصندوؽ الدنيا) ،وكأنو يعرض لنموذجيف المسرح
القديـ والمسرح الحي ،وعرفيما بقولو(( :مسرح خياؿ الظؿ وما إليو مسرح حقيؽ بالتسمية
واألسموب /األساليب الخاصة بو وبما ينتمي إليو باإلجماع الباحثيف ،بيد أنو يقابؿ الطبيعة
الحية في المسرح الحي ،والمسرح المكتوب التقميدي يكوف أشخاص مف الدمى التي تحرؾ

(*)1
(*)2

مسرحية ذات خمسة ممثميف لعبد الباقي االسحافي (.)1660
ليس مف نمط خياؿ الظؿ وانما ىي صياغة شعرية ذات فصؿ واحد (قصيرة) بالدارجة المصرية بيا خمس شخصيات.
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مف وراء ستار قد ظير ظبلليا عميو بتأثير ضوء المصباح أو الشمس خمفيا ،وكذلؾ
()1

األراجوز وصندوؽ الدنيا)).

ويضرب أمثمة أخرى ليذه البدايات المسرحية بنوع آخر مف التمثيميات المسرحية،
البف دانياؿ ،والمتمثمة في البابات الثبلث ،أوليا طيؼ الخياؿ ،وعجيب وغريب ،والمتيـ،
ويتعرض إلى األراجوز ثـ يتعرض ألنماط الحوار في األراجوز وبعض السيناريوىات فيو،
وأغمبيا تركية ،ذكر منيا الباحث (سيناريو تيجار الدموية  ،the Bloody Nigarوسيمفا
المتأنؽ والغائبيف ،ويالويا سيفاسي  Yaloya Sefasiوالرحمة الممتعة إلى يالوفا the
( ،)pleasure trip to yaloyaسيمي المتأنؽ يعد لرحمة مع حبيبتو إلى يالوؼ) ،وقد أورد
الباحث في ذلؾ ما يقارب ( )26نبذة ،ويذكر بعد ذلؾ الشخصيات النمطية في األرجواز،
ويتعرض في مبحث آخر إلى الدراما عربيا مف خبلؿ الحكاية واألشكاؿ األدبية األخرى ،مثؿ
حكاية (اآلبي وحكاية أبو القاسـ البغدادي) ،ومقامات بديع الزماف اليمذاني ،وحكايات ابف
الشييد (في التوابع والزوابع) ورسائؿ أبي العبل المعري (رسالة الغفراف) ،ثـ يعرض في
األخير إلى المسرح المكتوب عند مستوى الدراما في العالـ العربي الوسيط ،وفي الفصؿ
الثاني قدـ قراءة لممسرح الغربي مف خبلؿ المسرح التجريبي ودراسة دارسة تاريخية ،ثـ دراسة
جيود (قسطنطيف ستانسبلفسكي مف خبلؿ مسرحو ،واالرىاصات األولى ومسار مسرحو،
ومنيجو وأىميتو اإلخراج أو مدرستو الجديدة ،ثـ جروتوفسكية مف خبلليا تعريفات ومسارات
وعناصر ،وتتوالى ق اررات المسرح العربي المعاصرة والتي انصب اىتماميا عمى المتفرج/
( - )1عبد الكريـ العبد ،ثالوث القيمة في المسرح والفنوف ،ص.69
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الجميور ،ومف ىذه الدراسات (مدخؿ لدراسة الجميور في المسرح المصري) ؿجالل
الشرقاوي ،ويبدأ ىذه القراءة مف تعريؼ الفف ،ثـ ذكر عناصر الثبلث :التجربة ،والوسيمة أو
األداة ثـ أخي ار المشاىد أو المستمع ،وليذا الفف غرض((إف الغرض مف الفف ىو إثارة
األحاسيس وعمى أف تكوف بالغة العمؽ بحيث يبقى بعد زواؿ المؤشر المباشر ،انطباع دائـ
يؤدي إلى التفكير والى وايقاظ تجارب المشاىد الذاتية وتصوراتو وأفكاره إلى إدراؾ أعمؽ
لمحياة وعبلقة اإلنساف بيا وبتمؾ القوى األعظـ التي تحركو كالقوانيف السماوية
والوضعية))( ،)1ثـ بعد ذلؾ يعرؼ المسرح،ويتناوؿ جميور المسرح بالدراسة قائبل(( :العرض
المسرحي بكؿ ما فيو يقدـ أساسا كجميور يتجمع خصيصا كرؤيتو ،وبدوف ىذا الجميور
تصبح الظاىرة المسرحية نفسيا ال وجود ليا ألف ىذا الجميور ىو الذي يمنحيا الخصوبة
والحياة مف خبلؿ ذلؾ المقاء الحي المتجذر بيف اإلنساف بمحمو ودمو وىو ''الممثؿ'' عمى
خشبة المسح ،وبيف إنساف آخر بمحمو ودمو وىو ''المتفرج'' في صالة العرض ،وىذه
الخاصية المرتبطة بالعرض المسرحي ال وجود ليا في الحقوؿ الفنية التعبيرية األخرى
كاإلذاعة والتمفزيوف والسينما))( ،)2ثـ يبيف بعد ذلؾ فناف المسرح وجميور المسرح ،والعبلقة
التي تحكميما المبنية عمى الوضوح والسبلمة ،ثـ يطرح وبعدىا سؤاال عف المسرح المقروء،
وماذا عف المسرح المقروء؟ وقد كانت الغاية مف وراء تقديـ وكتابة المسرح ىو إرضاء
()1

– جبلؿ الشرقاوي:مدخؿ لدراسة الجميور في المسرح المصري،كتاب الكتروني.waa.aaemahdemahmm.ccc

ص.161

( – )2المرجع نفسو،ص161 :
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الجميور وتقديـ ما يعجبو ،ال ما يرضي الفف ويحترـ أصولو الصارمة التي تجعؿ منو أدبا
وتضمف لو الخمود ،ثـ يخصص مدخبل لدراسة ىذا الجميور ،وتتبعو مف حيث التاريخ
واألرقاـ فالجانب التاريخي يشمؿ البدايات ،مف خبلؿ الرواد ،والمؤلفيف الناشريف والمخرجيف
عدة
والممثمي ف ،المسرح القومي ،فرؽ اليواة ،المسرح المدرسي أما مف حيث األرقاـ فقسـ إلى ّ
مراحؿ ولكؿ مرحمة تاريخيا وخصائصيا ،وقائمة العروض ،ونسبة تقديـ العروض ونسبة
زيادتيا و..يطرح الباحث في آخر قراءاتو مشكؿ الجميور وحمو ((مشكمة الجميور ليس
مقصورة عمى ببلدنا ،ولكنيا أخذت تظير كذلؾ في الببلد األخرى المتقدمة في الفف وعمى
صورة تمؼ ليا أىؿ الرأي الفني ذلؾ أف جميور المسرح بدأ منذ وقت ليس بالقريب يفقد
وحدتو التي كانت متماسكة عمى نحو ما في النبع القديـ ،فالمسرحية اليوـ قد تخاطب فئة
مف الجميور ،وال تخاطب الفئة األخرى))،

()1

وفي آخر القراءة يقدـ (الشرقاوي) عنص ار

بعنواف (نحو جميور أفضؿ) الذي تمنى مف خبللو أف يقوـ ىذا المسرح عمى دعائـ ثبلث:
البد أف يكوف أخيرا(( :ىؿ ييبط الفناف إلى مستوى
الممثؿ ،والمنيج والطالب ،وىذا الجميور ّ
الجميور..أو يحاوؿ أف ينيض بو؟ ولكننا في نياية األمر ال تستطيع أف تتجاىؿ بنسبة
األمية البالغة حوالي ،% 80كما ال تستطيع أيضا أف نتجاىؿ أنو حتى بيف المتعمميف توجد
نسبة كبيرة تفتقد الوعي المسرحي والذوؽ الفني ،وتفتقد حتى أبسط مبادئ وسموكيات المسرح،
نحف في حالة حقيقية إلى أف نرى جميو ار جديدا وحيدا))( ،)2ومف محاسف ىذه القراءة أنيا

()1

 -المرجع السابؽ ص.203

( - )2نفسو ص.206-205
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قدمت عشرات اإلحصائيات والجداوؿ التي تناولت نشاطات العروض في القاىرة اإلسكندرية
مرة والمعادة وعدد الرواد ،ونشاط مسرح الحكيـ والمسرح العالمي،
ومسرحيات تعرض ألوؿ ّ
والمسرح الكوميدي ومسرح الطفؿ ،وكذلؾ الفرؽ المسرحية ،ومف القطر الشقيؽ البحريف قدـ
إبراهيم عبد اهلل غموم قراءة أخرى سماىا (أسئمة النقد واشكالية الجميور(الناقد والمتمقي)
بدأىا بمقدمة ،وضع فييا تقنيف العبلقة بيف الجميور والمسرح ،ثـ يتناوؿ في صمب القراءة
الجميور أماـ مشيد المسرح الذيف يقوؿ فيو((لـ تنشأ بعد دراسات واضحة المنيج حوؿ
طبيعة المتمقي لمعمؿ األدبي أو الفني فضبل عف طبيعة الجميور المسرحي ،وخاصة في
الببلد العربية ،وغياب الدراسات المتصمة بالجميور واحد مف أكثر مؤشرات تخمؼ الظاىرة
الشفافية العربية))( ،)1وقد ربط طبيعة الجميور العربي بأزمة المجتمع العربي الحديث وحيف
نوجو أسئمة عف الجميور ،البد أوال أف نوجو أسئمة عف النقد وطبيعة التمقي ((وال يمكف لنا -
عمى أية حاؿ -أف يفترض وجود عزلة بيف الجميور والنقد مف غير أف تتبع أسئمة األوؿ
وأسئمة الثاني ،فممجميور أسئمة الخاصة المستقمة عف أسئمة النقد ،ولمنقد أسئمة الخاصة
المستقمة عف أسئمة الجميور ،قد يضع النقد ذلؾ الجميور وسط اعتباراتو العديدة الموجية
إلى النص /العرض ،ولكف ما مدى جوىرية ىذا االعتبار؟ ،خصوصا أف النقد في وضعنا

( - )1إبراىيـ عبد اهلل غموـ :أسئمة النقد واشكالية الجميور (الناقد والمتمقي) ،كتاب إلكترونيwww.mohamed ،
 ،rabeea.comص.51:
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المس رحي الراىف يكاد أف ينعزؿ عف المسرح بسبب ما يتمتع بو المسرحيوف عادة مف مكابرة
وتزمت المجتمع الحديث في الوطف العربي)).

()1

وتناوؿ فيما بعد شروط الجميور المسرحي ،بداية مف تعريؼ الجميور (المتمقي)
وتحدث بعدىا عف النقد أماـ مشيد الجميور ،مف خبلؿ طبيعة العبلقة بيف الجميور
والمسرح ،وىذا يدفع إلى طبيعة النقد ومشكمتو مف خبلؿ تحديد وظائفو ،ومشكمة التمقي
ودورىا في العممية اإلبداعية ،وموقؼ النقد مف العممية اإلبداعية في ضوء النظريات األدبية
والمناىج الحديثة(( لـ يتجو البحث في وظيفة النقد إلى تحديد مباشر لطبيعة الجميور الذي
يخاطبو النقد ،بؿ لقد قاد ذلؾ إلى تعقيد صورة ىذا الجميور مثمما حدث في المشيد األوؿ
مف ىذه الدراسة عندما تعقدت صورة الجميور أماـ المسرح عبر المبلحظات واالستنتاجات
التي كنا نيتدي إلييا فيما سبؽ))

()2

ثـ يطرح عبد اهلل غموـ مجموعة مف التساؤالت حوؿ

النقد ودوره في تعريؼ الجميور بالمسرح((،ىؿ كاف النقد في يوـ ما وسيمة الحتواء الجميور
والتأثير عميو؟ ىؿ النقد الذي عنيناه فيما سبؽ ،معنى بالتحريض ضد عمؿ مسرحي ما في
مقابؿ االنحياز لعمؿ مسرحي آخر ،ىؿ يضع الناقد القارئ /الجميور أمامو أـ يضع النص/
العرض المسرحي ،ىؿ يعالج النص والعرض والعرض نقدا مستيدفا إياىما بمعايير الحكـ
والتقويـ والحساسية النقدية أـ أنو يستيدؼ الجميور بمعايير ما يفترضو لديو مف شروط
ومطالب؟ ثـ ما موقؼ نظريات األدب والنقد مف القارئ /الجميور؟ ىؿ اتجيت إلى تحرير

()1
()2

 المرجع السابؽ ،ص.22 المرجع نفسو  ،ص.35362
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دوره في العممية اإلبداعية أـ أنيا لـ تسمـ لو بدور يذكر ،ومف ثـ لـ تعف بو قدر عنايتيا
بالعمؿ الفني))( ، )1ولكي تعرؼ تأثير النقد في الجميور البد مف التعرض إلى موقؼ بعض
النظريات النقدية عف القارئ/الجميور،مف خبلؿ المنيج السوسيولوجي والبنيوي ،ويختـ القراءة
الذي جاء بيا ،بالبحث عف نموذج نقدي ،يقرب المسافة بيف القراءة/المشاىدة النقد لخطة
واحدة عف العمؿ المسرحي ،ونبقى في الخميج العربي ،وتحديدا الكويت في دراسة أخرى
مشابية ليذه الدراسة والمعنونة ب ػػ(طبيعة المتفرج العربي) الجميور متمقيا ،لمناقد خالد عبد
المطيف رمضان التي بدأ بأىمية المتفرج أي الجميور في العمؿ المسرحي ،واىتماـ رجاؿ
المسرح بو منذ البدايات األولى مف خبلؿ محاوالتيـ في جذب الجميور إلى المسرح ،ومنيـ
مف نجح في ذلؾ ومنيـ مف فشؿ ،وبدأت مظاىر عزوؼ الجميور عف العروض الجادة
تظير ،وبدأ معيا شكاوى رجاؿ المسرح ،ويقوؿ وعبد المطيؼ عف ىذا الجميور أنو
كاف(( أثناء العروض يتدخؿ في األحداث ،يعمؽ عمييا ،ويدخؿ في محاورات مع الممثميف،
فعند عرض مسرحية ''أبو الحسف المغفؿ'' قدـ النقاش مشيدا تمثيميا فكاىيا بيف الفصميف
الثاني والثالث يحكي خيانة زوجة لزوجيا...وقد قابؿ الجميور ىذه الحممة لعاصفة مف
الضحؾ ،مما تساعد عمى نجاح ىذا المشيد ،والفضؿ في ذلؾ يرجع إلى الممثؿ الذي لـ
يدخمو المؤلؼ في مسرحيتو))( ،)2وكاف القباني ييتـ بشكؿ العرض ،وتقديـ ما يتوافؽ مع

()1

 ، -إبراىيـ عبد اهلل غموـ :أسئمة النقد واشكالية الجميور (الناقد والمتمقي) ص.37:

( - )2خالد عبد المطيؼ رمضاف :طبيعة المتفرج العربي (الجميور متمقيا) ،كتاب إلكترونيwww.mohamed ،
 ،rabeea.comص.531:
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طبيعة الجميور العربي وذوقو ،كما اعتمد يعقوب صنوع عمى الكوميديا المرتجمة ،ىذا عف
جيود المتقدميف.
أما جيود المعاصريف أمثاؿ توفيؽ الحكيـ ،يوسؼ إدريس وسعد اهلل ونوس فقد واصموا
جيود األوائؿ ،حيث بدأ يظير التغيير في الشكؿ والمغة واألسموب مف خبلؿ التجريب ،ثـ
ذكر دور الجماعات المسرحية ،مثؿ جماعة المسرح االحتفالي ،وجماعة فوانيس ،وجماعة
السرادؽ في مصر،وفي األخير ذكر عبد المطيؼ رمضاف في قراءتو الخصائص العامة
لمجميور ،والخصائص الخاصة مف خبلؿ اإلحصائيات والنسب المئوية ،ومف العوامؿ
المؤثرة عمى إقباؿ المسرح في الكويت عمى وجو الخصوص فكر والباحث مايمي:
 /1الدعاية واإلعبلف.
 -2نجوـ المسرح.
 -3اختيار الوقت المناسب.
 -4توفر عنصر التسمية.
 -5أىمية عنصر القضية المثارة.
وبيذه الخصائص ختـ قراءتو.
عوني كرومي نموذجا:
ونأخذ بعض النماذج عف قراءة المسرح في العراؽ ،ومف أبرز تمؾ القراءات (الجميور
والمسرح التجربة في العراؽ) لمباحث عوني كرومي الذي بدأ قراءتو بمقدمة ذكر فييا أف
تعريؼ المسرح والبحث في تاريخو وخصائصو قضية معروفة ،والشيء الذي يركز اىتمامو
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عميو فيو المتمقي /المتفرج باعتباره مف ركائز المسرح ،وعمينا أف نعرؼ مف ىو المشاىد؟
وماذا نقصد بو ،وما ىي المشاىدة؟ وغيرىا ((مف المعروؼ أف العرض المسرحي يتحوؿ مف
بيف أيدي مبدعيف ليصبح ممكا لمشاىديو يعبروف مف خبللو عف مشاعرىـ وأحاسيسيـ بردود
أفعاؿ نفسية واجتماعية أىميا :الصمت ،الضحؾ ،البكاء ،الخوؼ ،اإلعجاب تصفيقا
وبالصفير أحيانا ،فالجميور يتمقى العمؿ المسرحي بحواسو فيكوف مف خبلليا رافضا مشاركا،
متأث ار ألف المسرح ،يفعؿ الممثؿ قادر عمى تجسيد صورة اإلنساف االجتماعي))

()1

ثـ يتطرؽ

عوني كرومي إلى نقطة حساسة تتمثؿ في خصائص الجميور وأنواعو عمى وجو عاـ،
والجميور المسرحي بشكؿ خاص ،فيناؾ جميور يأتي إلى المسرح مف أجؿ التسمية ،وقضاء
الوقت والبحث عف المتعة ،وجميور آخر يأتي بيدؼ إبداء اإلعجاب ،ونوع آخر مف
الجميور يأتي وفي اعتباره أف المسرح ضرورة اجتماعية ،وجميور منظـ يحضر في أوقات
محدد مرة أو مرتيف في األسبوع ،وىناؾ جميور آخر أطمؽ عميو عوني كروسي (بالصديؽ
كالمسرح) ويتعرض بعدىا إلى نقطة أخرى ىي عبلقة المشاىد بالمسرح ((إف المسرحي
مطالب دوما بإعبلء شأف المسرح ،وىو في بحثو ىذا يبحث عف المشاىد المساىـ والمشارؾ
في ذلؾ ،وال يتحقؽ ىذا مف خبلؿ المشاىد المستيمؾ أي أف درجة كماؿ العرض المسرحي
مقرونة بمشاركة المشاىد في تطوير األفكار والمعاني مف خبلؿ إضافاتو التفسيرية فصعوبة
إعداد العرض المسرحي ومراحؿ العمؿ وأسموبو ،تستوجب مساىمة الفناف مف خبلؿ تقديـ

( - )1عوني كرومي :الجميور والمسرح ،التجربة في العراؽ ،كتاب إلكتروني،www. Mohamed Rebeea.com ،
ص.452
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ثراء في الدالالت والمعاني حتى واف كانت عميقة وصعبة ويتوجب عمى المشاىد خوض
صعوباتيا وصوال إلى حالة القيـ وبالتالي إغناء العممية المسرحية بالتبادؿ)).

()1

ثـ يقدـ (كرومي) عممية المشاىد المسرحية مف خبلؿ موقؼ المشاىد داخؿ العرض،
اعتمادا عمى القراءة البصرية ،ولكؿ مشاىد دوافع لمشاىدة العرض انطبلقا مف رغباتو
واحتياجاتو وتوقعاتو ((،إف المشاىد أثناء العرض المسرحي ،ىو شخص متابع لمعرض سعيا
منو لموصوؿ إلى االنسجاـ..فالمشاىد كالممثؿ يعرؼ مف الشخصية أكثر مما تعرفو
الشخصية بمعنى أف المشاىد يتابع العرض أو التمثيؿ عمى أساس أف كؿ لحظة تمثؿ لحظة
اكتشاؼ وخمؽ ،وبيذا يكمؿ المشاىد ما ينقص الحدث مف استنتاجات ونتائج ،أكاف ذلؾ
بالرجوع إلى الذاكرة أو مف خبلؿ المعايشة أو مف خبلؿ إدراكو لمواقع المعاش أو المتخيؿ،
إف ىذا التواصؿ في متابعة العرض المسرحي ،يخمؽ حالة مف الفيـ المتبادؿ بيف وما يفيمو
الجميور وبيف ما يجب أف يرتقي إليو بالفيـ)).

()2

أما فيما يخص موقؼ المشاىد مف العرض ،فقد ربطيا كرومي بتبايف شكؿ اإلنتاج
المسرحي واإلنتاج المسرحي نفسو ،واإلنتاج بدوره يرجع إلى عوامؿ كثيرة منيا اإلعداد،
الميارة ،القدرات الذاتية لممثؿ ،مذىبو في التناوؿ ،انتماؤه الفكري واالجتماعي ،وكذلؾ تدخؿ
فييا قدرة الممثؿ في نقميا إلى المشاىد/المتمقي ،إذا فالتأثير يبقى مختمفا ،ويقؼ في الطرؼ
اآلخر تأثير العرض المسرحي في عممية المشاىدة ،فالتبادؿ القائـ بيف المشاىدة وعممية

( – )1المرجع السابؽ  ،ص.218
( - )2المرجع نفسو ،ص.219
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العرض المسرحي تخضع لعممية إقناع واقتناع ،وليست مجرد تجسد لوقائع اجتماعية
((فالمشاىد يغامر بمعرفتو ومشاعره مف اجؿ تطويرىا واغنائيا واثرائيا ،آمبل في أف يجد ما
ينشد مف اكتشافات جديدة يحققيا لو العرض المسرحي)).

()1

وقد أرجع عوني كرومي دوافع المشاىدة عند الجميور إلى النقاط التالية:
 -1الحصوؿ عمى المتعة بأنواعيا.
 -2اكتساب الخبرة والمعرفة والثقافة.
 -3يقصد المشاركة الوجدانية والجماعية.
 -4لغرض اكتشاؼ حقائؽ جديدة تثيرىا توقعاتو عف سياقات أحداث الحياة.
 -5لرغبتو بتقسيـ ذاتو والكشؼ عف نفسو مف خبلؿ مقارنة معارفو بالمعارؼ المستقاة مف
العمؿ الفني.
 -6التعرؼ عمى المبدعيف وحالة اإلبداع وموضوعيتو مف كاتب إلى ممثؿ إلى مخرج ،أو
لحب الظيور االجتماعي والتباىي والتعارؼ أو الفضوؿ.

()2

ويقدـ ىذا الباحث ب عدىا الوسائؿ الكفيمة بتطوير عممية المشاىدة التي نذكرىا منيا:
أبنية المسرح ،واالعتناء بالتربية الفنية ،خمؽ الرغبة لدى المشاىد ،وتطوير الروح النقدية
لديو ،وانتقاؿ المسرح إلى الجميور وغيرىا ،ثـ يطرح ىذا الباحث شأنو شأف الباحثيف
اآلخريف ،سؤاال يتعمؽ بأسباب ابتعاد الجميور عف المسرح ،وقد لخصيا فيما يمي:

()1

 -عوني كرومي :الجميور والمسرح ،التجربة في العراؽ  ،ص.222

( - )2المرجع  ،نفسو،ص.223:
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 -1لكؿ فرقة مسرحية جميورىا الذي يتابع أعماليا ،ويغرؽ عف حضوره الفرؽ األخرى،
ويعرض عف ىذه الفرقة إذا فقد الثقة فييا.
 -2بعد المكاف المسرحي عف التجمع السكاني.
 -3االكتفاء أي أف المشاىد أصبح يسد حاجاتو مف المشاىدة مف خبلؿ التمفزيوف أو
الفيديو.
 -4عوائؽ عائمية وعدـ وجود فضاء لؤلطفاؿ الذيف تصحبيـ عائبلتيـ.
 -5العمؿ فعامؿ الوقت يشكؿ عائقا ميما في ارتياد المسرح.
 -6المواسـ وظروؼ أخرى ،مثؿ فترات االمتحانات ،مواسـ الصيؼ ،كمنع األسرة كميا مف
حضور العرض.
 -7الرقابة ،وليا دوره الياـ ،وغير المباشر ىذا يجعؿ الكثير مف النصوص الجادة غير
ممكنة اإلنتاج.

()1

وقد شرح بالتحميؿ عف تمؾ البحوث الميدانية التي كانت تقوـ بيا المنظمات الفنية
والمسارح مف خبلؿ استقصاء رأي الجميور ،بيدؼ االرتقاء بمستوى المسرح ،ولمعمؿ عمى
زيارة عدد المشاىديف ،وقد خصص (عوني كرومي) بعض النماذج ،وأعطى بعض األمثمة
عف تمؾ االستطبلعات وفي آخر المطاؼ يذكر كرومي العبلقة بيف الجميور والفناف
المسرحي ألنيا تمثؿ إشكالية أساسية ،وقد كانت ىذه رغبة (عوني كرومي) ((وطالما أرقني

()1

 ينظر المرجع السابؽ ،ص.226368
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ىذا الموضوع أثناء مسار حياتي المسرحية ،وطالما حممت أف ال يكوف اتصالي بالجميور
مف خبلؿ ىذا القبر الكبير الذي يسمى صالة وخشبة المسرح)).

()1

ويقدـ (كروم ي) معوقات التي تقؼ بيف الممثؿ والجميور مف خبلؿ تجربتو الشخصية،
والمتمثمة في بعد المشاىد عف الممثؿ مكانيا ،عدـ مشاىدة الممثؿ بصورة واضحة ،وجود
الضوضاء مف خ بلؿ األحاديث الجانبية ،وقد أعطى ىذا الباحث تجربتو الشخصية الناجحة
مف خبلؿ تحقيؽ التبلحـ بيف الجميور والعرض ،وذلؾ يفضؿ تغيير شكؿ المسرح ،عمى
شكؿ حمقة ،وبذلؾ تحققت الرؤية الواضحة والسماع الجيد وكاف ذلؾ عاـ  1965مف خبلؿ
مسرحية (عند الصميب) ثـ جرب تجربة أخرى مف خبلؿ تقميؿ الديكور ،واالعتماد عمى
االرتجاؿ والتحريض ،وقد تحدث عف نوع آخر مف أنواع المسرح مف خبلؿ كسر الحاجز،
وادخاؿ المشاىد في مواقع الحدث ،وبتغريب المشاىد عف العرض مف خبلؿ اكتشاؼ وسائؿ
جديدة وواقعية لمتمييز عف الفف المسرحي ،وقد طبؽ ىذه األدوات عمى عرض مسرحي ،وفي
آخر العرض حاوؿ المخرج والمؤلؼ الدخوؿ في حوار وجدؿ مع المتفرجيف قصد تطوير
القيـ النقدية عند المشاىد ،ليتحوؿ مف مجرد متفرج اعتيادي إلى متفرج ناقد بؿ أكثر مف
ذلؾ أف يكوف مبدعا ،واف كانت الجيود العربية السابقة في قراءة المسرح سواء كاف نصا
أو عرضا لـ تأت مف فراغ ،فإنيا ترجع باألساس إلى المثاقفة الغربية التي كاف ليا عميؽ
األثر في خدمة الحوار العميؽ بيف المسح والمتمقي ،واف كاف ىذا الغرب ال يتوقؼ قط عف
المراجعات الجذرية لمتصورات والنظريات التي سادت ردحا طويبل في الغرب وىذا يكشؼ أف
( - )1عوني كرومي :الجميور والمسرح ،التجربة في العراؽ  ،ص.233
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الغرب بدأ يختمؼ مع ذاتو ،فإنو عمينا نحف العرب أف نستثمر في تمؾ النظريات مف خبلؿ
مدخراتنا الثقافية والتراثية بما يحقؽ القبوؿ لدى المتمقي ،ويحقؽ التحوؿ وليس الذوباف وفي
ىذه القراءة تطرح ''آف أوبرسفيمد'' الناقدة الفرنسية قراءة لممسرح معتمدة عمى العناصر اآلتية:
 -1العبلقة بيف العرض والنص.
 -2العبلقة في المسرح.
 -3المسرح واالتصاؿ.
 -4النموذج الفاعمي في المسرح.
 -5العناصر الحية :مف الفاعؿ إلى الشخصية.
 -6النموذج الفاعمي.
 -7فاعموف معيدوف أدوار.
 -8الشخصية ،ونقد مفيوميا.
 -9الشخصية وخيوطيا الثبلثة.
 -10طرؽ تحميؿ الشخصيات.
()1

 -11مسرحية الشخصية.

()1

 -قراءة المسرح :آف أوبرسفيمد ،ترجمة منى التممساني ،منشورات و ازرة الثقافة ميرجاف القاىرة الدولي لممسرح التجريبي،

ط ،1982 ،2ص17:
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وىي نفس المواضيع التي تطرؽ إلييا نقادنا العرب المعاصروف الذيف ق أروا النص
المسرحي أو العرض وفؽ العناصر السالفة الذكر ،واستثمارىا ،منيـ مف أجاد استغبلليا،
منيـ مف طورىا ومنيـ أضاؼ إلييا...
ومف القراءات القميمة التي ركزت عمى قراءة المسرح مف حيث المختبر ،مف خبلؿ التجريب
والمنيج قراءة عراقية لعوني كرومي الموسومة بػػ(مختبرات المسرح التجربة والمنيج إلى
أيف؟) ،والمختبر المسرحي ىو((تجربة يحصؿ عمييا المشارؾ مف خبلؿ تفاعمو الحر مع
مجموعة العمؿ ،ال يخضع إلى تقاليد وعادات أكاديمية وانما ىو بحث دائـ ومتواصؿ ووعي
كامؿ بمعرفة أدوات الفناف الذاتية ،الجسدية ،الذىنية ،الصوتية والفكرية ،إف المختبر ممارسة
وتجريب بعيدا عف معايير الخطأ والصواب ،والنجاح والفشؿ ،الربح والخسارة ،يبني عممو
عمى مبدأ اإلزاحة والتكامؿ ،الحذؼ واإلضافة مف خبلؿ الممارسة العممية والتطبيقية عمى
النفس وعمى اآلخر)).

()1

والمختبر المسرحي مف خبلؿ الممثؿ يعيد طرح أسئمة المسرح ،مف أجؿ تطوير أدواتو
التعبيرية ،وكذلؾ الصوتية والجسدية (جسد الممثؿ) وىو في ذلؾ يحاوؿ االرتقاء عف طريؽ
الفيـ بالوظيفة االجتماعية والفكرية والسياسية لممسرح ،وكذلؾ محاولة إيجاد جسر أو ممر
إلى المتفرج لخمؽ ذلؾ االنسجاـ المسمى (الفرجة) وعوني في ىذه القراءة يعتمد عمى
العناصر التالية:

()1

 -عوني كرومي :مختبرات المسح التجربة والمنيج إلى أيف؟ كتاب إلكتروني، rabeea.comwww.mohamed ،

ص.131
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 -1تعريؼ المختبر المسرحي.
 -2المدخؿ إلى المختبرات المسرحية العربية.
 -3أنواع المختبرات المسرحية :النظرية ،التطبيقية.
 -4المختبر المسرحي العربي مف أيف يبدأ والى أيف ينتيي؟
 -5أىمية المختبرات المسرحية في دوؿ الخميج العربية.
 -6أىمية المختبر المسرحي بالنسبة لمممثؿ.
وىذا العنصر األخير ىو الميـ في عنصر القراءة(( ،باعتبار الممثؿ الركف األساس
في العممية المسرحية ميما تغير مفيوما عمى التمثيؿ ،الصوت الجميؿ والمميز والنطؽ
السميـ واإللقاء ،وقدرة الممثؿ عمى تمويف والصوت حسب الحالة والموقؼ والشخصية التي
يؤذييا ،وليذا نجد أف أي خمؿ طبيعي يسقط عمى الممثؿ ىويتو التي يتميز بيا)).

()1

ويقدـ (عوني كرومي) بعض المقترحات البحثية لممختبرات المسرحية مف خبلؿ تكويف
الصورة المسرحية التي تعني:
 -1الفضاء المسرحي وتقمؿ المسرح في كؿ مكاف ابتداء بكؿ ما ىو أثري وقائـ وانتياء بما
ىو جديد ومناسب لمفعالية المسرحية الذي يعمؿ عمى تصميمو وانشائو وتأسيسو.
 -2مفردات التعبير عف الممثؿ الكائف الحي في الفضاء ،كممة ،صوت ،نغـ مؤثر ،حركة،
إيماءة ،كتمة تكويف ،مسافة.

( – )1المرجع السابؽ ص.147-146
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 -3مفردات التعبير الفني ،صوت أجيزة ،ضوء ،لوف ،حركة ،النص ،حرؼ ،كممة جممة،
فكرة ،موضوع ،حدث فعؿ ،موقؼ ،حالة شخصية ،دور وتقديميا كرمز وداللة.
 -4طرؽ اإلعداد البشري ،جسدي ،ذىني ،صوتي.
()1

 -5طرؽ إعداد الشخصية.

وقد حدد (عوني كرومي) في ىذه القراءة مجاالت المختبر ،وعوامؿ نجاح المختبرات
المسرحية العربية ،وتأثيرات المختبر المسرحي في المدى البعيد.
مجاالت المختبر.
 -1إعداد الجسد عبر كؿ ما تركو التاريخ المسرحي مف خبرة وتجربة.
 -2إعداد الصوت.
 -3الربط بيف الصوت والجسد ومدى تفاعميما في التعبير.
 -4الحركة والتكويف واإليماءة واإلشارة عبر مصادرىا االجتماعية وعبلقتيا بالعمؿ والفعؿ
والتقاليد والطقس.
 -5تنظيـ مادة الممثؿ وتوظيؼ أعضاء الجسـ.
أ -الحاالت الواعية المدركة والمعايشة.
ب -الحاالت غير الواعية ،الحكـ ،الذىف ،مخزوف التجربة.
 -6مفردات المسرح.
 -7مفردات العرض المسرحي.
()1

 ينظر عوني كرومي :مختبرات المسح التجربة والمنيج إلى أيف؟  ،ص.153-152373
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 -8مفردات الممثؿ :الجوانب الداخمية والجوانب الخارجية ،أسموب العمؿ واإلعداد وقدرة
المراقبة عمى المنتج الفني مثؿ قدرة المراقبة والمبلحظة كفف.
 -9عبلقة المسرح بالمجتمع وعبلقة المجتمع بالمسرح.
 -10اختبار أعراؼ الجميور المسرحي مف تقاليد وعادات وطقوس مسرحية وممارسة وتمؽ
ومتعة.
 -11مجاالت االرتجاؿ ،التمثيؿ الصامت أي بدوف نص ،االرتجاؿ لمنص ،االرتجاؿ مع
الفضاء ،األثاث ،المبلبس الموسيقى.

()1

وقد اىتمت المختبرات العربية في مجاؿ المسرح متحدثيف عف ىذا المسرح عمى
مستوى الفكرة االجتماعية مف أجؿ تطوير أدوات الممثؿ والعامميف في المسرح بشكؿ عاـ
حدد (عوني كرومي) عوامؿ نجاح المختبرات المسرحية العربية والخميجية في
وغيرىا ،وقد ّ
مجاؿ إعداد الممثؿ والنص والعرض أذكر منيا:
 إعداد الممثؿ والنص والعرض. الوصوؿ بأعماؿ المختبر إلى درجة الجودة التي تؤىميا لممشاركة في الميرجانات العربيةوالمحمية.
االىتماـ اإلعبلمي الذي يرافؽ المختبر كحالة متميزة. حضور مكثؼ مف قبؿ المجتمع المحمي في العروض المسرحية لممختبر. اىتماـ المسؤوليف عف الثقافة وتحريؾ جو الثقافة بشكؿ عاـ.()1

– ينظر عوني كرومي :مختبرات المسرح ،ص.153
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 تسميط األضواء عمى العامميف في المسرح ومشاكميـ. إعادة مناقشة أمور المسرح في العمف وعدـ االكتفاء بالحوار الداخمي بيف الفناف ونفسو أوالفناف وفرقتو.
 تحقيؽ مكاسب مينية ودفع المسؤوليف عف الثقافة في البث بأمور تتعمؽ باإلنتاج وتأسيسالفرؽ وتقديـ المساعدة وفي بعض األحياف تصؿ إلى مجاؿ بناء مسارح جديدة في المدف.
 تفرغ الفناف خبلؿ فترة المختبر مف عممو الروتيني ومنحو الفرصة لمعيش مف فنو ولفنووالتركيز عمى عطائو.

()1

 المختبر المسرحي منشط عقمي ذىني يدفع بالمسرحييف إلى القراءة والبحث والعمؿ ويحوؿكؿ أياـ المختبر مف النقاشات في مجاؿ المسرح.
 تحفيز الجو الثقافي والتطمع إلى األحسف واألفضؿ في العطاء. تقديـ المساعدات المالية إلنجاز العمؿ ومكونات بشكؿ الئؽ. خمؽ حالة األلفة والمحبة بيف العامميف مف خبلؿ العمؿ وتجاوز المشاكؿ. منح فرصة لممشرفيف إلبداء حسف نياتيـ في التشجيع والعمؿ واإلنتاج. يحقؽ المختبر حالة مف االلتزاـ النادر بالعمؿ ،والعمؿ عمى نجاح العرض. يحقؽ المختبر حالة مف التشجيع والمساعدة واالعتراؼ االجتماعي وبالفعالية الثقافيةوالفنية.

()2

( – )1ينظر المرجع السابؽ ،ص .155-154
( - )2المرجع نفسو ،ص.155-154
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ثـ تحدد ىذه الدراسة تأثيرات المختبر المسرحي في المدى البعيد ،وبعدىا تحدد ىذه القراءة
مجاالت عمؿ المختبرات المسرحية فيما يمي:
 -1تطوير األداء التمثيمي.
 -2تطوير أساليب العرض المسرحية.
 -3االستفادة مف الفنيات المسرحية.
 -4تطوير النص المسرحي كعمؿ فردي وكتابة جماعية.
-5استثمار التراث المسرحي العربي بأشكالو المتعددة التي ظيرت في فترات متباعدة مف
التاريخ الحضارة لممجتمع.
 -6استثمار التراث المرئي والمسموع في األدب والحياة الثقافية العربية مف اجؿ منح ىوية
لمسرح العربي.
-7العمؿ عمى البيئة االجتماعية وزيادة فعالية المسرح االجتماعية.
-8العمؿ عمى المغة المسرحية المنطوقة والمغة المسرحة كمفردات مرئية مسرحية.
 -9البحث عف أشكاؿ مسرحية واالستفادة مف المعمار المسرحي التقميدي والبحث عف فضاء
مسرحي جديد واستغبللو بيدؼ كسب الجميور المسرحي.
-10العمؿ عمى استثمار التراث الموسيقي والغنائي ،وربط العرض المسرحي بالروحية
الشرقية ،واستثمار الرقص الشعبي كوسيمة لمتعبير عف األداء المسرحي.
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-11ييدؼ إلى خمؽ عبلقة جديدة تعتمد عمى المشاركة مع الجميور.

()1

أما فيما يخص مجاالت المختبرات المسرحية ،فقد أجمؿ ىموـ جمع المختبرات المسرحية
في:
اإلطار المسرحي (االختبار ،المعايير).
أما ما يخص مصادر النص في المختبرات فينصب عمى أمريف:
 -1البحث عف الرؤية أي الشكؿ مف خبلؿ مفردات العرض.
 -2البحث عف األفكار واألحداث والمواقؼ.
وينتقؿ نفس الباحث إلى نقطة ميمة تتمثؿ في أسموب أداء الممثؿ
ورغـ اختبلؼ مدارس التمثيؿ العربية في تكويف الممثؿ ،إال أف الممثؿ العربي ال يزاؿ
حبيس النظاـ المعرفي ألداء الممثؿ لمدور واألعداد ،وقد حصرىا الباحث في الظواىر اآلتية:
 (( - 1اعتماد الممثؿ عمى المبالغة بالصوت مف خبلؿ التضخيـ في اإللقاء واالعتماد عمى
ببلغة المغة والمخاطبة واألداء الصوتي بعيدا عف الداللة والمعنى والقصد المراد إيصالو
لممشاىد ،كما يفتقد الممثؿ قدرة التأويؿ والتفسير.
 -2تعتمد عمى االنفعالية والتشنج ،والتييج في خمؽ األجواء المأسوية والمبالغة والتميع
والنمط وتقميد النموذج الشاذ في الكوميديا ،وفي كمتا الحالتيف ال يزاؿ الممثؿ يعتمد عمى مبدأ
االستكشاؼ والمواقؼ والنكتة..يؤثر التقديـ والمباىاة والمغاالة في األداء ،اعتقادا منو أف
الظواىر وحب التباىي تقببلف بالتعويض عف حالة اإلبداع والخمؽ..فيو يستعرض ذاتو
( - )1عوني كرومي :مختبرات المسرح  ،ص .159-158
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وشخصيتو مف منطؽ النجومية وتحقيؽ فرصة الظيور واالستئثار ،بأكبر وقت ممكف لمظيور ،معتقدا أف
البطولة المسرحية بالزمف الذي يقضيو عمى خشبة المسرح ،فيتجاىؿ عنصر التأثير واالندىاش والصدمة،
لذا نجد المشاىد فعؿ الشخصية وحدث المسرحية ،وتبقى أمامو صورة المؤدي فقط ))()1ثـ تحدث الباحث
عف مفردات العرض ويقسميا إلى:
 -1الطقوس(،الرموز والدالالت).
 -2تشظية الطقس.
 -3اإلقناع واالقتناع.
ثـ تحدث الباحث عف أسموب العرض واألداء الصوتي ومصادر الضوء ،والمؤثرات معددا نقاطا خاصة
لكؿ عنصر مف ىذه العناصر ،ثـ يذكر بعدىا التمريف المسرحي والعمؿ الجماعي ،ويذكر مياـ لكؿ واحد
منيما ،ليخمص في األخير إلى دراسة جماعية العمؿ المسرحي مف خبلؿ تمؾ الدعوات التي طالب بيا
المسرحييف العرب.وقد أحسف صاحب ىذه القراءة إذا لـ يكتؼ كسابقيو بالسرد النظري ،واالكتفاء
بالمضاميف واآلليات ،وانما اتبعيا بنموذج تطبيقي يتمثؿ في (مختبر مسرح الدار المسرادارية في بغداد)
مف خؿ عرض حي بعنواف(ترنيمة الكرسي اليزاز) .ومف أقرب األمثمة وأصدقيا وأقربيا إلى الدقة والواقع
المسرحي ،والتي تعتمد عمى إحصائيات ،والعينة ،واالختصاص تمؾ الدراسة التي خصصت في فصميا

الرابع فصبل تطبيقيا عف كؿ نوع مف أنواع نظريات التمقي والتأويؿ الغرب وتحديدا في النص
المسرحي العراقي لصاحبيا مصطفى جبلؿ مصطفى في كتابو ''إشكالية التمقي والتأويؿ'' في
النص المعاصر.

()2

( - )1المرجع السابؽ ،ص.169
( - )2لمزيد مف االطبلع والتفصيؿ ينظر مصطفي جبلؿ مصطفى :إشكالية التمقي والتأويؿ في النص المعاصر،
ص.209
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خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
في ختام ىذا البحث الذي ركزت فيو عمى االتجاىات النقدية المعاصرة في العالم
العربي من خالل المناىج التي ق أر بيا النقاد العرب النص المسرحي ،حسب ترتيب ظيور
ىذه المناىج أوال ،وحسب توزيعيا عمى الرقعة الجغرافية لمعالم العربي ثانيا ،وعمى كثرة
المناىج المتناولة وخصائص كل منيج ،وكذا كثرة النقاد ووفرة المادة النقدية وتعدد رؤى
أصحابيا ،إضافة إلى تعدد الوسائط في المسرح فيناك النص ،وىناك العرض ،وىناك
الجميور.
فكان لزاما عمي أن أمسك بكل ىذه الخيوط ،ليكون ىذا البحث عمى أكمل وجو وأتمو،
وال أزعم أنني أتيت فيو بالجديد الذي لم يسبقني إليو أحد ،لكنني أقول أنو جيد مركز عمى
جمع المادة وتصنيفيا وتحميميا ،وفق المناىج المعاصرة ،وقد اعتمدت في ذلك عمى مراجع
حديثة أغمبيا يعود إلى ما قبل عشر سنوات بالتقريب ،وقد توصمت في آخر ىذا البحث إلى
مجموعة من النتائج أجمميا فيما يمي:
 -1أن النصوص المسرحية اإلبداعية ىي األسبق في الوجود من األعمال النقدية ،وأن ىذه
األخيرة لم تظير إال بوجود تراكم إبداعي لنوع مسرحي معين يأتي بعده يصفو ويحكم عميو،
ما عدا في النقد النظري أين بدأ العرب بالتنظر ،حيث جاء النقد النظري (التنظيري) سابقا
لمنقد التطبيقي كمما تعمق األمر بشرح نظرية ما ،أو إدخال منيج معين إلى النقد المسرحي
أو بعض االجتيادات الشخصية المحضة كما فعل عبد الكريم برشيد في التنظير لممسرح
االحتفالي.
 -2الحظت تأثي ار بالغا لممسرح الغربي في جانبو النظري واإلبداعي عمى المسرح العربي،
من خالل ذلك التأثر العميق في بعض األحيان يصل إلى التأثير في مرحمة بأكمميا ،أو
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باتجاه مسرحي كامل مثل تأثير المسرح البريختي ،وجميع أنواع المسرح األخرى ،خاصة
عمى مستوى نظريات المسرح الغربية التي استفاد منيا نقادنا العرب عمى اختالف مشاربيم.
 -3ال يمكن إنكار جيود المستشرقين األوائل مثل تما ار ألكسندرفنا وفيميب سادغروف،
ويعقوب النداو الذين أرخوا لظيور المسرح العربي وفق المنيج التاريخي ،وتتبعوه منذ فجر
التاريخ إلى العصر الحديث وتأثر بيم دارسونا وأخذوا منيم ما يعينيم عمى دراسة نقدنا
المسرحي.
 -4جيود النقاد العرب تمحورت ضمن اتجاىين اثنين.
نقد يتبني ثقافة غربية في رؤيتو ومنيجو.نقد يتبني ثقافة عربية أصيمة من خالل االعتماد عمى الموروث العربي اإلسالمي. -5معظم اآلراء النقدية تجدىا مبثوثة وموزعة ضمن مقاالت في مختمف الدوريات
والمجالت والصحف ...،مما يصعب عمى الدارسين البحث والتنقيب فييا لعدم وجودىا
ضمن مرجع واحد ،وغياب االستفادة منيا لدى الباحثين يرىن البحوث ويرمييا بعدم الدقة
والموضوعية.
 -6تعدد المرجعيات الفكرية ،واالتجاىات المنيجية لمنقاد العرب ،وعدم كتابتيم في منيج
واحد متخصص حتى بالنسبة لمناقد الواحد فإنو يجمع في كتاباتو أكثر من اتجاه نقدي واحد
مما صعب عمي ميمة البحث ،ففي أي خانة يصنف؟ وضمن أي منيج أو اتجاه نقدي
تضمو؟.
 -7وجود نوعين من النقد المسرحي.
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نقد درامي يقوم عمى النصوص المكتوبة/المقروءة أو المعدة لمقراءة والتي تتوافر عمىالعناصر الدرامية ،كالحوار والمغة والحكاية ،والشخصيات والزمان والمكان..وىذا النوع ىو
يمثمو النقد السياقي.
ونقد مسرحي يقوم عمى العروض/المشاىدة/خشبة المسرح ،والذي يقوم عمى عناصر تتمثلفي:اإلضاءة والموسيقى ،المناظر ،السينوغرافيا الفضاء...حيث تكون فييا األولية لألفعال
الممثل من (حركات ومالبس ،وديكور) ويمثمو النقد النصي.
-8النقد الصحفي الذي يقوم في العادة باحتواء الجميور أو تعميمو أو توجييو حسب الشروط
التي وضعتيا المؤسسة الصحفية وليس حسب النقد التي يقوم عميو العمل المسرحي ،إضافة
إلى غياب المادة وصعوبة جمعيا عمى الرغم من غناىا وخصبيا ،وعمى الرغم من أن
الصحافة دفعت الثقافة دفعا ،إال أن ذلك لم يمنع (لم ينف) عن المؤسسة الصحافة الحديثة
دورىا المضاد لطبيعة النقد والنقاد ،فيي مسؤولة عن إشاعة نظرية احتواء الجميور والتحكم
في اتجاىاتو بواسطة ما تصطنعو من وسائل المعبة الصحافية.
-9أغمب النقد المغربي المعاصر ىو نقد تاريخي سواء تعمق األمر بالجزائر أو المغرب أو
تونس ،فيم يعتمدون عمى تتبع األحداث التاريخية وىم في ذلك يستعينون حتى بالجداول
التي تخص المؤلفين وأسماء مسرحياتيم ،وتاريخ عرضيا وعدد من حضروا العرض ،كما
نجدىم في بعض األحيان األخرى يستعينون بترتيب األحداث حسب المضامين
والموضوعات ،وبعضيا اآلخر اعتمد التقسيم الجغرافي.
 -10لم يكن التراكم اإلبداعي المسرحي كاف لخمق وظيور ىذه المناىج المتعددة في العالم
العربي ،فعمر ىذه التجارب النقدية المسرحية قصير ال يتعدى أربعة عقود أي من 1967
بنظيرتيا الغربية في المسرح عمى العموم عندنا حدث السن صغي ار
ا
إلى اليوم ،إذا قيست
الميالد..ورغبتو فقط في التقميد والجري وراء النموذج الغربي ىو ما سرع من وتيرة ظيور ىذه
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النماذج.
 -11ىناك مناىج توسعت فييا ،بسبب انتشارىا الواسع في العالم العربي،وبسبب كتابة النقاد
فييا كالمنيج االجتماعي والسيميولوجي.ومناىج أخرى لم يكن ليا نفس الحظ بدواعي إحجام
النقاد العرب عمى الكتابة فييا كالمنيج الدراماتورجي.
 -12المغرب ىو البمد العربي الوحيد الذي ظيرت فيو جميع التجارب النقدية ،وىو حقل بل
مشتمة لكل أنواع ا لنقود ،ونقاده من أبرز الوجوه النقدية المسرحية في العالم العربي ،والمناىج
واالتجاىات النقدية المعاصرة –في أغمبيا -مرت من المغرب أوال ثم انتشرت في باقي بمدان
الوطن العربي.
-13إلى حد اليوم يصعب الحديث عن أوليات لكل منيج من مناىج النقد ،أو عن رائد بكل
منيج نقد ي في المسرح العربي ،وعدم القدرة عمى تحديد تاريخ معين لبداية ىذا المنيج أو
ذلك ومن ىو رائد كل منيج يعود إلى:
أن لكل ناقد رؤية فكرية خاصة بو.عدم وجود معايير بيا تتحدد من ىو األسبق ومن أليم بخصائص ىذا المنيج أو ذلك.عدم كتابة النقاد في نقودىم ضمن منيج معين واتجاه واحد فيم مختمفون في استفادتيم منالمناىج المعاصرة.
 -14عدم الدقة في استعمال المصطمحات أو توحيدىا مثال بعض النقاد يستعممون مصطمح
السيمولوجيا وبعضيم يستعمل السيمياء وبعضيم يوظف مصطمح عمم الداللة وما إلى ذلك،
وىذا ما يحدث حيرة لدى المتمقي والدارس عمى حد سواء أي مصطمح يستعمل وأي مصطمح
يأخذ بو.
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خـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــمة

وما يمكن أن أقولو أخي ار أن ىذا البحث قدم دراسة متكاممة لالتجاىات النقدية المعاصرة في
الوطن العربي ،تغني الدارس عن البحث الطويل في المراجع،وتوفر عميو الكثير من الجيد
والوقت.
كما أنيا تصنف كل النقاد العرب وفق المناىج التي كتبوا فييا،مع ذكر أعماليم
النقدية،وأبرز األعمال التي نقدوىا؛وىذا ال يخص منيجا واحدا ،وال بمدا عربيا فقط،بل يخص
ىذا العمل كل المناىج وكل النقاد وجميع البمدان العربية،متوخيا منو عموم الفائدة ،وأن يكون
لبنة جديدة في الدراسات النقدية المسرحية،ويقدم لممكتبة الجامعية مرجعا يعود إليو طمبتنا
كمما دعت الحاجة إلى ذلك.
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المالحق

الممحق األول :فهرس أسماء أعالم المسرح الواردة في البحث
اسـ المؤلؼ

البمد

الصفحة

عصاـ محفوظ

لبناف

15

الحاج أنسي

لبناف

15

البستاني أميف

لبناف

15

أسامة عارؼ

لبناف

15

أنطواف ممتقى

لبناف

12

مفيد الحوامدة

األردف

12

حسف منيعي

المغرب

13

محمد عزاـ

مصر

13

محمد المدني

مصر

13

نجيب الحوفي

المغرب

14

فارس بواكيـ

لبناف

16

أنطواف معموؼ

لبناف

16

غوغوؿ

روسيا

16

جالؿ خوري

لبناف

16

يعقوب الشدراوي

لبناف

16

ريموف جبارة

لبناف

16

منير أبو دبس

لبناف

16

إدوارد أميف البستاني

لبناف

16

نعماف عاشور

مصر

16

يوسؼ إدريس

مصر

16

يوسؼ وىبي

مصر

16

وليـ شكسبير

انجمت ار

17

أميف نجيب محمود

مصر

18
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محمد مندور

مصر

18

مصطفى العقاد

مصر

18

فرحاف بمبؿ

سورية

18

توفيؽ الحكيـ

مصر

18

ماروف عبود

لبناف

18

ميخائيؿ نعيمة

لبناف

18

أحمد شوقي

مصر

19

لويس عوض

لبناف

22

دريني خشبة

لبناف

22

عمي الراعي

مصر

22

رشاد رشدي

مصر

22

محمد غنيمي ىالؿ

مصر

22

عبد الحميد بشالوي

لبناف

22

عبد القادر مكاري

العراؽ

22

محمد إسماعيؿ الوافي

االمارات

22

حسيف مؤنس

مصر

22

عبد الرحماف بدوي

مصر

22

محمود حامد شوكت

مصر

22

صالح عبد الصبور

مصر

22

عمي أحمد محمود

مصر

22

حمادة إبراىيـ

مصر

22

أحمد عمي اليمذاني

اليمف

22

جب ار إبراىيـ جب ار

فمسطيف

22

جعفر الصادؽ الخميمي

العراؽ

22

محمد القصاص

مصر

22

أحمد رضا محمد رضا

مصر

22
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عثماف نويو

مصر

22

محمد عناني

مصر

22

سمير فرحاف

مصر

22

عبد العزيز حمودة

مصر

22

أميف العبوسي

العراؽ

22

شفيؽ فريد

مصر

22

فاروؽ عبد الوىاب

مصر

22

فاروؽ عبد القادر

مصر

22

فاطمة موسى

مصر

22

جالؿ العشري

مصر

22

عمي شمش

مصر

22

نعيـ عطية

مصر

22

يسرى خميس

مصر

22

فتحي العشري

مصر

22

أنيس منصور

مصر

22

جورج الصائغ

لبناف

22

سوزاف خميؿ

مصر

22

يوسؼ بدري

مصر

22

محمد جموؿ

مصر

22

سامح فكري

مصر

22

محمد لطفي نوفؿ

مصر

22

أميف حسف الرباط

مصر

22

شاكر عبد الحميد

مصر

22

محمد جرير خوري

لبناف

22

رمسيس يوناف

مصر

22

كماؿ زاخر لطيؼ

مصر

22
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الشريؼ خاطر

مصر

22

وجدي زيد

مصر

22

نياد صميحة

مصر

22

سوفوليس

اليوناف

23

يوريبيدس

اليوناف

23

موليير

مصر

23

راسيف

فرنسا

23

إبسف

السويد

23

بريخت

ألمانيا

23

انطواف تشيوؼ

روسيا

23

شكري عياد

مصر

24

لطيفة الزيات

مصر

25

سمير سرحاف

مصر

25

قسطنطيف ستانسالفسكي

روسيا

26

فوزي فيمي

فرنسا

27

باتريس بافيس

فرنسا

27
27

مارتف ألسف
أليف أستوف

انجمت ار

27

أسخميوس

اليوناف

29

محمد عزيزة

مصر

29

سميماف قطاية

سورية

30

يعقوب النداو

أمريكا

30

تما ار ألسندروفنا

روسيا

28

ابف دانياؿ محمد

بغداد

33

نجيب الحداد

لبناف

34

بطرس البستاني

لبناف

34
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خميؿ اليازجي

لبناف

34

يعقوب صنوع

لبناف

34

جالؿ عثماف

لبناف

34

عبد اهلل النديـ

لبناف

34

مصطفى كامؿ

لبناف

34

أديب اسحؽ

لبناف

34

يوسؼ الخياط

لبناف

34

أبو خميؿ القباني

لبناف

34

إسكندر فرح

سورية

34

سالمة حجازي

مصر

34

سميماف القرادحي

لبناف

34

جورج أبيض

لبناف

35

نجيب الريحاني

مصر

141_35

فرح أنطواف

لبناف

35

عزيز أباضة

لبناف

35

محمد تيمور

مصر

35

عاللو

الجزائر

35

داىموف

الجزائر

35

رشيد قسنطيني

الجزائر

36

محي الديف باشطرزي

الجزائر

36

محمود المقري

تونس

36

جورج شحاذة

لبناف

37

كاتب ياسيف

الجزائر

37

ألفريد فرج

سورية

37

محمد دياب

مصر

37

الطيب صديقي

المغرب

37
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ولد عبدالرحماف كاكي

الجزائر

38

كرـ مطاوع

مصر

38

المنصؼ السنوسي

تونس

38

يوسؼ العاني

العراؽ

38

السيد عمي اسماعيؿ

مصر

39

فميب سادغروؼ

انجميزي

39

سميـ النقاش

لبناف

45

سميماف الحداد

لبناف

45

جولدوني

ايطاليا

45

ماروف النقاش

لبناف

46

إبراىاـ دانينوس

الجزائر

46

موزو

انجمت ار

47

سوريف

انجمت ار

47

رفاعة الطيطاوي

مصر

47

خميؿ الموسى

سورية

54

حورية محمد حمو

سورية

54

عبد اهلل أبو ىيؼ

سورية

54

محمد عبد المنعـ

مصر

54

صالح لمباركية

الجزائر

54

نور الديف عمروف

الجزائر

54

عز الديف جالوجي

الجزائر

54

عدناف مردـ

سورية

57

وليد إخالصي

مصر

58

خالد محي الديف البرادعي

سورية

58

غساف ماىر الجزائري

سورية

58

مصطفى الحالج

فمسطيف

58
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أحمد يوسؼ داوود

سورية

58

فيصؿ الراشد

سورية

58

األب إلياس زحالوي

سورية

58

مراد سباعي

سورية

58

نجـ الديف سماف

سورية

58

عبد المعطي سويد

سورية

5

مصطفى الصمودي

سورية

58

ممدوح عدواف

سورية

58

عمي عقمة عرساف

سورية

58

رياض عصمت

سورية

58

نذير العظمة

سورية

58

زكي قنصؿ

سورية

58

وليد فاضؿ

سورية

58

محمد الماغوط

سورية

58

وليد مدفعي

سورية

58

يوسؼ مقدسي

سورية

58

حمدي موصمي

سورية

58

عبد الكريـ ناصيؼ

سورية

58

عمر النص

سورية

58

سعد اهلل ونوس

سورية

58

توفيؽ فياض

فمسطيف

68

عبد الرحماف الشرقاوي

مصر

68

انطونيو بويرو باييخو

اسبانيا

68

كورني

فرنسا

68

راسيف

فرنسا

81

سا ار برنار

فرنسا

81
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موباساف

فرنسا

81

فيتور ىيجو

فرنسا

81

حسف بوزىر

الجزائر

81

محمد رضا المنصالي

الجزائر

81

عدناف بف ذريؿ

سورية

81

عبد المطيؼ ش اررة

لبناف

81

عمر طالب

العراؽ

81

عمي الزبيدي

العراؽ

83

أحمد سميماف األحمد

سورية

83

جورج دخوؿ

لبناف

83

بيرـ التونسي

تونس

86

أميف صدقي

مصر

94

عزيز عيد

مصر

94

جورج أبيض

لبناف

94

روز اليوسؼ

لبناف

94

فاطمة رشدي

مصر

94

زيف صدقي

مصر

94

عمي أحمد باكثير

مصر

94

لطفي الخولي

مصر

97

ميخائيؿ روماف

مصر

97

نجيب سرور

مصر

97

شوقي عبد الكريـ

مصر

98

لوسياف جولد ماف

روماني فرنسي

98

صالح فضؿ

مصر

108

جورج لوكاش

فرنسا

108

سكاربيو

السويد

108
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سميرة السباعي

المغرب

108

عبد العظيـ أنيس

مصر

112

عمر الفاخوري

مصر

115

محمد أميف العالـ

مصر

115

أمير إسكندر

لبناف

115

غالي شكري

مصر

115

ياسيف نصير

العراؽ

115

تامر الميدي

مصر

115

محمد الجزائري

العراؽ

115

صادؽ الصايغ

العراؽ

115

عمي مزاحـ

العراؽ

115

أحمد فياض الفرجي

العراؽ

115

ماجد السمرائي

العراؽ

115

عبد اهلل أبو ىيؼ

سورية

115

محمد فراح

المغرب

116

براندلمو

ايطاليا

117

عبد الرحماف بف زيداف

المغرب

118

عبد الواحد بف ياسر

المغرب

119

المغرب

119

أنواؿ الطامر

الجزائر

121

خيري شمبي

مصر

126

يوسؼ وىبي

مصر

145

محمد الدالي

مصر

148

أحمدو حبيبي

السوداف

148

عبد الكريـ برشيد

المغرب

156

إبراىيـ عبد اهلل غموـ

الكويت

159

سندباد محمد
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محمد النشمي

الكويت

159

عبد الرحماف الضويحي

الكويت

162

حسيف صالح الحداد

الكويت

162

عبد الحسيف عبد الرضا

الكويت

162

عبد اهلل خربيط

الكويت

162

راشد المعادة

البحريف

162

محمد عواد

البحريف

163

عبد الرحماف بركات

البحريف

163

صقر الرشود

الكويت

163

سعد الفرج

الكويت

163

عبد العزيز السريع

الكويت

163

يوريبيدس

اليوناف

163

شكسبير

انجمت ار

166

برناردشو

انجمت ار

166

بيراندلمو

ايطاليا

166

تشيكوؼ

روسيا

166

إبسف

السويد

166

بيرغ

انجمت ار

166

شوف أوكيزي

انجمت ار

166

أونيؿ

انجمت ار

166

غوتولد إبرايـ ليسينغ

ألمانيا

166

بريخت

ألمانيا

187

ستانسالفسي

روسيا

188

مايرىولد

روسيا

189

غوردف كريغ

انجمت ار

190

لينيارت

سموفينيا

190
395

كوكتو

فرنسا

192

سارتر

فرنسا

192

أرطو

فرنسا

192

غروتوفسكي

بولونيا

192

فاضؿ لجعايبي

تونس

213

جميمة بكار

تونس

221

قاسـ محمد

العراؽ

213

صالح القصب

العراؽ

213

جواد األسدي

العراؽ

213

إبراىيـ جالؿ

العراؽ

214

عادؿ كاظـ

العراؽ

214

محمد سندباد

المغرب

214
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زىرة مكاش

سورية

214

حسف المنيعي

المغرب

216

مصطفى القباج

المغرب

216

يونس لوليدي

المغرب

216

حسف بحراوي

مصر

216

أحمد الجسمي

االمارات

216

سيؼ غانـ

االمارات

216

عمر الرويضي

المغرب

237

باتريس بافيس

فرنسا

240

آف أبرسفيمد

فرنسا

243

كير إيالـ

فرنسا

243

ميشاؿ كورفاف

فرنسا

243

جيرزي كروتوفسكي

روسيا

253

أدولؼ آبيا

سويس ار

254

إدوارد كوردف كريؾ

انجمت ار

254

محمد تيامي العماري

المغرب

256

حنوف مبارؾ

المغرب

263

محمد السرغيني

المغرب

263

سمير المرزوقي

العراؽ

263

جميؿ شاكر

سورية

264

عواد عمي

العراؽ

264

صالح فضؿ

مصر

264

جميؿ حمداوي

المغرب

264

فلاير جبوري غزوؿ

العراؽ

264

محمد مفتاح

المغرب

264

محمد كميطو

المغرب

264
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سعيد بنكراد

264

المغرب

264

سامي سويداف
دريني خشبة

مصر

270

تادوز كوزاف

أمريكا

273

باسـ األعسـ

العراؽ

273

خالدة سعيد

سورية

274

شريؼ خزندار

سورية

274

منير أبو دبس

لبناف

274
275

حازـ عبد المجيد
تادوش كانور

بولندا

275

فاغنر

ألمانيا

275

أكرـ وليـ أراميا

لبناف

276

عبد الفتاح القمعة جي

سورية

278

محمد الكغاط

المغرب

280

محمد مسكيف

المغرب

281

محمد فراح

المغرب

281

محمد البيجاجي

المغرب

281

عبد الواحد بف ياسر

المغرب

281

عبد الواحد عوزي

المغرب

281

ىانس روبارت ياوس

ألمانيا

320

مصطفى جالؿ مصطفى

العراؽ

312

سميرة السباعي

المغرب

310

انبرتو إيكو
ستانمي فيش

322
326

اسمندا

ريشار دوماسي
وطفاء حمادي

331
352

لبناف
398

عمي عقمة عرساف

سورية

356

جاف جواف

سورية

355

نياد صميحة

مصر

357

نياد جاد

مصر

358

عبد اهلل الطوفي

مصر

358

أحمد مرعي

مصر

358

عبد الكريـ العبد

مصر

358

عبد اهلل غموـ

الكويت

364

عوني رومي

العراؽ

367

399

الممحق الثاني :فهرس المسرحيات الواردة في البحث
عن ػ ػ ػ ػواف المسرحي ػػة المؤلؼ/المترجـ/المخرج سنةالعرض/التأليؼ الصفحة
الناس المي تحت

نعماف عاشور

المساحة الفارغة

بتر بروؾ/فاروؽ ع

16
1968ػ ػ1816

25

القادر
النقطة المتحولة

شفيؽ عبد القادر

1991

25

البابات الثالث

ابف دانياؿ

 1248ػ ػ 1311

33

البخيؿ

موليير

1848

34

فرح صالح الديف

فرح أنطواف

مصر الجديدة

فرح أنطواف

مصر القديمة

فرح أنطواف

35

موت القيصر

فولتيير

47

35
1913

35

المتحذلقات

موليير

1799

47

ىميف الجميمة

أوفنباخ

1799

48

ليمى

الشيخ محمد عبد الفتاح 1869

48

أبو الحسف المغفؿ

سميـ النقاش

1872

49

وىاروف الرشيد

سميـ النقاش

1876

49

الحسود السميط

سميـ النقاش

49

سي ىوراس

سميـ النقاش

49

عايدة

سميـ النقاش

49

الظموـ وعمي

سميـ النقاش

49

أندروماؾ

أديب اسحؽ

49

شارلماف

أديب اسحؽ

49

غرائب االتفاؽ في

أديب اسحؽ

49

أحواؿ العشاؽ

أديب اسحؽ

49
400

غرائب الصدؽ

أديب اسحؽ

49

المقامر

أديب اسحؽ

49

صاف الجميؿ

يوسؼ الخياط

49

البخيالت

يوسؼ الخياط

49

البخيؿ والشيطاف

يوسؼ الخياط

49

الحكيـ المغصوب
سميماف القرادحي

49

طبيب رغـ أنفو

األخواف المتحارباف سميماف القرادحي

49

حسف وحساف

49

عبد اهلل النديـ

49

تميماؾ
الوطف وطالع

عبد اهلل النديـ

49

توفيؽ

أحمد شوقي

56

النعماف

توفيؽ الحكيـ

57

مجنوف ليمى

سعد اهلل ونوس

58

أىؿ الكيؼ

صالح عبد الصبور

72

الممؾ ىو الممؾ

أحمد شوقي

72

مأساة الحالج

توفيؽ الحكيـ

72

مصرع كميوبابت ار

ىنريؾ إبسف

72

السمطاف الحائر

أحمد شوقي

76

بيت الدمية

أحمد شوقي

76

عمي بؾ الكبير

أحمد شوقي

76

أميرة األندلس
العباسة أخت

أحمد شوقي

الرشيد

إبرىاـ دانينوس

76
1848

جميؿ بثينة
نزىة العشاؽ
401

80

وغصة المشتاؽ
في مدينة ترياؽ

83

بالعراؽ

83

اليارب

الطاىر وطار

83

حنبعؿ

أحمد توفيؽ المدني

83

الباب المفتوح

محمد واضح

83

البشير

أبو العيد دودو

83

البخيؿ

ماروف النقاش

91

صدؽ االيخاء

اسماعيؿ عاصـ

93

الحاكـ بأمر اهلل

إبراىيـ رمزي

1914

93

العصفور في

محمد تيمور

1918

93
93

القفص
الضيؼ الثقيؿ

أحمد شوقي

1919

93

المرأة الجديدة

أحمد شوقي

1923

93

العشرة الطيبة

السيد درويش

93

الباروكة السيد درويش

93

طرطوؼ

السيد درويش

93

أوديب

جورج أبيض

94

مدرسة األزواج

جورج أبيض

94

مدرسة النساء

جورج أبيض

94

عواطؼ البنيف

سالمة حجازي

94

اليتيمتاف

عزيز عيد

94

صاحب معامؿ

عزيز عيد

94

الحديد

عزيز عيد

94

شيرزاد

أوديب الممؾ
لويس الحادي

94
94

عزيز عيد
402

عشر

عزيز عيد

94

عطيؿ

عزيز عيد

94

عايمة الدوغري

عزيز عيد

94

سميماف الحمبي

نعماف عاشور

96

عسكر وحرامية

ألفريد فرج

96

الفتى ميراف

ألفريد فرج

96

ثنائية الحسيف

عبد الرحماف الشرقاوي

97

مأساة الحالج

عبد الرحماف الشرقاوي

97

األميرة تنتظر

صالح عبد الصبور

97

ليمى والمجنوف

صالح عبد الصبور

97

شمس النيار

صالح عبد الصبور

97

حالؽ بغداد

أحمد شوقي

97

عمي جناح التبريزي ألفريد فرج
وتابعو قفة

1963

ألفريد فرج

97
97

الفرافير
شفيقة ومتولي
يسيف وبيية

يوسؼ إدريس

98

ليالي الحصاد

شوقي عبد الحكيـ

98

اتفرج ياسالـ

نجيب سرور

98

الصفقة

محمود دياب

98

كوبري الناموس

رشاد رشدي

98

المحروسة

توفيؽ الحكيـ

98

الزير سالـ

سعد الديف وىبة

98

أوديب

سعد الديف وىبة

98

ىاروت وماروت

سعد الديف وىبة

98

باب الفتوح

عمي سالـ

98
403

الدخاف

عمي أحمد باكثير

98

شقة لإليجار

محمود دياب

98

الست ىدى

ميخائيؿ روماف

98

از از

فتحي رضواف

98

الربيب

أحمد شوقي

99

جيت نتوب

إميؿ زوال

121

كؿ واحد وحكمو

رشيد قسنطيني

127

ديواف الكراكوز

رشيد قسنطيني

127

حديقة الكرز

عبد الرحماف ولد كاكي 1966

127

النافذة

عبد الرحماف ولد كاكي 1964

127

أىؿ الكيؼ

أنطواف تشيكوؼ

127

جميمة

إيمانويؿ روبالس

127

جميورية فرحات

توفيؽ الحكيـ

138

ممؾ القطف

عبد الرحماف الشرقاوي

138

الناس المي تحت

يوسؼ إدريس

146

المحظة الحرجة

يوسؼ إدريس

146

الشيطاف يسكف

يوسؼ إدريس

146

بيتنا

يوسؼ إدريس

147

دموع إبميس

مصطفى محمود

148

الجالد والمحكوـ
عميو

فتحي رضواف

149

الفراشة

فتحي رضواف

149

برج المدابغ
حبيبتي شامينا

رشاد رشدي

150

براسكا

نعماف عاشور

150

األرانب

رشاد رشدي

151
404

رحمة إلى الغد

توفيؽ الحكيـ

153

قطط وفئراف

عمي أحمد باكثير

154

يميؿ وال ييمؿ

صالح موسى

164

مدير طرطور

صالح موسى

164

مفاوظات مع

صالح موسى

165
165

الشيطاف
ضعنا في الطوشة

صالح موسى

165

شرايكـ يا جماعة

حسيف صالح

165
165

الكويت سنة 2000سعيد فرج
تقاليد

صقر الرشود

1960

166

أنا واألياـ

صقر الرشود

1964

168

الحاضر

صقر الرشود

1966

168

فتحنا

صقر الرشود

168

المخمب الكبير

صقر الرشود

168

الطيف

صقر الرشود

168

الحاجز

صقر الرشود

168

األسرة الضائعة

عبد العزيز السريع

169

فموس ونفوس

عبد العزيز السريع

169

عشت وشت

سعد الفرج

169

ىدامة

ميدي الصايغ

169

البيؾ والسائؽ

صادؽ الصايغ

168

السيد بونتيال

محمد قاوتي

168

وخادمو
ماتي(بوغابة)
في روس

حسف يوسفي

168

األياـ المخمورة

سعد اهلل ونوس

168
405

مسرح الكالـ

زىرة مكاش

2007

214

شذرات

زىرة مكاش

2008

214

مف الغفمة إلى

قاسـ محمد

215

اليقظة
215

سيرة مع أبي خميؿ سعد اهلل ونوس
القباني
امرؤ القيس في

215

عبد الكريـ برشيد

باريس
مقامات بديع

215

الطيب صديقي

الزماف اليمذاني
شميسا ال ال

بشار الخير

215

المرتجمة الجديدة

بشار الخير

215

مرتجمة فاس

محمد الكغاط

215

رحمة حنظمة مف

سعد اهلل ونوس

216

الغفمة إلى اليقظة
الطوفاف

منير أبو دبس

274

بغداد األزؿ بيف

قاسـ محمد

274

الجد واليزؿ
ديواف سيدي عبد

عبد الرحماف بف زيداف

279

الرحماف المجذوب
تاريخ المدينة

عبد الرحماف بف زيداف

279

مومو بوخرسة

عبد الصمد كنفاوي

279

بوكتؼ

عبد الصمد كنفاوي

279

طعـ الطيف

عالء الديف كوكش

285

حياة غاليمو

بريخت

330

األـ الشجاعة

بريخت

330
406

وأوالدىا
إنساف شسواف

بريخت

330

دائرة الطباشير

بريخت

330

القوقازية
أوب ار القروش

332

بريخت

الثالثة
خيوط

محمد تيمد

347

جباؿ

محمد تيمد

347

شعر

محمد تيمد

347

الزغننة

محمد تيمد

347

النبي المقنع

عبد الكريـ الخطيبي

348

أوفيميا لـ تمت

نبيؿ الحمو

348
348

تركبوا ليباؿ
الرينؾ

محمد قاوتي

348

عطيؿ

عبد الكريـ برشيد

349

الخيؿ والبارود

عبد الكريـ برشيد

349

حكاية العربة

عبد الكريـ برشيد

349

مدينة العمياف

محمد الواد

350

منمنمات تاريخية

سعد اهلل ونوس

353

األياـ المخمورة

سعد اهلل ونوس

353

مساحات الصمت

خالد أميف

353

ترنيمة

انتصار عبد الفتاح

353

طبوؿ فاوست

جاف داوود

353

معاقوف

جاف داوود

353

حدث

محمد إدريس

353

الميساف

روجي عساؼ

353
407

سيرة المصطبة

جواد األسدي

353

حاؿ الدنيا

ممدوح عدواف

356

صناعة األعداد

عبد الفتاح قمعة جي

356

سأعود إلى قتالكـ

لحبيب كيالي

356

يوـ مف زماننا

سعد اهلل ونوس

356

السمسمة

نور الديف الياشمي

356

القاطع

محمد قارصمي

356

انتحار غير معمف

حمدي موصممي

356

مكياؿ الشيطاف

محمد جياد

356

جحا ليذا الزماف

أحمدإسماعيؿ إسماعيؿ

356

ىدى

مصطفى حقي

356

صعود العاشؽ

عبد الفتاح قمعة جي

356

السجيف رقـ85

عمي عقمة عرساف

356

دولة الشيطاف

عمي سمطاف

356

في ليمة حب

كرـ مطاوع

357

مصرية
صعموؾ في فصر

357

عبد العزيز شنب

المموؾ
طب وبعديف

محمد أبو داوود

357

شباب عنترة

أحمد مرعي

358

الزير سالـ

أحمد مرعي

358
1988

حممة البكوات عمى رأفت الدوري

358

خفافيش الصعيد
بدائع الفيمواف

لينيف الرممي

358

مع سعدوف

عباس أحمد

358

المجنوف
408

لعبة مسرحية في

358

محمد صبحي

خيمة عربية
عشاؽ الشعر

358
عزة بمبع

358

الكوميديا في وجية عزة بمبع

358

نظر
كممة ياريت تعمر

358

عبد الغفار عودة

بيت
بيف الدكتوروالفموس مير منصور مكاوي

358

تحت التيديد

عبد الستار الحضري

358

إعداـ مواطف

عبد المطيؼ دربالة

358

أبو الحسف المغفؿ

ماروف النقاش

366

عند الطبيب

عوني كرومي

372
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الممحق الثالث :فهرس المقابالت الشخصية
 _ 1مقابمة األولى مع بوشايد ميمود:
جمسة خاصة :يوـ 2016/12/23 :بجامعة محمد الخامس  _ ،الدار البيضاء _
المغرب ،الساعة 11:صباحا
المنيج :اتجاىات النقد المعاصر في الوطف العربي
 -1ىؿ واكب النقد المسرحي العمؿ اإلبداعي في العالـ العربي؟
المواكبة النقدية مرت بثالث مراحؿ:
 الذوؽ النقدي االنطباعي (اإلعالمي) الصحفي المتابعة الصحفية. مرحمة المخاض في السبعينيات :النقد اإلجتماعي (مقاربات االجتماعية) مفخالؿ االستفادة مف عمـ االجتماع :ويمثميا عبد الرحماف بف زيداف.
النقد األكاديمي (الجامعي) ظير في فاس :عمى يد كوكبة مف النقاد أبرزىـ:الكغاط ،المنيعي عبد الرحماف بف زيداف ،سعيد الناجي ،ميمود بوشايد ،وقد بمورت
الممارسة النقدية الجامعية ،المستوحاة مف المناىج الغربية النفسية الداللية،المسانية
المقاربة الدرماتورجية (التحميؿ الدرماتورجي/القراءة المسرحية لمنص الدرامي)،ونجد
ذلؾ عند ميمود بوشايد ومحمد الكغاط عمى سبيؿ المثاؿ،والدرماتورجيا التأليؼ ىي
نقد الماني ،وىي مرحمة وسط بيف الكتابة واإلخراج ،أي العرض مكتوب عمى الورؽ
_ التفاعؿ( :االستقراء،االستنباط)
 كما يمكف أف نضيؼ اتجاىيف :مسرح اليواة :عمى يد عبد الكريـ برشيد ،الكغاط،المسكيني الصغير مف خالؿ استفادتيـ مف الغرب وتوظيؼ اليوية الوطنية مف
خالؿ التراث .
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 المسرح االحترافي التجاري .-1ىؿ ترى أف التراكـ المسرحي (اإلبداع) كاؼ لخمؽ نظرية (منيج) في النقد
العربي؟
ما زلنا في إطار المحاوالت التجريب/تنظير لـ تنطمؽ مف تراكمات وانما ىي
مواكبة لإلبداع ،الممارسة اإلبداعية والتنظر متوازياف ،كما نجد ذلؾ عند عبد
الكريـ برشيد يكتب وينظر (المسرح اإلحتفالي) و(المسرح الثالث) المسكيني
الصغير ،و(المسرح الجدلي) لعبد القادر عبابو ،و(المسرح الفقير) لسعد اهلل
المجيد،و(مسرح النفي والشيادة) لمحمد مسكيف (:أوراؽ تنظيرية ) و (مسرح
المرحمة)او المسرح الفردي كما ىو عند حسيف حورب وليس الزروالي كما يشاع،
ونجد (المسرح التجريبي) عند محمد الكغاط.
 – 3ما موقفؾ مف التنظير المسرحي المعاصر عند العرب ؟
في مرحمة سابقة سد ثغرة تسببت في غياب النقد،وقاـ مقاـ النقد ،وخدـ التجربة
المغربية ،وكاف لو دور إجابي وعمؿ عمى تطوير التجربة المغربية،ثـ توقؼ،وقاـ
النقد بميامو ،ومف بيف النقاد الذيف مثموا ىذا الدور،نذكر :عبد الرحماف بف زيداف
،حساف يوسفي ،وشيخ النقاد حسف المنيعي
المقابمة الثانية مع الدكتور الفاضل :عبد الرحمان بن زيدان بفندق أنبلاير ،الدار
البيضاء _المغرب _ يوم 4112/14/42 :في الساعة0::1 :
 – 1ىؿ حقؽ المسرح العربي تراكما إبداعيا كاؼ ليبرر وجود التنظير /أوالنقد
المسرحي ؟
سيظؿ المسرح في اشتغاالتو وفي تجمياتو وفيما يقدمو مف نتاجات حاف از
موضوعيا لفعؿ التمقي ،وحاف از عمى االقتراب مف كؿ عواممو ومكوناتو ،حيث ال
411

يمكننا أف نتصور مسرح بدوف نص مسرحي أو فرجة بدوف مخرج أو بدوف جميور،
ولعؿ اختالؼ انشغاالت ىذا المسرح واختالؼ مرجعياتو وتبايف تجاربو ،ىو ما
يعطي فرصة لعممية أخرى نسمييا نقدا ،وكمما تراكمت التجارب إال وتطورت
مفاىيميا ووعييا بالنظريات ،ونجاحيا أو فشميا في تدوير اشتغاؿ ىذه النظريات،
وبالرجوع إلى تجربة المسرح العربي سنجد أف بداياتو انطمقت مف فراغ في غياب
تراكـ حقيقي عمى مستوى الكتابة النصية أو عمى مستوى اإلخراج أو عمى مستوى
النظرية ،وىنا ال نريد أف نتحدث عمى ما يسميو النقاد الظواىر المسرحية أو
األشكاؿ ما قيؿ المسرحية ألننا نتحدث في ىذا السياؽ عف المسرح في مفيومو
الغربي قبؿ أف يبدأ سؤاؿ النقد يتشكؿ إلعادة النظر في ىذا الفف الواقد.
النقد بكؿ تأكيد تابع لموضوعو الموجود قبمو ،والنقد إبداع عمى إبداع لو أدواتو
اإلجرائية ولو المناىج التي يعتمد عمييا ،المناىج والمصطمحات التي تساعده عمى
فعؿ القراء ،وتساعده عمى فيـ موضوعو.
ال يوجد تراكـ نقدي في الوطف إال بعد نضج التجربة المسرحية العربية حينما
نجحت في التفاعؿ مع المسرح الغربي ومع نظرياتو المختمفة مف أرسطو إلى اآلف،
وتمكنت مف اإلحتكاؾ بمدارس اإلخراج في الغرب مف ىنا تولدت الرغبة الممحة
لصياغة السؤاؿ النقدي حوؿ النظرية المسرحية التي يمكف أف تكوف ممثمة لموعي
ونضج المعرفة بالمسرح ،مف ىنا بدأت تتناسؿ النظريات وتتراكـ األجوبة ،وتظير
الغاية مف ىذا التنظيـ منيـ مف دعا إلى تأصيؿ التراث في التجربة المسرحية،
العربية ومنيـ مف دعا إلى تسيس المسرح ،ومنيـ مف دعا إلى تثبيت ما يسمى
باألصالة والمعاصرة ومنيـ مف دعا إلى الحداثة أو ما بعد الحداثة ،..وفي كؿ ىذا
تتمظير أشكاؿ الوعي بالنظرية ،وما تولده ىذه النظرية تـ المجوء إلى اختيار ىذه
النظريات كي تجري تحققيا في الممارسة المسرحية.
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لكف كؿ ىذا يبقي مساحة شاسعة التي تتضارب فييا األسئمة حوؿ ىذا النقد
الذي يمكف أف يكوف فاعال في القراءة ،ويكوف منفعال بموضوع القراءة ،ىكذا يكتمؿ
وجود المسرح بوجود المسرح ذاتو ،ووجود النظريات المسرحية ذاتيا ووجود فعؿ
التمقي أو القراءة أو ما نسميو بالنقد ،اعتمادا عمى مختمؼ المفاىيـ الغربية مف
سيم يولوجية وعمـ النفس وانثربولوجيا ولسانيات ،وعمـ العالمات ،وعمـ الجماؿ أيضا،
وىذا ما نجد بعض مالمحو متحققا في الوعي النقدي العربي الذي ال يعاد ارتباطو
لمجاؿ المعرفة بالمسرح والمعرفة بالتاريخ والمعرفة بتحمؿ الزمف العربي.
 -2ما مدى نجاح المناىج الغربية في مقاربة المسرح العربي ؟
إف المسرح كيانات متعددة ىويات مختمؼ وممارسات متباينة نختصرىا في
المعادالت التالية :المسرح نص أدبي درامي تكونو شروط تكوينو منيا المغة،
الحوار ،اإلرشادات المسرحية ،ومنيا بناء الشخوص ومنيا التعامؿ مع الزماف
والمكاف أو بعبارة أوضح وأدؽ ،أف ىذا المسرح يستوفي شروط وجوده بالخصائص
التي يجعؿ منو مسرحا .مف ىذا فكؿ النصوص المسرحية مف اليوناف مرو ار بكؿ
التجارب نجدىا تتعامؿ قبوال أو رفضا أو تغيي ار أو تبديال ليذه الشروط ،وىذا ما
يستدعي التعامؿ مع ىذا النص كدراما وكمغة وكبنية تجد مكانا ليا في بنية النص،
وىذا ما يجعؿ النقاد يصنفوف ىذا النوع مف النصوص في النص األدبي لممؤلؼ.
أما النص الثاني فيو نص المخرج الذي ينقؿ ىذا النص األدبي الدرامي إلى
مجاؿ الفرجة مستعينا في ذلؾ بكؿ الوسائط الفنية التي تمسرح النص وتدخمو زمف
التمسرح إلنتاج تكاممو وانسجامو و شاعريتو وبالغتو التي يستقبميا المتمقي ،مف ىذا
فالمسرح عالـ مركب مف المغة والفنوف البصرية ،وعندما شرع المسرح العربي يحقؽ
كتاباتو في النص المترجـ أو المقتبس أو المستنبت صار اإلبداع المسرحي محكوما
بالبحث عف نص المؤلؼ دوف إغفاؿ الدور اإلبداعي لممخرج.
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لقد مرت كؿ العمميات التي تتعمؽ بتوليد النص ،وتوليد زمف الفرجة بعدة مراحؿ
اختمفت فييا الممارسات النقدية وأشكاؿ التمقي المسرحي مف الكتابة االنطباعية إلى
التأثرية إلى الكتابة اإليديولوجية ،أي البحث عف القراءة الواقعية لمنص المسرحي
ليصبح النقد بعدىا منظومة قرائية أساسيا تشغيؿ المناىج المكتسبة مف الغرب
لتسميط الضوء عمى نص المؤلؼ أو نص المخرج وىذا ما يميز كؿ مراحؿ النقد
المسرحي العربي مف بداياتو إلى اآلف.
 - 3ما ىي المراحؿ التي مر بيا النقد المسرحي المعاصر عند العرب ؟
إف الحكـ عمى تجارب تمقي المسرح في الوطف العربي متشابية متماثمة لبعضيا
البعض أمر يجب أف يعاد فيو النظر ،بحكـ طبيعة التبايف واالختالؼ بيف أزمنة
ظيور المسرح في الشرؽ والغرب واختالؼ الثقافات والغايات مف تأسيس المسرح أو
إعادة تأسيس ىذا المسرح ،ومف خالؿ قراءتي العميقة لتاريخ النفد المسرحي العربي،
وصمت إ لى وسيمة إلى أف النقد يعيش األزمنة ،المتبدلة المتغيرة بتغير التجارب
والثقافات والمراجع التي يعتمد عمييا ،وأقوؿ إنما كاف مييمنا في قراءة المسرح ىو ما
يمكف

أف انسميو القراءة اإلنطباعية التأثيرية في غياب المفاىيـ والمصطمحات

واألدوات اإلجرائية التي يمكف بيا أف يفيـ المسرح ،ومع ذلؾ كانت كؿ القراءات
تجرب ما يجربو المسرح نفسو ،المسرح يجرب التعامؿ مع المسارح الغربية أو تأصيؿ
المسرح العربي ،والنقد كاف يجرب بعض األدوات اإلجرائية الوافدة مف الغرب ،فيؿ
ىذا دليؿ صحة وعافية ،أـ ظاىرة تقميد؟
أقوؿ إف نضج المسرح العربي رىيف التبدالت والتغيرات التي تحكـ تأسيس ظاىرتووأف ىذا التأسيس غالبا ما يكوف وراء بحث النقد عف أدواتو ،مما يجعمني أقوؿ إف
المسرح والنقد يعيشاف جدليما الدائـ.
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إنني اق أر النص بعد أف أكوف قد نسيت المناىج ألني ال أضع المنيج مسبقا ألطبقو
فيما بعد ولكف مف يعطيني إمكانية المسرح ىو النص ذاتو.
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:ملخص البحث
 وفق اتجاىات،يتجو ىذا البحث إلى تصنيف النقود العربية عمى اختالفيا ضمن مناىج محددة
، ونسج العرب وفقيا وطبقوىا كل النصوص المسرحية العربية،نقدية وضعت من طرف النقاد الغربيين

 بما يممك من خصائص، وباعتبار أن الخطاب المسرحي متنوع،ووقفوا عمى مواطن القوة والضعف فييا

 لذلك،لغوية وداللية وسيميائية وتداولية جعمت منو خطابا منفتحا عمى تعدد التأويالت واختالف القراءات
 ونماذج متعددة منيا القراءة،فإن عممية فيمو وتأويمو قد ارتبطت ىي كذلك بمقاربات قرائية مختمفة

وقد حاولت ىذه القراءات رصد أبعاده وتحميل مستوياتو من خالل..التاريخية والدرماتورجية والسيمولوجية
 متخذة من المنيج الوصفي التحميمي طريقا لجمع المادة وتصنيفيا ضمن أطرىا الخاصة،تأثيره في المتمقي
 ضمن المناىج،بيا متوخين من ىذا البحث الوصول إلى أىداف وغايات أبرزىا تصنيف النقود العربية

. وضم اتجاىاتيا في دراسة واحدة تعني الباحث وتوفر مشقة البحث الطويل،الخاصة بيا

Cette recherche vise à classifier les différentes œuvres critiques théâtrales
arabes bases sur des méthodologies spécifiques selon des visions critiques
fondes par des critiques occidentaux dont les arabes les ont imites et
appliquer sur les textes théâtrales, et ils ont constate les vulnérabilités et les
points forts .et étant donne que le discours théâtrales est varie. Dont il
disposait les caractéristiques linguistiques. Sémantique, sémiologique et
pragmatique, qui ont faisait un discours ouvert sur des interprétations
différentes et de lectures multiples par conséquent, la compréhension et
l'interprétation de discours théâtrale est associe a des approches différentes
et a des types de lectures diverses tel que la lecture historique, la lecture
dramatique et sémiologique.
Ces types de lecture ont tente de mesurer les dimensions et d'analyser les
niveaux de discours théâtrale a travers ses effets sur le lecteur ,prise par la
;méthode descriptif analytique comme outil convenable pour élaborer les
documents scientifiques , et les classifier dans ses cadres spécifiques
,espérant d'atteindre des objectifs précis et concrets ,en particulier ,la
classification des ouvres critiques arabes théâtrales dans le cadre des
méthodes respectives ,tenant compte de ses différents tendances ,dans une
seule étude qui offre au chercheur les moyens nécessaire pour épargner
d'avoir a chercher a long_ terme.
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