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  مفاهيم يف النقد املسرحي 
 يونس الوليدي

 
 

وهذه املفاهيم . أريد أن أشري يف هذه الورقة إىل مفاهيم أساسية يف العملية اإلبداعية املسرحية
ويأيت احلديث عن هذه الفاهيم ". اخلطاب اإلمجايل للعرض"و" سحر العرض"، " لذة النص: "هي 

 إىل األدب ؟هل ينتمي املسرح : انطالقا من سؤال هام هو 
 من حقنا أن نتساءل عن ذلك، قبل كل شيء هو جمال للكالم، «: جييب غايتون بيكون 

إنه قبل كل شيء نص، خصائصه كخصائص أي شيء مكتوب، إال أن هذا . الكالم يف إطار احلدث
 )«. («النص ممثل، أي معيش أمامنا 

 العرض، أي أن املسرح فن إىل جانب إجابة غايتون بيكون جند إجابات يؤمن أصحاا بسحر
قبل أن يكون أدبا، وإجابات يؤمن أصحاا بلذة النص، أي أن املسرح أدب قبل أن يكون فنا، وأخريا 

 .إجابات يؤمن أصحاا باخلطاب اإلمجايل للعرض، أي بالتكامل بني الفن واألدب يف املسرح
 
Iسحرالعرض  

دبا يؤكد برينار دورت أن املسرح ليس جنسا أدبيا ففيما يتعلق بالذين يؤمنون بأن املسرح فن وليس أ
فهو ال يتحدد بواسطة احترام بعض القواعد أو االتفاقات الىت يقال . كباقي األجناس األدبية األخرى

، فالعرض هو )le jeu(عنها إا درامية، كما أن العمل املكتوب ال حيقق وجوده إال من خالل اللعب 
 )«.(الذي يؤسس املسرح وليس العكس

.  وجد من أجل اجلمهور- وكثريا ما ننسى ذلك - املسرح «ويقول املخرج الفرنسي شارل دولني إن 
فمن املمكن أن حنذف اخلشبة والديكور واألثاث ولكننا ال حنذف اجلمهور، جيب أن نكتب من 

كاتب  صحيح أن ال«ويقول بيري الرتوماس . فاجلمهور هو الذي ميارس عليه سحر العرض) « (».أجله
 ).«(»الدرامي يكتب نصه ولكنه وهو يكتبه يتخيله منطوقا وملعوبا، فهو يكتبه لكي ينطق ويلعب

ويرى جان غيلوانو أن كل سحر املسرح يكمن يف العرض، فهو ال ميكنه أن يوجد إال يف 
ترك كما أن املسرح دميومة، وهو بذلك ال ي. مكان معني جيتمع فيه يف الوقت نفسه املمثلون واجلمهور
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املمثلون : آثارا، وإمنا يترك فقط ذكريات عالقة بذهن الذين شاركوا يف العملية اإلبداعية ومها 
 .اليت متت يف املكان املقدس) العروض ( ذكريات عن اللحظة السحرية ) «(واجلمهور

 ضرورة االنتباه إىل عامل أساس ينتمي إىل جوهر املسرح، هو أن هذا »ويدعو أندري فيليي إىل
عمل الذي مازال خيتمر يف روح الكاتب أو الذي بدأ يتحدد شيئا فشيئا على الورق لن يكون ال

فمفهوم العرض موجود منذ البداية يف فكر الكاتب . لوجوده أي مربر إذا مل يفض إىل العرض
 )«.(املسرحي، واملتفرج موجود منذ البداية يف عملية اخللق

. لتؤكد أن احلوار كنص هو كالم ميت ال معىن لهوتذهب  آن أوبريسفيلد إىل أبعد من ذلك 
أما ) «. (فالداللة ال تظهر إال أثناء فعل النطق. والنص خارج إطار العرض، قبل أن ينطق ال معىن له

أومبريتو إيكو فيعرف النص بأنه آلة كسول تتطلب من القارئ عمال مضنيا من أجل ملء الفضاءات 
 )«. (إال  آلة  افتراضبةفالنص ليس ". البيضاء " الفارغة أو

وعلى هذا األساس،  فإن النص املسرحي بكل لذته، بالنسبة إىل كل هؤالء الدارسني والنقاد   
وكل قراءة أو حتليل للنص املسرحي ال ينبغي أن يكونا إال مدخال . ليس إال عنصرا من عناصر العرض

ب الدرامي هو العنصر اخلالق األول يف وإذا كان الكات. إىل العرض، ويف الوقت ذاته نقدا هلذا العرض
العملية اإلبداعية، فإنه يف حاجة إىل عنصرين خالقني آخرين أوهلما املخرج واملمثلون التقنيون، 

 املؤلف «وكما يقول أوجني يونيسكو . لذلك فالعرض هو حلظة سحرية مجاعية. وثانيهما اجلمهور
 )«. («ملشاهدون يرون مسرحية ثالثة يكتب مسرحية، واملمثلون يؤدون مسرحية ثانية، وا

ويتجلى سحر العرض يف أن ذلك احلدث امليت واجلامد على الورق يصبح حيا حاضرا على 
حتىي بفضل جوانب حقيقية ) احلكاية ، احلدث( فاجلوانب اخليالية للمسرح . الركح بفضل املمثلني

ذلك التحول الذي ميس الفضاء كما أن سحر العرض يكمن أيضا يف ). الوجود احلقيقي للممثلني (
فما كان يشار  إليه يف النص على أنه بضعة أمتار مربعة يصبح . النصي حينما يصبح فضاء  ركحيا

وما كان يشار إليه يف النص على . أثناء العرض هو الكرة األرضية كلها، أو هو السماء أو هو اجلحيم
شار  إليه يف النص على أنه لوحة مرسومة يصبح وما كان ي. أنه إنارة يصبح أثناء العرض مشسا أو قمرا
واإلخراج هو جمموع العناصر اليت تتحول بواسطتها املسرحية . أثناء العرض حديقة أو زنزانة أو قصرا

كما أنه سيكون عليه أن يتخيل ظروف وشروط تلفظ احلوار، ألن هذه . من نص مكتوب إىل عرض
وال شك أنه ليس بإمكان كل القراء . ر املعاين اخلفيةالظروف والشروط وحدها هي القادرة على إظها

ميلؤوا ثقوب " أن يتخيلوا هذا اإلخراج، وأن ينجزوه على املستوى الذهين، أو بعبارة أخرى، أن 
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فقليلون هم الذين يستطيعون أن يقولوا ). ««(أي أن يبنوا عرضا متخيال كما تقول أوبرسفيلد " النص
 ال أذهب بتاتا إىل املسرح، ومع ذلك أقرأ كل «): «««« - ««««(ونويل مثل الكاتب األمريكي أوجني أ
ال أذهب إىل املسرح ألنين أستطيع دائما أن أجنز يف ذهين عرضا جيدا . املسرحيات اليت أعثر عليها

 )««(»والسبب احلقيقي هو أنين تربيت تقريبا يف املسرح، وأعرف الشيء الكثري عن تقنية اللعب(...) 
ث عن سحر العرض املسرحي ال يعين حديثا عن أي عرض كيفما كانت شروطه إن احلدي
وإمنا احلديث هنا عن ذلك العرض الذي حيملنا إىل عامل آخر، ويسمح لنا باهلروب . وظروفه وإمكاناته

ذلك الذي حيقق لنا اإلحساس باحلقيقة وحنن نعلم أن ما نشاهده بعيد عن . أحيانا من شرطنا اإلنساين
 إن العرض الذي ميكنه أن يأخذ هذه القيمة هو ذلك العرض الذي يسعى إىل أن يرضي يف .احلقيقة

موقف، أو حركة، أو ( الوقت نفسه اجلمهور املثقف واجلمهور البسيط، حيث يبحث عن ذلك الرمز 
أما إذا مل . الذي ميكنه أن يوحد بني خمتلف شرائح اجلمهور رغم تباين أصوله، وتنوع مشاربه) كلمة 

 كما يقول يون « قراءة جيدة أحسن من عرض رديء «كن العرض ذه املواصفات، فإن ي
 العرض الذي ال يؤثر على روحي، عرض ال جدوى «، أو كما يقول جان جونيه )««(أوميسكو

 )««.(»منه
وهكذا بالنسبة إىل هؤالء الدارسني، اجلانب األساس يف املسرح هو العرض القائم على اللعب 

فبقدر ما ينتمي املسرح إىل العامل الذهين ينتمي أيضا إىل . اخل...جوه واحلركات واألصوات بواسطة الو
وبذلك فاللعب هو مصدر سحر . وبقدر ما هو لعب باألفكار هو أيضا لعب باألجساد. العامل املادي

 . العرض
II -لذة النص  

بل . اإلبداعية املسرحيةهناك من يؤمن بأن النص هو كل شيء، وهو اجلانب األساس يف العملية 
وبذلك فلذة النص ميكنها أن تغين عن . يذهب إىل أن النص اجليد ميكنه االستغناء ائيا عن العرض

 .سحر العرض
 إن العمل «: يقول ) «««« - ««««( فهذا الكاتب املسرحي الفرنسي ألكساندر دوما االبن 

 فالعرض ليس إال قراءة مجاعية بالنسبة إىل .الدرامي جيب أن يكتب دائما كأنه ال ميكن إال أن يقرأ
وبذلك فإن قراءة النص املسرحي واحلصول على لذة ) ««. («الذين ال يريدون القراءة أو ال يعرفوا 

 «: فيقول ) «««« - ««««( أما الكاتب املسرحي الفرنسي هنري بيك . من ذلك يدخالن يف باب املعرفة
 ««««( ويرى الكاتب املسرحي الفرنسي جورج كورتلني ). «« («املسرح احلقيقي هو مسرح  املكتبة 
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). «« (» األساس بالنسبة إىل الكاتب هو أن ميتلك مسرحا مكتوبا متكن قراءته بعد مساعه«أن ) «««« -
واملسرحيات (...)  املسرحية عمل مكتوب قبل أن يكون منطوقا «: وكان بيري بريسون يردد دائما 

 ).«« («لمكتبة الكربى تظل مسرحيات ل
 االمتحان احلقيقي للعمل الدرامي ليس هو العرض، فالعمل اجليد «ويؤكد هنري غوهيي أن 

على كل حال، العمل اجليد ليس يف . جيب أن يصمد أمام االمتحان اآلخر الذي هو غياب العرض
التعبري األكثر صحيح أنه ال ميكننا أن ننكر أمهية النص، فهو ). «« («حاجة على اإلطالق إىل العرض 

 كما يف احلياة -وصحيح أن النص يف املسرح. اقترابا من الفكر، ومن الفعل الذي يرمسه هذا الفكر
إنه .  يظل عنصرا أساسيا، إال أن هذا النص، وإن كان ضروريا، فهو مع ذلك غري كاف-عموما

ليس إال دعوة إىل ضروري ألنه مركز الفكرة املسرحية ومنه ينطلق كل شيء، ولكنه غري كاف ألنه 
الوجود، أما الوجود بالفعل فال يتحقق إال من خالل العرض وما يزخر به من حياة وصراع وإيقاع 

وميكن أن نسجل مالحظتني على الذين يقولون بأن لذة النص تغين عن ... وأصوات وحركات وألوان
 :سحر العرض، هاتان املالحظتان مها 

، خبالف الذين يقولون بسحر العرض فهم من النقاد والباحثني  إن أغلبهم من الكتاب الدراميني-« 
والشك أن الكاتب الدرامي سيكون أكثر تعصبا للنص من كل هؤالء، ألن النص مثرة . واملخرجني

وهذه الثمرة عندما تنتقل إىل العرض وبالتايل إىل عامل الفن كثريا ما تأخذ أبعادا . إبداعه وجهده وفكره
وصورا أخرى قد جتعل اجلمهور ينبهر باإلخراج والتمثيل، وبالتقنيات املوظفة يف العرض إىل درجة قد 

لنص فالكاتب حينما يدافع عن لذة ا. ينسى معها املبدع األول هلذا العمل الذي يشاهده وهو الكاتب
 .فإنه يف حقيقة األمر بدافع عن وجوده هو

 لقد تراجع بعض الذين يقولون فقط بلذة النص عن مواقفهم وتصرحيام املتعلقة بأمهية النص، -«
والشك أنه يف تراجعهم هذا إقرار منهم بأن املسرح ينبغي تذوقه وفهمه ومعانقته أيضا من خالل جانبه 

تب املسرحي الفرنسي هنري بيك يناقض تصرحيه األول الذي وهكذا جند الكا. العرض: الفين أي 
 كنت أشتغل أمام مرآيت وكنت أحبث حىت عن حركات شخصيايت وانتظر أن «: استشهدنا به ويقول 

إذن فهذا الذي يكتب مسرحيته أمام املرآة و ) «« («تنطق شفتاي بالكلمة املضبوطة واجلملة الصحيحة 
 .نه يكتبها للعرض وليس للقراءةيتقمص حركات شخصياته ال شك  أ

كما أن هونري غوهيي يتراجع عن تصرحيه األول ويقر أن العمل املسرحي يفترض النص، إال 
أن هذا العلم لن يتحقق وجوده إال بواسطة العرض، أي حينما يقدم املمثلون احلدث الدرامي يف فضاء 
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 األديب، ألن العمل املسرحي ال فالعمل املسرحي هو شيء آخر غري العمل. حمدد طوال زمن معني
وبذلك فإن لذة النص ال ). «« (»يوجد بالفعل إال بفضل مساعدة الفنون اليت يلجأ إليها أثناء العرض

 .تغين عن سحر العرض، كما أن سحر العرض جيد شرارته األوىل يف النص
 

II -اخلطاب اإلمجايل للعرض   
 جند جمموعة من الباحثني الدارسني تؤمن بالتكامل بني إىل جانب هذين املوقفني اللذين حتدثنا عنهما

فكل من النص والعرض خيدم اآلخر لنحصل يف اية األمر على عمل درامي . لذة النص وسحر العرض
 .متكامل

 إذ ا مل يكن النص هو كل املسرحية، فإن «: فهذا املخرج الفرنسي غاستون بايت يقول 
أما بيري هنري سيمون فريى أنه علينا أن نكون معتدلني وأن ) ««. (»املسرحية جتد جذورها يف النص

. فالنص الدرامي هو نص أديب كتب من أجل أن يعرض وطبيعته مزدوجة«: منسك العصا من الوسط 
ومع ذلك فقيمته اخلاصة ال تظهر بوضوح . فهو ال ميكنه أن يوجد بدون أسلوب ملحوظ أثناء القراءة

فبالنسبة إليه املسرح ال يعرض دائما وإمنا ميكنه ). «« (»بواسطة العرضإال بواسطة اللعب املسرحي، و
إال أنه مع ذلك يظل . واللذة اليت ميكن أن حنصل عليها بواسطة القراءة هي لذة مقبولة. أيضا أن يقرأ

أي ال يربزها إال . النص مليئا بقيم عاطفية ومجالية لن تظهر إالبواسطة اللعب وعلى الركح
 .سحرالعرض
 اخلطاب اإلمجايل «لعل هذا التكامل بني النص والعرض هو ما يسميه باتريس بافيس و
وتربط هاتني . هناك ممارسة النص وممارسة الركح: وهذا اخلطاب هو لعب بني ممارستني . »للعرض

فاملوقف العملي للركح يتحدد  بواسطة قراءة النص، وقراءة النص تتأثر . املمارستني عالقة جدلية
، أي يف الوقت نفسه إخراج للنص "التمسرح" اخلطاب اإلمجايل للعرض هو «وهكذا فهذا . بالركح

 ).««(ووضع الركح يف إطار النص 
وإذا كنت قد قسمت النقاد والباحثني والكتاب الدراميني واملخرجني إىل مؤمنني بلذة النص، 

اجلدلية القائمة بينهما، فإن آن ومؤمنني بسحر العرض، وقائلني بالتكامل بني النص والعرض وبالعالقة 
أوبرسفيلد تقوم بتقسيم آخر حيث ترى أنه من املمكن تقسيم املوقف من النص والعرض إىل موقفني 

 :أساسيني 
 املوقف الكالسيكي الذهين الذي يعطي األسبقية للنص، واليرى يف العرض إال تعبريا وترمجة لنص  -«
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" ، كما ينبغي له أن يظل «ترجم النص إىل لغة أخرى  ي«بذلك تكون مهمة املخرج هي أن . أديب
 .هلذا النص" خملصا

 املوقف الثاين وهو األكثر شيوعا يف املمارسة املسرحية احلديثة، أو فيما يعرف باملسرح الطليعي، -«
فيصبح املسرح كله احتفاال أمام ووسط اجلمهور، وال يصبح النص . وهو الرفض القطعي أحيانا للنص

كما أنه ميكن تقليص اجلزء الذي حيتله . ا من عناصر العرض، ورمبا أقل هذه العناص قيمةإال عنصر
 )««. (النص، أو حذفه ائيا أحيانا

وهكذا إذا ما ابتعدنا عن التعصب للجانب األديب وحده، وعن التعصب للجانب الفين وحده، 
فقد ختلق الكلمات جوا تراجيديا . تكاملأمكننا القول بأن العالقة القائمة بني هذين اجلانبني هي عالقة 

أو كوميديا أو شاعريا، لكن هذا اجلو ال يكتمل وال يأخذ صورته النهائية إال إذا تظافرت الكلمات يف 
فالكاتب الدرامي يكتب للعرض، واملخرج . اخل...العرض مع الديكور واإلنارة واملوسيقى واملواقف 

 .ن النص املسرحياملسرحي ينطلق يف إجنازه هلذا العرض م
لكن إذا كنا نؤمن ذه العالقة اجلدلية بني النص والعرض، فإننا جند أنفسنا أمام سؤال جوهري آخر 

ما هي طبيعة هذه العالقة ؟ هل العرض جمرد تنفيذ للنص أم هو ترمجة له أم هو تأويل له أم : هو 
 هوتفسري له ؟

ن يكون جمرد تنفيذ له، ألن يف ذلك إنكارا  فهو ال ميكنه أ. إن العرض يف اعتقادي تفسري للنص
كما أنه ال ميكن أن يكون تأويال له، ألن معىن . للطاقة اإلبداعية لكل من املخرج واملمثلني والتقنيني

لذلك جيب . ذلك االبتعاد يف كثري من األحيان عن الفكرة األصلية للكاتب الدرامي ورمبا اإلساءة إليها
مثلني والتقنيني يف تفسري النص، أي يف إلقاء األضواء على جوانبه املظلمة أن يوظف إبداع املخرج وامل

وتبسيط غامضه وتقريب بعيده وبسطه بني يدي اجلمهور الذي سيقوم بدوره بتفسري العمل الدرامي 
وعندما يقوم اجلمهور بتفسري العمل الدرامي، فإنه يصبح مشاركا يف اللحظة السحرية بعد أن . برمته

وإذا ما استطعنا أن جنعل . من النص والعرض قد حققا له لذة فكرية أو حسية أو شعوريةيكون كل 
 .اجلمهور يصل إىل هذه اللحظة فإننا قد حققنا اخلطاب اإلمجايل للعرض
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