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 النقد المسرحي العربي

من إصدار األحكام إلى تحليل العالمات 
                                                                          

 أحمد بلخيري

 
ذلك أف ا١تصطلحات . ا١تصطلحات ا١تسرحية أدوات أساسية لتحليل ا١تسرح نصا وعرضا       

، إذ هبا ٖتِت ىذه األخَتة"عموما  وعليو، فإف ا١تصطلحات ا١تسرحية ىي مفتاح . ىي مفاتيح العلـو
  بعد وجود  ويُنحتا١تصطلح النقدي يعقب اإلبداع عموما، إذ  يوضع األوؿو .(1)"علم ا١تسرح

.  موضوعا للدراسة والتحليل اإلبداعيكوفو. ، الذي تدؿ على ا٠تلق واالبتكارالثاين أي اإلبداع
  وفق ىذا ا١تنظور،.بناء على ىذه الدراسة وىذا التحليل، يكوف إنتاج ووضع ا١تصطلحات النقديةو

ومل يتأت ىذا إال بعد وجود . (2)حدد أرسطو وقارف مثال بُت فنُت ٥تتلفُت مها ا١تلحمة والًتاجيديا
بُت الفيلسوؼ أرسطو والشاعر ا١تلحمي ىومَتوس قروف من . ىذين الفنُت يف الثقافة اليونانية

 يف القرف التاسع قبل ا١تيالد، وعاش أرسطو يف القرف الرابع قبل ا١تيالد (3)عاش ىومَتوس. الزمن
 من ٖتديد األسس الفنية ، بفضل عقلو التحليلي،وقد ٘تكَّن أرسطو. (ـ. ؽ322-ـ . ؽ384)

  .(4)لسوفوكليس " أوديب ملكا"للًتاجيديا بعد قراءة نصوص تراجيدية يونانية، وعلى رأسها 

عالقة أرسطو إذف با١تسرح عموما والًتاجيديا خصوصا، يف التحليل ووضع ا١تصطلحات تتمثل   
بوضع ا١تصطلحات وليس " ا١تسرح األرسطي"٢تذا، يتعلق تعبَت . الدرامية وا١تسرحية ا١تناسبة
وقد اعترب . مسرحيا بل ىو فيلسوؼأو مبدعا إف أرسطو ليس شاعرا . باإلبداع الدرامي وا١تسرحي
يتكوَّف ا١تنطق عند ىذا .  من ا١تنطق عند أرسطواجزء" فن الشعر"٤تمد عابد اٞتابري كتاب 

، (أو القياس)ا١تقوالت، العبارة، التحليالت األوىل : "األخَت، حسب اٞتابري، من ٙتانية كتب ىي
كتاب : ، اٞتدؿ، األغاليط أو السفسطة، ويضاؼ إليها كتاباف(أو الربىاف)التحليالت الثانية 
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يف الثقافة اليونانية إذف سبق اإلبداع ا١تسرحي وضع ا١تصطلحات ا١ترتبطة . (5)"ا٠تطابة وكتاب الشعر
. هبذا اإلبداع، أما يف الثقافة العربية فقد كاف العكس ٘تاما

  ذلك أف ىذه الثقافة عرفت ىذا النوع من ا١تصطلحات أوؿ مرة عن طريق ترٚتة وتلخيص وشرح 
تويف يف بغداد سنة )يتعلق مفهـو الًتٚتة ٔتا قاـ بو مىت بن يونس القنائي . ألرسطو" فن الشعر"

أما مفهوما التلخيص والشرح  .  عن اللغة السريانية"فن الشعر "الذي يبدو أنو ترجم كتاب ( ـ940
.  فينطبقاف على ما قاـ بو، كل على حدة، الفارايب وابن سينا وابن رشد

  يف ترٚتة مىت بن يونس، على سبيل ا١تثاؿ، توجد مصطلحات درامية ومسرحية مثل الدراماطا، 
وخالفا للمصطلح الشعري، فإف ا١تصطلحات الدرامية وا١تسرحية مل . (6)اخل والطراغوذيا، والقوموذيا 

قد يُعزى ىذا إىل ىيمنة . تعرؼ طريقها إىل التداوؿ واالستعماؿ النقدي يف الثقافة العربية القددية
وقد . احملافظة على الثقافة العربية القددية يف العصر العباسي وغياب اإلبداع الدرامي وا١تسرحي

عرفت ىذه الثقافة يف العصر ا١تذكور ا١تصطلح الدرامي وا١تسرحي عن طريق اللغة السريانية، وقد 
فقد افًتض عبد الرٛتن بدوي أف . تكوف عرفتو أوؿ مرة، قبل السريانية، عن طريق اللغة اليونانية

عن اليونانية " "فن الشعر" ىػ، قد ٠تص كتاب 252يكوف الكندي، الذي تويف يف أواخر سنة 
 (.7)"مباشرة

  عرفت الثقافة العربية القددية يف العصر العباسي ا١تصطلح الدرامي وا١تسرحي األرسطي، لكن ال 
أما قبل ىذا العصر فال يوجد فيها، حسب . يوجد فيها أي أثر للنقد ا١تسرحي وا٠تطاب ا١تسرحي
ظهر يمل . ا١تصطلح ا١تسرحي والنقد ا١تسرحيوا١تعطيات ا١توجودة إىل حد اآلف، ا٠تطاب ا١تسرحي 

تزامن ظهور ا١تصطلح ا١تسرحي .  إال يف العصر اٟتديث ا٠تطاب وا١تصطلح والنقد ا١تسرحيوففيها
ىذا ما تبينو خطبة ماروف النقاش اليت حدد فيها ا٢تدؼ من ا١تسرح . مع ظهور ا٠تطاب ا١تسرحي

ا١تصطلح ا١تسرحي مأخوذ ىذه ا١ترة عن .  ـ1847يف هناية سنة " البخيل"حُت تقدديو ١تسرحية 
وفضال . اللغات األوروبية وليس عن السريانية كما كاف األمر يف السابق أي يف العصر العباسي

، فقد ذُكرت يف ىذه ا٠تطبة "ا١تراسح"و" مرسح أديب"عن ورود مصطلحات مسرحية مثل 
ويف . (8)"ا١تشخصوف"، وىذه أنواع مسرحية، و"دراما"، و"كوميديا"، و"تراجيديا: "مصطلحات
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 Les)، وا١تالىي (Les Farces) ذُكرت ا٢تزليات ،ـ٤1903تاضرة ألقاىا يعقوب صنوع يف فرنسا سنة 

Comédies) والغنائيات ،(Les Opérettes)وا١تسرحيات العصرية ، (  Les Drames)(9.) 
 اسُتعملت  (.10)"ظهرت ا١تصطلحات ا١تسرحية بالتدريج وترسخت يف الوسط العلمي العريب" ىكذا 

 واسُتعملت .مصطلحات مسرحية يف البداية من لدف ٦تارسُت مسرحيُت ويف طليعتهم ماروف النقاش
٢تذا الًتسيخ شقاف، شق أوؿ . ، مث يف النقد ا١تسرحي ا١تنهجيالحقا يف النقد ا١تسرحي الصحفي

يف ىذا اإلطار يندرج إعداد . يتعلق بالتعريف ٔتصطلحات ومفاىيم مسرحية على الصعيد النظري
. وشق ثاف يتعلق با١تمارسة النقدية اليت اٗتذت موضوعا ٢تا ا٠تطاب ا١تسرحي. (11)معاجم مسرحية

الدرامي انطالقا من مصطلح  نقدية عديدة اشتغل فيها أصحاهبا على ا٠تطاب اىناؾ كتبذلك أف 
لعبد الواحد ( 12)"حياة الًتاجيديا"يف ىذا السياؽ ديكن ، على سبيل ا١تثاؿ، ذكر . مسرحي ٤تدد
العجيب السحري يف ا١تسرح " لرضا غالب، و(13)"ا١تتاتياترو ا١تسرح داخل ا١تسرح"ابن ياسر، و

 حملمد أبو العال، (15)"اللغات الدرامية وظائفها وآليات اشتغا٢تا"لعبد الفتاح الشاديل، و( 14)"ا١تغريب
. ألكـر اليوسف( 17)"الفضاء ا١تسرحي دراسة سيميائية"للويز مليكة، و( 16)"الديكور ا١تسرحي"و

ىذا الكتاب األخَت دليل على مواكبة النقد ا١تسرحي العريب ا١تعاصر ٞتديد ا١تناىج النقدية ومنها 
 . السميائيات

  ىذا إضافة إىل الكتب النقدية اليت تضمنت مقاالت تندرج يف إطار النقد ا١تسرحي، ومنها 
ا٠تطاب " و ،حملمد غنيمي ىالؿ( 18)"يف النقد ا١تسرحي ":ف ينتمياف إىل زمنُت ٥تتلفُت مهااكتاب

  . لوطفاء ٛتادي(19)"2006-1990ا١تسرحي يف العامل العريب 
ال يرتبط وضع ا١تصطلح ا١تسرحي بالنص الدرامي والعرض ا١تسرحي فقط، بل إف ىذا الوضع     

:  منها علم النفس، نظرا للتداخل ا١تعريف بُت شىت أصناؼ وحقوؿ ا١تعرفة،منفتح على علـو عديدة
 ،L’ethnoscénologie (20)  واإلثنوسينولوجيا ،"السوسيو دراما ":وعلم االجتماع ،"الدراما النفسية"

نتيجة لذلك، يبدو ....اخل" ٝتيائيات ا١تسرح: "، والسميائيات"أنثربولوجيا ا١تسرح ":واالنثربولوجيا
  .واضحا أف إبداع ووضع ا١تصطلحات ا١تسرحية قد يكوف من ا١تبدعُت ا١تسرحيُت والنقاد والباحثُت

. السابق الذكر" الفضاء ا١تسرحي دراسة سيميائية "يف  إطار سيميائيات ا١تسرح، يندرج كتاب 
أشار الباحث يف البداية إىل منهج . ، ومتنو أيضا، يدالف على ذلك1994العنواف الفرعي لطبعة 
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من ىنا كاف . البحث ا١ترتكز على السيميائيات، ودراسة العالمات ىي موضوع ىذه األخَتة
ىذا االىتماـ ليس . االىتماـ يف بداية الكتاب باٞتانب التارخيي، باقتضاب، ٔتفهـو العالمة

 بالنظرية اٞتديدة، إف وراءىا Semioticsليست نظرية الداللة، أو العالمة أو السيمياء "جديدا، إذ
، Cratyleجذورا فلسفية عميقة، فقد ظهرت عند أفالطوف وخاصة يف اٟتوار الذي حيمل عنواف 

وحاوؿ التقريب بُت العالمة " البالغة"وكذلك عند أرسطو الذي اىتم بغائية اللغة يف كتاب 
، وتشارلز S.Augustinأوغسطُت - حسب الباحث-اىتم بالعالمة بعد أرسطو. (21)"والرمز

 .، ومدرسة براغ، وروالف بارتF.D.Saussure، وسوسور Ch.S.Pierceساندرس بورس 
كما حصل مع " علم داللة ا١تسرح"مل يصل إىل حد الوصوؿ إىل "   رغم ىذا االىتماـ فإف األمر 

ٔتعٌت تطبيق السيمياء األلسنية " علم الداللة يف ا١تسرح"اللغة واألدب، وبقي ٤تصورا ٔتا يسمى 
لتحليل وتفسَت النص والتمثيل ا١تسرحيُت ْتيث تعٌت ىذه الطريقة باالنتظاـ الشكلي أو 

وباالنتظاـ الباطٍت الداخلي لألنساؽ الدالة - الظاىري للنص ا١تسرحي وا١تشهد ا١تسرحي-الشكالين
اليت يتألف منها ويتكوف كل من النص ا١تسرحي وا١تشهد ا١تسرحي، وتعٌت أيضا بدينامية تطور 

 (.22)"سياؽ ا١تعٌت ومدلوؿ اللفظ والتعبَت
ىذا العلم ال ". علم داللة ا١تسرح"   يُفصح ىذا االستشهاد األخَت عن طموح، يتمثل يف تأسيس 

يقتصر على الدراسة الشكالنية للنص ا١تسرحي، بل يتجاوز ذلك إىل دراسة باطن األنساؽ الدالة، 
وغٍت عن البياف أف ". دينامية تطور سياؽ ا١تعٌت ومدلوؿ اللفظ والتعبَت"وليس نسقا داال واحدا، و

أساس العلم ليس ىو إصدار األحكاـ، واالنطباعات الشخصية، والتأويل غَت ا١ترتكز على 
 .معطيات نصية من موضوع التحليلل ولكنَّ أساسَسو ىو الوصُف والتصنيُف والتحليلُ 

  وقبل الًتكيز على موضوع الكتاب، وىو دراسة الفضاء ا١تسرحي من منظور سيميائي، ٕتدر 
سبب ىذه االزدواجية . اإلشارة إىل أنو مت التنصيص يف الكتاب على ازدواجية ا٠تطاب ا١تسرحي

نص : النص الدرامي ا١تكتوبل ونص ا١تخرج ا١تسرحي: نص ا١تؤلف الدرامي: ىو وجود نصُت
ىل للنص ا١تسرحي صلة منطقية فعال :"يف ىذا اإلطار، كاف التساؤؿ التايل. العرض ا١تسرحي

بسيمياء العرض ا١تسرحي، وفيما لو كاف من ا١تمكن اعتبار سيمياء ا١تسرح والدراما مشروعا واحدا 
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تساؤؿ يوحي بأف العالمات ا١تستعمَسلة يف العرض . (24)" ٘تاما؟(23)متكامال أو مها فرعاف منفصالف
 .ا١تسرحي ليست ىي ذات العالمات ا١تستعمَسلة يف النص الدرامي

 من جهة، وتعدد Le message  ىذا اإلحياء مت تأكيده انطالقا من ا١تخاطَسب ا١توجو إليو الرسالة 
خيتلف عن النص الدرامي جذريا يف ( 25)النص ا١تسرحي"ذلك أف . قنوات التواصل من جهة أخرى

" ذوات" منفردة ومستقلة يف ا١تكاف والزماف، بل إىل Subjects" ذوات"كوف رسالتو موجهة ال إىل 
كما أف ىذه الرسالة تنتج عموما . (ىنا/اآلف/٨تن)ٚتعية، ترتبط مع بعضها البعض يف عالقة 

إضافة إىل األنساؽ اللغوية . اخل..قنوات إعالمية من موسيقى وحركة وديكور وإضاءة-بواسطة تعدد
 (.26)"اليت ٘تيز خطاب النص الدرامي

  بناء على التمييز، واعتمادا على كَت إيالـ، مت ٖتديد عدد من ا١تفاىيم ا١تسرحية ومنها التمييز 
ىي الفضاء "بُت الفضاء الدرامي والفضاء ا١تسرحي، اللذين تشارؾ يف صياغتهما مكونات صغرى 

 السردية وا١تادية من تنزيلهما يف Structuresوطرؽ ٘تكن البنيات " الشخصيات"والزماف والفواعل 
 (.27)" من شحنها داللياSubjects و٘تكن الفواعل ،Cronotop Frameمكاين -إطار زماين

أي دراسة سيميائية ١تكونات النص ا١تسرحي تعتمد "    وفق ىذا ا١تنظور، كاف التأكيد على أف 
أوال، وبشكل خاص على الوحدة األساسية للنص، وىي العالمة ا١تسرحية، أو الطريقة اليت تشتغل 

. (28)"هبا أنساؽ العالمات من أجل إنتاج معٌت،ألف النص ا١تسرحي ال يدرؾ إال ْتدوده الفضائية
 .وتقطيعو" سيمياء الفضاء ا١تسرحي"وعلى ىذا األساس، كانت دراسة 

وألف موضوع الدراسة ىو الفضاء ا١تسرحي وليس الفضاء الدرامي، فقد كاف تقطيع الفضاء 
إىل ٜتسة "ا١تقَسسَّم  (كوفزاف) Tadeusz Kowzanا١تسرحي اعتمادا على تصنيف طاديوز كاوزف 

 :أقساـ رئيسية ٘تت دراستها يف الكتاب وىي
 .أنساؽ التعبَت اٞتسدي، إدياء، حركة، ٖترؾ-1
 .أغراض، ديكور، إضاءة: أنساؽ ا١تكاف اٟتركي-2
 .لباس-تسرحية-ماكياج: أنساؽ ا١تظهر ا٠تارجي للممثل-3
 .الكالـ، النربة: أنساؽ النص ا١تنطوؽ-4
 (.28)"موسيقى، مؤثرات صوتية أخرى: أنساؽ ا١تؤثرات السمعية غَت ا١تنطوقة-5
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وبصفة عامة، .   انطالقا من ىذا التقسيم كانت دراسة كل نسق من ىذه األنساؽ يف الكتاب
كتاب رائد يف ٣تالو على صعيد الثقافة " الفضاء ا١تسرحي دراسة سيميائية"ديكن القوؿ إف كتاب 

وىو كتاب يهتم بالوصف والتحليل، اعتمادا على دراسات . 1994العربية، فقد طبع أوؿ مرة سنة 
لكن ىذا الكتاب بقي ٤تصورا يف . غربية، وليس على إصدار األحكاـ واللغة اإلنشائية واالنطباعية

االعتماد على دراسات غربية تتعلق . اإلطار النظري رغم تقدمي بعض األمثلة التوضيحية أحيانا
بالسيميائيات كاف سببا يف ذكر مصطلحات تتصل هبذه األخَتة، ومنها على ا٠تصوص مصطلح 

كما كاف سببا يف ذكر اجتهادات . Icone، وأيقوف Codeالعالمة، والتحليل العالمايت، ودستور 
، Keir Elam، وكَت إيالـ Tadeusz Kowzanبعض سيميائي ا١تسرح الغربيُت، ومنهم طاديوز كاوزف 

. Otakar Zich وأوتاكار زيش 
    وبا١تقابل، تبدو ىيمنة إصدار األحكاـ، على حساب الوصف والتحليل، يف بعض ا١تمارسات 

يف ىذا اإلطار، . يتجلى ىذا من خالؿ ٖتليل اللغة النقدية ا١تستعملة فيها. النقدية ا١تسرحية العربية
حملمد " يف النقد ا١تسرحي"ا١تثاؿ األوؿ ىو . ديكن تقدمي مثالُت ينتمياف إىل حقبتُت زمنيتُت ٥تتلفتُت

لوطفاء " 2006-1990 ا٠تطاب ا١تسرحي يف العامل العريب "غنيمي ىالؿل أما ا١تثاؿ الثاين فهو
 . ٛتادي

وىو يتضمن مقاالت تتبع من خال٢تا الناقد النشاط . 1975سنة " يف النقد ا١تسرحي"   ُنشر كتاب 
ٔتناسبة عرض بعض ا١تسرحيات أو  "1963 حىت آخر سنة 1961ا١تسرحي ا١تصري من سنة 

، يف السياؽ الذي وردت فيو، تدؿ ليس على العرض ا١تسرحي بل "ظهورىا"كلمة . (30)"ظهورىا
-1:وكانت عناوين ىذه ا١تقاالت حسب ورودىا يف الكتاب على النحو التايل. على النص الدرامي

" هناية اللعبة- "3،"أزمة الضمَت العا١تي يف مسرحية سارتر-2مصادر شوقي يف مصرع كيليوباترة،
" لعبة اٟتب"البناء الدرامي ١تسرحية -5ا١تسرحية بُت الشعر القدمي واٞتديد،  -31،4ومسرح العبث

-8وطنية شوقي يف مسرحياتو،-7بُت الفصحى والعامية،: لغة ا١تسرحية-6أو أدب اٞتنس، 
   (.32)بريشت– 10مسرحية إفيجينيا إلٝتاعيل البنهاوي، -9جبهة الغيب لبشر فارس، : مسرحية

ومصادر .   ا١تقالة األخَتة عرض وتلخيص ونقد لكتاب عن بريشت حسب قوؿ الناقد نفسو
شوقي يف مصرع كيليوباترة، وأزمة الضمَت العا١تي، وا١تسرحية بُت الشعر القدمي واٞتديد، ولغة 
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ا١تسرحية بُت الفصحى والعامية، ووطنية شوقي يف مسرحياتو ىي قضايا ناقشها الناقد يف الكتاب 
 .      من وجهة نظره

لصمويل بيكيت، الفرنسي واإلرلندي األصل، فرصة للناقد للتعريف ٔتسرح " هناية اللعبة"   وكانت 
العبث أو الالمعقوؿ فنيا وفكريا، تعريف ٕتاوز ثلث ا١تقالة، وىي تتكوف من ٨تو أربع عشرة 

، وأفكار عن مسرح سارتر ومنو "يف انتظار غودو"والثلثاف ا١تتبقياف ٗتللتهما أفكار عن . صفحة
الالفت لالنتباه ىنا ىو أنو بدؿ ٖتليل عرض مسرحي شاىده، فقد بدأت ". الذباب"مسرحية 
مسرحية ٘تثل إتاىا جديدا يف ا١تسرح العا١تي ا١تعاصر، -منذ قليل-عرض مسرح اٞتيب"ا١تقالة ب

 .، ٖتدث عن النص الدرامي فكاف االنتقاؿ من العرض إىل النص33"..."هناية اللعبة"ىي مسرحية 
يتضمن العنواف رغبة ". أو أدب اٞتنس" لعبة اٟتب"البناء الدرامي ١تسرحية "  بقيت مقالة 

تتمثل الرغبة يف سعيو ٨تو ٖتليل البناء الدرامي للمسرحية . وتصنيفا، التصنيف يف حد ذاتو حكم
أما التصنيف فيتمثل يف اعتبار ا١تسرحية تنتمي إىل . ا١تذكورة، وتعٍت ا١تسرحية ىنا النص الدرامي

يبدو أف ىذا ىو . وحسب العنواف، فاٟتب ٣ترد لعبة لبلوغ غاية ىي ٦تارسة اٞتنس. أدب اٞتنس
 .السبب الذي حدا بالناقد إىل تصنيفها يف ذلك اإلطار

  بعد اٟتديث بشكل عاـ عن اٞتماؿ الفٍت واألعماؿ الفنية اليت وصفها باٞتادة، ظهرت ٣تموعة 
 :من األحكاـ منها على سبيل ا١تثاؿ

كاف ديكن أف يكوف صاٟتا ٠تلق مسرحية عميقة لو أجيد -موضوع التصوير-وىذا العامل-"1
 (.34)"إحكاـ البناء الفٍت

حيلة مسرحية يتيح هبا ا١تؤلف خلوة عصاـ مع -يف تصوير شخصية نبيلة-وتبدو ىذه السذاجة-"2
تلك السيدة كي نرى جانبا من جوانب عبث عصاـ وخداعو، ولكن على حساب سطحية 

فالشخصيات تتحرؾ كأهنا شدت ٓتيوط حيركها هبا ا١تؤلف ال على حسب . التصوير وسذاجتو
 .سَت الواقع احملتمل

مفتعال، ال يكشف جديدا، - يف رؤية الزوجة لزوجها يعانق غرديتها-  و٢تذا يبدو حدث القمة
بالنسبة للمشاىد، وكاف جيب كذلك أال يثَت جديدا بالنسبة للزوجة نفسها، إذا راعينا ٣ترى 

 (.35)"األحداث من قبل
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كاف ديكن أف تكوف شخصية حية، ألهنا صورة حب :"وعن شخصية األـ، أـ عصاـ، قاؿ- 3
إحساس األمومة الطاىر، فلو كاف ا١تؤلف مناىا لكاف - إىل ذلك-خصب منجب، وألهنا ٚتعت

قد تعمق يف معٌت األنوثة وعالقات اٞتنس يف صورة جديدة تتنوع بالشخصيات، فال تظل كما 
 (.36)"كانت يف ا١تسرحية متوازية رتيبة

ولكن أحداث "، (38)"شخصيات رتيبة ال عمق نفسي فيها"، و(37)"حوار طيب"  ىذا إضافة إىل 
يدعو الناقد إىل ما . (40)"على الرغم من أف ىذا التعليل مبتذؿ مطروؽ"، و(39)"ىذه ا١تلهاة رتيبة

" االحتماؿ"كاف جيب أف يكوف ألف منطق األحداث الدرامية، حسب رأيو، مل يكن يسَت وفق 
مهمة الشاعر اٟتقيقية "ذلك أف . واالحتماؿ واإلمكاف  مصطلحاف أرسطياف. (41)"اإلمكاف"و

واألشياء ٦تكنة، إما ْتسب . ليست يف رواية األمور كما وقعت فعال، بل رواية ما ديكن أف يقع
، "ما كاف جيب"و" كاف جيب"إضافة إىل عباريت " لو"إف أداة . (43)"االحتماؿ، أو ْتسب الضرورة

ىكذا بلغة الوجوب، تدؿ كلها على عدـ التقيد ٔتا ىو موجود، يتعُت ٖتليلو، السيما وأنو أشار 
 . إىل تبنيو للمنهج الوصفي

  ىناؾ إذف طغياف لألحكاـ النقدية، ىذا رغم إشارة الناقد يف مقدمة الكتاب إىل أنو رأى أف 
،يتم دعمو بالوعي (44)دراسة وصفية أو منهج وصفي. 43"دراسة وصفية أوال"يدرس ا١تسرحيات 

ا١تراد بالوعي التارخيي اٞتمايل ىو تاريخ علم ٚتاؿ . (45)التارخيي اٞتمايل والقياـ با١تقارنة نظرا وعمال
 . ىذه ىي ا٠تالصة اليت مت التوصل إليها يف ىذا اإلطار. ا١تسرح

أما . نص درامي" ٖتليل"  ا١تثاؿ األوؿ عن طغياف األحكاـ النقدية على حساب التحليل يتعلق ب
ٕتدر اإلشارة، بداية، إىل أف عنواف كتاب وطفاء  .عرض مسرحي"ٖتليل"ا١تثاؿ الثاين فيتعلق ب

إذا مت حصر مفهـو ا٠تطاب ". (2006-1990)ا٠تطاب ا١تسرحي يف العامل العريب "ٛتادي ىو
الحَسظ أنو توجد يف 

ُ
ا١تسرحي يف خطاب العرض ا١تسرحي، وليس يف خطاب النص الدرامي، فا١ت

ذلك أنو ٕتميع ١تقاالت تتعلق بالنقد ا١تسرحي، . الكتاب مقاالت ال تتعلق مباشرة بذلك ا٠تطاب
وحىت . وتاريخ ا١تسرح، والتكوين ا١تسرحي، والتنظَت ا١تسرحي، والنص الدرامي، و العرض ا١تسرحي

إذا مت دمج مفهـو خطاب النص الدرامي يف إطار مفهـو ا٠تطاب ا١تسرحي، فإف معظم صفحات 
 .الكتاب ٥تصصة لغَت ىذا ا٠تطاب
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لروجيو عساؼ يعيد إنتاج " ا١تيساف"عرض "  انسجاما مع ا١توضوع ىنا، وقع االختيار على مقالة 
وىو ". ا١تيساف"بدأت ىذه ا١تقالة بتحديد مصدر فكرة مسرحية ". اٟتكوايت يف سياقو ا١تتطور

اليت مت ربطها  ( ـ1635-1562) فيغا  دييبلوللكاتب اإلسباين  (ـ1600)" فوينيت اوفيجنيا"مسرحية 
البنية "، و"آلية إعداد النص:"بعد ىذا ُقسمت ا١تقالة إىل ثالثة عناوين فرعية ىي. با١تسرح الشعيب

 ".السينوغرافيا والعناصر األخرى"، و"التمثيلية
استشهدت الناقدة بكالـ غَت موثق موضوع بُت مزدوجتُت، يتعلق " إعداد النص"  ٖتت عنواف 

موضوع ىذا اٟتدث ىو ٘ترد أىل القرية .  يف قرية بليدا ّتنوب لبناف1930ْتدث لبناين  وقع سنة 
بعد ىذا، كانت ا١تقارنة بُت النص الدرامي ا١تشار إليو سابقا والنص . على سيدىم اإلقطاعي

. الدرامي الذي أعده روجيو عساؼ، حيث كاف استبداؿ فكرة اإلقطاع ٔتقاومة العدو اإلسرائيلي
ُيستفاد من ىذا االستبداؿ تغيَت مضموف الصراع الدرامي يف النص الذي أعده روجيو عساؼ 

ىذا التغيَت أدى إىل تغيَت على مستويات الشخصيات والزماف . با١تقارنة مع النص األصلي
كيف ٘تت صياغة وٕتسيد ىذا النص على خشبة : "بعد ىذا كاف التساؤؿ التايل. والفضاء
 (.46)؟"ا١تسرح

الصياغة اليت "  جوابا عن ىذا السؤاؿ، الحظت الناقدة أف روجيو عساؼ سعى إىل اإلبقاء على 
 اٞتمل القليلة، وىي استشهاد من ا١تسرحية، اليت أعقبت (47)"تتالءـ مع أسلوب عملو بشكل عاـ

التشابك التمثيلي الومهي ا١تركب مع الواقع، "إنو . ىذه العبارة ا١تتعلقة باألسلوب ٖتدد ىذا األخَت
وىو استشهاد يبدو أنو مأخوذ من تقدمي للنص ..." حيث يغدو ىذا الواقع برمتو موضع الشك

 . الدرامي، إذ بعد ا١تزدوجتُت وردت كلمة ا١تسرحية موضوعة بُت قوسُت
يف ( 48)تأثر بأسلوب الباروؾ"  وحكمت على الكتابة، من خالؿ العرض ا١تسرحي، بأف النص 

الشخصية /ا١تمثل" كانت نتيجة ىذه الكتابة، انتقاؿ (.49)"ا١تسرح حيث ال يلتـز بأي قواعد كتابية
كانت تتالحق مث تتقطع، مث تتواصل "والحظت الناقدة أف األحداث  (.50)"من مفاجأة إىل أخرى

واسُتعملت يف .  بالنسبة للُمشاىد(52)"إىل خلق حالة صعبة على الفهم" أدى ىذا (.51)"وتستمر
لعبة ا١تسرح داخل ا١تسرح، األمر الذي خلط األمور على ا١تشاىد وٛتل إليو اإلرباؾ، "العرض 

ولسنا ندري إذا كاف ا١تطلوب إرباؾ ىذا ا١تشاىد ووضعو يف وضع تساؤيل، استفهامي يسعى 
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 (.54)"فقد جاءت األفكار مكثفة ومتعددة" لكن رغم ذلك (.53)"بنفسو إىل إعادة ترتيب ا١تشاىد
عرس الضيعة، والكومندار، والضابط واٞتيش اإلسرائيلي، وسهى بشارة كلها "ورأت الناقدة أف 

 (.55)..."اإلخراجية وتنشد إىل التشديد على فكرة ا١تقاومة/أفكار غنية تصب يف رؤية عساؼ الفنية
صعوبة التماثل مع أسلوب الباروؾ الذي يقتضي بأف يصل "كما أقرت بأف عساؼ اعًتضتو 

ا١تشاىد إىل حالة من الشك باٟتقيقة ألف عملية إدراؾ أبعاد كل جزء من قبل ا١تشاىد عملية 
  (.56)"صعبة

بُت فنوف متعددة ٝتعية كالغناء وبصرية "  والحظت الناقدة أف عساؼ ٚتع يف ذلك العرض 
وىو . واإلضاءة باأللواف (عصاـ أبو خالد)واعتمد على اٟتركة ا١تميزة البهلوانية  (الرقص والدبكة)

بذلك يريد أف يتوجو إىل كل حواس اٞتمهور، ومهو يف ذلك توظيف كل ىذه العناصر ٣تتمعة 
إلضفاء الطابع االحتفايل الذي وظفو، كما وظف السينوغرافيا والديكور بطريقة جعلتهما جزءا من 

 (.57)"مكونات العرض وليست إطارا لو، فضال عن القدرات التمثيلية اليت ٘تيز هبا العرض
الطرافة "منها ". البنية التمثيلية"   يف ىذه ا١تقالة توجد ٣تموعة من األحكاـ تتعلق ٔتا ٝتتو 

٘تتاز "، و"اتسم أداؤه بنضج يف التجربة"، و"وقع ٦تيز وقدرة الفتة"، و"تعبَتية ٚتيلة"، و"واٞتدة
اختار روجيو عساؼ ٣تموعة من ا١تمثلُت "وىي أحكاـ ٗتص أداء ا١تمثلُت حيث ". بالصدؽ

استطاعوا تأدية اٟتالة االحتفالية بواسطة أداء ٦تيز ويف إطار مشهدية ٚتالية تنم عن وعي عميق 
ذكرت . (58)"وإحساس كبَت برزت من خالؿ تصميم السينوغرافيا وآلية توظيفها يف ىذا العرض

كما مت . الناقدة أٝتاء ىؤالء ا١تمثلُت الشخصية مقرونة أحيانا بالشخصيات اليت قاموا بأدائها
وظفت يف إطار مشهدية ٚتالية أضفت على مناخ العرض "اٟتكم على الرقصات واٟتركات بكوهنا 

 (.59)"بعضا من اٟتيوية وسامهت يف إضفاء الطابع االحتفايل ا١تعرب عن دنيا الفالحُت
بقدرة التعبَت مشهديا وبصريا عرب سينوغرافيا واستخداـ أدوات "  وبعد اإلقرار بكوف العرض ٘تيز 

، أشارت إىل العربات اٟتديدية (60)"مسرحية مألت فراغات ا٠تشبة وقسمتها إىل عدة مستويات
يف ىذا السياؽ، ذُكرت بعض األدوار . (61)"اليت وظف كل منها ألكثر من حالة ومن دور"ا١تتنقلة 

مل ٗتًتؽ ٚتالية "  فإهنا ةالعربة اإلسرائيلي/ورغم الوظيفة ا١تباشرة للماللة. اليت قامت هبا تلك العربات
خلق جو "أما ا١توسيقى فقد سامهت يف . (62)"العرض أو تتحداه بل جاءت منسجمة مع إيقاعو
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ّتماليتو " فإف العرض امتاز ،(64)"حيتاج إىل بعض الًتابط" وإذا كاف النص (63)"احتفايل ٚتيل
 (.65)"البصرية وقدراتو التمثيلية الالفتة

  بناء على ما سبق، يتضح أف مقالة الناقدة، موضوع الدراسة، تكاد ٗتلو من التحليل 
وبا١تقابل، تزخر ٔتجموعة من األحكاـ االنطباعية، وقد ٘تت اإلشارة إىل بعضها . الدراماتورجي

وبسبب عدـ ٖتديد موضوع التحليل، وىو العرض ا١تسرحي، فقد وضعت الناقدة نفسها . سابقا
شاىد الذي افًتضت أف إدراؾ أبعاد كل جزء من العرض  عملية صعبة بالنسبة لو، دوف 

ُ
مكاف ا١ت

شاىد مستويات ودرجات السيما . االستناد إىل أي معطيات تتعلق هبذا ا١تشاىد
ُ
ىذا علما بأف ا١ت

واحمللل عليو أف حيلل العالمات ا١تسرحية بغض النظر عن سهولة أو . من حيث الثقافة واإلدراؾ
شاىد

ُ
 . مث إف ىذا األخَت يقع خارج العرض ا١تسرحي،منهجيا، ال داخلو. صعوبة فهمها من لدف ا١ت

:    كما ٖتدثت الناقدة عن توظيف وٚتع عدد من الفنوف يف العرض، لكنها مل ٖتلل ىذه الفنوف
كما مل . أنواعها ومكوناهتا وعالقتها بالرسالة ا١تسرحية والسياؽ الفٍت الذي وردت فيو ودالالهتا

ووصفت حركة بكوهنا هبلوانية بعد . ٖتلل داللة اختالؼ ألواف اإلضاءة واكتفت بذكر اختالفها
واكتفت بذكر اسم ا١تمثل الذي قاـ هبا دوف ٖتليلها يف السياؽ الذي . اٟتكم عليها بكوهنا ٦تيزة

اسُتعملت فيو، ودوف ربطها بباقي العالمات ا١تسرحية اليت تشًتؾ وإياىا يف تكوين الرسالة 
 . ا١تسرحية

   ويبدو أنو مت النظر إىل الكتابة ٔتعناىا اللفظي الدرامي وليس ٔتعناىا ا١تسرحي، ٢تذا ذُكرت كلمة 
الشخصية /نتيجة لذلك، كانت اإلشارة إىل انتقاؿ ا١تمثل". العرض"الذي يقابل معناه ىنا " النص"

من مفاجأة إىل أخرى دوف ٖتديد ودوف ٖتليل  للعالمات ا١تسرحية ا١تائِزة ا٠تاصة بكل مفاجأة 
وقد تكوف لكل . على حدة، ٔتا فيها انتقاؿ الشخصية من موقع إىل موقع على خشبة ا١تسرح

مفاجأة لغتها ا١تسرحية ا٠تاصة هبا وداللتها يف إطار منظومة العرض ا١تسرحي ٗتالف التوقع 
أضف إىل ذلك، اٟتكم على . واالحتماؿ، وإال فما ىو الداعي إىل استعماؿ كلمة مفاجأة؟

الرقصات وا١توسيقى دوف ٖتديد أنواعها وعالقاهتا ببقية عالمات ومكونات العرض والسياقات اليت 
 . اسُتعملت فيها
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   ويبدو أف توظيف الرقص والغناء وا١توسيقى واٟتركة واإلضاءة يف ىذا العرض ا١تسرحي كاف سببا 
يف ىذا ا١تسرح تتعاضد ىذه الفنوف وتتكامل . يف اعتبارىا العرضَس يندرج يف إطار ا١تسرح الشامل

غَت أنو مت النظر واٟتكم يف ا١تقالة على كل فن من فنوف . فيما بينها  لتشكيل الرسالة ا١تسرحية
ورغم أف الناقدة اعتربت الشخصيات أفكارا فإهنا مل ٖتدد . العرض ٔتعزؿ عن بقية الفنوف األخرى

العالمات ا١تائزة ا٠تاصة بكل شخصية على حدة من حيث اللباس، والسن، ووظيفتها يف البنية 
ا١تسرحية على سبيل ا١تثاؿ، ومل ٖتدد حىت ىذه األفكار باستثناء اإلشارة العابرة إىل مواقف 

ىذا . ي اليت عربت عن  حالة العداء ٕتاه احملتل اإلسرائيل،(66)"الفتاة الشجاعة وا١تتمردة" "ميساف"
عنوانا " ميساف"ويبدو أف اختيار .  قد تكوف شخصية منطيةيعلما بأف شخصية اٞتندي اإلسرائيل

لكن الناقدة مل تربز ". ميساف"للعرض ا١تسرحي الغاية منو الًتكيز على ىذه ا١تواقف أي مواقف 
 . داللة اختيار ىذا العنواف وعالقتو بالعرض ا١تسرحي

ا١تنطلق فيها ىو .   كانت مناقشة مقاليتَسْ ٤تمد غنيمي ىالؿ ووطفاء ٛتادي ىنا مناقشة منهجية
الرغبة يف  الدفع بالنقد ا١تسرحي، يف بعض ا١تمارسات، إىل التخلص من األحكاـ االنطباعية أو 
على األقل التقليل منها لفائدة ٖتليل العالمات ٖتليال دراماتورجيا ل وبا١تقابل، كاف ا١تنطلق ىو 

الدعوة، ضمنيا، إىل االعتماد على اٟتس التحليلي وا١توضوعية، ولو أهنا نسبية، حيث يكوف 
األحكاـ . االعتماد على ا١تعطيات ا١توجودة يف موضوع التحليل من أجل فحصها وٖتليلها

االنطباعية نفسية ذاتية ٗتص ا١تتلقي وىو ىنا الناقدة، أما التحليل فيتعلق با١تعرفة اليت يكوف 
 .موضوع التحليل مصدرىا

   مل يكن ا١تنطلق إذف من ثنائية الصواب وا٠تطأ، فا١تفًتض أف األحكاـ االنطباعية صائبة بالنسبة 
وعليو، . ولذلك فا١تناقشة ىنا مناقشة منهجية. لصاحبها، لكن ما ىي قيمتها ا١تعرفية وا١تنهجية؟

فا٢تدؼ مل يكن تبخيس عملَسْي الناقدِين واجتهاديهما يف تينك ا١تقالتُت، فلهما فضل االجتهاد 
ورٔتا لوالمها ١تا تيسَّر يل على األقل معرفة أنو مت تقدمي عرضُت . وفضل االىتماـ با١تسرح العريب

من ىذه اٞتهة، حيافظ النقد ا١تسرحي على . مسرحيُت يف زمنُت ٥تتلفُت ويف فضاءين ٥تتلفُت أيضا
 .تضاؼ ىذه احملافظة إىل فضل االجتهاد. ذاكرة ا١تسرح العريب
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الحَسظ أف النقد ا١تسرحي العريب بدأ، عند بعض النقاد والباحثُت 
ُ
    خالفا ٢تذا النقد االنطباعي، ا١ت

ا١تسرحيُت العرب، يهتم بالعالمات ا١تسرحية من منظور سيميائي، حيث يكوف موضوع التحليل 
صحيح أف إتاه النقد من الداخل قد تطور عا١تيا . "ىو العرض ا١تسرحي نفسو أو النص الدرامي

و٤تليا مؤسسا نفسو يف ا١تدارس الشكلية والسيميولوجية ا١تهتمة ببنية العمل الفٍت اليت ٘تنحو 
خصوصيتو الفنية أو األدبية، بينما التحق إتاه النقد من ا٠تارج بالدراسات السوسيولوجية 

ومناىجها ا١تختلفة مثل البنيوية التوليدية والسوسيوثقافية، غَت أف التوجهات األحدث قد مزجت 
أو علم اجتماع العالمات الذي  (السوسيوسيميولوجي)بُت التوجهُت يف منهج جديد نطلق عليو 
اٞتمايل ٔترجعية اجتماعية ٖتللو وتفسره وتقيمو يف ضوء /يعتمد على دراسة عالمات البناء الداخلي

 (.67)"اجملتمع ا١تعرب عنو وا١تتوجو إليو
  السوسيوسيميولوجي، ا١تشتق من السوسيوسيميولوجيا، يدؿ على أف العالمات ال توجد فقط يف 

أف كل مظاىر الوجود اليومي لإلنساف عبارة "ذلك . ا١تسرح، بل إهنا موجودة كذلك يف اجملتمع
عن عالمات تشكل انعكاسا للثقافة اجملتمعية اليت ٗترب عنها وتكشف عن ُىويتهال فالطقوس 

االجتماعية واللباس واألداء الفٍت واألديب، وكل مظاىر اٟتياة االجتماعية عالمات نستند إليها يف 
 (.68)"(اإلنساف والفضاء الذي حييط بنا)التواصل مع اآلخر 

ال ٖتمل معٌت واحدا، ولكنها تعطي داللة ١تعاين "   والعالمة يف ا١تسرح متعددة الداللة ألهنا 
أف اللباس يف العرض ا١تسرحي قد يدؿ على ا١تكانة " من ذلك على سبيل ا١تثاؿ (.69)"٥تتلفة

االجتماعية يف العرض، وقد يدؿ على حالة التهكم والسخرية مثال، وقد يدؿ على البعد النفسي 
عامل ا١تسرح غٍت بالعالمات ا١تتنوعة لسانية "لذا، فإف. (70)..."كذلك، وقد يدؿ على الغٌت والفقر

. وبذلك فالداؿ فيو متنوع وليس من صنف واحد، ومن ىنا اعترب ا١تسرح أبا للفنوف. وغَت لسانية
وألف األمر كذلك، يتعُت على التحليل أف يدرس ٥تتلف الدواؿ فيو ومدلوالهتا وعالقات بعضها 

وىذا ىو ما ٖترص عليو بالضبط سيميائيات ا١تسرح باعتبارىا . ببعض لتشكيل الداللة ا١تسرحية
 (.71)"علم العالمات: علما للعالمات ا١تسرحية، اليت ىي فرع من السيميائيات العامة

  تتيح مقاربة وٖتليل العالمات ا١تسرحية، وفق منهج يعتمد الوصف والتحليل الدراماتورجي، اٟتدَّ 
من إصدار األحكاـ والتأويل، الذي قد ال يستند إىل معطيات من موضوع التحليل ذاتو، أو قد 
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وفق ىذا ا١تنظور، يبدو أف النص الدرامي العريب يف حاجة . يكوف ىذا التأويل وليد ا٠تياؿ اجملنَّح
إىل ٖتاليل ومقاربات من ىذا النوع، مع مراعاة السياؽ العاـ، بدءا من نصوص الدراميُت العرب 

وذلك هبدؼ ٖتديد أشكاؿ وأنواع وٚتاليات الدراماتورجيا العربية من داخل . الرواد إىل اليـو
النصوص الدرامية، والوقوؼ عند التغَتات اليت طرأت عليها، والبحث عن األسباب اليت أدت إىل 

وكذلك من أجل ٖتديد القضايا اليت انشغل هبا ا١تسرحيوف العرب من خالؿ نصوصهم . ذلك
 (.72)ديكن أف ينجزه باحث ٔتفرده وىذا مشروع ال. الدرامية

  والنص الدرامي قد يكوف مطبوعا، لذلك ديكن العودة إليو باستمرار من أجل التدقيق وفحص 
أما العرض ا١تسرحي فليس كذلك، إنو ٤تدود جدا يف . التحليل ومراجعتو إف اقتضى اٟتاؿ ذلك

وحىت لو تكرر عرضو، فقد ال يتطابق كل عرض مع سابقو أو الحقو كل . الزماف وا١تكاف
ىذا، علما بأف ٖتليل العرض . ومع ذلك، ديكن ٖتليل العروض ا١تسرحية مىت أمكن ذلك. ا١تطابقة

 .     ا١تسرحي ا١تسجَّل ليس ىو ٖتليل العرض ا١تسرحي الذي ٘تت مشاىدتو مباشرة
 ------ 
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يف السنوات األوىل للقرف السابع " الكالسيك"مقابل " الباروؾ"لروجيو عساؼ مت وضع " سَتة ا١تسرح"يف اٞتزء الثالث من كتاب - 48
 .240/، ص2006-1990ا٠تطاب ا١تسرحي يف العامل العريب -51- 50-49عشر
 .242/نفسو، ص -52-53-54-55-56-57
 .244/نفسو، ص- 58-59
 .              245/نفسو، ص- 56-61-62-63-64-65

 .242/نفسو، ص- 66
 .2014 يوليوز 26، "الفرجة"التحيز ا١تسبق،اجمللة اإللكًتونية  (2)رديئا؟ ..حسن عطية، كيف تكتب مقاال نقديا- 67
 .21، ص2013عائشة الدرمكي، سيميائيات النص الشفاىي يف ُعماف، كتاب نزوى اإلصدار الثامن عشر ابريل - 68
منصور عمايرة، ا١تسرح األردين البدايات ٚتاليات مسرح الطفل العالمة ا١تسرحية، دار ورد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، - 69-70
.  211/212/، ص2013، 1/ط

عنواف الكتاب ىو . 39/، ص2010، 1/أٛتد بلخَتي، سيميائيات ا١تسرح، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، ا١تغرب، ط- 71
 .يف الوقت نفسو عنواف الدراسة األوىل فيو من حيث الًتتيب

( 1،2008/ط)" أقداـ بيضاء"انطالقا من ىذه الرؤية ا١تنهجية، أ٧تزت كتابا، قيد الطبع، عن نصُت دراميُت للزبَت بن بوشىت مها -72
(. 1،2000/ط)" يا موجة غٍت"و
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