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طيب اللحظات إال ت وال،  هيطيب النهار إلى بطاعت

.جل جالله" ربي"

صاحب الكتاب األبقى والقلب األتقى والثوب األنقى خير من هّلل ولبى

".صل اهللا عليه وسلم

فاض من الذكر دمُع عينيه، 

 "أبي "

"أمي "إلى نبع الحنان وأريج الجنان، إليك شمس حياتي 

الشاربين من حوض  همن الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنت

.تمنياه لنا في الدنيا

ةمهدوا لنا طريق العلم والمعرف

وكل من علمني حرفا في هذه الحياة وأسأل اهللا أن 

 فإن لم تستطع فال ،ءفإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلما

يطيب النهار إلى بطاعت وال ه،يطيب الليل إال بشكر 

"من عليه توكلت وبفضله نجحت إلى  هبذكر 

****

صاحب الكتاب األبقى والقلب األتقى والثوب األنقى خير من هّلل ولبى

صل اهللا عليه وسلم"إلى أبي وحبيبي وشفيعي محمد 

فاض من الذكر دمُع عينيه، ما اللهم صّل على نبينا ُمحمد 

****

"إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إليك 

إلى نبع الحنان وأريج الجنان، إليك شمس حياتي 

من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنت

تمنياه لنا في الدنياتما بما كقر أعينه وأن يوالمحظوظين بشفاعت

****

مهدوا لنا طريق العلم والمعرف، و إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

وكل من علمني حرفا في هذه الحياة وأسأل اهللا أن أستاذي المشرف وأساتذتي المناقشين 

.مهيفيض من خيره علي

فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلما

".تبغضهم

يطيب الليل إال بشكر  الإلى الذي 

بذكر 

صاحب الكتاب األبقى والقلب األتقى والثوب األنقى خير من هّلل ولبىإلى 

إلى أبي وحبيبي وشفيعي محمد 

اللهم صّل على نبينا ُمحمد 

إلى نبع الحنان وأريج الجنان، إليك شمس حياتي 

من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنت أسأل اهللا أن يجعلكما

والمحظوظين بشفاعت نانبيّ 

إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

أستاذي المشرف وأساتذتي المناقشين  إلى

فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلما ،كن عالما"



عمي وجدتي الطاهرة 

العربييد زهقت من أجل هذا الوطن 

."الكريمين والدايّ 

.كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا

"عائلة سعيدي

.الشقيقإلى أساتذتي بالجزائر وأهلي بالمغرب 

إلى كل من أحببتهم ، إلى من جمعتني بهم الحياة و تذوقوا معي أجمل اللحظات

.إلى كل الوطن العربي



عمي وجدتي الطاهرة إلى روح 

يد زهقت من أجل هذا الوطن كل شهوروح  

والدايّ "إلى سر وجودي، قوتي ومالذي بعد اهللا 

كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا حياتيإلى رياحين 

"منى"توأم روحي الى  

عائلة سعيدي"إلى عائلتي الثانية التي احتضنتني 

إلى أساتذتي بالجزائر وأهلي بالمغرب 

إلى من جمعتني بهم الحياة و تذوقوا معي أجمل اللحظات

في اهللا

إلى كل الوطن العربي.. فلسطين إلى وطني .. إلى وطني الجزائر 

وروح  

إلى سر وجودي، قوتي ومالذي بعد اهللا 

إلى رياحين 

إلى عائلتي الثانية التي احتضنتني 

إلى من جمعتني بهم الحياة و تذوقوا معي أجمل اللحظات

إلى وطني الجزائر 
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هو احلديث عن ما حققه من تراكم نقدي  املغريب إن احلديث عن النقد املسرحي   

يصبح ما أهله ل باملغربالذي عرفه اإلبداع املسرحي الغين واملتنوع لذلك الرتاكم نتيجة 

، فقد كان النقد املسرحي مالحقا ملا أجنز من ممارسات ضمن ريربتوار املسرح العريب

، ما أنتج يف السينوغرافياسواء يف الكتابة الدرامية أو اإلخراج املسرحي أو مغربية مسرحية 

املسرحي  ينتاج اإلبداعاإليعكس قيمة رصيد نقدي متنوع الرؤى واآلليات واملناهج 

  .غريبامل

 ية جند الكثري من النقاد والباحثنيمن احلركة النقدية املغربومن هذه الفسيفساء     

) وحداثةمن تأصيل وتأسيس وتنظري املسرح (يتجهون حنو معاجلة القضايا اليت ختص 

قد كأس النقد املسرحي املغريب لذا جند الن  ما أفاضبنقد يغلب عليه الطابع النظري 

، اإلبداع( العناصر الثالثة واإلبداع ليشكلوالتنظري يف املغرب قد تالزما كما تالزم النقد 

، الشيء الذي جعلنا للممارسة النقدية املسرحية يف املغربثالوثا  )التنظري ،النقد

نستحضره يف دراستنا للنقد املسرحي املغريب فال غىن عنه الستقراء جتربة النقد املسرحي 

   .من منطلق نقد النقداملغريب 

أن بدايته كانت ما يزال يف حالة التأسيس،  إال  يف املغرب النقد املسرحيأن  رغمو      

ما جعلنا ال نتعمق كثريا يف عبارة عن فسيفساء من املقاربات والقراءات التأسيسية 

فمن دافع الرهبة أن موضوع  الجتاهات النقدية الواضحة املعامل،ااحلديث عن املدارس و 

احملاوالت من حماولة  ميكن اعتبارهإذ موضوع حديث علينا وجديد  املغريب النقد املسرحي

يف عمر قد يكون البحث األول كما ة اجلزائرية  الدراسات اجلامعي ااألوىل اليت تطرقت إليه

تص يف النقد املسرحي املغريب، وألن االعتقاد الراسخ يف ختالذي  الألكادمييةالدراسات 
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النقد " بصعوبة احلديث عن موضوع الزال يف طريق التأسيس أال وهوعقول الكثريين 

حىت من خنبتنا املثقفة  هذا االعتبار السائد الذين مسعناهوإذا كان  "املسرحي املغريب

، وكيف ميكن لألطروحة أن فكيف يكون احلديث عن مناهج هذا النقد املسرحي املغريب

تثبت ذلك ناهيك عن قلة الدراسات األكادميية يف الوطن العريب واملغرب العريب، ما 

قلة ل الذي وجدنا فيه صعوبة نظراالبحث يف املراحل األوىل من جعلنا نشعر بالرهبة 

رح جبلة من الدكاترة والنقاد املمارسني لفن املس اسات، إال انه بعد احتكاكنااملراجع والدر 

أسرار العلوم وحب التطلع وعشق  فيها  فنااليت كشالشقيق املتكرر لبالد املغرب وارحتالنا 

الباحثني املولعني باملسرح والنقد ، ذهبت الرهبة وخلقت الرغبة املسرح من أهلها وكثرة 

عن أي موضوع أكثر احلديث  هلفتنا يف زادتو حب البحث والتعمق  فانغرس يف أنفسنا

رتقب نا احلظ حينما كنا نوقد كان ليتعلق باملسرح املغريب وبنقده وأعالمه باخلصوص 

يف  أتفاجلن زائر واملغرب وتونستواجدهم يف كذا مهرجانات وملتقيات عربية يف اجل

حبضور العديد من يئة العربية للمسرح يف الرباط مهرجان املسرح العريب الذي نظمته اهل

ة السؤال الذي كان حيضرنا مع  رافقمفرصة الوجود و  فاغتنمنا ،النقاد املسرحيني املغربيني

وجعلنا يف طور اجنازه  بالبحث الذي كناتعلق أكثر كل ناقد مسرحي مغريب ما جعلنا ن

به أكثر، كما أن معارض الكتب اليت نظمت يف اجلزائر واملغرب وكذا املكتبات حن

اليت توفرت فيها الكتب اليت تدرس املسرح املغريب وتدرس اجتاهاته، أغنت وامللقيات 

حبثنا هذا، وما زاد موضوع الصغرية اليت حتمل  تضمنته مكتبتنارصيد الكتب الذي 

كانت مبهمة يف  اليت لفرتات السابقة هي القراءة املتكررة للكتبباالبحث قوة مقارنة 

عن النقد وعامله  همحديثخاصة يف  ،األول نظرا ألساليب النقاد املسرحني يف الكتابة
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، إال أن وطرحهم ملواضيع تتشابك باألسئلة اليت تبحث هي األخرى عن معىن السؤال

�Ƕē¦ ¦ǂǫ�ǶȀǧ�ń¤�ǲȈǴǫ جبزء نا نتوصل ولوجعلالكثري والدراسة املتأنية وفهم السؤال  التطلع

�ǶēƢƥƢƬǯÂن حبثنا لنواصل يف اجناز هذه األطروحة اليت كلما وضعنا عليها حربا مغربيا م

 كل مرة نضبط خطة البحث ما جعلنا   ،تعطشا إىل املزيد النظري والتطبيقي إال وزدنا

ر عندنا من مراجع وما حبثنا فيه يف امليدان وفخبطة حمكمة تتضمن ما ت لنخرج يف األخري 

بية كز على الكتب األدنر إذن أن  ناومنه كان علي وما استنتجناه من مقابالت شخصية،

وعن حي املغريب باخلصوص ر عيد النظر فيما كتب عن املسرح املغريب والنقد املسون

المناهج النقدية "استقر رأينا يف األخري على اختيار أعالمه، ويف زمحة من املوضوعات 

كواحد من النقاد املتميزين   "أنموذجا - عبد الرحمان بن زيدان –المسرحية المغربية 

فطاملا كنا نلحظ وجوده املتميز  ،مجعنا به جسر املعرفة والتواصل والبحث العلمي الذي

تعرفنا  حيث تعددت زيارته هلا اليتيف املهرجانات وامللتقيات خاصة اليت نظمت باجلزائر 

عربية قبل أن نعرفه كشخصية  إنسانيةوقد شجعنا باالقتناع به كشخصية به أكثر 

صفات ميزناها من خالل كالمه املتزن، وفكره الرزين  اتوفرت فيه مسرحية ناقدة

، ومعرفته العميقة، وثقافته الشامله، وصمته احلاكي، أما كناقد مسرحيوحكمته البليغة

حكمنا عليه من خالل كتبه اليت توفرت عندنا جمزأة، أي مل نتوفر عليها مرة واحدة قد ف

�Ŀ�ƢǿƾƳ¦Ȃƫ�¿ƾǟÂ�Ƣē°ƾǼǳ�¦ǂǜǻ�śǼƯ¦�Â¢�°ƾǐǷ�ȄǴǟ�ǲǐƸƬǻ�ƢǼǯبل كل مناسبة  

جعلنا نتمكن من احلصول على رنا الشديد صح، إال أن املكتبات خاصة مؤلفاته القدمية

Ʈأغلبها خاصة  ƸƦǳ¦�Ƕē�Ŗǳ¦� نا يف شباك السؤال عوبعد تصفحنا لكتاباته النقدية وق

مكونه  من خالله اتباالذي يطرحه يف مقدمة كل انطالقة لكتوالرمزي  االستعماري
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واملوضوعاتية اليت خيضع فيها الفعل  كيمياء الكتابة النقديةاملظلل ب الثقايف والنقدي

، وللقراءة املوضوعاتية اعتبارهاللحوار النقدي قيمته فأعطى  ،لنقدول لتأويللالدرامي 

بطرح السؤال الذي در معه وكان ضمن القضايا املسرحية اليت وضع فيها قراءته وعاجلها 

لدراسة قضايا املسرح املغريب كالتأصيل،  أجوبةالكثري من األسئلة اليت تبحث عن 

كتابة   إىلفة إضاأخل، ..والتنظري، وسؤال اهلوية واألنا واآلخر وموضوع الرتاث،والتأسيس

زنوبيا يف "أبرز فيها قراءته النقدية وطبقها عليها كاليت وظف فيها الرتاث مسرحيات 

وغريها " صمت له كالمه"بغية التأصيل والتأسيس لقراءته النقدية، وكذا " موكب الفينيق

طغى عامل ، ومنه أصبح البحث يزدادا تشابكا يف السؤال كلما ...من املسرحيات 

البحث  كما زادالسؤال على الكتابات ما زاد يف ثقافتنا وفهمنا ملعىن النقد ومعىن السؤال  

ومجع املادة املرتبة ملا يقتضيه أسلوب البحث، غري انه وحنن يف  دكتور الناقدعن أخبار ال

خرى  ناقد عثرنا على أمساء كثرية لشخصيات علمية وأدبية أطريق البحث عن آثار ال

حبيث يتسع حلركة البحث،  يغىن، ل"زيدانبن الرمحان عبد " معاصرة للدكتور الناقدكانت 

محان بن زيدان واسطة العقد فيهم، فرغم نقدية وجلماعة من النقاد يكون الناقد عبد الر 

�ǾǧȂƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤�À¦ƾȇ±�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƾǫƢǼǳ¦�ƪ ǳÂƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ª ƢŞȋ¦

من الذين نقاد والكتاب العرب واملغرب خاصة وأنه من أكرب ال حقه من البحث كواحد

الفكر بالتدهور فيه  يف وقت أصيبال ينكر للمسرح العريب واملغريب  قدموا جمهودا

، يف حني أن الناقد عبد الرمحان بن زيدان ومن معه من نقاد والغطرسة والضعف

�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēŚǈǷ�Ŀ�ƪاستطاعوا أن يسجلوا انبعاث حركة نقدية مسرحية متكاملة  Ǹǐƥ
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االجتاهات النقدية والزالوا يسامهون يف إثراء احلركة األدبية والفنية ووضعت أثرا كبريا على 

  .م ونقدهم ومفاهيمهم¦ē¦ ¦ǂǬƥ�ƨȈƥǂǤŭ /املسرحية العربية 

�Ʈ ȈƷ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�² °¦ƾŭƢƥ�ƨǼȈƬǷÂ�ƨǸƟ¦®�ƨǴǏ�ȄǴǟ�ǶĔƘƥ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ǄȈǸƬȇ

�Ŀ�ĺ®ȋ¦�«ƢƬǻȍƢƥ�ƨǴǏ�ȄǴǟ�ƢǷÂ®�¦ȂǻƢǯ�ƢǸǯ��ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�Ƣē¦ǄƴǼǷ�°ƢǸưƬǇ¦�ǺǷ�¦Ȃمتكن

جمالت وكتب  إصدارفعملوا على تنظيم ملتقيات ومهرجانات وعلى البلدان العربية 

فت انتباهنا هي تلك الكتب اليت تتضمن تأليف مجاعي ما يربز لنا الذي ل والشيء

ولذلك رأينا من املفيد بني النقاد والكتاب والباحثني التآلف والود وحب العلم واملعرفة 

أن نلتفت إىل ما يكتبه أشقاءنا باملغرب، وبعد اإلطالع على ما مجعناه من مادة هلذا 

ر بكثري مقارنة مع البلدان العربية وبلدان املغرب وفأالغرض تبني لنا أن املادة املغربية 

األطروحة رغم تأخر توفرنا على املادة ورغم �ǽǀđ�¿ƾǬƬǳ¦�Ŀ�ƨǬƯ�Ƣǻ®¦±�ƢǷ،العريب خاصة

أكثر واىل التطرق إىل مواضيع أكثر  ال أننا الزلنا نطمح إىل البحث إ ،ضيق الوقت احملدد

 مواصلةننا نسعى يف املستقبل إىل أإال  ،را ملا يتطلبه البحث العلميظكنا قد جتاوزناها ن

تواضع هو عبارة عن حجر فبدون شك أن هذا العمل البسيط امل ،مسرية هذا البحث

 إىلصعود سلم البحث واملعرفة متطلعني  إىلذلك  يفانطلقنا فيها راغبني أساس لبداية 

عظم ب فقد ظل اإلحساسعامل املسرح، أسرار هذا العامل اجلميل والكبري، ملعرفة املزيد 

ورغم صعوبة املخاطرة يف جمال النقد وخماطرتنا بنقد ، يؤرقنااملسؤولية امللقاة على كاهلنا 

مراحل  أثناءالتجربة كانت فريدة من نوعها رغم املشقات اليت تعرضتنا  أنالنقد إال 

يف  أن اجلميل إالƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈Ȃǘƻ�̈Ȃǘƻ�¿ƾǬƬǳ¦Â�̈°®ƢƦŭ¦�°ȂǗ¾�� وحنن الزلنا يفالبحث 
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واإلحساس و التطلع واملعرفة واالكتشاف اليت أخذتنا حن هذه الرحلة هي املغامرة املمتعة

  .بالثقة وباملسؤولية وما يزيد عن ذلك حب هذا الكون املسرحي والنقدي خاصة

سلكه يف أي قراءة نقدية مغربية كان عامل السؤال يواجهنا لذا ولعل كل طريق كنا ن  

  :طرحنا عدة أسئلة يف هذه األطروحة فكانت أسئلتنا كالتايل

     ذلك الرتاكم اإلبداعي املسرحي املغريب ؟كيف واكب النقد املسرحي املغريب -

 من هذا الرتاكم ليكون مادة نقد ؟هل حقق النقد املسرحي املغريب ما يكفي -

يف كيف كانت طبيعة التفاعالت بني تلك التحوالت الفكرية والثقافية والسياسية -

 ؟ملتصلة باألجناس التعبريية املختلفة اخلطابات النقدية ااجلامعة املغربية و 

 ؟غربيني يف احلقل النقدي املسرحيما مدى اإلسهامات اليت قدمها النقاد املسرحيني امل-

 ؟ هل استطاع النقد املسرح األكادميي أن يفرض نفسه يف الساحة النقدية املغربية-

 وكيف كانت رؤاهم النقدية؟ يت حظيت باهتمام النقاد املسرحيونما هي القضايا ال-

-��ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�ƨƥ°ƢǬǷ�Ƣđ�ƪ Ť�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ȇǿ�ƢǷ

 مىت يكون املنهج النقدي املسرحي صاحلا ملقاربة هذه اخلطابات ؟-

كيف وظف الناقد املسرحي املغريب املنهج النقدي ، هل اقتصر على منهج واحد، أم -

 نقدي ؟ناهج يف مقاربته للخطاب الوظف عدة م

 املغريب؟ األكادميياليت ميزت النقد املسرحي املقاربات النقدية املسرحية أبرز ما هي -

حماولة منا أن نضع النقاط على ولإلجابة عن كل هذه األسئلة سنقف يف هذا البحث 

النقد يف النقد املسرحي املغريب و احلروف وأن نقرب ونوضح للقارئ ما كان مبهما 
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النقد املسرحي اجلاد  أنكما   ،السمة الغالبة األخريوألن هلذا خاصة  األكادميياملسرحي 

،لذا كان من املناسب الوقوف عليه ورصد معامله وخصائصهمن احلرم اجلامعي  قنطلا

ذا البحث األكادميي كما منهجية هلنشكل هذا النقد كان ال بد أن  إىلوقبل التطرق 

  .تلزم العادة

وحىت ال  لبحثاخلطة جمراها كانت وجهة نظرنا بالنسبة للمنهج املناسب ل ولتأخذ    

من  فصال ارتأينا اختيار منهج واحد يناسب نقع يف االلتباس واإلسقاط املتعسف

فكان اعتمادنا استقرائي ملقاربة ال تتقيد مبنهج الفصول أو مبحث من املباحث املقدمة 

واحد وينفتح على كل املناهج النقدية والتيارات املسرحية كما ينفتح على التاريخ 

، فلما كان النقد يف حد ذاته"نقد النقد" وهو ما يعرف بـواالنرتوبولوجيا والفلسفة 

حقة النقدية األوىل للمالحقة للمنجز اإلبداعي، فالبحث الذي نقدمه هو مالحقة مل

   .دراك العملية املسرحية املقروءةلندرك إ

تح مبدخل تفت البحث إىل ثالثة فصول  تقسيم  إىل عمدنا ويف ظل هذا التوجه      

لنتوصل إىل معرفة مدى " المرجعيات الغربية وأثرها على الممارسة النقدية" عنوناه بـ

ذا املسرح وكيفية تشكله هتأثري املرجعيات الغربية على املمارسة النقدية لنعطي حملة عن 

الذي يقرأ هذه الظاهرة  المنهجقضية  إىللننتقل انطالقا من تعريف الظاهرة املسرحية 

  . أثر المرجعيات الغربية على النقد المسرحي المغربي إجيادمث إىل املسرحية 

زنا على أهم املراحل لدراسة املسرح املغريب منذ بدايتة ورك الفصل األولفخصصنا     

المسرح المغربي بين النقد " :فومسناه بالعنوان التايل�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�ƨƦǯ¦ȂŠ�Ƣđاليت مر 

  :تدرجت على النحو التايلمباحث أربعةوالذي احتوى بدوره على " والتنظير
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فكان ال بد من " البدايات األولى للمسرح المغربي"وقد أخذ عنوان  المبحث األول

املسرحية  /انطالقا من تلك األشكال ما قبلاحلديث عن التجربة املسرحية املغربية تارخييا 

و عامل االقتباس كبداية أولية وتأثري الفرق الثقافية الشرقية على احلركة املسرحية املغربية 

تلك احملاوالت التأصيلية يف  إىلفتطرقنا  المبحث الثانييف  للممارسة املسرحية، أما

لنقف يف العنصر " محاوالت التأصيل في المسرح العربي"الوطن العريب فعنوناه بـ 

 مث انتقلنا اىل احلديث عن املسرح املغريب وعالقته بالرتاثاألول على إعطاء حملة عن 

وقفنا على أهم  المبحث الثالثويف  التنظري يف املسرح العريبو التنظري برؤى نقدية 

�¦ǀǿ�ƢǻȂǼǠǧ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈǸǴǳ�ŚǜǼƬǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ȆǿÂ�ȏ¢�ƾǬǼǳ¦�ƨƦǯ¦ȂŠ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�ƢđǂǷ�ƨǴƷǂǷ

فذكرنا تلك احملاوالت التنظريية  "محاوالت التأصيل في المسرح المغربي" املبحث بـ

وانتهاء " مبسرح النقد والشهادة"مرورا  "املسرح االحتفايل"والتأسيسية للمسرح ابتداء من 

تقدم وهو أساس ا ملوالذي كان مبحثا ملما  المبحث األخيرويف " باملسرح الثالث"

 لنقف يف أول عنصر منه على مفهوم "المغربيالنقد المسرحي " األطروحة فومسناه بـ

اىل انتقلنا مث ذكر مراحل تطور النقد املسرحي يف املغريب  مث ذهبنا إىل ،"النقد املسرحي"

وأخريا تقدمي ببليوغرافيا للمقاربات النقدية املسرحية جانب السيميولوجيا وقراءة املسرح 

بذكر أهم املقاربات حيث مل نتعمق يف كل املقاربات واكتفيا  ،يف املغرب األكادميية

 كثر أمهيةاألكادميية النقدية األ نأخذ النماذجل ة والكتب املقدمة يف كل مقاربة النقدي

ميثل الثقافة  األكادمييوألن الناقد  ،الفصل الثاني يف ونعمق يف مقاربات هذه النماذج

، من خالل ثراء أفكاره وإبداعاته وتنوع جماالت اهتماماته الدراسية املسرحية متثال جيدا

نقدية عند ثالث مناذج  نتوقف أن ارتأينااملتعددة واملتنوعة يف التنظري واملقاربات النقدية 
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زن خاص، حول و ا رائهآلوهي مناذج   ،متثل النقد املسرحي املغريبمسرحية أكادميية 

 يالنقد الخطاب أعـالم" ـفعنوانا هذا الفصل ب الوضع الراهن للنقد املسرحي باملغرب

، والناقد "حسن املنيعي"الناقد الدكتور فاخرتنا كل من "المغربي يالمسرح

إىل  لنقسم الفصل الثاين "مصطفى رمضاين"الدكتور والناقد " حممد الكغاط"الدكتور

البداية احلقيقية  أن ميكننا اعتبار النقد املسرحي األكادميي، ومنهثالث مباحث متثل 

حسن الناقد الدكتور "ترجع لفرتة السبعينات اليت فجر فيها لظهور النقد املسرحي اجلاد 

والذي يرجع له  "أحباث يف املسرح املغريب" رسالته من خالل كتابه أوالنقد  "املنيعي

المبحث األولحرم اجلامعي لذا خصصنا الفضل يف تأسيس النقد املسرحي وإدخاله لل

نقدي اماته يف إثراء احلقل الـوإسه "يـحسن المنيع"د ـادات الناقـمن الفصل الثاين الجته

ميه سوألنه كما ي" حسن المنيعيلناقدا الدرس النقدي الجامعي عند" وناه بـفعن

 مخسة، حيث قسمنا هذا املبحث إىل البعض األب الشرعي للنقد املسرحي املغريب

لنضع قراءة  النقدية عند حسن المنيعي المقارباتإىل  العنصر األولعناصر تطرقنا يف 

ثانية ملالحقته النقدية من خالل   أو مبعىن آخر لنقدم مالحقةثانية لقراءاته النقدية 

ǀǿ�Ƣđ�§°Ƣǫ�Ŗǳ¦�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�Ȇǿ¦� وماكتاباته لنكتشف كيف قرأ الناقد املسرح املغريب 

والذي تطرقنا فيه  العنصر الثانياملسرح واملناهج النقدية اليت وظفها يف قراءته لننتقل إىل 

قل والدرس النقدي الذي قدمه يف احل دور الناقد حسن المنيعي في الجامعةإىل 

الترجمة عند الناقد حسن وهو  العنصر الثالثما أنذاك آاألكادميي وإسهاماته الكتابية 

فقد كان هذا األخري يتميز بكتاباته املرتمجة للغة اآلخر حيث ساهم يف جمال المنيعي 

فتحدثنا عن  ابعالعنصر الر املقاالت واجلرائد والكتب أما يف الرتمجة يف العديد من 
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«��ƲǿƢǼŭ¦Âالثقافة الغربية والعربية عند الناقد °ƢǠŭ¦�ȄǴǟ�ǾƷƢƬǨǻ¦�¾Ȑƻ�À�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦

القراءة الشمولية عند الناقد حسن المنيعيحتدثنا عن  العنصر األخيرالغربية ويف 

ƨȈǏƢŬ¦�ǾƫƢǿ�ǲǠǳÂ�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�̈ ¦ǂǫ�ȆǿÂȆǬȈǬū¦�ƾǫƢǼǳ¦�ȏ¤�Ƣđ�Ǧ ǐƬȇ�ȏ.

عند رجل فنان كرس حياته خلدمة الفن الدرامي  فقد وقفنا المبحث الثانيأما يف        

 النقدية فكتاباته" محمد الكغاط"وهو الناقد املبدع تأليفا وممارسة ونقدا على مستوياته 

حتركنا يف متحركاته ، فتجعلنا نعيش مجالياته و فر فنية جتول بنا عامل املسرحرحلة ستعترب 

بطرح تساؤيل كتابة فنية واعية ترتكز على منهج مبسط للقضايا والظواهر، من خالل  

بالثقافة املسرحية ومقتنع به وعاشق له كما تشهد كتاباته منطلق من ذات ناقد متشبع 

اتضحت فيه معامل النقد  الذي" املسرح وفضاءاته"على كتابه  ونركز بالضبط ،النقدية

الناقد حممد الكغاط من خالل القسم الثالث من الكتاب الذي وضع فيه قراءة  عند

ة الممسرحة عند ءالقرا" نعنون املبحث بـ ارتأينا أن ومن هذا املنطلق دراماتورجية 

 العنصر األول أعطينافهذا املبحث إىل أربعة عناصر  فقسمنا" الناقد محمد الكغاط

التحليل "كعنوان لنقدم   "الخطاب المسرحيالعملية الدراماتورجية في  "عنوان 

العنصر  ننتقل بعدها إىلو  ر الثانيالعنصيف  "الدراماتورجي عند محمد الكغاط

اليت  "سهرة مع أبي خليل القباني"التجريب القرائي لمسرحية  يف حديثنا عن الثالث

العنصر يف  لننتهي" املسرح وفضاءاته" خالل نفس الكتابمن حللها حتليال دراماتورجيا 

  .قراءته للمسرح يفالناقد حممد الكغاط  هالذي اعتمد المنهجإىل  األخير

النماذج األكثر حضورا يف النقد تطرقنا إىل منوذج آخر من  المبحث الثالثويف       

، وهو منوذج نقدي مسرحي أكادميي واألكثر حضورا املسرحي، وخباصة يف اجلهة الشرقية
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عامة اجلهة الشرقية  يف أو وفعل الكتابة الدرامية يف مدينة وجدةفعل القراءة  تأسيسيف 

الخطاب المسرحي "حيث اخرتنا " مصطفى الرمضاني" أال وهو الناقد الدكتور

ففصلناه يف ثالث هلذا املبحث موسوم ناو كعن" النقدي عند الناقد مصطفى رمضاني

،)ثةمن التأسيس إىل احلدا: احلركة املسرحية بوجدة( :فمن خالل كتابه املشهور ،عناصر

 ميهقدبت جند الناقد مصطفى رمضاين ينطلق من تاريخ املسرح بوجدة منذ بداياته حيث

ارتاينا أن حيمل  1995إىل سنة  1907ذاكرة التجربة املسرحية بوجدة من سنة 

الناقد مصطفى رمضاني والتأريخ للحركة "عنوان من هذا املبحث  العنصر األول

ولعل الناقد نفسه كان مهتما بقضايا التنظري يف املسرح املغريب " المسرحية بوجدة

عنا هلذا املوضوع جزءا فوض ،باخلصوص حيث كان من أشد املدافعني عليها وباالحتفالية

مصطفى رمضاني والتنظير الناقد " عنوناه بـحيث  العنصر الثانيثل يف من البحث مت

، وممارسته النقدية يف هذا االحتفالية ، وكذافنا فيه مصطلح التنظريعر ف "لالحتفالية

ونقدم  ثالثالعنصر ال إىللننتقل  )االحتفالية(اجلانب ومدى دفاعه عن هذه النظرية 

المنهج النقدي "لنعطيه عنوان نهج النقدي املعتمد يف قراءة الناقد مصطفى رمضاين امل

  ."عند الناقد مصطفى رمضاني

يف األطروحة والذي اخرتنا فيه منوذجا  التطبيقيالفصل وهو  الفصل الثالثأما      

كامنوذج لدراستنا التطبيقة  "الناقد عبد الرحمان بن زيدان"متميزا أال وهو الدكتور 

فقسمنا هذا " -  اانموذج –الناقد عبد الرحمان بن زيدان " فومسنا هذا الفصل بـ

عبد الرحمان بن الناقد  "المبحث األول بـ الفصل إىل أربعة مباحث، حيث عنونا

كيفية قراءة الناقد للمسرح مربزين   إىلحث فتطرقنا يف هذا املب "حزيدان وقراءة المسر 
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كتاباته، ل مدخالالذي يضعه دائما السؤال النقدي  به قراءته انطالقا من تأهم ما تتميز 

" عند الناقد بن زيدان مفاهيم وأسس قراءة المسرح" ىلإمث انتقلنا يف املبحث الثاين 

فكان المبحث الثالث  أما يفقضية املنهجو ،قضية املصطلحو ةالقراءة املنتجإىللنمر 

 انطالقا مناليت عاجلها الناقد يف مقاربته " قضايا التجريب المسرحي" حديثنا عن

التجريب ومساءلته للمسرح العريب، كما تطرقنا اىل خطابإشكالية التأسيس املسرحي  

لنعرف كيف نظر الناقد   المبحث األخيرحقها يف  المسرحيقضايا التنظير  لتأخذ

زنوبيا في موكب " ملسرحيةقراءة تطبيقية وفضال على ذلك فقد أضفنا  التنظريقضية اىل 

وكأي ف قدمها الناقد موظفا فيها الرتاث بكتابة واعية، وأخرياليتجربة تأك" الفينيق

اليت توصلنا إليها من خالل  النتائجأهم تضمنت  بخاتمة األطروحةختمنا هذه حبث 

يصيب وخيطئ أثناء حث أن اال بد ألي بو ن تشفع لنا، أهذه الدراسة النقدية اليت نتمىن 

  . اهللا الفوز باألجرين إن أصبنانسأل و  فإن تعثّرنا فحسبنا أنّنا حاولنامراحل حبثه 

نشكر اهللا على نعمة الصحة والعقل ونعمة البحث العلمي مة دويف ختام هذه املقّ 

��Ʈ ƸƦǳ¦�ǺǷ�ǞǓ¦ȂƬŭ¦�®ȂȀĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼǳ�ƅ¦�½°ƢƦȇ�À¢�śǴǷ¡�ƢǼǳ�ƢǿƾǷ�Ŗǳ¦ نتّقدم كما

كان له الفضل الكبري ملا   الذي" ادريس قرقوى" الدكتورواالمتنان لألستاذ اجلزيل  بالشكر

ُتسُخر اليت كما نشكر له انتصاره الدائم للبحوث األكادميية  ،وصلنا إليه من مستوى

للدكاترة ، كما نتقدم بالشكر إبداعًا ونقداً  املسرح العريب واملغاريبها خلدمة هودَ ج

لنا ويصلحوا ما  او أوا عناء القراءة والسفر من أجل ان يقر لفذين تكلاملناقشني لنا وا

عبد القادر قندسي والدكتور عزوز الدكتور الدين اهلناين، الدكتور صالحه نذكر إ يتوجب

ألهل املغرب  والشكربن عمر والدكتور خلضر منصوري والدكتور بوعالم ميباركي 



  ةــدمـمق

 ش

�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�ǂǯǀǳƢƥ�ǎو واألساتذة املغربيني الذين استقبل ŵÂ�¾ƢƦǬƬǇ¦�ǺǈƷ¢�Ƣǻ

لكل من متىن لنا ا وإخواننا يف املغرب و نؤ بن زيدان وأصدقاعبد الرمحان تور كشكري والد 

ومن ساعدنا  والكتب بالتوجيهات واإلرشاداتوقف معنا وشجعنا و التوفيق يف العمل 

ولكل من علمين حرفا منذ أن فتحت  واألساتذةوالشكر الكبري لألهل  بالدعاء ولو

يف تعليمي وتثقيفي وتشجيعي لصعود سالمل الفضل عيناي على الدراسة فكان هلم 

  .                                                                  العلم

  علواني فاطمة 

  2016بريل أ                                                                     
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:تمهيـد

أقدم  ترتبط منطلقات املمارسة اإلبداعية بالتجربة اإلنسانية، ويعد املسرح أحد

األشكال التعبريية اليت مارسها اإلنسان واختذه وسيلة ليعرب من خالله عن تطلعاته اجتاه 

Ǿƥ°Ƣš �ǲǬǻ�¾ÂƢŹ�Ʈ ȈƷ��Ƣē¦ŚǤƬǷÂ�̈ ƢȈū¦  وهو ليعكس مستواه الفكري واالجتماعي

�ǂƻ¡�ƾƷ¢�Ŀ�²(:ممارسة طقوسية، كما يشري الناقد يونس الوليدي °ƢŤ�² ȂǬǗ�ƢĔ¤

.1)بإمكان اإلنسان أن ميارس فيها إنسانيتهاألمكنة اليت الزال 

لقد وجد املسرح لتقييم الواقع اإلنساين وحماولة معاجلة قضايا اإلنسان من زاوية  

نقدية، خماطبا الوجدان الشعيب متمثال مواقفه وحاالته، إذ لطاملا اعترب املسرح أكثر 

 إىلزق اإلنساين، واألقرب الفنون جتسيدا للحياة اجلمعية احلية، واألكثر تعبريا عن التم

ومبا أن املسرح هو حماكاة للعامل، فإن فهمه يتطلب خطابا معرفيا الوجدان اجلماعي،

اه، كما أن الظاهرة املسرحية ترتبط بالعديد من خبايو واصفا وعاملا يستقرأ دالالته 

الفنون، وجماالت اإلبداع الرحبة، ففي املسرح جند التشكيل، والرقص، واملوسيقى، 

والعديد من فنون التعبري األخرى وقد عرفت لفظة املسرح دالالت عدة عرب ... واألدب

التاريخ اإلنساين، تتأتى من خالل تنوع وتعدد النظرة إىل هذا الفن، إذ استخدمت كلمة 

ويعترب أرسطو فنون الشعر اليت تقوم (مسرح للداللة على شكل من أشكال الكتابة، 

رتاجيديا قادرة على حتقيق احملاكاة من خالل الفعل، وقد كان على احملاكاة كامللحمة وال

والعلوم الفرجة بني املسرح واألنرتوبولوجيا ـ كتاب مجاعي منشورات كلية اآلداب " املقدس والفرجوي يف الليلة العيساوية"انظر يونس الوليدي  -1

  . 31ص  2002 1طاإلنسانية بتطوان،
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ذلك وراء النظرة اليت حتكمت لفرتة طويلة بالنقد الغريب حيث اعترب املسرح جنسا من 

.1)األجناس األدبية

قسم أرسطو العمل تشكل احملاكاة األرسطية أوىل التنظريات الفعلية للمسرح، إذ

ƢĔ¢�ȄǴǟفعرف الرتاجيديا(الدرامي إىل نوعني أساسيني مها الرتاجيديا والكوميديا، 

�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǲǰƥ�ƨǟȂǨǌǷ�ƢĔȋ�ƨǠƬŲ�ƨǤǳ�Ŀ�śǠǷ�¾ȂǗ�Ǿǳ��Ǿƫ¦̄�Ŀ�¿ƢƫÂ�®ƢƳ�ǲǠǨǳحماكاة

ه أنواع التزيني الفين، كل نوع منها ميكن أن يرد على انفراد يف أجزاء املسرحية، وتتم هذ

�²احملاكاة يف شكل درامي ال يف شكل سردي Ƣǻȋ�̈ƢǯƢŰ��ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȇƾȈǷȂǰǳ¦�» ǂǟÂ��

هنا كل أنواع القبح، وميكن أردياء أي أقل منزلة من املستوى العام، وال تعين الرداءة

تعريف الشيء املثري للضحك بأنه الشيء اخلطأ أو الناقص الذي ال يسبب لآلخرين أملا 

اع الكوميدي املثري للضحك مثاال يوضح ذلك، ففيه قبح وتشويه أو أذى، ولنأخذ القن

وهذا ما أدىل به الدكتور إبراهيم محادة يف تعريفه . 2)ولكنه ال يسبب أملا عندما نراه

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢǷ¦°ƾǴǳ) كلمة يونانية األصلDran ،ومعناها احلريف يفعل، أو عمل يؤدى

إىل معظم لغات أوربا والكلمة  Dramaمث انتقلت الكلمة من اللغة الالتينية املتأخرة 

تعين مدلولني، أوال، النص املستهدف عرضه فوق خشبة املسرح أيا كان جنسه، أو لغته، 

املدلول الثاين  ويتقلد أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل ونطق الكالم، أما

فالدراما تعين املسرحية اجلادة ذات النهاية السعيدة أو األسيفة، واليت تعاجل مشكلة هامة 

.3)عالجا مفعما بالعواطف، على أن ال يؤدي إىل خلق إحساس مأساوي

، ص 1997، 1حنان قصاب، ماري إلياس، املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، طينظر،-1

422.
.88، ص، ترمجة الدكتور إبراهيم محادة، مكتبة األجنلو مصرية، أرسطو، فن الشعرينظر  -2
.113، ص 1985محادة، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية، دار املعارف، إبراهيم  -3
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  :مفهوم الظاهرة المسرحية-1

ة لقد تعددت معاين هذه الكلمة يف أوربا مع جتدد العصور من احلضارة اليوناني

بل  إىل الرومانية، فالقرون الوسطى فالعصر احلديث ما أدى إىل تعدد املدارس والرؤى،

 إىلالتغريبية  إىلوتفرعت العديد من التنظريات والنظريات للمسرح، من احملاكاة األرسطية 

ما بعد الدراما، وتعددت النظريات بتعدد فنون  إىلمسرح القسوة  إىلسرح الفقري امل

العرض املسرحي والسياقات التارخيية اليت حتكمت يف إنتاجه، وظل األفق الذي حتكم يف 

نظرية جامعة، وإطار منهجي ومعريف قادر على بلورة  إىلهذه االجتهادات الوصول 

  . مفهوم الظاهرة املسرحية

أربعة مراحل  إىلوإمجاال يقسم ماري كلود هوبري تاريخ تشكل الظاهرة املسرحية 

هذه  ة،أساسية، املرحلة االغريقية واملرحلة الكالسيكية ومرحلة الدراما واملرحلة املعاصر 

املراحل اليت توازي سياقات جمتمعية عرفت حضور دميقراطية أثينا، وملكية مطلقة ومرحلة 

وضمن هذا السياق شهدت املقاربة للظاهرة املسرحية  ،1)حلة املعاصرةثورية انتهاء باملر 

مجالية التلقي، ثالث مقاربات  إىلالفن والتمثيل  إىلتنوعا، من حتليل النص الدرامي، 

أساسية حتكمت يف تشكل املسرح عرب مساره التارخيي الطويل، وتتجه الباحثة والناقدة 

أننا نتفهم (املسرح، نظرا لطبيعته الداخلية معتربة  اعتبار صعوبة قراءة إىلآن أوبرسفيلد 

الصعوبات النظرية اليت تواجهنا، ليس فقط ألن سيميائية املسرح شفافة وخادعة، ولكن 

نظرا ألن املمارسة املسرحية معقدة وجتعلها يف مقدمة املواجهات مع األنرتوبولوجيني 

.2)والتحليل النفسي واللسانيات والسيميائيات والتاريخ

1- Marie claude Hubert, les grandes théories du théatre, Ed. Armand colin, paris, 1998,p7.
2 - Anne Ubersfeld .lire le theater 1, edition berbini, 1996, p7.
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؟ أو مقاربته،   وفق هذا املنحى يطرح السؤال هل جيب التخلي عن قراءة املسرح 

كما فعل كثريون يف مراحل تارخيية معينة، كشكل أديب؟

تقدم أوبرسفيلد مفاتيح أولية لطرق وأساليب مقاربة املسرح، إذ تطمح اىل رهان 

املمارسة النصية ولكن  استقرائي يروم حتديد سنن القراءة واليت ميكن، ليس فقط، إضاءة

تنتهي و  ،)1توضيح العالقات اليت توحد هذه املمارسة واليت تتطور اىل ممارسة التمثيل

أوبرسفيلد اىل أن املسرح فن معقد، وهو ما يوازي تصور ناقدة أخرى، متخصصة يف 

أن اخلطاب حول الفن ال (اجلماليات املسرحية، هي كاترين نورغيت، واليت تشري اىل 

فاجلماليات احلديثة حتاول أن تتجه اىل  نظريات اليت قاربت الفن من كليته،عن اليفرتق 

أبعد من خطابات اجلماليات، إذ تشمل األشياء واملوضوعات واألشكال بشكل يتعامل 

مع الفن كممارسة ضمن املمارسات الفنية، يف أبعادها التارخيية واالجتماعية والسياسية 

2.)وااليديولوجية

أخرى تتساءل كاترين نوغريت ماهو املسرح؟ إذ تعترب اجلواب خمتلف ومن جهة 

حبكم طبيعة الظاهرة املسرحية واليت تقوم على مواجهة بني النص والعرض، لذلك 

تشكك الناقدة يف كون تعريف املسرح ظل تارخييا رهني بأحد تفريعاته وأحد مكوناته، 

عرض، واحلال أن التعريف كما مرة من خالل النص الدرامي، ومرة أخرى من خالل ال

حتدده، نوغريت، جيب أن يرتبط بكليته، وهو السر الذي جعل تعريفات املسرح ختتلف 

  .وتتغري تارخييا ضمن سياقات خمتلفة

1 - Ibid p7.
2 - Catherine Naugrette. L’esthétique théâtrale, Arnaud colin, 2010, p9
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وعلى هذا األساس، تنبع احلاجة اىل خطاب مجايل قادر على جتاوز هذه 

وبالبعد " األديب"نصي املنظورات اليت ارتبطت، ومن خالل مدارس واجتاهات، بالبعد ال

يف أفق تشكل خطاب مستقل، يؤشر من جهة على شعرية النص، ،"البصري"الركحي 

ومن جهة ثانية على نظرية العرض وهو ما سيستجيب وفق هذا املنظور، اىل ما تعرب عنه 

�ǲŪ�ǪȈǫ®�ǎ ȈƸŤ�ǺǷ�ƨǷƢǠǳ¦�ƢēƢũ�ȆǬƬǈƫ�¬ǂǈŭ¦�©ƢȈǳƢǸŝ��ƪ Ȉǣ°Ȃǻ�ƨȈǳƢǸŪ¦�̈ƾǫƢǼǳ¦

إذن، ال ميكن أن جند حول املسرح من اإلغريق اىل اليوم،اليت تشكلت سابقا اخلطابات 

نظرية كونية للمسرح، أو على األقل نظرية شاملة متكننا أن نقارب الظاهرة املسرحية يف 

ومن هنا، قدرة الظاهرة املسرحية على . استقاللية تامة على باقي الفنون األخرى

العقول اإلنسانية، حىت أصبحت السيميولوجيا استدعاء مفاهيم ونظريات من مجيع 

واألنرتوبولوجيا اليوم، تنضافان اىل هذه احلقول املعرفية اليت تساهم يف فهمنا للظاهرة 

  .املسرحية

 :قضية المنهج وتنوع قراءة المسرح-2

زئبقية مفهوم املسرح جعل من سؤال قضية املنهج لقراءة الظاهرة املسرحية من 

بقوة يف اخلطاب النقدي، بل صاحبت مسألة تنوع قراءة املسرح اإلشكاليات احلاضرة 

وتعدد قضايا املنهج تشكل املمارسة املسرحية عرب العصور، وأصبح املسرح يرتبط ضمن 

�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǾȈǧ�½ǂƸƬƫ�Äǀǳ¦�¼ƢȈǈǴǳ�ŅƢǸŪ¦Â�ȆǠǸƬĐ¦�½¦ǂū¦�ǺǷ�ǶȀǷ� Ǆŝ�ǾǴǰǌƫ�°ƢǈǷ

ضية املنهج والقراءة ضمن فرادة معينة، أو املسرحية، وال ميكننا أن جند تأكيدا جزافيا لق

منوذج كوين حمدد، بل لقد استطاع املسرح أن يبين جزء مهما من إشكالياته النظرية 

واملعرفية يف خضم هذا التجاذب بني مدارس واجتاهات ونظريات تراكمت عرب العصور 

  .من خالل ما أفرزته املمارسة املسرحية
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املسرح ظاهرة اجتماعية، وليدة احتياج مجعي أن (ىل إيشري الناقد حسن عطية 

، وهو ما يفيدنا يف تأكيد 1)يتطلب حدوث هذه الظاهرة ويطورها يف االجتاه الذي يريده

عدم قدرة املسرح على بلورة منهجا فريدا يستطيع من خالله الناقد أو الباحث 

استخالص ترسانة حمددة من املفاهيم القادرة على استقراء فعلي للظاهرة املسرحية، ولعل 

سياق أكثر انفتاحا على خمتلف اخلطابات  إىلانتقال هذه األخرية، من السياق املسرحي 

  .خريأحتول االهتمام باملسرح ضمن تفاعله مع خطابات  إىلهو السياق الثقايف، أفضى 

يعترب املسرح فنا مركبا، وهو ما جيعله حاضنا للعديد من اخلطابات واألشكال 

التنوع والتعدد الفين واجه النقد (الفنية املتعددة، لذلك يشري الناقد حممد فراح أن هذا 

ة من املشاكل املنهجية متثلت يف كيفية التوفيق بني كل هذه املسرحي يف البداية جمموع

، وحني نقوم حبصر أهم )2األشكال الفنية، ويف البحث عن مناهج نقدية مالئمة

االجتاهات والنظريات اليت عرفها املسرح الغريب، على امتداد مساره الطويل، تنكشف 

تنوع القراءة املسرحية، أمامنا بعضا من أهم القضايا اليت ارتبطت بسؤال املنهج و 

  .خصوصا عندما يتعلق األمر بتناول املسرح عرب مسارات تشكله الطويل

ولعل الصراع الذي شهده املسرح بعالقته باألدب، وحصر الظاهرة املسرحية 

داخل اخلطاب األديب، جتيب على جزء من هذا اإلشكال املزدوج، ومع تطور الظاهرة 

عوات واملناهج النقدية اليت تشري اىل ضرورة التخلص بدأت تتبلور بعض الد(املسرحية 

من سلطة اللغة، وتلح على ضرورة االبتعاد عن مفهوم أدبية املسرح وإحداث طالق 

§ ®ȋ¦Â�¬ǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǛ�śƥ�ȆƟƢĔ3( فالوعي باستقاللية الظاهرة املسرحية بدأ يرتسخ من ،

  .10ص 2013يناير ) 87. (مجاعي/ كتاب العريب ـ املسرح العريب مسرية تتجدد" املسرح العريب هل تعرف هويته؟. حسن عطية  -  1
.23ص.  1/2000النقدية، دار الثقافة طبني أسئلة الكتابة االبداعية واملمارسة : سرح املغريبامل. حممد فراح -2
.23السابق ص املرجع  ،سرح املغريبامل. حممد فراح -3
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جلمالية، ومن خالل متييز خالل الوعي بإدراك الظاهرة املسرحية وخصائصها الفنية وا

.اخلطاب املسرحي عن باقي اخلطابات، خصوصا األديب

أصبح اليوم ال يعتمد على منهج واحد، بل جنده يأخذ من (إن النقد املسرحي 

هذا العلم أو ذاك املواضيع واملناهج اليت تتالءم مع اخلصائص املوضوعية للفن املسرحي 

هذا التطور ساهم  ،)1ر إليه كفن مستقلومع التصورات اجلديدة اليت أصبحت تنظ

بشكل الفت يف تطور اخلطاب العامل حول املسرح، وأعطى للجوانب املتعلقة باملنهج 

�ȄǴǟ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǺǷ�ƪ ǴĔ�©Ƣȇǂǜǻ�̈°ȂǴƥ�Ŀ�ǶǿƢǇ�Řǣ�ȆƟ¦ǂǬƬǇȏ¦�Ƥ ǻƢŪƢƥÂ

ي اليت أحد أهم الصياغات النظرية املهمة اليوم، وه" الدراماتورجيا"اخلصوص، وتشكل 

للفنون املسرحية اليت تسعى اىل وضع مبادئ ) أو شعرية(بتقنية (ومسها باتريس بافيس 

.)2بناء املسرحية

وكل األشكال " أرسطو"شعرية "وإذا كانت الدراماتورجيا الكالسيكية حتيلنا على 

فإن الدراماتورجيا احلديثة  ،3)املسرحية املغلقة اليت تقوم نصوصها على متاسك داخلي

انفتحت على كل الفرجات املسرحية يف تعدد ما تطرحه من رؤى وأساليب وصيغ 

اإلخراج املسرحي الذي هيمن  إىلوانتقل االهتمام من أدبية املسرح  وقوالب إخراجية،

على اخلطاب املسرحي، وأعاد لسلطة املخرج حضوره وحرر الدراماتورجيا من كل تنميط 

Đ¦�ƶǈǧÂ�Äǀǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǺǷ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ��ƢȀƦȈǳƢǇ¢�̧ȂǼƫÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�®ƾǠƫ�¿ƢǷ¢�¾Ƣ

�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƢēƢȈǠƳǂŠ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǾƬǧǂǟاليوم، جييب يف جزء منه، على إشكالية  إىل

.24املرجع نفسه، ص-1

ترمجة وتعليق  ،الدراماتورجيا اجلديدة األشكال اخلاصة بطالئع األلفية الثالثة ،ضمن كتاب" الدراماتورجيا، وما بعد الدراماتورجيا"باتريس بافيس  -2

  .12 ص – 1،2014ط - لدراسات الفرجة منشورات املركز الدويل ،خالد أمني وسعيد كرميي

كتاب مجاعي منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة   -خالد أمني وسعيد كرميي الدراماتورجيا اجلديدة األشكال اخلاصة بطالئع األلفية الثالثة  -3

  .42 ص – 1/2014ط -
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�Ƣǿ°ȂǜǼǷ�ǺǸǓ�ƾǠǬƫÂ��ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�ƢȀǸȈǿƢǨŠ�́ ƢŬ¦�ƢȀƟƢǼƥ�®ƾŢ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨȇǂǜǻ�§ ƢȈǣ

  .العلمي واملعريف للمسرح

وعي علمي باملمارسة (ويعد النصف األول من القرن العشرين، مرحلة تشكل 

املسرحية بالغرب، من مؤشرات هذا الوعي إدماج أطروحة العرض ضمن خطاب 

.1)التجريب، وتأسيس ترسانة نظرية ومفاهيمية جديدة مرتبطة بنص العرض

نظرية وديكتاتورية املؤلف كانت مدعمة  بال" النص"التحرر من سلطة ان 

مع انتعاش (تشكل وتزامن " سلطة العرض" الفلسفية، إذ أن بلورة هذا الوعي اجلديد بـ

�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȏ¦�Ƣǿ°®ƢǐǷÂ�Ƣē¦°ƢȈƫ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ȆǬƬǴƫ�©ƢȇǂǜǼƥ�ȆǨǈǴǨǳ¦�§ ƢǘŬ¦

.2)عند فكرة رفض أي حقيقة مطلقة

كل من وهناك مناذج كثرية من االجتهادات الغربية  نذكر منها اجتهادات   

شكلت اجتهادات جوردن  (جوردن كريج واودرلف أبيا وبرخيت وستانسالفسكي فقد 

كما    ،كريج وأبيا مثال، منوذجا السرتاتيجية حترير اخلطاب املسرحي من سلطة األدب

كان الجتهادات ستانسالفسكي وبرخيت األثر العميق على مسار املسرح الغريب من 

حيث بىن كل منهما أسلوبه وفقا لكتابة جديدة  خالل طرائق إعدادمها للنص الدرامي،

اىل فكرة وأفق للكثري من اجتهادات " مسرحة املسرح"، وحتولت 3)للنص املسرحي

املسرحيني، طوروا من خالهلا أساليبهم ورؤاهم اإلخراجية، ابتداء من برخيت لربوك 

�ƢǨǘǠǼǷÂ�ȏȂŢ�ƨȈƳ°ȂƫƢǷ¦°ƾǳ¦�ǶēƢƷŗǬǷ�ƪ..لشاينا، ألرطو،لكانتور Ǵǰǋ�ƢǸǯ��ł¦

جديدا يف تاريخ املمارسة املسرحية، وهذا ما نبه به الناقد حسن املنيعي إذ أصبح 

  .10ـ ص 1/2010ط –مكاتب ابن خلدون بين مالل، دار التوحيدي  ".املسرح املغريب من النقد اىل االفتحاص" .بو العالحممد أ -  1
  .صن املرجع نفسه، -2
  .12 رجع السابق ـ صم ."املغريب من النقد اىل االفتحاص املسرح."حممد أبو العال   -  3
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، فإشكالية 1)التأريخ للمسرح احلديث هو تأريخ خلطاب متمركز بامتياز حول العرض(

اضح يف كتابات املخرجني ال يف كتابات املؤلفني املسرح الغريب قد تبلورت فعال وبشكل و 

  .    الدراميني

بأنه النور املسرح حسب ما ورد يف معجمه األديب يعرف الدكتور جبور عبد

يعاجل املسرح املوضوعات الشائعة يف الفنون األدبية األخرى، وخباصة القضايا املتعلقة (

يعتمل يف داخله من مشاعر وأحاسيس بطبيعة اإلنسان، وما يصدر عنه من أفعال، وما 

وأفعال، ويفرض يف هذه القضايا على اختالف أنواعها، أن يكون هلا أصداء وترمجات 

وقد تطور املسرح شعريا مت اىل أصبح نثريا، ويف . خارجية قابلة لإلظهار على املسرح

جم جلي من خالل طباعهم، واملرت املسرحية فإن األشخاص وحدهم يقومون بالعمل املت

أقواهلم ومواقفهم، وليس فيها شيء من السرد املوضح، أو املمهد أو امللخص، بل   عنه

كل ما تتوصل إليه هو ما نستنتجه من احلوار، أو املمهد أو امللخص، بل كل ما نتوصل 

إليه هو ما نستنتجه من احلوار، أو مناجاة النفس، أو املالمح أو النربات، أو تفاصيل 

تكز االنتباه يف الشخصيات اليت تتعارض وتتناقض أو تتوافق، ومع املسرح وزخارفه، فري 

ذلك فإن الشعور الذي حنس به هو أنه ما نراه أمامنا هو احلياة، أو جزء منها، وهذا ما 

.2)مييز املسرح عن سواء من الفنون األدبية األخرى

هل ميكن احلديث عن مفهوم للمسرح كمفهوم حمدد، يشري الناقد سامل 

أن اإلجابة بنعم سيكون اختزاال ملفهوم املسرح بذاته، مادام مفهومه هذا ال (دي اكوين

وكأن التحديدات تكون مدعاة لاللتباس . يعطي ذاته مبثل هذه الرغبة يف التحديد

.15، ص نفسهاملرجع   -  1
.1979، 1بريوت، ط/دار العلم املاليني" املعجم األديب"عبدالنور، انظر حيدر  -2
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كما أن . احلاصل يف املفهوم، يف حني يغيب اجلانب املوضوعي لتماهي املسرح

تتوخى النعت ملمارسة من ممارساته  اإلضافات ال تعطي مفهوما للمسرح، بقدر ما

وكذا املسرح اإلليزابييت، ..املسرح االغريقي، املسرح الروماين، املسرح العريب: املتعددة

.1)مسرح القرون الوسطى

هذه النعوت واإلضافات يعتربها الناقد اكويندي، ليست نعوتا للمسرح الذي 

وتنساق العديد من اخلطابات  ،يتضمن جوهره يف معطى اللحظة اليت وجد فيها ليس إال

واالجتهادات ملنظرين ونقاد وباحثني يف اعتبار مفهوم املسرح يشرتط بالنسق الفكري 

ƨȈǇƢǇ¢�ƨȈƴȀǼǷ�ƨǜƷȐǷ�±Őƫ�ƢǼǿ�ǺǷ��ƢǷ�ǞǸƬĐ�ĿƢǬưǳ¦Â�ȆǠǸƬĐ¦Â : أن املسرح خاضع

 ممارسته كقناعة فكرية ومجالية يفرضها معطى عصرها على(للحظات وجوده اليت هو 

.2)املستويني االجتماعي والثقايف ويف شرطهما التارخيي مبا مها تطورا لبناء املفهوم ذاته

املسرح ظاهرة إنسانية بامتياز، وهو ما جعل من املفهوم ينبين ويتجدد باستمرار 

ويصبح مفهوم املسرح يوازي حراكه الداخلي، يتطور بتطور ،يف ظل حركية بناء متجددة

اربه فهو مفهوم يبين نفسه باستمرار دون توقف، ومن مث توقفنا جتربة  ممارسيه وحركاته وجت

عن مرحلة وعي مشروطة بـ  س يف املرحلة اليونانية، حيث نتجكل من سوفوكليس ويوربي

ن تطور املسرح أضحى مشروطا بتطور املعطى التارخيي أاليونانية، " سلطة املدينة"

أرسطو الرتاجيديا وخصائصها حتولت  واالجتماعي للمجتمعات اإلنسانية، وحني حدد

مع يوربيدس اىل مفهوم آخر هو الدراما وهذا ناجم على اجلدل الذي قام حينها بني 

  .سوفوكل ويوربيدس ملفهومي املسرح

.7، ص2000، 1، منشورات مجعية أسفي للبحث والتوثيق، ط" سلطة املسرح"ندي يانظر سامل اكو  -1
.9، ص املرجع نفسه -  2
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ويعترب املسرح موقعا متخيال مرئيا ومدركا بشكل ملموس، كما تشري أوبرسفيلد، 

ƾǠƥ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƨƳǂ¦�يستمد هذا املوقع يف املسرح من عملية الف(حيث 

وكلمة املسرح هنا ظاهرة مركبة من نص وعرض واليت جنملها يف حمكي .. سيكولوجيا

، إن جزء من تركيبية املسرح جيعلنا ننتبه اىل بعض من تركيبية القراءة، 1)العرض املسرحي

مجيعها  وقراءة املسرح على هذا األساس تتجانس خالله العديد من النظريات واليت تتجه

  . اىل حماولة اإلجابة على جزء من إشكاالت التعريف واملنهج واملفهوم

uneممارسة للكتابة"هي سريورة إذن، جعلت من املسرح  pratique

d’écriture وممارسة للعرض املسرحيune pratique de

représentationالثنائية الشائكة اليت فجرت خمتلف النظريات  ، ولعل هذه

فكرية وأدبية وفنية (��ÂŚǇ�ƢĔ¢�ƢǸǯ°2�̈)املسرحية احلديثة الساعية اىل تبديد هذا التباين

�ǂǔƸƬǈȇ�ǾǻƜǧ�ǽ®ȂƳÂ�Ŀ�ƾǬǼǳ¦�¦ǀǿ�ǺǠǷ¢�ƢǸǴǯÂ��ƢǿƾȇƾƳÂ��ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ���ƢēƢǷȂǜǼǷ�ƲƬǼƫ

�ǆبدايات هذه السريورة اليت تبدأ مع الشعريات الكالس ȈǳƢǗȂǘǇ°¢�Ƣđ�ȄǇ°¢�Ŗǳ¦�ƨȈǰȈ

.3))فن الشعر(أسس هذه السريورة التنظريية يف كتابه 

استطاع النقد أن يفرز منظومات نقدية ومفاهيمية امتحت عمليا، من لقد 

التطور الذي مس العلوم اإلنسانية، وهكذا انفتح اخلطاب والتفكري يف املسرح على 

.وسوسيولوجية، ونفسية، وأنرتوبولوجيةحقول سيميولوجية، ولسانية، وبنيوية، 

  .16 ـ ص1/1999والتواصل الفين واألديب، ط ـ إصدارات أمنية لالبداع" مقاربات يف العرض املسرحي: املتخيل املسرحي"امل اكويندي ـس -  1
جمموعة من الباحثني من البلدان " نقد املسرح العريب البوصلة واملرساة."توطئة عن راهن النقد املسرحي العريب ضمن كتاب  .لطيفة بلخري  - 2

.79، ص1/2012ط  ،العربية، منشورات اهليئة العربية للمسرح، الشارثة
.38، صالسابق  املرجع" نقد املسرح العريب البوصلة واملرساة."راهن النقد املسرحي العريب ضمن كتاب  عن ،لطيفة بلخري  -  3
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نظام أنظمة، أو ما يصطلح عليه يف أدبيات النقد املسرحي، بأنه (يعد املسرح 

، 1)فن مركب، مادام يعتمد يف مكوناته على جمموعة من الفنون من ضمنها األدب

أكثر كثافة يف "وحني ميز الناقد روالن بارت املسرح عن األدب باعتبار املسرح 

، فألن املسرح انفتح دائما على جممل اخلطابات، مما جعل طابعه الرتكييب "ماتالعال

ومادام املسرح يرتبط بفعل  كثر تداخال ألنظمة الفنون األخرى،يضعه ضمن الفنون األ

laاملسرحة "املشاهدة، وهو خاصية متيزه عن األدب، فإن جوهر حتققه يرتبط بفعل 

théâtralité."

  املعطى كيف ميكننا حتديد السمات العامة للخطاب املسرحي؟لكن، وفق هذا 

:يشري الناقد سامل اكويندي ، أن اخلطاب املسرحي تتحدد مكوناته كما يلي

 قف التعبرييةاالنص املسرحي أو املو.

السينوغرافية وهي املعطيات املبثوثة يف النص املسرحي.

عا للعرض املسرحي املعتمد على  اإلخراج املسرحي والذي يعد نظاما عاما وإيقا

كل هذه اخلطابات باعتباره يشكل السياق اخلاص إلنتاج اخلطاب املسرحي 

).باجلمع(

2إننا أمام خطابات مسرحية ولسنا أمام خطاب مسرحي باملفرد(.

وذلك راجع  على هذا األساس، ال ميكن حتديد طبيعة للخطاب املسرحي،

العتبارات تتحكم يف عملية االنتقال من النص اىل العرض اىل التلقي، بالتايل مسة 

االنتقال وقابلية احلركة، جتعلهما مسة حمددة للخطاب املسرحي عموما وهو ما يؤشر على 

.22، صسابق، مرجع "املتخيل املسرحي".سامل اكويندي  -  1
.26ـ مرجع سابق، ص"املتخيل املسرحي، سامل اكويندي -2
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تركيبية املسرح، من جهة، وعلى قدرة املسرح أن يكون نظاما مفتوحا على أنظمة 

  . جهة ثانيةخطابات باجلمع، من 

بالعودة هلذا املسار الطويل من املنجز النقدي الذي حاول مقاربة واستقراء مفهوم       

املسرح، خصوصا يف التجربة النقدية الغربية، يتعمق أكثر استنتاج عدم قدرة اختزال 

يف " املسرح ونقيضه"مفهوم املسرح يف ذاته، لذلك أشار الناقد سامل اكويندي اىل مفهوم 

مفهومني أو أكثر يف إطار نفس العصر واملكان (د قدرة مفهوم املسرح على بلورة تأكي

وسبب هذا االختالف مرتبطا أساسا بالالجتانس احلاصل يف  ،بل يف نفس اللحظة

.1)الرتكيبة االجتماعية والوعي احملصل نتيجتها لدى ممارسي املسرحني أو املسارح

وحني حيافظ هذا املفهوم اىل اليوم على هذه السمة، فألنه ظل مشروطا مبعطاه 

�ƢǷÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°Ȃǘƫ�¼ƢȈǇ�Ǻǟ�«ǂź�À¢�ǺǰŻ�ȏ�Ļ�ǺǷ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�Ȇź°ƢƬǳ¦

فتجربة املسرح امللحمي مع برخيت ن مسارح، وأيضا من نظريات حديثة، أنتجته م

قري مع غروتوفسكي مثال، ميثلون جتارب ملنظورات ومسرح القسوة مع أرطو واملسرح الف

  . ارتبطت كل جتربة بسياقها العام الذي أنتجها" مسرحية"

  :مغربيأثر المرجعيات الغربية على النقد المسرحي ال-3

:التجربة العربية بين التأثر وسؤال الهوية)1

برتمجة  ) مسرح(العامل العريب، فقد بدأ البحث عن معاين الكلمة  إىلعندما ننتقل 

ألرسطو فاختلفت الرتمجة لكلميت تراجيديا وكوميديا عند كل من ابن " فن الشعر"كتاب 

، كما "قوموذيا"، و"طراغوذيا"سينا حيث استعمل يف تعليقاته عل هذا الكتاب كلميت 

.9مرجع سابق، ص" سلطة املسرح"سامل اكويندي   -  1
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�ƪ،1)...وردتا يف النص األصلي ǟȂǼƫÂ�� ƢƴǿÂ�ƶȇƾǷ�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�ƢǸȀǧǂǟ�ǺǷ�½ƢǼǿÂ

ظهر بعض من (تعاريف املصطلحات مبرور السنني إىل غاية القرن التاسع عشر حيث 

رواد هذا الفن يف الوطن العريب، نذكر منهم رفاعة الطهطاوي الذي استعمل كلمة 

العرض، أما  للداللة على مكان " التياتر"للداللة على العرض املسرحي، " سبيكتاكل"

�̧ȂǼǳ¦�¦ǀŮ�ƨǸƟȐǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤���ȏȂȀů�ȄǬƦȇ�̈ǂǷ�¾Âȋ�ƢȀǴǸǠƬǇ¦�ǺǷ�ÀƜǧ�¬ǂǈǷ�ƨǸǴǯ

من الفنون، كما ميكن أن تكون كلمة مسرح مأخوذة من فعل سرّح عنه مبعىن فرج 

.2)عنه

،ومعرفة أشكال اشتغاله ،املسرح هذا كلما فتحنا باب النقاش حول تلقي         

إال ونطرح العديد من األسئلة حول مصادر ومراجع هذا  ،ومصطلحاته مفاهيمه ورصد

وكيف ساهم الفالسفة واملنظرون واملمارسون يف الكتابة املسرحية واإلخراج يف  ،النقد

صياغة األجهزة املفاهيمية اليت تبين النظرية أو تتجاوز نظرية قدمية لتأسيس نظرية 

إال وتكون أمهية معرفته أساسية حني يرتبط  ،نقدوكلما اقرتبنا من إشكالية هذا ال ،جديدة

هذا النقد مبوضوعه الذي هو املسرح، فالنقد موجود قبل وجود املسرح واملسرح موجود  

القارئ، وفعل القراءة يأيت كمخاض بني النقد واملسرح حني يتم جتريب منهجا من قبل 

ƢǠǳ¦�Ŀ�ƨȇƾǬǼǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�² °¦ƾŭ¦�ƢēƾǳÂ�Ŗǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼǷ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƢēƾǳÂÂ�Ń

  .فشكلت مناهج خمتلفة لكل منهج مؤسسه ولكل تأسيس مفاهيمه

  ؟ "املسرح"لكن، قبل ذلك كيف متثل النقد املسرحي العريب مفهوم 

.424، ص ابقس رجعماري إلياس، املعجم املسرحي، م.حنان قصاب، د-1
.424/425مرجع سابق ، ص .ماري إلياس، املعجم املسرحي.حنان قصاب، دينظر  -2
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ظل اخلطاب النقدي العريب مرتبطا باملنجز املسرحي وتراكماته، وكلما كان هذا 

املنجز يشي بأسئلة ويطرح قضايا أساسية، كلما كان اخلطاب املسرحي يبلور بعضا من 

وألن جزء مهما من  ية الفاحصة والقارئة هلذا املنجز،القضايا النظرية واالجتهادات املعرف

ة العربية ظل رهني باعتبارات، منها ما هو ذايت ومنها ما هو تاريخ املمارسة املسرحي

موضوعي، جعل هذه املمارسة ال تنتظم ضمن مسار تصاعدي وغين قادر على إفراز 

جتارب رائدة واجتهادات معرفية، فإن العودة لتاريخ املمارسة النقدية يف العامل العريب 

ته من إشكاالت عرب فية وما شهديكشف ارتباطها الوثيق بتاريخ تشكل املمارسة الثقا

تاريخ النقد املسرحي العريب يقتضي حتديد إشكالية (مسارها احلديث، هلذا فتوصيف 

النقد املسرحي العريب نفسه ضمن إشكالية األزمنة الثقافية العربية اليت سعى فيها 

ىل إإذ سعوا  ،1)املسرحيون العرب اىل البحث عن احللقات الضائعة من هذا املسرح

فعلوا به املنحى التأصيلي للظاهرة املسرحية العربية يف (..ستثمار اخلزان الرتاثي العريبا

، فمدوا جسور التثاقف املمتدة حنو الغرب والنظريات الغربية بزمخها 2)الثقافة اجلديدة

  .املعريف والنظري

 طعوبذلك ظل اخلطاب النقدي املسرحي العريب رهينا ألسئلة التجريب، مل يست

يف املناهج النقدية الذي (وأمام هذا التعدد اهلائل  أن يفرز لنا خطابا حثيثا للمسرح،

.3)تعرفه الساحة الثقافية العربية عرف النقد املسرحي نوعا من التشتت

مرجه سابق، ص" البوصلة واملرساة: نقد املسرح العريب."من منظور تارخيي . توصيفات ومرجعات النقد املسرحي العريب .عبد الرمحان بن زيدان  -1

8.
.8مرجه سابق ، ص،" البوصلة واملرساة: نقد املسرح العريب"،عبد الرمحان بن زيدان  -  2
.26، صابقس، مرجع "املسرح املغريب" .حممد فراح -  3
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إن هذه األزمة املنهجية واملعرفية اليت عرفها النقد املسرحي العريب يف بداياته         

ليات النقدية احلديثة يف على ضوء املناهج واآلمضطرا (نفسه التأسيسية األوىل، وجد 

إلعادة النظر يف تصوراته النقدية سواء على مستوى املوضوع أو املنهج، ونتيجة الغرب،

وعلى ضوء االجتهادات  ،1)لذلك تطورت األداة النقدية املواكبة للحركة املسرحية العربية

اليت رمست حضور املسرح يف العامل العريب عند القرن التاسع عشر، وأخرى تتحدث عن 

 باستنباث للظاهرة املسرحية داخل الواقعما يشي وهو " مسرحية/املاقبل "األشكال 

  .العريب

كما " للمسرح"كل هذه االجتهادات وغريها، مل تستطع اىل اليوم بلورة مفهوما 

ȐƬƻ¦�ȄǴǟ��ƢȀǈǨǻ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǾƫƾǠǫ�Ƣē¦°ƢǈǷÂ�ƢēƢǿƢš ¦Â�Ƣđ°ƢǌǷ�»  إذ

ظلت حمكومة بكيفية دخول هذا املسرح ضمن املنظومة الثقافية والفنية العربية، وكيف 

استطاع، حتت تأثريات وعوامل حضارية وثقافية وفكرية أن يتحرر كقوالب مسرحية 

الصيغة الغربية للمسرح يف العامل العريب، ظل " توطني"فمع  قافية،داخل الرتبة الث" عربية"

.اخلطاب النقدي العريب انطباعيا، مل يستطع التحرر من صيغ البالغة العربية

الرمحان بن زيدان أن أول توصيف لبدايات النقد املسرحي يف يشري الناقد عبد

هو رصد (واج الصيغة الغربية للمسرح الوطن العريب، من بدايات زمن النهضة، وبداية ر 

ما متيزت به بدايات هذا النقد الذي مل خيتلف يف خطاباته عن كل املتابعات اليت 

حيث كانت كل النقود اليت مت إنتاجها بتلق ..الحقت ميالد التأسيس املسرحي األول

  :لذلك جيمل مسات هذه املرحلة كما يلي. 2)إنطباعي تأثري

.28نفسه، ص-1
.11، مرجع سابق، ص"البوصلة واملرساة: نقد املسرح العريب"عبد الرمحان بن زيدان   -  2
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الغية العربية، كانت حاضرة بقوة يف مقاربة العروض املسرحيةالذاكرة النقدية الب.

شيوع قراءة ما يقوله مضمون النص ككتابة تارخيية.

إنتاج خطاب متجيدي حافل بالتقريط واملديح.

وحىت حني حقق العامل العريب تراكمات على مستوى املنجز واملمارسة املسرحية، 

افدا مهما يف املمارسة الثقافية العربية، ظلت إشكالية وأمست الظاهرة املسرحية مكونا ور 

كما وجد النقد املسرحي العريب نفسه منخرطا، سيس فعل قرائي للمسرح حاضرة بقوة،تأ

على ضوء املناهج واآلليات النقدية احلديثة يف الغرب إلعادة النظر يف تصوراته النقدية (

جة لذلك األداة النقدية املواكبة سواء على مستوى املوضوع أو املنهج، وتطورت نتي

.1)للحركة املسرحية العربية

كثريا ما يركز النقد املسرحي العريب على أسئلة اهلوية والتأسيس والتأصيل، وهي 

املوضوعات النقدية املركزية اليت عاجلتها الكثري من الكتابات النقدية يف أفق الوصول اىل 

فقد وضح  لى االجتهادات واخلصوصية الغربية،ز عحتديد مسات وخصوصية عربية تتمي

الذي تبىن ظاهرة " توفيق احلكيم"(الناقد حسن املنيعي هذه احملاوالت عند كل من 

الذي " علي الراعي"وعند " السامر"الذي تبىن ظاهرة " يوسف إدريس"وعند " املقلدايت"

الطيب "وعند " بالتسييس"وعند سعد اهللا ونوس الذي نادى " االرجتال"اقرتح ظاهرة 

، "رتاثال"الذي عصرن " عزالدين املدين"وعند " الفرجة الشعبية"الذي اقرتح " الصديقي

.2)" االحتفال"وعند عبدالكرمي برشيد الذي تبىن 

.28، مرجع سابق ، ص"املسرح املغريب"، حممد فراح -  1
منشورات املركز الدويل " والعريب حسن املنيعي ومسارات النقد املغريب."ضمن كتاب مجاعي . حسن املنيعي ويبقى النقد .يونس الوليدي  -2

.53، ص1/2011لدراسات الفرجة، ط
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للمسرح؟ هل " متأصال"فهل استطاعت هذه االجتهادات أن تتبىن مفهوما          

�ƢȀƳȂƫ�ǲȇȂǘǳ¦�Ƣǿ°ƢǈǷ�®¦ƾƬǷ¦�ȄǴǟÂ�Ƣđ°ƢšÂ�Ƣǿ¦£°�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�§°ƢƴƬǳ¦�ǽǀǿ�©°ȂǴƥ

لعريب؟ اىل أي حد استطاع مفهوم الظاهرة املسرحية يف العامل ا" تأصيل"رائدا استطاع 

مع املسرح " قطيعة ابستيمولوجية"اخلطاب النقدي العريب أن يستقل وحيقق انفصاال و

  الغريب؟ 

هذه األسئلة وغريها تفرتض جدال أن يكون املسرح حيظى، ضمن السياق 

الثقايف العريب العام، بوضعه االعتباري الذي ميكنه من إنتاج منجزه ضمن شروط 

أن العديد من اإلشكاالت  ن التأصيل الكلي للتجربة العربية، واحلالاقات متكن موسي

اليت حتكمت، ليس فقط، يف املنجز املسرحي، بل امتدت اىل السياق الثقايف العام 

واملشروع النهضوي العريب واالنتكاسات املتواصلة للعديد من املشاريع الثقافية العربية، 

وهو ما  شة اليت تعيشها البلدات العربية،مباشر لألوضاع اهل أدى يف النهاية اىل انعكاس

مشروعا غري مكتمل، مادام جيدد نفسه باستمرار، " املسرح العريب"جيعل من سريورة 

  .   ويبين نفسه يف كل مرة

تاريخ النقد يف الغرب سنجد نظريات ومفاهيم ومصطلحات كان وراء  إىلالعودة ب       

ة وعلى رأسهم أرسطو يف كتابه فن الشعر الذي يعترب مفتاحا ظهورها ثلة من الفالسف

من مفاتيح التنظري لألجناس األدبية وممهدا للعديد من التصورات واألرضيات اليت 

ستقف عليها التجارب املوالية يف جمال النقد ويف جمال نظريات األدب، فهو حيمل 

 - أسخيلوس(لثالث املبادئ األوىل لفن املسرح استنادا ألعمال املسرحيني ا

�Ʈ)يوريبيدس -سوفوكليس ȈƷ�ǺǷ�¬ǂǈǸǴǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ƕđ°Ƣš �ƪ Ǵǰǋ�Ǻȇǀǳ¦

 - عرض(قطبني يف الكيان املسرحي  أهمحركتهم اإلبداعية واحتواءها على  اكتمال
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واكبت احلركة حيث  بدأ النقد املسرحي يتشكل وفق املتون املسرحية ه، ومن)مجهور

اإلبداعية، وكانت تعطيها دفعا وسريورة زمنية، استطاع من خالهلا أهل النقدية العملية 

التنظري املسرحي االشتغال على األعمال املسرحية من منظور نقدي، من أجل إثراء 

  .املنتوج املسرحي وتطويره فنيا وفكريا

ا ومن كل املواضيع املتعلقة بالنقد كفاعل معريف يف توليد املعرفة للمسرح السيم       

ل و قبل الغوص يف عمق وان البعد بني أقطاب النقد واملعرفة كالبعد بني الدال واملدلو 

املمارسة النقدية املسرحية ال بد أن نتوقف عند تعريف النقد وعالقة باألدب واملسرح؟

:ƢēƾǬƬǻ¦Â�Ƕǿ¦°ƾǳ¦�©ƾǬǻ: ة منهالكلمة النقد والتناقد واالنتقاد دالالت لغوية كثري        

�ǺǷ�¦ǀǿ�ǲǠǳÂ���Ǌأخرجت م ǣ�ǺǷ�ƢȀǴƻ¦®�ƢǷÂ�ǲȈǏȋ¦�ƢĔƾǠǷ�ƪ ǧǂǟÂ��Ǧ ȇǄǳ¦�ƢȀǼ

نقدت رأسه بأصبعي :مبعىن ضرب، يقال" نقد"الدالالت املتأخرة للكلمة ورمبا كان قبلها 

إذا ضربته ونقدت اجلوزة إذا ضربتها، وقريب منه معىن النقرة، ومن معاين نقد أيضا 

دة، ومنها لدغ احلية، واستعملت الكلمة بعد التقاط الطائر احلب إذا أخذه واحدة واح

ذلك مبعىن اختالس النظر إىل شخص ما ، تقول نقدت إليه، أي اختلست النظر إليه 

بعد هذا اتسع مفهوم كلمة النقد من اخلدش  ،1)حبيث ال يراين ألتعرف على أحواله

جيده  فأصبح يطلق على خدش الكالم، وفصل(النفسي أو املادي إىل اخلدش املعنوي، 

من رديئه، وأصيله من زائفه، مث بعد هذا اختص أكثر بالنصوص اليت حتظى بشيء من 

، وقد شاعت كلمة النقد عند الكثري 2)الصياغة الفنية املتقنة واملوسيقى كالشعر مثال

�ń¤�Śǌȇ�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦�Ǿǻ¦�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�ǂưǯ¢��Ƥ ǳƢưŭ¦Â�§ȂȈǠǳ¦�ǞƦƬƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ

.114، ص 1992، 9ط القاهرة،،مكتبة النهضة املصرية ،أصول النقد األديب ،أمحد الشايب -1
.13، ص2001عثمان موايف، دراسات يف النقد العريب، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، -2
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غري أن النقد يف العصر احلديث مل يعد يكفيه أن يكون ( اجليد والرديء، التمييز بني

وقفا على التمييز بني اجليد والرديء من اآلثار األدبية والفنية ، فقد صار علما تتجاوز 

دراسته األسلوب مبعناه اللغوي، إىل التعرف على منحى الكاتب العام وطريقته يف 

.1)ساسالتأليف والتعبري والتفكري واإلح

تستعمل ) نقد(إن التطور الداليل هلذه اللفظة يف الثقافة العربية ينتهي إىل أن كلمة       

�ƢĔƜǧ�ƨȈƥ°Âȋ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�§ ¦®ȉ¦�Ŀ�ǾǈǨǻ� Ȇǌǳ¦Â��ȆǸǴǟ�ŘǠǷÂ��ŅƢŦ�řǧ�ŘǠǷ��śȈǼǠŠ

تستعمل كذلك مبعنيني  معىن فين ومعىن علمي، ويطلق على النوع األول النقد الفين، 

ا يطلق على النوع الثاين اسم النقد التارخيي ، ومنه قد يكون النقد علما يف جانبه بينم

النظري كالتنظري ألسس عمل أديب كاملسرحية ، وقد يكون فنا من جانبه التطبيقي  

: كدراسة مقتضيات اخلشبة املسرحية وإطارها العام ويف هذا الصدد يقول السل كروميب

له جماله، والنقد التطبيقي له جماله اخلاص به، فال ينبغي  مع إمياننا بأن النقد النظري(

.2)الفصل بني اجلانبني يف العمل النقدي فكالمها مكمل لآلخر

ومنذ أن كان األدب كان النقد، ليس يف العامل العريب وحده، ولكن يف سائر (

الديار قد طاله األصقاع العاملية وعند خمتلق الشعوب واألمم، بيد أن النقد يف هذه 

اإلمهال، وغيبه النسيان  واإلشكال فيه ال يكاد خيتلف فيه عن إشكال األدب نفسه، 

، ومنه يتضح أن األدب يوجد أوال مث 3)حىت وان كان األدب قد فرض وجوده ونشأته

يوجد نقده لسبب بسيط وهو أن النقد يتخذه موضوعا له ،ومن هنا ينشأ الفرق بينهما 

  .10 ص ،ب ت.ط .ب ،القاهرة �®¦°�ǂǐǷ�ƨǔĔ،يف األدب والنقد ،حممد مندور -1
.12السل كروميب، قواعد النقد األديب، ترمجة حممد عوض، بريوت، د ت، ص -2
  .47ص ،2014دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر  –بني القدمي واحلديث  –حممد مرتاض، النقد األديب يف املغرب العريب -3
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طبيعة واحلياة اإلنسانية والنقد موضوعه األدب، فهو فن مشتق من فاألدب موضوعه ال

  . غريه إذ ال يوجد دون أدب

ملا كان األدب مادة النقد وموضوعه كان البد من التعرف على طبيعته ووظيفته وملا       

كان األدب فنا من الفنون اجلميلة املتعددة، فال بد كذلك من الوقوف عند ماهية هذا 

حبيث يشكل هذا احلديث مدخال مناسبا  ه ووظيفته وخصائصه بشكل عام،بيعتالفن وط

فإذا كان األدب تصويرا للحياة الطبيعية (لدراسة النقد وتارخيه ومذاهبه ومناهجه، 

واإلنسانية ونقدا هلا، مبا لألدب من أدوات ووسائل ختتلف عن وسائل العامل واملؤرخ 

مكمل للعمل اإلبداعي وغري منفصل  -ǀđ¦-والصحفي، فإن النقد نقدا هلذا النقد وهو

عنه، وال يقوم إال بعد أن يكون األول قد فرغ من مهمته وهذه هي طبيعته فال يضريه أن 

يكون الحقا لألدب معتمدا على اخلطوات األوىل يف التعامل مع احلياة والكون 

.1)واإلنسان

ات املتبادلة بني مخسة يف نسق قائم على العالق(إمجاال، يتشكل خطاب النقد 

ويف جدل العالقات بني هذه . املنهج واملوضوع واملصطلح والبناء والرؤية: مكونات

.2)املكونات ال يكون املوضوع معطى سلفا، مثلما ال يكون املنهج ناجزا لالستنساخ

يستمد النقد املسرحي هويته من هذه العالقات بني املكونات، لكنه حيتفظ 

املسرح، حبكم أن هذا األخري يتميز عن باقي األجناس األدبية : موضوعهخبصوصية 

ففضال عن امللفوظات اللسانية . بلغات إنسانية شاملة(والفنية األخرى كما أنه يتوسل 

  .56ص  ،1988،عمان ،1دار جمدالوي للنشر ط ،مدخل اىل النقد األديب احلديث. شلتاغ عبود شراد   -1
، املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة مراكش وجملة امللتقى، املطبعة الوراقة الوطنية "أسئلة املنهج يف النقد العريب احلديث"اجلليل بن حممد األزدي  عبد -  2

.24، ص1/2009مبراكش، ط
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ولغة اجلسد، يتوسل بلغات تعبريية أخرى مثل املوسيقى، والتشكيل، والسينوغرافيا، 

.1)واإلضاءة، واألزياء، واملاكياج

:ئلة النظرية والمنهجأس)2

فهذا  شكالية املرتبطة بإشكالية املنهج،ارتبط النقد املسرحي العريب بقضاياه اإل      

̧�¦ǾǬǈǻ�Ŀ�ƨǸǜƬǼŭ¦�©ƢƸǴǘǐŭ(األخري يشكل  ȂǸĐ�ƢȈǴƻ¦®�ƢǠƳǂǷ .. إن املمارسة

اخلطاب واعتبارا ملركزية املنهج يف  ،2)النقدية هي دوما ومبعىن ما تشييد جديد للمنهج

حي على ضوء النقدي املسرحي، نتساءل عن طبيعة حضور املنهج يف النقد املسر 

سؤال النظرية واملنهج، فهو يتقصى  إىلوإذا كان السؤال ينصب  الرتاكمات اليت حتققت،

يف جانب مهم مسارات تشكل املمارسة النقدية العربية، على ضوء ما تراكم من منجز 

  .قها يف الواقعفعلي للظاهرة املسرحية وحتق

¦�ƢēƢǫƢȈǇ�Őǟ�Ƕǯ¦ǂƫ�¿ȂȈǳ إىلواحلال، إذا كانت النظريات يف الغرب ال زالت 

فإن النقد املسرحي العريب، ال ميكنه أن  مرتاكمة للخطاب النقدياملختلفة، مفاهيم 

وضمن هذا  ه ظل أسريا لطبيعته اإلشكالية،يشكل استثناء عكسيا هلذا الوضع حبكم أن

كلي لنظريات ومناهج نقدية تواكب التطورات اليت غياب  وظيفي، ويف ظل السياق ال

�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�̈°ÂŚǈǳ�Ǧ ǟƢǔǷ�«ƢƬǻ¤�ƾǬǼǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǲǛ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ƣē±ǂǧ¢

مبا أن غاية هذا النقد هي إنتاج معرفة ال حماكمة النتاج من (صيغ دالة على األزمة، و

ǲǠǧ�ÀƜǧ��ǞǸƬĐ¦Â�ƺȇ°ƢƬǳƢƥ�ǾƬǫȐǟ�Ʈ ȈƷ  تأصيل خطابه قد قام يف الغالب على استهالك

.14، ص1/2014، منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة، ط"نقد النقد املسرحي املغريب"، مصطفى رمضاين -  1
.28مرجع مذكور، ص،"أسئلة املنهج يف النقد العريب احلديث"ن، اجلليل بن حممد األزدي عبد -  2
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لذلك يلخص  ،1)مفاهيم نقدية وتصورات نظرية حتتفي بالواقعي والشكالين والبنيوي

بصورة شبه مشوهة عن أوضاعه  (الناقد حسن املنيعي صورة اخلطاب النقدي العريب

نطلقات املعرفية ال يراعي امل" نقدا ترقيعيا"وممارساته، حبيث ينحصر احلديث عنه باعتباره 

.2)للنظرية الغربية، بل يتعامل مع بعض مفاهيمها اإلجرائية حسب قناعة كل ناقد

جزء كبري من هذه االختالالت اليت يعاين منها النقد املسرحي العريب تتفرع عرب       

  :مستويني رئيسيني

مستوى يتعلق بالتباسات نظرية ومفاهيمية.

 وظيفيومستوى آخر يتعلق بغياب منهج.

فعرب مسارات تشكل هذا اخلطاب النقدي، وعرب تتبع راصد ملختلف االجتاهات 

�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�ƪ ǻƢǯ��Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�©ƢȈǔƬǬŭ�ƢǠƦƫ�ƢȀǼǟ�Őǟ�Ŗǳ¦�©ƢȀƳȂƬǳ¦Â

احلديثة للمسرح مل تستطع أن تتخلص من شرطها التارخيي يف غياب حضور النقد 

فظل سؤال النظرية واملنهج أحد أهم . يف عام عريباملسرحي ضمن نسق ثقا

االستشكاالت الكربى اليت خيمت على العديد من نقاشات النقاد والباحثني العرب، 

ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǘȇǂŬ¦�®¦ƾƬǷ¦�ȄǴǟ�Ƕē¦ÂƾǻÂ�ǶēƢǻƢƳǂȀǷÂ�Ƕē¦ǂŤƚǷ�ǺǸǓ.

 مساءلة املنجز قصد استجالء إىلال ريب أن نقد النقد خطاب معريف يعمد (

وعدته املنهجية واملعرفية واملرجعية  ،بعده اإلجرائي، ومنطقه الداخلي، وبنيته احلجاجية

وهذا ما يكشف عن مدى متثل الناقد املفاهيم واملرجعيات والنظريات املستند إليها يف 

مرجع سابق، ،"حسن املنيعي ومسارات النقد العريب واملغريب"ضمن كتاب . حسن املنيعي  أعمالدراسة توثيقية يف . محد زكي كنون أ -  1

  .88ص
  .ص ن، نفسهمرجعه  -  2
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، اليت تقوم بالتمحيص والتقومي والتنبيه، إذ ينبغي للكتابة النقدية أن 1)املقاربة النقدية 

  .طاقة ناضجة مبكونات معرفية ختلف أثرا يف اإلبداع املسرحيتكون 

ومن أجل صقل هذا اإلبداع الفين يقوم النقد املسرحي باستعانة مناهج ومعارف         

ملنهج األسطوري واملنهج االنرتبولوجي واملنهج عفه للتحليل واملساءلة والتفكيك كاتس

املقارن، وكتب التاريخ والفلسفة والتفسري وآليات القراءة ، لذا جند النقد املسرحي يف 

الوطن العريب انفتح انفتاحا واسعا على النقد الغريب ومناهجه اليت تتميز بالدقة والصرامة 

للذائقة املسرحية وانكفاء الثقافة العربية  واملوضوعية، فرغم افتقار الناقد املسرحي العريب

�ȏ¤��Ƣē¦̄�ȄǴǟهاته املناهج واملرجعيات الغربية مكنت النقد املسرحي العريب من  نأ

ه باملفاهيم ؤ االنسالخ من املقاربات التقليدية والرتكيز على اجلانب االيديولوجي، واغنا

جديدة كاملنهج النفسي، النقدية وبآليات اشتغال النص والعرض يف إطار مناهج 

واالجتماعي والبنيوي والبنيوي التكويين والسيميولوجي، ومجالية التلقي، ما جعل النقاد 

�ƨȇƾǬǻ�ƨǴƠǇ¢�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǂƴǨǼƬǳ�ƨȈǳƢǸŪ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�Ƕǿ¦£°�ÀȂǳƾǠȇÂ�Ƕē¦Â®¢�ÀÂ®ƾŸ�śȈƷǂǈŭ¦

سا بتأويل جديدة جعلت هذا الناقد يهتم بالتنظري ليحقق بفعل السؤال نقدا مغايرا مهوو 

  .الدالالت وتفكيك شفرات العرض

الغرب هو املنهل األول للعلوم والعارف والقيم الكربى (يشري برهان غليون بأن     

، هلذا جند الكثري من التجارب النقدية املسرحية تعكف من 2)واإلبداعات اإلنسانية 

ǘƬǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦Â�©ƢȈǠƳǂŭ¦�ǲưŤ�ȄǴǟ�ƢēƢŦǂƫÂ�ƢȀƯƢŞ¢�¾Ȑƻ بقها على اإلبداع

املسرحي العريب، ومن بني هذه الدراسات املسرحية النقدية اليت واكبت احلركة املسرحية 

 .74 ص ،مرجع سابق ،البوصلة واملرساة ،نقد املسرح العريب ،لطيفة بلخري -1
،منشورات عيون املقاالت ،لربهان غليوم ،الوعي الذايت ،عن كتاب 75ص  ،مرجع سابق ،نقد املسرح العريب البوصلة واملرساة ،لطيفة بلخري -2

  .107ص  ،1ط ،الدار البيضاء
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وأسهمت يف حتوهلا وساعدت على امتثال آليات الكتابة الدرامية نذكر على سبيل  

املمارسة النقدية باملغرب واليت متيزت مبدى وعيها مبنطلقات املرجعية ، ومدى متكنها من 

حسن "ǂǤŭƢƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǯǂū¦�ƾƟ¦°Â�ƾǫƢǼǳ¦�°ȂƬǯƾǳ¦�©ƢƥƢƬǰǯ�ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƣē§�عد

هنا " ،"املسرح املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة"والذي متثلت كتاباته يف " املنيعي

إضافة إىل  ،"املسرح واالرجتال"، "املسرح والسيميولوجيا"، "املسرح هنا بعض جتلياته

احبة الناقد عبد الرمحان بن لص" عريب من البداية اىل االمتدادلمسرح القضايا التنظري ل"

للناقد " ورة األصلـن وأسطـالف"للناقد حممد الكغاط، " املسرح وفضاءاته"زيدان، وكتاب 

حسن يوسفي، سعيد الناجي، (خالد أمني، والكثري من الكتابات النقدية العديدة لـ 

Ʀǟ��ƾȈǋǂƥ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ�ňƢǔǷ°�ȄǨǘǐǷ�ƪ ȈǻȂƥ�Ǻȇƾǳ¦�Ǆǟ��Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾ ...واليت  )إخل

  . متيزت بالصرامة العلمية واملرجعيات املتعددة واملعارف املنهجية

ن املسرح العريب جزء ال يتجزأ من املسرح العاملي، فكان ال بد للناقد املسرحي وأل     

لصلة التناصية اليت ذات ا ،العريب أن يعود إىل املرجعيات الفكرية ليستمد أدواته املعرفية

تربط األشكال الدرامية بأصوهلا األوىل انطالقا من املسرح اليوناين إىل الروماين ومسرح 

القرون الوسطى واملسرح الشكسبريي وكذا كوميديا ديالريت إىل مسرح النهضة واملسرح 

. احلديث واملعاصر

عريب استمر إىل حدود استيعاب تدرجيي للفن املسرحي يف كل بلد (فبعد مرحلة        

حبيث مل يعد جمرد إدانة للغرب  ..الستينات، ومتخض عنه فيض من الكتابات الدرامية

الكولونياين فقط، بل انتقادا الذعا لألوضاع الفاسدة يف البلدان العربية وللعالقة املتوترة 

حيث يرى الناقد حسن املنيعي يف هذا السياق أن  ،1)بني الشعب والسلطة احلاكمة

.14، ص1/2014الواقع والتطلعات، منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة، ط،"حركية الفرجة يف املسرح" ،حسن املنيعي -  1
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التعبري عن هذه اإلنتاجات كان من خالل توظيف السرد العريب، التاريخ، واألسطورة  

هيمنة الرتاث باعتباره أداة للبحث عن صيغة مسرحية عربية، ووسيلة (كانت حصيلتها 

هذه البداية اجلديدة للمسرح العريب وهي حتاول تقعيد . 1)لرتسيخ هوية قومية ثقافية

�ƶƬŤ�ƨȈǼǧ�Ƥ وترسيخ خصوصية وصيغة مسرحية ȈǳƢǇ¢�°ƢǰƬƥ¦�Ƣē°ƾǫ�ȄǴǟ�©ƾǼƬǇ¦��ƨȈƥǂǟ

من العالقة بني الكتابة الدرامية وتقنيات العرض، انطالقا من جدلية الواقع، والتاريخ 

  .وااليديولوجيا

وقد استطاع املسرحيون العرب أن يستثمروا فضاء اخلشبة، وتطويع كتابة نصية 

بعد الدراما والذي  ذا التحول أفرز ظهور مسرح مادرامية باعتماد روافد متعددة، ه

الثقافة املسرحية العربية عرب تفاعل قوي مع شعريات مسرحية تعىن (حظي حضوره يف 

وهو ما جعل التنظري العريب يركز . جبماليات اخلشبة، واألداء التمثيلي وتلقي اجلمهور

  .حمي لربخيت، يف إحالة ملسرح القسوة ألرطو واملسرح املل2)على شعريتني

بعد الدراما مبواصفاته اليت تؤشر على عالئق جديدة مع ويظل ملمح ما         

أي  إىل، لكن ةمكونات الفرجة واملتلقي، أحد أهم مسات املسرح العريب السنوات األخري 

حد استطاع اخلطاب النقدي أن يبلور أدوات استقرائية هلذا احلراك ؟ واىل أي مدى 

ي أن يؤسس ويقعد لنفسه، عرب أدوات إجرائية ونظريات ممحصة متكن النقد املسرح

  ؟ ومفاهيم أكثر وعيا بضرورة املنهج

الرؤية االختزالية حاضرة بقوة يف مسارات تشكل هذا اخلطاب النقدي العريب، إن        

مع أن تطور النقد املسرحي العريب ارتبط باملنجز اإلبداعي الركحي الذي حتقق وهو ما  

.14، صمرجع نفسه -  1
  .42 ص مرجع سابق،،"حركية الفرجة يف املسرح" ،حسن املنيعي -2
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بدوره جيرب أدواته (ألثر املباشر والتأثري القوي على النقد، غري أنه ال زال كان له ا

وآلياته، إنه نقد يتعامل مع نصوص درامية أو عروض مسرحية مستها األساسية هي 

جتريبيته، لذلك فإن القراءة األوىل هلذا النقد تكشف عن ميزة يطبعها يف الغالب التشتت 

.1)املنهجي

املسرح الغريب ومل حيقق ذاك " جلباب"مل يستطع املسرح العريب أن خيرج من 

االنفصال الكلي الذي ميكنه من تأصيل املسرح يف العامل العريب، بل ظل ذاك النشدان 

املعرب عن هويته اخلاصة وخصوصيته رهان وأفق مؤجل، فمنذ " املسرح العريب" إىل

استطاع املسرح أن حيضر يف الثقافة العربية  ،"البخيل) "1848(مسرحية مارون النقاش 

باعتباره فنا جديدا، لكن من خالل االتكاء على تقنيات غربية استنبتت يف تربة 

.جديدة، دون البحث عن إجياد صيغة عربية بديلة تعرب عن هويتها اخلاصة

ة، ورغم نشأ النقد العريب املعاصر مستفيدا من النقد الغريب ومن أدواته النقدي         

انفتاحه على الشعريات الغربية، إال أنه مل يفرز لنا نظرية عربية أو مشروعا نقديا عربيا 

�̈ŚȀǌǳ¦�ƨǳȂǬŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǂǯǀƬǻ�ƢǼǴǠǳÂ��ƢȀƬȈǏȂǐƻÂ�ƢēƢƦǠǌƫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƨȇǄǯǂǷ�ȆǠȇ

، "ريساورين االنطباع بأننا يف العامل العريب نقوم بالنسخ املباش"إلدوارد سعيد واليت تقول 

وهو ما يؤشر على أزمة مضاعفة لوضع اخلطاب النقدي العريب عرب مساراته الطويلة، 

لقد حاولت العديد من االجتهادات بلورة نظرية عربية، مستندة على وعي حداثي، إال 

أن هذا املعطى حمكوم بضرورة حتديد الصياغات النظرية اليت حتكمت فيه وطبيعة املعرفة 

  .خلطاب النقدياليت بلورها يف جمال ا

.25مرجع سابق، ص،"املسرح املغريب"حممد فراح  -1
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أما وأن يكون اخلطاب النقدي املسرحي حمورا مركزيا هلذا النقد، فإن األمر يزداد 

تعقيدا حبكم جدة املمارسة املسرحية يف العامل العريب، واتكاء النقد املسرحي على 

يف مقاربته لفنون العرض واألداء من هنا تنطلق حاجتنا لنقد النقد،  " الصيغة األدبية"

كحاجة معرفية لتملس مسات حمددة للخطاب النقدي العريب الذي تشكل حول الظاهرة 

النقد أحد مهن املسرح اليت تؤدى قبل العرض أو بعده، (املسرحية يف العامل العريب، إن 

وهذا يعين أنه يوجد خارج املسرح . إنه يسبق اللعب وميدده، ولكنه ال يشارك فيه

كل متعة مجالية قائمة على الذوق تؤدي (أن  إىلي ينبهنا جاك نيشحيث  1)وداخله

.2)ستقرار، والنسبية، وخلط الذات باملوضوع واملوضوع بالذاتإاالنتقائية، والال إىل

مل يستطع النقد املسرحي العريب أن ينتقل اىل مرحلة التفاعل اإلجيايب مع         

سرحي جبميع مكوناته اجلمالية النظريات الغربية، وحتويلها اىل أدوات لتفكيك اخلطاب امل

كما مل يتمكن هذا اخلطاب أن يبلور ويؤسس خلطاب نقدي عريب، قعد . واملعرفية

وطوع مفاهيم مستمدة من شعريات أثرت عمليا التنظري املسرحي وطورت بنياته 

  . الداخلية

، عمليا شكلت الظاهرة املسرحية يف العامل العريب موقع اهتمام للنقاد العرب        

الرمحان بن زيدان أحد النقاد العرب األكثر صلة بأسئلة املسرح العريب  ويعترب الناقد عبد

. النقدية لنقد اخلطاب العريب" املشاريع"وقضاياه، بل لقد استطاع أن يبلور أحد أكثر 

دهشة الوعي بخالصة أساسية ترى يف أفول " سرحمعىن الرؤية يف امل"ويعترب كتابه القيم 

يف حني يرى  ،دهشة الكتابة كمشروع مرتقب للمسرح العريب إىلدمة لالنتقال مق التنظري

.127، ص1/2011ة، طـ، منشورات املركز الدويل لدراسات الفرج)إطاللة على بداياته وتطوره( ،"النقد املسرحي العريب" ،يـن املنيعـحس -  1
.133نفسه، صمرجع  -  2
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املسرح العريب (الناقد، واملؤسس للدرس املسرحي يف الفضاء اجلامعي، حسن املنيعي أن 

، وهو ما ساهم يف تطور النقد كما كان سببا يف ظهور "األنا واآلخر"ظل يتأرجح بني 

.1)حركة التأصيل للمسرح العريب

لقد شكلت مرحلة السبعينات قفزة نوعية يف تاريخ اإلبداع املسرحي باملغرب، فإذا 

نقصا واضحا كلما حاولنا حبث أو دراسة (ما عدنا إىل قبل هاته املرحلة فإننا نستشف 

باإلضافة إىل قلة املؤلفني املسرحيني املسرح على مستوى النص واإلخراج ،تطور 

مثلني املقتدرين، ميكن القول أن املسرح املغريب اقتصر على واملخرجني املوهوبني وامل

فضاءات املسرح الغريب الشيء الذي جعل الفعل املسرحي ال يعكس التجربة اليومية 

النابعة من جوهر الواقع املغريب، واستثمر يف االشتغال على نصوص أجنبية من خالل 

، وهذا ما جعل اخلطاب 2)سرح الغريب املثاقفة واالقتباس والرتمجة أو ما يسمى مبغربة امل

�ǒ Ǡƥ�°ȂȀǛ�Ŀ�ƪ ǴưŤ�̈ƾȇƾƳ�ƨȈǼǧ�ƨǔĔ�» ǂǠȈǳ�©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ŕƷ�ǂƻƘƬȇ�ȆƷǂǈŭ¦

كان هلا أثر كبري على املسرح العريب نظرا  ،االجتاهات املسرحية اليت سادت يف املغرب

، مسرح االحتفالية، املسرح الفقري(وهي  لغايتها يف تأسيس مسرح مغريب له خصوصيته

���Ƣē®Ƣǫ)املرحلة، مسرح النقد والشهادة، املسرح الثالث، املسرح الفردي، املسرح التجرييب

عبد الكرمي برشيد،(جمموعة من األعالم اليت بلورت فعل الكتابة الدرامية والركحية وهم 

حممد مسكني، املسكيين الصغري حوري احلسني، حممد الكغاط حممد تيمد عبد احلق 

يث سعى هؤالء املبدعني إىل اقرتاح جمموعة من الصيغ حاولوا من خالهلا أن ح )زروايل

يعكسوا وجهات نظرهم يف كيفية تأصيل جتربة مسرحية مغربية تراعي خصوصيتها 

.70، صمرجع نفسه -  1
،119ص  ،1،2013، طللنشر لناياا ،غريب والنظريات الغربية احلديثةالفعل املسرحي امل ،عقا امهاوش -2
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الثقافية وتعمل يف نفس الوقت على حتقيق مثاقفة مع األخر باالستفادة من التجربة 

 تروجيها يف بيانات أو يف كتابات تنظريية املسرحية العاملية وقد تكاثفت جهود هؤالء ومت

��Ƣů�Ŀ�śǴǷƢǠǳ¦�śƥ�ƢǋƢǬǻ�©°ƢƯ¢�ƢĔ¢�Śǣ¾�1)أو كتابات إبداعية وعروض مسرحية 

املسرح خاصة أهل النقد فقد ارتبطت إشكالية تأصيل اخلطاب املسرحي املغريب 

رح هذه بإشكالية توظيف الرتاث يف أذهان كثري من املسرحيني املغاربة، غري أن ط(

اإلشكالية قد اصطدم مبجموعة من املشاكل نظرا ألنه كان ينطلق من ثنائية مفتعلة هي 

.2)ثنائية األصالة واملعاصرة 

وانطالقا من هذه االعتبارات ميكننا القول أن املسرح املغريب خرج حبلة التجريب         

ليه حماوال من ذلك من تلك األشكال والنماذج املسرحية اجلاهزة اليت كانت مفروضة ع

حتطيم بنيات املسرح الكالسيكي  حبثا عن مضامني فكرية الشيء الذي يربهن على رغبة 

�°Ȃǘƫ�ƨȈǤƥ�ĺǂǤŭ¦�Ä°Ƣǔū¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�ª ¦ŗǳƢƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�Ƕđ°Ƣš �ǖƥ°�Ŀ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�śȈƷǂǈŭ¦

 ومن الصيغ املسرحية وتأصيلها مبا يالءم املعطيات احلضارية والثقافية للجمهور املغريب

أجل حتقيق التواصل مع  هذا اجلمهور ما جعل التجريب يأخذ مكانة مميزة يف املسرح 

  .املغريب

ظهر املهراز، فاس ، اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم   �°Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¿ȂǴƥ®�ǲȈǼǳ�ƨǳƢǇ،هوية املسرح املغريب ،محيد اتباتو -1

.77، ص 1997-1996السنة اجلامعية 
.35ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،حممد فراح  -2
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لمسرح المغربياألولى ل بداياتال: المبحث األول

إن احلديث عن املمارسة النقدية اليت تستهدف املسرح املغريب حتليال ودراسة يأخذنا         

موضوع املسرح وكانت وراء نقاشات برز املمارسات والقضايا اليت عاجلت أإىل التطرق إىل 

نقدية عدة وكذا طروحات تنظريية ومنهجية ختص الظاهرة املسرحية باملغرب حيث تناسلت 

�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƾǧ¦Ȃǳ¦�¬ǂǈŭ¦�¦ǀǿ�śƥÂ��ȆƯ¦ŗǳ¦�ƢȀǴǰǋ�Ŀ�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǽǀǿ�®ȂƳÂ�śƥ�®ƢǬǼǳ¦� ¦°¡

نقيض  فكان لزاما علينا املغريب وحول نوعية العالقة اليت تربطهما أو تضعهما على طريف ال

ي باملغرب ومعرفة قضاياه حتديد البدايات األوىل للمسرح املغريب ومقومات النقد املسرح

، فمن البديهي أن كل دراسة نقدية تصاحب ممارسة مسرحية من أجل حتليلها ومشاكله

  .وتطويرها

؟                      جنبية والعربيةثري الفرق املسرحية األأفكيف كانت بدايات املسرح املغريب ؟ وما مدى ت   

�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�§ǂǤŭ¦�Ŀ�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�°ƢǈǷ�ƢǼǳ�ƶǓȂƫ�Ŗǳ¦�©¦ǂƯƚŭ¦�ƾȇƾŢ�ƢǼǼǰŻ

إىل يومنا هذا حبصرها يف الثقافة احمللية والرتاث والنهضة األدبية احلديثة  األوىلالعاملية 

إذ تعترب الثقافة احمللية تراثا  لية والرتاث جند تداخالوما بني تلك الثقافية احمل ،والثقافة الغربية

والسياسية   االجتماعيةمنظورا إليه بطريقة خاصة مواتية لإلنسان املغريب، ومناسبة لظروفه 

  . اليت كانت سائدة يف هذه الفرتة

  فما هي هذه الثقافة احمللية وما مدى أثرها يف حركة النقد املسرحي ؟   

احلديث عن التجربة املسرحية باملغرب فليكن حديثا عن بدايات  الضروري إذا كان من     

شعر وغناء (هذه التجربة تارخييا، فاملسرح باعتباره فنا شامال تتداخل فيه مجيع الفنون من 

وتعد  ،شكل أول جسر امتد بني الثقافية العربية وأفق احلداثة )...ورقص وموسيقى وأداء 
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النقاش يف حتديده اإلطار النظري ملشروعه املسرحي التحديثي سنة  اخلطبة اليت ألقاها مارون

بعد عودته من رحلة أوروبية  همبناسبة رفع الستار عن أول عرض مسرحي أجنز  1848

تعرف من خالهلا على املسرح أقدم وثيقة حىت اآلن حتمل بيانا متكامل التصور ألنواع 

ذه اخلطبة باستحضارها ألفق املمارسة املسرحية املمارسة الفنية يف ثقافتنا العربية، ومتيزت ه

  .واالختيارات اجلمالية

)�ƢŲ��ĺǂǣ�ǲǏ¢�ń¤�³ ƢǬǻ�ƨƥǂš �§ ƢǈƬǻƢƥ�» ¦ŗǟ¦�ƢĔ¢�Àȉ¦�ǲƦǫ�ƨǬȈƯȂǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�ǂǜǻ�ǺƠǳÂ

أدى إىل إدانتها يف خطاب التأصيليني يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي فإن 

يدا عن الغشاوة اإليديولوجية اليت صيغت حتت تأثري تلك الوقت قد حان إلنصافها بع

اإلدانة، فقد كانت اخلطبة نصا يؤرخ للحظة اللقاء بني أشكال الرتفيه العربية التقليدية اليت  

وبني القالب اجلديد الذي اقتبسه من الغرب  كانت مزدهرة يف احمليط الثقايف ملارون النقاش

.1)حتت اسم املرسح 

به مارون النقاش يف هذه اخلطبة عبارة عن صب ملادة فرجوية عربية يف قالب  إن ما جاء    

أورويب، ورغم وعيه بكم اخلطورة اليت يتقدم حنوها يف هذه املغامرة إال أنه كان يصبو إىل 

فاألمر مل يكن عنده  حتقيق هدف إصالحي اجتماعي وتربوي معتربا أن ما يقوم به جتديد،

�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǲǸůÂ�ƨȈǓȂĔ�ƶǷȐǷ�Ǟجمرد إجراء تقين، بل كان �ǶǛƢǻ�ȆǟȂƥ�ƢǷȂǰŰ�ǾǴǸǟ�Ŀ

عبارة عن مادة فرجوية أدجمت يف سياق تقليدي أديب معروفة يف فضاءات وسياقات عربية 

امللتقى العلمي وقائع  التجارب املسرحية مسارات وبصمات من ،املسرح العريب من إشكالية التأصيل إىل حتديات صناعة الفرجة ،عز الدين بونيت -1

  .100ص  ،اجلزائر ،حمافظة املهرجان الدويل للمسرح ،جباية ،2011 أكتوبر 25-26-27
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صبت يف قالب بدأ يتخذ شكله الشعيب يف املسارح األوروبية للنصف  من بيئة الكاتب،

  .من القرن التاسع عشر األول

ميكننا القول أن املسرح بدأ مع مارون النقاش يف الشام، وعند استالم أبو اخلليل 

القباين املشعل يف دمشق كان عليه مواجهة اضطهاد الفكر احملافظ وخماوفه فاجته إىل 

القاهرة، حيث بدأ مسارا جديدا ومغايرا من أجل تأسيس مسرح عريب ، فازدهر هذا 

رستقراطية، والزالت الفرجة، وحتول إىل أداة لرتفيه الطبقة األ األخري ضمن كوكبة من أشكال

وبعد زيارة الفرقة . بقايا هذه املرحلة موجودة يف املسرح الشعيب املصري إىل يومنا هذا

كانت اجلزائر خاضعة لالستعمار الفرنسي )تونس، اجلزائر، املغرب (املسرحية مشال إفريقيا

، وكلتا الدولتني كانت 1882لنفوذ سنة م بينما دخلت تونس ضمن ا 1832سنة 

وصلت طالئع املسرح العريب  1923ويف سنة  قبل ذلك لنفوذ السلطنة العثمانية،خاضعة 

ستقباال حقيقيا، فالنخبة إإىل املغرب األقصى مع زيارة فرقة فاطمة رشدي وقد لقيت 

مس عشر من املتعلمة يف فاس كانت يف أوج عطشها ملا عاشه املغاربة منذ القرن اخلا

الربتغال (حروب صليبية وتوسع أورويب أدخلتهم يف مواجهات مع القوة املتعاظمة 

وخرجت آنذاك خنبة من  1912، فخضعوا قبل عشر سنني ملعاهدة احلماية )وإسبانيا

العلماء القرويني من ثورة عزلت فيها السلطان الذي وقع على معاهدة احلماية وبايعت 

الطويلة اليت واجهوا فيها املسيحيني على مزيد من االنغالق الثقايف أخاه، إضافة إىل القرون 

نذاك باالنعزال عرب تارخيه، فكان يعوق تطور األدب آواالنعزال فتميز املسرح املغريب 

وكانت الثقافة الغربية يف بداية القرن (، واألندلس اإلسالمياملنحصر يف تقليد مناذج الشرق 

هلذا شكل جميء املسرح الشرقي بداية ثورة حقيقية يف البنيات  العشرين عتيقة إىل حد بعيد،
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حيث مت استقباله باعتباره شكل تعبري للنخبة وسرعان ما وجه إىل ميدان  ،الثقافية املغربية

العمل الوطين، وخالل سنوات األربعني شكلت الفرق املسرحية النشيطة يف كل من فاس 

السرية مما كلف املسرح املغريب عداوة سلطة احلماية  وسال وتطوان امتدادا للخاليا السياسية 

.1)وتوجسها، الذين مل تلبث الدولة املستقلة بعد ذلك أن ورثتها 

ومن خالل العرض هلذا املسار يظهر أن موقع هذا الشكل من أشكال التعبري الفين         

ليت حتولت إىل خطابات ضمن األنساق العربية قد تراوح بني انتمائه إىل جمال ثقافة النخبة ا

ما يعرف بالثقافة العاملة وبني جمال الثقافة الشعبية، وشكل جزءا ال  أوضابطة وناظمة هلا 

نزاع فيه من ثقافة النخبة يف املغرب وقد أسهمت هذه املالبسات يف متتني العالقة بني 

ودفعته إىل أن يتخذ طابعا جتريبيا يغلب عليه البعد األديب،  األورويباملسرح املغريب واملسرح 

اقتبس بعض املسرحيون املغاربة فن املسرح من املغرب لسد ثغرة التأليف باملغرب نظرا ( فقد

الذي  األقطابأحد  ) Moliére ( لقلة املسرحيني واملخرجني املختصني وكان موليري

غربية، كما لعبت اللغة الفرنسية اليت نشرها م مأانكبت عليه جل احملاوالت عربية كانت 

، حيث اقتبست عنه مسرحيات 2)الفرنسية  األعمالاملستعمر دورا حامسا يف تلقي املغاربة 

للمهدي املنيعي،  )طرتيف –البخيل  -الطيب املغصوب (معروفة نذكر منهم مسرحية  

أمحد العلج، كما اقتبس الطيب  قدمها )ويل اهللا، والفضوليات، واحلاج العظمة(ومسرحية 

لبيكيت، )انتظار مربوك(من يونيسكو، ومسرحية يف  )مومو بوخرصة(الصديقي مسرحية 

حماولني من  ،اليت اقتبسها جنيب حداد عن شكسبري )شهداء الغرام(إضافة اىل مسرحية 

 .107 ص ،املرجع السابق ،عز الدين بونيت -1
  .10 ص ،1،2013ط ،منشورات الناية للطبع ،الفعل املسرحي املغريب والنظريات الغربية احلديثة  ،عقا امهاوش -2
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ثارة إخالل استعراض هذه املسرحيات تبليغ اخلطاب السياسي املناهض لالستعمار و 

  .ضايا االجتماعيةالق

:مسرحية/ األشكال الماقبل.1

رهاصات مسرحية تقوم يف إاملسرح يف املغرب بوجود اشكال تنطوي على  رتبطا       

،داء الفين من حركة وارجتال وقولناء واألعلى فنون احلكي والرقص واملوسيقى والغ األساس

مسرح ال يرتبط مبفهوم (وهو  "مسرح/املاقبل"عند دارسي املغرب بـ  شكالاألوتعرف هذه 

الدراما التقليدية لعدم قيامه بسلطة ومهية وبروزه فرجة شاملة يشارك فيها الفرد عن طواعيه، 

، وانطالقا 1)وذلك جبسمه وروحه دون أن ينسى أنه يشاهد واقعا ممثال ينعكس عرب الصور 

متثلت يف تلك املفاهيم  اليت من هذه األشكال ميكننا احلديث عن بداية املسرح املغريب

حتفالية لدى الربابرة وسرد الروايات واألساطري مرورا بفنون التهريج واللعب التلقائي اإل

ظواهر  )سيدي الكتفي(، وصوال إىل ممارسة بعض الشعائر ذات الطابع الديين )احللقة(

الصرع عند قناوة ومحادشة، مسرح الندب والنواح يف ضريح اهلادي بن عيسى، موكب 

الشموع مبدينة سال وأغاين األطفال التقليدية اليت كانت تؤدى يف األعياد الدينية وشهر 

واليت  )سلطان العرب(ا يف نطاق الفرجة املسرحية كفرجة تتأطر رمضان إضافة إىل ممارستني 

تندرج ضمن لعبة رمسية قامت بتأسيسها السلطة واليت عرفت إبان حكم املوىل رشيد 

وم على أساس التمثيل من خالل إعادة جو ملكي يف ظل حيث تق )1666-1672(

ص ،2013اهليئة العربية للمسرح  ،تأليف جمموعة من الباحثني ،إطاللة على تاريخ املسرح املغريب ،املسالك والوعود ،املسرح املغريب ،حسن املنيعي - 1

8.
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الذي يرجع تارخيه إىل عهد امللك  )البساط(وفرجة  رح واللعب والفكاهة وقراءة الشعر،املس

الذي كان يشاهد عروضه ويطلع من خالهلا  )1790-1757(سيدي حممد بن عبد اهللا 

Ǘ¦Ȃŭ¦�ǽƢš ¦�ƨǧǂǘƬŭ¦�ƢēƢǯȂǴǇ�ȄǴǟÂ�̈°¦®ȍ¦�©ƢǨǈǠƫ�ȄǴǟ نني وما تقرتفه من أعمال الظلم يف

  .حقهم

والذي  يسمي هذه األشكال مبا قبل مسرحيةفإذا كان الباحث والناقد حسن املنيعي       

الواقع أنه باإلمكان رصد البداية ( :حيث يقول لمسرح املغريباالوىل لبداية ال يعتربها

احلضارة املغربية مل خيضع ألية يف مسرح تلقائي متجذر يف  )رغم طابعها الضمين(احلقيقية 

وساطة أجنبية، وأعين بذلك املسرح الطقوسي الذي يستمد تقاليده وإيقاعاته من اجلسد 

والذي جتسدت معامله يف تظاهرات فرجوية تقوم  الدينية والشعبية،ه املغريب عرب احتفاالت

 ى تسميتهاواملوسيقى، وتظاهرات اصطلح بعض الدارسني علعلى احلكي والسرد واللعب،

�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈǸǴǳ�ƨǔȀĐ¦�¾ƢǰǋȋƢƥ�ƢȀȈǸǈȇ، فإن البعض1)قبل مسرحية -باألشكال املا

أما األستاذ عبد اهللا شقرون فيسميها باملظاهر  ،نظرا لعدم تطورها فنيا لتصبح مسرحا

األصيلة للمسرح املغريب، أو املسرح الشامل حيث يتحدث عن هذه الظواهر مربزا ثراء 

لقد حفل املغرب القدمي مبظاهر تعترب ضربا من املسرح، وما (:ȐƟƢǫ�Ƣđ�ƨȈƥǂالثقافة املغ

حفالت البساط وسيدي الكتفي وسلطان الطلبة سوى مواسم برزت فيها مهرجانات 

.2 )تشخيصية جديرة بالدراسة

 .7 ص، 2003، مكناس املغرب مطبعة سندي،، 1ط، قراءة يف مسارات املسرح املغريب ،حسن املنيعي -  1
.7 ص ،الشارقة ،2009،اهليئة العربية للمسرح ،املسرح يف املغرب، املختصر املفيد يف تاريخ املسرح العريب اجلديد ،عبد الرمحن بن زيدان -  2
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تعترب هذه الظواهر الشعبية مبثابة خزان للذاكرة الثقافية املغربية املرتبطة بالزمن الشعيب      

يمتها الفنية اليت توطد الفين، لذا نقدم وصفا هلذه الظواهر االحتفالية الشعبية لنربز ق

  ف عند تعريفحتفالية الشعبية  نقومن بني هذه الظواهر اإل. واحلاضربني املاضي الوشائج 

.من  احللقة والبساط، سيدي الكتفي وسلطان الطلبةكل 

وتأخذ (إذ تعد من أقدم الفنون األدائية، يصعب حتديد تاريخ معني لظهور احللقة: الحلقة

وفضائها اهلندسي املميز الذي يتحلق حوله  املتفرجون حبيث  امسها من شكلها الدائري

اك مجهوره مما جيعله يتحكم يف يتوسط صاحب احللقة مركزها وهو يواجه من موقعه ذ

املشهد بكامله وقد تضيق تلك الدائرة إىل حدها األقصى يف حالة حلقة رواة السري الشعبية 

لبا ملا أو طاىل التقاط جزئيات اخلطاب املرسل، مثال وحلقة العرافة وذلك حلاجة املستمعني إ

حلاليقي بعدة حركات ستماع، ضمن هذا الفضاء الرحب يقوم ايكفي من محيمية أثناء اإل

�µ ǂǠǳ¦�ƢȀȈǟƾƬǈȇ�ƨȈǻ¦ȂǴđ�§ ƢǠǳ¢Â�©ƢǯǂƷ�ǄƴǼȇÂ�ƨȇǂƷÂ�ƨǟǂǈƥ�ǲǬƬǼȇÂ�ƨȇƾǈƳ�ŚƥƢǠƫÂ

.1)املقدم للجمهور "احلكاية أو األسطورة"

يشرف على تقدمي  فرجة مسرح احللقة بعض األفراد املختصني يف فن احلكاية أو         

قواال وهو شخصية مسلية يعرض إبداعاته يف  أواأللعاب البهلوانية قد يسمى مداحا 

وباب منصور  ااألسواق وساحات املدن الكربى كساحة الفن مبراكش وباب جامع الفن

ا كان مطار العامل وكثريا قالناس من كل أاليت متتاز بشهرة عاملية ويزورها العلج مبكناس و 

ن يسأله أو رين كأاضاجلمهور يشارك يف العرض وهذا باستدعاء صاحب احللقة أحد احل

، حمافظة املهرجان الدويل للمسرح  ،بني األصالة واملعاصرة ،املسرح اإلفريقي:ضمن كتاب احللقة فضاء قدمي جديد للتجريب املسرحي ،خلضر منصوري -1

  .58ص  ،2009،اجلزائر
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ميسك بعض من اإلكسسوارات اليت يستعملها صاحب العرض أو جيعله وسيطا أو أداة 

  .للمشهد املقمص

�ǲǰƥ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�ǽǀđ�ƨǬǴū¦�¶ƢƦƫ°¦Âاليت حتافظ على إيقاعات  األساسيات

ƾŭƢƥ�ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ Ǵǣ¦�Ŀ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�ƨǠȈƦǗ�ń¦�ǞƳǂȇ�ƢŶ¤��̧ ƢƬǷȍ¦Â�ƨǠƬŭ¦�Ƣē¦ ƢǔǧÂ�ƨǼȇ

�ȆǟƢǸŪ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƲȈǈǼǳ¦�ǺǸǓ�½ǂƸƬƫ�ƢȀǴǠŸ�ƢŲ�ƨȈƥŗǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢēƢǈǇƚǷÂ

��¢�ƢĔ¢�Ä»مهد املسرح املغريب«هي ( كما يعرفها حسن املنيعي  احللقةللمجتمع املغريب ف

من البؤرة األوىل اليت سامهت يف ترسيخ وسائل التعبري املسرحي وحتقيق التواصل مع اجلمهور 

خالل مشاركته الفعلية يف كل ما يقرتح عليه من سرد عجائيب ومن عروض شيقة ومتنوعة 

.1)يروم أغلبها إىل التسلية وإىل نقد األوضاع احلياتية

لقد كان للحلقة الفضل الكبري يف مد اخلربة للكتاب واملخرجني املغاربة فيما خيص     

عيتهم يف الكتابة الدرامية أثناء توظيفهم هلا يف تقنيات التمثيل الشعيب واحلوارات ما ميثل مرج

�ǶȀƬȇȂđ�ǶȀǨȇǂǠƫÂ�Ƥيف مجعهم بني الكتابة واإلخراج، كما أن هلا دور فعال  Ǡǌǳ¦�Ǧ ȈǬưƫ

احللقة (وتعترب مركز اإلشعاع الفين حيث يرى الدكتور خالد أمني يف دراسته للحلقة أن 

ƢĔ¢Â��ƨŭƢǠǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈƦƫ¦ǂƫ�ǺǷ�°ǂƸƬǷÂ�ǂƷ�ǞǓȂǷ  تعترب الفضاء األكثر متسرحا ضمن

Ƿ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¦Â��¼Ȃǈǳ¦�©ƢƷƢǇ�Ŀ�ƨȇȂƦǠǴǳ¦�©¦ ƢǔǨǳ¦�ƨȈǴǈƬǳ¦Â�řǨǳ¦�̧ ƢǠǋȎǳ�ƢȈƷ�ƢǠƦǼ

ƢǔǨǳ¦�ƢĔ¢Â �ة من خالل تعبري فين مصوغ دراميا،وتسهم يف متثيل الوعي التارخيي واهلوي

و من خالل االنتقال من السردي اجلمايل نصاشفهيا بامتياز تعاد كتابته باستمرار بتأثري احمل

http://www.minculture.gov.ma/index.php/2010-01- من خالل املوقع االكرتوين أوضاع املسرح املغريب ،حسن املنيعي -1

marocain-theatre-lamniae-hassan-essaie/299-04/etudes-40-01-11.
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احلكايات الشعبية وامللفوظات القصصية إىل الرقص الطقوسي، والبانتوميم املسرحي، 

.1)واالرجتال اخلالق 

تلك هي مميزات هذا املسرح الدائري التقليدي الذي ال زال متبع اىل يومنا هذا كما        

داحون ستمتع بكل ما يلقيه امليذكرنا يف الساحات الكربى الزال املتلقى ينجذب إليها و 

 إن( :من بطوالت تارخيية جيد هويته فيها ويؤكد هذا القول الدكتور عبد الرمحن بن زيدان

احللقة بكل ما حتتويه من مكونات لصناعة الفرجة، بكل تقنيات احلكي، والتمثيل،

قدر على اسرتجاع املتلقي املغريب  لسحرية، والغناء، تبقى الفرجة االلعاب البهلوانية، واواأل

األقدر على احلفاظ على  –إضافة إىل هذا  –كي يستمع مبا تقدمه من فرجات، وتظل 

أيضا على  –عبقرية القصص املروية وحكايات البطولة لألبطال الشعببني ، وتبقى األقدر 

.)2)ص(نبياء وغزوات الرسول  سري األتقدمي

فالبساط يف العامية املغربية تعين  ،شتقاقاإلة من ناحية لكلمة البساط معان كثري : البساط

غرفة يف الطابق األول من البيت املغريب، والبسط هو املداعبة واجلرأة وترك االحتشام   أول

أما يف اللغة العربية فتدل على الزربية هذا من حيث اللفظ أما من حيث املعىن فقد عرف 

هذا اللون منذ زمن بعيد ورغم أن البعض يشري على انه مكان إال انه يعرب عن فرجة 

ونظرا ألمهية هذه (قدم أمام حضرة السلطان حممد بن عبد اهللا،  ابتدأت يف أول حفل

التظاهرة الرتفيهية اليت كانت ترمي كذلك إىل وعظ الناس وإرشادهم، فإن امللوك كانوا 

�śǴưǸŭ¦�ǂƟƢǈǳ�Ƕǿ°Ȃǐǫ�§ ¦Ȃƥ¢�ÀȂƸƬǨȇÂ�ǶĔÂƚǋ�ÀȂǟǂȇ��ÃŐǯ�̈ÂƢǨŞ�śǘǈƦŭ¦�ÀȂǘȈŹ

.9 ص ،قبمرجع سا ،املسرح يف املغرب ،املختصر املفيد يف تاريخ املسرح العريب اجلديد، عبد الرمحن بن زيدان -  1
  .10 ص ،مرجع سابق ،املسرح يف املغرب ،املختصر املفيد يف تاريخ املسرح العريب اجلديد ،بن زيدان عبد الرمحن -  2
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�Ȃƥ��ǶȀƬȈǋƢƷ�ǺǟÂ�ǶȀǼǟ�ÀȂǠǧǂȇ�¦ȂǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǂƻ¦±�ǒ Ȉǧ�ȄǴǟ�ÄȂǘǼƫ�Ŗǳ¦�ǶēƢȈǴǈǷ�ƨǘǇ¦

، لذلك، فقد كان هؤالء امللوك يشاركون أحيانا اللعب،األصيلةمن العناصر الدرامية املغربية 

من  أصبحنه أدرجة  إىلنتيجة ما يلمسونه يف تلك النتاجات من فنون اجتماعية وانتقادية، 

مهرجانات  – األضحىشوراء وعيد عا- التقليد أن تنظم خالل املواسم واألعياد الدينية 

ضخمة تلتقي فيها الطوائف واجلماعات بساحة القصر، وتتبارى فيما بينها، مما جيعل 

ل بتقدمي اهلدايا ئ، وجرت العادة أن تقوم القبا1)املتفرجني أمام نبع دافق للتسلية الرفيعة 

��Ƣđ�ǾǬȈǴǠƫللمخزن الشريف يف عهد املوىل احلسن األوىل لكسب الرضى من السلطان و 

�ƨǐǫ�ǂǯǀǻ�Ʈ ȈƷ�ƢēƢȈǴȈưŤ�ÀƢǘǴǈǳ¦�¿ƢǷ¢�ǎ Ƽǌƫ�ƨǴȈƦǫ�ǲǰǳ�́ ǂǧ�ȆǿÂبائل اليت الق إحدى

ملئت  ¤ƢĔمن النقود الذهبية اليت علموا بعد فتحها  أكياسمعها قصدت قصر امللك حاملة 

ك إبالغ قائد القبيلة هو من فعل ذلك ومل يستطيعوا بذل أنليال بنقود مزيفة فأدركوا آنذاك 

امللك،  أمامفاس بتمثيل القصة بتفاصيلها  أهلتفاق مع ممثلني من السلطان، فتفطنوا إىل اإل

مكان نشأ فيه  أولوبعد التمثيلية فهم امللك فعاقب القائد على فعلته، لتكون مدينة فاس 

كان يتقنه أهل مراكش لذا فقد عرفت املدينيتني هذا الشكل   نفسه ءلكن الشي ،البساط

فرجة (بن زيدان أن  عبد الرمحان شعبية ، ويف هذا الصدد يقول الدكتورمن الفرجة ال

البساط ظاهرة مسرحية شعبية تقليدية أصلها من مدينة مراكش ومدينة فاس ، كعاصمتني 

تارخييتني مغربيتني يقوم فيها عنصر الدهشة يف بناء الفرجة على تأثيث زمن العرض يف 

املغاربة بعاشوراء،  حتفاالتإأو يف  األضحىة عيد الدينية، مبناسب واألعياداملناسبات، 

رنفالية تتجه حنو مكان احلفل الذي غالبا كوينهض أساس العرض على تنظيم استعراضات  

  .24ص  ،مرجع سابق ،املوقع االلكرتوين ،حسن املنيعي -  1
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.1)عيان املدينة أ، أو وجهاء القوم و األعيانما يكون يف القصر السلطاين، أو يف منزل أحد 

ومنه تكمن أمهية البساط كفن غري منغلق على جوانب التسلية بقدر ما يربز ظاهرته كفن 

�ȄǴǟ�ƢǻǂǧȂƫ�¿ƾǟ�Ƕǣ°�ƢǼƷǂǈǷ�Ŀ�ǽǂƯ¢�½ǂƫ�ƾǫÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈƦǴǇÂالظلم  أساليبيفضح 

جل أستفادة منه من نه بعض املغاربة احتضنوه يف شكله املعروف لإلأنصوص مكتوبة إال 

.¦ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�Ƕē¦°ƢǰƬƥ هندسة العرض اليت توجه

احندر هذا اللون من فرجة البساط يف مدينة الرباط عاصمة املوىل يوسف : سيدي الكتفي

آنذاك، ظهر نتيجة تكتل احلرف الصناعية وتنظيمها يف املغرب وذلك بتكوين فرقة من 

هز (حيث يدل على  )مبجموعة سيدي الكتفي( طائفة اخلرازين الرباطيني مسيت نفسها

والتدافع باملناكب وغريها من معتاد حركات اجلذبة اليت ختوض فيها فرق التصوف  فاألكتا

، كما 2)اخل.. واألذكار وسواها من جتمعات الطوائف الدينية كعيساوة ومحادشة ودرقاوة 

 أعيانيؤسس عروضه عن طريق عالقات قائمة يف جمموعة مغلقة حتدد اجتماعها يف احد 

  .و يف زاويةاملدينة أ

يرجع تاريخ هذه التظاهرة إىل عهد السلطان موالي رشيد يف القرن السابع : الطلبة سلطان

، حيث كانت جتري حفالت السلطان بطريقة تقليدية  مسرحية )1672-1666(عشر

املسرحيون يتصرفون بدون شعور على خشبة  أنإذ ىي فيها رواد املسرح عرضا ضخما ذلك 

تنقضي الليلة السابعة ويكون من صاحل سلطان  أن إىلكامال   أسبوعااملسرح ويدوم التمثيل 

.10ص  ،مرجع سابق ،املسرح يف املغرب ،املختصر املفيد يف تاريخ املسرح العريب اجلديد ،عبد الرمحن بن زيدان -1
.62السوسيوثقافية، ص األصولاملسرح املغريب، يف ،عن كتاب حسن حبراوي ،13ص ،مرجع سابق ،عقا امهاوش -  2
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يف الوادي  لقاءهإف أورب من طرف حاشيته تعرض للض وإاليغادر عرشه  أنالطالب 

  .سلطته وزيف ملكه بتعطيل شعارهإل

كون هذه املمارسة مازال هلا حضورها القوي فيما ( أنيرى الناقد سامل اكويندي         

�ƨȈƦǠǌǳ¦��ƨǧƢǬưǳ¦�ƢĔǄƬţت هذه الثقافة يف السلوك املعيشيومتدنا به على مستويات متضهرا ،

�ƨƳǂǨǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǶŮƢǤƬǋ¦�¼ǂǗÂ�ǶēƢǟȂǓȂǷ�ÀÂƾǸƬǈȇ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�ÀȂȈƷǂǈŭ¦�ƶƦǏأومنها 

املسرحية ونذكر منها على اخلصوص فرجة اعبيدات الرمى والبساط واملداح والراوي واحللقة، 

عن حضور الذات اجلمعية  لإلعالنرصا اجتماعية واليت ميثل انعقاد لقاءات وموامسها ف

.1)مواقع جتاودها على خارطة املغرب للناس، واالنتماء هلوية اجلماعة حسب

كانت هذه الفرجات متثل ريبريتوارا شعبيا رغم عدم خضوعها اىل تقطيع يف إذا          

درامية،  إرهاصاتلكنها تنطوي على  ،الفصول واملشاهد وعدم احرتامها لقواعد مسرحية

بفضل التحول الذي كان  ¦ƢēƢǫȐǘǻوتقدم لنا فرجة فإن بدايات املسرح املغريب ستعرف 

يف املدن التقليدية، كما  ضقاعات العرو  ءوراءه االحتكاك بالتجارب العربية والغربية ويف بنا

الغريب موازية للقالب املسرحي  لفنون الفرجة هي مبثابة فرجات فنية األشكالكل هذه   أن

Ƙǋ�ƢĔƘǋ اخل... ن فنون النو والكابوكي اليابانية والكاتاكايل اهلندي والرقص الباليين. 

نفعالية من خالل  بالفطرة يظهر حاالته النفسية واإللقد كان اإلنسان املغريب ممثال(        

تفاعالته الفيزيولوجية، فظهرت جمموعات عبيدات الرمى وسيدي الكتفي، والبساط فقد 

اجئ املتفرج الغريب من عروض هؤالء الناس ألول وهلة قبل أن يتوصل غلى احلقيقة اليت يف

...  17العدد  ،اهليئة العربية للمسرح، وأحوال.. وجوه  ،جملة املسرح املغريب اآلن ،املسرح املغريب بني الفرجة والنسق السياسي ،سامل الكويندي - 1

.8، 7ص  ،2015،يناير



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

44

تكمن يف عفوية تقمص كل الشخصيات األسطورية و الواقعية واليت تنبجس مجيعها من 

Ǌ ȈǠŭ¦�ȆǠǸƬĐ¦� ƢǔǨǳ¦(1 وألن املسرح من الظواهر الفنية الطارئة على الثقافة املغربية مل ،

واإلسباين فة الغربية مع اإلستعمار الفرنسي سرح إال بعد احتكاكه بالثقايعرف املغرب امل

الذي كانت له مسامهات يف بناء املؤسسات املسرحية واليت استطاع املغاربة من خالله 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�¼ǂǨǳ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȇǄǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�¦Â®ƢǨƬǇ¦�ƢǸǯ��ǾƫƢȈǳƖƥÂ�ǺǨǳ¦�¦ǀđ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦

سبق ذكرها فنقلوا عنهم هذا الفن الذي نبتت إرهاصاته األوىل واملصرية باخلصوص واليت 

  .فوق الرتبة املغربية

�ÀȂưƸƦȇ�ǶȀƬǴǠƳÂ�§ǂǠǳ¦�Ƣđ�¿ƾǘǏ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�śƥ�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦�ŐƬǠȇ

عن السبل املوضوعية اليت تسمح هلم بالتمكن من آلياته وتقنياته من أجل مواجهة 

ية والسياسية والثقافية، فحاول بعض رواد املسرح األوائل إخراج هذا التحديات االجتماع

الفن وعملوا على تأسيسه انطالقا من معطيات حضارية مبضامني اجتماعية وثقافية عربية 

  .لكن يف قوالب وصيغ مسرحية غربية

 سرح يف املشرقأما مصادر املسرح أي مؤثراته األساسية  فهي كما سبق تأثره بامل (      

الغريب عن طريق االحتكاك الذي كان بني الشعوب والدول املستعمرة وعلى  العريب واملسرح

رأسها فرنسا واسبانيا، فبالرغم من احلجر الشديد الذي كان مضروبا على الفكر العريب من 

تشاهد  أنطرف اإلدارات االستعمارية، فإن طبقة واعية من أبناء املغرب العريب استطاعت 

.2)ات األوروبية اليت كانت متثل يف كربيات املدنبعض املسرحي

.31، 30 ص ،1،2000ط، الدار البيضاء ،دار الثقافة ،واملمارسة النقدية اإلبداعيةاملسرح املغريب بني أسئلة الكتابة  ،حممد فراح -1
  .383 ص ،2ط، 1986، اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،احلديث يف املغرب العريب األديبالنقد  ،حممد مصايف -2
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¦�ƢēƢƳǂǧ�¿ƢǜƬǻ¦Â�ƨȇȂǔǠǳ¦�ƨǇ°ƢǸǸǴǳ�ÄȂǔǠǳ¦�¼ƢưƦǻȏ( أنيؤكد الناقد سامل الكويندي        

�ǲǠǨǳ¦�¶¦ǂŵ¦Â��ǞǸƬĐ¦�ÀȂǰƫÂ�̈Ƙǌǻ�ǀǼǷ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�Ãƾǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ȆǟȂǳ¦�Ŀ�ƨȈǳƖǯ�ƢȀȈǬǴƫÂ

الذي ال يدعو للغرابة يف  ءاحلكم فيها الشي أمناطدولة مبختلف  إلعالنالسياسي فيها، 

احتضان املمارسة املسرحية العربية الوافدة عليه من املشرق العريب واالنفتاح بالتايل على 

.)1املمارسة املسرحية الغربية اليت استقدمها املستعمر

ومهما يكن فإن التأثري الغريب يف املسرح املغريب كان ضعيفا يف البداية ألن النظام         

االستعماري مل يسمح ألبناء الشعب املغريب باالستفادة مباشرة من ثقافتيه وآدابه وفنونه 

حفضا لسلطته املطلقة على هذا الشعب عن طريق إبقاءه على حاله من اجلهل والتخلف 

األوائل يف تأليفهم للمسرحيات إىل األساطري واآلداب الشعبية البسيطة وهلذا اجته الرواد 

�ƨȈǨǈǴǧ�Â¢�ƨȇǂǰǧ�ƢȇƢǔǫ�ŀƢǠƫ�Ʈ ȈŞ�ŚǗƢǇȋ¦�ǽǀǿ�ǂȇȂǘƫ�ÀÂ®�ǶēƢǟȂǓȂǷ� ƢǬƬǇȏأو 

اجتماعية معاصرة ولعل األثر الوحيد الذي تركه املسرح الغريب هو اهتمام القائمني عليه منذ 

باس وديكور وغريمها على أن الفصل األكرب يف هذا االهتمام البداية مبا كان يتطلبه من ل

باملظاهر الشكلية للمسرح إمنا يعود بالدرجة األوىل إىل اتصال املغاربة بالفرق املسرحية الزائرة 

أما بعد احلرب العاملية الثانية ، قوي اتصال الطبقة املثقفة بالثقافة الغربية مما جعلها تستفيد 

�¦ǂǈŭ¦�ǺǷ��ƨȈǴǏȋ¦�ƢēƢǤǳ�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢȈƷǂǈŭ¬�عن طريق الرتمجة ل  ̈¦ǂǫÂ�©ƢȈǴȈưǸƬǴ

Ȇǫǂǌǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǨƬǇ¦�Ǻǟ�ǲǬƫ�ȏ�̈®ƢǨƬǇ¦�ĺÂ°Âȋ¦.

  :في المسرح المغربي واالقتباستجربة الترجمة -2

  .12 ص ،مرجع سابق ،املسرح املغريب بني الفرجة والنسق السياسي ،سامل الكويندي -1
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إن زيارة الفرق املسرحية إىل املغرب كان هلا تأثري بشكل أو بآخر على املسرح املغريب       

والذي مل يقتصر فقط على املواقف السياسية واإليديولوجية اليت جتشب االستعمار والظلم 

�Ŀ�ȆǷ¦°ƾǳ¦�ǲǸǠǴǳ�ƢđƢǌǷ�Ȑǰǋ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�ƪ ƸǼǷ�ƨȈǼǧ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ń¤�ƾƬǷ¦�ƢŶ¤Â��ȆǠǸƬĐ¦

لقد عرف املسرح ( :شرق العريب ويف الغرب وهذا ما يؤكده الدكتور حسن املنيعي يف قولهامل

وعن طريق املشرق العريب، ومبا أن عملية االحتضان هلذا  –عندنا يف حدود العشرينات 

الفن متت على يد ثانية ال انطالقا من األصول، فإن هذه الوضعية ستطرح مشكالت نوعية 

كما ستجربه فيما بعد أن يبث فيها لتأكيد حضوره أو فعاليته، ألن على النقد املغريب،  

الرواد حيث تأثر كل من  ،1)اإلخفاق يف ذلك من شأنه أن يقلص دون الفن املسرحي

وعبد الواحد الشاوي وحممد بن الشيخ حممد القري و  املهدي املنيعي، وحممد الزغاريأمثال 

 على التشبع بالفن الدراميذلك حفزهم و غريهم بالفرق القادمة من املشرق العريب، و 

  . تمثيلالرتمجة، و الو 

بالبدايات األوىل للمسرح املغريب هو حقيقة ال مفر  لالقتباسالوثيق  االرتباطإن          

�³ عرتافاإلمن  ƢǬǼǳ¦�ÀÂ°ƢǷ�ƢȀǴǬǻ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ȄǴǟ�§ǂǠǳ¦�» ǂǠƫ�ǀǼǷ�Ƣđ

أول من أدخل الفن املسرحي يف البالد العربية مارون النقاش (الذي يعد كما ذكرنا سابقا 

، وابتدأ متثيله باللغة العربية 1841الذي اقتبسه من ايطاليا حني سافر إليها يف سنة 

 )البخيل(الدارجة، وكانت أوىل املسرحيات اليت قدمها جلمهوره العريب يف بريوت هي رواية 

اإلرهاصات األوىل أو ما مسيت  أنإال  2)1847 وذلك يف أواخر سنة )موليري(املعربة عن 

  .88 ص، 1،1990ط ،مكناس ،منشورات السفري ،هنا بعض جتلياته ،هنا املسرح العريب ،حسن املنيعي -1
  .17ص .دط . دار الفكر العريب ، دت�ƢŮȂǏ¢Â�ƢȀź°ƢƫÂ�ƢēƘǌǻ املسرحية ،عمر الدسوقي -2
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اليت كانت متوفرة يف البيئة املغربية جعلت املسرح املغريب يأخذ  )املا قبل مسرحية(باألشكال 

خصوصية متيزه عن املسارح العربية األخرى من حيث البداية الشيء الذي هيأ اجلمهور 

  .املغريب نفسيا الستقبال واحتضان هذا اللون املسرحي

املسرحية  رغم فسيفساء هذه األشكال الشعبية الرتاثية من حيث تنوع املظاهر       

وانتشارها الواسع وغىن الفلكلور املغريب وثراءه بكل األلوان اليت تتضمن العنصر الدرامي 

واليت تقوم على الفرجة إال أن ذلك مل يكفي خللق مسرح مكتمل منذ بدايته فهناك 

اختالف واضح مييز البيئة العربية واملغربية باخلصوص عن البيئة األوروبية، وهذا ما يشري إليه

رغم تنوع وغىن الفلكلور املغريب يف ميدان الظواهر املسرحية، مسرح (: علي الراعي يف قوله

احللقة ومسرح البساط واحتفال سلطان الطلبة، فإن املسرح بدأ يف عشرينيات القرن احلايل 

ƾƥ�Ŗǳ¦�Ƣē¦̄�ƨǬȇǂǘǳƢƥ�§ǂǤŭ¦�¼ǂǨǳ¦��̈°Ƣȇ±�Ǿƫ°¦ǂǋ�©ƾǳÂ��Ãǂƻȋ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�°Ƣǘǫȋ¦�Ŀ�Ƣđ¢يف

املسرحية العربية من مصر، كما أسهمت الفرق األوروبية أيضا يف بث فكرة املسرح ،ولو 

.1)على نطاق ضيق

تعد مرحلة االقتباس أول حمطة أرسى عليها املسرح باملغرب دعائمه منذ بداياته        

سة كانت البداية تروم إىل خلق ممار ( :األوىل واليت حتدث عنها الناقد حسن املنيعي قائال

مسرحية من خالل بناء أسس هيكل عام للفن املسرحي، يف هذا النطاق حاولت جمموعة 

من املسرحيني املغاربة اخلروج بالعمل املسرحي من حدوده الضيقة إىل آفاق أوسع وأرحب 

.2)عن طريق االقتباس والرتمجة ودراسة طرق اإلخراج األورويب

  .498ص  ، مرجع سابق،املسرح يف الوطن العريب ،علي الراعي  -1
.8 ص ،2002،يناير ،دار األمان للنشر والتوزيع، الرباط،2ط ،املسرح املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة ،حسن املنيعي -2



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

48

، فتأثري ليت واجهت النقد املسرحي املغريبتعترب قضية التأسيس من بني القضايا ا      

�¬ǂǈŭ¦�ǆ ȈǇƘƫ�ƨǳÂƢŰ�Ŀ�ŚǰǨƬǳ¦�ń¤�ǶȀǠǧ®�Ƣđ�½ƢǰƬƷȏ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�§°ƢƴƬǳ¦

باملغرب خبصوصيات فكرية وحضارية وفنية تعانق مهومهم وقضاياهم، كما ال ننسى 

مال املسرحيني املغاربة األوائل التأثريات الغربية واليت متثلت يف املالمح املوليريية اليت ميزت أع

الذين أعطوا األولوية لالهتمام بعملية الرتمجة واالقتباس وحاولوا أن يطبعوها بطابع مغريب 

كما أن هذا التأثري مل يكن . لتعترب أعماهلم مبثابة إرهاصات أوىل للظاهرة املسرحية املغربية 

فما أشرنا سابقا أنه فن طارئ على  سببا يف عرقلة تطور املسرح يف املغرب، ومل ينقص منه،

الثقافة املغربية فلواله ملا استطاع املغاربة تكوين أفكارهم املسرحية وملا عملوا على بناء صيغة 

  . مسرحية تتالءم وطبيعة واقعهم املغريب مبا يتميز من متناقضات ومتغريات

فرق يف املدن نشاطا حركيا للممارسة املسرحية فتأسست بعض ال 1923شهدت سنة      

الكربى  كالدار البيضاء، وفاس، مراكش، طنجة، تطوان ومكناس وجتسدت يف أعمال 

ومسرحية  لمهدي املنيعي لطرتوف املسرحيني الذين تأثروا بالفرق املسرحية كمسرحية 

، ومسرحية نجيب احلدادلصالح الدين األيويب  ، ومسرحية مد بن الشيخحملاملنصور الذهيب 

ƾĐ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ كتابة  على  املسرح املغريب  ، وقد كان يرتكزإخل ...عبد الواحد الشاويل

��ǽƢȇƢǔǬƥ�°ȂȀǸŪ¦�ƨȈǟȂƫ�ń¤�» ƾē�» ƾēÂغطرسة التعبري عن مواقف وطنية تفضح  إىل

 بل فقط الفصحى اللغة املسرحية على النصوص تنحصر ومل،االستعمار وسياسته القمعية

بوشعيب كما اهتم  لرشاد اليتيمة دموع كمسرحية العامية اللهجة على مذلك اعتمدت

التغطية الصحفية أو  وما يصبوا إليه من أهداف نبيلة عنبقضايا املسرح  بعض املثقفني

  .والكتابة النقدية



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

49

�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ǾǿƢš ¦�ȄǴǟ�ȆǨǔȇ�ƢŲ��ǞǸƬĐ¦�°ȂǘƫÂ�ÀȂǼǨǳ¦�°Ȃǘƫ�ÄÂȐǈǳ¦�Ƥ ȇ®¢�ƾǫƢǼǳ¦�ǖƥǂȇ

ŭ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ǲǠŸ�Ʈ ȈƷ��Őǯ¢�ƢƷȂǓÂ�ń¤�ƨƳƢƷ�Ŀ�ƢǼǧ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ǽƾȈǨȇ�ǞǸƬĐ¦Â�ÀƢǈǻȍƢƥ�¬ǂǈ

حيث يؤكد على ضرورة ،التجديد والتطور يساعده على بلورة اجتاهه وتعميق أفكاره 

، وقضايا تمع وبالقضايا القومية والوطنيةĐ¦Â اإلنسانبقضايا و االهتمام باملسرح املغريب 

، ينبغي توظيف كل بة إلينا كمغاربةبالنس(: التطور احلضاري حيث يقول يف هذا الصدد

، وبالتايل ضد اإلقطاعية، وضد التقوقع ضد التخلفاألصوات اإلبداعية لصاحل معركتنا 

رهني بنجاح حركات التحرر، رهني خبلق  أخرىاحلضاري ذلك أن تطور الفنون من جهة 

.1)الظروف املناسبة خللق نظافة فنية شعبية على مستويات كثرية 

اليت سبق ذكرها مل تعزز وجودها بنصوص  )مسرحية /املا قبل(رغم أن الظواهر      

مع هذا ظهور اجتاهات مسرحية تتعامل  إىل أدىمها استله إىلالدعوة  أن إالمسرحية 

جل تربير غياب املسرح مبفهومه احلداثي باملغرب ونفي عالقتها املوروث وتوظفه من أ

الطابع الذي ميز التنظريات املتمثلة يف كل من االحتفالية ومسرح  أن إالباملسرح الغريب 

�ƪ ǳ¦±�ȏÂ�ƨȈƦǼƳ¢�́ Ȃǐǻ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬƫ�ƪ ǳ¦±ȏ�ƢĔȋ�¦ǂǜǻ�Ʈ ǳƢưǳ¦�¬ǂǈŭ¦Â�̈®ƢȀǌǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦

لكبار املسرحيني أمثال  اإلخراجتعتمد بعض التقنيات الغربية يف كتابة النصوص وعملية 

ستانسالفسكي و غوردن كريج وادولف ابيا و  بروك رتبرخيت وغروطوفسكي وارطو وبي

للمسرح املغريب نفيه لعالقة املسرح املغريب وهذا ما يصعب على كل دارس إخل .. ومريهولد 

 اإلرثباملسرح الغريب نظرا للتفاعل الثقايف واحلضاري و حماولة املغاربة االستفادة من 

  .ملسرحية والركحيةاملسرحي الغريب وتوظيف بعض أساليبه وتقنياته يف الكتابة ا

  .388ص  ،سابق ، مرجعاحلديث يف املغرب العريب األديبالنقد  ،،حممد مصايف -1
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لقد ازدهرت املكابدة امليدانية إلجناز مشاريع نقدية حيث صاحب تلك البواكري        

املسرحية األوىل جمموعة من الدراسات النقدية اليت كانت تقوم على املنهج الذوقي 

�ǆ ȈǇƘƫ�ƨȈǳƢǰǋƜƥ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǸƬǿ¦Â��ƨȈǼǗȂǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦Â�ȆǟƢƦǘǻȏ¦

ربية والعربية الشيء الذي غغريب بسيماته وخصوصياته بعيدا عن تلك التأثريات المسرح م

حفز املسرحيني املغاربة إلعادة النظر يف الظاهرة املسرحية والبحث عن شكل مسرحي 

�ƢȀǸǜǠǷ�°ȂǴƦƫ�ƨȈƷǂǈǷ�§°Ƣš �Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ƢǸǯ�ǶĔ¦ƾƳÂ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ǶȀƬǧƢǬƯ�ǺǔƬŹ

سرح االحتفايل واملسرح الثالث ومسرح النفي والشهادة، ومسرح يف مسرح اهلواة باملغرب كامل

املرحلة ، فأثارت بعض القضايا األساسية يف املسرح واليت تتضمن أفكار نابعة من الثقافة 

�§°ƢƴƬǳ¦�Ŀ�ĺǂǤŭ¦�œǠǌǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�Ǿƥ�ǂǈǨǻ�ƢǷ�Ƣđ�ȆƷǂǈŭ¦�ǺǨǳ¦�ǶȈǠǘƫÂ�ƨȈƦǠǌǳ¦

منظر االجتاه االحتفايل عبد الكرمي برشيد والذي استلهم  املسرحية املغربية وهذا ما جنده عند

ابن الرومي يف ( والرتاث العريب) سالف لوجنة(الرتاث الشعيب املغريب يف أعماله املسرحية 

  .)فاوست واألمرية الصلعاء(، إضافة إىل استلهامه الرتاث الغريب يف مسرحية )مدن الصفيح

��ƨƥƢưŠ�ƪاخلصوصية اليت  إن هذه     ǻƢǯ�Ƣđ�ǶǈƬȇ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�ƶƦǏ¢ كردة فعل على

استهدفت البنيات التحتية وعميقة  ثورة عامة كما كانت مبثابة  الصيغ واألشكال الغربية ،

 فقد نشأ حمافظا على شكله نقال واقتباسا من الغرب أما روحه وأسسه فقد 1) هلذا الفن

األساس اجته  املهتمون باحلركة املسرحية املغربية ، وعلى هذا نقلها من الرتاث الشعيب املغريب

من كتاب وخمرجني إىل البحث عن صيغة مغربية عربية للمسرح كما طرحت الثوابت الثقافية 

ص  2000، 1ط ،الدار البيضاء ،الثقافة مطبعة النجاح اجلديدة دار ، واملمارسة النقدية اإلبداعيةالكتابة  أسئلةاملسرح املغريب بني  ،د الفراحـحمم - 1

34.
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إطار فكري وحضاري حمفز للبحث والدراسة والتجريب من أجل استنباط مسرحا مغربيا 

جه من الرتاث الشعيب شكال ومضمونا رافضا للشكل األورويب مستوحيا قوالبه ومناذ

  .ومستمدا لغته من احلكايات والقصص الشعبية واألساطري املغربية

ارتبط املسرح املغريب يف مراحل تأسيسه بفعل التأصيل  والذي ال يعين جمرد العودة إىل     

الرتاث واغرتاف حمتوياته املادية والوجدانية والفكرية فحسب بل بأصالة نتاجه اإلبداعي 

االجتماعي، والثقايف و ملغريب املرهون باخلصوصية اليت أفرزها التكوين اإليديولوجي املسرحي ا

�ǲǠƳ�ń¤�ª ¦ŗǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬƫ�Ŗǳ¦Â�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨȈǈȈǇƘƬǳ¦�©ƢƥƢƬǰǳ¦�» ƾē�̄¤

  .جوهر املادة الرتاثية إسقاطا حيا للواقع اإلنساين

سرحي املغريب واليت ارتبطت نستخلص من هذا أن إشكالية تأصيل اخلطاب امل     

بإشكالية توظيف الرتاث يف أذهان املغاربة املسرحيني، اصطدمت مبشاكل عدة نظرا 

منه ميكننا ال ميكن لألصيل أن يكون معاصرا و  النطالقها من ثنائية األصالة واملعاصرة إذ

عن  املسرح املغريب يعيش حالة  جتريب منطلقا يف ذلك من ضرورة اخلروج( :القول أن

األشكال والنماذج املسرحية اجلاهزة اليت فرضت عليه، والبحث عن أشكال تعبريية مسرحية 

�ȆǰȈǇȐǰǳ¦�¬ǂǈŭ¦�©ƢȈǼƥ�ǶȈǘŢ�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â�ǲȈưǸƬǳ¦Â�«¦ǂƻȍ¦Â�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�Ŀ�̈ ƾȇƾƳ

فعملية التجريب يف املسرح املغريب  ،1)والعمل على إعادة النظر يف عالقات اإلنتاج املسرحي

مل تكن جمرد حبث على صيغ وأشكال جديدة، بل حبثا عن مضامني فكرية تتالءم وهذه 

األشكال، فبغض النظر عن قيمة التجارب املسرحية املغربية أصبح للتجريب املسرحي مكانا 

الكتاب بارزا قائما بذاته، وكانت هذه التجارب اليت ساهم فيها أغلب املخرجني و 

  .34ص  ،مرجع سابق ،واملمارسة النقدية اإلبداعيةالكتابة  أسئلةاملسرح املغريب بني  ،حممد فراح -  1
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املسرحيني تقصد إىل تطوير الصيغ املسرحية وتأصيلها مبا يتالءم مع املعطيات احلضارية 

  .والثقافية

رغم كل هذه اجلهود املسرحية اليت أرادت إثبات أصالتها ورغم البدايات املبكرة     

لك للمسرح يف املغرب إال أن املسرح املغريب أصبح يعاين من مشاكل وأزمات نظرا لتكرار ت

التجارب والعروض اليت أصبحت ختضع الختيارات مسبقة كانت تعرض من أجل ملء 

�ȏ¤��ǶȀǴǯƢǌǷÂ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ƨƥ°ƢǤŭ¦�¿Ȃŷ�Ƣđ�ƾǏǂƫ�̈ƾȇƾƳ�©ƢǧƢǓ¤�Ä¢�ǪǴƫ�ŃÂ�¹¦ǂǨǳ¦  نأ 

�ƨǧƢǓ¤��¦ƾƳ�ƨǴȈǴǫ�ƪ ǻƢǯ�¬ǂǈŭ¦�¾ȂƷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦ƢĔ¢�ƨǯǂŞ�ǶƬē�Ńاملسرحي  التأليف

سبب ذلك يرجع إىل قلة املمارسة النقدية اجلادة للحركة ومشاكل اللغة واحلوار ولعل 

 ثابتةوفعاليتها يف بلورة أسس منهجية  املسرحية وتتبعها وحماولة الكشف عن أمهيتها

  . للتجارب املسرحية املغربية

  محاوالت التأصيل في المسرح العربي: المبحث الثاني

مشاريع نقدية حيث صاحب تلك البواكري لقد ازدهرت املكابدة امليدانية إلجناز        

املسرحية األوىل جمموعة من الدراسات النقدية اليت كانت تقوم على املنهج الذوقي 

�ǆ ȈǇƘƫ�ƨȈǳƢǰǋƜƥ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǸƬǿ¦Â��ƨȈǼǗȂǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦Â�ȆǟƢƦǘǻȏ¦

الشيء الذي  ربية والعربيةغمسرح مغريب بسيماته وخصوصياته بعيدا عن تلك التأثريات ال

حفز املسرحيني املغاربة إلعادة النظر يف الظاهرة املسرحية والبحث عن شكل مسرحي 

�ƢȀǸǜǠǷ�°ȂǴƦƫ�ƨȈƷǂǈǷ�§°Ƣš �Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ƢǸǯ�ǶĔ¦ƾƳÂ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ǶȀƬǧƢǬƯ�ǺǔƬŹ
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يف مسرح اهلواة باملغرب كاملسرح االحتفايل واملسرح الثالث ومسرح النفي والشهادة، ومسرح 

لة، فأثارت بعض القضايا األساسية يف املسرح واليت تتضمن أفكار نابعة من الثقافة املرح

�§°ƢƴƬǳ¦�Ŀ�ĺǂǤŭ¦�œǠǌǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�Ǿƥ�ǂǈǨǻ�ƢǷ�Ƣđ�ȆƷǂǈŭ¦�ǺǨǳ¦�ǶȈǠǘƫÂ�ƨȈƦǠǌǳ¦

املسرحية املغربية وهذا ما جنده عند منظر االجتاه االحتفايل عبد الكرمي برشيد والذي استلهم 

ابن الرومي يف ( والرتاث العريب) سالف لوجنة(شعيب املغريب يف أعماله املسرحية الرتاث ال

  .)فاوست واألمرية الصلعاء(، إضافة إىل استلهامه الرتاث الغريب يف مسرحية )مدن الصفيح

��ƨƥƢưŠ�ƪاخلصوصية اليت  إن هذه        ǻƢǯ�Ƣđ�ǶǈƬȇ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�ƶƦǏ¢ كردة فعل على

استهدفت البنيات التحتية وعميقة  ثورة عامة كما كانت مبثابة  غربية،الصيغ واألشكال ال

فقد نشأ حمافظا على شكله نقال واقتباسا من الغرب أما روحه وأسسه فقد  ،1)هلذا الفن

نقلها من الرتاث الشعيب املغريب، وعلى هذا األساس اجته  املهتمون باحلركة املسرحية املغربية 

من كتاب وخمرجني إىل البحث عن صيغة مغربية عربية للمسرح كما طرحت الثوابت الثقافية 

ز للبحث والدراسة والتجريب من أجل استنباط مسرحا مغربيا إطار فكري وحضاري حمف

شكال ومضمونا رافضا للشكل األورويب مستوحيا قوالبه ومناذجه من الرتاث الشعيب 

   .ومستمدا لغته من احلكايات والقصص الشعبية واألساطري املغربية

م املسرحي؟فكيف ساهم هذا التنظري املسرحي املغريب يف تفعيل الوعي وتغيري املفاهي-

:التراثالتجربة المغربية وعالقتها ب )1

:في ماهية التجريب- أ

ص ، 2000 1ط ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الثقافة دار ،واملمارسة النقدية اإلبداعيةالكتابة  أسئلةاملسرح املغريب بني  ،د الفراحـحمم - 1

34.



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

54

استطاع أن حيافظ على استمرارية، رغم منافسة بقية الفنون واليت ولد املسرح جمربا و         

ن ع" باتريس بافيه"يقول  ،يتجزأ منهعرف كيف يوظفها وحيتويها، ليصبح جزءا ال 

إزاء التقليد وإزاء املؤسسة املسرحية، وبالتايل إزاء االستغالل هو موقف الفنانني (: التجريب

.1)التجاري

يتضح لنا أن التجريب هو اإلميان بوجود شكل سابق واالعرتاف به، والتجريب يف 

املسرح هو جمموعة من االقرتاحات تفتح آفاق جديدة من أجل إجياد صيغ خمتلفة 

  .نص الدرامي والسينوغرافياللخطاب، والتواصل يف التعامل مع ال

ال ترتبط بتيار  وكذا املمثل واجلمهور، أو صفة التجريبية يف املسرح كما بقية الفنون،

حبركة مسرحية ما، فقد كان التجريب و ال يزال الدافع  أوبفرتة زمنية معينة،  أوفين حمدد 

.2)األول لتطور املسرح منذ والدته

، "فن الشعر" بقيت الدراما األرسطية وفق قواعد أرسطو مثلما هي مدونة يف كتابه         

وجاءت بعدها دراما أرسطية خمتلفة عنها، وظهرت بعدها الرومانسية فقامت بتهدمي وحدة 

ƳÂ��ÀƢǷǄǳ¦Â�ÀƢǰŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�śƥ�̧ ¦ǂǐǳ¦�ƪ ǴǠ مهتمة مببدأ التفرد وتلتها الواقعية بعد

اوجيست  وكانت لكتابات  ،املثالية اإلنسانواهتزاز االعتقاد يف طبيعة   نابليونسقوط 

الفضل يف بروز التيار الواقعي وبطريقة علمية حتليلية للنفس  1857_ 1798كونت 

لقد وصلنا إىل ما هو واقعي وهو القوة الوحيدة " :يف هذا الصدد إميل زوالالبشرية، ويقول 

  .وتعين هنا الواقعية تقدمي الواقع بطريقة مجالية ،3"يف القرن التاسع عشر

.2004 أفريل 16التجريب يف املسرح اجلزائري، املسرح دوت كوم، ،جازية فرقاين -1
.118، ص 1997، 1ماري إلياس، حنان قصاب، املعجم املسرحي، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون، ط-2
.153، ص 2000، 1الدراما من أرسطو إىل اآلن، هال للنشر، مصر، ط،رشاد رشدي -3
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جيب على املسرحي قبل ممارسة التجريب أن يكون متشبعا بقواعد املسرح األرسطي، 

فمثال  ،يب متفاديا يف ذلك مشكلة التكرارودارسا للتجارب اليت خاضت غمار التجر 

Ţ�Ŀ�§ǂĐ¦�ƾǟƢǈƫ�ǽƾȈǳƢǬƫÂ�ȆǰȈǇȐǰǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ǆ Ǉ¢�ƨǧǂǠǷ قيق االختالف فينطلق من

  .جتارب سابقة ليأيت باجلديد

بوجود شكل فين سابق هو أرضية تنطلق منها  اإلميانفالقول بالتجريب يعين ضمنا        

، فالبحث والتجديد والتجريب أشياء ضرورية للمحافظة على 1)املمارسة العملية التجريبية

الذي تعود فعالياته من خالل  النشاط املسرحي، والقضاء بعض الشيء على الروتني

أساليب توارثت لدى الكتاب واملخرجني، وهذا ال يعين رفض ما هو قدمي، فالتجريب 

يعتمد على أسس قدمية ألرسطو،  ولكن من أجل االستمرارية يف اإلنتاج والتمييز يف 

األداء، فعلى الفنان أن ينقب ويبحث وجيرب ويقتبس باستمرار مع استيعاب شروط الوعي 

االجتماعي، إذن فالتجريب هو إجياد آليات حديثة للنص والعرض املسرحي، قصد التغيري 

.والتطوير، وهو البحث عن أشكال جديدة، تستفيد من القدمي وتتحداه لتخلق اجلديد

من بني الكتاب القالئل الذين نظروا يف ، 1956_1889برتولد بريخت ويعد           

وكتب جمموعة من املسرحيات اليت ثار من خالهلا " الصغرياالرجانون "أعماهلم يف كتاب 

السيد بونتيال وخادمه " "اإلنسان الطيب يف ستشوان: "على املسرح األرسطي ونذكر منها

فهو يرى ان " دائرة الطباشري القوقازية" ذات الطابع الصيين مستخدما فيها الرتاث، " بانيت

أغراضه وينفي يف ذلك وجود امليثولوجيا يف املسرح األرسطي مل يعد صاحلا، وقد استنفد 

زمن تغزوه اآلهلة، وإن املتفرج يقف موقفا سلبيا، مسلوب اإلدارة، فريى أن يبقى املتفرج يف 

www،جتليات املسرح التجرييب يف اجلزائر، التجربة امللحمية منوذجا،جازية فرقاين -1 .elmasrah. com.
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الفن الذي ال يضيف شيئا إىل جتربة " وضعية مرقب ال منسجم فيقول يف هذا الصدد

يتملق غرائزه البدائية ويؤكد اجلمهور، والذي يغادره كما وجده، والذي ال يريد أكثر من أن 

.1)أراء فجة ومهرتئة، إن فنا كهذا ال يساوي شيئا

أن حيول املتفرج من السلبية إىل اإلجيابية فتوصل إىل ما يسمى بالتغريب بريشت أراد        

الذي يعين نزع البديهي عن احلادثة أو الشخصية فيثري االندهاش حوهلا، حيث يظهر 

إن (، هيغلالتغريب الربخييت استمد بدوره من فلسفة  أننقاد املألوف، ويرى بعض ال

التغريب الرباخيت ذو عالقة متينة باالغرتاب اهليغلي الذي كان ماركس قد استعار منه والذي 

يعين عند هيغل بصفة مبدئية عدم االنسجام بني العامل كما هو يف حالته الراهنة من جهة 

جهة أخرى، وعلى يد ماركس أصبح االغرتاب يعين وقوى التقدم التارخيي الضاغطة من 

حالة احندار وتايد الظلم الذي يهوي بالوجود اإلنساين فيصبح اإلنسان سلعة تباع 

.2)وتشرتى

وتوضيح الوسائل اليت  اإلنسانيةمن خالل أعماله إىل خدمة  بريشت لقد هدف        

اكرب متعة حيققها املسرح هي بواسطتها ميكن السيطرة على املصري البشري، فهو يرى ان 

  .املشاركة الفعالة اليت تضمن تطبيق املتفرج ملا يراه على املسرح

لكن بعد احلرب لعاملية الثانية وجراء ما حلق بالعامل من دمار من مجيع النواحي، 

ظهر إىل الوجود مسرح العبث الذي أراد أم يصور عبثية احلياة على خشبة املسرح، 

  .شخصية غري مفهومةفأصبحت ال

.19، ص 1996، 1995تري، جامعة وهران، اجلزائر، أثر املسرح الربخييت يف  أعمال كاكي، رسالة ماجس،مناد الطيب -1
.25ص  تريأثر املسرح الربخييت يف  أعمال كاكي، رسالة ماجس،مناد الطيب -2
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من مشكالت هذا املصطلح أن الكثريين يتهمونه بااللتباس والضبابية، وأن بعض 

املسرحيني ال يؤمنون بالتجريب وبعضهم اآلخر فهم أنه معادل للحرية املطلقة يف تقدمي 

والثاين  األول مؤيد،:العرض املسرحي، وهذا ما جعل اجلمهور ينقسم أيضا إىل قسمني

  .ارضمع

إن مصطلح التجريب يعين جتاوز السائد للوصول إىل ما هو جديد وأكثر إبداعا، 

وهذا يؤكد بأن املسرح يبقى مسرحا بأهدافه وفنياته وقدرته على العطاء وإقناع املتلقي 

وحتريك نبضه وخماطبة فكره ومشاعره وما يعاين منه التجريب يف املسرح العريب و الغريب 

؟ استمع أم مل يستمع؟ وهلذا  ير ظهره للمتلقي وال يهتم به ، فهم أم مل يفهممعا، فهو يد

  .أطلق عليه البعض مسرح االنعزال وآخرون قالوا عنه إنه مسرح النخبة

األمة تسعى للتخلص من عوائق احلياة والظلم واالستعمار تتطلع إىل مسرح طليعي إن     

إىل  حاجتناف ويطرح أسئلته االستعراضيةد حلمه ناهض، مسرح خياطب املتلقي وجيس

 اإلنساندام املسرح فن (ما ، و التجريب تعادل حاجتنا إىل املسرح، وحاجتنا إىل الفن

والفكر والفن واجلمال فإن التجريب يف املسرح ميثل روح هذا الفن، و إن ختلينا عن الروح 

  .فقد ختلينا عن احلياة إذ ما فائدة اجلسد بال روح

بعض النقاد أن عالقة التجريب يف املسرح العريب مع الغرب هي عالقة غري  يرى       

اآلخر، إال أن / متكافئة لذا يتميز التجريب يف املسرح العريب مبدى وعي الذات بضدها 

هذا التميز ال يعين االنفصال كليا عن الغرب هو حسب رأي الناقد عبد الرمحان بن زيدان 
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والثقافات والفنون سيكون حتما جتريبيا حمكوما عليه  ال يقوم على تثاقف احلضارات(

.1)بالتوقف والتكرار والتقليد ، لغياب الوعي الضدي الذي يضبط عملية التثاقف

جتريب للتأسيس وهذا (ويرى بعض النقاد املطلعني على ثقافة الغرب وأدبياته الفنية أنه    

جتريب  هادف :التجريب نوعان ( أنكما يرى   2)ما ميكن ان منيزه عن التجريب يف الغرب

يقوم على رؤية فنية وفكرية من أجل اإلغناء والتطوير وخلق األشكال واملناهج اجلديدة 

.3)وجتريب يستهدف حتطيم كل مضمون اجتماعي يف الفن

�ǶǿƾǠƥ�ǆ إن ǰǠƫ�ƢĔȋ�¦ǂǜǻ�śƷǂǈŭ¦�®ƢǬǼǴǳ�ƢǏƢƻ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ǀƻƘƫ�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�ƨȈǔǫ

دي املسرحي ولعل أي ممارس نقدي هلذه الظاهرة يفسر مدى تشبعه الثقايف والفكري والنق

بثقافات الغري ومنفتحا بفكره على الرتاث لذلك جند هناك جدل وحدة يف الرد حيت ختص 

 إفرازاملوضوعات قضايا التنظري للمسرح ما جيعل الناقد يظهر قدراته النقدية ويساهم يف 

  .منظورات مجالية خمتلفة

:في ماهية التراث- ب

يشكل الرتاث القيمة الثابتة لكل أمة؛ فمنه تبين منه حاضرها ومستقبلها، لذا ينهل 

�®ȂƳÂÂ�Ƕǿ®ȂƳÂ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�¦ÂŐǠȈǳ��² ƢǼǳ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ƨƯȂǠƦŭ¦�ǶȈǬǳƢƥ�ƨǓƢȈǨǳ¦�Ƕđ°Ƣš �ÀȂǟƾƦŭ¦

حاضرهم، فقد نشا املسرح معتمدا على الرتاث سواء الشعيب أو التارخيي أو األسطوري 

قدميا قدم املسرح، هذا ما جعل كثريا من كتاب املسرح يعتمدون عليه حيث كان مصدرا 

ǶēƢȈƷǂǈǷ�ǞȈǓ¦ȂǷ�ǾǼǷ�ÀÂƾǸƬǈȇÂ.

�ǆ،املنهج يف النقد املسرحي العريب إشكاليةعبد الرمحان بن زيدان  -1 ǴĐ¦66 ص ،1996،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب ،للثقافة األعلى.  
  .104ص  ،1،2003ط ،الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان بن زيدان" ،عبد الكرمي برشيد -2
  .88ص  ،نفس املرجع -3
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الورث والورث، واإلرث والوارث (: منظور هو ابنيعين مصطلح الرتاث الشعيب حسب  

، والورث والرتاث واملرياث يف املال وارث يف احلسب...وإراث والرتاث واحد

.1)الرجل لورثتهما خيلفه : الرتاث

باالتصال بني األجيال ووجود املاضي، يف احلاضر، يوحي املعىن اللغوي هلذه اللفظة        

.2)لذلك اجته بعض املبدعني إليه يف العصر احلديث ليعرب ومن خالله عن بعض األجيال

لسلوكنا هو املنقول إلينا أوال واملفهوم لنا ثانيا واملوجه : أن الرتاث( يرى حسن حنفي    

ثالثا، ثالث حلقات يتحول فيها الرتاث املكتوب إىل تراث حي يقوم باحللقة األوىل لشعور 

.3)التارخيي، وباحللقة الثانية لشعور التأملي، وباحللقة الثالثة لشعور العلمي

يشمل مصطلح الرتاث عاملا متشابكا من املوروث احلضاري والبقايا  السلوكية والقولية اليت  

رب التاريخ وعرب التاريخ وعرب االنتقال من بيئة لبيئة، ومن مكان ملكان يف الضمري بقيت ع

  .اإلنساين املعاد

�ƢǸǯ��ŉƾǬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ȆƳȂǳȂưȈŭ¦�ª Â°Ȃŭ¦Â�ƨȇ°ȂǘǇȋ¦�ƢȇƢǬƦǳ¦�Ƕǔȇ�ƶǴǘǐŭ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ

يضم الفلكلور املمارس، وسواء ظل على لغته الفصحى، أو حتول إىل العاميات املختلفة 

السائدة يف كل بيئة من البيئات، وسواء كان من الفلكلور النمطي العريب العام آو كان من 

الفلكلور البيت الذي تفرضها البيئة وظروف املمارسات احلياتية يف هذه البيئة، ويضم هذا 

  ...املصطلح أيضا األدب الشعيب واملدن والشفهي وحاصو إال تراث عرب املكان والزمان

   .مادة ورث .بريوت. دار احياء الرتاث  لسان العرب،،منظور ابن -1
.39، ص 2000،أثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر، دار قباء للطباع والنشر والتوزيع، دار املرجاح، الكويت،سيد إمساعيل -2
.40مرجع سابق، ص ،أثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر ،سيد إمساعيل -3
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ا املخزون الثقايف واملتنوع واملتوارث من قبل آبائنا وأجدادنا على قيم دينية يشمل هذ     

وحضارية وشعبية وتارخيية إضافة إىل العادات والتقاليد، وهذا ما نراه يف اإلنسان العريب 

فالرتاث هنا روح ماضيه وروح حاضره ، ثه، فيتمسك به يف أقواله وأفعالهالذي حييا برتا

وبشعور الكاتب املسرحي مبدى ثراء الرتاث وغناه، هذا الشعور الذي ومستقبله كذلك، 

  .مينحه معطيات وطاقات تضفي يف عمله اإلبداعي ومتده بدالالت ال حصر هلا

إن اخلاصية اليت متيز مصطلح الرتاث هي اتفاق معظم الباحثني على ضرورة العودة إليه      

�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�²فهو دة ون اخلوض يف تفصيالت تلك العو واالهتمام به د °ƾȇ�ǶǴǟ

أضحى الرتاث اليوم جماال واسعا ملعرفة املاضي وتفسري الكثري من ظواهر  ، فقد واإلنسان

احلاضر فهو حيوي  مجيع املخلفات الشعبية مثل القصص والشعر واملوسيقى واألهازيج 

الرواية، املسرح، واملنحوتات، كما أن الرتاث حتول إىل منهل للفضاءات اإلبداعية العربية ك

  .والفنون التشكيلية

إن البحث يف حقل الرتاث ودراسته سيتوجب وجود ثالث فنون رئيسية إنسانية ميكننا 

:حصر هذا احلقل، فهي متثلت وهي خالصة املوروث الشعيب وهي

 .األمثال الشعبية يضاف إليها األلغاز والنكت-

 ).الشعر الشعيب كمادة(األغاين الشعبية -

 ).املداح والقوال(عبية السري الش-

تعتمد هذه الفنون على الذاكرة يف انتقاهلا من جيل إىل جيل آخر ومن جمتمع إىل       

جمتمع، ونظرا لثراء هذه الفنون وغناها فقد أضحت مادة خصبة ملا عرف بالتوظيف 

ن يف ألوان واالستفادة من خصائصها ومضامينها سواء على مستوى الشكل أو املضمو 
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�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀمحاولة التوظيف يف األدب عموما واملسرح خصوصا ف ،أدبية متنوعةوأجناس 

خيية للمسرح كانت بداية هب البعض إىل القول أن البداية التار ذ ، لذاظاهرة هلا جذورها

الرتاث بديال خياليا للواقع ويف هدا تكمن طاقته التعبريية اخلصبة،  أصبح حيث تراثية

  .عاناة اليت يعيشها الفرد يومياومعمولية الثرية، عكس امل

رجوع الكاتب املسرحي إىل الرتاث وتوظيفه، له داللة على مدى شعوره ومعرفته  إن      

ي بالرتاث وثراءه، فهو ميده مبعطيات وطاقات ودالالت تعبريية تساعده يف عمله اإلبداع

.بتوظيفهث من حضور حي عندما يقوم ا للرتاملحيث يقوم بإثارة وجدان األمة 

 :التنظير برؤى نقدية مغربية   )2

لعل الكثري من الكتابات النقدية املسرحي باملغرب اهتمت بقضايا التنظري الذي ارتبط      

بالتجريب واإلبداع املسرحي يف الوطن العريب وبتأصيل املسرح ومحايته من هاجس التيار 

ألن أغلب النقاد كانوا يتساءلون عن زوبعة من النقد ( التغرييب حيث أثار موضوع التنظري

.)1إمكانية احلديث عن مثل هذا التنظري

تصور يعكس اجتهادا جديدا خيص  (يعرف الناقد مصطفى رمضاين التنظري بأنه     

الظاهرة يف إطارها العام ومن خالله حتدد األدوات واإلجراءات واألهداف العامة للعملية 

هذا ال يعين أن التنظري خيتلف عن النقد اختالفا كليا، اإلبداعية موضوع التنظري غري أن 

فالتنظري نوع من النقد الشامل ألنه . وإمنا االختالف األساسي يكمن يف طبيعة كل منهما

ينطلق من استقراء الظاهرة يف كليتها القرتاح تصور ميكن أن يكون بديال ملا هو سائد من 

  .11ص ، دت ،بركان ،مطبعة تريفة ،"مسرح عبد الكرمي برشيد التصور واإلجناز" ،مصطفى رمضاين -1
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ة خاصة إذ يدرس اإلبداع أو الظاهرة يف أما النقد فيعتمد على مالحق. أمناط اإلبداع

.1)إطارها اخلاص

علم املسرح سواء كان هذا  (:تنظري هو لويف تعريف آخر للمنظر عبد الكرمي برشيد فا     

نقد شامل ألنه (نه أكما يعرفه من اجلانب النقدي على   2)املسرح يف آنيته أو يف مستقبليته

¦�ǲǯ�¬ǂǘȇ�ȂȀǧ�¦ǀđÂ�ǲǰǳ/ ولكنه ينتقد املسرح  –كوحدات صغرية -ال ينتقد املسرحيات 

إنه إذن ال يبحث يف  -للتساؤل والشك –يف كينونته احلالية واملمكنة  –املسرح العريب 

العرض، ولكنه يبحث يف املكونات احلضارية والتارخيية واالجتماعية / مكونات النص

من حال الصمت (سرح العريب أما اهلدف من التنظري فهو نقل امل 3)والفكرية للمسرح العريب

.4)إىل حال الكالم ومن السكون إىل احلركة ومن التبعية اىل االستقالل

هو وضع قواعد جديدة وفق  (:كما عرف الناقد عبد الرمحان بن زيدان التنظري هو         

تصورات معينة ورؤية للعامل تعكس جمموعة الطموحات واملشاعر واألفكار اليت تضم أعضاء 

.5)عة أو فرقةجممو 

كل تفكري يف املسرح ( :نهأويعطي الناقد عز الدين بونيت مفهوما آخر للتنظري فيقول    

عن طبيعة املسرح  شريطة أن يتضمن تصورا . عرب نفسه عن نفسه بشكل منظم وصريح 

  .11 ص السابق،املرجع  ،"مسرح عبد الكرمي برشيد التصور واإلجناز" ،مصطفى رمضاين -  1
منضورات جمموعة البحث يف  ،"املسرح املغريب بني التنظري واملهنية"ضمن كتاب مجاعي بعنوان  ،االحتفالية وبداية عصر التنظري ،عبد الكرمي برشيد -2

   .46 ص ،تطوان  ،جامعة عبد املالك السعدي. ،اإلنسانيةاملسرح والدراما التابع لكلية اآلداب والعلوم 
  .93ص  ،مرجع سابق ،بن زيدان الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان ،عبد الكرمي برشيد -3
 .111ص  ،1992،مطبعة احتاد الكتاب العرب ،االمتداد إىلا التنظري للمسرح العريب من البداية يقضا ،عبد الرمحان بن زيدان -  4
  .102ص  ،1992،مطبعة احتاد الكتاب العرب ،االمتداد إىلقضايا التنظري للمسرح العريب من البداية  ،عبد الرمحان بن زيدان -  5
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ووظيفته وكيفية اشتغاله، سواء انطوى هذا التفكري على نظرية متكاملة أم اقتصر على تقدمي 

.1)تأمالت جزئية

من خالل ما ذكرناه من رؤى نقدية يتضح أن للنقاد املسرحني باملغرب والوطن العريب       

من الغرب  إضافة أياهتمام كبري مبوضوع التنظري والذي أدركوا من خالله استحالة تقدمي 

لباب البحث يف صيغة مسرحية خترج من هيمنة اجل إىلالوطن العريب لذا عمد الباحثون  إىل

الغريب، وهذا ما توفر يف تلك احلركة التفعيلة اليت نادت بتاصيل املسرح وهي ما متثلت يف 

  .املسرح التجرييب مسرح النقد والشهادة، املسرح الثالث، مسرح الرحلة،االحتفالية،

  :العربي المسرحظير في نالت )3

النقاش إىل غاية ظهور من مارون  العديد من املنظرين املسرحيني بدءا حاوللقد      

املسرح يف الوطن العريب  هاعرف اجلماعات املسرحية العودة إىل األشكال املسرحية اليت

املسرح (بعد تفطنهم بأن  الوجدان العريبمن هذا الفن  تقريبلتأصيل الظاهرة املسرحية و 

واطن العريب خارج يعيشها امل نشأته مما جعل احلياة الثقافية اليت القائم حيمل ثوباً أورويب منذ

املسرح يلعب دورا يف التكريس  مركزها بعيدًا عن عقل ووجدان األمة العربية وباعتبار أن

ضمن كتاب مجاعي بعنوان املسرح املغريب بني " هل انتهى عصر التنظري ؟ ،اخلطاب التنظريي وحدود املمارسة يف املسرح املغريب" ،عز الدين بونيت - 1

،تطوان ألطوبريس ،جامعة عبد املالك السعدي ،اإلنسانيةيف املسرح والدراما التابعة لكلية اآلداب والعلوم  ـ،منشورات جمموعة البحث ،التنظري واملهنية

  .31ص  ،2004
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 ضهم املسرحيةيف نصوصهم وعرو  هذه األشكال سعوا إىل توظيف لذا فقد، للهوية العربية

  . رغبة يف التأصيل )احلكوايت، السامر، سلطان الطلبة، املداح ،الراوي ،احللقة(حنو على 

النص املسرحي، جتلى ذلك عرب شهدت التجربة املسرحية حتوًال كبريًا يف بنية(

لتتبع األشكال الفلكلورية والرتاثية  االشتغال اجلمايل يف بنية النص املسرحي يف حماولة

ا يف املورث الشعيب واستنطاقه والطقوس الدينية املقاربة للشكل املسرحي والقابعة يف

وقد أدى هذا االشتغال تداول .طارا هلوية كتابية مسرحيةا وإطلقً تأسيسات نصية لتكون من

احلكوايت واملسرح  ومسرح ،وهيمنة مفاهيم جديدة ملشاريع مسرحية كمسرح السامر

1)االحتفايل ومسرح البساط
F برياً  وأكثر حضوراً تعد من بني املمارسة املسرحية األكثر تع اليتالتبال ت

  .يف ثقافتنا العربية

تأصيل املسرح العريب بنشر بيانات تنظريية يف   إىل ناديأول من  إدريسيعد يوسف         

ابتداع  شكل عريب بديل على قالبه  إىلالذي طالب من خالله " حنو مسرحي عريب"كتابه 

اجلذور املوروث الشعيب  الشيء الذي  إىلالعودة  أمهيةحيث أبرز مدى  األرسطيالتقليدي 

مسرح السامر وسيلة خللق مسرح مصري ال يعتمد على صيغة املسرح  استخدام دفعه

بل يقوم على الشكل املسرحي كما تبلور لدى الغالبية العظمى من  ...الغرب  املستورد من

،حيمسر  ي يصفه يوسف إدريس أنه حفلالشعب املصري يف الريف واملدن والذ مجاهري

احنصاره يف حدود  أن، إال 2)"الفرافري"أراد حتقيقه بشكل واضح وجلي يف مسرحية  والذي

ية مسرحية واحدة هي مسرح(مر سوى يف بشكل السامل يلتزم  إذالتنظري دون التطبيق، 

.www،اخلروج عن مسار اللعبة، على الرابط اإللكرتوين، مروان ياسني الدليمي -  1 startimes.com.
سوريا دمشق، ص ، 1،1992ط ،قضايا التنظري للمسرح العريب من البداية إىل االمتداد، منشورات احتاد الكتاب العرب،د الرمحن بن زيدانـعب - 2

173.
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دعوته يف جيله أو يف األجيال اليت حلقته من الكتاب لتطبيق ومل تؤثر دعوته " الفرافري"

وإمنا القيمة للقدرة على خلق اجتاه أو تيار، أو القيمة ليست للتنظري  إنذلك  واملخرجني

.1)يتم بعد ذلك التنظري هلا  صنع ظاهرة

هل (ليأيت بعده توفيق احلكيم بقالب جديد وسؤال جديد عن كينونة املسرح العريب      

من داخل وشكًال مسرحيًا ميكن أن خنرج عن نطاق القالب العاملي، وأن نستحدث قالبا

والذي يعتمد فيه على " قالبنا املسرح"فيجيب عن ذلك يف كتابه   2) ...أرضنا وباطن تراثنا

��Ƣđ�ǂƻǄȇ�Ŗǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇȂŮ¦�Ǻǟ�ŐǠƫيتصيغ احلكوايت واملداح واملقلدايت وهي أشكال ال

طموح احلكيم الزائد ملشروع التأصيل للمسرح جعله يغفل عن خصوصية  أن، غري الرتاث

كي يسمى قالبا حقيقيا أن يكون (الثقافة العربية وكذا الغربية بينما يشرتط يف قالبنا العريب 

صاحلا الن تصب فيه كل املسرحيات على اختالف أنواعها من عاملية وحملية كل 

محادة  إبراهيم، وهذا ما الحظه 3)لى السواءاملوضوعات واألفكار من الغرب والشرق ع

تتصف بالعجلة بسبب االفتقار إىل النظرة الكلية (حني أكد أن مقدمة هذا الكتاب 

ملوضوع خطري كهذا وبالتفكك بسبب توايل األفكار دون أن تستكمل مقومات صحتها 

.�Ƣđ�Ä®(4املوضوعي بالدعوة اليت يناوبالرتدد بسبب قلة محاسة الكاتب وضآلة إميانه 

" ةاملرجتل االكوميدي "لتأصيل للمسرح يف كتابه عوة أخرىعلي الراعي بدكما تقدم       

خلق مسرح مرجتل يهتم بلغة العرض اليت يشرتك الكل يف (دعا من خالله إىل حيث 

 .139 ص، 1999منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، ، تأصيل املسرح العريب بني التنظري والتطبيق يف سورية ومصر ،ورية حممدح -  1
 .31 ص، 1988قالبنا املسرحي، دار مصر للطباعة، ،توفيق احلكيم -  2
  .14ص  ،املرجع نفسه -  3
 .162ص  نقال عن، عبد الرمحن بن زيدان، قضايا التنظري للمسرح العريب،، توفيق احلكيم والبحث عن قالب مسرحي ،إبراهيم محادة -4
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وعرضها بشكل ارجتايل بدل النص املكتوب سلفا، ولكي تتشكل هذه الصيغة  إبداعها

العرض شامًال تندرج فيه الدراما بالرقص والغناء واملوسيقى، عرض  جيب أن يكون املسرحية

مث      1)لوافتعاعنه اجلمهور يف مشاركة تلغي ثنائية املمثل املتفرج بدون تكلف  يرضى

ري وتنظ بيانات ملسرح عريب جديد"كتابه  يفجاء سعد اهللا ونوس معلنا عن دعوة جديدة 

 ظنا منه أن ممكن هلذه األشكال  األشكال الرتاثيةمسرحي جديد حيث يرفض استخدام 

�Äȋ�ƨǻƢǸǓ�ƪ تكون أشكال الفرحة( أن ǈȈǳ�Ƣē¦ǀƥ�ȆǿÂ��ƨȈǴǰǋ�ƨȈǴƷ�®ǂů�ƨȈƦǠǌǳ¦

ويف سياق هذه العملية املركبة ..هو قوله وكيفية هذا القول  أصالة، إن ما يؤصل املسرح

ة العضوية للعمل ال جمرد وأشكال فرجتنا كعناصر يف البني ميكن أن نستفيد من تارخينا

مل يكرتث أو يشكل موضوع يركز فيه  إدريس، إال أن يوسف 2)العمل تزيينات ملزوقة على

على فكرة التأصيل بينما كان يبحث عن صيغة تضن له التواصل مع املتلقي العريب والذي 

 إىل هذه األشكال جلأت(، حيث يقول يف هذا الصدد "املسرح التسييسي"أعطاه اسم 

 أن أريدأتواصل مع مجهورا واسعا، وكنت  أنوجربتها حبثا عن تقاليد أكرب، كنت أريد 

" ونوس" أن، فمن الواضح )3يكون مسرحي حدثا اجتماعيا وسياسيا يتم مع هذا اجلمهور

�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǴǳ�ƢǬȇǂǗ�ǽƾƳÂ�Äǀǳ¦�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�Őǟ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�Ŀ�ǂǰǨȇ�ÀƢǯ

درس  "ونوس"عريب انطالقا من متلقيه العريب الذي اخلصوصية اليت ختص املسرح ال

استجاباته وعاداته يف التذوق والقضايا اليت يعاين منها، حيث وفق يف اجلمع بني التنظري 

  . واملمارسة اإلبداعية حيث طبق آراءه النقدية على منجزه املسرحي

  .100ص  ،مرجع سابق ،قضايا التنظري للمسرح العريب من البداية إىل االمتداد ،عبد الرمحن بن زيدان -  1
 .91 ص ،3ج، 1996األعمال الكاملة، دار األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،،هللا ونوسسعد ا - 2
  .42 ص،  16س، 01/02/1990اخلميس،، 5497جريدة السفري، لبنان، ع، حوار مع سعد اهللا ونوس -  3
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عن الدعوات الدعوات الفردية الثالث اليت دعت إىل التأصيل ،أما كانت هذه        

فرقة "و باملغرب"مجاعة املسرح االحتفايل"اجلماعية فقد تفرعت من أقطار الوطن العريب  

  .املصرية" مجاعة السرادق"و األردنية "مجاعة الفوانيس"و يف لبنان "مسرح احلكوايت

إجياد قالب عريب يف مجاعات على و أفرادا  للمسرحاملؤصلون هؤالء الرواد حاول  لقد    

 اآلمرطويلة،  دةمل لمسرح العريبل طاملا كان مالزماالذي  بديال عن القالب الغريبأصيل 

يعودون إىل األشكال الفرجوية اليت  همجعلما هذا الفن عن الواقع العريب  الذي ابعد

مارسها اإلنسان العريب، وان اختلفوا يف كيفية توظيفهم هلذه األشكال، وتعد مجاعة

لفرجوية ا الفرق املسرحية اليت سعت إىل االشتغال على األشكال املسرح االحتفايل من أبرز

  .يف النص والعرض املسرحي االحتفايلوتوظيفها 

محاوالت التأصيل في المسرح المغربي :المبحث الثالث

:المسرح االحتفالي-1
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 الذي باختني، ميخائيل املعاصر الروسي والناقد املفكر ابتكار من نظرية( هي االحتفالية   

.)1الشعبية االحتفالية أو الكرنفال أو املهرجان ملفهوم والنقدي التنظريي البناء اđ أقام

  :ثالثة معايريتقوم االحتفالية على 

القاعدة اليت ننطلق منها لفهم الواقع الراهن وتقييم  أن احلاضر احلي املعيش بالفعل هو)1

 .برغم أن جذورها تكمن فيه معطياته وتشكيل مالحمه،ذلك أن املاضي ليس قضيتها

ا تتخذ من التجربة احلية واخلربة املعيشة Ĕأل ،..األساطري واخلرافات ال تعتمد على)2

 .مصادر لالبتكار احلر واإلبداع

مهما بلغ  على تعدد األساليب واختالف األصوات رفضها للتوجه الفردي وتأكيدها )3

.2) حيويتها وخصوبتها وجتددهاويف هذا تكمن  التضاد أو التناقض فيما بينها،

جانب الشعبية، والعفوية،  أهم مكونات النظرية االحتفالية إىل (يعترب الرتاث من      

حنو فضـاءات  والتلقائية، ودائرية الزمن، والتحدي، واإلدهاش، والتحرر من العلبة اإليطالية

3)واجلماهري خارجية ترتبط بالشعـب
.

االحتفالية أول نظرية يف املغرب حاولت  (نيعيامل لناقد املغريب حسنل ويف تعريف آخر      

ا وكتابتها اليت تعلن عن نمن خالل بياناوذلك املسرحية،ة الظاهر االستجابة لضرورة تأصيل 

وكذلك عرب  ..املرتبطة بإشكالياته النقلة األصيلة يف املسرح العريب عرب إثارة األسئلة الصعبة

.4)الذاكرة الشعبية لوظيفته ومكوناته األساسية املتجذرة أصوهلا يف اقرتاح تصورات جديدة

 1. ص، 2003، مكتبة لبنان ناشرون، 1ط، نبيل راغب موسوعة النظريات األدبية -  1
   .3ص  ،ينظر نفس املرجع -  2
.295ص، بنية التأليف املسرحي باملغرب من البداية إىل الثمانينات ،حممد الكغاط -  3
  .45ص ، املسرح املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة ،حسن ملنيعي -  4



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

69

الالّتينية اليت تعين الصفة ( مأخوذة من"Cérémonie"كلمة االحتفال   إن      

واالحتفال هو فعل على درجة من الوقار واجلدية يرمي إىل تكريس عبادة دينية   املقدسة،

امليالد والزواج أو سياسية كاألعياد القومية، أو مناسبات اجتماعية كأعياد  كالقداس، أو

.)1رياضية كاأللعاب األوملبية

هو كل ما ينتسب (مبعىن  "Larouss" يف معجم االحتفايل وقد ورد هذا املصطلح      

).2إىل العيد حيث يكون هناك مشاركة مجاعية

 يف بعض قد ننسى(: االحتفال بقوله Patrice Pavis: باتريس بافيس"يعرف      

األوقات أن االحتفال هو الشكل الوصفي للعيد، ففي أثينا كانت االحتفاالت باإلله 

ُديونيزوس تقام كل عام قي أيام معلومة، حيث توجد التسلية واملرح وااللتقاء، وقد حافظ 

االحتفال فيذلك الوقت على الكثري من قدسيته وخاصيته االستثنائية عكس ما نراه اليوم 

.)3الحتفحمتواه واملعىن القدسي لإلن حيث أفرغ م

تيارا يسعى إىل تأسيس خطاب درامي متميز يف  (وقد ظهرت هذه النظرية االحتفالية      

املسرح اهلاوي املغريب والثقافة العربية عموما وقد أكد املسرح اهلاوي باملغرب التواجد الفاعل 

للتنظري املسرحي االحتفايل، واهتمامه املستمر مبسألة تأسيس السؤال النقدي حول املمارسة 

حد للتبعية الثقافية اليت عرفها العامل العريب إبان املسرحية يف الوطن العريب، وصوال إىل وضع 

.03املعجم املسرحي، ص،ماري إلياس وحنان قصاب -  1
2- le petit Larousse illustré 21 de Montparnasse: paris, 2007, p 459.
3- Patrice Parvis: Dictionnaire du théâtre, Préface, Anne Ubersfeld, édition revue et

corrigée, Paris, 2002, P 139.
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�¦°ÂǂǷ�¦°ÂǂǷ�̧ ¦ƾƥȍƢƥ�¦ ƾƥ�ƨǘƥ¦ŗǷ�ƨưȈưƷ�Ȅǘş�Śǈǳ¦�Őǟ�ƢǠǷ�§ǂǤŭ¦Â�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�ǾƬǔĔ

.)1بالنقد وانتهاء بالتنظري

رغم سيطرة املرجعية الغربية على املمارسات املسرحية بالوطن العريب واملشرق العريب       

 إرثاعجزت عن اخلروج من هيمنة الغرب واليت اعتربت األشكال الغربية خاصة واليت 

حضاريا، إال أن وقوف املسرح االحتفايل موقف النقيض ضد املسرح الدرامي الذي يعتمد 

ي يعتمد على حتويل ما حدث يف املاضي ذ، واملسرح امللحمي الإنساينعلى احملاكاة لفل 

املسرح االحتفايل يعمل على نزع الفاصل ما بني إن ( أو يسرد حكايته بعيدا عن الفعل،

.2)الواقع والوهم عرب خلق تظاهرة آنية حيضرها اجلميع ويشارك فيها اجلميع

ترفض االحتفالية طابع االستهالل والتهجني وتقف جاهدة مستجيبة للوجدان الشعيب    

�¬ǂǈǷ�ǪǴƻ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�®ƢǠƥȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ǪȈǬŢ�ƨȈǤƥ

�²¤̄�/ عريب ƢǼǳ¦�ƨǷƢǟ�Ǿǯ°Ƣǌȇ�Äǀǳ¦�ň¦ƾȈŭ¦�Ƥ ȇǂƴƬǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�Ǯ ǳǀƥ�ȆȀǧ�ǾƬȇȂđ�ĺǂǤǷ

ات الفكرة حبيسة التجارب املختربية املغلقة، بينما تتخذ املواسم واألماكن تقهر التصور 

  .العمومية واألسواق خمتربا هلا كما هو احلال يف ساحة الفنا مبراكش

 المسرح االحتفاليوجماعة عبد الكريم برشيد:

املبدع من ارتبط امسه باملسرح االحتفايل أو االحتفالية يف املسرح العريب ل لعل أو       

بني (حيث يربط فيها ظهرت من خالل جمموعة بيانات والذي " عبد الكرمي برشيد" املغريب

احلياة العادية وان  االحتفال واحلفلة والعيد، على أساس أن الناس يف العيد خيرقون ممل

1-Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟمطبعة دار املناهل ،منشورات وزارة الثقافة ،اجلمايل إىل اإليديولوجيمنعطف التحول من  ،االهتمام اجلمايل يف املسرح املغريب��،

  .48 ص ،2014
  .56البند  ،468،10/05/1979 ع ،الرباط ،جريدة العلم ،البيان األول للمسرح االحتفايل -2
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��ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈƸǴǳ�ƨȈǠǸǬǳ¦�®Âƾū¦�ȄǴǟ�®ǂǸƬǳ¦�µ ŗǨƫ�ƢĔȋ�́ Ƣƻ�Ƕƻ±�ƢȀȈǧ�ƨǜū�Ȇǿ�ƨǴǨū¦

من األعياد املتكررة واملمتدة، هلا حرمتها  هذه البيانات إىل جعل املسرح عيداوتدعو 

.1)وقدسيتها وطقوسها ومكانتها يف الوجدان الشعيب ويف عادات الناس وأخالقهم

إن اإلصرار على العودة إىل طقس االحتفال يف الواقع هو إصرار على العودة إىل      

الرجوع باإلنسان إىل حقيقته اليت يرى فيها واقعه فيفتخر  اجلذور األوىل للمسرح وحييلنا إىل

�ÄȂǠŦ�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨǴȈǏȋ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ȏ¤�ǂǔƸƬǈƫ�ȏ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǄƬǠȇÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǶȈǬǳƢƥ

  .وتواصل مباشر

مما ال شك فيه فإن الرتاث الذي الزال يأخذ اهتماما كبريا يف صياغة األعمال املبتكرة     

من عبق أرجيه فهو السند األساسي الذي ترتكز عليه يف اجلوانب اليت تنبع يف جوهرها 

من أهم مكونات (اإلجرائية والتنظريية للكثري من األعمال اإلبداعية، لذا يعترب الرتاث 

النظرية االحتفالية إىل جانب الشعبية والعفوية والتلقائية ودائرية الزمن والتحدي واإلدهاش 

).2وى فضاءات خارجية ترتبط بالشعب واجلماهريوالتحرر من العلبة االيطالية حن

ه س، بتأسي1976منذ أن أعلن املبدع عبد الكرمي برشيد عن اجتاهه اجلديد سنة        

مشروع جديد أصدر فيه جمموعة من البيانات الفردية، كما ظهرت بيانات مجاعية ألعضاء 

ȈǼǨǳ¦�Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�ÀƢȈƦƫÂ�ƨȇǂǜǼǳƢƥ�Ǧ ȇǂǠƬǴǳ�ŅƢǨƬƷȏ¦�¬ǂǈŭ¦ ة واجلمالية والفلسفية اليت تؤسس

ملسرح عريب جديد مغاير للمسرح الغريب، كما انصبت هذه البيانات الفردية واجلماعية على 

 .6 ص، املعجم املسرحي ،ماري إلياس، حنان قصاب حسن-1
. 295ص، بنية التأليف املسرحي باملغرب من البداية إىل الثمانينات ،حممد الكغاط -2
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وتأليف النص  واإلخراجشرح النظرية وتوضيح أسسها الداللية والتقنية يف جمال السينوغرافيا 

  .االحتفايل

وذلك "بيان املسرح االحتفايل"هو  1976بيان أصدره عبد الكرمي برشيد سنة ول إن أ    

الف "امللحق الثقايف جلريدة العلم املغربية، مث اصدر بيانا آخر حتت عنوان  (على صفحات

، مث اصدر 1977وذلك يف جملة الثقافة اجلديدة سنة  "باء الواقعية االحتفالية يف املسرح

بامللحق الثقايف جلريدة " سرحجيم دال الواقعية االحتفالية يف امل"بيانا آخر حيمل عنوان 

، وبعد هذه البيانات الفردية مت مجع مشل مجاعة املسرح االحتفايل إلصدار البيان 1)العلم

  :نقاد وممثلني وخمرجني وهم(واليت تشكل أفرادها من  األول

  .ممثل وخمرج: الطيب صديقي-

  .ممثلة: ثوريا جربان-

  .كاتب وخمرج: عبد الكرمي برشيد-

  .ناقد وكاتب :بن زيدانعبد الرمحان -

  .خمرج: عبد الوهاب عدوبية-

.2)خمرج وشاعر: حممد الباتويل-

لتمم اإلجابة على ما تعلق ليصدر بعد هذا البيان ستة بيانات يف التنظري املسرحي       

من أسئلة حول قضايا املسرح الراهنة، كما انضم جمموعة من املهتمني إىل اجلماعة، ما أدى 

إىل متتني العالقات وإنتاج جتارب مسرحية عربية إذ يبقى املسرح ذو ميزة مجاعية  يفرز نوعا 

  .46ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -1
 .46ص  نفسه،مرجع  -2
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¦�ǲǜȇ�¦ǀǳ���ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸŪ¦�¬Â°�ǆ ǰǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ƢǟƢǼǬǳ¦�ǺǷ لبيان عمل تأسيسي

علمية جتريبية يف عامل املسرح يف كل زمان ومكان ، فاملكان يف النص  إشراقهبإبداع فكري 

االحتفايل مكان منفتح على كل األماكن فالنص االحتفايل يقوم على التلقائية والبساطة 

وحتطني القواعد الساكنة، ويف هذا السياق يتحدث الناقد مصطفى رمضاين والذي يقوم 

ŅƢǨƬƷȏ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƢēƢǻƢȈƥÂ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�Ǻǟ�ƢǠǧ¦ƾǷ�ƢǸƟ¦®:) ان االحتفالية ترفض معىن

النص كما هو متعارف عليه يف املسرح األرسطي، ألنه ال وجود ملؤلف واحد يكتب نصا 

�ƾǫÂ�°ȂǘƬȇ�ƾǫ�ƢǟÂǂǌǷ�ŐƬǠȇ�Ǧ ǳƚŭ¦�ǾƷǂǘȇ�ƢǷ�ǲǯ�ƢŶ¤Â�Ǿƫ¦°¦ȂƷ�ÀȂǴưǸŭ¦�ǚǨŹ�ŕƷ�ƢȈƟƢĔ

ƟƢĔ�ŚǤƬȇ�Ʈ ȇƾƸǴǳ�¾Ƣů�ȏ�Ǿǻ¢�řǠȇ�¦ǀǿÂ��ȆƷǂǈŭ¦�ǲǨū¦�Ŀ�ÀȂǯ°Ƣǌŭ¦�ǾǨȈǔȇ�ƢǷ�Ƥ ǈƷ�ƢȈ

�ƢǷ�ń¤�ƾƬŤ�ǲƥ��ǂǐǬƫ�Â¢�¾Ȃǘƫ�ƾǫ�µ ǂǠǳ¦�Ŀ�ǶēȐƻƾƫ�À¢�̄¤��ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ǺǷ±�Ǻǟ

فوجود اإلنسان املشارك يعين بالضرورة . وراء مكان العرض يف الشارع والبيت ويف كل مكان

لوجود مؤلف، ألنه مضمون اللقاء هو النص نفسه فاللقاء هلذا فال داعي . وجود نص

.1)املسرحي يقتضي وجود من يشارك باحلوار والنقاش والسؤال واجلدل والتفكري واحلركة

والذين سع واىل تأسيس املسرح ودافعوا عن  أهم رواد املسرح االحتفايل يف املغربلعل       

�Ƣǿǂǯ̄ �ƢǼǳ�ǪƦǇÂ�ƪ Ǵǰǌƫ�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ń¦�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦مصطفى : نذكر

رمضاين، وحممد البلهيسي، وحممد عادل، ومصطفى سلمات، وحممد قيسامي، والتهامي 

شىت الشيكر، وحممد جناح، وفريد بن مبارك، وعبد العزيز البغيل، ورضوان أحدادو، وبو

.أديب السالوي، وسليم بن عمار، والكرزايب بو شعيب

  .50ص  سابق،مرجع  ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -  1
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نقداً و ،تنظريا )عبد الكرمي برشيد( :كل منيف إثراء االحتفالية  ساهم كتنظريا فقد و       

، )الطيب الصديقي(، و إخراجًا )رضوان أحدادو(، وتأليفًا )مصطفى رمضاين(وتأرخيًا 

فريد بن (، أو إخراجاً تلفزيونياً )الكرزايب بو شعيب(أو صحافة  ،)مصطفى سلمات(متثيًال و 

.كمبار

�ǲǯ�ȄǴǟ�ǽǂƯ¢�ǞǇȂƫ�Ȃǿ�¬°Ƣǈŭ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ŅƢǨƬƷȏ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�̈ǄȈŭ¦�À¤

الشعوب ويتم فيه التواصل اجلمعي وفعل املشاركة فقد ركز برشيد على جوهر االحتفالية 

: تأصيلها حيث يقول الناقد حسن املنيعي يف هذا السياق أنبغية إعطاءها شرعيتها و 

االحتفالية أول نظرية يف املغرب حاولت االستجابة لضرورة تأصيل الظاهرة املسرحية، (

�̈°ƢƯ¤�Őǟ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨǴȈǏȋ¦�ƨǴǬǼǳ¦�Ǻǟ�ǺǴǠƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢƥƢƬǯÂ�ƢēƢǻƢȈƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â

�ƢēƢȈǳƢǰǋƢƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨƦǠǐǳ¦�ƨǴƠǇȋ¦ .. وكذا عرب اقرتاح تصورات جديدة لوظيفته ومكوناته

.1)األساسية املتجذرة أصوهلا يف الذاكر الشعبية

من هذا القول يتضح أن االحتفالية حققت مبتغاها نظرا جلديتها ومرونتها وهذا يعود      

الرتكازها على أسس تسعف الظاهرة املسرحية حيث تتمثل هذه األسس حسب برشيد  

   :يليفيما 

 .أن املسرح احتفال قبل كل شيء-

 .أن االحتفال هو باألساس لقاء -

-ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸŪ¦�ǲǰǌƬǳ�ƢȀƬǳǄǟ�ǺǷ�©¦ǀǳ¦�«Âǂƻ�Ȃǿ� ƢǬǴǳ¦�À¦.

 .أن وجود اجلماعة يفرض وجود حوار للتواصل والتفاهم-

 .4 ص، مرجع سابق، املسرح املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة ،حسن ملنيعي -  1
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-ƨǤǳ�ƢĔ¤�ǚǨǴǳ¦�ƨǤǳ�ǺǷ�Őǯ¦�ƨǤǳ�Ȇǿ�ŅƢǨƬƷȏ¦�°¦Ȃū¦�ƨǤǳ�À¢-1 لغات اجلسد ككل

آمنت االحتفالية مببدأ التجريب حيث فتحت باب النقاش والبحث لكل باحث  لقد      

هذه هي إذن األسس اليت يقوم ( :األولكما جاء يف البيان جل اإلضافة والتعديل  أمن 

عليها البيان األول جلماعة املسرح االحتفايل وهي أسس ومبادئ عامة، وإن االتفاق حول 

هذه املبادئ األساسية ال يعين بالضرورة انتفاء اخلصوصية لدى الكاتبني واملخرجني، ذلك 

اإلنسان ألن االجتهاد شيء أساسي وضروري خللق اجتاه مسرحي ينطلق أساسا من واقع 

.)2العريب، ومن عقليته، وروحه، وخصوصياته املختلفة 

لعل االحتفالية كغريها من النظريات اليت قوبلت باالستحسان من جهة وباالنتقاد من      

�ƪ ưƦǳ�ƢǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�°Ƣǘǫ¢�ǲǯ�Ƣǿ¦ƾǏ�̧ ¦®�Ŗǳ¦�ƨȇȂǬǳ¦�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�Ƕǣǂǧ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ

رف بعض النقاد الذين أكدوا ذلك التباين بني حىت متت إدانتها وبشكل قاطع من ط

اجلانب النظري واجلانب التطبيقي وكل ما جيء يف تلك البيانات املثقلة احلشو كما يصفها 

يناقض أي بعد مهين أو جترييب ويهدم  (الناقد سعيد الناجي وهو يرى أن ما جاء يف البيان 

3Ŀ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�¦ƾǬƬǼǷ�¿ȂǬȇ�ƢǸǯ���ƪ)كل ما يقود إىل ذلك Ǵǰǋ�ƢĔ¢�) حتايال على مهنية

املسرح املغريب، وذلك حني رهنته بتصور تقليدي وحمافظ، وحني ختلى عنها اغلب من وقع 

" الطيب صديقي"بدليل أن  )4"كالطيب صديقي وثريا جربان مثال"عليها يف البيان األول 

رح التجرييب األول، ـأثناء تصرحيه يف إحدى اللقاءات الفكرية ملهرجان القاهرة الدويل للمس

 .12ص ، 1993دار تينمل للطباعة والنشر، مراكش، ،االحتفالية، مواقف ومواقف مضادة،الكرمي برشيدعبد  -1
.57، من البند1979/5/18، 469جريدة العلم، الرباط، ع ،لبيان اّألول للمسرح االحتفايل-2
.127، ص2004، املغرب منشورات دار ما بعد احلداثة،، 1ط ،قلق املسرح العريب ،سعيد الناجي -  3
  .130ص  ،املرجع نفسه -  4
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فيما خيص االحتفالية ( :ة يف قولهـحيث صدم اجلميع مبا فيه أهل املؤيدين لالحتفالي

على بيان أصدروه وطلبوا مين أن أساندهم انطالقا  –يقصد أصحاب النظرية  –أطلعوين 

على كوين اشتغلت على األشكال الفرجوية وحقيقة حاولت أن أساعدهم لين قرأت بعض 

حضرت بعض العروض فاتضح يل أن هذا كاد أن يكون انفصايل بالنسبة النصوص و 

.1)للتنظري

كما أن هناك العديد من النقاد الرافضني لالحتفالية الذين انتبهوا إىل الغموض        

والتناقض يف فكرها الفلسفي حني ركزوا على األساس الفلسفي الذي قامت عليه وهناك 

" مجيل محداوي"من ركز على اجلانب التقين الذي متثله السينوغرافيا والديكور ونذكر منهم 

م املسرح االحتفايل على االقتصاد يف التاثيث السينوغرافيا والتقشف يف أن يقو (الذي يرفض 

الديكور حبجة تقريب املمثل من الفرجة العربية الشعبية األصيلة األصيلة، ويعترب ذلك 

هروبا من الفشل التقين الذي يعاين املسرح العريب عامة، ودعا اىل ضرورة تطوير املؤثرات 

يف االضاءة مجاليا وفنيا ودراميا، والتجديد يف السينوغرافيا بدال  الصوتية واملوسيقية والتحكم

من االهتمام باملضامني الرتاثية واألشكال ما قبل املسرحية وتوظيف القوالب الشعبية 

.2)فحسب

�Ʈ ȈƷ�ƢēǂƟ¦®�ǞȈǇȂƫÂ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�°Ƣǘǫ¢�ń¤�Ƣǿ¦ƾǏ�¾Ƣǐȇ¤�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƾǬǳ

واملبدعني أصحاب املواقف الداعمة هلا بالقضايا واملفاهيم واليت عملت على مشاركة النقاد 

تسعى لتأصيل الظاهرى املسحية يف الوطن العريب، هذا فيما خيص املسرح االحتفايل وما 

.79 ص، 1992، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، املخرج املسرحي العريب ناقال ومبدعا ، محدي اجلابري -1
.http://www.alwatanvoice.com  :ملصطفى رمضاين على املوقع االلكرتوين" مسرح عبد الكرمي برشيد"قراءة يف كتاب : وي مجيل محدا -2



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

77

تضمه من أسس لنظريته واليت مفهومها يرتبط باجلماعة والتطوعات اإلبداعية، أما عن 

الشهادة والذي اتى على يد املبدع حممد مسكني املسرح النقدي أو ما نسميه مبسرح النقد و 

الذي يويل أمهية كبري مليتافيزيقا اجلسد قبل االهتمام بالنص املكتوب ليتقدم مبفهوم آخر 

  .للممارسة النقدية

  هو املسرح النقدي وكيف طرحت قضاياه ؟ فما

 :مسرح النقد والشهادة-2

تعترب مرحلة السبعينات مرحلة حامسة بالنسبة للمسرح يف املغرب والوطن العريب، حيث 

تشبعت مجاعة اهلواة مببادئ االشرتاكية والدعوة إىل احلرية والتوجه إلعادة النظر يف القضايا 

من أجل بلورة أفكارهم للنهوض مبشروع ثقايف جديد يف  )السياسية، الثقافية، االجتماعية(

نهم لتأسيس مسرح مغاير تقرتح فيه صيغ مسرحية بأساليب فرجوية متنوعة تعين حماولة م

  .بوجود مسرح مغريب

لعل سؤال كينونة املسرح العريب، وغياب وجوده كمسرح معرتف به وظهوره كفعل 

يدخل غمار التجربة املسرحية " حممد مسكني"حداثي عند الغرب هو ما جعل املبدع 

�ǲǰǳ�ƨƥƢƳ¤�®ƢŸ¤�ȏÂƢŰ��ŚǜǼƬǳƢƥ�ǶƬē�ƨȈƷǂǈǷ�©ȏƢǬǷÂ�́باملغرب من خالل كتاب Ȃǐǻ�ƨ

  .طرح ختلل حبثه النقدي

يعد حممد مسكني من أبرز األمساء اليت سامهت يف إبراز املشهد املسرحي املغريب كتابة       

مجوعة من الطروحات اليت صاغها كمشروع تأسيس لدراما (ونقدا وتنظريا، مركزا على 
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رؤيتها على إخراج املسرح العريب من غربته، وتدعوه إىل االستفادة من مغايرة، تنبين

.1)االجتهادات األرطية

لتلك االنطالقة املسرحية العربية اليت اعتمدت على " حممد مسكني"لقد تفطن       

�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢƥƢǘŬƢƥ�Ã®¢�ƢǷ��ƨȈǠȈƦǗ�Śǣ�ƨǫȐǘǻ¦�ƢĔ¢�Ã¢ǂǧ��ƢȀƬȇ¦ƾƥ�Ŀ" االقتباس"

�śǰǈǷ�ǲǸǟ�¦ǀŮ�� ƢǸƬƷȏ¦�ǲǛ�ƪاالنكفاء ع Ţ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ƺȇ°ƢƬǳ�ƢŮƢŷ¤Â��Ƣē¦̄�ȄǴ

منتقدا أساليب التعامل مع املسرح ضمن صيغة جديدة حتدد املمارسة املسرحية أعطاها 

�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ�ǎ"مسرح النفي والشهادة "اسم  ŵÂ�ŚǜǼƬǳ¦�Ŀ�ǾǬƦǇ�ǺǷ�ƲĔ�ȄǴǟ�ŚǈȈǳ��

  .برشيد وتنظريه للمسرح االحتفايل

 فما املقصود خبطاب النفي والشهادة ؟  -

إن املسرح النقدس كما اتصوره ، ينبين ( :جييب حممد مسكني على هذا السؤال قائال     

�Ľ�ȆƳȂǳȂȇƾȇȏ¦�ƾǠƦǳ¦�Őǟ�̧±ȂƬƫ��ƨƯȐƯ�°ÂƢŰ�Ƣđ̄ ƢƴƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǆ Ǉȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ȄǴǟ

 أنيديولوجي يعترب املسرح النقدي البعد املعريف وأخريا البعد اجلمايل، فعلى املستوى اال

�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢȀƬǜƸǴǳ�́ Ȑƻȍ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ǺǷ�ļƘƫ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨƥƢƬǯ�ǲǯ�ƨȈǟÂǂǌǷ

.)2استيعاب خصائص هذه اللحظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

إذ " النفي والشهادة"عند حممد املسكني اسم ثانيا هو  "النقد والشهادة"يأخذ مسرح       

«�¦�Ƣē¦ǀǳ�ȆǨǻ�ƢĔ¤�ǲƥ�Ä®ƢǠǳ(يعترب أن كل كتابة  ȂǳƘǸǴǳ�ȆǨǻ��Ǿǳ�±ÂƢšÂ�ǪƦǇ�Ƣŭ�ȆǨǻ�Ȇǿ

  .53ص  ،القنيطرة ،املطبعة السريعة ،1،2014ط ،اجناز العرض إىلمظاهر الكتابة املسرحية باملغرب، من هاجس التنظري ،حممد صولة -  1
2-Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ� مطبعة دار املناهل ،منشورات وزارة الثقافة ،اجلمايل إىل اإليديولوجيمنعطف التحول من  ،االهتمام اجلمايل يف املسرح املغريب،

  .48 ص ،2014
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يكسر املألوف ويؤسس (، فمسرح النفي عند حممد مسكني هو ذلك املسرح الذي 1)

بحت تأسر اإلنسان العريب خطابه خارج قوالب اإلدراك والفهم، هاته القوالب اليت أص

هلذا ميكن القول أن مسرح النفي هو مسرح نقدي ببعدين  )...(ضمن حدود ضيقة 

.2)نقد هلاته املؤسسات، وحماولة لتأسيس عقالنية جديدة، أي عقالنية نقدية :أساسني

أما الشهادة فهي تعين أن لكل كتابة شهادة تؤرخ مرحلتها التارخيية وحلظتها، ونظرا 

يشهد من خالله اإلنسان (والشهادات والتتبع، حيث  املالحظاتاملسرح يبقى أسريألن 

على ذاته وحلظته التارخيية وماضيه وحاضره، إن الكتابة يف املسرح النقدي تعين الشهادة 

، إذ يعترب نص النفي جماال تتجلى فيه حماولة الكشف عن الواقع، 3)اتعلى انشطار الذ

�ƢĔ¤��ƢƬǿƢƥ�ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƢǇ°®�ƪ ǳȂŢ�ȏ¤Â���ĿǂǠŭ¦�ƾǠƦǳ¦�®ÂƾƷ�ƾǼǟ�ȏ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦Â

.4)تكتسب مشروعيتها اإلبداعية من خالل إخضاع هذا البعد املعريف إىل قراءة مجالية

الكتابة املسرحية ال  (ينطلق حممد مسكني يف مشروعه النقدي من فكرة مفادها أن     

�ǺǷ�ȏ¤�ǶƬƫ�ȏ�ƨưȇƢƄ¦�ǾƫƢǿÂ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ȃǿ�ǪƥƢǇ�ǎ Ǽǳ�ƢȀƬưȇƢŰ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ¤�ǎ Ǽǯ�Ƣē¦̄�ǪǬŢ

خالل قراءة هذا النص الواقع، هلذا فالكتابة يف مسرح النفي هي كتابة واقعية، ولكن ليس 

ة إنتاج الواقع، بل تأسيس واقع يتحرك ضمن احملددات واآلفاق اجلمالية إعاد بداللة

  .48ص  ،املرجع نفسه -1
  .49ص  ،املرجع نفسه -  2
  .49 ص سابق،مرجع  ،اجلمايل إىل اإليديولوجيمنعطف التحول من  ،االهتمام اجلمايل يف املسرح املغريب ،د شكريـȈĐ¦�ƾـعب -  3
  .52ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -  4



الفصل األول                               المسرح المغربي بين النقد 

والتنظير

80

ليس جماال لتجلي الواقع ، ولكن جماال لتجلي (، فالنفي يف رأي حممد مسكني 1)املسرحية 

.2)حماولة الكشف عن هذا الواقع 

راءات تتميز القراءة عند حممد مسكني مبصاحبتها لألسئلة القلقة، اليت تتخلل أسس الق

السابقة للنص املسرحي بطرح أسئلة جديدة ومغايرة من اجل بلورة تصور جديد لإلبداع 

املسرحي يف املغرب، ومما ال شك فيه فإن حممد مسكني يعطي أولوية عالمات النص 

تستمد " كتابة على كتابة"(الدرامي يف مسرحه النقد إذ يقدم هذا املسرح نفسه على أنه 

، فبعد نظر حممد 3)ضر الواقع املغريب ومن أصوله املتجذرة يف الرتاثواقعيتها من تعرية حا

مسكني إىل املسح املغريب الكالسيكي وجد أن معظم النصوص ترصد الواقع رصدا سطحيا 

يف تعاملها مع املواضيع االجتماعية والسياسية واألخالقية، اعترب حممد مسكني النص 

احتالل موقع ضمنها ، فيظل رد الفعل وليس  للثقافة السائدة قصد(املسرحي نصا خاضعا 

.4)واألجوبة اجلاهزة الفعل ، نص االستسالم واإلستجداد

  :ترتكز األسس النظرية عند حممد مسكني على ثالث أبعاد هي     

:اإليديولوجيالبعد )1

من خالل تعامل  )التقليدية(يأخذ هذا البعد مساحة كبرية يف التجربة املسرحية       

�ŚȈǤƬǳƢƥ�ǶƬē�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�À¢�Ãǂȇ�śǰǈǷ�ƾǸŰ�À¢�ȏ¤��ª ¦ŗǳ¦�ǞǷ�śȈƷǂǈŭ¦)��ƢĔ¤

،1987يناير  األوىلالسنة  ،العدد األول ،"دفاتر مسرحية" ،جملة التأسيس ،مفهوم الكتابة املسرحية النقدية كتابة النفي والشهادة ،حممد مسكني -1

  .49ص 
  ص  ،املرجع نفسه -  2
  .166ص  ،مرجع سابق ،الفعل املسرحي املغريب والنظريات الغربية احلديثة ،عقا أمهاوش -  3
 .48ص  ،مرجع سابق ،التأسيسجملة  ،كتابة النفي والشهادة  ،مفهوم الكتابة املسرحية النقدية ،حممد مسكني -  4
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كتابة مستقبلية مؤمن بالتطور والتجاوز املستمر، تلك هي اليت حتاول اإلسهام يف بناء 

.1)جديد من خالل فقد وجتاوز واقع معني والدعوة لواقع مناقض إنسان

:البعد المعرفي)2

حتمل كتابة النقد والشهادة يف هذا البعد منحى معريف يبحث عن حلول موضوعية      

للواقع الذي تتحكم امليكانيزمات يف سريورته، حيث يقول حممد مسكني عن هذا البعد 

قراءة هلذه اللحظة واستيعابا عميقا هلا  (الذي تصبح فيه الكتابة الدرامية يف حلظة زمنية 

.2)على مجيع املستويات

 : البعد الجمالي)3

يرفض حممد مسكني أن يكون املبدع املسرحي أسريا للرتاث، فهو يبحث عن مجالية 

الفن يف الرتاث إلضفاء طابع اجلمالية على العرض املسرحي حيث يقول يف هذا الصدد 

ألن عيب  )..(احلوار مع املاضي الذاكرة والرتاث ال جيب أن يتحول ممارسة للخضوع 

املسرحية عندنا حلد اآلن هو سقوطها يف نزعة استسالمية لشبح املاضي، هلذا فهي الكتابة 

.3)ال ختضعه وإمنا ختضع له 

  :يف ثالث عناصر هي" النقد والشهادة"حممد مسكني أسس كتابة  كما حيدد     

 :الشخصية.1

وهي األساس الذي حيرك العناصر األخرى من حدث وحوار، إذ تكتسب داللتها 

ƢĔ¢�śǰǈǷ�ƾǸŰ�ƢǿŐƬǠȇ�Ʈ ȈƷ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©¦ǀǳ¦�ǞǷ�ƢȀǗƢƦƫ°Ƣƥ :) العلة االنطولوجية أي

  .49ص  ،املرجع نفسه -  1
  .49 ص ،املرجع السابق ،مسكنيحممد  -2
  .52 ص ،املرجع السابق، التأسيسجملة  ،كتابة النفي والشهادة  ،مفهوم الكتابة املسرحية النقدية ،حممد مسكني -  3
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الوجودية للكتابة املسرحية ككل، إذا كان هذا الوجود يأخذ معناه وداللته من اإلنسان، فإن 

.)1من الشخصية وغريها يأخذ أبعاده اإلنسان

 : الحدث.2

إن احلدث هو الفعل الذي يفجر الشخصية ملا تكنه من مدسوسات، إذ تكمن أمهيته 

، إذ يويل حممد مسكني أمهية بالغة ملا له من أمهية يف )2يف مدى تأثريه على شخصية ما

  .العمل الدرامي

 : وارـالح .3

�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�Ȇǐǻ�ÀȂǰǷ�ȂȀǧ��ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƾƷÂ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƶǼŻ�Äǀǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�Ȃǿ

يشتغل على (اإلرشادات املسرحية، ويتميز هذا احلوار عن احلوارات السردية األخرى كونه 

األوىل تعبريية وترتبط بني املؤلف وشخوصه، والثانية تواصلية ومتتد من املؤلف إىل : وظيفتني

.3)الناس

واليت " تقنية الكوالج"اعتمد حممد مسكني يف تأسيسه ملسرح النقد والشهادة  لقد    

وظفها يف كتاباته املسرحية حيث نشرت يف جمموعة كاملة بتقدمي للدكتور الناقد حسن 

  :وتضم هذه املسرحيات  (املنيعي والدكتور الناقد عبد الرمحان بن زيدان ،

 .1983تراجيديا السيف اخلشيب -

 .1985 )يا أيوب اصرب( عاشور-

 .1987النزيف / مهرجان املهابيل -

  .53ص  ،املرجع نفسه -  1
.56ص  ، نفسهمرجع  -2
  .62ص  ،مرجع سابق ،مظاهر الكتابة املسرحية باملغرب ،حممد صولة -  3
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 .1991زغاريد  –قميص  –امرأة -

 .1991نريون السفري املتحول -

.1)1991مواويل البنادق الريفية -

التصور النظري ملسرح  أنيتضح من خالل هذا الطرح الذي دعا إليه حممد مسكني     

النقد والشهادة قدم اجنازا تقنيا مجاليا والذي مل يتوقف عند خصوصي املسرحية بل مشل 

لغتها يف أبعادها الرمزية حيث حقق يف ذلك بالغة الفعل املسرحي، أو ما يسمى بالكوالج 

��ƨȇ®Ƣǟ�ƨƥƢƬǯ�ƪ إن .املسرحي ǈȈǳ�Ȇǿ�ÄƾǬǼǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦ƢĔ¢  ابة مشولية كت

على  أخرى، وضمن هذا الثراء التنظريي، تساهم نظرية واألصوات واأللوان باألشكالتتزين 

  .بساط مسرح النقد والشهادة أال وهو املسرح الثالث

 فكيف كان خطاب املسرح الثالث ؟-

 :المسرح الثالث-3

ميكننا أن نعترب مرحلة السبعينات والثمانينات يف املسرح املغريب، مرحلة هاجس 

السؤال، الذي راود التنظريات املسرحية كما، وقد قدم جمموعة من جيل اهلواة إضافات 

للمسرح املغريب تسعى إىل جتسيد مفهوم املسرح وجتريبه على أرض الواقع ، بأفكار وقراءة 

قراءات التقليدية الكالسيكية، كما يهدف إىل تغيري الواقع املسرحي فكرية خترج عن نطاق ال

بربطه بالسياسة واالقتصاد، ولعل املسكيين الصغري هو من يتزعم هذا االجتاه باعتباره 

  ". باملسرح البديل"مؤسس املسرح الثالث حيث يعطي هذا األخري  امسا آخر  وهو 

.55ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب ،الرمحان بن زيدانعبد  -  1
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جاء املسرح الثالث بعد إصدار البيان الثاين جلماعة املسرح االحتفايل مباشرة، حيث 

مبشروع رؤية مسرحي جديدة والذي حيدد فيه خصائصه  1980طلع ببيانه األول سنة 

، )الرتاث، الزمان، املكان/التاريخ( :وميزاته، وأسسه اليت يرتكز عليها يف حماولته التنظريية

التاريخ وعالقته بالزمان واملكان برؤى نقدية يتبىن فيها منظومة املسرح الفقري فهي تنظر إىل 

، وتتميز خصوصية )األداة العني،الروح،( :والذي يرتكز وأيضا على ما تسمى بالثالوث

ورفضها ألشكال اهليمنة والتبعية  ،اإليديولوجياملسرح الثالث ببناءها على الوضوح 

  .االختيار مع البعد الوظيفي للمسرح الثالثواالستغالل، ليتوازى أشكال 

أن يكون فهم هذه (وقد اقرتح بيان املسرح الثالث من أجل إجياد مسرح أصيل      

االختيارات حمكوما بالشروط اليت تدخل يف تكوين الوعي املسرح البديل، ومن هذه 

على صعيد الوجود الشروط، الوعي بطبيعة املكان الذي يتم فيه التفاعل والتعامل العامل 

اإلنساين، والوعي بكيفية رؤية هذا املسرح إىل شكل الوجود يف الزمن ويف الشكل 

.1)واملضمون احلضريني حيث جيب أن يكونا حافزين دائما إحساسا اجلمهور العريب

لقد كان ( :يشري املسكيين يف تقدميه للورقة التنظريية إىل تفسري اختاذه قرار االختيار قائال    

ǂǈŭ¦�ƨȈǿƢǷ� Âƾđ�¥ǂǬƬǇ�À¢�̈ƾȇƾƳ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨȇ£°Â�ƢǟÂǂǌǷ�ǲǸŢ�ƨȈƷǂǈǷ�ƨƥǂš¬�ع �ȆǴ

وأن تبحث يف تقنية متونه املؤسسة للعرض واختياراته ومواضيعه اليت عرفت جتادالت مع 

بالرغم من عمر املمارسة املسرحية  –نصوص ومتون عاملية سابقة لكي تنتهي يف األخري 

إىل اجتهاد مقنع وطرح نظري يشكل إطارا مفتوحا على  –العريب  القصري يف املغرب والعامل

.54،55 ص ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب، عبد الرمحن بن زيدان -1
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التجارب املسرحية املغربية اليت جعلت من أوراقها الفنية سندا فنيا يف إغناء النص والعرض 

.1)وطرق التشخيص انطالقا من مرتكزات املسرح الثالث األساسية 

حتدد هذه الورقة التنظريية مرتكزات مشروع املسرح الثالث اليت يبين عليها تصوره     

للعناصر املكونة للظاهرة املسرحية بغية التغيري وحتقيق ما مساه املسكيين الصغري باملسرح 

  :البديل وهي

املكان يف منظور املسرح الثالث هو ذلك الفضاء املفتوح الذي يشمل كل : المكان )1

املغريب، العريب،  :املكان(: قاع العربية واملغربية واإلفريقية والعاملي كما جاء يف البيانالب

اإلفريقي، العاملي، ألن منطق املكان يفرض حدا أدىن للمفاهيم والتعاون والتفاعل على 

صعيد الوجود اإلنساين، كما أن املكان هو امتداد جغرايف  بالنسبة لكل قطر جبميع قيمة 

وإمكاناته املادية والبشرية ، وهذا يعد شرطا يف محاية الذات واملواجهة، مواجهة الروحية 

، فكريا، ثقافيا إيديولوجيااستعماريا، طبقيا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، : العدو أيا كان

..(2.

لعل الزمان يبقى مرتبطا دائما باملكان وباحلدث، فهو عنصر ضروري يف  :انـالزم)2

وال ميكن أن يكون عامل الزمان جمرد إحساس بعيد عن عملية التفاعل (الثالوث التنظريي، 

املكاين احلضاري وبالتايل فإن الزمان يف املسرح الثالث هو مقياس ومعيار ملعرفة املسرح 

.3)خرين حيث يفعل ويتفاعلالعريب من وجود اآل/ املغريب 

 منشورات مركز املسرح الثالث لألحباث والدراسات ،"1980بيان تطوان " ،املسرح الثالث مشروع رؤية مسرحية جديدة، املسكيين الصغري - 1

.5،6ص  ،1،2003ط ،الدرامية
  .10 ص نفسه،مرجع  -2
.11، 10ص  سابق،مرجع ، "1980بيان تطوان " ،املسرح الثالث مشروع رؤية مسرحية جديدة، املسكيين الصغري -  3
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وهو ذاكرة احلدث الدرامي فمن اجل احلاضر وجب توظيف املاضي خلدمة : خالتاريـ )3

هذا احلدث، ما يعين أن التاريخ يف منظور املسرح الثالث هو احلاضر، فهو يستغل التاريخ  

�ƨǸȈǫ�Ƣđكما يستغل املاضي بغية إحياء تلك البطوالت التارخيية واألجماد الفردية ليضفي 

¢�ǂǷ�ƢȀǐȈƼǌƫÂ�Ƣē°ƢǠƬǇ¦�ǺǰŻ�ƨȈƷ�ƨǯǂƷ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�À( :العمل الدرامي كما جاء يف البيان

أخرى، بناء على املوقف من الذات ومن اآلخر، فاالستقرار التارخيي يف املسرح الثالث ينبين 

فال ميكن  )...( مرحلية، فليست البطولة من صنع شخص واحد إيديولوجيةعلى قناعات 

قرأ التاريخ من أجل التاريخ ألن املسرح الثالث ينفي عملية النسخ والنقل التلقائي، أن نست

وألنه ينفي أن يكون املسرح جمرد مسرح للطرف وامللح والغرائب واستعراض األجماد الفردية 

(1.

  :ولتوضيح شكلي هلذه العناصر املكونة للمسرح الثالث نقدم الثالوث التايل   

  ريـخ                                              الـــــروحالتا              

  الزمان                             املكان               العني                       االداة  

  "ثالوث املسرح الفقري "                             " ثالوث املسرح الثالث "         

  .11ص  نفسه،مرجع  -1
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من خالل تقنية الثالوث اليت  اإليديولوجيلقد استطاع املسرح الثالث أن يعكس البعد   

واليت تقوم على أساس فضح ذلك التناقض والصراع  اعتمدها يف حماولته التنظريية،

 التاريخ واملكان والزمان وتبنيه لتقنية املسرح الفقري  كمربرا الختياره مع ما االجتماعيني عرب

  .يتالءم واقع املبدع املسرحي وحميطه وإبراز ذلك الصراع والتناقض االجتماعيني 

إن هذه التصورات واملبادئ اليت بلورها مشروع املسرح الثالث سامهت يف إثراء املسرح       

املغريب فيما خيص جتربة التأليف عند ملسكيين الصغري وجتربة اإلخراج عند عبد القادر عبابو 

 رغم صعوبة التوفيق بني التنظري واملمارسة امليداين فرغم توظيف املسكيين للرتاث إال انه مل

�ƲĔ�ǾǟƢƦƫ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ĺǂǤǳ¦�¬ǂǈŭ¦�ƨƥǂǤŠ�ǾȈǸǈǻ�ƢǷ�Ŀ�ǖǬǇÂ�ĺǂǤǳ¦�Ƥ ǳƢǬǳ¦�ǲǛ�ǺǷ�«ǂź

  .املسرح الغريب من نظرية املسرح الفقري عند غروطوفسكي

  :ةـخالص

ا قدمناه يف هذا املبحث ميكننا القول أن هلذه النظريات أثر يف تطور النقد ملالصة خو 

التنظريات تسعى إلجياد مسرح عريب مستقل بذاته الشيء الذي املسرحي باملغرب فكل هذه 

، لتجعل يف اآلخر والشعيب جعل الكثري من املسرحيني يتعاملون مع الرتاث بنوعيه األديب

كانت سببا يف ظهور   املسرح العريب يتأرجح بني األنا واآلخر ولعل هذه النظريات هي اليت

واليت يبقى الناقد مصطفى  ذات مرجعية تراثيةاليت تدعو إىل إنتاج نصوص  حركة التأصيل

الذي يراها أكثر إحاطة " االحتفالية"رمضاين الوحيد الذي دافع عنها معتمدا يف ذلك على 

يف حاجة إىل نظرية تتحول مع (بينما يرى الناقد حسن يوسفي أن املسرح املغريب مل يعد 

عمل على حجب أمهية العمل مرور الزمن إىل فزاعة يف احلقول الشاسعة هلذا املسرح ت

�ƢĔƢǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©ƢǠǴǘƬǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦Â�©ƢȈǇƢǈū¦Â�¾ƢȈƳȋ¦�̈°ÂŚǏ�ǾƳÂ�Ŀ�Ǧ ǬƫÂ�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦
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لذا فإن العمل العلمي الذي أجنزه البحث  )..( أن تضمن حيوية املسرح املغريب واستمرارية

اجلامعي عندنا يستحق كل التقدير، ألنه حرص على على ترسيخ تقاليد جديدة يف التنظري 

.1)املسرح والكشف عن الروافد األصلية لبعض النظريات السائدة بيننا 

تكن على  مما ال شك فيه ان رؤى النقاد املختلفة حول عملية تأصيل املسرح اليت مل      

وعي مبوضوعه وبعالقته بالغرب وكذا نظرياته اليت مل ختضع لتطور مرجعي يف بناءها 

وألحباث خمتربية ميكنها إفراز إنتاجات فكرية ومجالية يف العرض املسرحي لذا فهذه الدعوات 

مل تتمكن من تيارا مسرحيا كما يلزم رغم دفاع الناقد مصطفى رمضاين على تيار االحتفالية 

خلفت جدال بني النقاد املسرحيني وهذا املوقف ال يعترب موقفا هادما حلركات  ¢ƢĔواقع وال

التأصيل بل بالعكس أخذ موضوع التنظري حقه من البحث العلمي األكادميي وساهم هذا 

األخري يف دعم احلركة املسرحية املغربية فالنقد املسرحي استطاع من خالل هذه التيارات 

، وعلى قراءة العرض من منظوره الفين اإلجرائيةمن مفاهيمه وأدواته يطور  أنالتنظرية 

لذا ميكننا القول أن للنقد املسرحي . واملعريف فيوضح السلبيات ويعرف بالنظريات الغربية

اجلامعي دورا كبريا يف تطوير الظاهرة املسرحية املغريب وتتبعها منذ بدايتها ودراسة مضامينها 

ƢēƢȇǂǜǻ�ǲȈǴŢÂ.

،1ط" 13لسلة دراسات الفرجة س" ،منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة ،اإلطاللة على بدايته وتطوره ،النقد املسرحي العريب ،حسن املنيعي - 1

.91، 90 ص ،2011
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  النقد المسرحي المغربي : المبحث الرابع

:مفهوم  النقد المسرحي في-1

تتبع العيوب واملثالب، إال أن أكثر النقاد القدامى ¢ƢĔلقد شاعت كلمة النقد على       

�Śǌȇ�Äǀǳ¦�ŘǠŭ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦غري أن النقد يف العصر (التمييز بني اجليد والرديء،  إىل

والفنية،  األدبيةيكون وقفا على التمييز بني اجليد والرديء من اآلثار  أناحلديث مل يكفيه 

التعرف على منحى الكاتب  إىلفقد صار علما تتجاوز دراسته األسلوب مبعناه اللغوي، 

األدبية،  األعمال، إنه فن حتليل 1)واإلحساسالعام وطريقته يف التأليف والتعبري والتفكري 

ها ذوق الناقد وفكره، للكشف عن مواطن اجلمال أو القبح يشرتك في منضبطةوهو حماولة 

.2 )القدرة على تذوق األساليب املختلفة واحلكم عليها(يف األعمال األدبية كما أن له 

إذا كان األدب ( :ويف دراسة له عن عالقة األدب بالنقد يقول شلتاغ عبود شراد        

، مبا لألدب من أدوات ووسائل ختتلف عن تصويرا للحياة الطبيعية واإلنسانية ونقدا هلا

ǀđ¦�-وسائل العامل واملؤرخ والصحفي، فإن النقد نقدا هلذا النقد، أو تفسريا هلذا النقد وهو

قد فرغ من  األولمكمل للعمل اإلبداعي وغري منفضل عنه، وال يقوم إال بعد أن يكون –

معتمدا على خطوات األوىل  وهذه هي طبيعته، فال يضريه أن يكون الحقا لألدب -مهمته

عملية عقلية (نه أ، فالنقد خيتلف عن األدب يف 3)يف التعامل مع احلياة والكون واإلنسان

منظمة مرتبطة بتطور اإلنسانية ونضجها الفكري، بينما يكون األدب قائما على 

  .10ص  ،دت، دط ،القاهرة �®¦°�ǂǐǷ�ƨǔĔ،والنقد األدبيف  ،حممد مندور -  1
.419ص  ،1979،بريوت ،دار النهضة العربية ،قضايا النقد األديب بني احلديث والقدمي ،حممد زكي العشماوي -2

  .56ص  ،عمان، 1،1998ط ،دار جمدالوي للنشر ،مدخل اىل النقد األديب احلديث ،شلتاغ عبود شراد -  3
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�ǀǼǷ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿±ȏ�ƾǫ�ȂǿÂ��ǽƾǟ¦ȂǫÂ�Ǿǘƥ¦ȂǓÂ�ǲǬǠǳ¦�°Â®�ƢȀȈǧ�Ǧ Ǭȇ�Ŗǳ¦�©ȏƢǠǨǻȍ¦�ƢēƘǌǻ

ومرورها مبراحل الطفولة، بينما جاء النقد الحقا هلذه املراحل، وان كانت له صورة بدائية 

.1)مالزمة لتلك املراحل

�ƶǓ¦Â�ƲĔ��ǺǨǳ¦Â�̈ƢȈū¦�ǺǷ�ǾǨǫ¦ȂǷ�Ǻǟ�ƾǫƢǼǳ¦�Ǿƥ�ŐǠȇ�ƲĔ( ديب هوإن النقد اال     

يتبع منهجا معينا لدراسة ولعل أي نقد  ،2)للمارسة النقدية اليت تفصل بني النظرية والتطبيق

العملية األدبية وحتليلها وقد تعددت مناهج النقد االديب مابني املنهج التارخيي، اإلجتماعي، 

التفكيكي واجلمايل فاملنهج لغة حسب ما ورد يف لسان العرب  البنيوي، االسلويب،النفسي،

أما  3)اىل هدف معني ȂǏȂǴǳ�Ƣđ�«°ƾƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦Â�ǲȈƦǈǳ¦Â�Ǫȇǂǘǳ¦�Ȃǿ¾�( :البن منظور

الطريق الواضح ومثله النهج واملنهاج وهو يف الدرس االديب تعامال يقوم (اصطالحا فهو 

وذلك من خالل أدوات إجرائي دقيقة  على اسس نظرية ذات أبعاد فلسفية وفكرية،

كما ميكن اعتباره خطة يلتزمها الناقد لتحديد   ،4)ومتوافقة مع االسس الفكرية املذكورة 

 .ره وضبط افكارهمسا

اليت ميكن لرجال املسرح أن يروا  فيها وجوههم من دون أقنعة املسرح النقد هو املرآة       

فالقراءة والتأويل والنقد حلقات أساسية يف الفعل املسرحي، وال تقتصر وظيفة النقد على 

التقييم والتقومي فقط، بل له مهام أخرى هي حتليل األعمال املسرحية مما يتيح ألهل املسرح 

فالنص اجليد خيلق نقده املمتاز الذي يساوقه كما (ا مستقبال أن يطوروا أعماهلم وحيسنوه

  .57ص  سابق،مرجع ، مدخل اىل النقد األديب احلديث ،شلتاغ عبود شراد -  1
  .29ص  ،1،2009ط ،دار الينابيع ،دراسات يف نقد النقد ،لطيفة ابراهيم برهم -  2

.ƲĔ�̈®ƢǷ،3،1993ط  ،بريوت ،ار احياء الرتاثد ،لسان العرب، ابن منظور  3-
  .17ص  ،2007،دمشق ،دار الفكر ،ديب احلديثمناهج النقد األ، وليد قصاب -  4
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يصنع احللزون قوقعته فالنقد ميكن أن يكون تنظريا  فيسبق العمل االبداعي وميده بالتصور 

، فالقراءة النقدية ألي نص مسرحي 1)طري املناسب ويهيئ له أسباب  النجاح والتألقفال

فتصب على الناقد الذي يتعب وجيتهد او اي عرض مسرحي جتر متاعب ال حصر هلا 

  .لكي خيلق رؤيته نقدية تليق بالعرض

سيسه نقد منطلق من أبظهور النقد كممارسة أدبية إجتماعية بدات التوجه إىل ت     

رتاكمات املوجودة دورا المشروع رؤية جديدة تستوعب دور املسرح يف التغيري، وقد لعبت 

فع من مستوى قراءة النصوص قراءة علمية على أساسيا يف خلق  صراع أديب نقدي للر 

، قي فيه النص واإلخراج مع اجلمهورمستوى الكتابة األدبية والسينوغرافية والعرض الذي يلت

دراسة احلوار واحلركة املسرحية، وترتيب املشاهد ومراعاة (ويعتمد هذا النقد املسرحي على 

وحدة املكان والزمان، واالجتاه املدرس وجناح احلبكة ويركز على احملور الذي تدور عليه 

املسرحية يف حال جناحهم يف أداء أدوارهم، وبشكل عام فإن النقد املسرحي يربط عمل 

.2)املؤلف بعمل املخرج، ويراعي أحاسيس اجلمهور 

يف دراسة التجارب  إضافة إىل ذلك فاملمارسة النقدية األكادميية لعبت دورا إجيابيا     

املسرحية حيث أعطى هلذه احلركة املسرحية معنا من خالل اإلبداعية املسرحية حيث فتحت 

�©ƢǠǷƢƴǴǳ�À¢�Ä¦�ƨưȇƾū¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©¦°ƢȈƬǴǳ�ƢĔƢǔƷ¢�ƾǿƢǠŭ¦Â�©ƢǠǷƢŪ¦ فضال كبري  املغربية

  .ناء املسار النقدي اجلديد يف بلورة رؤى نقدية حديثة وبديلةيف ب

  .2011ماي  26، اخلميس 71اخلطاب النقدي، جملة املهرجان الوطين للمسح احملرتف، العدد ،محيد عالوي -  1
 665ص  ،1،1997ط ،ناشرون ،مكتبة لبنان ،مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون العرض ،املعجم املسرحي ،اسـاري اليـم، ابـان قصـحن -2

،666.
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وقد عرف النقد اجلامعي أشكاال ومتظهرات أخرى تنظر إىل مفهوم القراءة نظرة أخرى 

مغايرة عن القراءات السابقة فالقراءة هنا ملست بفعل بسيط يقتصر على رؤية األعمال 

رفني لدور النقد وإمنا هو ذلك الفعل اخلالق املسرحية بنظرة سلبية كما يرى األغلبية غري عا

  .والعمل الدؤوب الذي يقوم به النقد يف حتليله للعمل املسرحي حبثا عن الدالالت الكاملة

تتبع احلركة املسرحية منذ بدايتها وإحتكاكه بالغرب واغناء الكتابة النقدية  ويف إطار      

امللتقيات واملهرجانات اليت كثريا ما  شاركة يف واملعرفة باملثطلحات واملفاهيم املسرحية و امل

ان جيد  ملغريبعاجلت إشكالية النقد يف املسرح وضمن املمارسة النقدية استطاع املسرح ا

  .أدواته  الفنية فيلتمس مناهجه ومفاهيمه كاملسرحية والتمسرح

تتدخل يف  ، من املصطلحات واملناهج اليتالسيميولوجية والفضاء املسرحي والقراءة      

عدة ملتقيات تطرح فيه  ومسرح للمهرجان  توصف الظاهرة املسرحية يف هذا الصدد نظم

إشكالية النقد وكذا التلقي واللغة وكل ما خيص العمل املسرحي ومدي تأثري املناهج الغربية 

يف ذلك حيث ألقى الدكتور علي عواد العراقي املقيم باألردن حماضرة حول نظريات التلقي 

�ȄǴǟ�ƢēƢǬȈƦǘƫ�ń¤�ÄǂǜǼǳ¦�Ƥ زمن حيث املنطقات واهلداف إذ جتاو رحي املس ǻƢŪ¦

حول إشكالية التلقي يف جمتمع الالمسرح موضوعا النصوص، وقدم الدكتور واسيين األعرج 

  .صل بعدأمتناوال املوضوع من زاوية نقدية خمتلفة خاصة وأن املسرح مل يت

شعري عن صدى املناهج الغربية البتكار مناهج كما تكلم الناقد  الدكتور برشيد بو        

¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ�ȆǸƸǴŭ¦�ƾǬǼǳ¦�ƲȀǼŠ�̈ƾȈǬǷ�ƪ ǳ¦±ƢǷ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�̈ƾȇƾƳ) : برخيت رأى أن املسرح
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األرسطي ال يناسب تطور العصر، وأن متعة التطهري أصبحت  متعة احناللية يف نظرة مثل 

.1)شرب اخلمر

هي  اىل سنوات السبعينات النقد املسرحي تأخرلعل من اهم األسباب اليت أدت إىل        

اسية ألن العديد من التجارب اليت حاولت تقدمي مدلوالت يف العرض يتلك األبعاد الس

املسرحي بصورة رمزية أوهلا النقد بكشف املستور واملضامني املبطنة يف مستويات عديدة  

املسكوت عنه  كاللغة، وهنا تكمن خطورة البعد السياسي، فالنقد يشتغل على إثارة

واحملظور وتأويل التجارب املسرحية، وكشف رسائلها وخباياها، واألخطر من ذلك هو البعد 

   .املعريف واجلهل بقيمه النقد املسرحي

إن حاجتنا إىل النقد الواعي واملبدع البعيد عن التغبني والظلم واهلوى متاثل حاجاتنا (     

عامل بناء وتطوير فهو يبني اهلدف األعلى للعرض إىل اإلبداع، ألن النقد ابداع آخر ألنه 

موضحا دالالته ومقدما يف ذلك رأيا فنيا ومجاليا، فيضيء الفكرة ويقف على مواطن اخللل 

مبينا االجيابيات حىت يستدرك املتلقي ما فاته ويعمق معرفته باملسرح ويدفع القارئ إىل 

 أن النقد املسرحي ما هو إال رؤى ، قد يعتقد الكثري2)الولوج يف عوامل النقد والقراءة

، فهو يقدم سطحية وتقريره للعروض، إال أن العرض ال يكتمل إال وهو مصاحب بالنقد

دراسته النظرية يف سبيل تطوير االعمال املسرحية اليت ال ينبغي استثناءهل من دائرة النقد 

  .املسرحي

.2011ماي  30، االثنني 74التلقي بني املناهج الغربية والتاصيل، جملة املهرجان الوطين للمسرح احملرتف، العدد ،برشيد بوشعري -1
  .ابقس مرجعملاذا مل ينفع النقد املسرحي فن املسرح إىل املام، جملة املهرجان الوطين للمسرح احملرتف، ،هيثم حيي خواجة -2
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نقد قادر على االمساك ن النقد ضروري جدا، ووعي هذه الضرورة حيتم وجود إ       

باالمور مث عرضها  ضمن لغة متخصصة ومفيدة وهنا نستطرد قليال لنشري اىل ان معظم 

�ǎ ǐƼƬǳ¦�¿ƾǟ�ǺǷ�ƨǠƥƢǼǳ¦�ƨǫƾǳ¦�¿ƾǟ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢđȂǌȇ�¬ǂǈŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨȇƾǬǼǳ¦�¾ƢǸǟȏ¦

والكفاءة وعدم وعدم وجود االجتهاد واالبداع النقديني لدى صاحبها، ومعظم ما كتب 

س به من احملاوالت النقدية مل يستند يف أيطلعنا على كما ال ب ملغريبنقد ازاء املسرح امن 

عمله اىل مربرات موضوعية وعلى مقاييس علمية، اليت على اساسها ينتقد العمل املسرحي 

وجب علينا االسهام يف تطور انتاجنا الثقايف احرتاما (يف هذا الصدد  حمودماجدةتقول 

للجهد الفكري الذي ميارسه الباحث واملبدع والناقد وتعلم االصغاء اىل اآلخرين فبدل من 

ان نعترب النقد حمل جدل وحقد بني الفنانني نتعلم من منه حتويل النقد اىل نوع من تبادل 

.1)واتنا واالستهانة باآلخرين االفكار بعيدا عن التعصب لذ

باإلضافة إىل ضرورة العمل إلجياد قاموس نقدي أو مصطلحات ومفردات نقدية        

�̈Śǈŭ¦�ƨǴƴǟ�Ǟǧ®�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�ÄƾǬǻ�§ Ƣǘƻ�ǆ ȈǇƢƬǳ��ƨȈǳȏƾǳ¦�ƢēƢǻƢǰǷƜƥÂ�ƢȀȈǻƢǠŠ�ƨǸǠǨǷ

ناقد املوضوعي الفنية املسرحية، تتساءل أين تكمن ضرورة النقد املسرحي وبالتايل عبقرية ال

يف التبسيط والشرح والتفسري إلمياء قدرات املشاهد ولتوعية الناس باجتاه االقبال على 

  .املسرح

إن للناقد عامة والناقد املسرحي خاصة، مهمات جدية ووكثافة ذلك أن مهمة النقد 

الذي  تتطلب سعة االطالع باإلضافة إىل التعمق يف اإلختصاص، إذ على الناقد املتخصص

يقوم بنقد عرض مسرحي ما أن يكون ملما أو على األقل مطلعا على املعاين العلمية 

.جان الوطين للمسرح احملرتف، مرجع سابقجملة املهر محود ماجدة، اجلمهور واملسرح، -1
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اء ورقص ديب مسرحي وديكور وأزيأواجلمالية للغات مجيع العناصر املكونة له من نص 

  .وإضاءة ومتثيل

�Ǯأوما من شك يف        Ż�ȏ�ƢĔÂƾƦǧ�ƨȈǸǴǈǳ¦�ǂǘǨǳ¦Â�ƨƦǿȂŭ¦�Ǻǟ�¼Âǀǳ¦�Ŀ�Řǣ�ȏ�Ǿǻ

البحث عن عن ناقد مبدع مهما طال البحث يف بدل اجلهد والتثقيف، وإذا ما توفرت 

املوهبة فال ميكن الوقوف عندها إذ ال بد الكسب والتدريب ومعاجلة فنون القول كما ال بد 

�Â�ǶēƢȀšمن االستفاد من جتارب كل األ ¦�» ȐƬƻƢƥ�®ƢǬǼǳ¦Â� Ƣƥ®ن يكون الناقد منفتحا أ

وقراءة التجراب املسرحية حتت ظل التيارات املسرحية منذ عصر ارسطو  على املناهج الغربية

اىل يومنا هذا، والتعرف على كل من بريشت، ستانسالفسكي وجون بول سارتر والبري  

.¦�Ƕđ°ƢšÂ�ǶȀǷȐǫ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ł..كامو، ومايرخولد وغروطفسكي وبيرت فايس

قد جند صعوبة يف احلديث عن اجلهود النقدية املسرحية إذا ما فارناها حبدينا عن       

التجارب اإلخراجية نظرا لظآلة احلركة النقدية ومما ال شك فيه فإن هذا العجز يرجع اىل 

عدم االهتمام بالنقد وانكار دور الناقد الفعال والذي ال يزال يعيش حالة قطيعة ونبذ 

�ǂǨǻÂ�ȆǜǨǳ�ƾȇƾēÂنواع النقد من انطباعي اب واملخرجني هذا بسبب انتشار أمن الكت

  .واخباري وكذا السطحي وغياب الناقد املتخصص

 :النقد المسرحي المغربي مراحل تطور -2

لقد رافق النقد املسرحي املغريب التجرية املسرحية املغربية منذ بدايتها إىل يومنها هذا   

بنوعية الثقافة التقليدية (حيث مر بعدة مراحل حمكومة مبسرية هذه التجرية املسرحية و

عن الذاكرة القرائية للبالغة والشعر العربيني يف غياب متثل حقيقي خلصوصية املوروثة 
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ول أاليت شكلت فعل قراءة املسرح واليت كانت انطباعية وتاثرية يف بدايتها وهي  ،)1املسرح

  .انطلق منها النقد املسرحي يف سنوات الستينات مرحلة

  : )مبرحلة الذوق( ثريطباعي التأاإلنالنقد مرحلة )1

ظهر النقد املسرحي يف هذه املرحلة ذوقيا، انطباعيا ،ذاتيا وتأثريا من خالل التعريف 

�ƢǨȈǰƫ�§ ƢǼǗ¤�ÀÂ®�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǎ ȈƼǴƬƥ�ƢēȏƢǬǷ�Ŀ�¿ǄƬǴƫ�Ŗǳ¦�ƾƟ¦ǂŪ¦�Ŀ�ƾǬǼǳ¦Â�ȆǨƸǐǳ¦

تعريفيا إعالميا للتجارب املسرحية، كما كان يرتكز (مع الكتابة الصحفية ومنه بدأ النقد 

ن النقاد أاألساس على التذوق واالنطباعات املفرطة يف الذاتية، ويرجع هذا إىل على ب

املغاربة قد أخضعوا النقد املسرحي ملا خيضع له الشعر والقصة والرواية دون النظر اىل 

، ولعل من ساهم يف 2)فكاره أخصوصية املسرح والعمل على تقييم مضامينه أو مناقشة 

ويف هذا  الصحفية امللزمة بتغطية التظاهرات الثقافية والفنية،هذه الوضعية بعض األقالم 

يف ظل هذه الكتابات ( أن: السياق يقول الناقد مصطفى رمضاين منتقدا هاته األقالم

الصحفية االنطباعية، برزت بعض الكتابات الشاذة اليت أساءت كثريا اىل النقد املسرحي، 

كة تعكس جزءا من الوضعية اليت سامهت يف وإىل احلركة املسرحية عامة وهي كتابات أفا 

كتاب ورغم ذلك لل ميكننا التعميم فهناك ثلة من ال. 3)ترخيسها بعض الصحف املنحازة

و مع شرة به يف اجلامعات او اجلمعيات أو كان هلم عالقة مباالصحفيني املهتمني باملسرح أ

طالع واحتكاكهم الفرق قبل االلتحاق بسلك الصحافة وأولئك الذين شغفوا حبب اال

  .57ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،املختصر املفري يف املسرح العريب ،عبد الرمحن بن زيدان -1
  .44ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب بني أسئلة الكتابة االبداعية واملمارسة النقدية ،حممد فراح -2

.24، 23ص  ،1،2014ط ،منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة ،نقد النقد املسرحي املغريب ،مصطفى رمضاين -3
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باللقاءات املسرحية واملهرجانات الثقافية فكانت هلم ملسة نقدي ترعى خصوصيات احلركة  

  .املسرحية وتساعد يف تطويرها

�ƨȇƾǬǻ�¿¢�ƢĔƘƥ" حسن املنيعي"من هذه االعتبارات السابقة الذكر واليت يفسرها الناقد    

  : مرت على هذه املرحلة حيث يرجعها لألسباب التالية

  .عدم تبلور النقد يف مناهج او تيارات واضحة -    

 .سقوط الناقدين يف التعميم والتعليق -

 .تضخيم املقوالت النقدية للخطابات احملشوة اليت ال يتحملها النص املسرحي-

 .فهم تبسيطي للعالقة بني الفن والواقع-

 .تغليب اجلانب األديب على اجلانب الفين-

.1)املسرحيةدورانية ونقص يف الثقافة -

:االجتماعي االيديولوجيالنقد مرحلة)2

�Ŀ�ƨǷƢǟ�ĺǂǠǳ¦Â�ĺǂǤŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǧ�» ǂǟ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ŀواسط السبعينات حتوال أ

حضاريا، بدأ النقد املسرحي بالتبلور والتمنهج حيث اهتم مبضامني املسرح وربطه مبرجعياته 

يستجيب أكثر ما يستجيب اىل طبيعة (والرتكيز على عالقته بالواقع االجتماعي حيث كان 

¿Ȑǟ¢�śƥ�ǺǷÂ��ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�§ Ƣǘƻ�ƢēƢȈǠƳǂŠ�ƪ ǻȂǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦�ƨǧƢǬưǳ¦ ،هذا النقد

.ȆƳƢƴđ�ƾǸŰÂ(2سامل اكويندي ،عز الدين بونيت،

  . 1988شتنرب  ،295عدد  ،ملحق جريدة االحتاد االشرتاكي ،نقال عن حسن املنيعي ،45ص  ،مرجع سابق ،حممد فراح املسرح املغريب -1
  .61ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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ن إ(:وعن طبيعة اخلطاب النقدي يف هذه املرحلة  يقول الناقد عز الدين بونيت        

اخلطاب النقدي املسرحي املغريب يغلب عليه طابع حتليل احملتوى، دون ان يعين هذا وجود 

�ǽǀđ�¿ƢȈǬǴǳ�ǲǷƢǰƬǷ�ÄǂǜǻÂ�ȆǸȈǿƢǨǷ�±ƢȀƳمر انطالقا من التحليل العملية وإمنا يتم األ

االيديولوجي القائم يف أغلبه على إسقاط العديد من احملتويات االيديولوجية على اشتغال 

االشارات املسرحية، دون أن يكمل هذا االشتغال يستلزم بالضرورة، هذه احملتويات بالذات 

(1.

يولوجي قد اعتمد على اجلانب املضموين من خالل هذا القول يتضح ان النقد االيد        

للنصوص املسرحية املغربية، ومل يويل اهتماما لآلليات اليت تنظر للنقد املسرحي إال أن النقاد 

�ǶȀƷƢƬǨǻ¦Â�ƨǴǷƢǌǳ¦�ǶȀƬǧƢǬƯÂ�ǶȀȈǟȂƥ�¦ÂǄȈŤ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƨȈǟȂǓȂǷ�ǶēƢǿƢš ¦�ƪ ǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�śȈƥǂǤŭ¦

ƸƬǳ¦Â�ŚȈǤƬǳ¦�ȄǴǟ�¦ȂǴǸǟ��ƨȈƥǂǤǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈƥ®ȏ¦�ǶēƢǇ°ƢŲ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲȇȂ

بدأ التوجه إىل ( :ولعل من بني هؤالء النقاد، الناقد بن زيدان والذي يقول يف هذا السياق

تاسيس نقد منطلق من مشروع رؤية جديدة تستوعب دور املسرح يف التغيري، وقد لعبت 

الرتاكمات املوجودة دورا أساسيا يف خلق صراع أديب نقدي للرفع من مستوى قراءة 

النصوص قراءة سيميائية على مستوى الكتابة األدبية والسينوغرافية، والعرض الذي يلتقي 

.2)إلخراج مع اجلمهور فيه النص وا

ىل اعادة النظر يف إتعترب هذه املرحلة خطوة خطاها اىل التغيري يف الرؤى دفعت النقاد      

�®ƢǬǼǳ¦�śƥ�ǺǷÂ��ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǴǳ�ǆ Ǉƚƫ�̈ƾȇƾƳ�ƨȇƾǬǻ�©Â¦®¢Â�©ƢȈǳƖƥ�¬ǂǈǸǴǳ�Ƕē ¦ǂǫ

  .33ص  ،1986سنة  ،4-3 عدد ،جملة خطوة ،حول بعض قضايا اخلطاب املسرحي املغريب التارخيية واملعرفية ،عز الدين بونيت -1
.253 ص ،1،1987ط ،الدار البيضاء ،دار الثقافق ،7سلسلة الدراسات النقدية  ،أسئلة املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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Ʒ�ƾǫƢǼǳ¦�°ȂƬǯƾǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƕē¦Â®¢�ǺǷ�¦Â°ȂǗÂ�̈ǂȇƢǤǷ�̈  ¦ǂǫ�ǲǠǨǳ�¦ȂǈǇ¢�Ǻȇǀǳ¦ سن املنيعي

املسرح " ،"ىل صناع الفرجةإاملسرح املغريب من التأسيس "، "أحباث يف املسرح املغريب"

  " ...هنا املسرح العريب هنا بعض جتلياته" ،"والسيميولوجيا

  :مرحلة النقد المعرفي)3

و الشامل للتجارب املسرحية ألعل اختيار تسمية النقد املعريف من النقد العارف      

ئ هلا، حيث استفاد النقد من املرحلتني الالتني سبقته، إضافة اىل املهرجانات والقار 

وامللتقيات املسرحية اليت كانت تنظم يف املغرب حيث أصبحت تشكل فضاءات للدراسة 

�Ƣđ�Řǣ¦�ƨȈǼǧ�©¦Â®¢�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�Ƥ ǈƬǯƢǧ��ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦Â

ǂǿƢǜǳ¦�ǲȈǴŢÂ�Ǧ̈�احلقل النقدي كما التمس مناهج  ǏÂ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣđ�§°ƢǬȇ�ǶȈǿƢǨǷÂ

التمسرح، القراءة السيميوغرافة، الفضاء، :املسرحية كعرض مسرحي، ومن بني هاته املفاهيم

  اخل .. املسرحة، الفضاء املرئي

لعل اإلنطالقة األوىل اليت تعود اىل تشكل النقد املعريف هي تبلوره داخل اجلامعات     

ا على املناهج النقدية اجلديدة وعلى حميط االبداع املسرحي الذي ساعد املغربية وانفتاحه

فمن املعروف أن ثلة من األساتذة اجلامعيني لعبوا دورا (على تطور املناهج  النقدية املسرحية 

رياديا يف ادخال مادة املسرح اىل اجلامعة املغربية ومل يقف بعضهم عند احلديث عن النص 

مه، بل جتاوز ذلك اىل احلديث عن اشكاليات وقضايا اخرى فنية املسرحي وتارخيه وأعال

�ŚǣÂ��ƨȈǼǨǳ¦�² °¦ƾŭ¦Â�ǶēƢǿƢš ¦Â�śƳǂƼŭ¦�ǒ ǠƦƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦Â��ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦Â�«¦ǂƻȍƢǯ��ƨȈǼǬƫÂ

ىل حقول املعرفة إ، كما ساعد ذلك  اللجوء 1)ذلك مما له عالقة بالفرجة املسرحية عموما 

  .38ص  ،مرجع سابق ،نقد النقد املسرحي ،مصطفى رمضاين -1
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اليت تسعى اىل فعل املغايرة والتطوير من األدوات اإلجرائية والقرائية، وقد كان الفضل الكبري 

هلذه اجلامعات املغربية يف بلورة رؤية نقدية حديثة وبناء مسار نقدي جديد، واليت حتتفي 

�ȆƷǂǈǷ�ƨȇƾǬǻ�ƨƥǂš �ƪ ƬƦǻ¦�Ŗǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳƢƥ�ǶƬēÂ�Ʈ ȇƾū¦�ĺÂ°Ȃǳ¦�¬ǂǈŭ¦�©¦ǄƴǼŠ

ىل إالذي نقل تلقي املسرح من مستواه العادي (صة وهي جتربة النقد املسرحي اجلامعي خا

مستوى الفهم والتفسري والتأويل واإلبداع، وميثل هذا املنحى، الدكتور حسن املنيعي، 

والدكتور عبد الرمحان بن زيدان، والدكتور مصطفى رمضاين، والدكتور عبد الواحد بن ياسر 

يدي حيث بدأ االهتمام بعالمات العرض واجلسد، والسينوغرافيا والدكتور يونس لول

.1)والنرتوبولوجيا واألسطورة

مما ال شك فيه أن ذلك اجلدل القائم يف النقد املسرحي بني املتمني من النقاد       

األكادمييني حول سؤال اهلوية، والرتاث والتجريب والتأصيل وكل ما خيص املسرح  هو الذي 

�ǲƥ�µ أفرز ظاهرة ǂǠǳ¦Â�ǎ Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�®ÂƾƷ�Ŀ�ȄǬƦƫ�Ń�©¦ ¦ǂǫ�ƢĔƾǳ�ǺǷ�«ǂƻ�Ŗǳ¦�ŚǜǼƬǳ¦

تعدت ذلك اىل التنظري للظاهرة املسرحية عامة والذي ساهم فيه كل من عبد الكرمي برشيد، 

حممد مسكني، املسكيين الصغري اىل جانب بعض النقاد امثال حسن املنيعي، عبد الرمحان 

سامل اكويندي، حممد الكغاط حممد أديب السالوي، مصطفى بن زيدان عبد اهللا شقرون،

   .اخل.. القباج 

ومن االمساء النقدية اليت استفادت من الدرس النقدي  اجلامعي وعاجلت قضايا         

�Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ��śǷ¢�ƾǳƢƻ�ǂǯǀǻ�ƢȀŹ°ƢǗ¦Â�ƢȀƯȂŞ�Ŀ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦ سعيد ناجي، حسن

..سعيد كرميي، حلسن قناين دين بونيت حممد الوادي،يوسفي نوال بنرباهيم، عز ال

  .61ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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وغريهم، وبفضل اهتمامات كتابات هذه االقالم النقدية ذات الطابع االكادميي اليت 

أصدرت حبوثها يف كتب لتمتد مساحات املغرب ويصل صداها خارج حدود املغرب حيث 

ء العرض واجته النقد اىل بدأت الدراسات يف التطور والنضج واتسعت الرؤية النقدي اىل بنا

، )الدراماتورجيا(الرتكيز على الفرجة اليت تشكل كل العناصر من أجل مسرحة املسرح 

  . باالعتماد على مناهج حديثة الظهور يف قراءة للعرض املسرحي كا املنهج السميولوجي

  :السيميولوجيا وقراءة المسرح المغربي  )3

متيزت سنوات الثالثينيات بتحول مهم يف تاريخ الدراسات املسرحية منذ جذورها        

األرسطية إذ حتول العرض املسرحي الذي ظل حلقبة من الزمن ملحقا وتابعا حبقل األدب 

اليت وضعت سيميائيات خاصة به براغ اللسانية إىل حقل مستقل بذاته وهذا بظهور حلقة 

، وهي هذا العلميف تأسيس دوسوسير  إىل هذا مجهورحترره من تلك التبعية، ويضاف 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǧǂǠȇ) العلم الذي يدرس حياة الدالئل اللسانية وسط احلياة االجتماعية وتتميز

ويف هذه احلالة ميكن القول أن اللسانيات ليست إال فرعا  ،1)السيميولوجيا بطابعها الواسع

  .من السيميولوجيا

الدراسات النقدية احلديثة االستفادة من هذا العلم ومن أدواته لقد حاولت          

التحليلية باعتبارها أدوات قادرة على رصد ودراسة النصوص الفنية واإلبداعية، وعلى 

ȆƳȂǳȂȈǸȈǈǳ¦�² °ƾǳ¦�Ŀ�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾƳÂ�¦ǀǰǿÂ��Ƣēȏȏ®Â�ƢȀȈǻƢǠŠ�½ƢǈǷȍ¦  حقال

  .واسعا للتنظري والتطبيق

.15ص  ،1ط ،ينظر امحد بن مرسلي، التحليل السيميولوجي، ديوان املطبوعات اجلامعية-1
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ل من عملية التحليل السيميولوجي عملية معقدة هو ذلك االمتزاج إن ما جيع        

والتداخل الرهيب يف الدالئل والرموز والعالمات يف اخلطاب املسرحي، وإذا كان هذا اخلري 

  .عبارة عن شبكة معقدة تتداخل فيها جمموعة من األنسجة التواصلية إيل تتعدد وتتباين

وصفها ملا يعرض على خشبة املسرح بتحديد العالقة تنطلق السيميولوجيا من عملية        

بني العالمات والدالئل املسرحية وذلك من خالل حتويل العرض املسرحي إىل تقليد أيقوين 

ليست علما جديدا أوجماال بكرا للبحث، بقدر (:¢ƢĔ" باتريس بافيس"فهي كما يعرفها 

¢�Ä¦��ƨƳǂǨǳ¦�¿ȂǴǠǳ�ƢȈƳȂǳȂǸȈƬǈƥ¦Â�ƨȇƾȈȀŤ�ƨǇ¦°®�ȆǿƢǷ�̧ÂǂǌǷ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�¾ȂƷ�ŚǰǨƫ�ƢĔ

، وإذا كانت األيقونة هي العالمة اليت تشري إىل املوضوع الذي 1)دراماتورجي وحتقق ركحي

تعري عنه، فاملسرح إذا هو ميدان واسع هلذه األيقونة، مثال جسد املمثل وصوته ميكن 

حسية جتعله يقوم اعتبارها أيقونة أساسية يف املسرح، والدليل على ذلك أن للمثل طاقة 

حبركات خمتلفة على الركح، ويكون هذا من خالل التأكيد على فرديته أو ختيله منها مثل 

�ǽǀǿ�ǲƦǬƬȇ�ƾǿƢǌŭ¦�À¦�Ä¦�ƨǳ¦®�©¦ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǲƦǬƫ�ƨȇ®¦°¤Ȑǳ¦�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǨǳ¦�©Ƣǯǂū¦

�Â��©ƢǷȐǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǲưǸŭ¦�ǲȈưŤ�ǺǷ�¨®ȂǐǬǷ�ŚǤǳ¦�©ƢǻȂǰŭ¦ ينبغي للمقاربة ال

أن  فعليها تقف على حدود الوصف، والتصنيف للشفرات املسرحية،  نيولوجية أالسيم

داخل العرض يف شكل  ترصد كل األشكال التواصلية، وهذا ما يؤكد أن املسرحي يوجد

  .نه يسبق العرض أوال ويرافقه ثانياأصوت له حضور 

ميكن احلديث إذا عن مقاربة سيميولوجية للنص املسرحي يف غياب خاصية التمسرح       

اليت متيز هذا النص من بقية النصوص اإلبداعية األخرى ذلك أن هذه اخلاصية هي اليت 

http: عرب املوقع االلكرتوين ،ترمجة حممد العماري ،"قضايا السيميولوجيا املسرحية" ،باتريس بافيس -1 //aslimnet.free.fr/ress/singes/9.htm
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تفتح للقراء أبوابا جديدة متكنه من حتديد خاصية أو باألحرى خصوصيات الفن املسرحي 

  .م فوق خشبة املسرح من خالل العرضيف جتسيدها النصي قبل أن ترتج

ومن بني النقاد الذين اعتمدوا على املقارب السيميولوجية يف املغرب نذكر الناقد عز        

، واليت تعترب يف أصلها "الشخصية يف املسرح املغريب بنيات وجتليات"الدين بونيت يف كتابه 

صطلحات دالئلية أطروحة جامعية مجع فيها ما هو نظري وتطبيقي حدد فيها م

سيميوطيقية ،فرغم توظيفه ألكثر من منهج  اال انه يتكأ على مناذج لنظريات سيميائية،  

ن دراسة الشخصية كعالمة يستدعي جتميع املعطيات أكما يوضف مصطلحات سيميائية 

¦ǂĐ¦�ƨȈƸǘǈǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��řȈǠǳ¦�ĺƢǘŬ¦�ȆǴƴƬǳ®̈��: النصية يف كل مستويات اشتغال النص

نه يدرس الشخصية على أساس دراسة عالمة من عالمات اخلطاب أ، كما )1لعميقةالبنية ا

ات اليت ـاملسرحي، وكشهادة من الناقد حسن املنيعي فإن هذه الدراسة تصنف ضمن الدراس

وفق منهج  )...(تطور النقد املسرحي وعلى ثرائه وجتاوزه للخطاب التقليدي (دل على ـت

شىت كا التاريخ، والفلسفة، واالنرتبوبوجيا، والشعرية متعدد األبعاد يستفيد من علوم 

.2)والسيميائية املسرحية 

كانت هذه دراسة من الدراسات احلداثية اليت تسعى اىل تطوير النقد املسرحي         

ولعل النقد املسرحي يف املغرب شهد دراسات نقدية اكادميية عدة أغنت احلقل النقدي 

ƨȈƥǂǣ�ƨȇƾǬǻ�©Ƣƥ°ƢǬǷ�ȄǴǟ�ƪبتعدد مناهجها  وتنوع مقار  ƸƬǨǻ¦�Ŗǳ¦�ƢēƢƥ.

  :االكاديمية في المسرح المغربي المقاربات النقديةبيبليوغرافيا  )4

،منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية بأكادير ،الرباط ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الشخصية يف املسرح الغريب بنيات وجتليات ،عز الدين بونيت -1

.17،18 ص، 1992. 2سلسلة األطروحات والرسائل 
  .117ص  ،مرجع سابق ،"من التأسيس اىل صناعة الفرجة" ،املسرح املغريب ،املنيعيحسن  -2
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بفضل تلك املمارسات النقدية إن التطور الذي شهدته احلركة املسرحية يف املغرب         

املتمثلة يف التاصيل األكادميية اليت واكبت الظاهرة املسرحية منذ بدايتها واهتمت بقضاياها 

والتنظري والتجريب واهلوية، الشيء الذي رسخ الدرس األكادميي يف اجلامعة املغربية وطور 

  .من البحث العلمي واالهتمام بقضايا املسرح املغريب والعريب

فرغم ان النقد املسرحي االكادميي تتعلق موضوعاته بكل قضايا املسرح سواء نقدا او        

ظريا اال املناهج املتبعة او املوظفة يف املقاربة النقدية ختتلف عند ناقد آلخر و تنأحتليال 

فهناك من يوظف عدة مناهج . حسب توجهه، وذوقه وعمق معرفته ومؤهالته العلمية

  .وهناك من يزاوج بني منهجني وهناك من يكتفي مبنهج واحد يف مقاربته النقدية

بيبليوغرايف خمتصرة للمقاربات النقدية اليت وظفت يف  وهذه الورقة عبارة عن حبث        

  :كتابات أهم أعالم النقد املسرحي األكادميي

:المقاربة التاريخية)1

والذي  "أحباث يف املسرح املغريب": يف كتاب "حسن املنيعي"الناقد وتبناها كل من       

من التأسيس إىل : املغريباملسرح "، وكتاب أول أطروحة جامعية حول املسرح املغريب يعترب

البداية : املسرح املغريب" :يف كتبه" حممد أديب السالوي"والناقد  ،"صناعة الفرجة

  ".االحتفالية يف املسرح املغريب" ، و"املسرح املغريب من أين وإىل أين؟" :، و"واالمتداد

البدايات إىل من : بنية التأليف املسرحي باملغرب:" هكتاب  يف "مد الكغاطحم"والناقد 

  ".املسرح وفضاءاته"، "الثمانينات

:المقاربة الموضوعاتية)2

  :تبناها كل من      
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  "املقاومة يف املسرح املغريب:"يف كتابه: عبد الرمحن بن زيدان"الناقد  -

  ."جتليات صورة اليهودي يف املسرح العريب: "يف كتابه "حممد الوادي"الناقد -

  ".املسرح واملدينة" :يف كتابه "يونس الوليدي" الناقد-

:المقاربة االيديولوجية االجتماعية)3

قضايا " :، وكتاب"املقاومة يف املسرح املغريب" :يف كتابه" عبد الرمحن بن زيدان"تبناها الناقد 

  ".املسرح املغريب

:المقاربة االنتروبولوجية)4

من : املسرح املغريب"وكتاب ، "أحباث يف املسرح املغريب": يف كتاب "حسن املنيعي"الناقد 

  ".هنا املسرح هنا بعض جتلياته"  :، وكتاب"التأسيس إىل صناعة الفرجة

امليثولوجيا اإلغريقية يف :"وكتاب ".املسرح واملدينة "يف كتاب " يونس لوليدي"الناقد -

  ."املسرح العريب املعاصر

  ".حياة الرتاجيديا: "يف كتابه" عبد الواحد ابن ياسر"الناقد -

  ."املسرح واألنرتوبولوجيا" :حسن يوسفي يف مؤلفه الناقد-

 ."الوجه والقناع يف املسرح"  :يف كتابهبلخريي الناقد أمحد -

 :المقارب السيميائية)5

   ."وجتليات الشخصية يف املغرب العريب بنيات: "يف كتابه" عز الدين بونيت"الناقد -

  ".لقراءة الفرجةمدخل :"يف كتابه " حممد التهامي لعماري"الناقد -

  ."سيميائيات املسرح" :الناقد أمحد بلخريي-

 : المقاربة الدراماتورجية )6
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  ."املسرح وفضاءاته" :يف كتابه" حممد الكغاط"الناقد -

."حنوى حتليل دراماتورجي" :يف كتابه "أمحد بلخريي"الناقد -

 :المقاربة الجمالية)7

يف املفهوم ومقاربات  اجلماليات حبث: "يف كتابه:Śǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ"الناقد -

  ".للتمظهرات والتصورات

مجالية االفرتاض من أجل نظرية جديدة لالبداع " :ƢđƢƬǯ�Ŀ" نوال بنرباهيم"الناقدة -

  ."املسرحي

 :المقاربة البالغية)8

  ".بالغة النص املسرحي"يف كتابه  "حممد أنقار"الناقد -

 :المقاربة اإلقليمية)9

ىل إاحلركة املسرحية بوجدة من التأسيس " :يف كتابه" مصطفى رمضاين"الناقد -

."احلداثة

 :المقاربة االنطباعية)10

، "1اجلزء -االحتفالية مواقف ومواقف مضادة: "عبد الكرمي برشيد يف كتابيهالناقد -

  ."2اجلزء  -االحتفالية مواقف ومواقف مضادة"وكتاب

  "؟اليومأي مسرح لعامل : البهلوان األخري" :كتابيف  " سعيد الناجي"الناقد -

 :المقاربة الفلسفية)11

  ."حياة الرتاجيديا" يف كتابه" عبد الواحد بن ياسر"الناقد -

 :المقاربة االحتفالية)12
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، "االحتفالية يف أفق التسعينيات، االحتفالية إىل أين؟" :يف عبد الكرمي برشيدالناقد -

" االحتفايلحدود الكائن واملمكن يف املسرح "، وكتاب "املسرح االحتفايل" :وكتاب

 ."فلسفة التعييد االحتفايل" :وكتاب

 :المقاربة التفكيكية)13

 "مصطفى رمضاين"الناقدان  "الفن املسرحي وأسطورة األصل" ":خالد أمني"الناقد -

حممد الناقد  "ببليوغرافيا املسرح املغريب" :يف كتاب مشرتك :حممد حيىي قامسي"و

  ".املغريبدليل املسرح "  :أديب السالوي حتت عنوان
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  :ةـتوطئ

يأخذنا احلديث عن مسرية النقد املسرحي إىل احلديث عن مسريته الثرية مبناهجها          

��ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳƢƥ�ǶȀȈǟÂ�ƢǼǳ�ǂǈǨȇ�ƢǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ�ƢȀƷƢƬǨǻ¦Â�ƢēƢƥ°ƢǬǷÂ

�®ƢǬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǼǟ�Ǧ ǬǼǇ�ǶēƢƥ°ƢǬǷÂ�śȈŻ®Ƣǯȋ¦�śȈƷǂǈŭ¦�®ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�ǲƟƢŮ¦�Ƕǰǳ¦�Ƕǣ°Â

¾��ǶȀƬǸǐƥ�¦ȂǠǓÂ�ƨǘȈǌǻ�ƨǯǂƷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƷƢǈǳ¦�©ƾȀǋ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯالذين من خال

فيها فلمسنا مواطن اجلد والكد واحلرص على املسامهة الرزينة من أجل رقي املمارسة 

وال بد أن نبدأ من رائد النقد املسرحي املغريب أال وهو الناقد حسن . املسرحية وتطويرها

  .املنيعي
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لدرس النقدي الجامعي عند الناقد حسن المنيعي ا: المبحث األول

املؤسس األول للنقد املسرحي اجلامعي، إذ " حسن املنيعي"يعد الدكتور الناقد       

يعتربه مجيع النقاد املغاربة  رائد احلركة النقدية املسرحية وأيقونتها، فهو من أثث فضاء 

املسرح يف حلقة التناول النقدي األكادميي، بعد تأخره سنني وفقره من اجلانب الفكري 

في واجلمايل، كما أن انشغاالته ال متت خبربة مسرحيو وال بتاريخ ثقايف والنظري والفلس

أو فين أو مجايل، حيث قام بربط النظريات النقدية بالبحوث اجلامعية ليخرج النقد من 

طابعه االنطباعي إىل طابع البحث العلمي، ليتقدم العديد من الباحثني املسرحيني 

واملقاربات وكذا املصطلحات  يدين من املناهجبإنتاجات نقدية مسرحية أكادميية مستف

Ƣǟ¦ƾƥ¤Â�¦ƾǬǻ�ĿƢǬưǳ¦�ƾȀǌŭ¦�µ Ƣǧ¢�ƢǷ��ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƕēƾǟ�ƪ Ǵǰǋ�Ŗǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦.

  :المقاربات النقدية عند حسن المنيعي-1

ذلك التنوع األديب يف ملسته النقدية " حسن املنيعي"لعل املتصفح لكتابات الناقد        

اليت مشلت املسرح والنقد والتشكيل والرتمجة، فكتاباته ال تنحصر داخل احلرم اجلامعي 

�ǾƬȇ¦ƾƥ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ��ƨǠǷƢŪ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦Â�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ÃƾǠƬƫ�ǲƥ�ǖǬǧ

، حيث تنوعت إسهاماته يف النقد األديب من 1964مغربية منذ النقدية ضمن جمالت 

رواية وشعر وفن تشكيلي وترمجة فتعدت مؤلفاته مبا يزيد عن مثان عشر مؤلفا بداية من  

وهو عبارة عن رسالة دكتوراه حتت إشراف  1974" أحباث يف املسرح املغريب"كتابه 

الذي يؤرخ للحظة تارخيية حبثة بباريس، و " السربون" :جبامعة" شارل بيال"املستشرق 

تكشف عن األشكال الدرامية التقليدية يف املغرب وبذور فن الفرجة بغية إثبات وجود 
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املسرح املغريب كفن اقتناعا منه بتاريخ وطنه وحبا فيه وما تنطوي عليه األرض املغربية من 

دراسة عن  عندما فكرت يف حتضري( :ثقافة وأصالة وتراث حيث يقول الناقد عن كتابه

املسرح املغريب لنيل دكتوراه السلك الثالث من جامعة باريس، كان يدفعين لذلك أوال 

إحساس غريب يعرب عن شدة تعلقي بالفن الدرامي، وثانيا طغيان حاجة أكيدة 

تفرض علي حتقيق عمل نافع بالنسبة لبلدي ولو أدى يب ذلك إىل اقتحام آفاق قدسية 

«�ƢēƢǻȂǰǷألرض بكر مل جيرؤ أي أحد ع ƢǌƬǯ¦�ȄǴ(1.

لقد كانت هذه الرسالة بداية مسار ثقايف بالنسبة للناقد مزجت بني حتصيله العلمي      

ومستواه الفكري والثقايف، وخضعت لقراءة ارتكز فيها على التأريخ للمسرح املغريب منذ 

�ƨȇƾȀǌŭ¦�ƨǬƷȐŭ¦Â�ƨǴǸȀǷ�ǪƷȐǷÂ�°®ƢǐǷ�ȄǴǟ�¦ƾǸƬǠǷ�©ƢǼȈƬǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ǾƬȇ¦ƾƥ

الناقد بتتبعه للعروض املسرحية دون كلل أو ملل، وحتليل املشهد واإلخبارية، فقد متيز 

يف إدراك التمارين املسرحي " فرقة املعمورة"املسرحي فنيا، وقد ساعده يف ذلك 

، فعمل الناقد احنصر يف مناقشتهم " عطيل"واإلعدادات الفنية أثناء حتضريها ملسرحية 

ها جناح وتألق هلذه الفرقة اليت ألبعاد النص لتلقى يف األخري جهودا كانت حصيلت

  .عرضت املسرحية باللهجة املغربية واليت أثارت إعجاب اجلمهور مبا فيهم األجانب

إن هذه التجربة املسرحية اهلاوية دفعت الناقد إىل االشتغال حول املسرح منذ         

اية مث ظهور األشكال ما قبل املسرحية إىل مرحلة تأسيس الرواد للمسرح يف عهد احلم

، لينشر هذه األطروحة يف كتاب بعد ثالث سنوات والذي صادف ..عهد االستقالل

  .5ص  ،2،2001ط ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،منشورات شرفات الزمن ،يف املسرح املغريب أحباث  ،حسن املنيعي -  1
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إقباال وإعجابا كبريين من طرف الفنانني واألدباء واملثقفني كما عرف رواجا غري حمدود، 

  .ليصل صداه خارج حدود املغرب

ليد املسرحي يقدم الكتاب إشعاعة لتاريخ املسرح املغريب خص يف اجلزء األول التق      

يف املغرب ما يظل األشكال قبل مسرحية من حلقة وبساط وجزءا للتجارب املتبعة منذ 

لينتقل إىل  1971إىل سنة  1940وجزءا حلركة مسرح اهلواة من سن  1919سنة 

جزء آخر خيص املسرح االحرتايف وأنواع أخرى من املسرح لينتهي إىل التجديد يف 

  . املسرح

ن خالل هذا البحث التارخيي أراد أن حيقق طفرات بعيدة املدى إن الناقد م       

إنه يتحتم علينا أال نؤطره يف شكل  (:للمسرح املغريب حيث يقول عنه يف هذا الصدد

–سواء كانت مستمدة من الرتاث أو ال  –واحد، بل علينا أن جنعل كل االبتكارات 

ǾƫƢǯƢǸĔ¦�ŀƢǠƫÂ��ǽƢȇƢǔǫ�¬ǂǘƫÂ��ƢǼƦǠǋ�©ƢǇƢǈƷ¤�ǆ ǰǠƫ�ŚǿƢǸŪ¦�ƶȈƬǨƬƥ�ǶƬēÂ��

.1)وإثراء كل فرد 

يتضح يف هذا الكتاب أن الناقد ركز على اجلانب التارخيي للمسرح املغريب ما يدل      

أنه انتهج املقاربة التارخيية فكان من بني األوائل الذين استعانوا باملنهج التارخيي يف 

ǧ�ǞǗƢǬƬȇ�ƨǇ¦°®�¿ƾǫ�ƢǸǯ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēƢƥ°ƢǬǷ يها التاريخ والفن والتحليل وعلى

اخلصوص املقارنة، واملساءلة اجلمالية اليت تعين باألبعاد النصية والفرجوية على مستوى 

.2)الكتابة الدراماتورجية 

  .194 ص ،مرجع سابق ،أحباث  يف املسرح املغريب ،حسن املنيعي -1
  .16ص  ،مرجع نفسه -  2
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مما ال شك فيه أن أول من تبىن املقاربة التارخيية يف املسرح هو الناقد حسن املنيعي      

قدم يف تاريخ املسرح املغريب، فهذه املقاربة ترصد باعتبار أن الكتاب أول أطروحة ت

خالل التشديد على التطور والتعاقب واملراحل والبدايات والنهايات وهذا ما تطرق إليه 

الناقد حسن املنيعي يف حبثه الذي امتاز باجلدية يف العمل والتسلسل املنطقي واالحرتافية 

  .تابة التأريخ للمسرح بأمن ومحايةوتتبع احلركة املسرحية بدقة ما يريز حرصه يف ك

مل يتوقف الناقد حسن املنيعي يف كتابته عن املسرح املغريب بل صار مهتما أكثر، 

فأبدع بعد ذلك وأنتج كتابات أخرى ترصد مسار املسرح املغريب وتعاجل قضاياه نذكر 

التأسيس إىل صناعة املسرح املغريب من "وكتاب "هنا بعض جتلياته .. هنا املسرح" :منها

اليت اهتم فيها باجلانب الطقوسي وباالحتفاالت الشعبية واألشكال الفرجوية " الفرجة

وقدم ثقافات املغرب التقليدية ما يعين أن الناقد ذهب بالتفكري يف اجلانب 

االنرتوبولوجي للمسرح املغريب الذي يبحث يف معايري إنتاج املسرح الفرجوي حيث 

دراسة الظواهر والطقوس االحتفالية وحتليلها حتليال ( :املنيعي بأنهيعرف الناقد حسن 

علميا وفنيا الدراك ما ميكن أن متدنا به من منطلقات درامية تساهم يف تعميق البحث 

.1)املسرحي واثراء احلركة املسرحية 

فمنذ بداية التفكري يف حتديث املسرح وخطاب النقد املسرحي لدى الناقد يراوده،

لذا صار انشغال تأصيل هذا اخلطاب موازي لتأصيل املمارسة املسرحية باملغرب وربطها 

بسؤال اهلوية ومرجعية الذات فيواصل الناقد احلفر يف عمق التجربة املسرحية املغربية 

لرصد االجتاهات اليت أنارت طريقه لكشف اجلذور األوىل هلذه فيبحث فيدرس الرتاث 

  .41ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب من التأسيس اىل صناعة الفرجة ،حسن املنيعي -  1
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ن العمل يؤطر ضمن جمال الفرجة وينتمي يف اآلن ذاته إىل حقل ومبا أ(الفين املغريب، 

األدب، فقد كان لزاما البحث عن آليات اشتغاله من خالل رصد قوانني الكتابة 

وتفسري كيفية اشتغال عناصر العرض وذلك عرب حتديد مرجعيات اإلخراج ومنطلقاته 

مة لسريورة العرض وحصر أمناطه وأشكاله، وضبط املستويات وامليكانيزمات الناظ

.1)واملؤطرة لعناصره ومكوناته داخل الفضاء الركحي ويف عالقة كل ذلك باملتلقي 

ولعل ظروف نشأة املسرح املغريب هي اليت حكمت عامل التلقي الذي رافق         

املمارس النقدية منذ ظهور تلك األشكال اليت تربط بني كل العناصر مبا فيهم العنصر 

ل يف املتلقي، هذا األخري الذي ترتقي العملية املسرحي برقيه ونضجه، األساس املتمث

ختلص (فهي حتتاج إىل من حياورها وجيادهلا، لتتطور وتتحسن وترفع من مستواها وبالتايل 

النص من بعده األحادي وانبنائه من نصوص متعددة ومتداخلة ومن متواليات سردية أو 

لغة يستطيع املتلقي  –ل اللغة الركحية إىل ميتا حكائية تراعي مفهوم التمسرح الذي حو 

.2)أن يزاول عليها فعاليته التأويلية والتفكيكية

إن البحث عند الناقد حسن املنيعي يرتبط بالفرجة وخباصية الرتاث وبالسؤال عن        

إن أشكال املسرح التقليدي اليت أشرنا إليها ( :اهلوية ففي حديثه عن الفرجة يقول الناقد

تكون ريبريتوار شعبيا بالرغم من أن عناصرها ال ختضع لتقطيع يف الفصول أو املشاهد، 

�ƢǼǳ�¿ƾǬƫ�ǲƥ��ƨȈǷ¦°®�©ƢǏƢǿ°¤�ȄǴǟ�ÄȂǘǼƫ�ƢĔƜǧ�ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�¿ŗŢ�ȏÂ

حسن املنيعي ومسارات النقد املغريب  ،ضمن كتاب، "ىل صناعة الفرجةإاملسرح املغريب من التأسيس "شعرية املسرح املغريب من خالل  ،حممد حمبوب - 1

  .62جع سابق ص مر  ،والعريب
  .88ص  ،مرجع سابق ،ىل صناعة الفرجةإاملسرح املغريب من التأسيس  ،حسن املنيعي -2
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�ƨȈǸƸǴŭ¦�ƢēƢǘǬǳ�ŕǋ�ĿÂ�ƢǼƫƢȈƷ�Ǟǫ¦Â�Ŀ�ƢȀǌȈǠǻ�ƨƳǂǧ)وظواهرها املعربة عن  )لقةاحل

.1)االجتاهات احلديثة ملسرح مغريب ختلو إبداعاته من  كل التأثريات األجنبية 

لقد حاول الناقد يف كتاباته الرتكيز أكثر على ظاهرة الرتاث ويدعو إىل التعامل       

أسس علمية وفنية ترمي باألساس إىل استيعاب رموزها إلعادة ( معه باإلعتماد على

.2)تركيبها من منطلق فاعلية عربية تؤسس ملمارسة مسرحية مستقبلية ذات لغة متنوعة

يتضح جليا من خالل احلديث عن هذه املظاهر والطقوس االحتفالية واألشكال       

الفرجوية استعانة الناقد بالبحث االنرتوبولوجي املرتبط بسؤال اهلوية ودراسة الرتاث 

ص يف أعماق هذا الرتاث هذا من جهة ومن جهة أخرى املغريب ما جعل الباحث يفح

التفت الناقد إىل العناصر السينوغرافية للنص املسرحي حني حتدث عن  مجالية العرض 

من خالل ذلك التصور الذي ينظر إىل كل العناصر مجاليات النص والعرض، حيث 

كور واشتغاله يتحدث عن اإلضاءة ووظائفها التقنية واجلمالية والتعبريية، وعن الدي

�µ ǂǠǴǳ�ƨǻȂǰŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǸǓ�ƢȀȈǧ�ǎ Ǽǳ¦�ƶƦǐǳ�ƨƦǌŬƢƥ�ǖƦƫǂȇ�ǲǯÂ�Ƣēȏȏ®Â�ǆ ƥȐŭ¦Â

  .و الدراماتورجيأوهذا ما يعين أن الناقد تعامل مع التحليل الفين . 3)املسرحي

ومنه ميكننا القول أن املقاربات اليت برزت يف الكتابة النقدية للناقد حسن املنيعي        

يف املقاربة التارخيية، واملقاربة االنرتوبولوجية واملقاربة الدراماتورجية  ولعل املقاربة  متثلت

.36 ص ،مرجع سابق ،أحباث  يف املسرح املغريب، حسن املنيعي -1
  .6ص ، 1،1990ط ،منشورات السفري ،هنا املسرح العريب هنا بعض جتلياته ،حسن املنيعي -2
منشورات  احتاد الكتاب بفاس  ،"الكتابة النقدية عند حسن املنيعي" ،دراسة ضمن كتاب مجاعي ،"والنقد الشاملحسن املنيعي "، حممد الكغاط -  3

  .11ص ، 95،اليوم الدراسية لعماأعن 
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األوىل واليت انطلق منها الناقد يف كتاباته األوىل هي املقاربة التارخيي اليت أخذت احلجم 

 .األكرب من خالل اعتماد الناقد للتأريخ للمسرح املغريب

 :حسن المنيعي والدرس الجامعي -2

لعل عالقة الناقد حسن املنيعي بالتدريس يف اجلامعة املغربية ملا يزيد عن أربعة عقود      

رسخت البحث العلمي واألخالقي يف عقول وجتارب الباحثني الشباب من خالل 

�½ȐƬǷȏ�ǶȀǴȈǿƘƫ�» ƾđ�ȆƟ¦Âǂǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�» ƢǌƬǯȏ�ǶƟ¦ƾǳ¦�ǞȈƴǌƬǳ¦

الروائية، فيجدر اإلشارة إىل أن  البدايات األوىل أدوات االشتغال على النصوص 

ويعود فضل هذا التأسيس (لتأسيس درس املسرح يف اجلامعة يف سنوات السبيعينات، 

�Ʈ ȈƷ�² ƢǨƥƨȈǻƢǈǻȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦Â�§ ¦®ȉ¦�ƨȈǴǰƥ�ȆǠȈǼŭ¦�ǺǈƷ�°ȂƬǯƾǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°®ƢƦŭ¦�ń¤

.1)ونظرية  عمل على ختصيص درس للدراما وعواملها املختلفة تارخيا

وقد أدرجت مادة املسرح ضمن حصص لقراءة األعمال والدراسات األدبية        

، واملسرح االيليزابييت والشكسبريي يف الشعبتني )املوليريي(كاملسرح الكالسيكي 

الفرنسية واالجنليزية، حيث كان التعامل مادة املسرح كمادة أدبية تأخذ نفس اعتبارات 

الشعر والقصة والرواية، مث أوليت مهمة االنتباه إىل خصوصية هذا املسرح والنظر إليه ملا 

وفرجة تستقطب مفاهيم وأسس  يالءم طبيعته، ليظهر وعي نقدي يعترب املسرح أدبا

ومصطلحات ساعدت يف إثراء احلقل املسرحي اجلامعة بعد فتح مدرسة تقوم على 

  .114 ص ،1،2004ط ،مراكش، ار وليلي للطباعة والنشرد ،ذاكرة العابر عن الكتابة واملؤسسة يف املسرح املغريب ،حسن يوسفي -1
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�ǶȀƯƢŞƘƥ�¦ȂŷƢǈȈǳ�¬ǂǈŭ¦�ǺǨƥ�śǠǳȂǳ¦Â�śǸƬȀŭ¦�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ȆǸǴǠǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦

  .العلمية الرزينة واجلادة ويرجع فضلهذه الدراسات اىل رائد النقد املسرحي حسن املنيعي

مع الدكتور حسن املنيعي، مل نتعلم  ( :يقول الناقد سعيد الناجي يف هذا السياق       

كيف منارس النقد فقط، حني يكون النقد مهارات وأدوات إجرائية يتم متثلها 

واختبارها، ولكننا تعلمنا كيف نكون نقادا، وكيف نؤسس عالقتنا بالظاهرة املسرحية يف 

.1)ي يف عالقتها باألجناس األخرىامتدادها الثقايف واألديب أ

لقد متيز الناقد حبضوره الوازن يف الوسط اجلامعي إللقاء تكوين علمي جاد للطلبة        

اجلامعيون بكل ما خيص املسرح من إخراج ونص ومتثيل من أجل إنعاش وتطوير الثقافة 

حاب الكلية عن أن تزدهر يف ر  (املسرحية فكما أشار الناقد أنه ال ميكن هلذه األخرية

تنحصر أهدافه يف توصيل بعض املعلومات عن الكتابة الدرامية  " مغلق"طريق درس 

كمجرد كتابة أدبية إمنا ينبغي أن يكون منطلقا لتطوير حاسة الذوق لدى الطلبة وفرصة 

�ƨȇ±Ƣųȏ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦Â�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ǶēƢǫƢǗ�ŚƴǨƬǳ(2.

ويف شهادات لطلبته الذين استفادوا من الدرس املسرحي النقدي اجلامعي وانتهجوا       

�ƾǫƢǼǳ¦�®ȂȀŝ�ÀȂǧŗǠȇ�̈ǂƫƢǯ®�Àȉ¦�¦ȂƸƦǏ¢Â�ȆǠȈǼŭ¦�ǺǈƷ�ƾǫƢǼǳ¦�°ȂƬǯƾǳ¦�Ƕǿ̄ ƢƬǇ¢�ƲĔ

اكتشفنا حنن الطلبة أن من بني ( ":حممد عز الدين التازي" الطويلة املدى نذكر الدكتور

هلكون معارف جاهزة توجد يف بطون الكتب، ومن بينهم أيضا من أساتذتنا من يست

يطرحون املعرفة كسؤال ثقايف منهجي وكأفق للتحرر من جاهزة املعارف، وكان من بني 

حسن املنيعي مسارات النقد املغريب  ،ن تكون ناقدا صمن كتابأميثاق النقد املسرحي أو يف معىن  ،يف جتربة حسن املنيعي النقدية ،سعيد الناجي -1

.44، 43ص  ،مرجع سابق ،والعريب
  .125ص  ،مرجع سابق ،ىل صناعة الفرجةإاملسرح املغريب من التأسيس  ،حسن املنيعي -  2
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هؤالء، أستاذ متميز يف خطابه التعليمي ولغته املشرقة وانفتاحه على الثقافة الغربية هو 

ن دروسه مناسبة النفتاح آفاق جديدة على استأذنا حسن املنيعي، الذي ظل يراهن أن تكو 

.1)التفكري النقدي املعاصر الذي خيص قضايا األدب والفن 

 :الترجمة عند حسن المنيعي-3

حيث  ،1965يعترب الدكتور الناقد أول من درس الرتمجة يف اجلامعة الغربية يف سنة 

يؤكد أن النقد العريب واملغريب لن  ، والذياألدبية والفنية تشكل الرتمجة منفذا أساسيا للمعرفة

يتطور إال إذا تالقحت أفكاره وانفتحت آفاقه على الرتمجة، وتأخذ هذه األخرية نصيبها من  

هي (كتابات الناقد حسن املنيعي مبختارات دقيقة، ومعرفته المهية الرتمجة يف النقد املسرحي

حيمل عنوان " ارتن فان بورنم"ملحقا لـ " اجلسد يف املسرح"ما جيعله يضيف إىل كتابه 

، 2) "متضهراته لدى غومربوفت: الغروتيسكي"وفيه يرتجم الدراسة اهلامة " اجلسد يف الرواية"

وهي دراسة للعالقة بني اجلسد الكالسيكي واجلسد الكروتيسكي لدى مارتن، وقد حرص 

يف معرفته  على انتقائه للنصوص ومرتمجات مؤسسة تتالءم مع كبيعة املتلقي العريب وتطور

، أعلن املنيعي 1975سنة  الذي صدر" الرتاجيديا كنموذج"فمنذ كتاب (األدبية والفنية، 

أن الرتمجة تشكل منفذا أساسيا للمعرفة األدبية والفنية، لذلك كان يعتربها مبثابة األخت 

 ىل فعل كتايب أصلي تصبح فيهإومن مت حتول لديه متثل الفعل الرتمجي . السيامية للكتابة

.3)احملتويات املرتمجة قريبة من القارئ العريب ومسرية للفهم واالستيعاب

  .250 ص ،رجع سابقم ،املغريب والعريب حسن املنيعي سارات النقد ،حسن املنيعي كما عرفته ضمن كتاب ،الدين التازيحممد عز  -  1
  .10 ص ،مرجع سابق ،كتاب مجاعي حسن املنيعي ومسارات النقد املغريب والعريب"ضمن  ،"ناقدا روائياحسن املنيعي " ،حممد أمنصور -2
  .84ص  ،نفس املرجع ،جتربة نقدية بني ميثاقي املعرفة والتواصل ،حسن املنيعي ،حسن يوسفي -  3
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والذي ضم فيه ترمجة لدراسة  1981يف سنة " آفاق مغربية" كما نشر كتاب لع بعنوان

  ".أدب املغرب العريب املكتوب بالفرنسية"على مراد حتت عنوان 

لقد انشغل الناقد حسن املنيعي يف مشروعه النقدي بالرتمجة بكل وعي وحفظ، 

فكانت هذه الرتمجة لبنة نقدية مؤسسة تولدت من خالهلا مفاهيم مصطلحات أغنت 

مقاربته النقدي املسرحية، كما كان هلا الفضل يف انفتاح الدارسني على النظريات واألفكار، 

  .وبلورة مشاريعهم النقدية

يف نقده الثقايف من خالل خمتاراته املرتمجة اليت يستند عليها يف تربز مالمح قوية        

�ǶƬȇ�ȏÂ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ÀƢǨǴƬź�śŭƢǟ�Â¢�śƫ¦̄�śƥ�ǲǐƫ�ƢĔ¤�ƨŦŗǳ¦�©ƢȇƢǣ�ǺǸǧ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǾƬǧƢǬƯ

هذا التوصل إال بوجود طرف ثالث وسيط أال وهو املرتجم وعلى هذا األخري أأن يتسم 

واألمانة وسعة الثقافة والقدرة على إحداث التأثر املشهود يف املتلقي وهذا ما توفر باملعرفة 

يف الناقد حسن املنيعي ويف إسهامه يف الرتمجة بامتياز بني الرتمجة وإعادة ترمجة النصوص 

األدبية حيث كان الناقد متلقي قبل انتقاله إىل الرتمجة، ويف هذا الصدد يرى الناقد يونس 

املنيعي ضمن مشروعه النقدي تتنوع بني االجتاهات . املواضيع اليت ترمجها د(ن الوليدي أ

�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭƢƥ�¦°ÂǂǷ��ƢēƢȇ¦ƾƥÂ�Ƣǿ°ÂǀƳ�ń¤�̈®ȂǠǳ¦�ǞǷ�ƢđƢƸǏ¢� ƢũƘƥ�ƢȀǘƥ°�Ŗǳ¦�² °¦ƾŭ¦Â

قطعتها، وذلك حىت يتمكن القارئ املغريب بصفة عامة والطالب اجلامعي بصفة خاصة من 

.1)اب من مصادرها األساسية التعرف عليها واالقرت 

منشورات احتاد كتاب املغرب مطبعة  ،دراسة يف كتاب الكتابة النقدية عند حسن املنيعي ،جتليات الفعل النقدي عند حسن املنيعي ،يونس الوليدي -1

.34 ص ،1996،فاس ،البالبل
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إن هدف الناقد حسن املنيعي من الرتمجة بعدما وجد فيه صفات املرتجم هو أوال ملء    

ذلك الفراغ الذي ساد الساحة اجلامعية من الرتمجة كما أن اهلدف األكرب هو وضع الرتمجة 

نظريات الغربية يف خدمة املسرح من أجل بناء نقد مسرحي مغريب وتطويره غنيا مبعرفته بال

  .واملناهج النقدية احلديثة

 :الثقافة الغربية والعربية عند المنيعي-4

لقد كان للثقافة الغربية دور كبري يف تأسيس النقد املسرحي عند الناقد حسن املنيعي، 

ولعل دراسة مسرحيات موليري واكتسابه للغة املوليريية هي اليت مكنته من التحكم يف قراءة 

املصادر الغربية ، ليساهم يف كتابة مقاالت ودراسات نقدية عن الرواية اجلديدة الفرنسية، 

كما كتب عن "الرواية اجلديدة من خالل منوذج صومويل بيكيت " النقد الغريب حول ورأي

  ."مفهوم اإلبداع الروائي عند ألربتو مورافيا عند ألبريتو"

ومنه فقد ساهم الناقد حسن املنيعي يف تقدمي أهم النظريات واالجتاهات  الغربية         

ويقدم املنيعي يف إطار الدراسات اليت ( ،من أجل إفادة القارئ مبستجدات املسرح العاملي

�ŚǤƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦Â��ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂū¦�ǲƻ¦®�ƢĔ±Â�ƢŮ� Ƣũ¢�ĺǂǤǳ¦�¬ǂǈǸǴǳ�ƢȀǐǐƻ

ثوابت هذه احلركة كما انه ذكر أهم أعالمه املسرحية بغية استخالص أهم املميزات اليت متيز 

بروتولد "املنيعي نذكر كتور حسن الد مسرحها ومن بني األمساء البارزة اليت تعرض هلا 

" هارولد بنرت" و" يوري ليمون"و" جان جانيه"، و"وإدوارد أليب" جورج شحادة"، "بريشت

(1.

  .52 ص ،مرجع سابق ،حسن املنيعي ودراسات النقد املغريب والعريب ،ضمن كتاب ،حسن املنيعي ويبقى النقد ،يونس الوليدي -1
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تناول الناقد الكثري من الدراسات واالجتاهات والنظريات الغربية اليت قدمها للساحة     

مبستجدات املسرح العاملي  املسرحية املغربية فعرف الطالب األكادمييني يف احلرم اجلامعي 

" مسرح الوقعة"كالرتاجيديا واملسرح اليوناين وتطور التاريخ املسرحي األمريكي مركزا على 

  ".مسرح اخلبز والدمى"و " املسرح املفتوح" و"مسرح احلي "و

أما يف الثقافة العربية فقد خصص الناقد حديثة يف بعض كتبه اليت تعاجل قضايا       

وكذا مسألة اهلوية وكل ما خيص املسرح يف الوطن العريب واملغريب ما  يل،التأسيس والتأص

توفيق "يتضح جليا فيما يضمنه كتاباته واليت تطرق فيها إىل احملاوالت التأصيلية لكل من 

و " عبد الكرمي برشيد" "و" سعد اهللا ونوس" ،"علي الراعي"، "يوسف ادريس"، "احلكيم

ى ظاهرة الرتاث واألشكال الفرجوية التقليدية العربية كما ركز كثريا عل" طيب صديقي"

�Ŀ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭƢǧ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ń¤�Ȃǟƾȇ�Ŗǳ¦Â�Ƣē°ȂǏ�¿ƾǬȇ�¾¦±ȏ�Ŗǳ¦�ƨǏƢƻ�ƨȈƥǂǤŭ¦Â

و األديب ، كما أعطى اهتماما كبريا ملسرح اهلواة الذي وظف  حاجة إىل الرعاية املادية

رح االحرتايف الذي يعاجل قضايا اجتماعية، كما التاريخ واألسطورة يف مسرحياته وكذا املس

املسرح "وأمته بكتاب " هنا املسرح هنا بعض جتلياته"اهتم بالنقد املسرحي املغريب يف كتابه 

، فهو يرى ان النقد املسرحي املغريب استفاد من "املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة

لك على تطوره وتطور مصطلحاته العلوم اإلنسانية والنظريات الغربية حيث ساعد ذ

  . ومفاهيمه

:كتب ودراسات الناقد حسن المنيعي
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تعد كتابات الناقد حسن املنيعي إرثا للخزانة املغربية والعربية نذكر أهم دراساته         

  :وكتبه

 .1974أحباث يف املسرح املغريب -

 .1975الرتاجيديا كنموذج -

 .1981آفاق مغربية -

 .1981 والفننفحات من األدب -

 .1990هنا املسرح هنا بعض جتلياته -

  .1995املسرح والسيميولوجيا -

 .1995دراسات يف النقد احلديث -

  .1996 اجلسد يف املسرح-

 .قراءات يف مسارات املسرح املغريب-

 .1997قراءة يف الرواية -

 .1996خرى أاملسرح مرة -

  .قراءة يف مسارات املسرح املغريب 1996املسرح فن خالد -

  .النقد العريب عن-
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 :النقد الشمولي عند حسن المنيعي-5

لعل الناقد حسن املنيعي ال حيتفظ يف كتاباته النقدية بفكرة واحدة وإمنا يثري       

الكثري من األفكار خللق استفزاز الثابت فيها وخلط ما هو منتظم بضده، وما هو 

يف قالب نقدي مجايل متالقح بانفتاح معريف وحوار ثقايف هلذا فقد  منسي باملهمش

واالستقاللية اليت تضفي لكتابات الناقد " الشمولية"اتسمت كتاباته النقدية بطابع 

حسن املنيعي عمقا يف نقد اإلحساس والذائقة، ما جيعلنا نعترب اخلطاب النقدي عند 

حتاول الكشف عن العالقة املتحكمة يف (املنيعي هو خطابا نقديا مجاليا، فهي كتابة 

Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ƨȈƥ®ȋ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�©ƢǷǄȈǻƢǰȈǷ1(.

�ƨȈǏƢƻ�ǾƫƢƥƢƬǯ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǠȈǼŭ¦�ǺǈƷ�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�śƥ�ǺǷ

انفتاح الناقد على خمتلف أنواع (وتتخذ هذه اخلاصية عدة مظاهر وهي " الشمولية"

الجتماع وعلم النفس واللسانيات بكل فروعها، والتاريخ املعرفة والعلوم كعلم ا

.2)واالنثروبولوجيا كعلوم تفيد يف ممارسة النقد

يربز الرصيد النقدي واملعريف الكبري واملتنوع املستوى املعرف الذي بلغته ثقافته        

ىل خدمة املعرفية إ" الشمولية"األدبية والعربية واملغربية فقد سعى الناقد من خالل هذه 

الثقافة العربية واملغربية النقدية فقراءة الفعل النقدي لدى املنيعي مل تبقى يف حدود  

القراءة واملشاهدة واالستماع، بل جتاوز ذلك إىل التلقي الشامل الذي ينفعل مع خمتلف 

  .اخلطابات األدبية والفنية

  .74ص  ،مرجع سابق ،نشرة فرع  احتاد الكتاب بفاس ،الكتابة النقدية عند حسن املنيعي ،عبد الرمحان طنكوك -1
ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ،اشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب ،عبد الرمحن بن زيدان -2 ǴĐ¦� 69 ص ،1996،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب.  
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املسرح "من بينها كتاب وانطالقا من الكتابات النقدية للدكتور حسن املنيعي ونذكر     

جند أنه زاخر بتعدد املستويات وحممل باألسئلة " املغريب من التأسيس إىل صناعة الفرجة

حييلنا إىل كثري (االنفتاحية، حيث ينفرد  كل مستوى من هذه املستويات مبحور نقدي 

املنيعي  من القضايا النقدية احملتاجة إىل مزيد من التمحيص واملناولة املتأنية، خاصة أن 

كان شديد االحرتاز من تسليط أي منهج جاهز على موضوعه، هلذا دأب على 

اإلغتمار يف بناء منهج خاص منبثق من مشول أفكاره وأنساق منظوره للواقعية النقدية  

.1)كما يريدها هو 

إن هذا الطرح الشمويل الذي مييز دراسة املنيعي اليت تقوم على رؤية تارخيية يف       

معاجلة القضايا املسرحية فهو يتطرق إىل كل مراحل املسرح وتطوره وإجنازاته وأعالمه 

سواء يف الغرب أو عند العرب أو يف املغرب ومل يرتك املنيعي دراسة إال وعاجلها وناقشها 

تح باب النقاش للطلبة والباحثني والنقاد وكل املهتمني مبجال وطرحها على إن يف

.املسرح، مستفيدا من التجارب الغربية واملناهج النقدية

لقد زاوج الناقد بني النظرية واملمارسة النقدية بني األنا واآلخر من خالل تقنية         

ود االنطباع الذايت الشمول اليت جعلت منه منوذج الناقد املتمرس الذي ال يقف عند حد

والتسرع احلكم يف العالقات األدبية بالنص بل يتعدى إىل استكشاف املستويات 

  . العميقة للنصوص من خالل عمله النقدي الدؤوب

،مرجع سابق ،"حسن املنيعي ومسارات النقد املغريب والعريب" ،ضمن كتاب ،من أجل نقد شامل ،الكتابة النقدية عند حسن املنيعي ،حممد املعزوز -1

  .31ص 
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إن وعي الناقد جبسور التواصل اليت تربط بني الالحق والسابق اليت تربط تلك       

Ǽŭ¦�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�Ȅƫ¢�Ŗǳ¦�©ƢǷƢȀǇȍ¦Â�©ƢǸǯ¦ŗǳ¦ فتح على املعارف واحلوارات الثقافية دليل

على إميانه بالتالقح الذي ميد املمارسة حبياة نقدية معرفية فنية ومجالية جتعل مسارها 

  . املسرحي متطورا ومنفتحا على مناهج ونظريات اآلخر

 ميثاق الممارسة النقديةcode de pratique: 

عندما يتحقق ذلك الرتاكم يف املشهد املسرحي، ويتحقق الوعي لدى كل أطراف 

خاص " بروفايل"و توفر أالعمل املسرحي فال بد من توفر ناقد مسرحي له صفاته اليت متيزه 

بالناقد، وحبثا عن هذا الربوفايل وحبثا عن مالحمه ومواصفاته وعالقته مبتابعة الظاهرة 

اد املسرحيني مبناقشة ميثاقا نقديا لبناء بروفايل الناقد وبناء سياج املسرحية، تقدم بعض النق

  .العالقة اليت تربط بني الناقد والظاهرة املسرحية وبالفن ورهاناته

لقد كانت احلاجة إىل بناء منوذج للناقد يف ميثاق نقد أخالقي بنبل يف املقاصد ورفعا      

سرحية وترقيتها، ومن بني بنود اليت تعطي يف املستوى والسلوك من أجل تطور التجربة امل

منوذج الناقد الفاعل وهو ما توفر عفويا يف الدكتور الناقد حسن املنيعي وهو ما اكتشفه 

 .مجع عليه النقاد والباحثني الذين كانوا ضمن تأسيس هذا امليثاقأو 

نظرا " profileبروفايل "لعل جتربة الناقد حسن املنيعي تبين منوذج الناقد املسرحي أو 

Â�́ ȂǐŬƢƥ�ƾǫƢǼǯÂ�̄ ƢƬǇƘǯÂ�̧ ƾƦǸǯ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦ǄȈǸǴǳ  أول شيء نذكره من هذه

  :الصفات هي
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مشاهدة كل املسرحيات وتتبعها واعطيها حقها من الرتكيز والدقة والتحليل ورغم انه -

قي أن يكون مشاهدا ناقدا عاديا إال أن صفة الناقد احلقيقي كما ميكن ألي متل

هو الذي يستطيع إدراك آليات اشتغال العمل (يقول الدكتور حسن املنيعي 

ƨȈǐƼǌǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�¦®ƢǸƬǟ¦�Ƣē¦ƾƴƬǈǷÂ�ƢŮȂǏ¢�ƾȇƾŢÂ�ȆƷǂǈŭ¦(1.

 .االنفتاح على شساعة الكتب العربية والغربية-

 .الغربية واملناهج املسرحيةاالنفتاح على الدراسات -

 .سعة املعرفة واالمتداد الثقايف واملتنوع-

  .باملسرح تهالفنية ويسمو يف عالق ةأنه ناقد موضوعي يتمتع بالكرام-

  .تشجيعه للتفكري يف املسرح-

  .املوضوعية واالبتعاد عن الذاتية-

  .سالمة الصحة فيزيولوجا وبسيكولوجيا-

  .8ص  ،مرجع سابق ،"اطاللة على بداياته وتطوره" ،النقد املسرحي العريب ،حسن املنيعي -1
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  القراءة الممسرحة عند الناقد محمد الكغاط: المبحث الثاني

  :العملية الدراماتورجية في الخطاب المسرحي.1

املسرح فن مركب جيمع بني مساحتني النص املكتوب كجنس أديب، والعرض املشاهد  

كفن حي، يشكل القطب املقابل للمتلقي أثناء طقس املشاهدة، فيكون املبدع املسرحي 

املنطلق ملزما بتقدمي عمال فنيا حيدث التفاعل املطلوب دون أن حيس املتلقي بتلك  من هذا

  .و اهلوة اليت تفصل بينه وبني ما يشاهده على مستوى الفضاء املسرحيأالغرب 

كا يبدأ من قلم املؤلف مرورا بفنيات املخرج طلب جناح العمل املسرحي جهدا مشرت يت       

مل يف صفحات الورقة إىل حياة حية يف الفضاء املسرحي وتقنياته يف حتويل النص احمل

وهو مفهوم حديثا نسبيا يف اخلطاب النقدي املسرحي فهو يدل على (وصوال إىل االستقبال 

، فاملسرح فن مجاهريي يبدأ من 1)العناصر اليت تتحكم يف خلق مجهور ما للعرض املسرحي

املسرح أن يكون دقيقا يف اختيار نوع اخلطاب املتلقي وينتهي إليه، ما يعين أن على رجل 

Ƣđ�Ƥ ǗƢź�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ȇǿ�ƢǷÂ��°ȂȀǸƴǴǳ�ǾƳȂŭ¦ ؟  

كل هذا عن طريق استغالل آليات التفسري والتأويل وفهم ما وراء القصد والكلمة، 

فاملخرج مثال يف عملية إخراجه عرب تفكيكه للنص يعد مفسرا ومؤوال وناقدا أيضا، أال 

.27، ص ابقس رجع، م، املعجم املسرحيأنظر ماري إلياس -1
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هذا إىل ضرورة إجياد وسيط يدقق يف عملية نقل معطيات النص املكتوب إىل يدعو كل 

  ؟  فضاء حي

فالدراماتورجيا جمموع آليات وفنيات يف كتابة ( ":الدراماتورج"يتمثل هذا الوسيط يف      

العرض _ وكذا القابلة للتجسيد والعرض احلي _ مثل الرواية_ األعمال األدبية املقروءة 

.1)السينما مثل_ لوسائطيا

مل حيظ هذا املصطلح الداليل اليوناين األصل بأي مرادف عريب دقيق كغريه من      

فكلمة دراماتورجي هي (، ...املصطلحات األجنبية مثل الكوريغرافيا، البارودي، الفودفيل

مصطلح داليل واسع، فهي تدل على وظائف عدة ظهرت مع تطور املسرح حيث يقول 

�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƢǸǼȈǈǳ¦�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫ�̧Ƣƥ°¢�ªمتثل : أندري بازان ȐƯ�ǀƻƘƫÂ�ƢȈǴǯ�¬ǂǈŭ¦�ƢȈƳ°ȂƫƢǷ¦°®

.2)متثل نصف آليات وفنيات كتابة الرواية

مير الفعل املسرحي من مسارات متعددة قبل أن يصل إىل اجلمهور عرب املؤلف     

احد والدراماتورج ومصمم األزياء ومصمم اإلضاءة واملمثل، واجلمهور والناقد، ولكل و 

حدود تلقيه، إذ يتعامل الناقد مع الفعل املسرحي باحرتافية ألنه مطالب بالنبش يف حقيقة 

املتخيل وينبغي أن يكون قادرا على إبراز تلك احلقيقة ومساءلتها، فالناقد قارئ حمرتف، 

ونظرا ألمهية املتلقي يف تشكيل الفعل املسرحي مث إحداث وظيفة جديدة واليت متثلت يف 

لدراماتورجي، هذا األخري الذي يضطلع مبهمة اكرب تتمثل يف تكييف النص مع إدخال ا

�ȆƷǂǈŭ¦�ǎ Ǽǳ¦�ȆǬǴƫ�ƨȈǷƢǼȇ®�ƢȀƬǨƷ�ƾǼǟ�ȆǬǴƫ�̈°ƢȀǷ�ƢȈƳ°ȂƫƢǷ¦°ƾǳ¦�ÂƾƦƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ��µ ǂǠǳ¦

.10، ص 2009الدراماتورجيا يف إمرباطورية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، ،بومخوشة إلياس -1
.11، ص مرجع نفسه -  2
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إن إضفاء ( ودينامية اإلخراج ونقل النص غلى نصوص أخرى خمالفة تبين مكونات اخلشبة، 

على الدراماتورجيا مل يأت إال مع دراماتورجيا  Conceptualisationالطابع املفهومي 

مؤلف النصوص  Dramtirer، حيث ميز هذا األخري بني LISSING لـهامبورغ 

DRAMاملسرحية باملعىن الذي كان سائدا و  dramaturge أي دراماتورج وهو

Conseillerمستشار أديب  Littéraire(1.

يغدو الدراماتورجي بعد حتليله للنص املسرحي ناقد أول وهو مطالب بأن يكون         

حاذق أول يفرتض اإلختالالت واهلفوات وميألها كما حيدد يف مأل نزاعات اخلشبة، بكل 

دوره يف العمل املسرحي فمثال يبحث مصمم األزياء يف أمناط وعادات وتقاليد ومستوى 

ق أجساد متخيلة، ويكتشف مهندس الصوت العالقة الشخصيات الورقية مث يرسها فو 

املمكنة بني جسد املسرحي واخلشبة واجلمهور والنص لبلورة هذا التكتل يف قالب تعبريي، 

ومنه يتدخل كل جنس حسب ثقافته وتصوره األمثل للظاهرة لتطويره النص الورقي عرب 

اليات املتنوعة من التلقي سريورة من التلقي فتولف قالب مسرحي، وحيتضن املخرج هذه الفع

فيبلورها هو اآلخر لتجعل منه ناقدا ممتازا، وبعد كل هذه الفعاليات وأمناط تلقيها يواجه 

املخرج احملك احلقيقي الذي هو جسد املمثل حبمولته لثقافية املضمرة ومواقفه اخلاصة، 

  .اإلبداعحيث يوجهه فيسطر انتقاالته وحتركاته ويسمح له يف نفس الوقت باإلضافة و 

إليصال فكرة كيفية تلقي وتشكل ) املخطط(وقد افرتضنا ضمن هذا الشكل        

  :الفعاليات لكل من عناصر العرض

1-ŐȈǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ� 2009جوان  26، 12جملة نزوي، العدد.  



أعالم الخطاب النقدي المسرحي                             الفصل الثاني

المغربي

126

  عناصر     دراماتورج                          

  )العرض)             ( مستشار(                

  )متلقي( مجهور     نص مؤلف                   عرض                 

"عرض"مخرج)    2(متلقي   دراماتورج)      1( متلقي"  مؤلف" نص

الجمهور )      4(سينوغرايف       متلقي+ ممثل)    3(متلقي      

     )    مؤلف(نص                                             

     دراماتورجيمجهور 

خمرج                   سينوغرايف                   ل ـممث

إىل عالمة عن طريق املمثل على خشبة املسرح، حيث ) املمثل(تتحول الشخصية           

جيعل العرض املسرحي الشخصيات الورقية املتخيلة املوجودة يف النص تتحول إىل كائنات 

سياق املسرحي يلعب دور الوسيط الذي تنقل إن املمثل  يف ال(حية عن طريق املمثل 

فاملمثل هو الذي يؤلف بشخصية القناة األوىل اليت تصل  ... الشخصية عربه إىل املتفرج

العملیة الدراماتورجیة
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، حيث 1)ولو أديت وظيفة املمثل بوسيط غري حي مثل الدمية ...من خالهلا الشخصية 

  .جتسد وحتيا الشخصية على اخلشبة بواسطة املمثل

يتعلق األمر باملرسل الذي ميثله املؤلف أو الشخصية واملمثل، ويف جانب  ويف املسرح       

املتلقي هناك الشخصية مستمتعا أو مشاهدا، فاخلطاب املسرحي يظهر انه موجه إىل 

الشخصيات يف حني هو موجه إىل املتفرج، وللحوار يف املسرحية خصوصيته باعتباره جزءا 

ويف املسرحية يعترب . ملمثلني مث بني املؤلف واجلمهورتواصليا معقدا بني الشخصيات مث بني ا

النقد املعاصر الشخصية كائنا ألسنيا فهي أداة فنية يعدها الكاتب كأداة وظيفية تتحول إىل  

كائن حي يف حالة الفعل إذن فاملمثل املسرحي مطالب بتلقي العمل املسرحي كما يتصوره 

  .املخرج يف صورته النموذجية

ونعود للحديث عن ذلك الوسيط الذي والذي له دور كبري يف حتليل النص وتأويله        

املعىن اجلديد للكلمة لتشمل مبجمله مبا لسنغ  شفراته، وقد أثبت  الكاتب األملاين فسريوت

الذي انطلق فيه من دراماتورجا هامبورغ فيه من عمل املمثل وتشكل العرض يف كتابه 

منة النموذج الكالسيكي الفرنسي وتثبيت اخلصوصية احمللية الرغبة يف اخلالص من هي

، 2)األملانية وميز ليسنغ بني مؤلف النصوص املسرحية  باملعىن الذي كان سائدا والدراماتورج

الذي أعطاه بريخت انتشر وتطور أسلوب الدراماتورجيا للنص والعمل مع املمثل عن طريق 

يا يغطي جمال املسرح مبا فيه من كتابة للنص معنا جديدا وصار هذا مصطلح الدراماتورج

، ومنه أصبحت مهمة اإلنتاج املسرحي تتم ما  وحتضري للعرض ودراسة تاريخ املسرح والنقد

  .71 ص ،1996،الني سبتون وجورج ساقونا، املسرح والعالمة، ترمجة سباعي السيد، أكادميية الفنون، مصر، دط-1
.www.masrah.comعواد علي، التجربة الدراماتورجية يف املسرح، جملة الدستور، عرب املوقع االلكرتوين-2
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للمشهد  Scéniqueبني الدراماتورجيا واإلخراج حيث يقوم هذا األخري باإلعداد التقين 

املسؤول عن  بريختعل منها املسرحي بينما تقوم الدراماتورجيا باإلعداد النظري وقد ج

  .العرض ومنسقه

�ȏ�śƷ�µ ǂǠǳ¦�ȆǘǤȇ�Äǀǳ¦�¿Ƣđȍ¦�¦ǀǯÂ��ƢȀǸȀǧ�¿ƾǟÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǎ Ǭǻ�À¤

تفهم شفراته جعلت من العملية الدراماتورجية عملية مهمة فهي تبين صربا متينا بني النص 

لواصل بني القاطعة والعرض فهي كعملية اإلنارة فتمثل الدراماتورجيا ذلك السلك ا

  .واملصباح

كثريا ما نتعرض هلذا املصطلح لكننا ال نعرف ماهيته احلقيقية ووظيفته املعينة، 

فأحيانا نالحظ ظهور الدراماتورج يف العرض مع اسم املخرج من دون أن يكون له جهد 

ا وان الطرفني  دراماتورجي حقيقي وإما أن الدراماتورج ال يدرك دوره يف العملية املسرحية

�Ŗǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ȄǸǈƫÂ��ƢǸȀǼȈƥ�ƨƸǴǐǷ�ƨȈǤƥ�ǾǠǓÂ�¦ƾǸǠƬȇ�ƢǸĔ¢�Â¢�ƢǸȀȈǴǟ�śǠƬȇ�ƢǷ�ÀȐȀŸ

¬ǂǈǸƬǳƢƥ�ȆƳ°ȂƫƢǷ¦°ƾǳ¦�§ ƢȈǣ�Ŀ�«ǂƼŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ.

:محمد الكغاطالناقد التحليل الدراماتورجي عند -2

عندما نتحدث عن خاصية األعمال الدرامية، وخاصية التمسرح فال بد أن نذهب 

اىل املنهج التحليلي الذي يدرس ظاهرة التمسرح يف النص الدرامي ويدرس عالقة النص 

  .الدرامي باإلخراج وهذا ما يأخذنا إىل التحليل الدراماتورجي

سرح املغريب خاصة عندما مير على ال شك أن كل متطلع على املسرح العريب وامل       

مصطلح الدراماتورجيا يتبادر يف  ذهنه الناقد املمبدع حممد الكغاط، هذا األخري الذي متيز 
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بتعدد مواهبه والذي وضع بصمته يف املسرح التجرييب تأليفا وتشخيصا وإخراجا، ومل تتوف 

هي األخرى لتضفي رونقا صفاته يف اجلانب الفين اإلبداعي بل صفة الناقد املسرحي حتضر 

  .ومتيزا يف مساره املسرحي

لصاحبه الناقد املبدع حممد الكغاط ينتبه " املسرح وفضاءاته"لعل املتصفح لكتاب        

ىل األمهية اليت يوليها للتحليل الدراماتورجي يف قراءته للمسرح يف القسم الثالث من إ

ذي يناسب مقاربة النص املسرحي، الكتاب، حيث يعرض رؤيته هلذا املنهج التجرييب ال

حيث يتناول يف هذا اجلانب الكتابة الدرامية والكتابة السينوغرافية، حيث أحاط بأهم 

�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǺǷ�ǎ Ǽǳ¦�ƶȈƬƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǂƟƢǇ�ȄǴǟ�Ǆǯ°�ƢǸǯ��ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ǂǏƢǼǟ

سهرة "تورجية ملسرحية ىل تصور العرض بتقنياته، لينتقل بعد ذلك إىل قراءة دراماإالدرامية 

  .لسعد اهللا ونوس" مع ايب اخلليل القباين

جند يف هذه الدراسة ان الناقد عند حتليله الدراماتورجي ال ينحصر يف دراسته البنية       

ويضع تصورا شامال للعمل املسرحي  فهو يربط النص بالعرض،(الدرامية بل يتعدى ذلك،

.1)مبا فيه املتلقي وردود فعله 

تقنية أو علم الفن الدرامي الذي يبحث يف ( فالدراماتورجيا يف معناها العام هي        

حيث تعرتض هذا املفهوم وجود جمموعة من القواعد اخلاصة واليت  إجياد مبادئ جمردة،

، ويعطي 2)تكون ضرورية يف املعرفة املسرحية لكتابة نص مسرحي وحتليله بشكل سليم 

،منشورات احتاد كتاب العرب ،"الكتابة النقدية عند حسن النيعي"دراسة ضمن كتاب مجاعي بعنوان  ،حسن املنيعي والنقد الشامل ،حممد الكغاط - 1

  .14ص  ،1996فاس  ،مطبعة البالبل
،1999 1ط ،دار النشر املغربية ،ديبالفين واألمنية لالبداع والتواصل أاصدارات  ،املتخيل املسرحي مقاربة يف العرض املسرحي ،سامل اكويندي -  2

  .33ص 
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التمييز الذي قدمه (ر للدراماتورجا حيث يعتمد فيه على مفهوما آخ" باتريس بافيس"

بني البنية الداخلية للنص املسرحي أو الدراماتورجيا مبعناها الدقيق والبنية اخلارجية " شرير"

حيث أبرز أن هذه األخرية هلا عالقة بالعرض املسرحي من خالل النص غذ أن البناء 

.1)تأسس عليها املسرحية املقدمة الداخلي للنص هو جمموعة من العناصر اليت ت

اهتم الباحثون بعالقة النص األديب بالقارئ، حيث ذهب الكثري إىل تصنيف القراء 

ودراسة طرق تلقيهم واتفقوا على أن عملية استكمال النص تظل مستمرة مع كل قراءة، إال 

ا يشري اليه أن هذا ال ينطبق مع النص املسرحي الذي يظل مفتوحا على العرض وهذا م

ال نتصور مؤلفا مسرحيا يكتب نصا ويف نيته أن يقدمه ( :الناقد حممد الكغاط يف قوله

.2)هذا مع العلم أن كل النصوص قابلة للمسرحة . للقراء فقط

كما أن عالقة النص األديب هي عالقة مباشرة، أما عالقة النص املسرحي باملشاهد 

دة حمطات يدخل فيها املخرج واملمثل والسينوغرايف فتختلف عن ذلك، إذ جندها متر بع

  .وختتلف أيضا يف احلالة النفسية واخلارجية اليت يتبادهلا الطرفني

لذا يدعوا الناقد حممد الكغاط إىل ختليص النقد املسرحي من هيمنة الطابع األديب        

لدرامية، وحياول ينطلق من النصوص ا" نقدا أدبيا"فرتة طويلة من الزمن (نظرا ألن ظل 

إظهار مزاياه األدبية وحتليلها، ومل يكن هذا االجتاه خاصا بنقاد املسرح الغربيني، فقد تبعهم 

  .33 ص ،مرجع سابق ،املتخيل املسرحي مقاربة يف العرض املسرحي ،سامل اكويندي -1
 .186ص  ،1،1996ط ،القنيطرة، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -2
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يف ذلك النقاد العرب منذ أن استوردوا املسرح منهم يف أواسط القرن التاسع عشر، ورمبا ال 

.1)ألديب يف املسرح يزال النقد املسرحي العريب، إىل اآلن، أكثر من غريه ارتباطا باجلانب ا

حتديث (: تعمل القراءة املمسرحة حسب قول الناقد عبد الرمحان بن زيدان على       

القراءة كي يتمكن من الدخول يف رهانات العصر، ومعرفة موضوع القراءة، يف عالقتها 

�ǲǠǧ�Ŀ�ǾƬƯ¦ƾƷ�Â¢�ǾƬǳƢǏ¢�¬ǂǈŭ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�» ǂǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�¾ȂƷ�ĿǂǠŭ¦�¾¦ƚǈǳ¦�©ƢǻƢǿǂƥ

.2)الكتابة الدرامية العربية 

حنو "بلخريي يف كتابه ويف تعريف آخر لتحليل الدراماتورجي  يقول لناقد أمحد         

نه مقاربة نقدية تتمثل يف تفكيك وتشريح البنية الدرامية اىل عناصر أ"حتليل دراماتورجي 

ن اهلدف من التحليل هو الوقوف على كيفية تركيب إ. وأجزاء، مث تقدمي رؤية تركيبية هلا

اخلطاب ونسج تلك البنية فضال عن داللتها، أي اإلمساك بأسرار النص الدرامي وآليات 

.3)وكيفية اشتغاله البالغ رسالته 

�Ƥ(تساعد املقاربة الدراماتورجية         ǼšÂ���ǶƟȐŭ¦�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ƨȈƥ®ȋ¦�̈®Ƣŭ¦�ǞǓÂ�ȄǴǟ

السقوط يف الدالالت امللتبسة، وتسمع باختيار التأويل املناسب قصد توجيه العرض حنوى 

ط عندما استعان يف مقاربته للنص ، هذا ما جنه عن الناقد حممد الكغا4)املعىن املقصود 

الذي ينظر اىل املسرح نظرة شاملة ال تقوم على التجزييء ( على التحليل الدراماتورجي

  .187ص  مرجع نفسه،-1
  .63ص  ،1،2009ط ،الشارقة ،اهليئة العربية للمسرح ،"املسرح املغريب" ،املختصر املفيد يف املسرح العريب اجلديد ،الرمحان بن زيدانعبد  -2
  .6ص  ،1،2004ط ،الدار البيضاء ،مطبعة رانو ،"حنوى حتليل دراماتورجي" ،محد بلخرييأ -  3

4 - Anne Ubersfeld. Lire le Theatre .éd. sociales. 4 éme ed. 1982. p 8-9
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ىل جانب دون آخر، ولكنها حتاول أن تدرس العالقة بني الكتابة الدرامية واإلخراج إوالنظر 

.1)وطريقة االنتقال من القول اىل الفعل 

موترجي يف نظر الناقد حممد الكغاط هو قراءة ممسرحة ترتبط ترتبط إن التحليل الدرا       

ان الدراماتورجيا حتاول توضيح العالقة بني إبشروط العرض وحتاول، كما يرى رينكارت 

�ƢǸǯ��ƨƦǌŬ¦�ȄǴǟ�ǽ°ÂǂǷ�©ƢǻƢǰǷ¦�°ȂǐƬǳ�ǎ Ǽǳ¦�ǲƻ¦®�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ�ƢĔ¢Â��µ ǂǠǳ¦Â�ǎ Ǽǳ¦

.2)مهور تنطلق من اخلشبة لدراسة صيغ االنتقال حنو اجل

يستشهد الناقد حممد الكغاط ببعض األعمال الغربية اليت متحورت حول        

ويف بداية السبعينات (، "Scherer شيرر"الدراماتورجيا منذ طلوع اخلمسينات كأعمال 

وقد ركز . كتابه املعروف عن أشكال اللغة الدرامية" Larthomasالرتوماس"ألف 

وأكد وجوده داخل الكتابة الدرامية نفسها ومبوازاة هذه الباحثان عن جانب االخراج ، 

" Jean Jacqot جان جاكو"و"  DenisBabletدينيس بابلي"األعمال بدا كل من 

، فأدى ) ( les voixde la creation théatralأحباثهما اليت تبلورت يف سلسلة

راسة أنواع ذلك إىل ظهور تيارات نقدية تعتمد على النظرية السيميوطيقية من أجل د

.3)اإلخراج 

إال أن الناقد حممد أبو العال الذي يثري إشكال التاريخ للنص النقدي األول املؤسس      

للقطيعة مع التناوالت األدبية، فرغم اتفاقه مع الباحث حممد الكغاط حول شرعية انتساب 

  .20ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته، حممد الكغاط -  1
.189، 188ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته، حممد الكغاط -  2
.188، 187ص نفسه،رجع م -  3
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من باب تركيزه على جانب اإلخراج الثاوي يف الكتابة  "شيرر"ىل إالنقد الراماتورجي 

جانبا من إجناز مبكر قد حتقق، قبل ذلك، من لدن حلقة براغ يف (ن أالدرامية إال انه يرى 

الثالثينات من القرن املاضي باستثمارها للحقلني اللساين والسيميوطيقي يف توليد أسئلة 

ية املسرح األول مرة فنا مستقال له نسق متصلة بالنص الدرامي، وطرحها اجلذري إلشكال

.1)سيميائي 

مما ال شك فيك فالوعي العميق بالعالقة التكاملية بني املكونات الدرامية والكتابة       

السينوغرافية يف التحليل الدراماتورجي للناقد حممد الكغاط، دال على استفادته من جتربته 

«��ƨǴǬǻاليت اكتسبها على مستوى اإلخراج، فالوعي ǂǟ�ƢēƢȈǏȂǐƻÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳƢƥ

نوعية يف خطاب الناقد نظرا الهتمامه بالتحليل الدراماتورجي، وهذا ما أشار إليه الناقد 

أكد لنا من (أن الناقد حممد الكغاط " املسرح وفضاءاته"حسن املنيعي يف تقدميه لكتاب 

نه ليس ليس مثة أصب و خالل هذه املقاربة ان ميدان املسرح هو فضاء لالبتكار اخل

�ƨǳ ƢǈǷ�ȄǴǟ�ǽƾƷÂ�°®Ƣǫ�ÄƾǬǼǳ¦�ƢȀƴȀǼǷ�ƢĔƘƥ�Ȇǟƾƫ�À¢�ǺǰŻ�̈ǄǿƢƳ�©¦ ¦ǂǫ�Â¢�©ƢǨǏÂ

�ƢǷ¦°ƾǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�Ʈ ƷƢƥ�ǲǰǳ�ƢǸǟ®�ƢǻȂǰȇ�À¢�ƢǸĔƢǰǷƢƥ�² ǂǸƬǳ¦Â�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǲƥ��ȆǷ¦°ƾǳ¦�ǲǸǠǳ¦

ام ، فالناقد حممد الكغاط مل يقف عند حدود دراسة القضايا املسرحية اليت تثري اهتم2)

الباحثني بل أقرتح كما ذكرنا سابقا يف اجلزء الثالث من الكتاب منهجا جتريبيا ملقاربة النص 

قراءة شخصية ملفهوم الكتابة الدرامية  (متثل يف جانبني ، اجلانب النظري والذي مارس فيه

والسينوغرافية مع مراعاة املفاهيم السائدة يف هذا املوضوع حول النص واملؤلف الدرامي، 

  .25ص  ،1،2014ط ،مطبعة فولك ،املركز الدزيل لدراسات الفرجة ،املسرح املغريب، سؤال التنظري وأسئلة املنجز،حممد أبو العال -  1
  .15ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -  2
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سهرة مع أيب "اما على املستوى التطبيق، فقد كانت مسرحية .املخرج املسرحي، والناقدو 

.1)لسعد اهللا ونوس موضوع مقاربته وكذا مشروع إخراج مسرحي " خليل القباين

  :"سهرة مع أبي خليل القباني"التجريب القرائي لمسرحية  -3

تعامله اإلجرائي مع النصوص، إذ مل لعل الناقد املبدع حممد الكغاط كان ذكيا يف 

يكتفي باستعراض املنهج بل اشتغل على آليات كتابة  النص املسرحي قبل اشتغاله على 

آليات تلقيه ليبقى منهجه مميز فيه ملسه إبداعية كغاطية  تدخل يف جانب التجريب القرائي 

  .ابداعا واخراجا وتتسم بسمه التحرر من سلطة النظرية

انطلق الناقد ، "سهرة مع أيب خليل القباين"ر مقاربته الدراماتورجيا ملسرحية ويف اطا      

استعنا يف مقاربة النص بالتحليل : حممد الكغاط بتجربته القرائية كما يشري قائال

الدراماتورجي الذي ينظر إىل املسرح نظرة شاملة ال تقوم على التجزيء والنظر إىل جانب 

رس العالقة بني الكتابة الدرامية وطريقة االنتقال من القول دون آخر ولكنها حتاول ان تد

�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦� ¦°Â�śưǿȏ�Äǂų�À¦�ÀÂ®�ƨǳÂƢƄ¦�ǽǀđ�ƢǼǸǫ�¦ǀǰǿÂ��ǲǠǨǳ¦�ń¦

.)2إخضاع النص هلا رغما عن انفه إذ هدفنا األول هو التجريب

ليمسرحها " ألف ليلة وليلة"يبدأ الناقد يف حتليله للمسرحية بالعودة إىل حكاية          

فيدقق يف تفاصيل حكي شهرزاد اجلاذب النتباه انتباه اجلمهور إىل " خليل القباين"على يد 

ما جعل (اخلشبة فهي حتكي وتدرس متلقيها يف الوقت نفسه بتقنيات حكائية خاصة 

ألقل، استلهام املسرحيني األوائل يتجه خاصة إىل الليايل األوىل، يف هذه املرحلة على ا

  .ص.ن ، مرجع نفسه -  1
.20ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -2
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إضافة إىل احتوائها على العنصر الغرامي الذي كان يستهوي الكتاب واجلمهور على السواء 

حيث أضفى الناقد يف متسرح احلكاية األوىل إضاءة جانب القوة والضعف واعتماد . 1)

، حيث يرى الناقد ان الرتاث "ونوس"هذه املسرحة الرتاثية يف مشروع العرض الذي قدمه 

الذي كان منطلق القباين " ألف ليلة وليلة"هناك الرتاث الشعيب املتمثل يف (أصبح تراثــني إذ 

من جهة، وهناك عرض " قوت القلوب"و" غامن بن أيوب"مع " ن الرشيدهارو "يف مسرحية 

القباين الذي أصبح بدوره تراثا مسرحيا عربيا من جهة ثانية، هذا باإلضافة اىل الرتاث 

.2)الفرجوي الذي يريد ونوس استلهامه يف مسرحيته 

سعد اهللا "وع لقد سعى الناقد حممد الكغاط إىل اقرتاح مشروع إخراجي بديل ملشر         

الذي يقسم مسرحيته إىل جزئني رئيسني تفضل بينهما االسرتاحة، يقول الناقد يف " ونوس

قد احتفظت، يف مقاربيت هلذه املسرحية، بنفس التقسيم، وذلك الن املؤلف ( :هذا الصدد

جيزئ مسرحيته إىل مستويني، وحيرص على أن يكون لكل مستوى إيقاعه اخلاص به، كما 

الثاين، وهو نص ونوس الذي بناه على نص القباين ، يقوم على أحداث ختضع  أن املستوى

على أن ما ذكر، ال مينع من تغيري ترتيب املؤلف إذا أريد للمسرحية أن . للتسلسل التارخيي

تسري كلها يف نفس اإليقاع، أو بإيقاعات متقابلة كثرية، وذلك بإدماج النصني حبيث 

مما مها عليه اآلن، وحبذف بعض املشاهد اليت تنبه الكاتب يصبحان أكثر تداخال وتوازيا 

.3)نفسه اىل طوهلا وتكرارها 

  .192ص  ،مرجع نفسه -  1
  .195ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -  2
  .200ص  ،املرجع نفسه -  3
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إن القارئ للمشروع اإلخراجي املقرتح من طرف الناقد  يتضح له ان مل يبقى يف        

حدود القاعة االيطالية بل جتاوز ذلك بانفتاح اللعب خارج القاعة خبروج املنادي  الذي 

السهرة باخرتاق الصفوف إذ يبدأ العرض خارج القاعة االيطالية حيث يوزع يعلن عن بداية 

املنادي حوار اإلعالن يف املمر الذي يتوسط القاعة  ويلقي اجلزء األكرب يف وسطها مستعينا 

وهكذا يرجتل املنادي يف جلب االنتباه ملا سوف يقال بالفعل . بتقنية احللقة أثناء األداء

  . اء إضاءات خاطفةوباحلركة والصوت بإضف

لقد قسمت مسرحية ونوس اىل عناصر نصية وعناصر سينوغرافية يف جزئني بتصور   

مستويات النص املختلفة من جهة واملستوريات التقنية العامة اليت يقرتحها املؤلف من جهة 

وحلقة " لسعيد الغربا"حلقة : ثانية، كما قسم اخلشبة اىل ثالث حلقات ضوئية رئيسية

وحلى للقباين إضافة لالماكن املخصصة للمنادي واملمثل واملمثلة، بأحداث متوازية للمقهي 

جتعل املتلقي يشاهد يف نفس اآلن واملكان واالنتقال به من املتخيل إىل الواقع أو تغريبه ، 

  . أما الزمن فهو زمن فين يوحد كل أزمنت األحداث وان تباعدت

ن اإلضاءة أن تكون عامة يف حالة إلغاء اجلانب يرى الناقد حممد الكغاط أنه بإمكا     

فيجب أن (النفسي، أما إذا كان اهلدف جذب املشاهد إىل اخلشبة ودجمه مع املشاهد 

، حيث يستغرق اظالم القاعة املدة اليت يلقي فيها مصابيح القاعة تنطفئ رويدا رويداجيعل 

ىل اظالم القاعة الذي يوازي إ( ، ومنه يتضح لنا جليا أن الناقد يدعو1)املنادي إعالنه

  .226ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -  1



أعالم الخطاب النقدي المسرحي                             الفصل الثاني

المغربي

137

على اختالف مايقرتحه ونوس يف الغاءه االندماج بالتغريب من خالل  ،)1إضاءة اخلشبة

  .اتصال املنادي باجلمهور وخماطبته هلم  طيلة العرض او من خالل تقنية اإلضاءة

من خالل هذه اإلشعاعة املقدمة لتجربة الكغاط القرائية للمسرحية يتضح لنا حضور      

اجلانب اإلخراجي للشخصية الذي يغلب على باقي الصفات اليت متيزه ككاتب وباحث 

  .وممثل ورغم ذلك فان دراماتورجية الكغاط هي دراماتورجيا حتليلية بامتياز

:كغاطناقد الالمنهج النقدي لل - 4

تدخل قراءة النص املسرحي عند الناقد حممد الكغاط يف دائرة االهتمام اليت أواله يف        

قراءته لكل قضايا املسرح العريب فهو يدعم هذه القراءة مبناهج النقد األديب والفين 

�ǖƦǔȇÂ�ǶȈǿƢǨŭ¦�Ƣđ�ƶǓȂȇ�Ŗǳ¦�Ǿƫ ¦ǂǬǳ�ƢǬǧ¢�Ǯ ǳ̄�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǓÂ�Ʈ ȈƷ�ƢǷ¦°ƾǳ¦�©ƢȇǂǜǼƥÂ

©ƢƸǴǘǐŭ¦�Ƣđ  اليت تدخل ضمن فعل النقد وتدخل يف  إطار اختبار معرفته الشاملة

�À¦�ÀÂƾƥ�̈ ¦ǂǬǳ¦�©¦Â®¢Â�¬ǂǈǸǴǳ�ǾƬȇǂǜǻ�Ƣđ�ÀȂǯ�ƾǫ�Ǯ ǳǀƥ�ȂȀǧ�ĺǂǠǳ¦Â�ĺǂǤŭ¦�śƷǂǈǸǴǳ

جل إثراء الدراسة وتوضيح العالقة الثنائية أنغيب اعتماده على املراجع الغربية والعربية من 

  . ول اىل ثاين وصوال اىل املتلقيعرض واالنتقال من األ/ نص 

ومن هذه القراءة ميكننا استخالص أسس قراءة النص عند الناقد حممد الكغاط يف       

مشروعه النقدي  الذي صاغ فيه القالب املسرحي الذي يعد وعاء جتربته ككاتب الذي 

  ". رحيالعرض املس"خلق منه قالب فين آخر  له لغته  وألفاظه اخلاصة او ما نقصد به 

يكتمل املشروع النقدي يف قراءة املسرح عند الناقد حممد الكغاط من خالله مؤلفه 

، الذي امتاز خبزانه املعريف الثقايف للعلوم املسرح وللخطاب النقدي حيث "املسرح وفضاءاته"

  .227ص  ،مرجع نفسه -1
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�Ŀ�ƢȀǠǔȈǳ�ƢȀƬǴƠǇ¢Â�ƢēȏƢŞ�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǪǘǼƬǈƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǾƬǤǳ�Ǯ ǳǀƥ�ǲǰǋ

سياقت جديدة ومبرجعيات يف خطابه النقدي وقراءته للمسرح  ليشتغل مبنهج يفعل كتاباته 

وقراءاته النقدية، وهذا ما يثبت اهتمامه بالنص املسرحي واشتغاله عليه وكذا نص العرض 

الذي يؤسس به نقده املسرحي من خالل جتربته القرائية ففي هذا السياق يقول الناقد حممد 

انطلقت من حبثي مركزا على النص املسرحي منذ بدايته، وتوقفت عند بعض لقد ( :الكغاط

احملطات اليت اعتربها عالمات مميزة يف تطور هذا النص وسريورته ، ونظرا لقلة هذه النصوص 

فقد حتول حبثي عنها إىل حبث عن األسباب اليت أدت إىل إمهاهلا  -أحيانا –والنعدامها 

.)1ونقدها 

مما ال شك فيه فإن الناقد قد استفاد من مكونات األجناس األدبية ومن ثقافته ومن        

معرفته الشاملة لعلوم املسرح العريب واملغريب ولتقنيات التحليل والقراءة الشيء الذي جعله 

يطور مقاربته للنص املسرحي ويوسع زاويته ليجمع بني قراءة النص املسرحي وتقنية كتابته 

، ليتضح لنا مدى قدرته القراءة املمسرحة واملمارسة النقدية اليت تنطلق من وتشكيله 

  .الوصف مث التأول مث نقد النقد 

لقد جتاوز الناقد حممد الكغاط املنهج التارخيي واملنهج املقارن حني تبىن أسس          

ينفي وجود  ملا يتالءم مع طبيعة املسرح حيث" املسرح وفضاءاته"الدراماتورجيا يف كتابه 

املزاوجة بني (مسرح بال عرض، ومن األسس اليت تبناها وهو يشتغل على نص العرض 

دراسة النص والعرض والبحث عن مشروع العرض يف النص، وتناول كالم الناس باعتباره 

.9ص  ،مرجع سابق ،املسرح وفضاءاته ،حممد الكغاط -1
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حركة وليس باعتباره وسيلة للحركة، وادخل جمموع املناهج اليت تصب كلها يف املنهج املرن 

.1)شتغال الدراماتورجيا، ملعرفة كيف ينتقل من نقد النص اىل نقد العرضالذي عبأ به ا

  الخطاب المسرحي النقدي عند مصطفى رمضاني : المبحث الثالث

لعل من أهم النماذج األكثر حضورا يف الساحة النقدية املسرحية باملغرب الدكتور 

، الذي أسس لفعل القراءة والكتابة الدرامية يف اجلهة الشرقية )مصطفى رمضاين(الناقد 

، هذا الناقد املعروف بثقافته ومعرفته وبكتاباته املسرحية )وجدة(للمغرب وحتديدا مبدينة 

باملغرب واليت وضعت ملسة مشرقة يف تاريخ النقد املسرحي املغريب، ونذكر من بني الكتب 

بنية اخلطاب املسرحي عند (، )احلركة املسرحية بوجدة(قضايا املسرح االحتفال، (لوازنة 

ىل إإضافة  ،)مسرح عبد الكرمي برشيد التصور واالجناز(، )توفيق احلكيم من خالل شهرزاد

 )بين قردون( ،)الوحدة( ،)أطفال البسوس(، )هي القضية(: جمموعة من املسرحيات مثل

  .)رجال لبالد(، )الباسبور(

  .66ص  ،2009،الشارقة ،اهليئة العربية للمسرح ،املسرح املغريب ،املختصر املفيد يف املسرح العريب اجلديد ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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لقد أهلت هذه الكتابات املسرحية الناقد مصطفى رمضاين ليغدو منتميا إىل الدرس        

الندي باشتغاله على مناهج تدرس الظاهرة املسرحية يف املغرب والوطن العريب، إذ يتميز 

اخلطاب النقدي لدى الناقد بالتنوع املعريف واملنهجي املوحد بني عناصر البحث ومقوماته، 

احلركة املسرحة بوجدة (ملصطلحات وثراء يف األدوات ويظهر ذلك جليا يف كتابه وبوفرة يف ا

، لذا نقف عند هذا الكتاب لنغوص يف متعة املغامرة اليت تقدم )من التأسيس إىل احلداثة

، واليت ترصد روافدها، 1995إىل سنة  1907ذاكرة التجربة املسرحية بوجدة من سنة 

تاريخ املسرح بوجدة، وتلك األمساء والفرق املسرحية  وتستعرض العوامل املسببة لصنع

  .واملدارس اليت يتم من خالهلا نشر الوعي الصايف والدرين والوطين والسياسي

  :الناقد مصطفى رمضاني والتأريخ للحركة المسرحية بوجدة.1

ه يتبني ل )ثةمن التأسيس إىل احلدا: ية بوجدةاحلركة املسرح(إن املتصفح لكتاب           

ذلك العشق اجلميل للمسرح يف التوثيق والتاريخ واحلفاظ على الوثائق واملخطوطات 

وامللصقات املسرحية، إننا جند الناقد مصطفى رمضاين ينطلق من تاريخ املسرح بوجدة منذ 

بداياته، فال جنايف احلقيقة إذا ما قلنا أن الناقد كان مهتما بالرتاث وهذا ما نراه يف حديثه 

وإشارته إىل ظاهرة  وىل وعالقتها باملظاهر الفرجوية، كاحللقة وسلطان الطلبة،ر األعن البواد

سونا اليت يشبهها بكوميديا ديالريت، فهو يؤكد أن اإلنسان املغريب مسرحي يف حياته 

اليومية، حيث يبحث الناقد يف جذور املسرح بالشرق املغريب، انطالقا من التقاليد الفرجوية 

  .الشعبيةاحلفالت 
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�Ǻǟ�ª ƾƸƬȇÂ��ǺǨǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�ƨǫȐǟ�§ ƢƬǰǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ňƢǔǷ°�ȄǨǘǐǷ�ƾǫƢǼǳ¦�² °ƾȇ

سلطة املسرح، وعالقة املسرح بالسلطة اإلدارية وعالقة الدولة باملسرح، كما يدرس سلطة 

الواقعية يف مسرح النقد والشهادة عند حممد مسكني، والتجريب عند حلسن قناين، كما ركز 

باعتباره األكثر متثيلية هلذه احلركة، رغم أن مدينة وجدة متيزت (داع املسرحي على اإلب

، فهو يقتصر على العروض املسرحية اهلاوية اليت )1بتجربة التنظري ملسرح النقد والشهادة

�ǽǀđ�¬ǂǈŭ¦�ƨǘȇǂƻ�Ǻǟ�ƨȈǴǯ�̈°ȂǏ�ŉƾǬƫ(عرضت على خشبة املسرح، فهدف الناقد هو  

 ت واإلفاضة يف وصف العروض املسرحية وان كان كل عرضاملدينة مع جتنب التعليقا

، كما يتضح لنا يف الكتاب صورة احلركة املسرحية مبدينة وجدة، 2)يتطلب حبثا مستقال 

تؤكد ريادة هذه احلركة يف تأسيس الظاهرة املسرحية باملغرب، قبل أن تؤكد (فهي صورة 

�±Őƫ�ƢǸǯ��ƢǠǷ�ŅƢǸŪ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢȀƬȈǏȂǐƻ جبالء مظاهر التميز فيها ودورها يف

.3)إغناء الريربتوار املسرحي الوطين

هذا اإلجناز العلمي املؤرخ للظاهرة املسرحية قفزة نوعية ليس هلا سابق يف كتابة ما مل        

يكتب يف تاريخ املسرح املغريب، فالناقد رمضاين يعطي أمهية بالغة للتاريخ اجلهوي للمسرح 

ريخ ألي حركة مسرحية فكل إقليم، حيث يقف مدافعا عن مشروعه العلمي ويدعو إىل التأ

من بني التوصيات اليت ظلت تتكرر يف أغلب املهرجانات واللقاءات املسرحية ( :قائال

باملغرب، توصية مجع الريربتوار املسرحي الوطين والتاريخ للحركة املسرحية املغربية اعتمادا 

 سلسلة حبوث ودراسات ص ،منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية بوجدة ،سيس إىل احلداثةأاحلركة املسرحية بوجدة من الت ،مصطفى رمضاين -1

225.
  .225ص  ،مرجع نفسه -  2
 .225 ص ،املرجع نفسه ،سيس إىل احلداثةأاحلركة املسرحية بوجدة من الت ،مصطفى رمضاين -  3
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اخلطة األجنع لتحقيق هذه الغاية، فمهما أويت الباحث على خطة اإلقليمية، باعتبارها 

��ƢȀǴȈǏƢǨƫ�Ŀ�ƨǯǂū¦�ǽǀđ�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨǗƢƷȍ¦�Ǿǳ�ȄƫƘƬƫ�Ǻǳ��©ƢȈǻƢǰǷ¤Â�©ȐǿƚǷ�ǺǷ�ȆƷǂǈŭ¦

وتنوع قضاياها، خبالف الباحث الذي حيصر دائرة اهتماماته فيما هو ألصق به وأقرب، 

�ƨǫ®�ǂưǯ¢�ƲƟƢƬǼǳ¦�ƪ ǻƢǯ��ǪȈǓ¢�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǴǰǧ�®ȂȀŪ¦�ǂǧƢǔƫ�ƢĔ¢�ƾǯƚŭ¦�ǺǷÂ��ƨǷȐǇÂ

.1)يف هذا االجتاه، والنهوض بإشكالية احلديث عن احلركة املسرحية عرب األقاليم 

يهدف الناقد مصطفى رمضاين من خالل هذه التوصيات إىل حتقيق إسرتاتيجية يف          

رح ومجع الوثائق وسري البحث عن الذاكرة املسرحية مبدينة وجدة عرب القراءة والتاريخ للمس

�ȄǠǈȇ�ȂȀǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǴǟƢǨǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ń¤�̈®ȂǠǳƢƥ�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ƺȇ°ƢƫÂ�©ƢȈǐƼǌǳ¦

، رغم ما أصبح ال يعانيه النقد املسرحي باملغربملء جزء من ذلك الفراغ الذي ما يز (إىل 

، يف نزوعه حنوى اإلجتاهات النقدية احلديثة –اساسا  –عليه اليوم من تطور يتمثل 

.2)واهتمامه مبجاالت ال تزال بكرا يف الساحة النقدية العربية 

إن عودة الناقد رمضاين اىل املسرح يف وجدة واشتغاله على مواضيع جديدة ومغايرة        

ومواكبته للمستجدات وتأرخيه للحركة املسرحية منذ بدايتها، توضح يف خطابه النقدي  

ة الظاهرة للوصول إىل تفسري ما هو أديب ودرامي جتليه للمناهج اليت تساعده على دراس

الكبرية  أمهيتهحيتل هذا اجلانب التوثيقي حيزا كبريا من الكتاب على قدر (وتارخيي وسياسي 

 واألقاليمن توثيق حركة املسرح املغريب باملدن أيوثق للحركة املسرحية بوجدة، وحنن نعلم  ألنه

  .7ص  نفسه،مرجع  -  1
 .7ص  سابق،مرجع ، سيس إىل احلداثةأاحلركة املسرحية بوجدة من الت ،مصطفى رمضاين -  2
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بل انه يعاين من النقص والضمور الشديد  نوع ضعيف مهمل يف خريطى النقد املسرحي،

.1)إىل درجة أن اإلمجاع واقع على ضمور اجلانب التوثيقي يف املسرح املغريب بشكل عام 

�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔƜǧ�ƪ ǳ®�ƢǷ�¦̄¤�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ǽǀǿ�À¤

جتود ببحث حتمل مكابدة الصرب والعناء وطول النفس، فالتوثيق والتمحيص والتأريخ ليس 

بالشيء اهلني، ما جعل الناقد يرسم مساره يف منهاجه العلمي فهو ينطلق من احمللية 

و احمللية ال لغي طابع الشمولية، مادام األصيل يف إطار احمللية ال يتعارض يف فاالجتاه حن(

فهنا يعترب الناقد مصطفى رمضاين أن  ،2)اجلوهر مع األصيل يف إطار الشمولية اإلنسانية 

املسرح بوجدة جزء من التجربة الوطنية، تارخيه ينتمي إىل عمر املسرح املغريب حيث يقول يف 

�Ŗǳ¦�ƨǬǧƾƬŭ¦�ǽ°ƢĔ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǂĔ�Ȃǿ�ǲƥ��ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�ǺǷ� ǄƴƬȇ�ȏ� ǄƳ(: هذا الصدد أنه

.3)تؤكد غناه وتنوع عناصره، وما تركيزنا عليه إال لغاية خدمة هذا املسرح يف مشوليته وكليته

مما ال شك فيه أن الناقد مصطفى رمضاين يف ممارسته النقدية يرتكز على األرضية        

ن خيلو يف دراسته من األسس النظرية، فهو حيقق ذلك التوازن بني النظرية امليدانية، دون أ

واملمارسة، فهو ال يبتعد عن الكواليس، فامتالكه ملوهبة الفنان املبدع الذي يشخص ويؤلف 

وخيرج جتعله ال يفارق اخلشبة كما يضع نفسه موضع املتلقي واملتفرج اجليد إضافة إىل موهبة 

  .الوعي النقدي

تتميز الكتابة النقدية للدكتور مصطفى رمضاين بإبداعيتها اليت تتمثل يف حيويتها          

�ƾǫƢǼǳ¦�ƨǧǂǠŠ�ǄȈǸƬƫ�ƢǸǯ��ȆƷǂǈŭ¦�ǪǌǠǳ¦Â�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƨǈǸǴǳ¦�śƥ�ƪ ǠŦ��Ƣē°¦ǂƷÂ�ƢēȂǫÂ

.73، 72ص ، 1،2003ط ،الدار البيضاء ،عني السبع ،مطبعة دار النشر املغربية ،املسرح املغريب خرائط التجريب ،سعيد الناجي -  1
  .7ص ،نفسهمرجع  -  2
   .7 ص مرجع سابق،،املسرح املغريب خرائط التجريب ،الناجيسعيد  -  3
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ألصول النقد وقواعده ومناهجه وأهدافه وتبنيه على أحكام مجالية تقوم على أساس متني 

 .ملنهجي والبحث املوضوعي والدراسة املعمقة لألعمال املسرحيةمن االستقراء ا

من أجل التفصيل يف تاريخ بنية حملية للمسرح راهن هذا الكتاب على االنتقال        

ومنه ينبغي لنا القول  "امليكرومسرحية"ىل بنيته إ "املاكرومسرحية"بالنقد املسرحي من بينيته 

�ƨǏƢƻ�ƨȈǴƄ¦�§°ƢƴƬǳƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ń¤�ƨƳƢŞ�§ǂǤŭƢƥ�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�À¢

�ƾȀǌŭ¦�ƨǟƢǼǏ�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴƄ¦�§°ƢƴƬǳƢǧ��ƾȈĐ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ƢȀź°ƢƬƥ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦

ملسرحية  احمللية املسرحي تأخذ جزءا كبريا من تاريخ املسرح املغريب فالتوثيق هلذه التجارب ا

هو توثيق للحركة املسرحية باملغرب، وقد كان الناقد مصطفى رمضاين أول من فتح هذا 

والرهان يف  األفقرغم صعوبة ام الع إىلاحمللي واالنتقال به الباب التوثيقي والتأرخيي للمسرح 

  .مقاربة احلركة املسرحية باملغرب

 :مصطفى رمضاني والتنظير لالحتفاليةالناقد .2

 : التنظيـر)1

اهتمت املمارسة النقدية املسرحية باملغرب مبوضوع التنظري من أجل إجياد تصور 

نظري لقضايا املسرح املغريب املتمثلة يف التجريب ومسألة التأصيل والبحث عن اهلوية وكذا 

  .اإلبداع املسرحي

مسة يف مسرية النقد مرحلة حا(تعترب مرحلة السبعينات يف تاريخ املسرح املغريب        

املسرحي املغريب، يف هذه املرحلة دشن املبدع املسرحي عبد الكرمي برشيد أوىل خطوات 

التنظري املسرحي حني حني أعلن صراحة عن تنظري املسرح االحتفايل وأنه بذلك يعلن ليس 
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فقط عن مرحلة جديدة يف النقد املسرحي، ولكن أيضا عن ميالد تصور نظري شامل يؤطر 

.)1عملية اإلبداعية والنقدية معاال

تصور يعكس ( :نهأيف هذا اإلطار يعرف الناقد املسرحي مصطفى رمضاين على        

اجتهادا جديدا خيص الظاهرة يف إطارها العام ومن خالهلا حتدد األدوات واإلجراءات 

تنظري خيتلف واألهداف العامة للعملية اإلبداعية موضوع التنظري، غري أن هذا ال يعين أن ال

.2)عن النقد اختالفا كليا، وإمنا االختالف األساسي يكمن يف طبيعة كل منهما 

االستقراء الكلي للظاهرة (يعتمد التنظري حسب رؤية الناقد مصطفى رمضاين على       

من أجل طرح تصور جديد ميكن أن يسري على هديه املبدعون فهو إذن خيتلف عن النقد 

.3)يف األدوات ويف كيفية التعامل مع الظاهرة املدروسة 

جيد الناقد مصطفى رمضاين أن التكوين الثقايف والنفسي واالجتماعي يف مصدر 

واجلمالية يف املسرح املغريب، إضافة أن إىل املصادر العامة  خاص من أهم املصادر الفكرية

املتمثلة يف املصادر الشرقية والغربية، فاملصادر الشرقية كانت سباقة يف الظهور باملغرب فقد 

إىل تأصيل املسرح العريب وحتريره من التبعية للنموذج الغريب، (دعت التنظريات العربية 

، وما خيتزنه الرتاث من أشكال وصيغ كفيلة باالستجابة وراهنت على اجلماليات احمللية

  .11ص  ،دت ،بركان ،مطبعة تريفة ،مسرح عبد الكرمي برشيد التصورو االجناز ،مصطفى رمضاين -1
 .ص نفسه، نرجع م -  2
  .99ص  ،1985،شتنرب ،234العدد  ،جملة البيان الكويتية ،التنظري للمسرح العريب بني الرفض والقبول ،مصطفى رمضاين -3
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لذوق التلقي، لذلك من الطبيعي أن تكون أحد أهم املصادر اليت استفادت منها 

.1)االحتفالية 

أما املصادر الغربية فقد تنوعت بني املصادر املسرحية اليونانية واملصادر احلديثة       

اخلاصة بالفالسفة واألنثربولوجيا حيث يذكر الناقد مصطفى رمضاين أن بعض املسرحيني  

اعتربوا احلفل جوهر املسرح، أمثال جان جاك روسو، ألفريد سيمون، وأرطو، وجان فيالر، 

املخرجني الذين انتبه واىل جوهر املسرح، وعملوا على استعادة وجان دوفينيو، وبعض 

مفهوم االحتفال يف العرض املسرحي من أمثال أدولف بيا، وكوردن كريج، وجاك كوبو، 

ومايرهولد وغريهم، ورمبا كان املسرح الربخييت على رأس التجارب املسرحية احلديثة اليت ألقت 

سرح املغريب على وجه اخلصوص، فقد وجد فيه بظالهلا على املسرح العريب عامة وامل

.2)ما يستجيب آلفاق انتظارهم  –والعرب عامة  –املبدعون واملنظرون املسرحيون املغاربة 

أدت هذه املصادر إىل ظهور جمموعة من البيانات اليت وضعت فيها آراء وتصورات        

نظرين، املتمثلة يف املسرح جمموعة من البيانات اليت وضعت فيها آراء وتصورات بعض امل

االحتفايل، واملسرح الثالث ومسرح النقد والشهادة وقد كان الناقد مصطفى رمضاين من 

  .بني هؤالء املنظرين الذين دعوا إىل االحتفالية

  مصطفى رمضاين على هذا املوضوع ؟ فكيف اشتغل الناقد    

  :االحتفاليـة)2

منشورات جمموعة البحث يف  ،املسرح املغريب بني التنظري واملهنية ،دراسة يف الكتاب اجلماعي ،مصادر التنظري يف املسرح املغريب ،مصطفى رمضاين -1

  .67ص  ،2004،الطوبريس ،تطوان ،جامعة عبد املالك السعدي ،داب والعلوم االنسانيةة اآلياملسرح والدراما التابعة لكل
  .67ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب بني التنظري واملهنية، دراسة يف الكتاب اجلماعي ،مصادر التنظري يف املسرح املغريب ،مصطفى رمضاين -  2
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ة نقدية متيزت مبدى معرفتها باجلانب العلمي ينتمي الناقد مصطفى رمضاين إىل أسر        

والفكري واألديب، وحبسها التأصيلي والتأسيسي واخنراطها يف حركة املسرح املغريب والعريب 

والغريب، وبعشقها للمسرح ومبعرفتها وسؤاهلا النقدي، فقد استطاعت هذه األسرة النقدية أن 

علمي وفكري لتصل إىل نقطة  تسمو بالنقد املسرحي من مستواه الفطري إىل مستوى

  . التنظري الفلسفي والفكري

يعد الدكتور الناقد مصطفى رمضاين أول من درس االحتفالية و أول من حللها 

حتليال موضوعيا، فقد استطاع أن يكون فيها وخارجها، وان ينفذ إليها من غري أن يضيع 

حياد العامل، حيث بدأ الناقد اشتغاله الفكري واإلبداعي يف وقت السبعينات ختصص الناقد 

، رهانا على حركة فكرية وإبداعية، )التيار االحتفايل(التجديدي يف دراسة التيار التأسيسي و 

ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�¦ƾȇƾƳ�ƢƥƢƥ�ƶƬǨǳ�Ƣđ� ƢƳ�̈ǂǷƢǤǷ�ƢǿŐƬǠȇ�Äǀǳ¦Â.

�Ŀ�ȆƷǂǈŭ¦�¾ƢĐƢƥ�śǸƬȀŭ¦�¾Ƣƥ�ƪهي إن االحتفالية         ǴǤǋ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƨȈǔǫ

املغرب، إذ تعترب من أهم اإلشكاليات اليت استأثرت بالنقد املسرحي يف الوطن العريب، وال 

�Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�©ȏƢǰǋȍ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǘǫ�ǲǰǌƫ�ƢĔ¢�ƾƥ) فهي تقدم نفسها كمشروع فين

وإن   مبجال اإلبداع والنقد والتنظري، ملرتبطةوفكري ميكن أن جييب عن كثري من القضايا ا

.)1كانت قد راهنت على حقل املسرح من خالل مفهوم املسرح االحتفايل 

�ǲǛ�Ŀ�ƢēȂǟ®�ǲưŤÂ�ƨȈź°Ƣƫ�̈  ¦ǂǫ�ŅƢǨƬƷȏ¦�ŚǜǼƬǳ¦�ňƢǔǷ°�ȄǨǘǐǷ�¢ǂǫ�ƾǬǳ

جيل بكامله،  –وال وعي  –املتغريات التارخيية واالجتماعية والسياسية اليت شكلت وعي 

  .72ص  ،دط ،دت ،4،منشورات ديهيا ،عالمات يف املسرح املغريب ،مصطفى رمضاين -1
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، فاالحتفالية يف نظر الناقد 1)جيل السبعينات من القرن العشرين، مغربيا وعربيا ودوليا 

ليست نزوة عابرة وليست رغبة يف االختالف اخلاص طمعا يف  احلصول مصطفى رمضاين 

ن مثل إتأسيس نظري وإبداعي قبل كل شيء، وعليه ف ( ففي األصل هيعلى االعرتاف 

هذا التأسيس يف الكتابة الدرامية والتنظريية ، يستوجب تأسيس مواكبا له، سواء يف القراءة 

.2)النقدية أم يف الكتابة التارخيية 

¢��ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȏ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƢȀǈǇ¢�ƢŮ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔ(يرى الناقد مصطفى رمضاين        

�̧ ÂǂǌǷ�®ǂů�ƢĔȋ�°ȂǘƬǴǳ�ƨǴƥƢǫ�ǆ Ǉ¢�ƢȀǼǰǳ(3 حيث يسعى هذا املشروع إىل حتقيق ،

يعتمد على مكونات شعبية متجذرة يف احلضارة املغربية العبية (خطاب مسرحي أصيل 

.4)اإلسالمية 

تعترب االحتفالية نقلة نوعية يف الوعي املسرحي املغريب والعريب بأسئلتها وتنظريها، وال 

شك أن هذه التنظريات هي سبب نشوب تلك الصراعات النقدية واخلصومات املفتعلة 

فيما خيص مشروعية التنظري، ومعىن وجوده، فرغم اختالف الرؤى حول هذا املوضوع خارج 

امعي إال أن الناقد مصطفى رمضاين تقدم باول دراسة جامعية وداخل الدرس النقدي اجل

ºƥ�ƢĔȂǼǟ�§ǂǤŭ¦�Ŀ: "1986سنة " االحتفالية والرتاث يف املسرح املغريب.  

ص  رجع السابقم ،مرجع سابق املسرح املغريب بني التنظري واملهنية ،دراسة يف الكتاب اجلماعي ،مصادر التنظري يف املسرح املغريب ،مصطفى رمضاين -1

25،26.
،بركان ،مطبعة تريفة ،اخلطاب املسرحي عند مصطفى رمضاين ،ضمن كتاب مجاعي ،مصطفى رمضاين االنسان واملبدع والعامل ،عبد الكرمي برشيد -2

  .19ص  ،2008، 1ط
  .70ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب بني التنظري واملهنية ،ضمن كتاب اجلماعي ،مصادر التنظري يف املسرح املغريب ،مصطفى رمضاين -3

  .25ص  السابق،مرجع  -  4
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لقد نقلت هذه الدراسة العلمية الناقد مصطفى رمضاين من القراءة اهلاوية للمسرح         

ذا الباحث يف التعريف بالقيمة ساهم ه(بظواهره وقضاياه إىل القراءة املتخصصة حيث 

الفكرية هلذا املشروع التنظريي املغريب، ووقف على كل املرجعيات اليت حددت منظور 

االحتفالية إىل العامل وإىل الرتاث، وإىل املسرح وإىل النقد، وإىل إنتاج الظاهرة املسرحية يف 

غريب، مث املرتكزات النظرية الظاهرة االحتفالية، وحتدث عن عن االحتفالية وتأصيل املسرح امل

واألدبية لإلحتفالية، مث املرتكزات السينوغرافية للمسح االحتفايل، وإشكالية الرتاث يف 

املسرح العريب، واألشكال الرتاثية االحتفالية يف املسرح املغريب، ومسرح اهلواة بني االحتفالية 

.1)والرتاث واالحتفالية امللحمية يف مسرح حممد مسكني 

كما اعتمد يف دراسته على مناهج ضبط فيها أشكال قراءة املسرح، وأحكام املقاربات 

والضوابط العلمية بوعي نظري، حبدود االشتغال بالظاهرة املسرحية، فقد بادر بتصحيح 

املفهوم اخلاطئ للمصطلح والذي وقع فيه الكثري ممن تعاملوا معه حيث يؤكد الناقد يف قوله 

�ÀƢƠȈǋ�ƢǸĔ¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ�ŅƢǨƬƷȏ¦�¬ǂǈŭ¦Â�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�śƥ�śǇ°¦ƾǳ¦�ǺǷ�Śلقد خلق كث (:

، ما جعله يتعدى الشمولية يف دراسته نظرا لوعيه بطبيعة التأثيل، وبطرقه وكيفيات 2)خمتلفان

  .اجلدل فيه مسألة حمسومة عند االحتفالية

اخلطاب املسرحي عند "ضمن كتاب مجاعي  ،جدل اخلاص والعام يف خطاب النقد املسرحي عند الدكتور مصطفى رمضاين ،عبد الرمحان بن زيدان - 1

  .39ص  ،مرجع سابق ،مصطفى رمضاين
  .57ص ، 1993،سوريا ،منشورات احتاد كتاب العرب ،قضايا املسرح االحتفايل ،مصطفى رمضاين -2

" أثلة الشيء"جاء يف لسان العرب فإن وكما " كان ذا أصل كرمي"ويعين " أَثُلَ "يف اللغة العربية إىل الفعل " تأثيل"يعود أصل كلمة ،لسان العرب -*

باللغة، وهذا يعين بأن هذا املصطلح حديث االستعمال يف " تأثيل"غري أن لسان العرب ال يشري إىل عالقة كلمة " التأصيل"تعين " التأثيل"و" أصله"

  .إطار اللسانيات



أعالم الخطاب النقدي المسرحي                             الفصل الثاني

المغربي

150

حتفالية اإلمجاع هو الذي حقق لال* يرى الناقد مصطفى رمضاين أن هاجس التأثيل      

خلفت دعوة ( :الذي مل تتمكن ألي تنظريات مسبقة احلصول عليه حيث يصرح قائال

االحتفالية صدى طيبا، وكان من نتائج ذلك أن جمموعة من كبار املبدعني والنقاد 

�ƾǠǇÂ�Ȇǟ¦ǂǳ¦�ȄǴǟ�°ȂƬǯƾǳ¦�ȂŴ�ƢēƢǻƢȈƥ�Ŀ�ƢǷ�ȄǴǟ�¦Ȃǫ®ƢǏÂ�ƢǿȂǯ°Ƣƥ�ƾǫ�§ǂǠǳ¦�śȈƷǂǈŭ¦

ضة وعز الدين املدين ومنصف السويسي وغريهم، كما فعلت فرقة احلكوايت أردش وأسعد ف

ƨȈǻ®°ȋ¦�ǆاللبنانية وفرق Ȉǻ¦ȂǨǳ¦�ƨǫǂǧÂ��ƨǇȂǇ�ƨ�ƨǟƢǸŪ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ�ƨȇǂǐŭ¦�¼®¦ǂǈǳ¦�ƨǟƢŦÂ��

.1)ورشا مفتوحا على العامل اإلنساين كله،وليست جتربة خاصة مببدعني مغاربة فقط

لناقد مصطفى رمضاين أثناء تناوله ملوضوع االحتفالية درسا ن ما لفت انتباه اإ         

�ǲƻ¦®�¾ƢǤƬǋȏ¦�©ƢȇȂƬǈŠÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�©ƢȇȂƬǈŠ�ǪȈǫ®�ȆǟÂ�ȄǴǟ�ƢĔȂǯ�ȐȈǴŢÂ

ميس كل القوالب اجلامدة واهلياكل املهرتئة على (ااحلقل التأثيلي حيث يعتربها الناقد تقلب

، ومنه فقد حدد الناقد انطالقا من دراسته لالحتفالية املرتكزات )2مجيع املستويات

جمموعة من اخلصائص الفنية واألدوات (األساسية اليت يقوم عليها املسرح واليت تتمثل يف 

  -الشمولية  -التجاوز  -اإلدهاش  -التحدي :التعبريية اليت ميكن امجاهلا فيما يلي

- احلقيقة  - الواقع -املشاركة   -التلقائية–سانية االن  -الشعبية – الرتاث -التجريبية 

.3)اإلنسانية - اللغة   -االحتفايل  - النص

 ومعناها، للمرة األوىل يف معاجم اللغة" التأثيل" ، جند كلمة)1983(خنبة من اللغويني العرب معجم مصطلحات علم اللغة احلديث  -

etymology ،ويف فهرس الكلمات باالنكليزية جند أن تفسري etymology   يذكر "، التأثيل"وكذلك مصطلح " علم تاريخ الكلمات"هو

   ".علم تأصيل الكلمات" ،عريب ويرتمجه بالكلمات-يف فهرس اإلنكليزي etymology املصطلح
  .41 ص ،رجع سابقم ،قضايا املسرح االحتفايل ،رمضاينمصطفى  -1
  .74 ص سابق،رجع م -2
 .83 ص سابق،مرجع ، قضايا املسرح االحتفايل ،مصطفى رمضاين -3
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�ƢĔȂǯ�Ŀ�ǺǸǰƫ�ňƢǔǷ°�ȄǨǘǐǷ�ƾǫƢǼǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�ƨǸȈǫ�À¤)  حاولت ان

تطأ تلك األرض احلرام اليت تسمى التنظري بكل جرأة يف وقت كانت فيه احملاوالت اليت قام 

Ƣđ لذا وقع اهتمام الناقد 1)بعض الدارسني العرب تطل عليها بنوع من احلياء والوجل ،

رمضاين على هذا التنظري يف مشروعه التأثيلي الذي يستهدف دراسة الظاهرة العربية واملغربية 

  .خصوصا والذي يعتمد على مقاربة علمية دقيقة وعميقة

  :النقدي عند الناقد مصطفى رمضانيالمنهج .3

على املنهج التارخيي ملا فرضه يف مقاربته النقدية لقد اعتمد الناقد مصطفى رمضاين         

عليه املوضوع من أجل حتقيق جزء من تارخيية املسرح املغريب، وإىل جانب هذا املنهج جنده 

وظف التحليل الدراماتورجي يف القسم الثالث والرابع عند دراسته لألعمال املسرحية تتجلى 

سة النقدية ألعمال حممد تيمد، أبرز فيها جانبني لشعرية اخلطاب املسرحي حملمد يف الدرا

تيمد متثلت يف اجلانب الفكري واجلانب اجلمايل، حيث وظف املقاربة املوضوعاتية للجانب 

إن تيمد ظل وفيا لتيماته الثابتة يف (: الفكري يف حديثه عن تيمة القلق املتمثل يف قوله

عدد هذه التيمات ميكن أن خنتزهلا يف تيمة واحدة، وهي قلق اإلنسان أغلب أعماله ورغم ت

، 2)وحبثه عن االستقرار، أو حبث اإلنسان عن هويته املفقودة يف ظل االستالب االجتماعي

باجلانب الفكري، الن (ليخرج  الناقد بنتيجة هو ان هذا اجلانب التيمايت هو الذي مساه 

.3)ره باستمرار ولكن يف كل مرة بأسلوب مغايراملبدع حممد تيمد ظل وفيا له يكر 

  .167 ص ،املرجع نفسه -1
" حممد تيمد الغائب احلاضر" ،راسة ضمن كتاب مجاعي، دعمال املسرحي حممد تيمدأقراءة يف  ،شعرية اخلطاب املسرحي ،مصطفى رمضاين -2

  .113ص  ،1994،مكناس ،جامعة املوىل امساعيل ،منشورات
  .117ص  ،املرجع السابق، 1994، عمال املسرحي حممد تيمدأقراءة يف  ،شعرية اخلطاب املسرحي ،مصطفى رمضاين -3
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نفتح الناقد مصطفى رمضاين بدراسته النقدية املوضوعاتية على مناهج نقدية القد       

أخرى هذا واضح يف وضعه مقرانة بني حممد تيمد وأعالم فلسفة العبث والوجودية أمثال 

تنتمي اىل حقل التحليل واستعماله الفاظ " يونسكو"، "سارتر" ،"كامو" ،"بيكيت"

وألفاظ تنتمي حقل البنيوية ، حالمالقلق، الالشعور، امللل، الكوابيس، األ: النفسي

حني نشاهد أعمال حممد ( :الوعي املمكن والرؤيا للعامل ونلمس ذلك يف قوله: التكوينية

�ƾǸȈƫ�ƾǸƄ�ŃƢǠǴǳ�Ƣȇ£ǂǳ¦�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��Ƣȇ£ǂǳ¦�̈ƾƷÂ�ǆ ǸǴǻ�ƾǸȈƫ  فالرجل

يبدع إذن بوعي نقدي ممكن كما يسميه البنيويون التكوينيون، ألنه ينظر عمليا للوعي 

.1)املمكن عرب معاجلة قضايا ذات طابع إنساين وحيوي

ميكن القول ان منهج الناقد منهج تكاملي غري أن جتربته النقدية ومعايشته للحركة      

  .يلنا للقول أنه منهج تارخيي حتليلي وصفياملسرحية والتأريخ هلا وحتليله للتقنيات حي

  :وكخالصة للموضوع

فإن ما وقفنا عليه من مناذج لألعمال النقدية للناقد رمضاين واليت أغين الساحة        

املسرحية النقدية يف املغرب الشيء الذي أضفى يف مسريته املسرحية والنقدية قيمة وعمقا 

  .نقدية يف شرق املغربفهو أول من مثل احلركة املسرحية وال

كما يظهر لنا جليا مدى وفاء الناقد مصطفى رمضاين ملهمته كناقد مسرحي، وإميانه 

بدور النقد املسرحي وبالظاهرة املسرحية ومدى مشولية معرفته وسعة إطالعه على خمتلف 

  :النظريات املسرحية والنقدية واألدبية ساعيا يف ذلك إىل حتقيق ما يلي

  .روض املسرحية مبمارسة نقدية حتليال وتدقيقااغناء الع-

 .118ص  ،مرجع نفسه -1
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  .اغناء الريربتوار املسرحي العريب واملغريب خصوصا-

 .اعادة النظر يف املصطلحات واملفاهيم اليت ختص املسرح والنقد املسرحي-

  .اجلهويةالتأريخ لألعمال املسرحية املغربية ومراعاة مسألة اخلصوصية -

  .يظهر جليا مدى وفاء الناقد مصطفى رمضاين ملهمته كناقد مسرحي وإميانه    

نستخلص مما سبق أن املمارسة النقدية املسرحية املغربية تتسم باملرونة واجلدية يف الطرح و    

وكل ممارسة ال تعتمد على منهج واحد يف املقاربة النقدية بل تتجاوز ذلك وهذا ما جنده يف  

ربات فنادرا ما جند منهجا واحدا معتمدا عليه ،ولعل ما جيعل هذا التميز يف كثري من املقا

النقد املسرحي املغريب هو أعالمه الذين سهروا على مواكبة النقد املسرحي واحلركة املسرحية 

باملغرب وخاضوا التجريب وتعاملوا مع النصوص والعروض املسرحية اليت تفرض على النقاد 

خاصية الشمولية  إضافة إىلاملستجدات من أجل تطويرها، بات وإتيان االنفتاح على املقار 

�ȄǴǟ�ǶȀƷƢƬǨǻ¦Â�ǶēƢǠǴǘƫÂ�ǶȀƬǧǂǠǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�®ƢǬǼǳ¦� ȏƚǿ�ǺǷ�ƾǫƢǻ�ǲǯ�Ƣđ�±ƢƬǷ¦�Ŗǳ¦

الثقافة الغربية، وعلى الرغم من ذلك فال نكاد نرصد مالمح املنهج املتبع يف الدراسة النقدية 

عند مقاربته لعدة مناهج، ما توجب علينا التعمق أكثر  فأغلبهم ال يصرح مبنهجه خاصة

  .والقراءة أكثر للكشف عن ذلك







––
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  الناقد عبد الرحمان بن زيدان وقراءة المسرح : المبحث األول

عندما نغوص يف أعماق مسرحنا العريب قراءة وفهما، فإننا ال نكاد نصاب بتلك 

الدهشة ملا قام به أسالفنا من جهد وسهر من أجل اإلبداع والتميز واإلمتاع، فمن املعروف 

¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢� ¦ǂǷ¢Â�½ȂǴǷ�ǺǷ�ĺǂǤŭ¦�¬ǂǈŭ¦�©ȏƢƳ°�Ǻǟ ومن  ،من أهل الثقافة والتنوع املعريف

�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƾǫƢǼǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�ǶēȏƢů�®ƾǠƬƥ�°ƢƦǤǳ¦�ƢŮ�Ǧبني الشخصيات ا ǔȇ�ȏ�Ŗǳ

زيدان، فكان البد أن نقف عند كتاباته النقدية اليت كلما حاولنا أن نقراها  تزداد الدهشة 

واإلعجاب بالكم اهلائل الذي وصل إليه هذا الناقد من معرفة شاملة جتعل القارئ يضيع 

  . بني ثناياها

ا املوسوعة الذي تعددت قراءاته لعلوم املسرح، وتنوعت معرفته، أخذنا الفضول هذ        

�ǺǷ�ń¤�ÀȂƸǸǘȇ�Ǻȇǀǳ¦�¬ǂǈŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ƢǸȈǇȏÂ�ƢēǂǧȂǳ�¦ǂǜǻ�ǾƫƢƥƢƬǯ�̈  ¦ǂǫ�ń¤

�§ ƢǠȈƬǇ¦�ƨǳƘǈǷ�¬ǂǗ�Őǟ�Ƕēȏ£Ƣǈƫ�Ǻǟ�ǶȀƦȈŸÂ�¬ǂǈŭ¦�ƨǧǂǠǷ�ń¤�ǶǿƾǋǂȇÂ�ǶȀȀƳȂȇ

القارئ لكتابات الناقد عبد الرمحان بن زيدان يع يف شبكة املسرح يف الوطن العريب ، ف

  .التساؤالت اليت يطرحها الكاتب يف قراءته للمسرح

:الناقد عبد الرحمان بن زيدان وإشكالية قراءة المسرح.1

يعترب التساؤل حول الرتاكم الذي حققه املسرح العريب مسألة ضرورية ملعرفة        

ن خطابات مسرحية بعدما أعطى ما يكفي من أبعاد اإلضافات النوعية وما صاغه م

ودالالت تطور من رؤية ممارسيه مبكونات العمل الدرامي، حيث تنامى الوعي بقضايا 

املسرح وإشكاالته، وتقوتت املعرفة بقوة األسئلة اليت فرضها الواقع الثقايف املعيش الذي 

ه عن الزمن العريب الضائع وعن وجده النقاد املسرحيني دافعا موضوعيا للبحث والتنقيب في
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�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�̈°ȂǴƥ�Ŀ�¦ŚƦǯ�¦°Â®�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǴǳ�ÀƢǰǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾƫƢǻƢǠǷÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ƢȇƢǔǫ

  .واملغربية خصوصا وخدمة اإلنسان العريب

لقد شهدت الساحة الثقافية باملغرب صراعات واضطرابات يف أعقاب التحوالت اليت     

ماعي حيث أدت هذه التحوالت إىل ظهور مواضيع جديدة طرأت على املضمون االجت

متثلت يف الكتابة البديلة اليت تسعى إىل القضاء على ذلك الفراغ املروع وتوسيع احلدود 

الشيقة للمسرح املغريب وهذا عرب تطلعات نقدية مستبصرة بدقة وموضوعية ألسرار وخبايا 

كتابة الناقد املسرحي عبد الرمحان بن ومن بني الذين دعوا إىل هاته ال. املسرح وقضاياه

�ƨȇ£ǂƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǾƸƟ¦ǂǋÂ�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�ǆ ǰǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�À¦ƾȇ±

  .نقدية واعية ومعرفة شاملة هلذه القضايا

، )من قضايا املسرح املغريب(إن املتصفح لكتابات الناقد عبد الرمحان بن زيدان       

، )التفكري بصوت مسموع يف معىن املسرح العريب(، )الطرق املسرح املغريب يف مفرتق(

، )خطاب التجريب يف اخلطاب العريب(، )إشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب(

إخل جيد أن كل كتاب يؤرخ ...  )معىن الرؤية يف املسرح العريب(، )املقاومة يف املسرح املغريب(

ويرسي ألسس نقدية يستوحيها من قراءاته النقدية لعمر املسرح العريب وعمر املسرح املغريب 

الدائمة املدى، كما جيد نفسه يف عامل يسبح يف حبر عميق من املعرفة فتأخذه موجة 

القراءات إىل اكتشاف أسرار املسرح العريب اليت حتركها رياح األسئلة القوية اليت يطرحها 

  .الناقد يف كل موضوع خيص هذا الفن يف قراءة شاملة

ويف سفرنا هذا ينتابنا شعور بطرح سؤال ملعرفة كيف كان ينتج الدكتور عبد الرمحان بن      

  زيدان قراءته وكيف أسس مشروعه قراءته للمسرح ؟ 
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كنت أرافق ( :يقول الدكتور الناقد عبد الرمحان بن زيدان مربزا كيفية قراءته للمسرح    

¬ǂǈŭ¦�©Ƣȇǂǜǻ�ǲǰǳ�§ ƢǠȈƬǇ¦Â�ǲǷƘƫÂ� Âƾđ�ļ ¦ǂǫ�Äǀǳ¦�¬ǂǈŭ¦�¦ǀŮ�¿ȂȀǨǷ�Äƾǳ�ÀȂǰƫÂ��

ميكن حتديد مفهومه بسهولة، ألنه عامل مركب من األدب والفن املتخيل واللغة وتقنيات 

املراوغة اإلبداعية، مسرح يقوم على اللعب وعلى اإليهام وعلى الكذب اجلميل خللق هذا 

أساسية هي أن احللم من حلم الصور واحلوارات وحركات اململ، وقد وصلت إىل قناعة 

املسرح ظاهرة إنسانية وثقافية وفكرية وفنية، ختتزن فيها عبقرية الشعوب تراها الشفوي 

�ƢȀƬǧƢǬưƥ��§ȂǠǌǳ¦�ǽǀđ�®ƾƴƬȇ�¦®ƾšÂ�ƢǸƟ¦®�Ʈ ȇƾƷ�¬ǂǈŭ¦�¦ǀǿ�ǲǠŸ�ƢǷ�ȂǿÂ��§ȂƬǰŭ¦Â

.1)قافة النص املسرحي بإبداع املبدع ثاليت تقدمها 

قراءة املسرح العريب والتمعن بدقة ووعي ساعدت الناقد  ناءثإن ميزة الصرب واهلدوء أ       

يف جتربته النقدية يف فعل القراءة حي تعددت أبعاده باحتكاكه املتجدد بالعروض املسرحية 

واملهرجانات العربية وقراءة املصادر واملراجع الشيء الذي أهله لالهتمام أكثر الشتغال 

ضوع القراءة ومتغريات التجربة النقدية لديه املسرح حىت ينتج قراءات تتماشى وطبيعة مو 

ذلك أن هذه القراءة ، وهذه املقاربات، كانت دوما (: حيث يقول الناقد يف هذا الصدد

واملعارف واملصادر واملراجع والفنون واآلداب  تعلن عن انتمائها لكل القافات األصيلة،

القراءة، دون أن أنفي والرتاث، ألن هذه الركائز عندي أعتربها أساسية يف دعم فعل

خصوصية موضوع القراءة ودون أن اسقط عليه اجلاهز واألحكام امللفوفة يف أوراق وأفكار 

، كما أن تنوع ومشولية الثقافة لدى الناقد ودراسته لكل املناهج النقدية والعلوم 2)الغري

مطبعة النجاح  ،عبد العزيز بوبكراوي ،عبد العايل السراج ،التفكري بصوت مسموع يف معىن املسرح العريب حوار أجراه ،عبد الرمحان بن زيدان -1

.20ص  ،2004، 1ط ،الدار البيضاء ،اجلديدة

 ص  1،2002ط ،سيدي مومنديب، مطبعة منية لالبداع التواصل الفين واألأاصدارات  ،املسرح املغريب يف مفرتق الطرق ،عبد الرمحان بن زيدان -2

8.
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سرح العريب اليت هتمامه بنظريات املاإلنسانية ومقاربته لإلبداعات الفنية واألدبية، وخاصة ا

راء يف املعلومات ثإن هذا التنوع وهذا ال(: ته يؤسس قراءته النقدية حي يؤكد يف حديثهجعل

واملعرفة كثريا ما كان يساعدين على تأسيس النقد يف خطابه املثقف ، الذي هو اخلطاب 

ǞƳ¦ǂŭ¦Â�°®Ƣǐŭ¦�Ŀ�®ƾǠƬǳ¦�¦ǀǿ�¿ƢǷ¢�ƾƳȂȇ�ȆƷ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƾǬǼǳ¦Â�ƾǫƢǼǴǳ�Ǧ Ǭưŭ¦  جيد نفسه

�À¢��®ƢǠƥȋ¦�ǽǀŮ�ǾƬȇ£°�Ŀ�ǂȀǐǼȇ�Äǀǳ¦�®ƾǠƬǳ¦�¦ǀđ�ƢǸǴǷ�ÀȂǰȇ�Ȇǯ�ƢǷǄǴǷ –عندي  –

ميتحن مهاراته وثقافته يف فعل القراءة، إلبداع خطاب النقد املسرحي، وهو ما جربته يف 

القراءة للمسرح، فامتحنت فتح املغلق يف املسرح، ودلفت إىل خلفية هذا املغلق ألقرا الواقع 

ملتخيل يف النص املسرحي الذي أوجد له الكاتب حياة خاصة يف النص الدرامي هي وا

.1)تارخيه اخلاص 

إن هذه التفاعالت املدعومة باملرجعية الغربية والدراسات العربية وذلك الرتاكم       

احلقيقي يف خمتلف التوجهات والكتابات والقراءات ومشاهدة التجارب املسرحية العاملية 

ية واملغربية خاصة وحماوراته لألطروحات النقدية حفزته على تثبيت قراءته وتطويرها والعرب

ففعل القراءة ينصب أساسا على نقد بعض العروض املسرحية العربية واملغربية والكشف عما 

�ƾǫƢǼǳ¦�ŐƬǠȇ�Ʈ ȈƷ�ƢĔȂǸǔǷ�ǾǳȂǬȇ) إن قراءة املسرح تكمن يف قراءة مضمون هذا املسرح

يه يف بنيته الدرامية، ويف بنائه وتصوراته، ورؤيته مربرا ذلك مبربر وليس تفكيك شكل جتل

، حي كان متحمسا للمنهج االجتماعي ووظيفة األدب ونظرية 2)موضوعي وثقايف 

االنعكاس، والعالقة اجلدلية بني الواقع وجتليه يف الكتابة املسرحية، وكان تعلقه باألدبيات 

8ص، املرجع السابق،املسرح املغريب يف مفرتق الطرق  ،عبد الرمحان بن زيدان -1

مكناس برانت شوي للطبع  ،جتديد رؤية النقد املسرحي العريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان بن زيدان ،نعيمة احلرشي ،نور الدين اخلديري -2

.153 ص ،2013



-نموذج -الناقد عبد الرحمان بن زيدان                       الفصل التطبيقي

157

�ǂǈǷ�ƨǏƢƻ�¦ƾȇƾǋ�ƢēƢȈǠƳǂǷÂ�ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦ وهذا ما أفصح عن حها امللحمي مع برتولد برخيت

  الناقد يف هذا الصدد مسريته وسريورة حياته حيث قال

كان أرسطوطاليس أول من فتح عامل الكتابة على التفكري يف الكتابة بوصفها معرفة، (:

ومهارة، وتذكر، وصناعة، ولغة، وصياغة، وكان هذا املصنف احلجر األساس الذي وقفت 

أو كانت قارئة مؤولة مرتمجة ملضامني  النظريات اليت أتت بعده فكانت امتدادا له،عليه كل 

نبهين هذا الكتاب إىل ان أختار مسريات جديدة يف اكتساب . هذه الشعرية الكالسية 

املعرفة ، واختاذ احلفر املعريف أساس العمليات القرائية لتكون متنوعة تتعامل مع كل 

كذا توطدت عالقته بقراءة نظريات املسرح الغريب، وقراءة ، وه1)املرجعيات الفلسفية

، وكان يعود دائما لقراءة املناهج النقدية والعلوم اإلنسانية حىت النصوص املسرحية العاملية

كنت مضطرا إىل الرجوع إىل املناهج النقدية ( :يقوي من إمكانات القراءة حي يقول

ت والتقاطعات والتكامل املوجود بني هذه والعلوم اإلنسانية ، كي أتعرف على املفارقا

املناهج، وكلما كنت اقرتب من األجهزة املفاهيمية هلذه املناهج، كلما زدت وعيا مبكونات 

اخلطاب النقدي املسرحي العريب، وزاد إصراري قوة كي أقوم مبمارسة نقد له من الصفة 

.2)العلمية بقدر ما له من الصفة األدبية والفنية 

الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف قراءته للمسرح على االهتمام بقراءة املضمون يف   يؤكد     

إال أنه يويل اهتماما آخر على العرض  )كتاب التكريس والتغيري يف املسرح املغريب(كتابه 

وهو يف هذا الكتاب ال يقتصر على معاجلة النصوص (بإضافته منهجا آخر يف القراءة 

ض املسرحي، ويبعث يف أنساقه عن الدالالت الدالة، موظفا األدبية، بل يفكك العر 

.2016يناير  ،19عدد  ،الشارقة ،إدارة املريح ،دائرة الثقافة واإلعالم ،جملة املسرح ،ارب وشهاداتجت ،سرية وسريورة ،محان بن زيدانعبد الر  -1
.22، ص مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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املصطلحات اليت تنتمي إىل املنهجني البنيوي والسيميائي، دون إمهال املضامني أو القضايا 

�ǂǜǼȇ�ȂȀǧ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢēƢȈǠƳǂŠ�ƨǫȐǠǳ¦�©¦̄ىل العمل الدرامي نظرة علمية اجتماعية، إ

م على تفكيك البنيات التحتية للبناء االجتماعي، تنطلق من منهجه النقدي التحليلي، القائ

�ƶƦǐȇ�Ʈ ȈƷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈǼǿ̄Â�ƨǧƢǬƯ�ƢǿŚǔƫ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ƾǏ°Â

.1)الصراع يف نظره ، احملرك الفعلي للكتابة املسرحية 

لقد بىن الناقد عبد الرمحان بن زيدان على هذه األسس وظائف نقده، بتعامله مع 

قراءته يف تأسيس كتابة التغيري، فهو يعترب املسرح ضامني النص املسرحي، حيث ساهم يف م

يف هذا الكتاب عن ثالثة نصوص  ثحتد تملكية مجاعية يبدع ويشارك فيها كل فرد، حي

متثلت يف نص املؤلف ونص املخرج ونص العرض مربزا يف ذلك أشكال كتابة التكريس 

�śǨǳƚŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ƨǴȇƾƦǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ǺǸǰƫ�Ŗǳ¦�ĺǂǤŭ¦�¬ǂوأنواع كتابة التغيري يف املس

واملخرجني وكذا االحتفالية واخلطاب املسرحي ويرى أن إعادة النظر ليس يف املسرح كمسرح 

يف  –إذا كانت الفرجات املقدمة على الركح ( :وإمنا يف بنياته ومواضيعه مربرا ذلك يف قوله

ع للقراءة من الداخل، وإحالة الداخل على مرجعياته يف مل ختض –خمتلف املدن املغربية 

اخلارج، فإن هذا الطموح يعترب إرهاصا لتحديد طريقة التعامل من هذه الفرجات ـ وحبثا عن 

�Ʋǋ¦ȂƬǷ�ňƢǷ±� ƢǔǨǯ�ƢȀȈǧ�½ǂƸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǜƸǴǳ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢǻȂǰǷ

.2)ومكانه ومع اإلنسان املوجود فيها 

�Ƣđ�ÀȂǯ�¶ǂǌƥ�ƨǗÂǂǌǷ�À¦ƾȇ±�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƾǫƢǼǳ¦�°ȂǜǼǷ�Ŀ�ƨǴȇƾƦǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢

  :طريقة قراءته متثلت فيما يلي

.29، ص 2012،برانت شوب للطبع ،مكناس ،يف مرآة التلقي ،الدكتور عبد الرمحان بن زيدان ،مسرية السباعي -1

.5ص  .1985.إفريقيا الشمالية ، مطبعةفريقيا الشرقأ ،كتابة التكريس والتغيري يف املسرح املغريب  ،عبد الرمحن بن زيدان -2
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  .إعادة النظر يف العالقة بني املسرح واملتلقي -1

   .البحث يف العالقة املوجودة بني املسرح والواقع والتاريخ -2

ر واملؤسسات وموقف املبدع من املواضيع اجياد نوعيات العالقة بني الفن املسيط -3

  .واملضامني اليت تفرزها هذه العالقات

الشك يف مشروعية الكتابة االتباعية، وعالقتها بالذهنية الالتارخيية املتجلية يف -4

.1)املؤسسات القائمة 

من خالل هذه الشروط يتضح لنا دعوة الكاتب إىل ضرورة صناعة الذوق املستقبلي    

مبسرحيات مغايرة وتصورات جديدة من وظائف وتركيبات وأدوات الستخالص مسرحا 

أصيال يتكلم بلغة الواقع، فاستعمال املصطلحات السياسية واألدبية والفنية، يف هذه القراءة 

�Ƣē ¦ǂǫ� ƢǼƯ¢�©ƢȈƷǂǈŭ¦�ǪǘǼƬǈȇ�ǾǴǠŸ�̈بأسلوب متحمس ولغة سياسية يف   ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƲȀǼŭ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�ń¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƶǸǘȇ�Ʈ ȈƷ�§ȂǴǇȏ¦�¦ǀǿ�ǂȇƢǈƬǳ�Ƣē ¦ǂǫ تعترب و

هذه التجربة القرائية للناقد عبد الرمحان زيدان جتربة تؤرخ ملسرح سياسي يعيش جوا من 

  .النزاع والتوتر مع السلطة

راءة املضمون تعد أول مقاربة نقدية للتجربة املغربية لكتابات عبد ومنه فإن ق          

الرمحان بن زيدان، كما حددت إسرتاتيجيته يف القراءة من خالل تلك التفاعالت بني 

اليت رمست للناقد طريق  )النفسية السياسية التارخيية، السيميائية،االجتماعية،(املناهج 

�Ƣēي من خالل قرآوقد قدمت الدكتورة مسرية السباع الوصول إىل بلورة الظاهرة املسرحية

  :لكتابات الناقد أهم خصوصيات هذه القراءة فينما يلي

.30، ص مرجع سابق ،يف مرآة التلقي ،الدكتور عبد الرمحان بن زيدان ،مسرية السباعي -1



-نموذج -الناقد عبد الرحمان بن زيدان                       الفصل التطبيقي

160

  .ربة املسرحية املغربية نصا وعرضاأن موضوع القراءة كان حمصورا يف التج -1

   .أن البحث عن القضية كان حمرك التحليل والتفكيك والرتكيب يف فعل القراءة -2

  .لى املناهج االجتماعية والتارخيية والسيكلوجية والسيميائيةاالنفتاح ع -3

الوعي بقضايا املسرح املغريب كحتمية أساسية يف البحث عن هوية قومية ملسرح عريب  -4

  .أصيل

.)1أن السياسي واإليديولوجي حاضر بقوة يف اخلطاب النقدي يف هذه الكتب – 5

إن هذه اخلصوصيات لن تتحكم مستقبال يف قراءة التجربة املسرحية املغربية وإمنا      

ستتخذ آخر ينفتح على مناهج أخرى إذ طرأت على مضمون الوطن العريب االجتماعي 

والثقايف والفين حتوالت عدة أدت إىل ظهور مواضيع جديدة يف الوقت الذي شهدت فيها 

ابات ظهرت من خالهلا أشكال جديدة للكتابة حيث الساحة الثقافة صراعات واضطر 

إن زمن الكتابة قد ميضي ولكن القراءة باقية ومتجددة (: يقول الناقد عبد الكرمي برشيد

�ƨŦŗǳ¦�©ƢǤǳ�Őǟ�ǲƷǂƫÂ�̈ ¦ǂǬǳƢƥ�ƨƥƢƬǰǳ¦�®ƾƴƬƫ�¦ǀđÂ�°¦ǂǸƬǇƢƥ(2 الشيء الذي جعل ،

آفاق أخرى جدد فيها خطابه من الناقد عبد الرمحان بن زيدان ينتقل بفعل القراءة إىل 

 .خالل سؤاله النقدي الذي جعله مدخال  للقراءة

د الناقد عبد الرمحان بن فما أمهية السؤال عند الناقد وما هي وظيفته يف فعل القراءة  عن    

  زيدان ؟

  :السؤال النقدي مدخل للمعرفة.2

.31 ص ،مرجع سابقالدكتور عبد الرمحان بن زيدان يف مرآة التلقي ،،مسرية السباعي -1

.85، ص مرجع سابق ،جتديد رؤية النقد املسرحي العريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان بن زيدان ،نعيمة احلرشي ،نور الدين اخلديري -2
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سؤال طاملا طرحناه كلما قرأنا جتربة من جتارب القراءة للناقد عبد الرمحان بن زيدان 

يسبقنا إليه الباحثان عبد العايل السراج وعبد العزيز بوبكراوي طرح خالل حوار ساخن متثل 

التفكري بصوت مسموع يف (يف جمموعة من األسئلة الدقيقة واألجوبة اجلريئة  يف كتاب 

  :السؤال كالتايل نلصاحبه الناقد عبد الرمحان بن زيدان، فكا )عريبمعىن املسرح ال

، فلماذا السؤال ؟رتابط عرب منعرجات أساسها السؤالكتاباتك ت  - 

ما تعلمته من الدرس (: جييب الناقد على هذا السؤال الذي حري القارئ لكتاباته قائال     

علمي وقراءيت وحبثي عن املعرفة ، هو الفلسفي وارتبطت به طوال ممارسيت النقدية، وطوال ت

�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ǂǨū¦�ȄǴǟ�ǄǨŹÂ���ǪǴǤŭ¦�ƶƬǨȇ�¾¦ƚǈǳ¦�Àȋ��§ ¦ȂŪ¦�ǺǷ�Ƕǿ¢�¾¦ƚǈǳ¦�À¢

حبثا عن املعرفة، وحبثا عن األسرار، وحبثا عن املكنون واملخبوء واملسترت، إن السؤال معرفة، 

��ƢȀŭƢǟÂ�ƢȀǠǫ¦Â�®ƾƴƬǳ�Ƣē¦̄�®ƾšوطرحه ثقافة، وتكوينه إملام ودراية باملعرفة اليت تريد �À¢

بالسؤال حتيا املعرفة والثقافة أما األجوبة املغلقة والنهائية واملختومة ففيها إلغاء لكل اجتهاد، 

.1)إلغاء لإلضافة وإلغاء للسري واملسري 

من الواضح أن للسؤال أمهية بالغة من خالل هذه القولة فهو حيتل موقعا هاما يف      

ه النقدية اليت جاءت بعد الكتابة البديلة اليت صاغ فيها مشروعه النقدي، فالسؤال هنا قراءات

رهني العودة إىل اخلبايا واألسرار، ومعاين املضامني، فرغم تعدده للنظرات يف مواضيعه إال انه 

.ينطلق من أول نظرة يف طرح السؤال لُيكِون هذه النظرة

ا إىل عوامل القضايا اليت يطرحها الناقد يف كتاباته إن سؤال الناقد الذي يسافر بن      

النقدية، فتثري فيها الدهشة يف كل جديد، واحلرية يف البحث عن الغريب ما هلذا السؤال من 

.24ص ، مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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سحر جيذب القارئ إليه ومن هذا املنطلق حيدد الناقد عبد الرمحان بن زيدان دور السؤال 

ابة، تؤسس غرابتها، ويغرب جليها بالسؤال بالسؤال تبين دهشة الكت (:يف كتاباته فيقول

�ǺǷ�ǲǯÂ�¿ȂǴǠŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ŞÂ��¾ȂȀĐ¦�Ǫǧȋ¦�ń¤�ŚǇ�¾¦ƚǈǳ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ȂŴ�ńÂȋ¦�̈ȂǘŬ¦�¢ƾƦƫ

يسريه جواب بدون سؤال، أو حتكمه ثقافة بدون تساؤل، ال ميكن أن يغري ويتغري وال ميكن 

.1)ما قيل إال بالسؤال أن جيدد ويضيف، وال ميكنه أن خيرج من التكرار وإعادة 

مما ال شك فيه أن تلك الرتاكمات الفكرية والثقافية املعرفية والقراءة املتعددة لكتب        

الفلسفة واملفكرين واإلصرار اجلميل على متابعة القراءة والنقد وذاك التأمل والسفر يف أزمنة 

 (: القراءة ومشاهدة العروض جعلت السؤال عنده نصف املعرفة حيث يقول يف هذا الصدد

 –أيضا  –ا األساس اقتنعت أن فحص هذا املسرح، ال ميكن أن يتحقق وعلى هذ

االستمرار يف اشتغاله، واحلفاظ على حيويته، إال إذا كان هذا التأسيس منطلقا من 

ومن التساؤالت احملرية، ومن األسئلة االختيارات الصعبة، ومن الرهانات املستحيلة،

�ƢǸŪ¦Â�¾ƢȈŬ¦Â�ǶǴū¦Â�ǞǸƬĐ¦Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦Â¾�الفلسفية ومن الوعي الشامل باإلنسان والعامل

¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ǺǨǳ¦Â�§ ®ȋ¦�¦ǀǿÂ��¬ǂǈŭ¦�¦ǀđ�ǆ ȈǇƘƬǳ¦�¦ǀǿ�¼Ƣǧ¡�ƨƥƢƬǰǳ(2.

وقد أكد الناقد من خالل إطالعه على كتابات املفكرين وكتب الفلسفة وجد أنه إذا        

لوجود أو للعامل مل يكتب املسرح بسؤال فمن االستحالة أن يكون هناك نظرة للذات أو ل

مستشهدا يف ذلك باملسرح اليوناين يف توظيف األسطورة والصراع املتنوع آنذاك مل يكن 

جوابا فقط أو معرفة جامدة تقدمها حوارات النص وتقوهلا شخصيات ويؤكد ذلك الناقد 

لقد كانت الكتابة يف هذا املسرح سؤاال انطولوجيا كان يتحايل بقناع األسطورة   (:يف قوله

.24 ص ،م ن، مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -1

.6ص  ،مرجع سابق ،املسرح املغريب يف مفرتق الطرق ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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جييب عن األسئلة املضمرة واخلفية يف هذه احلوارات، السؤال عن احلياة واملوت،  كي

السؤال عن أسرار امليتافيزيقا، والسؤال عن مكنون النفس وأسرارها، والسؤال عن جوهر 

الوجود وأنواع الصراع اليت بنت الرتاجيديا بسؤال احملاكاة وبسؤال التماهي وبالسؤال الذي 

).1توقع املتلقي باألجوبة املمكنة خيلق أفق انتظار و 

�§ ƢƬǰǳ�Ƣē ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȆǟƢƦǈǳ¦�̈Śũ�̈°ȂƬǯƾǳ¦�Ƣǔȇ¢�ǽ¦ǂƫ�ƢǷ�¦ǀǿ) أسئلة املسرح

إنه يبدأ بالسؤال االنطولوجي حول هذا املسرح، (للناقد عبد الرمحان بن زيدان  )العريب

�ƨǼǰǸŭ¦�ƨƥȂƳȋƢƥ�ǾǠǫȂƫ�Ǫǧ¢�Ƣđ�ǪǴź�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ƢǻƢǰǷȍƢƥ�ǽƾǼǈȇÂ��ƾǬǼǳ¦�ƨǴƠǇƘƥ�ǾǸǟƾȇÂ

اليت يستولدها من القراءة، وهو غالبا ما جيعل كل خطوة يف القراءة، مسكونة بالسؤال الذي 

جلواب وحمكومة باجلواب الذي يولد السؤال، يولد السؤال وحمكومة باجلواب الذي يولد ا

وهذا هو املدخل احلقيقي لفهم القراءة املنتجة لكتابات النقدية اليت ستبدأ مع كتاب أسئلة 

، ويف قراءة أخرى للناقد والكاتب املسرحي عبد الكرمي برشيد لنفس 2)املسرح العريب 

عبد الرمحان بن زيدان حتول الفقر فهو يرى أن أحباث الناقد  )أسئلة املسرح العريب(الكتاب 

غىن والفراغ امتالء والعدم وجودا والغياب حضورا، وجيد أن للكتاب قيمة تكمن يف رؤيته 

الشاملة ، ويف مناهجه الدقيقة ويف تساؤالته اليت يثريها، ويؤكد أن البحث موضوع حار 

ناقد عن الناقد عندما قررت الكتابة عن ال(: بأسئلة ال تنطلق من االطمئنان حي يقول

�řǻ¢�Ä°®¢�Ǻǯ¢�Ń��̈°ȂǘŬ¦�ǽǀđ�ǂǷȋ¦�À¢�°Ȃǐƫ¢�Ǻǯ¢�Ń�À¦ƾȇ±�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�̄ƢƬǇȋ¦

وهلذا مل يكن  –أو جلها على األقل  –أجد نفسي أواجه كل أسئلة املسرح العريب الصعبة 

ة ممكنا أن أقول أي كالم، أن األمر يتطلب موقفا واضحا أو صرحيا مما جيري، يتطلب قراء

.24ص ،مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -1

.33ص  ،مرجع سابقالتلقي ،الدكتور عبد الرمحان بن زيدان يف مرآة  ،مسرية السباعي -2
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نقدية للمكتوب املسرحي وللشفوي واملنظور واملسموع واملسكوت عنه واملنسي، وألن البدء 

إن املسرح . فقد أضفت أسئليت ألسئلة الباحث –كأداة معرفية   –يكون دائما من السؤال 

ويف دراسة نقدية قدمت الدكتورة ليلى بن عائشة  ،)1اجلديد ينبثق من السؤال اجلديد 

ǻ�§ ƢƬǰǴǳ�Ƣē ¦ǂǫمن الكتب اليت اسرتعت االنتباه وتركت أثرا لدى (فسه حيث اعتربته

جاء هذا الكتاب ليطرح أسئلة بلسان  (القارئ العريب النخبوي وقالت يف هذا السياق 

صاحبه لكنها يف الوقت نفسه أسئلة بألسنة كل املهتمني من اإلهتمام واملهتمني من اهلم 

بتلك اللغة اجلمالية الفنية املتميزة تنقلنا إىل  للمسرح العرب غري أن جمموع هذه األسئلة

عوامل ال تعدو أن تكون أسئلة للكشف عن خبايا ما يعرتي هذا املسرح العريب، غري أن 

جمموع هذه األسئلة بتلك اللغة اجلمالية الفنية املتميزة تنقلنا اىل عوامل ال تعدو أن تكون 

عريب ليضعنا يف صورة احلقائق اليت حيياها أسئلة للكشف عن خبايا ما يعرتي هذا املسرح ال

(2.

تعترب القراءة يف هذا الكتاب قراءة نوعية مصاحبة لتكوين املسرح العريب وعالقاته      

بالفنون األخرى وهي قراءة حمكومة بالسؤال حي حتضر األسئلة يف الكتابة حيث جند رهانا 

على طرح السؤال آليات اشتغال املسرح العريب نصا وعرضا، وعن نوعية هذه األسئلة يقول 

إن األسئلة اليت يتضمنها الكتاب، ال تنطلق من االطمئنان إىل ما هو  ( :شيدعبد الكرمي بر 

�̧ȂǼǸŭ¦�®ÂƾƷ�ƾǼǟ�Ǧ Ǭƫ�ȏ�ƨǴƠǇ¢�ƢĔ¤��ǾƫƢǻƢǰǷ¤�ǺǷÂ�ǾȈǧ�Ǯ ǌǳ¦�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ�ƢȀǼǰǳÂ��ǺƟƢǯ

�½ǂƸƬǷÂ�ȆǬȈǬƷ�Ȃǿ�ƢǸǟ�ƢŞ� ƢȈǋȋ¦�ƾǈƳ�Ŀ�́ ȂǤƫ�̈ǂƷ�ƨǴƠǇ¢�ƢĔȋ��¿ǂƄ¦Â�» ÂǂǠŭ¦Â

.75مرجع سابق ،ص ،الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان بن زيدان ،عبد الكرمي برشيد -1

املسرحي املعاصر تاب النقد ك ،املقاربة النقدية املسرحية العربية املعاصرة بني امتالك الرؤية الفنية وحداثة األدوات االجرائية ،ليلى بن عائشة - 2

 اجلزائر ص ،وزارة الثقافة ،حمافظة املهرجان الوطين للمسرح احملرتف ،اعداد عبد الناصر بن خالف، 2011،ات واملمارسات والتحدياتـاالشكالي

282.
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هو يف حقيقته عود على بري، إنه الرجوع الذي  –ؤال أي س –وفاعلي، إن هذا السؤال 

ال يعين الرتاجع، فهو ينطلق من معرفة سابقة ليجددها، ويغايرها، إنه نفي النفي الذي يفيد 

.1)اإلثبات، وإعدام اإلعدام الذي يعين الوجود وتغييب الغياب الذي يصبح حضورا 

عرب الرمحان بن زيدان اسرتاتيجيته يف  فاعتمادا على السؤال يقيم الناقد يقيم الناقد     

�ƨǴƷ°Â�ǾƬǣȐƥÂ�ƾǫƢǼǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǆ ǰǠƫ�ƨǴǷƢǋ�ƨǧǂǠǷ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀŮÂ�� ¦ǂǬǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨȈǧ�̈ ¦ǂǬǳ¦

هذا هو املدخل لكل كتابايت اليت تشبعت بالسؤال (: حبثه عن احلقيقة كما يشري قائال

القرآن الكرمي، حبثا عن احلقيقة، الفلسفي، وبالسؤال الرتاجيدي، وباألسئلة اليت انطرحت يف 

حقيقة خالق الكون، وحقيقة الظهور وسؤال األفول، وسؤال املعرفة والعلم واجلواب الذي 

�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ��¬ƢƬǨǻȏƢƥ�ƾǳ¦ȂƬƫÂ�ǲǇƢǼƬƫ�Ŗȇ£°�¹Ȃǐƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©¦°¦ƾŭ¦�ƢĔ¦�ǂưǯ¢�ǶǴǠȇ

.2)النقدية يف الكتابات النقدية 

�ƶƬǨƫ�̈ŚŰ�ƨǴƠǇ¢Â��̈Śưǯ�ǆ Ƴ¦Ȃđ�ƢǻȂǰǈǷ�À¦ƾȇ±�Ǻƥ�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƾǫƢǼǳ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳ

املوصدة ليفتحها أبوابا تقود إىل البديل فهو ال يعرف املستحيل بل يقف عند األبواب 

�¬ǂǈŭ¦�ǾȈǧ�² °ƾȇ�Ʈ ȇƾƷ�ÄƾǬǻ�¿ȂȀǨǷ�ǆ ȈǇƘƫ�Ǿƫ ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ÂƢŹÂ�� Âƾđ�ƢȀǴƻƾȇÂ

أدبيا وإبداعا فنيا ونقدا وتنظريا وتظاهرة شعبية فاملسرح حيدد  بأبعاده املختلفة بوصفه نصا

  . مجهوره ويضعه يف حالة تغريب وتساؤل

.75ص  ،الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات الدكتور عبد الرمحان بن زيدان املرجع السابق ،عبد الكرمي برشيد -1

.ص.ن نفسه،املرجع   -2
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مفاهيم وأسس قراءة المسرح:المبحث الثاني

ال شك أننا نلمس من خالل قراءة الناقد عبد الرمحن بن زيدان للمسرح العريب استيعابه    

حيث فتح  السياسية، اإليديولوجية، اجلمالية،( للدالالت احلضارية املتنوعة االجتاهات

أبواب التجارب املسرحية غرب أدوات فنية استطاع من خالهلا كشف أسرار هذه التجارب 

�Ƣđ�ȄǔŢ�Ŗǳ¦�ƨǟƾƦŭ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǲǠǨƥ�ÄƾǬǼǳ¦�ǾǟÂǂǌǷ�ǆ ǇƚȈǳ�Ǿƫ ¦ǂǫ�Ǿƥ�ƾȀǷ�Äǀǳ¦�¾¦ƚǈǳƢƥ

، مكنتين إن قراءة املسرح(يف إطار الدرس النقدي األكادميي، حيث يقول يف هذا الصدد 

طاب النقد الذي تبعت حقيقته قبل ان أتيه وراء بريقه، كنت يف هذا النتاج من انتاج خ

أتفحص جماالت اشتغايل، وكنت أسري غور املثقف يف املثقف، وأقرأ التارخيي، وأهاب جرأة 
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وغموض وهذيان النفسي، وكنت أحيط قراءيت مبكونات الدرامي واملسرحي واللغوي يف 

 القراءة أن املسرح كفعل مركب ال ميكن مقاربته النصوص املسرحية، فأقنعت مسرييت يف

جتلى يف كتبه  وهذا ما ،1)ملعرفة والعلم مبركبات هذا الفعلبأدوات بسيطة تفقد مقومات ا

  .ودراساته النقدية اليت أجنز فيها إبداع القراءة للمسرح العريب وجتاربه يف القراءة املنتجة

  هذه القراءة املنتجة  ؟  فأين نلمس    

  :قراءة المنتجةال)1

منذ بداية تتبع النقد مليالد احلركة املسرحية ومسارها اهتم يف خطابه بأجواء وزمن        

فاعتربت ، ومل يويل أي اهتمام للطبيعة الرتكيبية للعرض، العرض املسرحي وكذا مدة إجنازه

قراءة املضمون أساس قراءة املسرح وكانت أول مأزق شكل بداية للنقد املسرحي العريب 

لكن وبعد ترسخ هذا املسرح داخل الفرق املسرحية، وارتبط بطبيعة املسرح  املرحلة، مرحلة (

�ƪ ǨƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�½ǂŢ�ƨȈǇƢȈǇÂ��ƨȇǂǰǧÂ�ƨȈǧƢǬƯ�ƨǔĔ�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦Â��Ä°ǂƸƬǳ¦�ƾŭ¦Â��°ƢǸǠƬǇȏ¦

لنقاد والكتاب إىل ضرورة االرتباط باملضمون، وهذا ما تبلور يف كتابات املسرح الشعري ا

�śǷƢǔǸǯ�̈®ƢȈǈǳ¦Â�ǄǠǳƢƥÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ȂƼǼǳƢƥÂ�ĺǂǠǳ¦�ƾĐƢƥ�ȆǬǴƬŭ¦�°ƢǠǋȍ�ǾƬȇ¦ƾƥ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦

واقعية تقدمها نصوص مسرحية شعرية تعتز بقوميتها وتعتز بأصالتها، ولنا يف كتابات علي 

كثري وعزيز أباضة وأمحد شوقي وعلي مردم بك وأبو بكر اللمتوين وعلي الصقلي أمحد با 

والتهامي اهلامشي اخلياري وحسن الطريبق وأمحد بن ميمون ما فيه الكفاية من النماذج اليت 

.2)قدمت مضمونا يف املسرح صار هو مضمون خطاب  النقد املسرحي العريب 

.6ص  ،2001،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،منشورات الزمن، التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -1
.90ص مرجع سابق ،،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحن بن زيدان -2
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ى قراءته املنتجة إضافة زيدان طريقا سلط فيه الضوء عل سلك الناقد عبد الرمحان بن        

الشاملة يف قراءته للرواية والشعر واملسرح ما جعله يرسخ ضبط املنهج  إىل معرفته

املبدعة للنص والعرض املسرحي كمفاهيم إجرائية لقراءة  واملصطلحات ليشغلها يف قراءته

هو قارئ خيتلف عن قارئ الرواية، إن قارئ املسرح، ( :املسرح حيث يقول يف هذا السياق

إشارة إىل  ، ففي هذا)إن القارئ العريب مضموين بامتياز( :أو الشعر، وعندما يقول أدونيس

�¦ǀǿ�Ǿǳ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�ȏ¤�ǾǸē�ȏÂ�ƨȈǼƦǳ¦�ȆǤǴȇÂ�ǲǰǌǳ¦�ȆǤǴȇ�ÀȂǸǔŭ¦�¦ǀǿ�À¢

يه النقد حسب رأي ، ومتثل املأزق الثاين وهو مأزق الشكل الذي يوجد عل1)املضمون 

غياب املنهج الذي وجدناه يف أوروبا متفاعال مع العلوم (الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف 

�Ŀ�ǺǰǳÂ���Ƣē ¦ǂǬƥ�ƢƟ°ƢǫÂ�Ƣē¦®ƢȀƬƳƢƥ�¦ƾȀƬůÂ�ƢȀƬǧƢǓƜƥ�ƢǨȈǔǷÂ�Ƣǿ°ȂǘƬƥ�¦°ȂǘƬǷÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦

اقاته ونريد أن الوطن العريب ال جند هذا النقد، ولكننا نستجلبه ونستورده وخنرجه من سي

، لقد عاش النقد زمنا طويال مع هذا املأزق ما بني الغياب 2)نضعه يف ثقافتنا العربية 

واحلضور، ما جعل املتلقي العريب متلقي نفعي يطرب املضمون ويعادي الشكل باملضمون، 

  .غري مهتم مبيكانيزمات العمل املسرحي

إن ارتباط الناقد عرب الرمحان بن زيدان بالفعل النقدي دائم العطاء واالستمرارية يف       

اإلنتاج فهو مشروع ممتد الزمن وفعل منتج حضي باالعرتاف العريب حيث تكمن قراءته 

للمسرح يف قراءته للمضمون الذي ساعده على قراءة املسرح  وتعلقه الشديد باألدبيات 

�ƢēƢȈǠƳǂǷÂ�ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦�À¦ƾȇ±�Ǻƥ�ƾǫƢǼǳ¦�¾ȂǬȇ�Ʈ ȈƷ��ȆǸƸǴŭ¦�ǾƷǂǈǷÂ�ƪ źǂƥ�ƾǳȂƫŐƥ�ǽǂƯƘƫÂ

مل تكن هذه النظرة للنقد يف مشروعي النقدي اليت دشنت به قراءايت (: عن نظرته النقدية

  .ص.ن املرجع نفسه،-1
90،91م ص .مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحن بن زيدان -2
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مستويات وبنيات أخرى تدخل يف التكوين  تقصياألوىل للمسرح سوى العملية اليت كانت 

املمارسات النقدية اليت كانت رائدة يف جتربة  األديب، واجلمايل، والتخيلي للنص، وهي

القراءة املسرحية يف الوطن العريب مع النقد علي عقلة عرسان، عبد اهللا أبو هيف، رياض 

.1)عصمت، حممود أمني العام، فاروق عبد القادر 

  :قضية المصطلح)2

يرى الناقد عبد الرمحان بن زيدان أن سبب غياب أحد أسس التأسيس احلقيقي         

للنقد املسرحي العريب هو عدم توفر معجم مسرحي يف الوطن العريب خاص بالنقد 

املسرحي، باستثناء معجم مسرحي لصاحبه باتريس بافيس املرتجم اىل العربية أو قاموس 

ملسرحي للدكتورة ملاري إلياس وحنان قصاب، أو املسرح للدكتورة فاطمة موسى أو املعجم ا

إننا مل نؤسس بعد، هذا املصطلح (:ترمجة امحد بلخريي، حيث يقول يف هذا السياق

النقدي، وأغلب ما هو موجود هو املعجم املرتجم بأشكال خمتلفة، حىت أصبحنا جند 

الذي تتحرك فيه، أنفسنا أمام مصطلحات مشرقية وأخرى مغربية تأخذ معناها من السياق 

وجند معاين كثرية، وأثناء التطبيق جند فأمام املصطلح الواحد جند ترمجات كثرية،

مصطلحات ال تستعمل يف موقعها، وهذه تعد قضية مرتبطة باملشكل املصطلحي يف جمال 

.)2النقد املسرحي 

مية يقتضي كل تأسيس نظري النظر إىل مسألة املصطلح وتوضيح ضوابطه العل         

، نظرا لغياب التأسيس النظري عند العرب )بعلم املصطلح(والنظرية التطبيقية إىل ما نسميه 

لذا تعود نشأة هذا العلم إىل الغرب، واليت خضعت جلملة من الشروط املتوفرة لتحقيق هذه 

.154، 153،ص مرجع سابق ، جتديد رؤية النقد املسرحي العريب يف كتابات عبد الرمحان بن زيدان،نعيمة احلرشي ،نور الدين اخلديري -1
97، 96ص  ،مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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النشأة، حيث جعلت تشكيل املصطلح ومفهومه جماال مساعدا للممارسة النقدية السليمة، 

وحدة لغوية، أو (الصدد يعرف الناقد عبد الرمحان بن زيدان املصطلح على أنه ويف هذا 

عبارة هلا داللة لغوية أصيلة، مث أصبحت هذه الوحدة أو العبارة، حتمل داللة اصطالحية 

خاصة وحمددة يف جمال أو ميدان معني لعالقة ما تربط بني الداللة اللغوية األصلية، والداللة 

ة، هذا املصطلح ال تتضح داللته إال خالل السياق األسلويب  الذي االصطالحية اجلديد

�ƨǳȏƾǳ¦�ŚǤƬƫ�ƢŠ°Â��̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�̈°ÂƢĐ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�À¦ȂǳƘƥ�ǾƬǳȏ®�ŚǤƬƫÂ�ǾƬǨȈǛÂ�ǽȂǴƬƬǧ��ǾȈǧ�«°ƾǼȇ

.)1تغريا تاما نتيجة لتغري النظام األسلويب

فاظ ووحدات صوتية بل هي يتضح من هذا القول أن الداللة اللغوية ال تعين داللة أل     

�Ŀ�®ƾŹÂ�ƨȈƷȐǘǏȏ¦�ƨǤǴǳƢƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ�Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǨǏÂ�Ƣǿ±ȂǷ°�ƢŮ�ƨȈƥȂǴǇ¢�Ƥ Ȉǯ¦ǂƫ�ƨǳȏ®

املصطلح  : هذا السياق الناقد عبد الرمحان بن زيدان مدلول املصطلح بوجهتني خمتلفتني

  .كقيمة واملصطلح كداللة

فهومي واجلدول املصطلحي الذي يندرج حيدد موقعه من النظام امل: أوال املصطلح كقيمة(

فيه، ويؤدي حتما حتول اللفظ من وحدة معجمية إىل وحدة مصطلحية، حىت وإن بقي 

  .الدال واحدا إىل تغيري قيمته الداللية بتغري موقعه من نظام العالمة الدالة

وحدة فتتحدد بطبيعة العالقة املرجعية اجلديدة اليت تعرف ال :أما طبيعة املصطلح كداللة

املصطلحية كاسم مشري اصطالحيا ومواضعة إىل مفهوم خاص، وال جيوز فيه االشرتاك أو 

.2)الغموض 

ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ،اشكالية املنهج يف النقد املسرحي ،عبدالرمحان بن زيدان -1 ǴĐ¦�1995 ، 152ص.
.152ص  ،اشكالية املنهج يف النقد املسرحي املرجع السابق ،عبدالرمحان بن زيدان -2
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مل ينشأ علم املصطلح  مبفاهيمه الواضحة إال يف الغرب، حيث عرف عدة تطورات 

ŉƾǬǳ¦�¿ȂȀǨŭ¦�µ Ȃǟ�ƢǸǯ�ƢưȇƾƷ�ȏ¤�®ƾƸƬȇ�Ń�ȂȀǧ�ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ ) قائمة

له قيم داللية متماسكة هلا وظيفتها يف  )نظام املصطلحات(باملفهوم اجلديد  )حاتاملصطل

  .تعريف وتسمية األشياء 

إن علم املصطلح هو العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية واأللفاظ        

حي اللغوية اليت يعرب عنها وهو العلم الذي أوكلت إليه مهمة تقنني االستعمال االصطال

حسب امليادين واالختصاصات، بتحديد القوالب واألشكال والقواعد اليت تسهل عملية 

.1)تعميم املصطلح وفرضه وهوما يسمى بالتقييس أو التنميط 

لقد كان وراء كل تطور وحتول منهجي هلذا العلم اجلديد يف الغرب مصطلحات هلا     

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƨƥȂǠǏ�½ƢǼǿ�À¢�ȏ¤���ƢǰǇƢǸƬǷ�ƢǷƢǜǻ�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƢȀƬǳȏ®Â�ƢēȂǫ

أن البحث عن هذا العلم يف الثقافة (وهذا ما يديل به الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف 

�À¢�Ǯالعربية فيه نو  ǳ̄��Ƥ ƟƢǤǳ¦�Ŀ�Ƥ ƟƢǤǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�Â¢��¾ȂȀĐ¦�Ǫǧȋ¦�ȂŴ�̈ǂǷƢǤŭ¦�ǺǷ�̧

التأسيس النظري للمصطلح النقدي، وللمصطلح املسرحي ظل تأسيسا بدون تطور، سواء 

�ǾȈǧ�ǲǤƬǌȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐƢƥ�Â¢�ǾǷȂȀǨŠ�Â¢��ǾǴǰǌƥ�Ǯ ǳ̄�ǪǴǠƫ(2.

شتغال داخل إطار اخلطاب ظلت هذه الداللة اللغوية للمصطلح املسرحي حمدودة اال     

�Ƥ ǠǐƬǈƫ�ƨǴǔǠǷ�ÀƢǷ¢�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ǞǓÂ�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦��ĺǂǠǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦�ÄƾǬǼǳ¦

�ƢȇƢǔǫ�¾ȂƷ�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�śȇȂǤǴǳ¦�śưƷƢƦǳ¦�®ȂȀƳ� ¦ǂǬƬǇ¦�¦ȂǳÂƢƷ�ƢǸǴǯ�Ƕǿ®ȂȀƳÂ�ǶȀǬȇǂǗ

  .املصطلح

.155ص  ،املرجع نفسه - 1
.156ص  ،املرجع السابق اشكالية املنهج يف النقد املسرحي ،عبدالرمحان بن زيدان -2
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الوعي الفكري  التأسيس املصطلحي يتطلب( :يشري الناقد عبد الرمحان بن زيدان أن     

واحلضاري العميق ، شريطة أن تكون الرتمجة ممكنة من تقريب معىن املصطلح إىل املعىن 

العريب عن طريق الوضع أو النحت أو التوليد، حىت نتجاوز العشوائية والفوضى اليت 

.)1حتكمت يف رواج املصطلحات املسرحية 

صطلح من عدة زوايا فهي تطرح عدة لقد تناول الناقد عبد الرمحان بن زيدان قضية امل    

�Ƣđ�ǆ Ǉƚȇ�ƨȈǧǂǠǷ�¾ȂǴƷ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ȏÂƢŰ�ǲǬǼǳ¦Â�ƨŦŗǳ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�©ȏƢǰǋ¤

قراءته اخلاصة عن طريق التفكيك واملقاربة والنقد وحتديد املفاهيم حتديدا علميا وأعطى 

بوضع لرتمجة املصطلح أمهية حيث محل املسؤولية للمجمع اللغوي العريب املهتم 

املصطلحات يف جماالت املسرح، ودعا املختصني واألكادمييني إىل االهتمام باملصطلح 

مسألة (مؤكدا أن  وتقريب املصطلح املسرحي من معناه احلقيقي، وإىل اإلخالص يف الرتمجة 

تطرح يف الرتمجة حبدة، وتطرح أيضا يف نقل املتون الغربية إىل الثقافة العربية، سواء   املصطلح 

نت هذه املتون نصوصا مسرحية أو كانت دراسات تطبيقية مما ينتج عنه تراكم مغشوش كا

يف هذه املصطلحات ويف معاين ما هو مرتجم ، فتصبح الرتمجة خيانة بامتياز لألصل 

وتصبح تلفيقا ومسخا لألصول وعندما يتم تداوهلا يف السياق العريب تصري هذه اخليانة 

.2)ة املسرح العريب خيانة من نوع آخر أثناء قراء

من الواضح أن الناقد بن زيدان قلقا بشدة على قضية املصطلح فهو ويف للغة         

ال أقصد من هذا الطرح أن ( :ويعطي لكل مصطلح حقه حيث يقول يف هذا السياق

�ǺǷ�ƢȀƬǸȈǫÂ�ƢēȂǫ�Ƥ ǈƬǰƫ�ƨǴǸǟ�ƶǴǘǐŭ¦�À¢�Ƕǿ�ǾȈǼǟ¢�Äǀǳ¦�ǺǰǳÂ��² ƾǬǷ�ƶǴǘǐŭ¦

.97ص  ،مرجع سابق ،التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -1
.97ص  ،نفس املرجع التفكري بصوت مسموع ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ǶȀǨǳ¦�ǪȈǸǠƫÂ�ǶȀǨǳ¦�ƨǨǏ� ƢǨǓ¤� ƢǼƯ¢�ƢđÂ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǺǷÂ�ȆǬȈǬū¦�ƢŮÂ¦ƾƫ

ع ض، وجيعل الناقد املصطلح النقدي يف موضع شك مادات احلياة النقدية يف مو )1النقدية 

شك من طرف النقاد العرب، فلكل ناقد اجتهاده اخلاص من حيث نقل املفاهيم 

ربية إىل الوطن العريب فمنهم من ينقل مباشرة ومنهم من يرتجم واملصطلحات املسرحية الغ

ومنهم من يعرب وكل حسب اختياراته وهلذا بقيت مادة املصطلح املسرحي حمل اهتمام 

وتساؤالت النقاد العرب، وألنه يعد من ضمن السياق العام للغة العربية املستعملة يف 

املصطلح املسرحي العريب سواء على  اخلطاب النقدي وهذا الشك هو الذي يقدم إشكالية

  .مستوى الوضع أو الرتمجة أو النقل

إن انعدام العالقة بيننا وبني التاريخ االجتماعي العلمي للمصطلحات النقدية املنقولة      

أو املرتمجة، ال يؤدي إال إىل اخللل يف هذه العالقة ليمتد إىل القراءة نفسها، وتبقى حياة 

رهينة رصيدها املوجود يف التداول، ويف احلياة الثقافية الغربية بشكل بعد ذلك، املصطلح،

��2�ǪǧÂ�ƢēƢǻȂǰǷ�ǶȈǜǼƫ�̈®ƢǟƜƥ�¦ǀǿÂ)سليم، أما مسألة نقد الرصيد إلينا فتلك هي املسألة 

  . خصوصيات اللغة ووفق جتربة مسرحية عربية وإشكالية املنهج الذي تندرج فيه

دان يف هذا السياق  أسس مقاربة املسرح حسب ما يضع الناقد عبد الرمحان بن زي       

  :جاءت به الدكتورة مسرية السباعي كالتايل

.¤ƨȈǧǂǠŭ¦�ƢȀǬƟƢǬƷ�ǞǸů�ȆȀǧ��ƢēƢƸǴǘǐǷ�Ȇǿ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ƶȈƫƢǨǷ�À -أ(

  .التحديد العلمي للنقد املسرحي العريب قبل حتديد منهجه -ب

.ن ص ،نفس املرجع -1
.160ص  ،مرجع سابق ،اشكالية املنهج ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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�ƢēƢȈǏȂǐş�ƨȈǟ¦Â�ƨȈǸǴǟ�ƨǇ°Ƣضبط املفاهيم الوصفية الضرورية لضبط جمال مم –ج 

.1)وأهدافها وحدودها 

  :جـة المنهـقضي )3

إن حركية النقد املسرحي املغريب وما تتميز به من غىن وتطور أعطت خصائص مميزة       

للمنهج النقدي عند النقاد املسرحيني باملغرب، من بني مناذج هذه احلركية، نذكر املنهج 

  .زيدان النقدي للناقد عبد الرمحان بن

�Ǧ ǴƬű�Ŀ�§ǂǤŭ¦�ǽƾȀǋ�Äǀǳ¦�ȆǠǸƬĐ¦�¾ȂƸƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�ň¦ƾȇǄǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ƥ ǯ¦Â�ƾǬǳ

�µ ǂǧ�ń¤�ƨȈǯǂū¦�ǽǀđ�©®¢�ƢǷ��§ǂǤǳƢƥ�ƢȀǯƢǰƬƷ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ǾƬǯǂƷ�¶Ƣǌǻ�ǞƦƬƫÂ�̈ƾǠǏȋ¦

حتول لقراءة بن زيدان النقدية اليت متثلت يف خمتلف املناهج النقدية، إال أن الناقد عيد 

ن أبن زيدان وبعد قراءته جلل العلوم واملناهج ومعرفته وثقافته املتنوعة استطاع  الرمحان

 - وعن املسرح –متنقال بالكتابة يف املسرح (يؤسس قراءته املبدعة بذكاء ووعي وختصص 

من درجة النقل اىل درجة العقل، ومن حدود احلرفة والصناعة اىل حدود احلرفة والصناعة اىل 

.2)حدود الفن والفكر 

 لقد عمل الناقد عبد الرمحان بن زيدان جبهد ليوسع من رؤيته وقراءته النقدية من      

  .شهده يف كتاباته النقدية اليت مارسها من خالل مقارباتهخالل دراساته املتنوعة وهذا ما ن

  :  وعليه نطرح السؤال التايل 

لدى الناقد عبد الرمحان بن وكيف تطور املنهج النقدي  -فيما متثلت هذه املقاربات ؟  -

  .؟ زيدان

.41ص  ،مرجع سابقمرآة التلقي ،الدكتور عب الرمحان بن زيدان يف  ،مسرية السباعي -1
.10ص  ،مرجع سابق ،الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات عبد الرمحان بن زيدان ،عبد الكرمي برشيد -2
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 : واالجتماعيالمنهج التاريخي -1

املقاومة يف املسرح (ان املتصفح لكتب الناقد عبد الرمحان بن زيدان املتمثلة يف كتاب       

جيد أن الناقد اعتمد على  )املغريب، التكريس والتغيري يف املسرح املغريب، أسئلة املسرح العريب

، حيث تقول الدكتورة مرية املطيع يف حديثها عن املرحلة التارخيية للتوجه املنهج التارخيي

لعل خري ما يؤرخ هلذه املرحلة كتاب املقاومة يف املسرح املغريب ( :النقدي للناقد بن زيدان

الذي يتجلى فيه املنهج التارخيي من خالل رصد التفاعل بني التاريخ كأحداث سياسية 

، ويف شهادات قدمها 1)اإلبداع كوثيقة أو صدى هلذه األحداث واجتماعية وثقافية، وبني

  )الكتابة باحلرب املغريب للدكتور عبد الرمحان بن زيدان(الكاتب عبد الكرمي برشيد يف كتابه 

متثلت قي قراءته لكتابات الناقد بن زيدان، حيث ركز الكاتب على تيميت التاريخ واملقاومة 

يف املسرح العريب يف كونه أصبح فيما بعد مرجعا لدراسة املسرح  ومن هنا تأيت أمهية املقاومة(

، مركزا يف ذلك على 2)املغريب بالرغم من كونه مل يعتمد ال مصادر، وال على مراجع سابقة 

الواقع أن الكتاب حاول دائما أن جيمع بني التحليلني، التارخيي (الظاهرة املسرحية، 

، فكان ال بد من وصف 3)الجتماعي والسيكلوجي والنقدي، وأن يزاوج بني املنهجني، ا

كان يف عنصر يخ يؤرخ للمسرح واملقاومة إذ يشرت الظاهرة مع سرد الوقائع التارخيية فالتار 

من السخف أن ( :كرمي برشيد يف هذا السياقوالزمن، حيث يقول الكاتب عبد ال الصراع

اإلبداع هو نفسه التاريخ  ندرس هذا اإلبداع بالرجوع إىل التاريخ وحده، وذلك الن هذا

(4.

.31، ص 2014، فاس ،اليليدو ،شارع القادسية ،12، برانت، مطبعة آنفو ،حول أعالم النقد املسرحي املغريب نقاد ونقود ،مرية املطيع -1
.83 ص ،مرجع سابق ،جتديد الرؤية يف النقد املسرحي العريب يف كتابات الدكتور عب الرمحان بن زيدان ،نعيمة احلرشي، الدين اخلديري نور -2
.60ص  ،مرجع سابق ،الكتابة باحلرب املغريب ،عبد الكرمي برشيد -3
  .ص.ن  ،املرجع نفسه -4
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رصد العالقات اجلدلية القائمة (لقد اجته الناقد عبد الرمحان بن زيدان من خالل         

، 1)بني األعمال املسرحية وبني نسيج احلياة االجتماعية اليت هي مصدر ومبعث احلقيقة 

لكتابات الناقد عبد ويف شهادة أخرى أدالها الدكتور الناقد حسن املنيعي من خالل قراءته 

،)من التأسيس إىل صناعة الفرجة( الرمحان بن زيدان اليت قدمها يف كتابه املسرح املغريب

اهتم الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف كتبه املنشورة التكريس  (:حيث يقول يف هذا السياق

بدراسة الظاهرة  )العريبأسئلة املسرح -املقاومة يف املسرح املغريب –والتغيري يف املسرح املغريب 

.2)من منظور فكري ثقايف اعتمادا على املنهج االجتماعي التارخيي

من الواضح أن الناقد اهتم أكثر بالصورة التارخيية للظاهرة املسرحية باملغرب دون       

انطلقت من ( :إغفاله عن اجلانب اجلمايل لألعمال املسرحية حيث يقول يف هذا الصدد

��ƨǠƳ¦ǂŭ¦�Ƥ موقعة التجربة ǴǘƬƫ�ƢĔ¢�©ƾƳȂǧ��§ǂǤŭƢƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�©¢ǂǫ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǺǷ�«ǂţ�Ń�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǸǯ¦ŗǳ¦�ǲǯ�À¢�©ƾƳÂ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ƨȈǴǸǠƥ�ƪ ǸǬǧ

لكين حاولت أن أخالف هذا حيث انطلقت من النصوص .. للظواهر املسرحية املغربية 

�ȂǏ�Ŀ�ƢȀǠǓÂÂ�Ƣē ¦ǂǫ�ƪ ǳÂƢƸǧ��Ƣē¦̄ŉƾǬƬǳ¦�ƨȈǼǧÂ� ¦®ȋ¦�ƨȈǳƢŦ�¾Ƣŷ¤�ÀÂ®�ƨȈź°ƢƬǳ¦�Ƣē°(3.

ومن هذا املنطلق ميننا القول أن الناقد قد اهتم جبمالية العمل املسرحي ما يدل على        

  .تطور املنهج النقدي من التارخيي االجتماعي إىل البنيوي التكويين

 :المنهج البنيوي التكويني-2

.5ص  ،1978،مطبعة صوت مكناس ،من قضايا املسرح املغريب ،عبد الرمحان بن زيدان -1
.115 ص ،مرجع سابق ،ىل صناعة الفرجةإاملسرح املغريب من التأسيس  ،حسن املنيعي -2
  .د 1987ول كانون األ  ،17، 20،العدد ،ديب السوريةجملة املوقف األ ،ديب احلديثقضية النقد األ: يف حوار حتت عنوان ،عبد الرمحان بن زيدان -3
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تعد هذه املرحلة حمطة أساسية تعكس جبالء تطور املنهج النقدي عند الناقد عبد      

الرمحان بن زيدان فبعد أن كان يف املرحلة السابقة يويل عناية كبرية خلارج العمل املسرحي، 

صار يف  هذه املرحلة يهتم بداخل هذا العمل أيضا من خالل دراسة مكوناته وربطها 

¾Ȑƻ�ǺǷ�Ä¢��ǞǸƬĐƢƥ  ونلمس ذلك من خالل  1)الوصف احملايث والتفسري والتأويل ،

كتابه أسئلة املسرح العريب الذي جتاوز فيه الناقد املنهج االجتماعي اإليديولوجي وطور 

اخرتت بعض النماذج (: قراءته مبصطلحات وأدوات مغايرة، حيث يقول يف هذا السياق

لعربية بأدوات مغايرة وعيون خمتلفة تراعي قراءة التجربة املسرحية ا ... :اليت أتغيأ منها

ǂǈŭ¦�Ƣđ�©¢ǂǫ�ƾǫ�ƪ¬� ... التأسيس خلطاب  نقدي بديل للسائد Ǽǯ�Ŗǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�±ÂƢšÂ

ȆǟƢǸƬƳ¦�Ȃǿ�ƢǷ�ȏ¤�ĺ®ȋ¦�Ŀ�ǂǜǼƫ�ȏ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�ĺǂǤŭ¦/ إيديولوجي، دون التعرف على

.2)امليكانيزمات اليت حتكمت يف اإلبداع 

ناقد عبد الرمحان بن زيدان مسكون اهلواجس، كثري األسئلة اليت تقتضي إننا جند ال      

وقراءة  ،)األنا(يف ضوء  )النحن(وقراءة  )النحن(وقراءة  )األنا(حضور الذات  للقراءة 

  .حيث أطلق لذاته النقدية العنان بالتحليل وتركها على سجيتها )النحن(يف ضوء  )األنا(

  :لقد أبرز الناقد يف مقاربته ثالث حماور  

احملور األول متثل يف جانب تطبيقي للنص املسرحي ككتابة للواقع ويف احملور الثاين      

جانب قدم  فيه أسئلة النقد، أما احملور الثالث فخصصه للمهرجانات املسرحية حيث يقول 

امي باملسرح، وقراءيت لبعض يندرج هذا الكتاب ضمن متابعيت واهتم( :الناقد بن زيدان

ظواهره وقضاياه وما تطرحه من أسئلة حول جتاربه وإضافاته النوعية والكيفية داخل الثقافة 

.32ص  ،مرجع سابق ،نقد ونقاد ،مرية املطيع -1
.40 صمرجع سابق ،،أسئلة املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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العربية ووسط الصراع والوعي بشروطه وحركيته وسريورته التارخيية والفنية، هذا االهتمام 

املوجود، واخلطاب جعلين أتناول قضية التأسيس للمسرح العريب، وكيف يتم جتاوز النموذج

ويف األخري فضح كل األدوات اليت تدعو إىل مصاحلة الواقع واحملافظة على  ..السائد فيه 

، ومنه فقد قدم الناقد حماور أبرز فيها طبيعة 1)الكائن املسيطر دون البحث عن املمكن 

املسرحية  املقرتح من القضايا بكتابة واعية وجدية يف الطرح، كما تناول العديد من التجارب

وأمساء املخرجني والكتاب بالنقد والتحليل، ويشري الكاتب عبد الكرمي برشيد يف هذا 

إن الكتاب يضم أمساء وجتارب وكتابات مسرحية خمتلفة، هذه التجارب واألحباث ( :الصدد

ختتلف يف أشياء ولكنها بالتأكيد تلتقي عند أشياء األشياء، وقد حاول الكتاب أن 

الداخلية، وأن يفكك عناصرها، وان خيضع للتساؤل، ويكتسب الكتاب  يكشف عن بنيتها

إىل تعدد األمساء اليت درس إبداعها، وهي  -باإلضافة إىل جدية البحث وعمقه -قيمته 

�ƢȀƬǸȈǫÂ�ƢĔ±Â�ƢŮ� Ƣũ¢(2.

لعل ما مييز املنهج البنيوي التكويين عن غريه من املناهج هي مصطلحاته واحنصاره        

اسة بنيات النتاج األديب وعالقته ببنيات جمموعة اجتماعية ومن بني املصطلحات على در 

  اخل .. اليت وظفها الناقد يف هذا الكتاب جند مصطلح الرؤيا للعامل، البنيات العتيقة، الوعي

هناك جمموعة من الضوابط والعوامل اليت ( :ويف حديثه عن رؤيا العامل يقول الناقد       

–حتكم اإلنتاج املسرحي، وتعطيه متيزه داخل التجربة اإلنسانية، وهي وجود واقع اجتماعي 

رؤيته للعامل  تارخيي حيول اإلحساس إىل حمفز إلنتاج النص األديب، وجعله خيلق وعيا له 

السائد والثابت، ويتخطى يف رصد مكونات الواقع، ويف بناء عامل جديد يتجاوز حركتهو 

.14 ص املرجع نفسه،-1
.77 ص ،مرجع سابق،الكتابة باحلرب املغريب يف كتابات عبد الرمحان بن زيدان  ،عبد الكرمي برشيد -2
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املسيطرة على احلقل الثقايف، وإذا كان املسرح ميثل وعيا تارخييا، فألنه يعترب   البنيات العتيقة

حقل التصادم، يسكنه التناقض والصراع، الفعل ورد الفعل، املوقف ونقيض املوقف، 

ادة من املتخيل، السكون والتحول، جتاوز االنعكاس للموجود والنقل احلريف للمرئي لالستف

.1)نه بناء واقع جديد مث تركيبه وصياغته خلدمة ما هو إنساين أ

إن الرؤيا للعامل ال تعين االنعكاس اآليل والنقل احلريف للواقع فالناقد من خالل هذه      

�ƾȇƾƳ�ŃƢǟ� ƢǼƥÂ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƾǏ°�śƥ�ǞǸšأاملقدمة يتضح  �Ƣȇ£°�ƢĔ¢�ŃƢǠǴǳ�Ƣȇ£ǂǳ¦�Ǻǟ�ª ƾŢ�Ǿǻ

من املتخيل، هذا ما انتبه إليه الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف توظيفه ملفهوم الرؤيا انطالقا 

للعامل فالعمل املسرحي يستعني بالشكل امللحمي الربخييت لتمثيله للعامل يف املسرح، حيث 

إذا كانت البنيوية التكوينية قد هيمنت على (: يقول الناقد حسن املنيعي يف هذا الصدد

دي الروائي والشعري، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فإن هيمنة الشكل اخلطاب النق

امللحمي الربيشيت على الكتابة الدرامية قد أثار انتباه النقاد باعتباره شكال ميثل العامل يف 

املسرح خري متثيل، كما انه يزيل االغرتاب عن املتفرج، ويساعده على أن يتخذ موقفه من 

مواصفات هذه الكتابة عهد نقاد املسرح إىل تعميق دراستهم وإلبراز . األوضاع املعيشة

حول النظرية الربيشتية الشيء الذي أتاح هلم اقتناء مفاهيم جديدة كتقنية احلاكي أو السرد 

املسرحي، وتقنية املونتاج، وحتطيم اإليهام األرسطي، ودور املمثل يف األداء، وتدخل املتفرج 

.2)سرحي يف إعادة إنتاج متخيل العمل امل

يعد مفهوم الرؤيا للعامل أهم عنصر وظفه الناقد عبد الرمحان بن زيدان يف ممارسته      

�ƾǬǼǳ¦�À¢�Ãǂȇ�ȂȀǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Äǀǳ¦�ƶȈƸǐǳ¦�ǾǻƢǰǷ�ǺǷ�¢ƾƦȇ�À¢�ƾǬǼǳ¦�ȄǴǠǧ��ƨȇƾǬǼǳ¦

.157ص  ،مرجع سابق ،أسئلة املسرح العريب ،زيدانعبد الرمحان بن  -1
.13 ص ابق،س، مرجع سيس إىل صناعة الفرجةأاملسرح املغريب من الت ،حسن املنيعي -2
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)�À¢�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƾǬǼǳ¦�̈°Âǂǔǧ�Ǯ ǳǀǳ��ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈǬƦǘǳ¦�ǾƬȈǼƥ�ƾǬǻÂ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƾǬǼƥ�¢ƾƦȇ

يكشف من املوقع االجتماعي الذي ينتج هذه النصوص ويدرس رؤيتها عرب دراسة شكل 

الرؤيا، ويبحث عن العالقة التبادلية بني النص والواقع االجتماعي، وأن يوجد العالقة 

�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¤��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǠǓȂǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ǽǀǿ�ȄǬƦƫ�À¢�µاملباشرة باإلنتاج اال Ȃǟ�ȆǟƢǸƬƳ

�̈®ȏÂ�Ǻǟ�ƨǳÂƚǈǷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨȇȂȇ£ǂǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ƾǈŸ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦

.1)النص الدرامي 

مما ال شك فيه أن الناقد عبد الرمحان بن زيدان مارس جتربته النقدية بأصالتها       

يث الطرح، وبعصرنة من حيث توظيفه لألدوات اإلجرائية، فاملشروع وحداثتها من ح

النقدي للناقد عبد الرمحان بن زيدان، هو مشروع متكامل جيمع فيه ما هو إبداعي مبا هو 

مجايل وبني ما هو تفعيل للقراءة وما هو تأصيل للنقد، مرتكزا فيه على ضوابط وقواعد 

  .كل قارئ لكتاباته ملختلق قضايا املسرح العريب  موضوعية استطاع من خالهلا أن يفتح وعي

لقد برز املنهج البنيوي التكويين يف كتابات الناقد عبد الرمحان بن زيدان حيث انصب     

اهتمامه على اجلوانب الشكلية واجلمالية يف األعمال املسرحية، ما جعله مييل أكثر إىل 

  .توظيف املنهج السيميائي

 رح إىل هذا املنهج ؟الناقد املس فكيف انتقل-

:ميولوجيسيالمنهج ال-3

ويات تكان املنهج السيميولوجي يف معناه البسيط هو جمموعة من اخلطوات واملسإذا          

لتحليل اخلطاب، ودراسة العالمات اللغوية وغري اللغوية، فإن الناقد عبد الرمحان بن زيدان 

وظف هذا املنهج حبسب رؤيته واستيعابه اخلاص، خصوصا بعد ان لعبت الرتاكمات 

.147، 146ص  ،س. م  ،اشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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دورا أساسيا يف خلق صراع أديب نقدي للرفع من (املوجودة يف املغرب والوطن العريب 

قراءة سيميائية على مستوى الكتابة األدبية والسينوغرافية، والعرض  مستوى قراءة النصوص

، ولعل أي ناقد من النقاد املسرحيني ينتقي 1)الذي يلتقي فيه النص واإلخراج مع اجلمهور 

من املنهج املعتمد يف قراءته أدوات تناسب فعله النقدي، فالطبيعة املركبة للمسرح تفرض 

ر من منهج لذا فتوظيف الناقد عبد الرمحان بن زيدان للمنهج على النقاد االستفادة من أكث

  .السيميولوجي مل مينعه من توظيف منهجه االجتماعي

إن وعي الناقد املغريب بدور املسرح االجيايب يف التغيري والتحويل جعل بعض النقاد       

املغاربة كعبد الرمحان بن زيدان يتجهون حنو تأسيس نقد موضوعي ينطلق أساس من 

املمارسة األدبية االجتماعية اليت تبلورت بفل تالقح املناهج النقدية الغربية والشرقية، الشيء 

عدة قراءات لألعمال املسرحية دعمت حتاليلها االجتماعية واإليديولوجية نتج عنه ظهور 

، فضال عن املهرجانات وامللتقيات املسرحية املغربية اليت 2)ببعض املناهج السيميائية احلديثة 

وضمن املمارسة النقدية (شكلت للنقد املغاربة فضاءات للقراءة ودراسة األعمال املسرحية، 

دواته الفنية وان يلتمس مناهجة ومفاهيمه مثل، املسرحة، أن جيد أغريب استطاع املسرح امل

الشخصية، القراءة السيميوغرافية، فضاء النص املسرحي، فضاء اللعب، ،التمسرح، الفضاء

الفضاء املرئي، الفضاء الالمرئي وغريها من املفاهيم واملصطلحات واملناهج اليت متت 

داخل لوصف الظاهرة املسرحية واليت يتم تناوهلا إال  و بشكل متأمقاربتها سواء منفصلة 

نه أ، حيث يعترب الناقد عبد الرمحن بن زيدان العرض املسرحي على 3)كعرض مسرحي 

عملية تواصل وممارسة سيميولوجية كما أنه حدث ثقايف واجتماعي تتداخل ضمنه املناهج 

.37ص  ،مرجع سابق ،نقاد ونقود ،مرية املطيع -1
.47 بني أسئلة الكتابة، مرجع سابق، ص املسرح املغريب ،حممد فراح -2
.48ص  ،املرجع نفسه -3
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كاتب عبد الكرمي برشيد ثقافية، وعلى حد قول ال-السيميولوجية مع اخللفيات السوسيو

�ÀƢǯ�¦ǀŮ��Ƣēȏȏ®�ƢȀǴƻ¦®�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�©ƢǷȐǠǳƢƥ�ŚƦǠƬǳ¦�Ǿǻ¦��ƨȈƟƢȈǸȈǇ�ƨƥƢƬǯ�¬ǂǈŭ¦�Àإ(

ضروريا البحث عن لغة مسرحية حقيقية، لغة تكون أكرب من اللفظ وأرحب من األصوات 

لقصص واإلشارات هذه اللغة ميكن ان نستخرجها من األزياء والوشم واحلناء والعمران وا

واحلكايات واالحتفال واخلط والفسيفساء واألساطري واألخالق واأللعاب واآلداب والرقص 

.1)واحلكم والعادات

 : المنهج الموضوعاتي-4

من بني الدراسات النقدية اليت مارسها الناقد عبد الرمحان بنزيدان، دراسة أعمال 

�©ƢǇ¦°®�ǾǼǟ�ƪ ǠŦ�Äǀǳ¦Â��ƾǸȈƫ�ƾǸŰ�̧ ƾƦŭ¦�ȆƷǂǈŭ¦ƨǟȂǸĐ�̈ƾǟ  من النقاد والباحثني

، حيث خصص الناقد عبد )حممد تيمد الغائب احلاضر( :من كتاب مجاعي موسوم بـض

الكتابة املسرحية وقضايا املدينة يف مسرح حممد تيمد، : الرمحان بن زيدان قراءته حتت عنوان

  .والذي طبق فيها مقاربته املوضوعاتية

برصد املوضوعات أو التيمات االساسية (ره منهج يهتم إن النقد املوضوعايت باعتبا     

الواعية والالواعية يف النصوص اإلبداعية، من خالل احلقول الداللية والصور امللحة والرموز 

، كما حيمل النقد 2)املوحية، ويوظف مفاهيم تنمي إىل أطر نقدية متعددة ومتباينة 

الرتدد املستمر لفكرة ما أو (يب ذلك املوضوعايت نفس التعريف يف احلقني النقدي والعر 

.10ص  ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،3كتاب حدود الكائن واملمكن يف املسرح االحتفايل، سلسلة الدراما النقدية ،عبد الكرمي برشيد -1
.38 ص ،مرجع سابق ،نقاد وناقد ،مرية املطيع -2
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صورة ما، فيما يشبه الزمة أساسية وجوهرية، تتخذ شكل مبدأ تنظيمي وحمسوس أو 

.1)دينامية داخلية، أو شيء ثابت، يسمح للعامل املصغر بالتشكل واالمتداد

يتميز النقد املوضوعايت بانفتاحه على مناهج متعددة يعتمد على مرجعيات فلسفية       

ومعرفية نذكر منها املاركسية والوجودية والظاهراتية كما تتوظف فيه مصطلحات ومفاهيم 

وبالرجوع اىل مقاربة بن زيدان . .. متعددة كالتيمة، الصورة، الالوعي، العرض، املوضوع

املوضوعاتية يف دراسته ألعمال حممد تيمد املسرحية واليت وقف فيها على تيمات تنتمي اىل 

الزمن، املوت، السخرية : للقلق متثلت يف معانات اإلنسان، وهي تيماتاحلقل الداليل

صورة املدينة يف كل ابداعات حممد تيمد املسرحية تبدو بتيمات ( :يقول الناقد بن زيدان

الزمن واملوت والسخرية عبثية هلا خطاب ال ميلك مفاتيحه سوى تيمد وال يدرك كنهه 

§��Ƣē¦̄�ȄǴǟ�ƨƸƬǨǼǷ�ƨǬǴǤǷ�ǂƟ¦Â®�Ŀ�ÀƢǯǂƸƬȇوأسراره إال هو كأن هذه الصورة وهذ ƢǘŬ¦�¦

��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǻȂǰǷÂ�Ƣēȏȏ®�ȄǴǟ�ȏ¤�ǲȈŢ�ȏن حقيقة هذه الصورة تفحص عن التمرد أال إ

واالنفتاح على العامل اخلارجي الذي حيركها وتتحرك فيه فتتمرد على غواية العقم الفكري 

.2)والثقايف 

يربط الناقد عبد الرمحان بن زيدان مسرح حممد تيمد باملسرح العاملي وبالفلسفة      

الوجودية والذي استطاع من خالهلا املسرحي املبدع البحث عن األشكال التعبريية فرؤيته 

إىل املدينة تفهم فقط  بربطها بالفلسفة الوجودية حيث يشري الناقد عبد الرمحان بن زيدان 

حسب احلاالت والصدمات واملتاهات والتساؤالت اليت  (د إىل املدينة يتوزع أن منظور تيم

كان حيملها معه فيستمد بقاءه يف هذا التنوع من الكتابة املشهدية، ومن احلياة املقلوبة  

.11ص  ،1989،الرباط ،بابل للطباعة والنشر ،النقد املوضوعايت ،سعيد علوش -1
.68ص  ،الغائب احلاضر ،حممد تيمد ،دراسة ضمن الكتاب اجلماعي ،الكتابة املسرحية وقضايا املدينة يف مسرح تيمد ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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كمشاهدة متالحقة ومسلسلة وفق قانون غامض يستعصي فهمه والكشف عن أسراره 

.1)تؤطر سريورة الفعل الدرامي لديه دون اللجوء إىل األسئلة الوجودية اليت 

إن هذا االجتاه الذي خاضه حممد تيمد برؤية عبثية يراه الناقد عبد الرمحان بن زيدان       

سندا فكريا له، تلك الفلسفات اليت تدعو إىل رفض النظرة التقليدية املطبوعة (نه أعلى 

¦�Śǣ�ǺǷ�Ǻǰǳ��ǞǸƬĐ و على صعيدأن على صعيد الكون، أبالتقديس لكل ما هو كائن 

اقتدار على تقدمي بديل يتم به جتاوز العقائد السائدة جتاوزا علميا حقيقيا، مما يفضي 

مبقتضى هذا النمط من الفلسفات إىل اإلحساس بالعبثية املفضية بدورها اىل الوقوع يف 

.2)مطب التمزق النفسي والضياع الروحي 

لعب دورا رئيسيا (قول الناقد بن زيدان أن تيمد ويف وصف ملهارة املسرحي حممد تيمد ي   

خرى، وذل يف نصوص أحيانا أيف حتريك هذه التيمات يف احللم أحيانا، ويف الالشعوري 

مستها األوىل هي طبيعة تركيبها القائمة على لوحات ال توجد ال يف املكان وال يف الزمان بل 

.3)يف املهارة 

 الذي مارسه الناقد عبد الرمحان بن زيدان على من خالل هذا النقد املوضوعايت      

ملنهج النفسي واملنهج قد استفاد من عدة مناهج كامن ذلك انه مسرح حممد تيمد يتضح 

إذ اللغة الواصفة اليت يوظفها بن زيدان تنتمي يف أغلبها اىل هذين املنهجني، (االجتماعي،

 - املتاهة -القهر - التمرد -رالتوت: ففيما يتعلق باملنهج النفسي جند مصطلحات مثل

-الفشل  -املعانات  -التشاؤم  -سوداوية الرؤيا  - القتامة -الضياع الوهم  - السراب

ايديولوجيا : دجنوفيما يتعلق باملنهج االجتماعي ... مل مرارة األ -الدمار الداخلي 

.72ص  ،املرجع نفسه -1
.75، 74 ص ،2014،مكناس برانت شوب ،حقيقة الواقع يف العبث ،مسرح تيمد ،حممد زيدان -2
.76ص  ،حممد تيمد الغائب احلاضر ،دراسة ضمن الكتاب اجلماعي ،الكتابة املسرحية وقضايا املدينة يف مسرح تيمد ،عبد الرمحان بن زيدان -3
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 - الصراع السياسي  - انعراجات الواقع -اخلطاب الواقعي  -وعي تارخيي  - السلطة

.1)االيديولوجية القائمة - الواقع املادي -االلتزام  -انتكاسات الواقع الصراع االجتماعي 

قضايا التجريب المسرحي : المبحث الثالث

إن احلديث عن املسرح العريب يأخذنا إىل احلديث عن املصطلحات اليت واكبت       

ميالده واستمراريته ليس من أجل دراسة مسألة التأصيل واالقتباس واالستنبات وعالقة 

ن املسرح حمكوما بتوجهات جديدة شغلت اهتمامات النقاد املسرح بالرتاث فقط بل أل

ن خالهلا العديد من األسئلة حول املعرفة وآفاق هذا املسرح الفنية والنقدية واليت فجرت م

يف سياق حتوالته اليت فرضتها طبيعة التعامل مع املسرح والتعبري بواسطته عن الذات واآلخر 

وبني احلديث عن املسرح الذي وىل خطابه (وعن ما يسعى إليه اخلطاب املسرحي العريب، 

املصطلحات، وبني املسرح الذي يبين وجوده اجلديد مع األزمنة اليت ولت مع هذه املفاهيم و 

يف خضم الكينونة العربية ضمن البعد األنطلوجي للعامل، تقوت إرادة جتديد اهليأة اليت يوجد 

عليها املسرح لالستجابة للدواعي الظرفية واملعرفية العميقة اليت حفزت املسرحيني العرب 

 صورة أخرى عن العامل السائد، وإعادة على اختبار إمكانات التجديد بالتجريب لتقدمي

النظر يف املراجع واألدوات والقيم واملعايري اليت كان بعضها أو جلها غائبا أو مغيبا عن 

، ومن بني القضايا اليت حضيت باهتمام الناقد عبد 2)املمارسة املسرحية قبل الستينات 

ريب قضية التجريب، حيث أراد من الرمحان بن زيدان أثناء قراءته العلمية لتجربة املسرح الع

   .مطبعة انفو برانت ،قضايا ومقاربات ،كادميي املغريبالنقد املسرحي األ ،مرية املطيع -1
.12، ص 2001،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،منشورات الزمن ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -2



-نموذج -الناقد عبد الرحمان بن زيدان                       الفصل التطبيقي

186

خالل هذه القراءة الوصول إىل حقائق وأجوبة أن يؤسس هلذا املفهوم متسائال عن كينونة، 

  ن هذا التجريب إبداع أم إتباع ؟ وما إن كا

  كانت رؤيته اجتاه هذا املصطلح ؟ الناقد مفهوم التجريب ؟ وكيف   فكيف عرف  - 

ومشروعه غري مكتمل، وجتربته غري تامة اهليئة ودعوة  منذ أن وجد املسرح العريب       

العاملني فيه تتنكر من أجل إعطائه مشروعية يف الوجود، أوال، ألنه مسرح ال ميلك تارخيا 

وال تراكما يتكئ عليهما أثناء احلاجة، ويرجع إليهما لالستئناس واالستفادة لكتابة نص 

اجيدية للعامل، وثانيا ألنه شكل طارئ على درامي قائم على حوار مسرحي، ينتج رؤيته الرت 

.1)الثقافة العربية إن أخذنا هذا احلكم وقبلناه مبقاييس غربية 

لقد تعدد مفهوم مصطلح التجريب عند النقاد واملبدعني العرب نظرا لصعوبة حتديده        

ن حتديدا جامعا، إذ تراكمت عرب الكثري من التجارب وما إن ختلص املسرح بالغرب م

إشكاالت هذا املصطلح، ويف هذا السياق يرى الناقد عبد الرمحان بن زيدان أن حتديد 

ملفهوم التجريب املسرحي هو مفهوم حقيقي والذي عرفه يف املعجم  )باتريس بافيس(

املسرح الذي يتخصص يف البحث عن األشكال التعبريية اجلديدة، ويف ( املسرحي بأنه

والنظر يف مكونات الفعل املسرحي، وعلى العموم فهو قليل حاالت املمثل، والتساؤل 

�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƾȇƾƳ�ǲǯÂ��̈ƾƟƢǈǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�̈°ƢƴƬǳ¦�±ÂƢƴƬȇ�Ǿǻȋ��Ä®Ƣŭ¦�®Â®ǂŭƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦

إىل نظام دائم للتجريب، وال يشغل التقنيات  -جزئيا على األقل  - جيب أن خيضع

.2)املتعارف عليها 

.73، ص اشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب، مرجع سابق،عبد الرمحان بن زيدان -1
.10ص  ،مرجع نفسه -2
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ب باهتمام الناقد والذي جعله موضوع اشتغاله النقدي يف  لقد حضي موضوع التجري       

إشكالية املنهج النقدي يف النقد املسرحي العريب، خطاب التجريب يف املسرح العريب، (كتبه 

، برزت من خالل هذه الدراسات قراءته املبدعة يف مقاربته لفعل )التجريب يف النقد والدراما

لوعي بالغرب، وتبين الروح العلمية النقدية، والرؤى التجريب وأخذ جوانب كثرية متثلت يف ا

مفاهيم  )التجريب يف النقد والدراما(الفلسفية والسياق الثقايف حيث يعطي الناقد يف كتابه 

التجريب يف املسرح العريب يف منظور املسرحيني (: لفعل التجريب يف املسرح العريب يف قوله

Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈°Ƣǔū¦�ǄȈŤ�ƨǤȈǏ�ƾǠȇ��§ǂǠǳ¦�ƨǤȈǏ�µ °ƢǠƫ�ƨǤȈǏ�ƢĔȋ��ǲƦǬƬǈŭ¦�ȂŴ�ƢǿŚǇ�

التقليد، وحترض على إقامة جتريب يقوم على التنوع اجلغرايف والرمزي للثقافة العربية وينكر 

التقليد يف املسرح، ألن التقليد حيافظ على القيم واملنظومات واملفهومات املنغلقة على 

ارسة التجريب تسعى إىل ممارسة ثورة ، إن مموعلى املؤسسة املسرحية عند العربالذات 

فكرية تبحث على فكر وعن فلسفة للفكر املسرحي لتطوير الشكل املسرحي القائم، وإقامة 

العرض وإحداث قطيعة معرفية مع منطني جمتمعيني متغرييني كل / صراعية متزامنة مع النقيض

ر بشكل هذه املعرفة يتمظه: يقدم نفسه أصال ومصدرا للمعرفة، والثاين:التغاير، األول

ليصبح صدى هلا، يقتبس من هذا األصل وهذا املصدر لتكوين خطوات التقليد اليت تشد 

.1)اىل اخللف 

إن الشك الدائم يف قراءة املسرح الذي جيعل الناقد مهووسا بالسؤال، حيدد الناقد 

  :طرح األسئلة اخلارطة القرائية يف الوطن العريب حبثا عن هويته احلداثية انطالقا من

  هل التجريب إبداع أم إتباع ؟  -     

  وفيما متثلت هوية اإلبداع يف فعل القراءة ؟ -    

.16، 15ص  ،مرجع سابق ،التجريب يف النقد والدراما ،بن زيدان عبد الرمحان -1
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إذا كان التجريب املسرحي، نصا، وعرضا، ونقدا أفقا لإلبداع، ووسيلة واإلقالع -

  ؟ ومواجهة لكل مظاهر التقليد واإلتباع، فكيف ينظر العرب إىل ماهية هذا التجريب

  وإذا كان التجريب وسيلة بنائية من وسائل التأصيل املسرحي ؟  -   

فأي تأصيل للمسرح ؟، وأي تثاقف ألي تأصيل ؟ 

 : إشكالية التأسيس المسرحي-1

جزءا خصصه الناقد ملوضوع التجريب  )التجريب يف النقد والدراما(يتضمن كتاب       

واملفاهيمي واملنهجي وعن التطبيقات يف املسرح العريب حتدث فيه عن التأسيس النظري 

اإلجرائية للممراسة املسرحية العربية، إذ ينطلق الناقد من مقدمة وصف فيها خطوط 

جتربته احلافلة بالكتابات السابقة، مستشرقة بآفاق عوامل النقد املسرحي، حيث تقوم هذه 

  :يالتجربة القرائية يف مسار التجريب على مرتكزات حددها الناقد كما يل

-�̈ŚǈǷ�ǞǷ�ƨǴǟƢǨƬǷÂ�ǪȈǸǟ�ǲǷƘƫ�ƨǴȈǐƷ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǴǟƢǨƬǷ�̈  ¦ǂǫ�ƢĔ¢�ȏÂ¢

  .املسرح عربيا ووطنيا

وهي ثانيا نظرة اختالفية، هدفها املعلن والدائم هو التحرر من املقاييس الثابتة اليت -

 .تلقى اإلبداع يف النقد وتقصيه

وهي ثالثا قراءة مؤسسة تقوم على خمزون الذاكرة وتراكمات وأسئلة قراءات -

.1)ومشاهدات وحوارات وتقبل للنص املسرحي أو العرض 

حيركها جنون مبدع وهذيان خالق وانسيابية (وباملعىن اجلمايل للقراءة املتوحشة اليت      

ذات املبدعة هلا وهي قراءة استعارية تتجاوز كل القيود واحلدود من أجل حتقيق إرادة ال

، ص 2011مكناس  ،الزيتون ،مطبعة وراقة سلجماسة ،سؤال املسرح املفتوح بني الذات واالمتدادات ،عبد الرمحان بن زيدان ،مليكـة بنمنصور -1

46.
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عاشقة ملوضوعها تنطق املسرح كما ينطقها وقراءة تقوم على مزايا الوعي الذي قدمته 

).1 نظريات علم اجلمال والتاريخ والفلسفة بكل أزمنتها وأسئلتها

إن قراءة الناقد يف هذا الكتاب مرتبطة بالظاهرة املسرحية وصفا وحتليال ونقدا يهدف       

من خالهلا إىل معرفة جديدة لعامل املسرح مبختلف قضاياه وطقوسه وهي قراءة جتريبية سعى 

الناقد فيها إىل تقدمي مشروع قراءة جديدة للتجريب يف بعديه النقدي والتطبيقي على 

يلتقي فيها خماض التمثل احلقيقي ملناهج النقد بتمثل بنيات ( واملغريب حيثمستوييه العريب 

.2)املسرح العريب ومكوناته 

يبلور الناقد عبد الرمحان بن زيدان دراسته فيما يتعلق مبوضوع التجريب يف املسرح       

غريب ، إضافة إىل بلورة األسس املنهجية للنقد املسرحي امل)اآلخر(و )النحن(العريب بني 

وأسس النظرية السينوغرافيا للعرض املسرحي حيث ينتقل سؤال األنا واآلخر إىل سؤال 

للدواعي ( :عالقة املسرح بالغرب لينصهر من سؤال اهلوية إىل سؤال الكينونة حيث يقول

الظرفية واملعرفية العميقة اليت حفزت املسرحيني العرب إىل اختيار إمكانات التجديد 

.3)صورة أخرى من العامل السائد  بالتجريب لتقدمي

لقد بدأت تتشكل حرية التجريب املسرحي يف العامل العريب منذ بداياته مع مارون         

النقاش بعد أن انفتح الوعي ملكونات اهلوية والذات العربية، ما جعل الناقد عبد الرمحان بن 

هوية املمارسة النقدية  زيدان يشكل قراءة تأسيسية للمسرح العريب حيث عمل على جتديد

أرى أن النقد املسرحي ال يغتين بالتقليد وال ( :بأصالتها العربية حيث يقول يف هذا السياق

إن املطلوب هو تأسيس للمصطلح النقدي العريب، وفتح يغتين برتديد ما قاله اآلخرون،

.7 ص ،مرجع سابق ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان ،ينظر -1
.10ص  السابق، املرجع ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -2
.12ص  ، هنفسمرجع  -3
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مناهج لتأسيس حوار حقيقي مع العلوم اإلنسانية ، ومتثل ما لدى الغرب، وما يف تراثنا من 

.1)قراءة بصوتنا وبلغتنا وبفلسفتنا املنفتحة على العامل دون ان تصري ابتذاال قاتال بالتقليد

يعترب التجريب املسرحي العريب وعيا للذات مضادا لآلخر، فرغم تأثر املسرح العريب 

واجلزر، بني املتقبل بالغرب ما أنتج عالقة غري متكافئة تضع املوقف العريب املسرحي بني املد 

واملستورد ، إال أن هذا الوعي مل يفصل العالقة كال ألن التجريب كما يشري الناقد بن 

ال يقوم على تثاقف وحوار احلضارات والثقافات والفنون (: زيدان يف قوله أن التجريب

سيكون حتما جتريبا حمكوما عليه بالتثقف والتكرار والتقليد، لغاب الوعي الضدي الذي

.2)يضبط عملة التثاقف 

إن أساس التأصيل هو ما يربز االختالف عن اآلخر يف التجريب املسرحي وهو ما         

يؤكده الناقد الكاتب عبد الكرمي برشيد حيث يرى أن التجريب هو جتريب للتأسيس وهذا 

دان يف ، وهذا ما يؤكده الناقد عبد الرمحان بن زي3)ميكن أن منيزه عن التجريب يف الغرب 

االختالف يف التجريب املسرحي هو أساس التأصيل، لذلك فالتجريب املسرحي العريب (أن 

�́ ǂŢÂ��ƾȈǴǬƬǳ¦�µ °ƢǠƫ�ƨǤȈǏ�ƢĔȋ�ǲƦǬƬǈŭ¦�ȂŴ�ƢǿŚǇ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈°Ƣǔū¦�ǄȈŤ�ƨǤȈǏ�ƾǠȇ

، وهذا ما يعين أن 4)على إقامة جتريب يقوم على التنوع اجلغرايف، والرمزي للثقافة العربية

يف النموذج املسبق ومواجهة كل منوذج (اقشة إشكالية التجريب يف املسرح العريب هي من

.5)آخر متشكل ومكتمل 

.05ص  ، التجريب يف النقد والدراما، مرجع سابق،عبد الرمحان بن زيدان -1
.20ص  ،مرجع سابق ،اشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -2
.105ص  ،مرجع سابق ،عبد الكرمي برشيد -3
.15ص  ،مرجع سابق ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -4
.17 ص ه،مرجع نفس -5
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يعترب الناقد عبد الرمحان بن زيدان التجريب وسيلة من وسائل احلداثة وممارسة للحرية      

ممكنات كواحبها حتقيق لل التجريب يعد ممارسة لفعل احلرية اجتاه خمتلف(: حيث يقول أن

علها وسيلة من ، فهي حرية التعبري وإعادة التفكري هذا ما جي1)اإلبداعية للذات العربية 

وسائل احلداثة، ما يربز دور املسرح الغريب يف حتفيز املسرح العريب للسري إىل أفق التطور 

واالنتقال من الشكل التقليدي إىل الشكل احلداثي، وهذا ما جعل الناقد يعرض مراحل 

¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ń¤�ƨȈǘǇ°ȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦��ƢēƢȈǏȂǐş�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ�¦±ŐǷ�¾ȂƸƬǳهذا 

الكالسيكية إىل املرحلة الرومانسية مستعرضا يف ذلك عالقة النقد باألدب من خالل إظهار 

تلك العالقة بني النقد األديب، والنقد املسرحي، حيث تبلورت مناهج نقدية عدة متثلت ما 

عي واملنهج التارخيي واملنهج البنيوي ومناهج العلوم اإلنسانية  بني املنهج االجتما

كاألنرتوبولوجيا والسيميولوجيا والتحليل النفسي فكانت هلذه املناهج تأثري وبصمات 

واضحة يف النقد املسرحي وحتليل الظاهرة املسرحية، فتطور العمل املسرحي من الكتابة إىل 

التجريب يف ( يف املنهج النقدي املسرحي يف كتابهاإلخراج جعل الناقد يطرح إشكالية تعر 

، حيث حاول يف هذا الكتاب معاجلة العديد من القضايا يف مستويات عدة )النقد والدراما

متطرقا فيها إىل موضوع التجريب يف املسرح العريب وإىل موضوع النقد املسرحي الغريب 

املسرحي إضافة إىل دراسة بعض منتقال إىل قضايا التأسيس النظري لسينوغرافيا العرض 

  .التجارب العربية

لقد نظر الناقد يف هذا املوضوع من زاوية كشف عالقته بوسائل االتصال وعالقة        

بلورة نقدي مسرحي أو نقود مسرحية نوعية ومتنوعة يتنوع (النص بالعرض ما يؤدي إىل 

.22 ص ، مرجع سابق ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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ري للسينوغرافيا أشار ، وعن قضية التأسيس النظ1)مكونات احلدث املسرحي ومجاليته 

السينوغرافيا اجلديدة ، مقابل السينوغرافيا التقليدية اليت كانت سائدة يف الشعرية  (الناقد أن

الكالسيكية القائمة على مفهوم الزخرفة املسرحية الثابتة، قد أدت إىل تأسيس فلسفة 

ديثة املتطورة جديدة عن الفضاء املسرحي مبعناه املعاصر يف ارتباط مع التكنولوجيا احل

�°ƢǸǠŭ¦Â��ÀƢǰŭ¦�ǶȈǸǐƫÂ�ÀȂǴǳ¦Â��̈°Ƣǻȍ¦Â��©Ȃǐǳ¦�©ƢǇƾǼđ�ƢǇƢǇ¢�ƨǬǴǠƬŭ¦Â ... مع كل

.2)من جوردن كريج، وادولف أبيا، وتربنس كراي 

عاجل الناقد جتربة كتابة املسرح الشعري مبظهريها، مظهر الكتابة املسرحية الشعرية، 

ينتقل بعد ذلك إىل دراسة جتربة الكتابة عند توفيق احلكيم ومظهر الكتابة املسرحية النثرية ل

من خالل ثالث مستويات متثلت يف التجريب، التأصيل واألدرمة، كما اشتغل يف هذا 

الكتاب على األسس الفنية واملنهجية للتجربة اإلخراجية للمخرج املصري والذي اعترب 

  . يف اإلخراججتربته حمطة اسرتاتيجية لصناعة الفرجة برؤية جديدة 

كانت   "التجريب يف النقد والدراما"إن كل هذه اإلشكاالت اليت طرحها الناقد يف كتاب   

أطروحات سجلها بتحليل مناذج نظرية ومنهجية، اتضح من خالل رصد الناقد لقضايا 

التجريب يف النقد والدراما، بلوغ حد من النضج نظرا لتقاطع املناهج احملللة للظاهرة األدبية 

ا فيها املسرحية جتمعت يف قالب تركييب يقوم على التحليل والتفكيك والنقد ونقد النقد  مب

  .اخل.. كما انه منهج متفتح على مجيع النوافذ املعرفية بالفلسفة واللسانيات والتاريخ 

 :خطاب التجريب ومساءلة المسرح العربي-2

.88ص  ،مرجع سابق ،التجريب يف النقد والدراما ،عبد الرمحان بن زيدان -1
.مرجع نفسه ، ن ص-2
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تتمحور أسئلة الناقد حول تطور واقع املسرح العريب بني التأليف الدرامي واإلخراج        

وانعكاسه على احلركة النقدية املسرحية انطالقا من تلك التجارب التجديدية اليت شاهدها 

الناقد يف الكثري من املهرجانات متابعا مسرية املسرح العريب بنصوصه الدرامية وجتاربه يف 

اج وخبصوصياته النقدية حول اإلبداع والتباع فيه ما أثار انتباه الناقد حول تعدد اإلخر 

املسارح يف الوطن العريب وتعدد الكتابات وأساليب اإلخراج، وينطلق من هذا السياق يف 

التجريب يف هذا املسرح جتارب ال ميكن حصرها أوال أو حتديد موضوعها يف (قوله أن 

احد، ألن مشارب الثقافة املسرحية العربية فيه متنوعة املصادر، أطروحة واحدة، أو ملمح و 

 أومتباينة املنطلقات واخللفيات  والوظائف ، ألن مرتكزات الكتابة املسرحية العربية قد بد

إلجابة اجلاهزة، وحول األشكال ا ت تنطرح أسئلة جديدة حولتغيريها وجتاوزها عندما بدأ

بإلغاء الثابت،  –السائدة حول املسرح املوجود الذي مل يعد مربرا للبقاء بعد السبعينات 

.1)وما خيلفه من سكون يف اخلطاب ودالالته 

لقد تتبع الناقد عبد الرمحان بن زيدان بكل وعي شرائط ومكونات هذا املسرح وهو       

كك فيه أولويات املسرح وبين من حركيته ومن إبداع رؤيته فحيث يعيش زمن التجريب، 

عمد فيه إىل مناقشة أهم املصطلحات والقضايا واألطروحات املوحدة  كما ،وموقفه

للمسرح العريب وعدم ضبط املصطلحات النقدية أدخلت الناقد يف مغامرة الكتابة يف املسرح 

الذي يعطي (رية مفعمة باالختالف العريب وعالقته بالرتاث، ما وضعه أمام اهتمامات كث

لكل جتريب أكثر من مسة، وأكثر من داللة حىت تصري أبعاد التجريب معرفية وفنية ومجالية 

.2)وإيديولوجية كلها تنصهر يف بناء النص إلنتاج خطابه اخلاص لغويا وبصريا 

.6 ص ،1،1997ط ،مكناس ،مطبعة سيندي ،خطاب التجريب يف املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -1
.8ص  ، مرجع سابق، خطاب التجريب يف املسرح العريب ،عبد الرمحان بن زيدان -2
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خل الناقد عبد يعد التجريب من أهم املراحل املعروفة يف تاريخ البشرية، لذلك فقد د

الرمحان بن زيدان يف جتربة جديدة واسعة وشاملة اشتغل فيها على املسرح املغريب واملسرح 

طرح من خالهلا أسئلة حول اهلوية والتأسيس والتأصيل، ويعد هذا العريب تنظريا وممارسة،

ه إىل الطرح قفزة نوعية يف رؤية الناقد من مساءلة املسرح العريب يف إطار تأسيسه وتأصيل

اهلوية والتأسيس والتأصيل رح العريب حيث انسجم هاجس أسئلة مساءلة التجريب يف املس

  .يف كتابه خطاب التجريب يف املسرح العريبالفكرية اليت تدعو إىل الرتاث  مع الكتابة

ىل اجلدة و تطوير املفاهيم وتشكيل الوعي إلعل الناقد خالل طريق حبثه كان يسعى        

لذا وقف  نة ليتولد اإلبداع بفعل التثاقف،على العامل اجلديد الذي حياور كل األزمباالنفتاح 

هم املكونات الرتاثية اليت سامهت يف تأسيس التوجه أالناقد عبدد الرمحان بن زيدان على 

إن كتاب خطاب التجريب يف  (:ويف هذا الصدد يقول عبد الكرمي برشيد املسرحي املغريب 

، ال أقول يف جتربة عبد الرمحان بن زيدان ، ولكنه مرحلة مرحلة أخرى املسرح العريب ، هو

أساسية يف تاريخ املسرح العريب ، وهو ميثل آخر صيحة وصل اليها املسحيوت اآلن يف آخر 

حركة وراهنية ، على أكثر األسئلة  ، فهو يقبضوبالتايلدورات امللتقيات واملهرجانات 

.1)باالنسان العريب  أكثرها ارتباطا باملوروث، و باملعيش اليومي وأكثرها عالقة

.قضايا التنظير المسرحي:المبحث الرابع

  :إشكاليات التنظير.1

، ملية من بعض التجارب املسرحة العايستمد مقدمات  زالرغم أن املسرح العريب ال      

إال أنه الزال يبحث وينقب يف الرتاث العريب من أجل تأصيله يف الثقافة العربية كممارسة 

.43عبد الكرمي برشيد، الكتابة باحلرب املغريب، مرجع سابق، ص -1
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، وقد واكب هذه املمارسات رفضها من قبل اجلماعات املسرحية مسرحية ميكن قبوهلا أو

، الشيء الذي جعل من التجارب العربية تابة نقدية تتبعت مسارها وحركتهااملسرحية ك

  .ل النقد العريب إىل البحث والدراسة تتعدد وتتنوع لتخو 

افع أن الكتابات النقدية اليت تد (ويف هذا الصدد يرى الناقد عبد الرمحان بن زيدان      

تقرأ  ، والتعريف باملوروث كانت متقيدة باملنهج التارخيي وهيعن الظواهر املسرحية العربية

وقد كانت  . ���ƢȀǴǌǧ�ĿÂ�ƢȀƷƢų�Ŀ��ƢēƢȈƦǴǇ�ĿÂ�ƢēƢȈƥƢŸ¦�Ŀاملمارسة املسرحية العربية

كتابات سلمان قطاية، والدكتور حممد يوسف جنم، وعلي عقلة عرسان، و الدكتور حسن 

املنيعي، والدكتور علي الراعي ذات توجه أكادميي يراعي شروط النتاج كموضوع ثقايف له 

.1)عالقة وطيدة مبا هو فين 

ال الناقد عبد الرمحان بن زيدان بقضية هوية املسرح العريب و بتلك البيانات إن انشغ     

والنظريات املسرحية من خالل معايشته داخل حقل احلركة النقدية املسرحية العربية هو ما 

ب صاغ فيه موضوع حبث جعله جيمع مالحظاته واستقراءه ملوضوع التنظري وقضاياه يف كتا

يف شكل فريد من نوعه مل تسبق "املسرحي من البداية إىل االمتداد  قضايا التنظري"  عنونه بـ

�ƢȀƬǫȐǟÂ�Ƣē¦°¦ȂƷÂ�ƢēƢȈǏȂǐş���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǲƳ�ǾȈǧ�¾ÂƢǼƫ��ƨǬƥƢǇ�Ǿǳ

بالغرب وتأثري هذا األخري عليها، دخل عليه الناقد بكل جرأة يف ارتياده ملا هو غري مطروق 

  .واقتحامه ملا مل يقتحم من قبل

جل أيهدف الناقد من خالل هذا البحث إىل خلق التواصل احلقيقي مع املسرح من       

فهم وتفسري مكونات الثقافة العربية و الكشف عن جذورها جبدل يرسم آفاق جديدة خيرج 

�ń¤�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¾ÂƢƷ�ƾǫÂ�ƨȈǻƘƬǷ�̈ ¦ǂǫ�Ŀ�¿Â±Ƙŭ¦�ǾǠǓÂ�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ)  إعادة ترتيب

-
7، ص 1992، مطبعة احتاد الكتاب العرب ، االمتداد إىلقضايا التنظري للمسرح العريب من البداية  ،عبد الرمحان بن زيدان1
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��ƢǬǼǳ¦�©ƢƥƢƬǯ�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�©ƢƷ��¬ǂǈŭ¦�¦ǀŮ�ǺȇǂǜǼŭ¦Â®بربط الطرو  –رح النظرة إىل املس

على  بية ككل، بعيدا عن نتاج قائموهو يبحثون له عن آفاق ذات صلة بالثقافة العر 

االكتساب، واالقتباس، قريبا من رؤيا مسرحية متميزة يف الكتابة واإلخراج والتمثيل 

ية ال تتعرف على املعروف وتقبل به، ولكنها تطمح إىل والتذوق، رؤيا تنهض على ثورة مجال

.1)كشف ما مل يتم كشفه بعد

وتلك الفروقات املوجودة بني  جمال التنظري املسرحي العريب إن الرتاكمات النوعية يف     

اجلهود وكذا تباين املنطلقات واختالف األهداف هي ما دفعت الناقد عبد الرمحان بن 

زيدان إىل البحث يف هذا املوضوع والتعمق فيه ليتبني له بعد قراءة جل تلك النظريات 

وهي . ǶđƢوجود أطروحات مركزية توجه اهتمام املنظرين وتأخذ بألب(: والبيانات حسب قوله

أطروحات غالبا ما تتفق يف النظرة الكلية وختتلف يف تكوين عناصر الرؤيا وهذا يف رأينا 

اليت غالبا ما تكون  –راجع إىل االختالف والتنوع يف القراءة لوضعية املسرح العريب 

.2)مشروطة باألدوات اإلجرائية،والرتسانة املعرفية اليت ميلكها كل منظر 

إىل بابني كل باب يضم ثالث  سم الناقد عبد الرمحان بن زيدان حبثه هذاهلذا فقد ق      

، حيث حتدث يف الفصل األول عن قضية النهضة العربية و عن هوية  املسرح العريب فصول

وتطرق يف الفصل الثاين إىل إشكالية التنظري للمسرح العريب حيث خصص يف هذا احملور 

العامل وجاك بريك وحسام اخلطيب والكتابات  مناقشة آراء بعض الرواد كمحمود أمني

التنظريية لكل من توفيق احلكيم وعلي الراعي وتلك البيانات التأسيسية يف الوطن العريب  

إخل ، كما انتقل يف الفصل الثالث إىل رصد .. كبيانات مجاعات املسرح االحتفايل باملغرب 

.11ص . ، املرجع السابقعبد الرمحان بن زيدان قضايا التنظري للمسرح العريب من البداية اىل االمتداد-1

-
.12ص نفسه، مرجع 2
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يث عن اجلماعات املسرحية العربية أسئلة التنظري يف كتابات النقاد املنظرين ليأخذ احلد

  .والتجربة التنظريية جزءا كبريا من البحث يف الباب الثاين

¦�ĺǂǣ�ŚƯƘƫ�®ȂƳȂƥ�ÀȂǧŗǠȇ�ȏ�ǶĔ¢�Ƕǣ°�ǺȇǂǜǼŭ( :ليصل يف األخري بنتيجة مفادها أن       

ŃƢǠǳ¦�Ŀ�̈ƾƟ¦°�ƨȈƷǂǈǷ�§°Ƣš �ǺǷ�¦Â®ƢǨƬǇ¦�ǶĔ¢�ƾȈǯȋƢǧ��ǶȀƷǂǈǷ�ȄǴǟ . وهذا دليل على

أن االنفتاح على اآلخر قد أخذت حتدده ضوابط عديدة منها االستيعاب والنقد 

.1)واإلضافة

هو تشكيل هوية متيز  الرمحان بن زيدان من التنظري يف رأي الناقد عبد إن اهلدف       

، حيث املسرح العريب عامة واملسرح املغريب باخلصوص للخروج من هيمنة الشكل الغريب

وضع قواعد جديدة وفق تصورات معينة ورؤية للعامل تعكس ( :نهأيعرف الناقد التنظري على 

، كجماعة 2) جمموعة الطموحات واملشاعر واألفكار اليت تضم أعضاء جمموعة أو فرقة

 يتغري ومل ال ميكن أن يغري ما دام هو نفسه ملأن املسرح (املسرح االحتفايل اليت ترى 

، إن املسرح عالقة اجلدلية بينه وبني اجلمهورالواقع العريب، ومل جيسد اليتجاوب ويتفاعل مع 

�Â¢�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ń¤�» ƾȀȇ�Äǀǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ȃǿ�ǾǼǟ�ª ȂƸƦŭ¦

�ǺǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦Â�ÀƢǈǻȎǳ�°ƢƦƬǟȏ¦�ƾȈǠƫ�ƨȈǬȈǬƷÂ�ƨǼȈƬǷ�ǄƟƢǯ°�ȄǴǟ�ƢȀǈȈǇƘƫ�̈®Ƣǟ¤

يريد أن يفرض تقنياته وأدوات احتوائه  -تغرييب –كل مشروع العريب لتكسبه هويته بذلك  

.)3على الثقافة واهلوية العربية 

16، ص  مرجع سابقعبد الرمحان بن زيدان قضايا التنظري للمسرح العريب من البداية اىل االمتداد ، -1
104، ص مرجع نفسه  -  2
289مرجع سابق، ص ىل االمتداد، إعبد الرمحان بن زيدان قضايا التنظري للمسرح العريب من البداية  -  3
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خلق مسرح (جل أإن االحتفالية كما يراها الناقد عبد الرمحان بن زيدان جاءت من      

عريب ال يعرف التكرار أو االستنساخ الرديء من التجارب الغربية أو غياب السؤال النقدي 

.1)ك الفين والتعامل املستوعب للفروقات املوجودة بني احلضارتني العربية الغربية واإلدرا

 : "زنوبيا في موكب الفينيق"توظيف التراث الفرجوي في مسرحية. 2

صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة جبمهورية " نصوص مسرحية"ضمن سلسلة     

يف طبعتها الثانية من تأليف الناقد والكاتب " زنوبيا يف موكب الفينيق"مصر العربية مسرحية 

عبد الرمحان بن زيدان فقد أصدرت أول طبعة يف فاس حيث خاض الناقد يف خالل هذه 

ملسرح العريب مبداراته ، واليت تطرق فيها إىل مواضيع ااملسرحياملسرحية جتربة التأليف 

، املختلف واجلديد يف شكله اجلديد ، بتجاربه وثوراته يف شكله ويف مبناه لبناءوإكراهاته

اليت " زنوبيا يف زمن الفينيق"جاءت الرغبة يف حتقيق هذا املختلف لكتابة النص املسرحي 

عبارة عن ذاكرة حية انقدحت معانيها ( :ƢĔ¢�À¦ƾȇ±�Ǻƥيصفها كاتبها الناقد عبد الرمحان 

من دهشة اللقاء مبوضوع مجعت عناصره، وأفكاره، وانفعاالته، وتأمالته من أعماق النسيان 

، والتذكر يصري رغبة، والرغبة تصري إصرارا على والالشعور حيث اجلهل يصري تذكرا والشعور

.2)اإلصرار كي يكسر طوق الصمت 

كتب نقدية وتنظريية نعتربها مرجعا الناقد عبد الرمحان بن زيدان من   إن ما قدمه       

أساسا ميكن انتهاجه كنظرية يف املسرح العريب، إال أن الناقد مل يكتف بالنقد هلذا املسرح 

العريب بل أراد خوض جتربة التأليف املسرحي من خالل هذا النص املسرحي الذي  جيمع 

بني ما هو متآلف وما هو متنافر، بدءا من سؤال الغموض وصوال إىل جواب بني املتناقضا، 

285مرجع نفسه ، ص -1
2

.7ص .2008فاس . الليدو . برانت –مطبعة أنفو . "زنوبيا يف موكب الفينيق"مسرحية . عبد الرمحان بن زيدان -
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الوضوح يف لغة شعرية درامية بدالالت قوية، مستحضرا تارخيا جميدا للشعر واملسرح من 

  . أجل تأسيس مرجعية فكرية اعتمادا على األسطورة يف لغة إحيائية رمزية

فكان ال بد من توفري متناقضات حتقق  وألن أي مسرحية ال ختلو من عنصر الصراع       

هذا الصراع، لذا اختار الكاتب ثيمة اخلري والشر كصفات متيز شخصيات نصه املسرحي 

نظرا ألن هذه الصفات تتوفر يف كل زمان ومكان، فأعطى مسة اخلري لكل من شخصية 

طى لشخصية وأع" زنوبيا"الرماد، وكذا ملكة تدمر  الطائر األسطوري املنبعث من "الفينيق"

مسة الشر ألنه اخلصم النقيض وبينما حيضر هذا الشر يف الصراع املسرحي فالشك " الدمية"

كاملكر، والنفاق، واإلمهال،(أن الصفات السيئة اليت تتولد منه تكون هلا مكان يف النص  

كاإلميان بالقدر، (كما حيضر يف اجلهة املقابلة من اخلري صفات محيدة   )واخلداع

.)، والتحدي واملبادئ والقيمواإلخالص

ال يعطي الكاتب بن زيدان زمانا حمددا يف النص نظرا ألن هذا الزمان قابال للتجدد     

وحيضر يف كل األحداث ومثل املكان بتلك املدن واحلواضر اليت تشهد حصارا واستعمارا، 

ت نفسية فكما عاش الكاتب الواقع املر طبقه على النص املسرحي بكل انفعاالت وحاال

تعكس صدق وإحساس الكاتب ملا يسرده يف النص من التاريخ  واألسطورة الذي عاش من 

جوا من القلق تبني منذ بدايته من خالل تلك االرتباكات اليت توزعت يف النص عند 

لتنتهي خبيبة أمل بعد فشل املشروع التارخيي العريب بسبب ضياع " زنوبيا"و" الفينيق"البطلني 

تقبل واملدينة اليت تعد لغزا هلذه املسرحية وتشكل مفاتيح املدينة تطلعات الغىن مفاتيح املس

  :والثراء الفاحش وحب السلطة واملال كما يتضح يف احلوار التايل
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إذا أعطيناه املفاتيح، أو اسرتّدها مع أتباعه، ورفعنا احلصار، وسّرحنا املساجني :الدمية(

 .سنفقد سيطرتنا على املدينة

.نفقد أبواب اجلّنة والنار:العراف

  .والغربة اليت تصري ماال وسلطة. نفقد بيت املال: الدمية

.نفقد آبار الذهب األسود، ومعامل تكرير وتصفية هذا الذهب:العراف

1).والثورة السمكية: الدمية

إن داللة املفاتيح ال ختص مكانا معينا أو مدينة واحدة فقط، بل ختص الكثري من 

العربية، اليت متيز حكامها بالغطرسة واجلربوت وعشق املال لذا يعترب هذا األخري  املدن

�ƢǷ�¦ǀǿÂ�² ƢǼǳ¦�ȄǴǟÂ�Ƕǰū¦�ȄǴǟ�ǶēǂǘȈǇ�Ŀ�ƨǼȇƾŭ¦�ȄǴǟ�ǺȇǂǘȈǈŭ¦�ǽƾǸƬǠȇ�Äǀǳ¦�¬ƢƬǨŭ¦

  :التمسناه من خالل ما جاء به الفينيق على لسانه فاضحا أسرار املدينة

  املال ما يكفيك؟ال حتلم وسأعطيك من : الدمية(

  .ال أحد منكم حيتفظ باملال بعد اختالسه: الفينيق

.لك نصيبك من الودائع والذهب األسود والّدانات والياقوت واملرجان واألسهم:الدمية

  ماذا تعبدون؟ ومن يكون معبودكم؟: الفينيق

  .تأتباعنا من كل األلوان واألمصار يأتون ألخذ نصيبهم من الغنائم إال أن: الدمية

  ... ألن املتسولني يصلون قبل وصول املال: الفينيق

  وأنت ماذا تعبد؟: الدمية

28ص .مرجع سابق.  "زنوبيا يف موكب الفينيق " مسرحية. عبد الرمحان بن زيدان -1
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أعرف أّن لك من املال ما جيعلك مثال طول ... أعرف... أنا ال أعبد املال: الفينيق

  .حياتك

.مبايل أغّري عاملك:الدمية

  .يا رئيس حزب األغلبية يف بالد الواقواق. وبأحالمي أواجه مكرك: الفينيق

.أحالمك ستدّمرك:الدمية

  .وتدمرون من أحب. إنكم تدمرون روحي يف املدينة: الفينيق

لنا مفاتيح مدينة تدمر وبغداد والقاهرة ومكناس وفاس ومراكش والقدس وبابل : الدمية

).1وطرابلس

لعل هذه احلوارية املناقضة بني الدمية والفينيق هي ما تربز لعبة التمثيل واملكر       

يدور  ، فهذه الثيمة اليتحتيال اليت شاعت يف الوطن العريبوالسخرية وحاالت النصب واال

واليت تبدأ بسرقة مفاتيح املدينة احملاصرة هي اليت كشفت عن  ،حوهلا النص الدرامي املقدم

�Ƥتاع الذي عاشه الوطن العريب من خالل كبت احلريااسباب الضي ȇǂǤƫÂ�Śƴē�Â��

املفكرين واملثقفني وحماربة الفكر والقضاء على عناصر التجديد والتغيري كما هو مبني يف 

  :احلوار التايل 

  .لقد جعلنا لكل جدران املدينة آذان. ال ختف) حبزم: (الدمية(

  .ءاتوبدأنا يف تعطيل العقول والكفا: العراف

  ...وجعل الناس: الدمية

(العراف   .دون ألسنة) ُمكّمال:

48، 47ص ،مرجع سابق، "زنوبيا يف موكب الفينيق " مسرحية ،عبد الرمحان بن زيدان -1
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  .ودون عقول: الدمية

يشري إىل الدمى املعلقة يف . (سخريتك السخيفة تفسد متعيت حبضوري بينكم: العراف

  .)اهلواء

  وما العمل؟: الدمية

  .حماصرة كل من خيرج على القانون وحماكمته: العراف

  كيف؟: الدمية

  .التحريض املذهيب زادت شعبيتهزعيم : العراف

  .وزادت كراهيته لنا: الدمية

  وما العمل؟: العراف

1 ).نلقي القبض على هذا الزعيم: الدمية

مل يفضح الكاتب من خالل لسان الشخصيات أسرار املدينة فقط وسياستها بل         

املدينة إىل حاهلا إلرجاع " الفينيق"أعطى حلوال ونتائج باللغة الشاعرة اليت حيملها البطل 

وحقيقتها، فللكلمة قوة وداللة يف التأويل لرمز احلرية والتحرر، رمز الفكر والتأمل، فالكلمة 

سالح خياف منه احلكام واملسئولون فيلجئون إىل كل وسائل املساومة والرتغيب من أجل 

اكم او القضاء على الكلمة وإخفاءها ،لذا جاء احلوار على لسان الدمية اليت متثل احل

  :كالتايل " الفينيق"الوكيل الذي يلجأ للمساومة مع البطل 

  .إذا أعطيتنا صمتك سنعطيك عفوا كامال: الدمية(

  وإذا تكلمت؟: الفينيق

26 صمرجع سابق، ، "زنوبيا يف موكب الفينيق " مسرحية. عبد الرمحان بن زيدان -1
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  .أصمت وسنعفو عنك: الدمية

  .وبعد العفو: الفينيق

.1 ).نرتكك تغادر املدينة: الدمية

كما جسده الكاتب هو رمز احلرية والتحدي والفكر والوعي، الشيء " الفينيق"إن        

الذي مييز الكاتب يف كتابته الواعية وفكره املتزن ، فرمز املثقف يعد هاجسا مضرا 

عيق طريقهم ألصاحب احلكم والساسة املسيطرة على املدينة فهو مصدر إزعاجهم، إذ ي

فيسعون بتهكمهم و  اء أهل الفكر والثقافةبالنقص إز  فهم يشعرونومينعهم لذة السيادة 

 .سالم كما سبق وذكرنا يف احلواراتإرغامهم املفكرين على االست

ه نأيف جتربته املسرحية يتضح لنا جليا  املؤلفلغة و من خالل مالحظتنا ألسلوب       

، فهي املسرحياتخصوصية متيزها عن باقي ، لتأخذ املسرحية يكتب حبظور رؤيته النقدية

ƚǈǳ¦�ǆ¦¾مسر  ƳƢđ�ƨǻȂǰǈǷ�ƨȈƦȇǂš �ƨȈƷǦ ǳƚŭ¦�ǲǠǳÂ�� كان حريصا    امتخصصا كونه ناقد

، فتوظيف الرتاث من خالل متميزة يصب فيها معرفته وثقافته ليحقق كتابةكل احلرص 

بن زيدان عبد الرمحان املؤلف والناقد اطالع ىل التاريخ يدل على ع إاألسطورة والرجو 

وحتقيقا مجاليا يعطي لونا خاصا مبعاجلة دقيقة ليقوم  ةعدعلى مرجعيات واستناده 

  .تهللمسرحي

، من خالل النقد والتنظري اإلبداعية والقوية تعكس متكنه املسبق هلالغة املسرحية إن 

يف النص ، وإضافة إىل ذلك فهي لغة شعرية أضفت تأليف املسرحيال ةان سبقا جتربلذال

1
50 صمرجع سابق، ، "زنوبيا يف موكب الفينيق " مسرحية. عبد الرمحان بن زيدان -
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حقق ومضمونا مجع بني التأليف والنقد والشعر لينتج أدبا مجاليات أعطته شكال خاصا 

  .إضافة نوعية يف املسرح العريب

اليت مصدر إهلام واحياء، وظفه الناقد من خالل تلك الشخوص الرتاثية  الرتاث يعترب        

جعل ، ما ريورته املعرفيةصمواكبا بذلك حتوالت العامل و ، عكس رؤية الناقد املعاصرة للرتاثت

.، يف عمل إبداعي مجع بني النقد والتجريبهم قضايا العصر وتناقضاتهأالناقد يربز 
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  :وخالصة ما ميكن أن نستنتجه من خالل هذا البحث هو

 يعود إىل الوقت الذي صاحبت فيهاملكابدة امليدانية إلجناز مشاريع نقدية  ارازده أن-

الدراسات النقدية اليت كانت تقوم على املنهج الذوقي  تلك البواكري املسرحية األوىل

 .يف الصحف الوطنية املنشوراالنطباعي 

اهتمت بإشكالية تأسيس مسرح مغريب بسيماته وخصوصياته بعيدا أن هذه الدراسات -

الشيء الذي حفز املسرحيني املغاربة إلعادة النظر يف  ،ربية والعربيةغعن تلك التأثريات ال

��ǶĔ¦ƾƳÂ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ǶȀƬǧƢǬƯ�ǺǔƬŹ�ȆƷǂǈǷ�ǲǰǋ�Ǻǟ�Ʈالظاهرة املس ƸƦǳ¦Â�ƨȈƷǂ

كما سامهت يف جتارب مسرحية تبلور معظمها يف مسرح اهلواة باملغرب كاملسرح االحتفايل 

 .واملسرح الثالث ومسرح النفي والشهادة

 ليت واجهت النقد املسرحي املغريب حيث من بني القضايا ا تعترب قضية التأسيسأن -

الذي يعين بالعودة إىل الرتاث  يف مراحل تأسيسه بفعل التأصيل ارتبط املسرح املغريب

واغرتاف حمتوياته املادية والوجدانية والفكرية كما يعين بأصالة نتاجه اإلبداعي املسرحي 

 .االجتماعياملغريب املرهون باخلصوصية اليت أفرزها التكوين اإليديولوجي والثقايف و 
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تأصيل اخلطاب املسرحي املغريب واليت ارتبطت بإشكالية توظيف الرتاث يف أن إشكالية  -

أذهان املغاربة املسرحيني، اصطدمت مبشاكل عدة نظرا النطالقها من ثنائية األصالة 

 .واملعاصرة

-�ƢēǂƟ¦®�ǞȈǇȂƫÂ�ĺǂǠǳ¦�¬ǂǈŭ¦�°Ƣǘǫ¢�ń¤�Ƣǿ¦ƾǏ�¾Ƣǐȇ¤�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�©¦ŚǜǼƬǳ¦�À¢

النقاد واملبدعني أصحاب املواقف الداعمة هلا بالقضايا واملفاهيم حيث عملت على مشاركة 

 .واليت تسعى لتأصيل الظاهرة املسرحية يف الوطن العريب

أن هلذه النظريات أثر يف تطور النقد املسرحي باملغرب فكل هذه التنظريات تسعى إلجياد -

ملون مع الرتاث مسرح عريب مستقل بذاته الشيء الذي جعل الكثري من املسرحيني يتعا

.، لتجعل يف اآلخر املسرح العريب يتأرجح بني األنا واآلخروالشعيب بنوعيه األديب

أن النقد املسرحي استطاع من خالل هذه التيارات التنظريية أن يطور من مفاهيمه -

وأدواته اإلجرائية، وعلى قراءة العرض من منظوره الفين واملعريف فيوضح السلبيات ويعرف 

 . ت الغربيةبالنظريا

أن للنقد املسرحي اجلامعي دورا كبريا يف تطوير الظاهرة املسرحية املغريب وتتبعها منذ -

ƢēƢȇǂǜǻ�ǲȈǴŢÂ�ƢȀǼȈǷƢǔǷ�ƨǇ¦°®Â�ƢȀƬȇ¦ƾƥ.
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-�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ�ƢȀƷƢƬǨǻ¦Â�ƢēƢƥ°ƢǬǷÂ�ƢȀƴǿƢǼŠ�ƨȇǂƯ�̈ŚǈǷ�Ȇǿ�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�̈ŚǈǷ�À¢

 .سرحيةاملسرحية الغربية ما يفسر الوعي بالظاهرة امل

أن النقد املسرحي املغريب كان كافيا لتحقيق تراكما نقديا نتيجة ذلك الرتاكم الغين -

 .وجيزة واملتنوع الذي عرفه اإلبداع املسرحي املغريب خالل فرتة

التجريب،و التأصيل، و على قضايا التنظري قدية املسرحية املغربية انصبت سات النأن املمار -

 .لتجد طريقها إىل النقد اجلاد والواعي واهلوية

أن املمارسة النقدية املسرحية املغربية تتسم باملرونة واجلدية يف الطرح وكل ممارسة ال تعتمد -

على منهج واحد يف املقاربة النقدية بل تتجاوز ذلك وهذا ما جنده يف كثري من املقاربات 

 .فنادرا ما جند منهجا واحدا معتمدا عليه

يز هذا النقد املسرحي األكادميي املغريب هو أعالمه الذين سهروا على مواكبة أن ما مي-

النقد املسرحي واحلركة املسرحية باملغرب وخاضوا التجريب وتعاملوا مع النصوص والعروض 

املسرحية اليت تفرض على النقاد االنفتاح على املقاربات وإتيان املستجدات من أجل 

  .تطويرها
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  ذاتية السيرة ال

  الدكتورعبد الرحمن بن زيدان

اإلبتدائي مبدرسيت الرشاد تلقى تعليمه  ،1947أبريل  22من مواليد مدينة مكناس يف 

حصل على الباكلوريا املغربية  .واملعهد احملمدي،مث تعليمه الثانوي مبدرسة النهضة اإلسالمية

مث على شهادة اإلجازة يف األدب العريب من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، .1967عام 

عليا لألساتذة مث على الكفاءة العليا يف الرتبية من املدرسة ال ،1971فاس، يونيو 

مث على دبلوم  ،1985،مث شهادة الدراسات اجلامعية العليا من كلية اآلداب 1971

مث على دكتوراه الدولة ختصص مسرح،.1988الدراسات العليا من كلية اآلداب مكناس 

وُكرم يف العديد من املهرجانات نشر أكثر من عشرين مصنفا يف النقد األديب والفين،

وحصل على جمموعة  يف جلان التحكيم يف العديد من املهرجانات املسرحية،وشارك ، العربية

هو أستاذ للتعليم العايل يف جامعة املوىل إمساعيل ـ كلية اآلداب  من شهادات التقدير،

  .املغرب ،والعلوم اإلنسانية مبكناس

المؤلفات

.1979،مطبعة صوت مكناس ،)دراسات نقدية" (من قضايا املسرح املغريب" -

.1985،الدار البيضاء ،دار النشر املغربية ،"املقاومة يف املسرح املغريب" -

.1985،"إقريقيا الشرق ،"كتابة التكريس والتغيري يف املسرح املغريب" -

.1987،الدار البيضاء  ،دار الثقافة ،"أسئلة املسرح العريب" -

إحتاد األدباء العرب، دمشق  ،"اإلمتداد قضايا التنظري يف املسرح العريب من البداية إىل " -

.1992سورية، 
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��ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ"إشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب" - ǴĐ¦�  مطابع اهليئة املصرية

.1995،العامة للكتاب

.1997،مكناس ،مطبعة سندي، "خطاب التجريب يف املسرح العريب" -

.1999،مكناس ،مطبعة سندي، "مدن يف أوراق عاشق" -

.2001،منشورات الزمن ،"التجريب يف النقد والدراما" -

إصدارات أمنية لإلبداع والتواصل الفين واألديب ، "املسرح املغريب يف مفرتق القراءة" -

.الدار البيضاء ،2002،غشت ،السلسة املسرحية

تقدمي األستاذ ، السفر األول ،يف حوارات ،"الثقافة املغربية عالمات بعد عالمات" -

.2004،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، الدكتور عباس اجلراري

نشورات مسرح م ،"هوية الواقع وسؤال القراءة :املسرح يف دول جملس التعاون اخلليجي" -

.2004،الكويت، اخلليج العريب

،اهليئة العربية للمسرح، )15(، "غريباملسرح امل، املختصر املفيد يف املسرح العريب اجلديد" -

.2009الطبعة األوىل ، الشارقة دولة اإلمارت العربية املتحدة األمانة العامة،

 الطبعة األوىل، القنيطرة ،دار احلرف للنشر والتوزيع، "رح العريبـىن الرؤية يف املسـمع" -

2009.

.2009،مكناس، "التشكيل املغريب بلغة الذاكرة" -

، باالشرتاك مع األستاذ عبد العزيز بن عبد اجلليل، مكناس يف القرن العشرين أعالم -

.2009،مكناس

  ).حتت الطبع(الرؤية الرتاجيدية يف وطن متغري  :املسرح العراقي -
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التأليف الجماعي

الزهراء مطبعة مطابع  ،2000فرباير  29ـ  28،)تأليف مجاعي(ندوة الشعر السرحي -

.القاهرةلإلعالم العريب 

كلية اآلداب   ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، النص األديب بني الواقعي واملتخيل -

برنامج دعم البحث العلمي ����Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨƦǠǋظهر املهراز، والعلوم االنسانية

.2003الطبعة األوىل ، منشورات وحدة النقد األديب احلديث واملعاصر ،)بارس(

جمموعة من األساتذة ، )كتاب مجاعي(اخلطاب واملكونات  سرح،املرجتلة يف امل -

جامعة عبد ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  منشورات جمموعة البحث يف املسرح والدراما

.2003،الطبعة األوىل ،تطوان، املالك السعدي

 منشورات جمموعة البحث يف ،)كتاب مجاعي(ريب بني التنظري واملهنية ـرح املغـاملس -

، تطوان، جامعة عبد املالك السعدي، كلية اآلداب والعلوم األنسانية،  رح والدراماـاملس

2004.

  مراجعة الكتب

، ترمجة حممد الدنيا، تأليف سليمان جيغو ديوب، الطفل امللك، حكاية وأساطري إفريقية-

���ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆإبداعات عاملية ،مراجعة الدكتور عبد الرمحن بن زيدان ǴĐ¦ والفنون

.الكويت ،2004يونو، ، 348واآلداب 

تأليف سليمان جيغو  ،األدغال والسهول العشبية حتكي 2حكايات وأساطري إفريقية  -

���ǆإبداعات عاملية ،مراجعة الدكتور عبد الرمحن بن زيدان ،ترمجة حممد الدنيا، ديوب ǴĐ¦

.الكويت ،2004،يونوي، 348الوطين للثقافة والفنون واآلداب 
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  المسرحيات

موسم  ،قدمتها فرقة مسرح املشعل املسرحي، العار للمتفرجني إحتفال مسرحي-

.نشرت يف حلقات على صفحات جريدة العلم ،1980

.احتفال مسرحي يف ثالثة أنفاس"العار للمتفرجني" 1980غشت 22 528العدد  

.احتفال مسرحي يف ثالثة أنفاس"العار للمتفرجني" 1980شتنرب 05 530العدد  

.احتفال مسرحي يف ثالثة أنفاس"العار للمتفرجني" 1980شتنرب 19 531العدد 

قدمها قسم " املسرت دوالر" ،مقتبسة عن برانيسالف نوتيتش ،"احلاج الدرهم"مسرحية -

.العدد ،1982-1981موسم ، املسرح التابع للمعهد البلدي للموسيقى

  ).حممد بنعيسى مشرتكة مع الزجال(، معركة بوفكران

قدمتها فرقة التمثيل العربية التابعة لدار  ،لغسان كنفاين ،"عائد إىل حيفا"مسرحة رواية -

.1984، اإلذاعة والتلفزة املغربية مبناسبة يوم األرض

.1987،لغسان كنفاين ،"رجال يف الشمس"دراماتورجيا -
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ترجمات عني في المعاجم

:املعاجم منهاوقد ترمجت للمرتجم كثري من 

Who’s who, Morocco, 1 Edition 1998.

Figures du Maroc, Gerard Rondeau, Eddif, 1997.

اهليئة املصرية  ،حترير وإشراف الدكتورة فاطمة موسى �¦Âȋ¦�ƾǴĐ¾،قاموس املسرح-

.العامة للكتاب

///:www.unecma.nethttpموقع احتاد كتاب املغرب -

.موقع اهليئة العربية للمسرح-

. موقع مسرحيون-

.موقع مكناسية-

، بالرباط، حسن الوزايندليل الكتاب املغاربة أعضاء احتاد كتاب املغرب، من إعداد -

.، منشورات احتاد كتاب املغرب1993سنة 

واألحباث اجلامعية العليا، واألطاريح املرتجم العديد من الدراسات،وأجنزت حول -

.واألعداد اخلاصة عن جتربته يف الدراسات األدبية والنقدية
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شخصيات المسرحية

 .الفينيق-

 .زنوبيا-

 .)بأدوار خمتلفة(الدمية -

.العرّاف-

 .جمموعة من سكان املدينة-

.املقنّـُعون-

:زمن المسرحية 

-ǲǴƻ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨǼǷ±ȋ¦�ǲǯ.

:مكان المسرحية 

 .املدائن واحلواضر احملاصرة املسلوبةكل -
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برولوج وإبيلوغ

ال داعي للدهشة، ال داعي للغرابة، فاألحداث ميكن أن تتشابه، لكنها ال :الفينيق

  .تتطابق

�̧¦ǂǐǳ¦�Ǻǟ�®ȐȈŭ¦�ǺǴǠȇÂ��®ȐȈŭ¦�Ǻǟ�̈ƢȈū¦�ǺǴǠƫ�ƢȀȈǧ�ƪ ǌǟÂ�Ƣē°±�Ŗǳ¦�Àƾŭ¦�ǲǯ�Ŀ

العدل والظلم، الظلمة والنور، العلم واجلهل، وبني امليالد بني اخلري والشر، احلب والكراهية، 

�ƾȇ¦ǄƬȇÂ��°¦ǂǋȋ¦�ǂưǰȈǧ��̧ ¦ǂǐǳ¦�¦ǀđ�ǺƟ¦ƾŭ¦Â�°ƢǐǷȋ¦�ǂǸǟ�Ŀ�ª ¦ƾƷȋ¦�ǶƷ¦ǄƬƫ�̈ƢǧȂǳ¦�śƥÂ

عدد الفضالء الذين حياربون الدجيور، وينتشر األخيار الذين يبشرون بلحظات الفرح واألمل 

  .القادمني

. عن كل املدن...حكي عّما بداخلي، سأحكي عن املدينةاليوم أيها السادة سأ

سأحكي عن املدينة اليت خذلين فيها من سرق مفاتيحها، بعد أن احتفلت الدمى بطقوس 

�¿Ƣē¦Â�ǺǷƚŭ¦�ŚǨǰƫÂ�¼°ȋ¦Â�ǪǴǬǳ¦Â�ƨǳǄǠǳ¦Â�ŚǰǨƬǳ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦�Ŀ�ǂǸǠǳ¦�ƨǴƷ°�©°Ƣǐǧ��ƨǨȇǄǷ

و نفسه الذي أباح لإلنسان الدخول إىل زمن الضد باإلحلاد يعين أن إباحة املدينة للضياع ه

  .اجلنون

ومبا أن الكتابة ال تستوعب السياسة، ومبا أن ختّطي زمن النسيان بالتذكر هو املعىن 

اآلخر للحياة والتحدي الستيعاب ما ترتكه هذه السياسة من قروح على اإلنسان، فإين 

من املدينة، وأغلقت كل األبواب سأحكي عن الدمى اليت سرقت مفاتيح عامل النور واملعرفة 

  .واملنافذ
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يف هذا التذكر، تكون الكتابة يف الدراما اجلديدة، ويكون الفينيق وزنوبيا جسدا 

واحدا ال يفّرق بينهما سوى من يتلّذذ حبب اإلقصاء، ويكون العراف، والدمى حقيقة هذا 

  .واألمكنةاحلب، وصوتا وصورة لرمز واحد هو رمز يعيش يف كل األزمنة 

  حكايات تطمئن وال تطمئن

تسمع قرعات الطبول، موسيقى رتيبة، أطياف أسرى تتحرك على الستارة اخللفية (

الركح فارغ إال من جمموعة من الدمى املعّلقة يف . توحي بانتهاء احلرب أو بدايتها من جديد

  .)الستارةاهلواء، يدخل العراف مسرعا، الدمية تقف فوق اخلراب متأملة ما يقع خلف 

  ؟ ماذا حتمل معك من أخبار أيها العرّاف:الدمية

  .خرب عاجل: العراف

  ؟ ما سبب الدعوة إىل هذا االجتماع الطارئ: الدمية

  .أمر مستعجل: العراف

  .كل األخبار الواردة علينا ال تطمئن: الدمية

  .أفكار تغزو املدينة وأحياءها وسراديبها وردهات البيوت والسجون: الدمية

  ؟ هل من أثر هلذه األفكار يف عقول الناس: دميةال

  .معها كل شيء سار سريع التبدل: العراف

  .لألحسن أم لألسوأ: الدمية

  .طبعا لألس: العراف

.لنتقاسم متعة هذه اللحظة، دعنا نستمع إىل ما جاء به العرّاف) خماطبا نفسه: (الدمية

.ال ختلط بني العمل واملتعة واجلّدية:العراف
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  .لقد جعلنا لكل جدران املدينة آذان. ال ختف) حبزم: (الدمية

  .وبدأنا يف تعطيل العقول والكفاءات: العراف

  ... وجعل الناس: الدمية

(العراف   .دون ألسنة) ُمكّمال:

  .ودون عقول: الدمية

يشري إىل الدمى املعلقة يف . (سخريتك السخيفة تفسد متعيت حبضوري بينكم: العراف

  .)اهلواء

  ؟ وما العمل: الدمية

  .حماصرة كل من خيرج على القانون وحماكمته: العراف

  ؟ كيف: الدمية

  .زعيم التحريض املذهيب زادت شعبيته: العراف

  .وزادت كراهيته لنا: الدمية

  ؟ وما العمل: العراف

  .نلقي القبض على هذا الزعيم: الدمية

  ؟ وماذا بعد: العراف

  .املزاد العليننبيعه يف ) ضاحكا: (الدمية

  .نغريه: العراف

.فرّمبا يكون طّماعا ويصري مغرورا بوجهني:الدمية

  .ال أظن: العراف
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  .ال تكن سخيفا: الدمية

  ؟ قل يل ما امسه: العراف

  ؟ ما عنوانه. تسألين أنا قارئ الفنجان: الدمية

  .ال يضع لنفسه امسا ألنه يقول هو كل األمساء: العراف

  ؟ هل له عنوان: الدمية

  .يقول كل العناوين املهجورة عنوانه: العراف

  ؟ وكيف يرى السلطة: الدمية

  .يقول إن السلطة احلقيقية تكون وراء الكراسي: العراف

  .إنه واحلمد هللا ال يقصدنا: الدمية

  ؟ هل دافعه شخصي....  أسألك: العراف

  .الدافع عنده سياسي: الدمية

  ؟ ما مطالبه: العراف

  .املدينةمفاتيح : الدمية

  .املفاتيح لنا ال لغرينا: العراف

  ؟ ومباذا أيضا: الدمية

.فّك احلصار على املدينة:العراف

  ؟ وماذا أيضا: الدمية

  .إطالق سراح األسرى واملعتقلني: العراف
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إذا أعطيناه املفاتيح، أو اسرتّدها مع أتباعه، ورفعنا احلصار، وسّرحنا املساجني :الدمية

  .املدينة سنفقد سيطرتنا على

.نفقد أبواب اجلّنة والنار:العراف

  .والغربة اليت تصري ماال وسلطة. نفقد بيت املال: الدمية

.نفقد آبار الذهب األسود، ومعامل تكرير وتصفية هذا الذهب:العراف

  .والثورة السمكية: الدمية

  .وحقوق اإلنسان واحليوان والقوانني) ساخرا: (العراف

  .ضاربات العقاريةوالربح من امل: الدمية

  .ونضيع احللو واحلالوات. وسنفقد هيبتنا يف املدينة: العراف

  .باملفاتيح ندير املدينة بكاملها) بانفعال شديد: (الدمية

  .أسكت يا ذا العيون املتباعدة: الدمية

  .إنك تفضحنا: العراف

  .يا نذير الشؤم والنحس ... يا أحول ... أسكت يا قصري اللسان: الدمية

.®ȂȀĐ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�ǶËǴǰƫ¢�řǟ¾:العراف

À̄¤�ǆ:الدمية ǯƢǌŭ¦�¦ǀǿ�ƨǸē�ƢǷ ؟  

  .سأعطيك ثالثة ختمينات) ساخرا: (العراف

  .أنا ال أحب املقامرة: الدمية

.وأنا ال أحب الّتكّهن:العراف

  .قل ما تريده يا نذير الشؤم وانسحب: الدمية
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  ؟ ما التخمني األول: العراف

  ... لنظرقل يا قصري ا: الدمية

  .لقد خالف إمياننا: العراف

  .والثاين: الدمية

ويتهمنا بأننا . من عامل األخيار –كما يقول   –إنه أراد طرد أرواحنا الشريرة : العراف

.نسّوق األشرار يف املدينة

  .والتخمني الثالث: الدمية

  .إنه يعرفنا معرفة حقيقية: العراف

  .ال تكن سخيفا إين أكره األلغاز: الدمية

آخر ما بلغ إىل مسعي . ®Ƣēȏ¦�ǲǏ�ǶǰȈǴǟ�ȂǴƫ¢�řǟ¿. هذه ثرثرة بال جرأة: العراف

  ... املتواضع

  .أفصح عن قصده: الدمية

.أنا قرأت كّف األحياء واألموات وكل التقارير عنه:العراف

  .قل ما حتمله لنا من أخبار وانصرف. بقراءتك تريد فقط إرضاء خيالك وغرورك: الدمية

.رياح الدمار تعصف، ستدمر كّل ما يف الرب، وجترف حمصول القمح والزرع أرى: العراف

  ؟ من قال هذا الكالم: الدمية

  .هو من يقول هذا الكالم: العراف

  .قبل أن نصدر حكمنا النهائي علينا بإغرائه: الدمية

  ؟ هل تريد شراء شرف معتزل: العراف
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  .إنكم ختافون من طموحه: الدمية

.ز حّدهطموحه جتاو : العراف

  .لنلفق له جمموعة من التهم: الدمية

  ؟ من يصنع هذه التهم: العراف

  .حنن املهندسون: الدمية

ǆ(حىت لو بنيناها على بالغات كاذبة : العراف Ǹđ(؟ كما تعّودنا على ذلك  

.حىت ولو كانت إنذارا كاذبا نبنيها سافا فوق ساف، وحجرا فوق حجر:الدمية

  ؟ السيد الفهيم مباذا نتهمه أيها: العراف

.أنا من يقّرر مصري هذا املارق:الدمية

  .بل أنا من ميلك مفاتيح مواجهة هذا السافل: العراف

.بل أنا من يقّرر. ليس هذا اتفاقنا: الدمية

  .اتفاقنا أن نقتسم خريات مدينة تدمر: العراف

  .وال تكون بني مصاحلنا إال املصلحة املشرتكة...  صحيح: الدمية

  .االختالف يف اإلعالم وأمام الناس واجب: العراف

  .وحني نكون معا ال يكون بيننا خالف: الدمية

  هذا اختيارنا الثوري ... لنضع اليد يف اليد) ضاحكا: (العراف

(الدمية .دعونا نتحّلى بالروية والرزانة)خياطب الدمى املعّلقة:

كما يقول سوى فكر إن هذا املارق ال ميلك  ...هذه هي احلكمة يا حكماء: العراف

  .وسؤال
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  ؟ مباذا نّتهمه إذن:الدمية

.فلنتفق معا على وضع الئحة بالتهم اليت سنوّجهها له:العراف

.لنفتح امللفّ :الدمية

.أنّه كّدس األموال من مداخيل الذهب األسود انتقاما من الفقر:العراف

  .من األحسن أن نتهمه مبلكية أسلحة الدمار الشامل: الدمية

  ؟ وماذا أيضا: رافالع

.وأنّه حرم شعبه من فضائل املعرفة:الدمية

  ؟ ومباذا نغلق هذا امللف الساخن اللعني: العراف

.ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǟƢǗ�Ǻǟ�«ǂƻ�Ǿǻ¢�®Ë®ǂǻ�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�ǲǯ�Ŀ:الدمية

  ؟ ملاذا ال خنريه بني البقاء أو الرحيل بعد أن أخذنا مفاتيح املدينة: العراف

وستظهر لنا األيام ما كنّا .هذا أحسن، فهذا أفضل عقاب. ملاذا ال نعزله عن العامل: الدمية

  .جنهله

  ؟ وهل سيكون وحيدا يف عزلته: العراف

  .أحسن عقاب هو إخراسه بعد الكالم: الدمية

.لنزرع يف ذاكرته فريوسا خيّرب كل معلوماته:العراف

  .ألن كالمه يزعجنا: الدمية

  .املتهم يف احملبسفلنضع . هّيا:العراف

  .طبعا يف غرفة مخسة جنوم) ضاحكا: (الدمية

  ؟ ما العمل. وبال عنوان. لكنه غري موجود: العراف
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خنرجه من جلده أو من حتت األرض، من عّشه األسطوري، بعد أن هزمنا زنوبيا :الدمية

كان يف امل –هو أيضا  –وقدناها إىل روما صاغرة تقضي باقي أيامها يف السجن، فلنضعه 

  .الذي ال تفتحه مفاتيح

  ... يعين: الدمية

  .نعم أعين احلبس االنفرادي: العراف

  ؟ يف أي سجن من السجون: الدمية

  هل يف سجن روما أم يف غوانتانامو أم يف سجن أبو غريب؟: العراف

...Ǿƫ¦°ƾǫ�Ëǲǯ�¿ƾđ ... بالقصف ... ولنكن كرماء معه باحلقن...  سجن روما: الدمية

تسمع صّفارات إنذار تغّطي على أصوات وأنني األشباح اليت . الظالم تدرجييايسود 

  ).إظالم. (خيرج العراف والدمية. تظهر على الستارة اخللفية

  يقظة الكالم

يظهر فيها الفينيق ينظر إىل مرآة مكّسرة تتدىل يف خلفية . بقعة ضوء يف وسط الركح

خلف الصورة تلمع أنوار مدينة ومهية . افتةالركح، أمامها وقف يتأمل صورته حتت أضواء خ

تبدو عليها عالمات اخلراب والدمار، كراسي مبعثرة، ودمى ملقاة على مدرجات بشكل 

اعتباطي، يدور، ويدور يف جنبات الغرفة ميسك برأسه، يتابع إيقاع موسيقى رتيبة، يعيد 

ناية، يبدأ يف تكليمها ترتيب املقاعد، والدمى، ميسل بدمية ملقاة على األرض، يتأملها بع

:يأخذ الدمية تلو الدمية حماوال احلديث معها، يصرخ بأعلى صوته.فال جتيب، يلقيها أرضا
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ما سّر هذه . ؟ اللعنة على هذا الصمت املريب ملاذا ال تتكلمون. اللعنة. اخلالص: الفينيق

ƨǻ¦ǄǻǄǳ¦�ǽǀǿ�©ƢƦǼƳ�ȌŤÂ��ƨǼȇƾŭ¦�ÀƢǯ°¢�ǂǸǤƫ�Ŗǳ¦�ƨǻȂǼĐ¦�©ƢǰƸǔǳ¦  ضجيج (؟

  ... أيتها الدمية اخلرساء). وضحكات تسمع من خارج الغرفة، يريد أن يسمع صوته

  ... أنت هنا قبلي ... أنت هنا قبلي

ال . حكاية ال تتماهى إال يف زماين. سأحكي حكاية ال تشبه إال مدينيت. امسعي. امسعي

(، هذا زمن حضورها)يضاء الفضاء(تقول إال قويل،  ). أركان وزوايا الزنزانةيتطّلع إىل ....

  .زنوبيا/يدخل الطيف

دوما تبدأ بكلمة . لقد طال انتظاري. سنوات وحنن ننتظر مساع هذه احلكاية: زنوبيا

  .مث تصمت أعواما وأعمارا وأزمنة". اخلالص"

  .اليوم سأحكي عن مدينيت اليت صارت تابوتا يدفن فيه األبرياء باسم قانون املدينة: الفينيق

  .ه حالة من حاالت عنف العاملهذ: زنوبيا

  .قد حيتوي احلكي على بعض مشاهد العنف يف لغة احلكي: الفينيق

  ؟ وما احلل: زنوبيا

...ما يل حيلة مع كّل هذا:الفينيق

  ).الدمية والعراف يتلصصان السمع(

.ƾ̈ƷȂǳƢƥ�ǂǠǋ�ƢǸËǴǯ�Ƣē°Ƣȇ±�ǶËǿȂƬȇ. لقد بدأت عنده حالة اهلذيان: الدمية

  ... متعة وعذاب احلكي: الفينيق

  .دعنا نكتب تقريرا عن هذا اهلذيان: الدمية

  ؟ من تكون هذه الزائرة: العراف
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.يسّميها الزباء:الدمية

  .يقصد زنوبيا: العراف

  ؟ وماذا يتذّكر حبضورها:الدمية

  .يقول إنه يتذكر جمدا ضائعا: العراف

تسلط . (قد طال زمن التوّقعل. هيّا حّررنا من حرقة االنتظار) تقرتب من الفينيق: (زنوبيا

  ... )بقعة ضوء على الفينيق

أيها الغافلون، سأحّدثكم عن اخلالص، عن مدينيت .أيها الّصاحون، أيها النائمون:الفينيق

.الغائبة احلاضرة، عن مفاتيحها اليت سلموها للروم

  ؟ ما موضوع حديثك: زنوبيا

.ة، عن قلوب تبحث عن نبضهاسأحّدثكم عن أمل الناس يف عيونكم الشاحب:الفينيق

  ؟ وماذا أيضا: زنوبيا

ȂȈǳ¦Â�ƢȀƴȈƴǓÂ�ƢđȂƸǌƥ�ÄǂǸǟ�Ŀ�řƬƦƷƢǏ�Ŗǳ¦�ƨƦƷƢǌǳ¦�ȄǷƾǳ¦�ǽǀǿ�ª¿�:الفينيق ƾƷƘǇ

  .حتكم وتصدر األوامر. صارت خرساء، صماء، بلهاء، غافية

  ؟ عن أي خالص تبحث: زنوبيا

�Ǻǟ�Ʈأن يفتح الناس األبواب املوصدة للبحث عن : الفينيق ƸƦȇ�ÀȂǼĐ¦�ƢǼŭƢǠǧ��́ ȐŬ¦

(اخلالص، عن حلظة عشق عاقل اخلالص من  ... اخلالص.. . تقولون). حيّدق يف املرآة.

عزلة اللحظات، واهلروب إىل العزلة، أو اهلروب من العزلة هو سؤال اللحظات نفسها يف 

هذه الزنزانة، اخلالص هو سؤال كيفية االنفكاك من أسر الدوائر املغلقة يف مراكز الدوائر 

�©ƢƸǨǐǳ¦�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�©ƢƸǨǐǳ¦�Ƥ ȈǴǬƬǳ�Ǿƫ¦ŚǈǷ�Ŀ�ƾȈǼǠǳ¦�ȂǘŬ¦� ƾƥ�Ȃǿ�¾¦ƚǈǳ¦��ƢȀǈǨǻ
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تماثلة، هو زرع االبتسامة املنهمرة بفيض األمل يف قيض األحجار، يف صالبة األصنام امل

العنيدة، هو االقرتاب أكثر من بريق مقلة نعسانة تسابق املسافات الطويلة لتقرتب من 

.األمداء امللتوية عسى أن جتود األيام بامتالء روحي يرّد للروح روحها يف كل احلياة

  ).دة تلوى األخرىيتفحص الدمى الواح(

  ؟ وما خياراتك يف هذه العزلة: زنوبيا

  ؟ ؟ وكيف تكتبني تارخيك وماذا تقولني أنت يا ملكة تدمر: الفينيق

.تارخيي هو حلم متجّدد باحللم بالتحرر من الروم:زنوبيا

  .أنت اليت فتحت مصر وآسيا الصغرى: الفينيق

  .حصنت مدينة تدمر من الغزاة: زنوبيا

  .دينة اليت عرفت صولتها وعزها وأوج عظمتها بفضل سداد رأيكامل: الفينيق

  .نعم: زنوبيا

أنت مثلي ضحية الغدر حني قاد أورليانوس جيوشا جرّارة مع حلفائه لنهب :الفينيق

  .مفاتيح املدينة من املدينة

  .والنتيجة أين سقطت يف األسر ألودع السجن يف روما: زنوبيا

.اخليانة فتّم اعتقايل ألوضع يف هذا السجنوأنا أيضا ذهبت ضحية : الفينيق

  ؟ فما هي اختياراتك. كالنا يف هذا الوضع سواء: زنوبيا

ال تعدد يف االحتمال الواحد، وال خيار أمام تعدد االختيارات اليابسة، وال تعدد :الفينيق

، مع أمام قلة املسارات احلية، وال تعدد أمام اخلطو الذي يتمرد على اخلطو ببالهة عمياء

االختيار أصطفي الصمت الذي خيتارين كي أتلو به نبض الكالم، وأؤّخر اإلعالن عن 
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وجوده ألقّرر اخلروج من عزلة النفس عن النفس، وعزلة املكان عن األماكن، وعزلة العزلة 

ƢēƾƷÂ�Ǻǟ.

  ؟ ما معىن الصمت والكالم بعد الصمت يف هذا األسر: زنوبيا

والدة الكالم حتت شجرة احلكمة واجلنون واللحن اخلالد معىن الصمت أن تكون : الفينيق

  .للخالص من الصمت

  ؟ كيف: زنوبيا

مبناجاة تعيد الثقة إىل مواكب األمل، ويكون سؤال العطاء واألخذ داّال على :الفينيق

  "؟ هل أخذت العزلة مثلي دون القصور"خماض والدة معىن السؤال 

  ؟ وما معىن اجلواب: زنوبيا

يكون اجلواب ارتواء جمنونا ينبع من نبع التأمل والنظر إىل الناس، إىل األشباح، إىل :الفينيق

�ȄǴǟ�» Ȃǘƫ�Ŗǳ¦�ƨǳȂȀĐ¦�» ƢȈǗȋ¦Â��ȄǷƾǳ¦�ǞǷ�» Ȃǘƫ�Ŗǳ¦�» ƢȈǗȋ¦�ń¤��©Ƣǟ¦ËǄǨǳ¦

ǂǯǀƬǳ¦Â�ȂȀǈǳ¦Â�ÀƢȈǈǼǳ¦Â�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ�¼ǄǸƬǳ¦�ǺǷ�ƲǈǼƫÂ��ƨǫǄǸŭ¦�ǺǯƢǷȋ¦�ŐǠƫÂ��¾ȂȀĐ¦.

  ؟ الصمتملاذا : زنوبيا

.مع الصمت، أعود إىل صميت بعد يقظة الكالم وصحوته من مثالة الصمت:الفينيق

  ؟ وكيف تعود إىل اليقظة: زنوبيا

أعود إىل يقظة كالمي لرتتيب معاين اليقظة، أعرب من احللم إىل احللم، وأرحل من :الفينيق

من بعد إىل أبعاد، ومن املكان إىل الالمكان، ومن ذاكرة دمى إىل واقع دمى أخرى، وأنتقل 

طرف إىل أطراف، من زمن ذروة إىل ذرى، دون االرتباط بأية حلظة انزياح أو جنون غري 

عاقل، ألن مثل هذه اللحظة ال خترج القلب من قناعته مبتاهة املتاهات مع اليقظة والصمت 
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ف خيتفي طي... ومقنعون يعتقلون الفينيق... تدخل الدمية. (واحللم، بل جتعله شقيا

  ).زنوبيا

 ...ظالم تدرجي

  للغة عزلة وللتأمل كالم                               

تقرتب . جيلس الفينيق على كرسي االستنطاق، بينما تقف الدمية أمام خارطة العامل(

  ).شيئا فشيئا من الفينيق

. امسهاوتكليم من ترّدد .قل يل ملاذا هذا االنزواء؟ أال تكّف عن تكليم نفسك:الدمية

حنن على يقني أن زنوبيا ماتت منتحرة بالسم، وأننا شنقناك، واليوم جندك حيا يف هذه 

Ƣ̈Ȉū¦�ƾȈǫ�ȄǴǟ�ƢËĔƘǯ�ƢȀƦǗƢţ�ƨǳǄǠǳ¦...

Ǆƫ�ƢǷ�ƢËĔȋ�ƢȀǸËǴǯ¢�ƢǸđ�ƾȈǼǠǳ¦�ƪ¦¾�:الفينيق Ǹǐǳ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�À¦ƾȈǼǟ�ÄƾǼǟ�ƨǳǄǠǳ¦Â� ¦ÂǄǻȏ¦

...حّية

ǶǿȂǳ¦�¦ǀđ�Ǯ:الدمية ǻƢȈǘǠȇ�¦̄ƢǷÂ ؟  

يعطيان حاالت واحدة تساعد على جترّع داللة الصمت بلسما سحريا يضع حدا :الفينيق

للقلق، وخيفف من حّدته، وحيجم من سطوته وهيمنته، األيام مع هذا االنزواء، وهذه 

العزلة، ومع هذه الدمى اللعينة جتعل األزمنة متّر بسرعة، وجتعل العمر يف عمر املدينة يطوي 

ل عمر املدينة يطوي ما أستنسخه من صفات تشبهين وتشبهها وال أعمار الناس، وجيع

تشبهين، فأخّزن هذه األيام ألنساها، وأسلو ما مجّعته منها ألحموه وأعيد كتابته كأحالم وأنا 

.ُأكلم زنوبيا وليست ككوابيس أراها وأنا أمسع إىل متاهاتكم

  .)تتقدم منه الدمية(
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  ؟ وماذا ستتعلم من العزلة: الدمية

العزلة تعّلم التأمل، واحلكمة، وتعّلم التحليق يف امتدادات السماء واألكوان ملعرفة :لفينيقا

.اجلوهر، تعّلم الذات كيف تنسكب يف الذات، والروح كيف تنسكب يف الروح

  ؟ وماذا أيضا: الدمية

.تعّلم كيف أمتالك نفسي أمام كل متملق ومقرف:الفينيق

  .أنت عنيد: الدمية

عنادي عرفت من يسرق اخلاسر، ويبتّز الرابح، وعرفت من يتحالف مع الشيطان ب: الفينيق

ليتعلم منه كيف يوسوس يف صدور الناس لتبقى املفاتيح ملك يديه، وتبقى الضمانات اليت 

.يقّدمها للناس من أجل العيش مزيّفة

  ؟ ملاذا تكتب وتفّكر وتتعّبد:الدمية

  ... عفوا أنت مل تعد وزير دولة ... الدولة أكتب عن حلم يراودين يا وزير: الفينيق

  .أنت تعاين من كوابيس: الدمية

  .حلمي حلم مجاعي: الفينيق

  .بل أضغاث أحالم: الدمية

  .أحالمنا دوما خارقة: الفينيق

  .حلمك سيقتلك: الدمية

  .أنا ال أخشى املوت بل أمتناه: الفينيق

  ؟ ال حتلم وسأعطيك من املال ما يكفيك: الدمية

  .ال أحد منكم حيتفظ باملال بعد اختالسه: الفينيق
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.لك نصيبك من الودائع والذهب األسود والّدانات والياقوت واملرجان واألسهم:الدمية

  ؟ ماذا تعبدون؟ ومن يكون معبودكم: الفينيق

  .أتباعنا من كل األلوان واألمصار يأتون ألخذ نصيبهم من الغنائم إال أنت: الدمية

  ... املتسولني يصلون قبل وصول املال ألن: الفينيق

  ؟ وأنت ماذا تعبد: الدمية

أعرف أّن لك من املال ما جيعلك مثال طول ...  أعرف...  أنا ال أعبد املال: الفينيق

  .حياتك

.مبايل أغّري عاملك:الدمية

  .يا رئيس حزب األغلبية يف بالد الواقواق. وبأحالمي أواجه مكرك: الفينيق

.ك ستدّمركأحالم: الدمية

  .وتدمرون من أحب. إنكم تدمرون روحي يف املدينة: الفينيق

لنا مفاتيح مدينة تدمر وبغداد والقاهرة ومكناس وفاس ومراكش والقدس وبابل : الدمية

  .وطرابلس

.طقوس تسلمكم هذه املفاتيح كانت مزّورة:الفينيق

  ؟ هذا ما تقوله عندما تنفض الغبار عن بعض أفكارك: الدمية

  .هذا ليس مسألة لعبة: الفينيق

  .أنت من أنصار الفوضى: الدمية

.ألين أحبث عن احلقيقة اليت حتّررنا من الفوضى:الفينيق

  .تتحرر) يضحك ساخرا: (الدمية
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  .إين أنتظر النهاية بلهفة: الفينيق

  .مريض جبنون الشك واالرتياب واليقني واالنتظار والثقة بالنفس: الدمية

.أحالمي األبّية هذه هي: الفينيق

Ǯ:الدمية ǷȐƷ¢�Ŀ�Äǀē�ƪ ǻ¢.

.ȆǟƢǸŪ¦�ȆǓȂĔ�Ŀ�ƢŭƢƷÂ�ȆǟƢǸŪ¦�ȆǸǴƷ�Ŀ�ƢǜǬȇ�řǴǠŸ�ƢǷ�¿ȐƷȋ¦�ǺǷ�Ņ:الفينيق

  ؟ من أجل من حتارب؟ تعارض من: الدمية

  .من سلب املدينة مفاتيحها. أجبين على سؤايل: الفينيق

وصناديق االقرتاع . والرتاج والزكروم واملزالجاملدينة هي من باعت املفاتيح واألقفال : الدمية

  .واألصوات

أنتم استوليتم على مدينة تدمر بعد أن كانت مدينتنا الفاضلة فاضلة .. كذب: الفينيق

  .آمنة

  .فاضلة يف اخليال: الدمية

  ... أسكت يا. أنت تفتعل مشكالت: الدمية

  .كل ما هو بعيد عن اللباقة ال يكون مجيال: الفينيق

  ؟ وهل تعرف اجلمال: الدمية

أّما أنت فتطلي وجهك باألصباغ . أعرف كنهه وجوهره يف مدينيت الفاضلة: الفينيق

.لتخفيها لتظهر بشاعة ال تراها مثل الشياطني لتتكّرب وتتعجرف

(الدمية   .ميكننا مساعدتك) بتوّدد منافق:

  .ال ميكنك مساعدة حىت نفسك: الفينيق
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  .من حنكمألننا حنن . سنتوب عنك: الدمية

.حّىت الشياطني الرومية مل تكن متكّربة مثلك:الفينيق

  .فماذا ال تلتحق بنا. حنن حنكم املدينة مبساواة: الدمية

  .بشروطكم هذه تريدون قتل أحالمنا: الفينيق

  ؟ ماذا تريدون إذا كنتم ترفضون شروطنا: الدمية

  .خالقمن حيكم مدينيت أريده أن يعتمد على الفضيلة واأل: الفينيق

  .أنت طوباوي: الدمية

.ألنّنا يف املدينة ال نريد من حيكم بنظام الثواب والعقاب:الفينيق

  هل هذه قناعاتك؟: الدمية

.¢Ä±�ǢǻȂǯ�¥®ƢƦǷ�ƢĔ:الفينيق

  ؟...ومن يكون هذا ) متلعثما: (الدمية

.املؤمن بأّن النظام االجتماعي هو األخالق. إنه كونفوشيوش: الفينيق

  .أعطيتنا صمتك سنعطيك عفوا كامال إذا: الدمية

  ؟ وإذا تكلمت: الفينيق

  .أصمت وسنعفو عنك: الدمية

  .وبعد العفو: الفينيق

  .نرتكك تغادر املدينة: الدمية
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ألن مدينيت بنيت بوهج اإلميان يف وسط الظالم الذي تنشرونه، ... مث ال ... ال : الفينيق

ǶǇƢƥ�©Ƣǧ¦ǂŬ¦�ǆ Ǉƚȇ�Ǻŭ�ȏ�¾ȂǬƬǳ�ƢēȂǐƥ�ƪ ƷƢƥ  الدين لتصري مدينة التباغض والتناحر

  .مث ال... قالت ال... واالقتتال

...؟ وإالّ  سنجعلك تتمتع حبريتك: الدمية

  ؟ ƾȈǟÂÂ�ƾȇƾē�¦ǀǿ�ǲǿ:الفينيق

  .افهم ذلك كما تشاء: الدمية

  .العنف دائما وسيلتكم الوحيدة يف اإلقناع: الفينيق

  .وحنتفل بك سنسّلمك مفتاحا من املفاتيح، ونكّرمك،:الدمية

  .التآمر عندكم يصري احلل الوحيد للحل السياسي: الفينيق

  ؟ وماذا عن التقارير اليت مجّعتموها حول سرييت) بسخرية: (الفينيق

.دعين أذّكرك:الدمية

  ؟ هل ستذكرين باملعاين اليت محلتها معي كما محلتها زنوبيا قبلي: الفينيق

  .بني أيدينا تقول إنك تكتب مثلها عن احلربأي نعم ألن كل التقارير اليت : الدمية

�ÄȂǬƫ�ǺǷ�ÀÂǂƼǈƫ�ǶƬǻ¢Â�ƨǼȇƾŭ¦�̈ǂǯ¦̄�ƾǓ�ƢĔȂǓȂţ�Ŗǳ¦�§ǂū¦�Ǻǟ�Ƥ:الفينيق Ƭǯ¢�ǶǠǻ

  .املؤمنني بالوطن

إنّا حنول خراب املدينة إىل بنايات، واألقراح إىل أفراح، وفقر الناس إىل غىن وأتراح، :الدمية

  كفيك هذا؟والظلم إىل عدل ومساواة، أال ي

  .شعارات المتصاص غضب املدينة: الفينيق

.ملاذا ال تكتب عّنا لتنال رضانا:الدمية
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ألين أكتب بكل معاين الوجود والعدم، احلياة واملوت، ... هنا يكمن اخلالف بيننا: الفينيق

.الظلمة والنور، احلق والباطل، العدل واجلور، اإلشباع واحلرمان

  .كتابتك دون معىن: الدمية

  .إنين أكتب: هي كل املعاين: الفينيق

  ؟ ماذا تكتب: الدمية

عن قريب من املدينة، أسطّر كلمات يف قريب املستحيل منها حىت ال أنساها، أتذكر :الفينيق

ما أحموه عّلين أحتفي ببالغة املستحيل يف أنس هارب مين ومنها، وأحتفي مبجاز دفء 

يهّزين، ال شيء يزعزع حصانة قليب إال  باهت، وأداعب خواء زمن بنا عابث، ال شيء 

  .كلثوم املدينة

  ؟ وماذا تعين كلثوم) بسخرية: (الدمية

  .ولبابة. تعين حسناء الوجه: الفينيق

  ماذا تعين لبابة؟) بسخرية: (الدمية

  .والصهباء. تعين ذات احلسب الكرين: الفينيق

  ؟ وما تعين الصهباء) بسخرية: (الدمية

ƨȈđ�̈ǂǸŞ�ǒتعين امتزاج : الفينيق Ȉƥȋ¦�ÀȂǴǳ¦ .يا عاصمة . أيتها املدينة العصية على الفهم

  .حماصرة بألف سرحال وسرحال

  ؟ وما يعين سرحال) بسخرية: (الدمية

أيتها املدينة املغضوبة، ملاذا ال نراك إال من الكوة اليت بقيت . ألف ذئب وذئب: الفينيق

  .متاحة للضوء؟ دعوين أفكر



مسرحية زنوبيا في موكب الفينيق                               02ملحــق 

235

  .سيكون سبب هالكك التفكري كحلمك: الدمية

  .أنت تغلي بالرغبة يف التدمري: الفينيق

  .ألن يف أفكارك طموح إىل التكاثر: الدمية

  .أفكاري ستكون سبب انبعاثي من رمادي: الفينيق

  .لقد هيأنا لك مفاجأة: الدمية

  .كالمك يفسد متعة املفاجأة: الفينيق

  ؟ أال تريد أن تعرف هذه املفاجأة: الدمية

.ÀƢƬđ�¾ƢǬȇ�ƢǷ�ǲǯ�Ƕمعك: الفينيق

  .لقد حكمنا عليك بكل عدل وشفافية بتمديد سنوات العزل: الدمية

تعتقدون أن األساس النفسي للعزل املطلق هو نفسه األساس النفسي لالستسالم : الفينيق

  ؟)يضحك. (املطلق

  ؟ ملاذا تضحك: الدمية

أفّكر حىت يف وحديت، يف ¢�Ƣǻ¢Â�řǻȂƥƢēÂ��řǷ�ÀȂǧƢţÂ�řǻȂǿǂǰƫ�Ƕǰǻȋ�ƾȈǠǇ�Ƣǻ:الفينيق

افرتاءات ... ¢ƨƥ̄Ƣǯ�©ƢǷƢē¦�ȄǴǟ�¢ǂǬȇ�Ǻŭ�«ƢƬƷ¢�ȏ�Ƣǻ) بصوت مرتفع. (عزليت، يف صميت

  ....مصنوعة

الكهرباء ذو ...  املخدر...  بّنجوه...  البنج...  احلقنة...  أحقنوه بالصمت: الدمية

حتت أضواء خافتة إظالم  خيتفي الفينيق...  ضاعفوا قصفكم لكل املواقع...  التيار العايل

  .بينما يستمر القصف

  التفكير بالصحو
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. الفينيق يطل من نافذة يتسرب منها شعاع ضوء ينري وجهه. ينبعث الضوء تدرجييا(

ƨƦȈȀŭ¦�ƢȀƬƠȈđ�ƢȈƥȂǻ±�ǲƻƾƫ(....

.إّين أراك دوما وأرى طيفك دائما من ثقب الباب وهو يهرب مّين :الفينيق

Ŗȇ£°�²ألين أرى احلياة : زنوبيا ƢǼǳ¦�ƾȇǂȇ�śƷ�řǷ�ÀƢƥËǂȀÉȇ�ƢǸĔƘǯÂ�Ȇź°ƢƫÂ.řǻȂǳǄǠȇ�ǶĔ¤.

  ؟ هل تستطيعني امتالك مفاتيح صميت وعزليت عنك: الفينيق

طلسمة بعد ضياع :زنوبيا
ُ
ليست يل خربة يف ألغاز وشفرات األقفال الصدئة واملفاتيح امل

  .املفاتيح احلقيقية ملستقبل املدينة

  ؟ فهل ضاعت املفاتيح. مفاتيحهلكل قفل : الفينيق

(زنوبيا :§ ¦ȂŪ¦�ǺǷ�§ǂē (ماذا تعين بال مفاتيح؟. واالنزواء وحب االندماج والتناوب  

.ولكل شّك يقني.لكل حالة بُعد، ولكل قُرب حاالت:الفينيق

  ؟ هل تعين أن لكل حالة صمت حاالت كالم: زنوبيا

  ؟ ِمل ال:الفينيق

  .هذا ضعف: زنوبيا

.ن العواطف والّشك نوع من الضعفأل: الفينيق

.الشّك يولد حاالت الضعف:زنوبيا

.مثل الضعف الذي يوّلد حاالت الشك:الفينيق

.لكن اليقني قّوة:زنوبيا

  .والعقل نور احلقيقة: الفينيق

بالضعف والقوة، بالشك وباليقني أريد أن أعرف من تكون؟:زنوبيا
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  ..طائر) بعد صمت وتردد: (الفينيق

أعطين صحوا ألراك حتّلق وأنا يف كامل قواي العقلية خارج مدارات الشك ألعرف :ازنوبي

  .هذا الطائر أكثر

  .أنا ال أمنح ال صحوا وال غيبوبة وال عافية: الفينيق

  ؟ ؟ ومن تكون وماذا تعطي؟ من أنت: زنوبيا

  .أنا طائر الفينيق: الفينيق

  ؟ من أي عامل أتيت: زنوبيا

توجهت . الذي مل يكن فيه إال طائر الفينيق الطائر الوحيد يف العاملمن العامل : الفينيق

صوب كل اجلهات حمّلقا فوق أدغال بورما وسهوب اهلند حىت وصلت إىل أرص شّدتين 

Ƣđ�ƪ...  إليها رائحة خبور وتوابل ǴǴƷ  ...امتزجت روحي بروحها ألّين أنا .. . عشقتها

  .النور الذي يضيء القلوب والعيون

  ؟ كيف: زنوبيا

ويف اليوم التايل ...  أصري رمادا...  ŗƷ¢�¿Ȃȇ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ¼.ألّين أمّثل الشمس:الفينيق

سبحان من حييي العظام وهي ...  أولد من جديد...  أنبعث من رمادي...  أجتّدد

  ...رميم

  ؟ من تكون أيها املتجّدد:زنوبيا

ألن اإلميان . بل متامه أحياه اإلميانمن آمن بالوعد ق...  أنا طائر الوعد العظيم: الفينيق

  .فيزول...  حب ومن ميس رمادي يقول للموت أن يزول

...الرمز الذي يرّدنا إىل ملكوت النور...  أنت إذن رمز احلب: زنوبيا
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أنا القربان الذي يطري إىل بعلبك مدينة الشمس أقدم نفسي قربانا يف معبد : الفينيق

يب فوق هيكل األسرار يف لبنان وبعد ثالثة أيام أستعيد أحرتق بالعنرب والط...  الشمس

  .احلياة ألرجع إىل موطين

  ؟ وكم تعيش: زنوبيا

  .أعيش مخسمائة حول: الفينيق

  ؟ مخسمائة عام: زنوبيا

.أموت فيها ومّين يف العش من يولد وينبعث من جديد:الفينيق

  ؟ ومباذا تسطّر هذا التاريخ:زنوبيا

  .لتسرتجع مفاتيحها. أرسم حياة مدينيتحبرب قليب : الفينيق

  ؟ وماذا تكتب: زنوبيا

(الفينيق أكتب عن الكتابة وهي ) ميّد يديه ليالمس طيف زنوبيا الذي يتوارى عن نظره:

  .من خويف أكتب ألقتنع مبا أكتب عن احرتاقي وانبعاثي. تبحث عن معناها

  ؟ هل هذا ما جنده يف كتاباتك: زنوبيا

  .)يعود إىل املرآة(

يف كتابايت أريد أن أكون مرآة حاليت وحاالتك، أكون مرآة رؤييت وإحساسي، :الفينيق

ألن املرآة تعكس . أكون مرآة مرآيت، ومرآتكم أنتم أيها الصامتون املبعدون مثلي عن املدينة

» Ƣǈǟ�ǲǯ�¿ƢǷ¢�Ǯ ƬǳǄǟÂ�ŖǳǄǟ�ǺǷ�©ȐǨǻȏ¦�ŘǠǷ�Ǻǟ�Ƣđ�¬Ȃƥ¢�ȏ�Ŗǳ¦�°ȂǷȋ¦�ƢȇƢƦƻ . آه

بة امللحاحة اليت تدعوين إىل كسر أطواق الطوق الذي حيكم حالة العزلة حبثا من هذه الرغ
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هل سأرى وجهي فيك مرّة أخرى. أيتها املرآة احلبيبة. عن املفاتيح معكم أيها املنفيون مثلي

  ؟

  ؟ ملاذا أبعدوك عن نفسك: زنوبيا

§��ƢǠƥ¤Â��ȆǨǻÂ®. مثل ما أبعدوك أنت عن تدمر: الفينيق Ƣǐǟ¢�ƨǳƘǈǷ�ƢĔ¤ ،عن املدينة

جّنة ...  وهي أرض مجال تفنت الناظر جبماهلا اخلالب...  كنت أسكن اجلّنة. وعزل عنها

ƢĔȋ¦�ƢȀƬŢ�ǺǷ�Äǂš°...  ليس فيها موت �ƨËǼƳ ...متساوون...  الناس فيها خالدون  ...

  .عادلون...  فالسفة

  ؟ ومباذا تشعر إذن يف هذه العزلة وهذا اإلبعاد: زنوبيا

خترب قليب هل هو موجود فيك ألتأكد من احلقائق اليت يف أحالمي بعد أن أ: الفينيق

وزوال القوة العاقلة ...  وزوال القوة احلاسة موت. صرت يف عامل أرضي املوت فيه حق

  ... واملوت جزء فجزء موت...  واحلزن املكّدر للحياة موت...  موت

  ؟ عزلتك بعيدا عّين وعنهالكّن ما مكانك املفضل الذي تلوذ إليه يف :زنوبيا

  ... العش الذي أبعث منه. الالمكان: الفينيق

  ؟ وهل للعزلة يف الالمكان مذاق حياة أم مرارة عدم: زنوبيا

العزلة هلا مذاقات يف مذاق االنزواء بعيدا عن ضجيج الكالم الفارغ يف كل مكان، :الفينيق

باإلغواء إال املفتاح الذي ضّيعته فأضاعين ال أحد حيّررين من فراغ الكالم باإلغراء أو 

  .ضياعه

  ؟ وعاملك املشتهى: زنوبيا
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عاملي ال أفهمه إال حني تراين عيون أخرى، وابتسامة أخرى، ونبض آخر يقرتب :الفينيق

.من مرآة عزليت، ويقرتب مين أكثر حىت أصري معه واحدا يف واحد، وليس اثنان يف اثنتني

رت بني أشباح املدينة بعد أن انكسر جيشك، واندحرت ضاوية حنيفة رقيقة أنت ص

Ǯ... جحافله ƫËȂǫ�©ÂƢēÂ....وشّتت العدو هيبتك.

  .)باندهاش(

Ǯ:زنوبيا ƬǳǄǟ�ǺǷ�§ Ƣē�ȏ¢ ؟  

.والبهتان املرّ .واخليانة املرّة.أنا أتذكر اهلزمية املرّة:الفينيق

  ؟ وماذا تتذكر أيضا: زنوبيا

  ؟ املهم أّين أتذكر... أتذكرال أعرف ملاذا وكيف : الفينيق

  ؟ وهل تتذكر مثلي كّل هذه احلاالت:زنوبيا

أتذّكر كلما ألتفت إىل فراغ املدينة من حويل ألجد نقيضها يكلمين . ال.... نعم: الفينيق

بامتالء احلياة، ألتفت إىل االمتالء الذي يصدر عن نور شجر زيتونك وخنيلك يف مراكش 

�ƾǠƫ�Ń�À¢�ƾǠƥ�ƨǳǄǠǳ¦�ǽǀǿ�̈ǂƴđ�̈°ƢǷȋ¦�ǆوأرزك يف األطلس فأجده حيد ǨǼǳ¦�Ʈ ȇƾƷ�řƯ

عند الناس أعماق حقيقية للحقيقة يأوون إليها بعيدا عن كل قتادة صلبة يدمي شوكها 

  .اخلطو واملسري بعد اهلزمية

§:زنوبيا ƢƦȈǳ¦�ń¤�§ǂē�Ǯ ǻƘǯ�ƾȇƾǋ�§ ƢǔƬǫƢƥ�̈ŚƦǰǳ¦� ƢȈǋȋ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�ƢǸƟ¦®.

كان احملدد إىل املكان املطلق فأجدين حمددا بتاريخ تدمر معك أهرب من امل: الفينيق

وهويتها، أهرب من املدينة اجلديدة إىل املدينة القدمية، وأفّر من املدينة العتيقة إىل املدينة 

اجلديدة، فأجد بينهما حدودا ونقاط تفتيش عن املستحيل، أهرب من احلدود إىل احلدود 
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ي بسوء التدبري عيونا حتسب أنفاسي وأنفاسك، فأخلي فأجد بني اجلغرافيات املبعثرة أمام

الفراغ للفراغ، وأحبث عن حلظة انزواء يف ركن خيرق قانون ضجيج املدينة ألجنح يف 

االنضمام إىل هذا الواحد املتعدد يف واحد، املتعدد يف حاالت اهلروب، والواحد يف حالة 

  .لكين أفشل. اخلالص من هذا اهلرب

  ؟ اهلروبملاذا هذا : زنوبيا

ألن قّويت يف هرويب، وانتصاري يف هرويب، وعشقي يف احتمائي بك، وهرويب إليه :الفينيق

  .هو مفاتيح احلياة عندي

  ؟ ملاذا هذا الفرار: زنوبيا

ألين ألفيت نفسي أعيش يف زمن غشوم، بعد اعتقالك وسجنك يف حمبس روما، :الفينيق

منكسرة تقاومني حاالت االنكسار، وجتربين وجدتك مع طيور الظالم وخفافيش الدجيور 

.ما وقع وما حدث خلطونا، ننبعث من رمادنا متعددين بواحد، نكون واحدا يف واحد

باالنكسار واملقاومة أمنح معك ملدن تدمر يف مكناس، ومكناس يف تدمر امتدادها احليايت 

معا عن إيقاع متناغم يف األزمنة اهلاربة من إيقاع االنكسار، واالجنبار املتكرر، نبحث 

للحياة وللتاريخ يف جدله الدائم، بعيدا عن املواربة لنغري نشاز الرتابة باجلديد واملغاير، لنرى

...

  وهل ترى يف هذه الظلمة املميتة وأنت مغمض العينني إىل ذاتك وإىل الناس؟: زنوبيا

عقالنية أرى هذه الطيور بالبصرية، وبالباطن ورؤية القلب وبتوازن احلكمة ومنطق ال:الفينيق

  ... أملس قسمات طيفك...  أعانق روحك... ترحل، أراك

  ؟ ترحل كيف: زنوبيا
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Ƣē°¦ǀǫ�ƢȀǠǷ�Ƥ. من: الفينيق ƸǐƫÂ�ǲƷǂƫ.

كيف والناس يسقطون كعمارات مغشوشة يف مدننا املغشوشة ال جيدون ... كيف: زنوبيا

  ؟ من يعّلمهم النهوض

أنا الذي أموت يف متّم كل ...  ألين أنا الشمس والنور لكّنيأعّلمهم كيف يقفون،:الفينيق

  ... أنا مثاهلم ... ¢ǶēÂƾǫ�Ƣǻ...  وأعود كل يوم...  يوم

.أّما أنا فأعّلمهم كيف ال يركعون:زنوبيا

  .إال للخالق: الفينيق

  ؟ وملاذا العزلة إذن: زنوبيا

ŗƫ�ƢĔȋ½�. األبدي يف العزل يظنون فيها عقايب. هذا هو احلكم الصادر ضدي: الفينيق

�Ȅđ¢�Ŀ�². أشكاهلا يف أشكال وهيئات أخرى هي شكل العزلة ƢǼǳ¦�ƨǨǳ¢�Ã°¢�ƨǳǄǠǳ¦�ǞǷ

�ǶȀǫƢǸǟƘƥ�ǂǠǋ¢��¦ËǂǷÂ�Ƣƥǀǟ�ƢǫƾǏ�ǶËǴǰƬƫ�ȆǿÂ�ǶēƢǻƢǠŠ�Ëǆ Ʒ¢Â��Ƣǿ°ȂǏ–   كأعماقي

اة تنهمر أملا ويأسا وأمال ال يضاهيه أمل ويأس وأمل قوة اإلرادة اليت تبوح مبعان –وأغوارك 

مشرتكة بيين وبني تدمر وهي تصدر عن حياة يف كالم يصّر على اإلصرار العنيد املكابر 

  .ملغادرة كسل مقاعد املقاهي املتناسلة يف فراغ املدينة كل يوم

  ؟ وماذا ترى: زنوبيا

لقد عّودت نفسي على حب . أرى الناس ضائعني وهم ال يعرفون ذلك بعد: الفينيق

مث كابر يف ... الوحدة، واهليام بكالم الوحدة، أنفاسي تقول يل كابرالوحدة، وعشق صوت 

.مدينة تتناسل فيها الدمى وأشباه الدمى، وأشبح الدمى اليت تريد موتك

  .هذا زمن ليس مناسبا للموت. أريدك أن حتيا: زنوبيا
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 نااخلالص أمام. صحيح إنه عمر مناسب للحياة، للحرية، لكسر األغالل والقيود:الفينيق

  ... اخلالص أمامنا... 

الغيبوبة العميقة ...  احلقنة...  لقد زادت حّدة هذيانه...  احلقنة) تدخل مسرعة: (الدمية

  ... باحلقنة

)�ËǶǠȇÂ�¿Ƣēȏ¦�ǎ Ǩǫ�Ŀ�ǪȈǼȈǨǳ¦�ÀȂǠǔȇ�ÀȂǠËǼǬǷ�ǲƻƾȇ��ƢȈƥȂǻ±�Ǧ ȈǗ�Ã°¦ȂƬȇ�ȆŸ°ƾƫ�¿ȐǛ¤

  ).الظالم

  العودة إلى الرشد الضائع

يقرتب من الدمى واحدة الو .... ينهض الفينيق... زانةضجيج وهرج خارج الزن(

).األخرى، يدنيها منه، جيلس جبانبها، يتفرس يف وجهها، يلمس خّدها، يتنهد

تفسدون ...  ؟ دائما تفسدون علي خلويت ماذا أصابكم...  اللعنة عليكم: الفينيق

ت ال تعرفني أنك ميتة ؟ معذرة أن هل تعرفني أيتها الدمية امليتة. حلظات تأملي يف عزليت

دعيين أقول لك إنه كل يوم متتلئ مقاعد جملس اللوردات . ألنك حمشوة بغباوة األغبياء

عندنا، ومتتلئ املقاهي واألرصفة واملركز واهلامش بأشباح مقنعة بالقناعات املراوغة، وتلتف 

لة الشفوية بتجاعيدها امللتوية على األزمنة الضائعة منها، لتعيد الكالم نفسه، واألسئ

أهرب من امتالئها الكاذب، ال أريد أن أراقبها يف .والكتابية نفسها، ال شيء حتمله معها

.التلفزيون حىت ال أموت غّما أو مهّا أو كربا

  ؟ ملاذا ال تتكلم. كفى من الفلسفة: الدمية

أريد أن أتكلم، أريد أن أفصح عن مكنون اللسان والقلب، ألّف الكالم على :الفينيق

الكالم، وأطوي الصمت على الصمت، فال أستنشق سوى نصييب من دخان املدينة امللوثة 
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بالتفاهة والضحالة، وال أشم غري قسطي من دخان السجائر املهرّبة، واألفكار املخدرة 

املمزوجة بسواد احلافالت املتهالكة بعد أن غدت هياكل حديدية فاسدة االستعمال بعد 

ترتاكم الثرثرة على الثرثرة يف دروب املدينة وأزقتها، فال أقوى أمام انقضاء تاريخ صالحيتها، 

�Ƣđ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¾Ǆǻ¢�ƢǷ�©ȏƢƷ�Ŀ�ƢǿǂưǠƦƫ�¿ÂƢǬȇ�ȂǿÂ�ȆǷȐǯ�ƨǸǴŭ�ȄǴǟ�ŖǼȇƾŭ�ȆǠƳ¦ŗǳ¦�Ëƾŭ¦�¦ǀǿ

  .سلطان أو منطق أو معقول

  .أال تتحدث عن الرجل أيها الرجل؟ العالقة بني املرأة والرجل: الدمية

ألنه يبتكر النغمات وفق . ساحر النساء ال حيتاج إىل النطق بكلمة) احكاض: (الفينيق

  .هواها وليس وفق هواه

  ؟ وماذا يقول الرجل للمرأة: الدمية

  .وتفعل هي به ما تشاء. يقول هلا ما يشاء) ساخرا: (الفينيق

لقد  ...  ¢Ƣđ�ǶǴŢ�Â...  املرأة اليت تزورك ... هل هذا ما يفعله معك طيف تلك: الدمية

ǽƢƦǬǟ�ƾǸŢ�ȏ�ƢǷ�ń¤�ǾǴƟƢǫ�ËǂŸ�ƢǷȐǯ�¾ȂǬƫÂ�Äǀē�ƪ Ǽǯ.

  ؟ مثل ماذا: الفينيق

  .ال أذكر ذلك: الدمية

لقد كنت أتكّلم عن امتالء املقاهي احملّنطة بدخان الشيشة، وعن .دعين أذّكرك:الفينيق

شاحبة، املنابر احملشية دمى حتركها خيوط العنكبوت الواهية، وكنت أحتّدث عن الشوارع ال

�ƨƻÂƾǳƢƥ�©¦°ƢǸŬ¦� ȐƬǷ¦�ǺǠƯËƾŢ¢Â��ƢȀƬȈǧƢǟÂ�ƢȀƬǧƢǜǻÂ�Ƣēǂǔƻ�̧ ƢȈǔƥ�ƨǠƟƢǔǳ¦�ǪƟ¦ƾū¦Â

فال أجد إال طيف أنثى يغازل شبح أنثى، وال أجد إال الشباب الضائعني باحلّبات 

املهلوسة، وال أجد إال باعة متجولني بشعارات بّدلت اإلميان بالكفر، وال ألفي إال شبحا 
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نا هالميا يعزف عن االقرتاب من رجولة الرجولة، وال أجد إال ساحات شابا مأفو 

االحتفاالت والسرد اجلميل وقد حتّولت إىل معرض ملأكوالت خفيفة تُعّود املعدة على 

استهالك كل أكل مسموم، كأن كل شيء أصبح مقلوبا كالواقع املقلوب، معاين الوطنية 

اين الذاكرة، ومعاين الذكورة واألنوثة، ومعىن الصحة واحلياة، ومعاين التاريخ واجلغرافيا، ومع

والعافية، ومعاين الوجود والعدم، ومعاين األرواح واألبدان، ومعاين الظن واليقني، مل تعد 

ǪƟƢǬƷ�ÀÂƾƥ�ǪƟƢǬƷ�̈®Ƣǟ�À¢�ƾǠƥ�©ƢȈǿƢǷ�ÀÂƾƥ�©ƢȈǿƢǷ�©°ƢǏ�ňƢǠǷ�ƢĔȋ��ƨǸȈǴǇ.

  ؟ كإىل أي أُفق تريد أن يوصلك كالمك يف تفكري :الدمية

.أفكر اآلن يف الدور الذي تقوم به أنت يف املدينة بعد أن ُسرقت مفاتيح املدينة:الفينيق

  ؟ وهل تعرف ما هو هذا الدور: الدمية

  .دورك هو هدم كل بناء: الفينيق

  .أنت تبالغ: الدمية

  .تعميم اجلهل يف املدينة أنت املسؤول نه: الفينيق

  .هذا قول فقط: الدمية

من جعل املكتبات تتحول إىل مقاه . مع أين ال أنتظر منك جوابا...  أسألك: الفينيق

؟ ومن هّدم قاعات املسرح والسينما وحّوهلا إىل عامرات شاهقة؟ من حّول  وحانات

الرياضيات األصيلة إىل فضاءات للسياحة اجلنسية والشذوذ؟ من أغرق السجون باألبرياء 

  ؟ فاتيح املدينةوحول املدينة إىل سجن كبري حيكمه من سرق م

كم مرّة أغريناك باهلرب . عيناك جاحظتان. أنت ال ختاف حىت وأنت يف املقالة: الدمية

  ؟ فيم تفكر. ألنك تفكر وتتعبنا بتفكريك. من عزلتك لكنك رفضت
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أفكر يف تأمل عزليت، وأفكر يف اهلروب إىل العزلة، أو اهلروب من العزلة، أقول :الفينيق

�¦ǀđÂ��ȐƟƢǈƬǷƨǳǄǠǳƢƥ�ȆǴǟ�ǶƬǸǰƷÂ�ȆǷƢē¦�ËǮ Ǐ�ǶƬƦƬǯ�¾¦ƚǈǳ¦ :لقد  . تسألين عن السؤال

  ...سؤايل املتعدد يقول. كان موجعا لكم حلّد الغضب

  ؟ وماذا يقول: الدمية

؟ من يقلبها رأسا على عقب لتصري مفاهيم  من ميكنه أن يصحح املفاهيم: الفينيق

�Ƥ؟ من يرد ملدينة تدمر وبغداد  صحيحة وواقعا مستويا ÉĔ�À¢�ƾǠƥ�ƢȀƬǳȂǏÂ�ƢēËǄǟ�̈ǂǿƢǬǳ¦

؟ من يساعد الناس على معانقة حالة العافية والرشد فيها عوض اهلروب إىل  تراثها اإلنساين

؟ ملاذا ينظمون مؤمترات لكل شيء وتكون النتائج ال شيء؟ ملاذا ُيكثرون من  الضياع

لعلم بالغيب؟ ملاذا يقدسون ؟ ملاذا يتكاثر يف مدينيت من يدعي ا األفكار واألسلحة املأجورة

الرداءة ويقيمون هلا احلفالت الباذخة؟ ملاذا يزعجهم قول الكلمة الطيبة؟ ملاذا يغدقون 

األموال على الرداءة وعلى الفّن املستورد، وفنان مدينيت ال جيد ما يسّد به الرمق به العطش

  ؟

واملعتصمني أمام دائما شعارات سياسية للمضربني ) يسمع ضجيج يف اخلارج: (الدمية

ƾǠƬŭ¦�¾¦ƚǈǳ¦�¦ǀđ�̈°ƢǈŬ¦�ȄǴǟ�Ǻǿ¦ǂƫ�ǶȀǠǷ�Ǯ®. مدخل بناية جملس اللوردات ǻ¤.

  ... اخلسارة طريق: الفينيق

  ؟ طريق حنو ماذا: الدمية

  .سبيل للتفكري يف النصر والربح: الفينيق

ǶȀǨƫ�ȏÂ�Äǀē�ƪ:الدمية ǻ¢ .سنوات وحنن ننتظر موتك أيها الوغد.  

  .من حماصرتكم املدينة أكرب خسارة تلحق بكممكسبنا : الفينيق
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  .إين أحقد على أمثالك من املفكرين...  أنت ال ترى وال تسمع) بغضب: (الدمية

  .ال فرق...  أو اجلبناء...  ألن احلقد غضب الضعفاء: الفينيق

  .عرضنا عليك اهلرب: الدمية

وأنا ال أريد أن ...  رتيهتبيعون القرد وتضحكون على من يش...  ضماناتكم مزيّفة:الفينيق

  .أكون بضاعة للبيع واملساومة والبيع والشراء

  ... واحلدود ...سنفتح لك كل األبواب ...  أهرب: الدمية

  .أنت ترتعش...  أيها األبله أال ترى إىل صورتك يف املرآة: الفينيق

  ؟ ملاذا تريدين أن أرى وجهي يف املرآة. مل حيصل يل هذا الشرف بعد: الدمية

  .ألنك بال أذنيني: الفينيق

  ؟ ما املقصود بقولك: الدمية

  .وتفهم ما يريدون قوله. لو كنت متلكهما لكنت تسمع إىل من هم حولك: الفينيق

ǄǠŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�¿Ƣȇȋ¦�Ǯ¾:الدمية ƬǸËǴǟ�¦̄ƢǷ ؟  

ا بعيدا عن اخلوض يف ضجيج األمكنة وهرجها ومرجها، ورائحتها النتنة، وهوائه:الفينيق

امللوث، وبعيدا عن جاذبيتها املاكرة، كنت يف تأملي وأنا أصعد اجلبل أتأمل ألفهم، وكنت 

أجتاهل جتاهل العارف ألعي وعيي عندما أتدحرج إىل حتت، فكانت كل حلظة صعود 

  .وهبوط متثل تأملي يف وحديت وهي تعيد يل هذا الرشد الضائع

  ؟ وماذا تفهم أنت من هذا الضجيج: الدمية
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أرّد هلذا الضجيج العاق صوابه الذي يتأىب علّي يف كثري من احلاالت، أطّوعه :يقالفين

�ȆǷƢē¦�ËǮ. خارج زمن العزلة بعيون زنوبيا اليت تبصر ملآقيها اليت حتس يب Ǐ�ÀȂǴǬưƫ�ǶƬǼǯÂ

  .حاصرمت نبضي بسؤالكم الذي صاحبين يف كل أيام عزليت. بكل التهم

  ؟ وهل يف املدينة عيون وقلوب: الدمية

�ǺǷ�ȆƳǂƷƾƫ� ƢǼƯ¢Â�®ȂǠǐǳ¦�Ŀ�ȆǠǷ�ƢǸĔȋ�ƾƷ¢�ǺǷ�ƢǸȀǨǴƬǇ¢�Ń�œǴǫÂ�řȈǟ:الفينيق

  .األعايل وأثناء انبعاثي من رمادي

.أنا أسلفك عيونا وقلبا يف انتظار أن ترّد هذا الدين) ساخرا: (الدمية

  .هذه صفقة) بتهكم: (الفينيق

  ؟ أليس كذلك. صفقة مرحبة:الدمية

  ؟ مناسبتهاوما : الفينيق

  أريد أن أسألك ملن تدين بالوالء؟: الدمية

  ؟ وأنت. أنا أدين بالوالء ملن جيعلين سعيدا: الفينيق

  ؟ أنا أدين بالوفاء ملن حيميين بنفوذه: الدمية

.ƢǬƸƬǇȏ¦�¢ƾƦǷ�Ǻǟ�ƾǠƦǳ¦�ǲǯ�¦ƾȈǠƥ�©ȐǷƢĐ¦�ȄǴǟ�ǶƟƢǫ�̄ȂǨǻ¼:الفينيق

  ؟ وأنت من يسعدك: الدمية

  ... فاتيح املدينة إىل املدينةاسرتجاع م: الفينيق

  .مل تعم العزلة ال بصرك وال بصريتك: الدمية

¦�ƢǠǷ�̈ƾƠǧȋ¦Â�ǂǐƦǳ¦�ƨǸǴǛ�ŚǼƫ�ƢĔ¤��§ȂǴǬǳ¦�ȆǸǠƫ�ȏÂ��°Ƣǐƥȋ¦�ȆǸǠƫ�ȏ�ƨǳǄǠǳ:الفينيق

بسؤال احلياة، وبسؤال االنكباب على املدينة يف الوطن، وجواب الوطن يف املدينة بكل 
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 هي بكل املعاين اهتمامات عامة تشرق مع كل الصباحات اليت االهتمامات اخلاصة اليت

سأحكي عن صباح من تلك الصباحات اليت أكتشف فيها أن مدينيت . تزور هذا الوطن

ختفي الالجئني واهلاربني من العدالة، واملهربني، مدينة تنبعث مع كل يوم جديد من رمادها 

  .ن أنتمبعد أن أخفيتم حقيقة م. بعد أن أحرقتموها ليال

  .حنن ال خنفي شيئا: الدمية

  أال ترى معي أن إخفاء احلقيقة شكل من أشكال الكذب الذي تربعون فيه؟: الفينيق

إين أعلن احلرب ضد اجلرأة على  ...  لقد دخل حالة اجلنون...  احلقنة...  احلقنة: الدمية

  ... احلرب ... كل جريء

  ... ال . .. احل ... قاحل ... احلقن) خيتفي صوته تدرجييا: (الفينيق

)يدخل العرّاف مسرعا(

  ؟ ؟ ما سبب هذا االستعجال ما اخلرب: الدمية

  ؟ أال تسمع تلك األصوات: العراف

  .أصوات غريبة: الدمية

  .أناس مزعجون: العراف

  ؟ أال ميكن إسكات هذه األصوات املزعجة: الدمية

  ؟ ملاذا هذا التجاهل. ¤ƢǻƾǼǟ�ƨǧÂǂǠǷ�©°ƢǏ�ƢĔ:العراف

  ؟ جيب أن تتحقق من أمر هذه األصوات: الدمية

  .لقد فات أوان ذلك: العراف

  ؟ وما العمل: الدمية
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لقد احتّل املتظاهرون الشارع الرئيسي يف العاصمة، واملعطّلون يريدون إضرام النار :العراف

  .يف أجسامهم

  .حاصروهم...  ساعدوهم على ذلك: الدمية

  .بسكان األحياء اهلامشيةفات األوان لقد اختلطوا : العراف

  .استعملوا السالح: الدمية

  ؟ ذخرية التدريب: العراف

  .ملواجهة من يزرع الفوضى. ذخرية القتال...  ال يا مغّفل:الدمية

  ؟ هل أدعو إىل حالة الطوارئ: العراف

  .بل إىل جولة مجاعية لكل الدمى لتستمتع مبشهد تنظيف املدينة: الدمية

ظالم خافت يظهر  ... طلقات الرصاص، واملفرقعات، واالنفجاراتظالم تدرجيي، تسمع (

  ).طيف زنوبيا

...لقد حان الوقت لنكّف عن اخلوف:زنوبيا

  ؟ أما زلت على قيد احلياة...  اللعنة: الدمية

Ƣ̈Ȉū¦�ƾȈǫ�ȄǴǟ�¾¦Ǆƫ�ƢǷ�ƢĔ¢�ÀȂǧǂǠȇ�ȏ�²:الفينيق ƢǼǳ¦.

  لقد أنوا جسدي: زنوبيا

  .قظالكن عقلك ظّل متي:الفينيق

  .كروحي وروحك: زنوبيا

  .متازجت روحي بروحك يا زنوبيا: الفينيق

  .حنن روحان حللنا بدنا: زنوبيا
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  .أنا ال أومن بتناسخ األرواح: الدمية

  .أنت ال تؤمن بأي شيء: زنوبيا

... احلقنة للمدعو الفينيق... ليس لدي خيار آخر سوى الرجوع إىل احلقنة: الدمية

  .ولشريكته زنوبيا

دع روحينا حتّلق بروح واحدة لرتى الصباحات واملساءات، والعامل، وتتعّلم احلكمة :زنوبيا

  .من احلكماء

خيتفي طيف ...  احلقنة لروح هذين املشاكسني) بأعلى صوته... ( ؟ أين احلقنة: الدمية

  ... إظالم...  خيتفي الفينيق...  زنوبيا

  من يغادر من؟

وتصبح الزنزانة فارغة .... املدينة بشكل أكثر وضوحاينبعث صباحتظهر معه صورة 

يدخل الفينيق ليتموقع يف الربواز األمين . إال من بروازين متجانبني مضاءين بضوء خافت

  .بعده تدخل زنوبيا لتأخذ موقعها يف الربواز األيسر

أنه بصوت مؤثر يضع يده على وجهه ينادي زنوبيا بتعب وك. ميد يده ليد زنوبيا: (الفينيق

  ).يف حالة إحباط

  .الصباحات يف املساء: الفينيق

  ؟ ماذا تقول: الدمية



مسرحية زنوبيا في موكب الفينيق                               02ملحــق 

252

(الفينيق واملساءات يف الصباح عندي أزمنة الصدف، )مكّمال كالمه بعد طول تفكري:

وأزمنة لقاءات عابرة ال أعري هلا أي اهتمام، حيضر الناس ليغيبوا، يغيبون ليحضروا، حمبوس 

لالمكان، يف مدينة للناس فيها أهواء وانشغاالت، ولكل منهم يف نفس الزنزانة، ويف نفس ا

اهتماماته اليت يسبح فيها، والعامل يعيش حاالت احلرب أكثر من حاالت السلم، عامل حييا 

فيه الناس البسطاء أزمنة الفقر واجلوع والعري واملرض، والتجهيل، ويعيش فيه أثرياء احلرب، 

امرون بأصوات األحياء واألموات، وُيسمسر معهم مع مقاويل االنتخابات املزّورة يق

.يف املزايدات، وفرصهم يف توسيع مملكة الثراء والنعيم فرصهمالسياسيون الُفرصيون بآخر 

هل كنت تنتظر يف هذه الصباحات وهذه املساءات . أوضح ما تريد قوله) بتعب: (زنوبيا

  ؟ قدوم غائب أو عودة حبيب أو أمل

  .أنتظر إىل أن جاء...  نعم: الفينيق

  ؟ من جاء: زنوبيا

  .اليوم املوعود: الفينيق

  ؟ يف أي زمن: زنوبيا

  .يف إحدى زمن الصدف اليت حتولت إىل إشراقة يف زمن العزلة: الفينيق

  ؟ أية إشراقة: زنوبيا

شجرة الفوز، وشجرة الدر، .إشراقة صرت إليها أعود، إليها أشكو شكوى املدينة:الفينيق

والتني والزيتون اليت كونت مع الكروم الباخوسية دوحة واحدة تظللت بظلها . دوشجرة الُبع

أزمنة ضوئية إىل أن فتحت شجرة احلكمة ثغرها كنسيم عليل يف زمن القيظ لتعّرب عن غربة 

  .اللقاء
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  ؟ هل تتحدث عن جتربتك: زنوبيا

�ƲǈǼȇ�Ƣđ�ǺǷǄأي نعم أحتّدث عن تربّعي على صمت النور والدجى أزمنة صار ال:الفينيق

عمر اللقاءات، وصارت اللقاءات تكتب ميالد العمر اجلديد الذي يبّشر الكالم بعودة 

  .الكالم إىل احلنجرة

  ).ختتفي تدرجييا.. تنزعج زنوبيا بالضجيج. يسمع ضجيج ومههمة(

ما لك أيتها الدمية املقّنعة تفسدين علّي متعة حديثي؟) للدمية متسائال: (الفينيق

  ... مهمē:الدمية

  ).يبدأ الفينيق يف االنتقال من برواز إىل برواز وهو جييب الدمية(

.اللعنة عليك أيها املخّنث.ال جتيبني، ال يهم:الفينيق

.أنا خمّنث:الدمية

هذه أحسن صفة تناسبك يا وزير احلدائق القاحلة، واألشعار املستنسخة، ويا :الفينيق

  .صاحب كل منافق ومرايب

  .هذا يسعدين) ب وفرحبغض: (الدمية

(الفينيق   .يا له من مجال) يتصّنع االقرتاب منه:

....ألست معجبا متحّمسا. آه كم تعجبين هذه املداعبة) بغنج ودالل: (الدمية

  ... ابتعد عين: الفينيق

  ... الرغبة جتعلين أتلهف إىل: الدمية

  ... اللعنة عليك: الفينيق

...اخللوة ُمغرية:الدمية
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  .أغرب عن وجهي أيها املخصي: الفينيق

  ... أنا منجذب إليك: الدمية

اللعنة عليك أيها الوضيع، معكم نلت نصييب من الكوابيس وحاصرتين ) حبزم: (الفينيق

.رغباتكم املخّنثة

  .اقرتب مين أكثر. مهاراتك –بعد  –أنا مل أكتشف ) يقرتب من الفينيق: (الدمية

  . هرويب منك يا خولمهارايت تظهر يف) يبتعد عنه: (الفينيق

  ؟ �ËřǷ�§ǂē�¦̄Ƣŭ:الدمية

ألّن يف داخلك يسكن رجال أعمال جمرمون، فيك مشعوذون حمتالون، وفيك :الفينيق

.وفيك ُمفتون كّذابون يا صاحب النصفني املتناقضني. عسس حمتالون فاسدون

  ).الدمية تغضب(

  ؟ ابتعادي عنك ؟ هل تريد أن تعرف سبب ملاذا أنت غاضب من كالمي: الفينيق

  ... ال ...ال : الدمية

ألين أعرف نصفك البشري املشلول، ونصفك الشيطاين الذي ختفيه بلعبة الوجه :الفينيق

.عندما تعرفت على لعبة األقنعة اليت حتسنها اكتشفت أّنك تتظاهر باالستقامة. واألقنعة

. أنك وأنا نتشابهال تعتقد . وكلما اكتشفت فيك نقيضي كنت تقنع نفسك أنك تشبهين

  ).بغضب(

  ؟ ملاذا انفعلت؟ ملاذا تغضب من كالمي؟ هل أعلنتها حربا عليّ :الدمية

  .ال أنا مل أعلن احلرب عليك...  ال: الفينيق

  ؟ على من إذن) يستشيط غضبا: (الدمية
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  .هي ليست حربا باملعىن الذي تفهمه أنت: الفينيق

  ؟ هي حرب ضد من: الدمية

.ضد اخلوف، اخلوف على املدينة إمنا حريب: الفينيق

  .وهذا شرف يل. إين أشفق عليك) بلهفة وبالهة: (الدمية

  .ال يوجد شرف بني اللصوص واخلونة). ضاحكا مع نفسه: (الفينيق

  .سأطلب لك الرمحة والغفران واملغفرة: الدمية

  ... اهللا يعفو عليك يا. أنا أطلب لك التوبة: الفينيق

(الدمية   ... عواتكأريد د) بتوّدد:

  .دعوايت ستوصلك إىل اجلحيم بال شفقة: الفينيق

  .أما أنا فسأطلب لك الشفقة: الدمية

  .ال أريد شفقتك وال رمحتك: الفينيق

.نساندك، ونتعاطف معك ومع اهل مدينة تدمر. حنن معك: الدمية

.لقد خذلتموين، خذلتم مدينيت، ذاكريت، عزليت، خذلين كالمي وثقيت بكم:الفينيق

  .وال زلنا كذلك. كنا أسخياء معك: الدمية

  ؟ مباذا كنتم كرماء: الفينيق

  .يف كل شيء: الدمية

  ؟ ها هذا صحيح: الدمية

(الدمية   .)خيرج(هذا صحيح . هذا صحيح) يقول حمّذرا:
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هذا . خذ –كما كنتم تقولون لزنوبيا بعدي   –كنتم تقولون يل ) بأعلى صوته: (الفينيق

حيميك، وتتقي به شّر العشرية، مث تغريون رأيكم وتقولون يل هذا أخّف مسّدس يف العامل 

عرضتم علي كل انواع ...  وهذا زنده اخفّ ...  فواهته أوسع...  مسدس آخر من عيار

وأشكال الرصاص والعتاد، والقذائف والصواريخ العابرة للقارات واحمليطات واألفالك 

¢�¶ƢǬƬǳ¦�©¦°¦®¦°Â��ǆ ǈƴƬǳ¦�©¦ǂƟƢǗÂ��©¦ËǂĐ¦Â مساع الناس ونبض قلبهم، وقلتم يل حنن

ƨǼȇƾŭ¦�ǺǷ�ƨǟƢǈǳ¦�§°ƢǬǟ�ƪ ǫǂÉǇ�À¦�ƾǠƥ� ƢƥǂǤǳ¦�ǺǷ�ƨǳȂȀĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ȆǸŴ . قلتم يل افتح

كما أمرمت   –قلتم يل سلم لنا مفاتيح املدينة . -كما رفضت زنوبيا   –فرفضت . احلدود

فصرخت احتجاجا، وصرت  –كما أمرمت زنوبيا   –فأبيت، أمرمتوين بإحراق ذاكريت  –زنوبيا 

  .أعيش يف خلويت مع زنوبيا اليت تعرف قلق قليب وقلقي على املدينة

  .أنت ال تعرف املدينة: الدمية

«��ȆǿÂ��ǂưǯ¢�Ëřǟ:الفينيق ǂǠƫ�À¢�ƾȇǂƫ��ǂưǯ¢�ƢȀǧǂǟ¢�À¢�ƾȇǂƫ�Ƕǰǳ�Ȇǔǧǂƥ�ƨǳȂȀĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦

ǀǳ�ǆ Ǹđ�řǸǴǰƫ�ƨǼȇƾǷ��ȆǈǨǻ�Ǻǟ�Ǿǧǂǟ¢�ƢŲ�ǂưǯ¢�řǟ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦�ǂǷƾƫ�ƨǼȇƾǷ�Àȉ¦��ǀȇ

تتسكع بكم يف ظلمة الليايل بعد أن كانت ُحسنا يبدو من طلعته، مدينة كانت تكرر بفرح 

طفواليت ابتسامة عمقها كدليل وفاء إىل هذا اهلمس الذي قاد زنوبيا إىل مكناس وبغداد 

  .والقاهرة وفاس وتونس وبريوت وقاد مكناس إىل كل املدن

  ؟ بعد طول انتظار وماذا كانت تنتظر: زنوبيا

  .تنتظر أعمارا: الفينيق

  ؟ وماذا وجدت: زنوبيا
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وجدت هذا النهج القومي الذي أعادها إىل عودة العودة وهي تغادر ضغط : الفينيق

اللحظات بعد أن عانت من جرح الفراق، وبعد مرور تلك االعمار الصباحية كانت تنتظر 

  .فتح صفحات جديدة عين وعنها

وددت لو عرفت كيف تعيش يف مدينتك ويف كل املدن ) ÂŐǳ¦�Ŀ�ƢĔƢ¦±تعود ملك: (زنوبيا

كيف تعيش جزئياتك فيها؟ كيف تعامل عزلتك؟ وكيف . أيها الطائر املغّرد خارج السرب

  ؟ تعاملها

أنا أعيش يف عامل حمكوم بالفوضى وقانون الغاب، عامل ينتهك حقوق املدينة :الفينيق

  .باسم املدينة

  ).عليهماالدمية تتجسس (

  ؟ أنا ال أعرف من تكون) بتجاهل: (الدمية

. أنا ال أقبل أن أذرف الدموع عنك. تريد أن أتوقف عن لومك، ولوم اآلخرين:الفينيق

.البّد من معرفة هذه األقنعة اليت ختفيك

  .أنت حتقق يف جرائم لست أنا املسؤول عنها: الدمية

  ؟ ؟ منهم ؟ اآلخرون ذن؟ ما امسك إ ؟ أنت ومن يكون املسؤول: الفينيق

  .؟ لقد كنت أتبع خطواتك يف الغدو والرواح أال تعرفين: الدمية

  ؟ هل كنت حتب املراقبة: الفينيق

  ؟ فهل أنت متخف. نعم وأنت لست سوى رقم من بني األرقام عندنا: الدمية

ال جيب أن أكون غبيا حىت أكون متخفيا، أو جمهوال، أو صفرا . ال) ضاحكا: (الفينيق

  .لى اليسارع
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  ... وماذا إذن: الدمية

  .أنت تتطفل على عاملي: الفينيق

  ؟ ملاذا: الدمية

دور ... ألنك شبح يقوم بدوره يف مسرحية سياسية أنت وأمثالك وقودها وحطبها: الفينيق

  .أكرب مما تتصور

  .سأحاول حتويلك إىل جملس تأدييب دويل لتنال عقوبتك. دورك اللعني سينطفئ: الدمية

  .ألن املنحرفني يتحركون أسرع من القانون: الفينيق

  ؟ ملاذا: الدمية

  .ألنك ممثل رديء يف لعبتنا لعبة القوي والضعيف: الفينيق

  .أنا لست ممثال: الدمية

  .إنك ممثل رديء يفسد لعبة التمثيل: الفينيق

  .أنا ممثل حقيقي... ال... ال: الدمية

.أنت تنّفذ وال ختّطط:الفينيق

  ؟ من قال هذا :الدمية

  .كل املدن احملاصرة: الفينيق

  ؟ وأنت تقول نفس القول: الدمية

  .وأنا أيضا: الفينيق

  .لقد ساءت حالتك النفسية: الدمية

Ëƾē�ƢǸƟ¦®�ƪ®:الدمية ǻ¢.
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  .أنا أعرفك) للدمية: (الفينيق

  .نعم وأنا أيضا أعرفك: الدمية

  .ألنك كنت تكتب: الفينيق

  ... يضاأنا أكتب أ) بزهو: (الدمية

ƾǬƫÂ��²¿�:الفينيق ƢǼǳ¦�śƥ�ȆƳȂǣƢŻƾǳ¦�ǲƳƾǳ¦�Ƣđ�«ËÂǂƫ�ƨȈǇƢȈǇ�©ƢȈƷǂǈǷ�Ƥ Ƭǰƫ

وتفرح فرحا . مسرحيات رديئة يف احملافل الدولية، وتغين اغاين ركيكة، وتلقي خطبا ممّلة

ممسوخا، وتشّجع على حتريك األوراك املرتاقصة، والبطون اهلزّازة، واملؤخرات املهرتئة كأبقارك 

  .لوفةاملع

.أنا ال أفهم ما كنت تكتب، وال اآلن أفهم ما تقول:الدمية

.وتفهم ما يُقال.لكي تكتب وتتزّين، وتفرح، وتتعطّر، عليك أن تقول ما يُفهم:الفينيق

(الدمية .أنا ال أفهم، على األقل أنا أحتدث بصوت عال)بتعّنت شديد:

  .أوال لكي تكتب عليك أن تقول شيئا ما: الفينيق

  ؟ وماذا كنت تقول أنت: الدمية

  ... أنا أفكر باجلماعة عندما أقول قوال فيه ال: الفينيق

  ؟ ما الذي كنت تقوله: الدمية

  .املهم هو الذي مل أقله )ساخرا: (الفينيق

  ؟ هل تعرفه؟ بعد كل هذا هل أعرفك) للدمية: (الدمية

  .هل تعرفين حق املعرفة: الفينيق

  ؟ ماذا كنت تكتبلكن ...  ال أعتقد: الدمية
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  .نعم كنت أكتب الشعارات على جدران املدينة...  تعرفين: الفينيق

  ... مثال: الدمية

  .إنكم حتما ستزولون وعاملكم: الفينيق

أتذّكر كنت تكتبها يف كل األماكن اهلامة يف شوارع املدينة حىت يراها .. . آه: الدمية

  .الناس

ƢǠǌǳ¦�ǽǀđ�ƨŻǄŮ¦�ƪ°¦©�� لكنكم سرقتم مين محاسي وشجاعيت: الفينيق ǔǧ°�ňȋ�ňƢǈǳÂ

.إين أتكئ على زمن أمحق، أوردمت أن احدد موقعي: واخرتت أن أقول لكم

  ؟ وهل لك موقع فيما كنت تكتب: الدمية

موقعي موجود يف خمتلف املدن املسلوبة، موجود يف كل األفكار احلاملة بغريكم، :الفينيق

لب لتتضح الرؤية يف كل عامل بيته مسكون أو موجود حني أزيل غبار القلب عن الق

كيف : ¢ňȂǸƬǳƘǇÂ��ƨȈǻƢưǳ¦Â�ńÂȋ¦�ƨȈǷƾǳ¦�ǺǠǗ�ƨǸē�ĺ�Ǫǐǳ¢�ǺǷ�ǶƬǻ. مسحور أو خممور

؟ ووضعتموين هنا، ومل أعد اتذكر سوى قولكم الساخر "مع باقي الدمى"ستسري املعركة 

ندي هي احلقيقة الوحيدة يف اليوم أقول لكم إن الوحدة ع". لقد أعطيناك الوحدة يف العزلة"

  .سؤال القلب حول احلياة. سؤال الكينونة. هي سؤال الوجود والعدم. العامل

  .جوابك افرتاء يف تفكريك: الدمية

�ǽƾǠƥ�ȏÂ��¿ȐǛ�ǾǴƦǫ�ƢǷ�Ƥ:الفينيق Ǵǫ�°Ȃǻ�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�ƨǴƠǇ¢�ƢĔȋ�ƨǴƠǇȋ¦�ǞǓÂ�Ŀ� ¦ŗǧ¦�ȏ

تفهم معىن االبتسامة اهلامسة يف عيون ؟ هل كنت  وهل كنت تقرأ ما يف السؤال. أدهم

هذه ... خلويت هي عالين الذي اهواه وأعشقه. زنوبيا معي يف خلويت. ال أعتقد. حوراء

  .وهلي
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  ؟ وماذا وجدت يف هذه اخللوة: الدمية

صرت أمسع صوت أنني كل السجناء الذين كانوا ...  وجدت زنوبيا السجينة معي: الفينيق

خلوبا فاتنة، جهراء، مجيلة وفاتنة، حتب نشيد الوطن الذي هنا قبلّي، وجدت بزنوبيا

�Ǿƥ�ƾȇǂƫ��ƢȀȈǼȈǟ�Ŀ�̈ ¦Őǳ¦�̈ ¦ǂƥ� Äǂƥ�ŅȂǨǗ�ǞǳȂƥ�«ÂǄŲ�ƪ ǸǏ�Ƣđ�ƢȈƥȂǻ±��ȆƟ¦ƾǻ�Ŀ�ǾƬǠǓÂ

دون شك، الشك ال يغين عن .أن تتملك اللحظات، والعزلة، ومن يعيش يف هذه العزلة

.ƢǸǴǟ�ǂǷƾƫ�ǪƟƢǬŞ�ǖȈŢ�ƢĔ¢�ȆǈǨǻاحلقائق شيئا، إنه يبوح مبعرفيت هلا مقنعا

  ؟ وهل هي تعرفك: الدمية

�Ŀ�ǂưǯ¢�ȆŰȐǷ�ƨǧǂǠŭ�řǟ�ƢȀũǂƫ�ƪ:الفينيق ǻƢǯ�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǶǇ°�¾ƢǸǰƬǇ¦�ƾȇǂƫ�ƢĔ¢�ƾȈǯ¢

.مالمح املدينة، وتريد جّس نبضي أكثر جلّس نبض املدينة

  ؟ هل كانت تعرف سبب عزلتك: الدمية

�ÀƢǗÂȋ¦�ǂȇǂŢÂ�ǂǐǷ�ƶƬǧ�ƾȇǂƫ�ƪب. تعرف أسباب عزيل: الفينيق ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƪ ǧǂǟ�À¢�ƾǠ

  ... واإلنسان ولكن

  ؟ وعزل املدينة: الدمية

لقد كانت تبصر حبكمة، قادت جيشها . أسباب عزهلا عن تارخيها له تاريخ طويل: الفينيق

.¤ƨǳǄǠǳ¦�ǽǀđ�Ƣǻ¢�ǽǂǐƥ¢�ȏ�ƢǷ�ń¤�ƢĔȂȈǠƥ�ǂǐƦƫ�ƢĔ. للنصر تلو النصر

ƾȈƷÂ�ƢǿȂǯǂƫÂ�ƢĔƢǷ±�¦Â°®Ƣǣ�ƨǼȇƾŭ¦� ƢǫƾǏ¢�ǲǯ̈�هل صحيح أن  : الدمية

اجلحيم هو ملن تركوا احلياة فيها . ƾǠÉƥ�ƢȀǼǷ�ǶđǂÉǫ�ĿÂ��§ǂǫ�ƢȀǼǟ�ǶǿƾǠÉƥ�Ŀ:الفينيق

، واستبدلوا ما هو خري مبا هو أدىن وأحط يف مدينة صار كل شيء فيها يتساقط  للمماة

، والُعري فلسفة احلقيقة اليت كأوراق الشجر، ويتهاوى كبنيان دون أساس، الكل يتعرى
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بطلة حتّب . تقرتب من حقيقة من سيسقط من أعلى وال ينظر إىل كيف سيغادر نعيمه

  ؟ هّيا يا زنوبيا أجيبيين ملاذا حتّبني هذا الرتكيز. الرتكيز

تعطي األوامر من . (وحنن نريد أن نفقدها حاّسة الرتكيز...تتحّدث عن الرتكيز:الدمية

...كّسروا سواعدها...  عليكم بضرب كل عناصرها احليوية...  هّيا...  اهيّ ...  )جديد

�ƢȈƥȂǻ±�ƨȇƢĔ�ȄǴǟ�ŃƢǠǳ¦�«ËǂǨÉǼǳ�ǪǻƢǌŭ¦�¦ȂǠǓ...  أعزلوها عن الفينيق...  شّلوا عضدها

  ... وليكن احلبل خمالفا لكل أعراف الشنق...  والفينيق

)ƢȈƥȂǻ±�ǶǇƢƥ�Ǧ Ƭē�©¦°ƢǠǋ�ƾȇ®ǂƫ�ƶǯǂǳ¦�«°Ƣƻ�ǞǸǈȇ  ...إظالم تدرجيي (....  

  الوفاء للظل واألصل

الدخان  ... دمدمة الطبول وأزيز الرصاص...  زنوبيا والفينيق فوق منصة الشنق(

).اهلتاف يتعاىل مرّددا اسم زنوبيا...  يتعاىل من كل جوانب وزوايا الركح

  ؟ عن أي تركيز يتحّدثون يف املدينة؟ عن أي تركيز:الفينيق

  .الرتكيز يف كل شيء. الرتكيزأنا أحب : زنوبيا

أنت امرأة حتبني الرتكيز إلصابة اهلدف، تتقنني تصغري الدوائر يف نقطة صغرية جدا :الفينيق

هي مركز املرمى الذي تصيبينه بعد أن ضاعت أهداف مدينة تدمر، ترتبني أوراقي 

تتبعني الظن، بصفحات املدينة، وتنظرين دون غفلة وال سهو إىل ما ال أراه، وال أبصره، ال

ألن الظن عندك إمث من عمل السهو والتقصري واإلفراط يف تفضيل الفراغ، كل شيء عندك 

يقني، ال تقتفني اثر التخمني، وال تتبعني أضغاث األحالم، ألنك أمينة يف ترتيب أوراقي 
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إىل  وما يأيت به كتايب الذي تقدمه حيايت بيمينها، فتعيدين ترتيبه الذي ال يزيدك إال هداية

.زمين ألنضّم إليك، حّىت ال أكون عبدا أسريا عند الروم

ال أريد أن أبعث لك بالبيانات اليت ...  إن الفينيق هو من يكّلمك...  امسعي يا زنوبيا

�°ȂǠǌǳ¦�ǺǷ� ƢƳ�ƨȇǂǈǳ¦Â�ƨȈǏȂǐŬ¦�¾¦ƚǇ�Ǻǰǳ��ƶǓ¦ÂÂ�½ƾǼǟ�ȆǴƳ�Ȃǿ�ƢǷ�Ƣđ�śǫËƾǐƫ

ورة وكأنك تقودين نفسك إىل فيحاء، بنقصان حقيقة تريدين بإحضارها إكمال رسم الص

بكسر عزليت –قبل األوان  –او حديقة واسعة تتبوئني فيها مكانة يف عزيل، سؤالك يبشرين 

العصية عن االنكسار، وكسر عزليت يف عزلة املدينة، وكسر عزلتك يف قلب مدينة مشدودة 

والرفض مها الضدان إىل حب العزلة واأللفة، ومشدودة إىل رفض اإلقصاء والتهميش، احلّب 

  .اللذان جيتمعان فيها وقد ال جيتمعان

§�� وما متعة املعرفة عندك: زنوبيا ¦ȂŪ¦�°ƢǜƬǻ¦�ȄǴǟ�½ƾǼǟ�ÀƢǷ®ȍ¦� Ƣđ�ËǂǇ�ƢǷÂ��

  ؟ واستعجال الكالم كي يتكلم

متعة وإدمان ال يعادهلما عندك وعندي سوى اختيار ما ينفع املعرفة كي يقّويك :الفينيق

وي مهارتك يف املخترب الدي حتمضني فيه الصور، وتُفرزين من فوضى بإكسري احلياة ويق

املعلومات ألوانا وحركات ومعاٍن ختّضبينها يف بياض األوراق لتعطي األولوية ملن يستحقها، 

  .وتضعني من ال يستحقها يف أسفل سافلني

.أنت يف املدينة شامخ، شبيب، نشيط وسلمان يا بريئا من العيوب:زنوبيا

§��ȄǷƾǳ¦�Ƣē°ƾǏ¢�Ŗǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǲǯ�ƾǠƥ�ǺǰŲ:قالفيني ¦ȂƳ�Ä¢�ŉƾǬƫ�Ǻǟ�®ƢǠƬƥȏ¦�©®°¢

يف حقي، وبعد طول انتظار، استوى عندي السمع مع السمع، وتناغم الشوق مع دقات 
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القلب، وبني فطنتك كسائلة، وهرويب عن تقدمي اجلواب، كنت تستعجلينين كي أشفي 

.Ä°ƢĔ�Ŀ�ǲȈǴǳ¦�ǂƻ¡��ƨǼȈȀƳ�ƾǏ°Â��Ä°ƢĔهلفتك وشوقك وتطلعك إىل معرفة ليلي يف 

  ؟ وماذا كنت تقرأ: زنوبيا

.كنت أقرأ لطفك كتماضر، ناعمة، فطينة، فهيمة حلّد الغواية:الفينيق

  ؟ كيف تنظر إىل صوريت: زنوبيا

  .كنت أمتعن يف عزليت لونك كشجرة نبتت يف الرتبة الصاحلة يف تدمر: الفينيق

  ؟ وماذا وجدت: زنوبيا

وجدت أّنك موزعة بني فصلني اثنني يف أربعة فصول، فصل االخضرار الدائم، :قالفيني

،وفصل تلبس فيه أفنانك اجلواهر الصفراء اليت تزين الظل باللون األخضر الوافروالظل 

مها لونان ال خيتلفان . الدائم، واللون األصفر الذي يأيت يف زمن معلوم، لريحل يف زمن حمدد

اليت أينعت بسؤاهلا ملسة خفيفة مّست عمق الشعور باالنتماء إىل حول حقيقة الشجرة 

.املدينة، وهّزت أوتار القلب، وزادت من حاالت الرتّدد واإلباء يف تقدمي اإلجابة

جعلين أفقه ُعمق السؤال، وأخرج منه مدارات إرادة  –مؤقتا  –جتاُهل السؤال :زنوبيا

وليني، أو تشّفيا ملن مل ُيشف قلبه من مرضه، ترتيب أفكاري حىت ال أكون فتنة للقوم الفض

  .أفكار تبعتها حبدس قوي قادين إىل حلظة اقتناع بأن املدينة ال تزال يف خاطري ويف دمي

  ؟ وانكسارك: الفينيق

بعد انكساري ساد صمت رهيب خّيم على أزمنة املدينة بال حدود، صمت أردت :زنوبيا

�ƪ ǸǏ�ǺǷ�Ǧ Éǋ°¢��ƪ Ǹǐǳ¦�¦ǀǿ�ǂǈǯ¢�À¢�Ǿƥ�ȆǇƢǨǻ¢�ń¤�ǆ ǨǼǳ¦�Ƣđ�Ë®°¢�ËǶÉǇ�ƨǟǂƳ�ƨǳǄǠǳ¦

  .يف املنفى
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يف قمة هذه اجلرعة من شجرة احلياة ...  عك هذا الّسم العزافهل أرشف م: الفينيق

  ؟ حالوة ال تضاهيها طالوة، هل أرشف ما أودعته فيها من حالوة

  .فألوان الشجرة ويناعتها وحكمتها لك وللمدينة...  نعم: زنوبيا

أو هي فتنة ستسّبب اخلروج من اجلّنة ألن فيها . هذه فتنة خترج من هليب العزلة: الفينيق

  .بقايا من تفاحة آدم

  .أنا ما وهبتك إال إكسري حياة فيه برد وسالم للقلب والنفس...  أشرب: زنوبيا

(الفينيق :ǆ Ǹđ (تعب كلها احلياة فما راغب إال يف الشرب حىت الثمالة) . يشيح بوجهه

  ).عنها

�Ʈ:بيازنو  ƦǠǳ¦�©ȏƢƷ�ń¤�§ÂǂŮ¦�¦ǀǿ�¦̄Ƣŭ��ƨǳȂȀĐ¦�©ƢȀŪ¦�ń¤�½ǂǜǻ�¾ȂŢ�¦̄Ƣŭ

أخاف من ضياع اجلهات من . ألين أخاف من جماراة أمرك يف كل اجلهات: الفينيق

  .بوصليت

ال ختف فأنا كلي لك بكل جهايت، أنا كّل اجلهات، خبالف املدينة اليت تعانق كل :زنوبيا

ƢēƢȀƳ�Ǿƥ�ƪيوم أشبحها بنشوة زا ǟƢǓ¢�̈ƾƟ.

هل أرى يف عزليت عن املدينة صوريت، هروب نظريت من مشوس املدينة ) مع نفسه: (الفينيق

املطفأة أو احملرقة عّجل بسقوطي يف ماء رأيت فيه وجه حمياي ألصري شهيد كربيائي 

  ... )بصمت(؟  ونرجسييت وعزليت

  ؟ ملاذا ال تتكلم: زنوبيا

  .ببالغة الصمت عن لغة الكالمألن الصمت يُغين :الفينيق

  .لغة الكالم فتنة: زنوبيا
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صمت يقول يف عمق عزلتيـ إن ظهور الظلم يف الرب ويف . صميت هو اآلخر فتنة: الفينيق

املفسدون وحدهم . البحر أفسد العامل والنور واحلساب، وخالقنا أعلُم باملفسدين الفاسدين

ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƨǟÂǂǳ¦�ƨǟÂ°Â��̈ƢȈū¦� Ƣđ�ƾǈǧ¢�ǺǷ تدمر.  

كيف تعيش جزئياتك يف حياتك اخلاصة؟ كيف تنظر ...  أريد أن اعيد السؤال: زنوبيا

  ؟ إليك عزلتك وأنت رهني احملبس

مرّة أخرى وضعين السؤال يف العلو الذي أهابه، وهالين يف األمر أن السؤال الذي :الفينيق

ن اخلوف من الفقد يتكرر جيعلين أمقت حلظة الوادع، كما تكرهني أنت حلظة الفراق، إ

¾ȂǬǳ¦�¦ǀđ�ǂȀŪ¦�©ȏƢƷ�ĿÂ��Ǯ ƬǳǄǟ�ƨǳƢƷ�Ŀ�Ǯ Ǭǧ¦ǂȇ�°ȂǠǋ. ،مدينة معها نفرتق لنلتقي

.أنت حتبني االقتحام، حتبني السهم الذي يصيبك كما يصيب من تصوبينه له

  ).تصمت(؟  ملاذا تظل وامجا يف هذا السجن: زنوبيا

  ؟ هل انت منهمكة يف إعادة السؤال: الفينيق

  .نعم ألن تأملي هو النظر يف عبثية احلياة: يازنوب

  .أنت احلياة اليت تدافع عن احلياة...  أنت امرأة احلياة: الفينيق

  ).تصمت وتغرق يف تفكري عميق(

يف غيابك عن احلياة كنت أوّد أن أنزل خلسة إىل حلمنا يف مدينتنا ألغمر جسدي :زنوبيا

وحب البخور، . كأين صرت ملسوعة حبب العزلة. بضوء األمكنة، وأنزوي يف زاويتنا املألوفة

  .وحب طقوس اجلذبة

  .لكنك عدلت عن الفكرة يف مدينة ال حتب إال الفراغ: الفينيق

  ؟ ǪȈǼȈǧ�Ƣȇ�ƨǼȇƾŭƢƥ�ÀƢŮȂǳ¦�ÀȂǼĐ¦�ǪǌǠǳ¦�¦ǀǿ�¦̄Ƣŭ:زنوبيا
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مدينيت حتب األنس اللذيذ . ال حتب من حيب الفراغ... مدينيت ال حتب الفراغ: الفينيق

مدينة حتّب أن تكّسر .¦ÀȂǼŪ¦�ƾū�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢȀǟǀƳÂ�ƢȀǴǏ¢Â�ƢȀǴǜǳ�ƨȈǧÂ�ŖǼȇƾǷ��°ȂǼǳو 

�ƢǻÂǂǫÂ�©¦ȂǼǇ�ƢēǂǏƢƷ�Ç¾Ȑǣ¢�ǺǷ�°ǂƸƬƫ�À¢�ƾȇǂƫ��ƢȀƬƯ¦ƾƷ�ƪ ǫȂǗ�Ŗǳ¦�ƨǳǄǠǳ¦�®ƢǨǏ¢

  .بأفكار ال فكر فيها حىت طغت فيها وعليها وعلينا حاالت اجلنون والتوازن وفقدان التوازن

  ؟ نا بعد ضياعنا إىل الرشدمن يهدي: زنوبيا

يهدينا اإلميان إىل اإلميان، يهدينا لكشف النوايا ملعرفة أسباب ضياع الناس يف :الفينيق

العزلة، يساعدنا على أن جند أن اإلنسان فيها مسكون باآلخر، يعيش فيه اآلخرون بكل 

ƾ̈ƷȂǳ¦�Ŀ�Ǿǳ�ÀƢǰǷ�ȏ�ǽƾƷÂ�ÀȂǰȇ�śƷ�Ǿǻ¢Â��ǶēƢǔǫƢǼƫ.

  .واملدينة روحا واحدةإنك : زنوبيا

أجنتين هذه املدينة من حر اهلجري وهجرة الذات عن الذات، وأنقذتين من صهد :الفينيق

 األلفة...  وبينكما أعيش العزلة...  واملدينة أنت يا زنوبيا. أنت املدينة. اللحظات والقيظ

وأنت بعيدة عّين والوحدة ....الوحدة وأنت معي. قلق الروح...  راحة البال ... القلق... 

...

ȂȀĐ¦�ƨǴƷ°�¢ƾƦǼǳ�¦ƾƷ¦Â�Ǯ¾�...  والعزلة عذاب...  الوحدة عذاب: زنوبيا ǠǷ�ÀËȂǯ¢�řǟ®

حنو املعلوم يف هذه املدينة اليت تأكل أبنائها، ولنبق معا حمافظني على حقيقة املدينة يف 

شق نبل أحب متّلك اللحظات، وأعشق من يع –مثلك  -املدينة، وحنن يف املدينة، فأنا 

معك أصل إىل كل اجلهات، ومعك أتعّلم ارتداء مالبس الفرح، ومعك أحّرر . اللحظات

.املاء من الغرق، وأتعّلم التخلي عن اخلطو الضائع
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�ŚǐƫÂ��̈ƢȈū¦�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�Ȑǰǋ�ƶƦǐƫ�śƷ�ƢȀǟÂ°¢�ƢǷ��ƨǳǄǠǳ¦�ǽǀǿ�Ȅđ¢�ƢǷ:الفينيق

املدينة، ويف انتظار عودة الوطن  شكال من أشكال حب احلياة يف انتظار عودة املدينة إىل

  .إىل الوطن

ǲȈƸƬǈŭ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ƥ:زنوبيا Ƭǰƫ�Ǧ Ȉǯ ؟  

ƢȇƢĔ�Ƥ©:الفينيق Ƭǯ¢�ȏ�Ƣǻ¢.

ƢǼƬȇƢĔ�Ƥ:زنوبيا Ƭǰȇ�ǺǷ�Ȃǿ�Ƣǻ°ƾǫ.

(الفينيق   .لقد انتهت اللعبة) ينزل من فوق املصطّبة ليعيد ترتيب الدمى أمامه:

  ... للعبةانتهت ا. انتهى زمن وجودكم معنا: زنوبيا

كنتم تعتقدون أين أعيش حتت رمحة نظرتكم، وقانونكم، وأنه ليس يل مكان :الفينيق

  .أذهب إليه

  .كلكم كرهتموين ألين أريد أن أوحد الناس حول قضية واحدة: زنوبيا

  ... نعم وامهون: الفينيق

وامهون حني يعتقدون أن استسالمي سيرتكهم يفسدون العامل، تفكريي يطيل :زنوبيا

.عمري، وخيلصين من صخب احلياة

.أنا أموت ألحيا، من زوايل أنبعث وأجتدد، من رمادي أُبعث) يدور حول الدمى: (الفينيق

كنتم تعتقدون بعجرفتكم أن السبات مييت القلب واألمل واألحالم، وأن اإلهانات اليت 

الدمية اللعينة أنت أيتها ) خياطب دمية بعد دمية. (يلقاها الضعفاء قد توقف احلياة فيهم

  .اخرتت عامل املال

.وأنت اخرتت احلرب عليّ :زنوبيا
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  .وأنت اخرتت الصفقات املرحبة: الفينيق

  .وأنت أحببت عدوك ليحميك: زنوبيا

  .كلكم واحد يف واحد. وأنت ليس لك إال الوالء لنفسك: الفينيق

Ƣ̈Ȉū¦� Ƣđ�ǶƬƦǐƬǣ¦�À¢�ƾǠƥ��ļ ¦ǂƥ�Ȇŧ¢�ǶǰǠǷ�ƪ:زنوبيا Ǽǯ.

(الفينيق من ذكريايت، ومع ذاكريت  ).يوزع على الدمى منشورات، يبعثر بعضها يف اهلواء:

الذكريات كما أومهتمونا خدعة، أما معي فهي حقيقيت املشرتكة مع . كنت أعيش مرتاحا

.ذايت مع زنوبيا، أنتم مل تزرعوا يف الناس سوى الكراهية

ما األحب إليكما . ايل للمرة األخريةأجيبا عن سؤ ...  للمرة األخرية نريد إنقاذكما: الدمية

  ؟...مغادرة املدينة أم العودة إىل 

  .بعد أن صرمت جتلسون على مقعد الندم.سؤالكم ضّيق آفاق االحتماالت:الفينيق

  .إين أفضل االستقالة من عاملكم: زنوبيا

.وأنا أرفض العمل يف حميط فاسد وفاسق ومرايب ومزّور للتاريخ:الفينيق

«�¢ÀȂǼĐ¦�ƢȀȇ)وت حادّ بص: (الدمى ǂǐǻ¦.

  .ال بأس. تأمرين باالنصراف: الفينيق

  .أنظر إىل عيونه كيف حترتق بالكراهية: زنوبيا

...صّدقوين:الدمية

  .حىت جدران املدينة ال تصدق صمت االماكن فيها فباألحرى سخفكم: الفينيق

. مساعدتكما لتلتحقا بنالقد ختليتما عن املدينة برفضكما كل عروضنا، ميكننا :الدمية

.سنغفر لكما ما تقدم من ذنب وما تأّخر
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  .ال أحتاج لوسيط ألحظى باملغفرة: الفينيق

وأنت أيضا أال تريدين احلصول على صّك الغفران؟ إنّنا يف جملسنا اتفقنا ) لزنوبيا: (الدمية

  .على مساعدتك

  .وأرفض جملسكم...  أنا أرفضك: زنوبيا

  .د نفسكميكنك أن تساع: الدمية

لقد ختليت عن نفسي حني كنت كل يوم أخفي مشاعري، وأحفظ عن ظهر قلب :الفينيق

  .وصييت األخرية

  ؟ وما وصيتك األخرية؟ هل تفضل املوت أم احلب: الدمى

.حّب تدمر فخالد...املوت أقل من احلب، أما احلب...  املوت: الفينيق

  وأنت ما وصيتك األخرية؟) لزنوبيا: (الدمية

  .وصييت هي وصية هذا الطائر: زنوبيا

  .أنظرا إىل عروضنا وراجعا نفسيكما: الدمية

.النظر إليك يصيبين بالكآبة، بالغثيان، بالتقزز بضياع الشعور باالنتماء إىل العامل:زنوبيا

  .دعين أبقى متماسكا يف انبعاثي وجتددي وحيايت: الفينيق

  .إننا أحياء نرزق: الدمى

(الفينيق .أنتم دمى ميتة، ال تستطيعون كتابة وصيتكم األخرية) الدمى اليت أمامه يتفّحص:

  ماذا تطلبان؟: الدمى

  .أنا ال أريد أن أكون متسوال أشحذ: الفينيق
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وأنا ال أريد أن أعيش يف مدينتكم العامرة كلها دمى، كلها تنازالت، كلها مسخ :زنوبيا

  .وتزوير

  ... لكنا أقنعنا الناس بأن: الدمى

  .أقنعتهم أن من يعارضكم يكون مصريه وباال عليه) مقاطعا: (نيقالفي

يقف الفينيق مع زنوبيا يف بقعة ضوء بينما تدخل مجوع الناس حتمل املشاعل لتسحب (

  ).الدمى خارج الركح

  .ما أمجل خالص اإلنسانية على اليد النقية: الفينيق

  .والقلب النقي: زنوبيا

  .تذكرت) يضحك...  دمية ملقاة على األرضيةيأخذ (والروح الطاهرة، :الفينيق

  ؟ ماذا تذكرت: زنوبيا

ƢȀƬȈǏÂ�Ƥ:الفينيق Ƭǰƫ�ȏ�ƢēȂǷ�ƾǠƥ�ƨƬȈŭ¦�ƨȈǷƾǳ¦�À¤.

  ؟ ماذا ستقول لبقايا الدمى: زنوبيا

عظميت . سأقول هلا أين لن أكون عظيما إذا تنازلت عن كربياء مدينيت) بكربياء: (الفينيق

  .تكمن فيما ال أعطيهال تكمن فيما أعطي، عظميت 

  ؟ مباذا تريد أن متوت: الدمية

  .أريد أن أموت باملوت ألنبعث بالبعث يوم البعث: الفينيق

أو ) ساخرا(يف غرفة الغاز ال تشعر بالضجيج، ) ضاحكا. (خنّريك بني أحلى الطرق:الدمية

ك إن فقدان الوعي حيدث قبل شعور ) خببث. (جبرعة سّم لن حتّس معها حبشرجة املوت
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ستموت من أجل أوهامك، ) ضاحكا(سأحّنطك ورأسك بني يديك، ) بتشف(باألمل، 

املقصلة تفّضل أم حبل املشنقة؟) متسائال(صرعة الكهرباء أفضل، 

  .هذه شروط لالستسالم: الفينيق

هيّا فإن كّل الطرق تؤدي إىل . لنحرق املدينة وجنعلك تتفرج على معشوقتك زنوبيا: الدمية

كيف ) يقّلد الفينيق ساخرا(ولنسمعك تردد سؤالك . ريوت وكل عواصمكمتدمر وبغداد وب

هّيا فلتبدأ حتليقات الطائرات، لتلق احلمم ). حبزم(خنلص املدينة من جوعها وعطشها 

الربكانية على الرؤوس، لتبدأ جحافلنا بالعبور، وليبدأ القصف، هذا زمننا، هذه قوتنا، هذه 

حنن حنارب عدوا ضعيفا، وخنلق .ا، لعبتنا هي يف هذه اللعبةلعبة الدمى اليت نتقنها، وتتقنن

)حيّدث نفسه(هل ّمت تأكيد األوامر، . أعدائنا إلثبات قدرتنا على االنتصار لنربح أكثر

الويل ملن أراد مجع . الويل ملن فّر من صّفنا. الويل ملن يريد وقف األمل. الويل ملن يعارض

  ؟ هل ما أقوله هو احلقيقة... اتلون وأنتم النّواحونحنن الق. شتات هذا العامل احملّطم

  .شيطان متعدد األوطان واجلغرافيات والوجوه واألقنعة: الفينيق

  .هذه فرصتك لتنجو جبلدك: الدمية

  .نعطيك فرصة أخرى للخروج من املدينة: الديمة

  .أنا مقتنع أن قطران بالدي خري من ألف رحيق معلب للمصلحة: الفينيق

  .ا أنشف دماغك يا عناديم: الدمية

  .ما أضيق أفكارك حني تدعوين لالستسالم: زنوبيا

  .أنا معجب بشجاعتك: الدمية

  .وأنا معجب بوقاحتك: الفينيق
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  .إعجابك باملوت يفسد مزاجي: الدمية

  ؟ هل تنتظرين أن أرثي حلايل: زنوبيا

  .أنتما خارج دائرة احللم: الدمية

  .والتسبيح باسم اإلمعات فأصبحت خارج الزمن وأنت دمية احرتفت التصفيق: الفينيق

معكم كنت أداري عطب القلب وأنياب طغمة تعيش على نشر الرتدي والفساد : زنوبيا

  .واحلقن

  .توقفي عن هذا اهلراء: الدمية

  .هذا مضحك: الفينيق

  .أنت مصدر متاعنا: الدمية

باملضاربات، . كل واحد منكم يدير املدينة ملصلحته. معكم صار األمر خميفا: الفينيق

بتخفيض الضرائب ملصلحة طبقته، . باإلجتار يف املمنوعات. بالرشاوى، باستغالل النفوذ

  .املخربين والقوادين باالمتيازات واإلغراءاتوبتمييع 

  .أعد...  مل أمسع ما قلته: الدمية

  .م أحسن قرار نتخذه يف مثل هذه احلالةالصمت بعد الكال: زنوبيا

  .لقد حفرمتا قربيكما بيديكما: الدمية

  .ال حتبط من عزمييت وإراديت يف حب احلياة مع زنوبيا: الفينيق

řȈƫÂǂǳ¦�Ǯ:زنوبيا Ɵ¦ǂđ�ǶƬǿ¢�ȏ�Ƣǻ¢.

  .البد من إخالء املدينة. أنت مصدر لإلزعاج. أنت أربكت عاملنا بأفكارك: الدمية
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«��ÄǀēÂ:الفينيق ËǂÉţ�� ƢȀǴƥ�� ƢǇǂƻ�� Ƣǘſ��±Ȃƴǟ�ƨȈǷ®�̈ǂǯ¦̄�¼ƾǏ¢�ȏ�Ƣǻ¢...

  .وتعيش زمن انقراضها

  .يا لك من متفائل: الدمية

  .وقعت على قرار موتك: الفينيق

  .اخليارات حمدودة: الدمية

أنتم ال تتوقفون عن قتل أحالمنا، بعد تصفييت ستقولون كما فعلتم مع السابقني إن :زنوبيا

  .جمهول اهلوية الضحية

  .أنت جتازفني حبياتك: الدمية

  .أنتم تراهنون على الرقم اخلطأ: الفينيق

  .سأدفع لك أكثر إذا أحسنت التعامل معي: الدمية

.طعنتم ظهر املدينة، وظهر زنوبيا، وما أغمضنا عيوننا على حقوق املدينة:الفينيق

..غّري جناحيك:الدمية

وجهي مثلكم، دربت اجلناح على اخلفوق، كان وجعي أنا لن أغري قسمات : الفينيق

يغتالين يف كل حلظة، أقاوم ضجيجكم ما استطعت، كم حذرت قبل املشي خمافة من 

  ...وانبعاث. كان ينتابين شجن مّر فأصرخ بالشجن وأنا بني موت وجراح. الزلل

  .لكنك مل متت: الدمية

وانكسار جناح، أجاهر، أكتب كنت بني موت وجراح، أكابر بني حتليق جناح:الفينيق

كيف أبدو بعد مرور  . بوهج الذكريات، وبدم القلب حيايت يف قصة الفينيق املدثر بالوطن
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جرح عبثي يرى اجلثث واحلطام واخلراب . أبدو حيا أجتّدد. كل األزمنة اليت عزلت فيها

  .تنبعث من جديد

  .من العجب العجاب أنك مل تتحلل ومل جتف عروقك: الدمية

  ؟ هل هذا يثري إعجابك أيها الناطق الرمسي باسم باقي الدمى: بيازنو 

  أتساءل كيف حيدث هذا؟. بل يثري حنقي عليكما: الدمية

.ألن خنيلنا ما يزال به مشوخ، وماؤنا ال يزال يبل ريقنا برحيقه ورضابه:الفينيق

.هّيا أغربا عن وجهي:الدمية

منه املقامرون أيها املتحّدث الرمسي باسم حنن ال خنرج من الباب الذي خيرج : الفينيق

  .حضارة العوملة الكاذبة

  .موقعي هو الصح. فأنا لست خمطئا. أخرج: الدمية

ƘǘŬ¦�ǞǫȂŭ¦�Ŀ�Ǧ:زنوبيا Ǭȇ�ǺǷ�¿ǂĐ¦.

  .حنن يف مأزق مجاعي) خياطب كل الدمى بانفعال: (الدمية

  .يف عري البدايات ظهر هذا املأزق: الفينيق

  .هذه حضارتنا. حنن مستمرون يف االنتصارومع ذلك : الدمية

حضارتكم خدعة، وأنت مع باقي الدمى تعيش ومها مجاعيا يف مقامرة وهم :الفينيق

�̈°Ƣǔū¦�ǽǀđ�°ƢǐƬǻȏ¦

  .ألن احلياة عندنا مقامرة ومغامرة: الدمية

وتسّمي . بعد أن صرت تتاجر بالصور اإلباحية. أنت تعيش وقتك اإلضايف: الفينيق

.ينا، ومتنعنا حىت من حق البكاءضاللك يق
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  .لنلقي بك يف حفرة. سننفذ حكمنا عليك: الدمية

  ... وبعد ذلك: الفينيق

  ... احلقنة القاضية. سنفصل اجلسد عن الروح: الدمية

.سنعود من جديد، ستبقى الروح معي:زنوبيا

.يف حيايت أبقيت بعضي حّيا، وأفنيت بعضي من أجلها:الفينيق

  .؟ سينساك العامل بعد موتك œǣ�Ƣȇ�Ƣđ�ǲǠǨƬǇ وماذا: الدمية

  .الروح ال تأخذ معها شيئا إىل العامل اآلخر سوى ثقافتها وعلمها...  ال: الفينيق

ألن هناك من سيحافظ على . أّما روحي فستأخذ معها األفكار واألحالم والعشق:زنوبيا

  .املثال يف هذا العامل

  .ماسنعمل املستحيل للتفريق بينك: الدمية

.بل سنعمل املستحيل لنتوّحد:الفينيق

.سنعّوض غيابك بفينيق مزّيف:الدمية

  .أنتم ال تريدون أن ترتكونا نعيش يف سعادة بال زيف: زنوبيا

.وأنت سنعّوضك بزوبا أخرى، و زوبات أخريات:الدمية

  ؟ ملا كّل هذا:زنوبيا

.ألنّنا نريد قتلكم:الدمية

  ..احلقد غضب الضعفاء: زنوبيا

  .لن جتنوا نفعا من ذلك: الفينيق

  .بني زنوبيا والفينيق...  من املستحيل اجلمع بينكما) يريد إبعادمها عن بعض: (الدمية
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  .بلقائنا يف ذاك العامل سيلتقي عامل احلقيقة بعامل املثال: الفينيق

  ... كما يف عاملنا اآلن: زنوبيا

  ).خيتفي. (هذا منطق ال ميكن أن يتحقق: الدمية

  .اجلحيم هو استحالة املنطق: الفينيق

  .هو استحالة املنطق: زنوبيا

...كل مرّة أحّبك فيها:الفينيق

بأناملك تغازل ارتعاشة أصابعي املمدودة ...  ُأحس أنفاسك...مثلك أشعر حبّبك:زنوبيا

  .إىل السماء

...أنا طائر حّر أحّلق يف السماء) يطري: (الفينيق

أنا طائر مثلك أرى الناس يرجعون مفاتيح . من حتليقك...  أنفاسكأنا جزء من : زنوبيا

  ... املدينة إىل املدينة

...أّنين أحتّرر:الفينيق

...وأنا أيضا أحتّرر:زنوبيا

  .أنا جزء من قدرك: الفينيق

  .أنت خالصات األعمار يف عمري: زنوبيا

  .املطلقوأنت عمري يف خالصات األعمار والتاريخ والزمن : الفينيق

  .أنا أنبعث من داخل مويت: الفينيق

  .وأنا أنبعث من تارخيي: زنوبيا

  ... يتعانقان...  يقرتب كل طرف من اآلخر
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  ... حللنا بدنا...  بدناً ...معا بصوت واحد، حنن روحان حللنا بدنا

يعّم دّخان كثيف وخبور وأنوار ذات ألوان متعّددة فضاء الركح، يدخل املتظاهرون (

خيتفي .... حيملون املشاعل، ويلتّفون حول زنوبيا والفينيق اللذين يصعدان إىل السماء

الضوء تدرجييا، بينما يرمي املتظاهرون كل الدمى خارج الركح ويسحبون حبل املشنقة خارج 

  ....) الركح

  ... ظالم تدريجي
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عنوان الحوار اسم المحاور التاريخ العدد
الجريد/المجلة

ة
السنوات

املطلوب توظيف املسرح خلدمة 

.القضية الوطنية
بوتاللة عبد الغفور ينيار 31 18 1979  أخبار الفن

بانوراما املسرح املغريب املعاصر 

الثقافة كماليات والبحث عن 

  هوية مستمرة

أكتوبر 9  مسري غريب 294   املنتقبل

1982

أكتوبر 1  حسن حلبييب  .حنن يف حاجة ماسة للنقد املشعل الرياضي  

بني املسرح االحتفايل واملسرح 

ȆǷƢēȏ¦.

/ أنطوان كرباخ

  أنطوان غندور
دجنرب 10 626 العلم األسبوعي

املسرح املغريب من اإلستعمار اىل 

  .التمثيل مع اجلمهور
  ايار 16  حممد محدان

ع/2س

61
  الشراع

1983

هل أزمة املسرح يف الوطن العريب 

  سببها الرتاث ؟
" " ماي 16 7303 األنباء الكويتية

.حوار مع عبد الرمحن بن زيدان
عبد /سامل كويندي

احلميد الغرباوي
ماي/أبريل 1   خطوة

الكتابة يف املغرب ليست نشاطا 

  .حمايدا
مارس 30  طلحة جربيل " " الشرق الوسط 1984

هناك هوة عميقة بني املبدع 

  .العريبواملتلقي 
يونيو 26  حممود معروف " " الطليعة الكويتية
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املبدع ليس من يكتب يف أماكن 

.مكيفة ولكن من حينرق ويتآكل
عبد اهللا السعداوي " " 613   البحرين

عالء الدين حمسن  .املسرح املغريب قتلته املؤسسة

14/20

يونيو 

22/23

  دجنرب

445 1985  الوطن العريب

الكامة املغيبة حبثا عن 

والدميوقراطية احملاصرة البد من 

مقارنة نقدية هلذا الرتاك املسرحي 

الذي احدث احنرافا يف ذوق 

  .املتلقي العريب

قيسامي حممد 

  عدنان

  املاوي عبد اهللا

أكتوبر 22 128   البيان الثقايف

الشباب يبدعون والكبار حيتلون 

التضامن تفتح مع  –املسارح 

مخسة مسرحيني ملف صراع 

  .األجيال

187  نونرب 8  النتضامن 1986  التضامن

عبد اهللا أبوهيف  .قضية النقد العريب احلديث
كانون 

  األول
200 املوقف األديب

1987

املسرح العريب بني الواقع  

.والطموحات  تضيع  القضايا
نونرب 16  عليان بن جنيلة " "

الصباح 

  األسبوعية

املسرح التجاري يأخذ املشاكل 

والقضايا كوسسيلة  لإلثراء ومطية 

يركب عليها لرتويج االلتزام 

  .الكاذب

1560  أبريل 8  حممد العاليل   البيان

لقاؤنا فرصة لتفاعل األفكار اجلمهورية شباط17 6729 اجلمهور 1988
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جيب أن نفرق بني اإلبداع 

  .واإلتباع
شباط 18  حسني احلسين 6477   الثورة

Critic, Links,
monodrama with

arab storyeltds.

By
Inamn.jabe

r

مارس 31 6495
The

Bagdad

.مشروعية التأسيس ملسرح عريب " " " فرباير 27 " " العراق/القادسية

أدعو إليقاف أي عمل مسرحي 

ال يستحق شرف مواجهة 

  .اجلمهور

األنصاريحسني 
كانون 

  األول
7388 1989  اجلمهورية

الكاتب –وجه من املهرجان 

الناقد املغريب عبد الرمحن بن 

  .زيدان

سيد عبد القادر سبتمرب 5 " " املسرح التجرييب 1989

أمحد حامد عثمان  .اإلحتفالية هي اإلختالف يناير  15 732 فلسطني الثورة

عن مشكالت املسرح العريب 

التجريب وتطور جتربة وقضايا 

  .املسرح الفلسطيين

184  أكتوبر  فاضل الربيعي
ندوة صوت 

  البالد

اإلحتفالية ميكن أن تصل بنا  إىل 

  .هويتنا العربية
"    "  فرباير 1  حممد طه

الفن يف أسبوع 

  العرب

ناقد املسرح بني احمليط إىل 

املسرح العريب رسخ . اخلليج

  .تقاليده بالتكاء على الرتاث

مارس 18  الشرق " " قطر/ الشرق 

:مهرجانات تظهر وختتفي 

ومسرحيون يعتمدون على املغامرة 

  .يف كتابة النص وإخراجه

يوليوز 19  امليثاق الوطين امليثاق الوطين  "  "
1990

ال ميكن اخضاع الكتابة الدرامية  غشت 9  حزام العتييب 8081   الرياض
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.لقالب مهيئ سلفا

بني اإلبداع جيب أن نفرق 

  .واإلتباع
7  متوز  "       " اٌالقـالم

من املهم أن ال جنعل من املوروث 

  .الشعيب مصيدة لإلبداع
مارس 5  ناصر احلرميي " "   الرياض

يونيو 28  الطاهر الطويل  "    "    " " " امليثاق الوطين

املسرح املغريب بني احتفالية الرتاث 

  .واملعاصرة
عثمانأمحد حامد  كانون الثاين 139

آفاق عربية 

  بغداد

1991

نطرح األسئلة املعلنة ضد 

  .الطقوس القراءة األحادية
وائل عبد الفتاح

11

  سبتمرب
1080

7
  احلياة

املسرح العريب مازال يفتقد حرية 

  .التعبري
شتنرب 14  السيد حافظ " "   األهـرام

1992

الدميوقراطية شرط جوهري ملسرح 

  .حرعريب 
ناهد عز العرب 39  فرباير   جملة املسرح

أبريل 11  "     "  املسرح وغياب حرية التعبري 6 )3(املهرجان 

التقنية ال تلغي أمهية النص 

  .الدرامي
نونرب 12  السباعي السيد 5463 الشرق األوسط

" " " " " أكتوبر 7 " " امليثاق املسرحي

" " " حيي عثمانفاطمة  أبريل17 5506 أخبار اخلليج 1993

.املسرح العريب هو مسارح عربية حممد عبد الرزاق أبريل 17 1504   األيام

.املسرح يعيض مرحلة توثر صعبة " " أبريل 12 4662   الفجر
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الدميقراطية شرط جوهري ملسرح 

  .عريب حر
ناهد عز العرب

مارس/فرباير

  أبريل/

39/

40/

41

  املسرح

��¬ǂǈǸǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ƾǫ�¦̄ƢǷ عواطف إدريس 6091  أبريل   الوحدة

آفاق املسرح املسرح العريب انه 

  .سياسي حىت النخاع
وائل عبد الفتاح أكتوبر 2 " "   السفري

أحبث عن ذاكرة مستقبلية من 

  .خالل مغامرة الكتابة
مسري الطنطاوي يوليوز 27 87   اإلحتاد

زال يعيض املسرح العريب ما

  .تارخيه املؤجل
عبد االله الرحيل يوليوز 20 5692   تيشرين

حصيلة املشاركة املغربية يف 

مهرجان املسرح التجرييب 

  .بالقاهرة

" " " شتنرب 14 " "   امليثاق

1994

املسرح املغريب بدأ كرد فعل على 

ثقافة ألجنبية أرادت احتواء 

  .هويته

باكينام قطامش " "" " "

مهرجان القاهرة 

الدويل السادس 

للمسرح 

  التجرييب

La critique, une
méthode et des
règles, la révolte
contre ces règles

Libération "     "  شتنرب 8 Libération

1995

Le Théâtre Arabe
est une multiple la

critique aussi.

Fouzia
Mezzi

دجنرب 1 59
La presse

de
Tunisie

الفراغ املعريف للتجريب يصري  الطاهر الطويل أبريل14 2467 القدس العريب
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.ختريبا لإلبداع

النقد املسرحي العريب بني 

  .االنطباعية وقراءة العمل
أبريل 15  الطاهر الطويل 2468 القدس العريب

سرية الكتابة الناقد املسرحي عبد 

  .الرمحن بن زيدان
أبريل 21  املسيحأمحد  5002

اإلحتاد 

  اإلشرتاكي
1997

التجريب كتابة تصبح اخرتاقا 

  .للقواعد للمألوف للحياة
  حممد علو

28/29

  دجنرب
1626 امليثاق الوطين

للمسرح املغريب مغامرة اإلبداعية 

اخلاصة للتحرر من تبعية الغرب 

  .والشرق

عبد الغين سيدي 

  حيدة
  يونيو 7

1049
4

الثقايفاألنباء 

رهانات املسرح املغرب امتداد 

.طبيعي لرهانات املسرح العريب
98  وطفاء محادي " "

اجلامعة اليسوعية 

  بريوت

حنو تقومي مسرح الثمانينات 

  باملغرب
"   "   "  امليثاق " "   امليثاق

اخلط الساخن مع عبد الرمحن بن 

  .زيدان
"   "    "  الطاهر الطويل " " 1998  امليثاق

Théâtre. Le public

fait la force..
" " " " " " " SINDIBAD

املسرحيون العرب كانوا يبحثون 

عن وجود حقيقي ومميز ملسرحنا 

  .املغريب

وكالة املغرب العريب 

  لألنباء
" " " 7 امليثاق

املثقفون يف البحرين كيف يرون 

  مؤمثر النقد يف البحرين
فاطمة حيىي عثمان " " " 5506 أخبار اخلليج

"    "  "  "   "   "  .النقد املسرحي العريب متعثر " "   األيام
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عنـوان الحــوار المحـاور الـتاريخ الجريدة المجلة

الناقد املسرحي املغريب عبد الرمحن 

بن زيدان التجريب يف املسرح خروج 

يف  على   غطية املؤسسة ودخول

.دهشة الغرابة  

الطاهر الطويل
اكتوبر  17

2001

3866.القدس ع

13.س

الناقد املسرحي املغريب عبد الرمحن 

بن زيدان التنظري املسرحي هو 

.الوعي اآلخر لوجود املسرح العريب

الطاهر الطويل
أكتوبر  18

2001

القدس أدب وفن 

13. س  3867.ع

الناقد والباحث املسرحي عبد 

املبدع . زيدان للصحيفةالرمحن بن 

يعيش داخل التاريخ وحيتمي 

.بالرتات  

 امحد جنيم
يوليوز  27

2001
28.الصحيفة ع

.راهن مسرحنا املغريب أصبح باهتا
ندير عبد 

اللطيف.  

غشت  4/5

2001
3433.بيان اليوم ع

املسرح مدينة دميوقراطية قائمة على 

اكرم اليوسف ثقافة االختالف
2001اكتوبر 

نشرة يومية  المسرحي

�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ƣǿ°ƾǐȇ

. للثقافةوالفنون والرتث

مبناسبة املهرجان السابع 

للفرق األهلية اخلليجية 
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10.الدوحة ، ع

2001شتنبر  6 عالء نصر مسرحنا ال يتنفس هواء مستوردا

التجرييب  تصدر عن 

مهرجان القاهرة للمسرح 

.6.ع. التجرييب 

عنوان المقال العــدد التاريخ المجلة

.رحيل حممد مسكني ذاكرة مثقلة بدراما الواقع 402
ديسمرب 21/25

1989

ملتقى املسرح املغاريب يف وهران حنو مسرح 

  .مغاريب مؤسس وأصيل
403 1990يوليوز  1

اللقاء املسرح الوطين اخلامس يف مكناس اهلواة 

  .بني السؤال املسرحي والفعل  التجرييب
410

فرباير  19/25

1990

رواج االنتاج املسرحي سؤال احمللية ووأفق 

  .العاملية
417

أبريل /9/15

1990

ضمري املتكلم أعيش عشق االنتظار 420 1990أبريل 30

أسئلة النص -امللتقى املسرحي يف اكادير

  .املسرحي يف املغرب
439

سيبتمرب  1/16

1990

هنا املسرح العريب هنا بعض : حسن املنيعي  430 يوليوز  9/15
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.جتلياته 1990

.التجديد والتجريب يف مسرح الفوانيس األردين 444 1990أكتوبر 21

ال يوجد احرتاف .الناقد املسرحي حسن حبراوي

  .حيقيقي يف املسرح املغريب
453 1990دجنرب  17

.مسرح احلكوايت وسلطة الكالم 460 1991فرباير 17

�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�°ƢȈĔȏ¦�Ǟǫ¦Â�ǺǷ�ļ¦Ȃǰū¦�¬ǂǈǷ

  .املأزق
456 1991فرباير  10   الموقف

أطروحة مركزية يف النص املسرحي )ك(السياسة 

  .لدى رياض عصمت
179

مارس /فرباير 

1986
  األدبـي

)1. (كتابة التكريس والتغيري يف املسرح املغريب 1983غشت   1س  8 مصر/ إبداع

)2.(كتابة التكريس والتغيري يف املسرح املغريب 1989سبتمرب   1س  9

املسرح البوليفوين داللة إنسانية بدوار الفنون يف 

  .جتربة انتظار عبد الفتاح
2-3

مارس /فرباير 

1999   إبـداع

حاالت "خطاب أنشئ حول اجلسد املفقود 

  .لنورا أمني" التعاطف 
6 1999يونيو 

احلرب يف املسرح املغريبأدب  187 1981أكتوبر 

عبد العزيز السريع وتأصيل املسرح يف الكويت 222 1984سبتمرب    البيـان
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231  .رسالة من مهرجان املسرح العريب بالرباط 1985يونيو    الكويتية

حول مسألة النقد املسرحي باملغرب 256 1987يونيو 

.املسرح املغريبحول كتابة التكريس والتغيري يف  5 1985سبتمرب    آفــاق

3  .املسرح املغريب وإشكالية القراءة 1989 "مغربية " 

تاريخ "االحتفالية بالصوت والصورة يف مسرحية 

  .للصديقي" مدينة 
16 1981ديسمرب    اقـــالم

الطيب الصديقي واالحتفالية يف ديوان سيدي 

§ÂƾĐ¦�ÀƢŧǂǳ¦�ƾƦǟ.
4 1989فرباير    العراقية

الزغننة "مشروع قراءة جديدة ملسرح حممد تيمه 

  .منوذجا" 
3 1978يونيو    االسـاس

مهرجان املسرح العريب حاكم الواقع العريب 

  .الراهن مبا هو ترايب
16 1985فرباير 

3جملد  3  .املقاومة –أدب احلرب يف املسرح املغريب 
أبريل ماي يونيو 

1982

واخلصوصيات والرجوع اىل إشكالية الغرب 

  .الرتاث يف التنظري املسرحي العريب
�ƾǴĐ¦13 1985شتاء    فــصول

املهرجان الوطين ملسرح اهلواة باملغرب وغياب  21 1984
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.التنوع

امللتقى الثاين للمسرح املغريب  التأليف بني 

  .اخلطابة واملسرح
142 1987   اليــوم

املتجدد السؤال:وجهة نظر يف أيام قرطاجة 

  .حول الكتابة املسرحية
187 1987   السابـع

ثالث جتارب وخمرج يف املسرح املغريب االختالف 

  .والبحث عن االستمرارية
212 1988

جتربة الدهشة يف مسرح الصورة  من شعرية 

  .احلوار اىل شعرية الفضاء
213 1988

  /الكويت      ".دموع رجل تزوج" عبد العزيز السزيع يف 

83  .احلرب يف املسرح املغريبأدب 

.عبد العزيز السريع وتأصيل املسرح يف الكويت 187 1981أكتوبر 

222  .رسالة من مهرجان املسرح العريب  بالرباط 1984سبتمرب 
  /البيــان

  الكويت

231  .حول مسألة النقد املسرحي باملغرب 1985يوينو 

256  .حوار مع الشاعر حممد السرغيين 1987يوينو 

ألف حكاية وحكاية يف : جتربة املمثلني العرب  2/3 1985   ولـلي
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.سوق عكاظ وأسئلة النقد

2  .الناس واحلجارة احتفال من األنا إىل النحن 1980أكتوبر 

دفاتر 

المدرسة 

العليا 

  لألساتذة

78  .مشكلة اإلنسان يف املسرح الغريب 1978
الوطن 

  العربي

الدميوقراطية بني أبو ذر الغفاري وجتربة 

  .االستحالة واإلمكان
1984ديسمرب  3

الزحف 

  األخضر

90  .أجيال وجتارب يف املسرح املغريب احلديث 1990فرباير    الكويت

95  .وقفة تأمل يف املسرح االحتفايل باملغرب 1990يونيو 

عبد العزيز السريع وصقر الرشود وجتربة الكتابة 

  اجلماعية
1988أكتوبر   

 الخليج

العربي في 

  ربع قرن

مكناس وإيديولوجيا املؤسسات يف مرحلة 

  .احلماية
2 1987

كلية 

اآلداب 

  مكناس

" البحث عن الوعي الرتاجيدي يف مسرحية  1 1979   اللـواء
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".الوجه واملرأة

166  .مهرجان املسرح العريب املتنقل 1985فرباير    الموقف

املسرح يف اإلمارات بدايات التأسيس والنقد 

" قراءة يف كتاب املسرح يف اإلمارات . املسرحي

  .رؤيا نقدية

52 1987نونرب 
  األدبـي

الرواية املغربية وكتابة الواقع لدى امليلودي شغموم 105 1992غشت 

124  املسرح املغريب وإشكالية القراءة 1993نونرب    المنتـدى

149  .اهلوية والتفاعالت العاملية: املسرح املغريب  1995دجنرب  

ظهور واختفاء أبو ذر الغفاري رؤية نقدية 

  ".مطلوب حيا أو ميتا" مسرحية 
666 1984أكتوبر  21 مرآة األمة

1  أزمة نقد أم أزمة واقع ؟ 1981

2  .تراثها بني األمس واليوم: البادية املغربية  1982   صبــار

3  .كلمة البد منها: معركة بوفكران  1983

1984يونيو     .مهرجان املسرح العريب املتنقلآراء حول 
الـشرق 

  االوسط

.شطحات  جحجوح أو حفل اجلنون العاقل 7/8 1988 فضاءات 
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  مسرحية

رواج االنتاج املسرحي العريب بني سؤال احمللية 

  .وأفق العاملية
55 1990

الحيــاة 

  الثقافية

"العيطة "عبد الرمحان بن زيدان ينقد مسرحية 

  .املنتج للمعقول  اهلذيان
2054 1989نونرب  14 رسالة اآلمة

التنظري املسرحي أو السياسة يف املسرح يف جتربة 

  سعد اهللا ونوس
185 1989نونرب  15

صوت 

  البالد

بداية املسرح الشعري بني اهلدف الوطين وجتربة 

  الكتابة
15

يونيو / ماي/أبريل 

1981

عالم الفكر 

  الكويت/

13  واقع ؟أزمة نقد أم أزمة  1981مارس  
الفصول 

  األربعة

3جملد  2  .املقاومة. أدب احلرب يف املسرح املغريب 1985شتاء 
فصول مصر

اشكالية الغرب واخلصوصيات والرجوع اىل 

  .الذات يف التنظري
13جملد  1995شتاء 

840  ".عرس األطلس" مأساة لبنان يف مسرحية  1987شتنرب  16

من جتارب املسرح املصري بني بريم والتونسي  855 1987دجنرب 26 فلسطين 
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ومسري العصفوري   الثورة

�Ŀ�Äǂǐŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̈°ȂǏÂ�°ȂǋƢǟ�ÀƢǸǠǻ" لعبة

".2الزمن 
920 1989أبريل  18

1  .قراءة يف مسرحية شعرية: ربة شاعر  1985 رؤيا مصرية

65  .املسرح املغريب الكيان املتناقض 1983شتنرب  24
البالغ س 

2

1983دجنرب      محيدو والذات املتمردة

مسرحية املارسطان وأزمة الدميوقراطية يف الوطن 

  .العريب
1984أبريل  11

مهرجان املسرح العريب بالرباط حياكم الواقع 

  .العريب الراهن مبا هو تراثي
1984دجنرب   

  الثقـافـة

  العـربية

1984    باملغربحول مسألة النقد املسرحي 

1985يناير     .الكتابة البديلية يف املسرح املغريب

1985    أبو  ذر الغفاري

مسرح الكلمة أم الصورة . سنفونية املسرح املثلث

  ؟
5 1989دجنرب  22

  الجمهور

5  اهلذيان املنتج للمعقول: مسرحية العيطة  1989نونرب  6 ايام قرطاج



ملحق الحوارات                                               03ملحــق 

294

4  .هيئة عربية للنقاد 1993أبريل  9 3المهرجان 

حسن املنيعي هنا املسرح .قراءة أولية لكتاب د

  .العريب هنا بعض جتلياته
1994فرباير  4

  الزمـن

      .املسرح امللحمي بني املاركسية والعبثية

مقومات املسرح املغريب والبحث عن اجلذور يف  

  .كتابة عبد اهللا شقرون

العرض قضايا التأسيس النظري لسنوغرافيا

  .املسرحي
3 1995ماي   22

كلمات حول املهرجان وحول إلغاء الرؤيا 

  .الثابتة  يف الكالم املسرحي
5 1995ماي   24

/ فضاءات

نشرة 

. مسرحية

  البحرين

.حوار مع املسرحي اللبناين روجيه عساف

  .املشكلة األساسية
6 1995ماي  25

توقيف أم . مهرجان املسرح اجلامعي مبكناس

  تأجيال ؟
1995شتنرب   1س  3

شـؤون 

  ثقافيـة

املسرح .التجريب يف حتديث املأثور الشعيب

  العريب من يقني اجلواب إىل
1995يناير   2س  3
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.ثوابت ومتغريات جتربة املسرح يف اخلليج العريب 1995إكتوبر   2س  6
الثقافة 

  البحرينية

النقد األديب العريب ومسألة استيعاب التجربة 

  .النقدية الغربية
1996يناير   2س  7

160  التجربة الواقعية يف املسرح العريب 1996مارس 
/ القاهرة

مجلة الفن
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 دراسات منشورة في ملحق البيان الثقافي

عنوان المقال التاريخ العدد المنبر

  الت
14/15/16

/1982
2083

�Ŀ�ňƢĐ¦�¾ǄŮ¦�°ȂǔƷÂ�ȆǟȂǳ¦�§ ƢȈǣ

  طرافولتامسرحية اجلياليل 

21/22/23

/1982
2089   الـبيـان

الشيب وما يريد، هاالالي أو التهريج 

  .واملؤامرة

فرباير  28

1982
2095

  حول مسألة النقد املسرحي باملغرب
مارس 21

1982
1

  حول مسألة النقد املسرحي باملغرب
21

1983مارس
2

ملحق البيان 

  الثقافي

".1"أدب احلرب يف املسرح املغريب 
18/19

1982أبريل 
4

  املسرح واالحتكرا يف دموع الندم
ماي 11

1982
2155   البيـان

  الكتابة البديلية يف املسرح املغريب
ملحق البيان 

  الثقافي
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  "امللك لري" بطاقة تقنية لشريط 

سعدك يا مسعود، االنتخابات وغياب 

  البيــان  .التفاؤل التارخيي 

تعامل مع :املغريب اخلادمة يف املسرح 

  .الكلمة دون الواقع

عائلة بدون "العائلة "نقد حول مسرحية 

  .ثقافة

  البيان الثقافي      لن أغتدرها.. ل أرترك بريوت 

مسرحية املارسطان أو أزمة الدميوقراطية يف 

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦

  الـبيــان      ".صمصم " أوقفو مثل هذه االعمال 

املهرجان املسرحي االول وماذا بعد 

  للجمعيات املسرحية بفاس ؟

  .عن امللتقى العريب للقصة القصرية

  حوا رمع عبد الرمحن جميد الربيعي
ملحق البيان 

  الثقافي

  أزمة نقد أم  أزمة واقع ؟
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  حوار مع القاصة الفلصطينية ليانة بدر

مىت تتحقق الوحدة  حول مهرجان املسرح 

  املتنقل ؟العريب 
  البيـان    

تغطية مناقشة ":بنية التأليف املسرحي

  "رسالة جامعية

تغطية مناقشة ":بنية التأليف املسرحي

  ".رسالة جامعية 

تغطية مناقشة رسالة ":التأليف املسرحي

  ".جامعية

مسرح عز الدين املدين والرتاث حملمد 

  املديوين

اهلوية اخلطاب النقدي املسرحي بني 

  واالحرتاف

املسرح اختيار وانتماء يغري كنهه ليغري 

  اجلمهور

.شطحات جحجوح فعل اجلنون العاقل

عاشور "جتربة الكتابة واالخراج يف مسرحية 

  .أو احللم واالجهاض" 
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ملسرح اهلواة 6ارتسامات حول امللتقى 

وجود املسرح  هو استمرار . بأكادير

  .الثقافة

  البيـان    

يف ضوء اهلوية والتفاعالت :املسرح املغريب 

  .العاملية
  بيان اليوم    

  .مسرحية فردية مفتعلة: صفعة يف املرآة 

العاناة الفكرية والفنية للثورة :ثورة الزنج 

  الفلسطينية
مسرحية مهرجان    

  المـس      بضربة قتل عشرة أو السياسة يف املسرح

  .من البداية عندما يكون غدا البداية
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 دراسات في الملحق الثقافي لجريدة العلم

عنوان المقال التاريخ العدد المنبر

  العلم      ".خيوط حبال شعر" تيمد ومسرحية 

لربيع مبارك بني "الطيبون"البطل يف رواية 

  .املوقف الفردي وحلظة االنفجار

طظاهرة سلبية "حينما يروق اجلسد "ديوان 

  .الشعر املغريب يف
العالم الثقافي    

  ثقافتنا إىل أين ؟: وجهة نظر 

  املسرح املغريب صمت وتفجر

  العالم الفني      احللقة فيها وفيها

  مع اهلواة ومسرح الرفض واالحتجاج

  عندما يصبح النقد نزعة عدوانية

عن امللتقى الوطين الثاين للقصاصني املغاربة   العـلــم    

  اعمارة حسن يف احلياة واالبداع

البحث عن حلظة فرح من اجل تأسيس واقع 

  جديد
  العامل الثقايف
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أوالد احلالل عندما تغري الواقع شخصيات 

  العلــم  مشلولة

  اعالم الفن التشكيلي باملغرب

  ظاهرة االقتباس يف املسرح املغريب

".البنادقموال " املسرح الوثائقي من خالل 

والرؤية اجلديدة "عنرتة يف املرايا املكسرة "

  .للرتاث

عندما :اطاللة على مهوم املسرح املغريب 

يتحول النقد اىل وساطة بني فكر مشروع 

الزغننة  " تيمد : قراءة جديدة ملسرح 

  .كنموذج

�ƨǟƢĐ¦�¦ȂǇŗƷ¦ ×احرتسوا العطش.  

املغريب حول الرتكيب النظري للمسرح 

  .والبحث عن اهلوية

:االحتفال والبحث عن مسرح عريب 

  املصادر الفكرية ملسرح  إإلاحتفايل

  أزمة الوعي يف املسرح املغريب
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"البحث عن الوعي الرتاجيدي يف مسرحية 

  ".الوجه واملرآة

البحث عن حلظة فرح من أجل تأسيس واقع 

  .جديد

.املهرجان الرابع للشباباملسرح العريب يف 

أرسطوفان "أإلحتفالية يف مسرحية الضفادع 

  .إخراج حممد تيمد" 

إحتفال مسرحي يف "العار للمتفرجني "

  .ثالثة أنفاس

إحتفال مسرحي يف ثالثة "العار للمتفرجني 

  .أنفاس

إحتفال مسرحي يف ثالثة "العار للمتفرجني 

  .أنفاس

إحتفال مسرحي يف ثالثة "للمتفرجني العار 

  أنفاس

امللتقى الوطين للمسرحيني املغاربة وأزمة 

  املسرح املغريب

امللتقى الوطين للمسرحيني املغاربة وأزمة 
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املسرح املغريب

"ظاهرة مسرح املهاجرين  محيدو "1:

  .والذات املتمردة

"ظاهرة املسرح املهاجرين  هلبال يف "2:

  الكشينة أو الذات املستسلمة

ȆǷƢēȍ¢�¬ǂǈŭ¦Â�ŅƢǨƬƷȏ¦�¬ǂǈŭ¦�śƥ

.من ميثل جيل الغضب يف املسرح اإلحتفايل

  .مأساة لبنان يف مسرحية عرس االطلس

من جتارب املسرح املصري بني التونسي 

  وسسمري العصفوري

العالم الثقافي 

1س

البعد الفلسفي :من جتارب املسرح العراقي 

  والتشكيل البصري يف مسرحية

  .املسرح العريب وإشكالية التنظري

�Ŀ�Äǂǐŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̈°ȂǏÂ�°ȂǋƢǟ�ÀƢǸǠǻ"

".2لعبة الزمن 

العالم الثقافي 

  س

ألف حكاية وحكاية " جتربة املمثلني العرب 

  ".يف سوق عكاظ 

  العالم النسفي

2س 
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الفوانيس، ملاذا البيان التأسيسي ملسرح 

  مسرحة الرتاث أإلنساين ؟

  العــالم      التجريب يف املسرح العريب إبداع أم أتباع

املختلف واملؤتلف يف جتربة النقد املسرحي 

  يف املغرب العريب
  الثقافي س    

رواد التأسيس املسرحي العريب وإشكالية 

  املشرق واملغرب اختالف. النهضة

عامل :السالم الزيتوين عن الشاعر عبد 

  األسئلة املتعبة
46العامل س 

العامل الثقايف س  .إشكالية املنهج يف النقد املسرحي العريب

الكتابة الضاحكة سؤال التجنيس والتطهري 

  يف الكوميديا العربية
العامل الثقايف س

العامل الثقايف س  أية آفاق بعد املؤمتر.. احتاد كتاب املغرب

وعي الكينونة احملتمل يف زمن املشروع 

  .املسرحي العريب
العامل الثقايف س

الكتابة املسرحية وقضايا املدينة يف مسرح 

  حممد تيمد
العامل الثقايف س

مسرحية بقايا : من جتارب املسرح املصري  العامل الثقايف س
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ذاكرة ودالالت التجريب يف الورض

النص علي الراعي من.عن مشروع د

  املسرحي اجلاهز اىل التأليف الفوري

والتنظري للدراما الرومانسية :فيكتور هيجو 

  يف مقدمة كرومويل

جتربة املسرح املصري املعاصر والوعي النقدي 

  وقضايا املنهج يف كتابات
العامل  الثقايف س

.من أين هلم هذا ؟ كلمات بليغة يف مجل

املسرحي العراقي عوىن يف لقاء مع املخرج 

  أي مترد على الشكل. الكرومي 

.الوعي باملنهج يف املمارسة النقدية العربية
العامل الثقايف 

2س

مسرح املدينة يف بريوت يرسم معامل احالم 

  ما بعد احلرب

نضال االشقر 

  العلم الفين

.الواقع واآلفاق: حول دينامية املسرح املغريب 
العلم الثقايف

  الس
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 مقاالت في جريدة االتحاد االشتراكي

عنوان المقال العدد التاريخ المنبر

بضربة واحدة قتل عشرة أو السياسة يف املسرح 298
24/04/

1984
  االحتاد

املعاناة الفكرية والفنية للثورة :ثورة الزنج 

  .الفلسطينية
301

27/04/

1984
االشرتاكي

باملغرب مستوى املهرجان الرابع ملسرح اهلواة

  .هزيل
40

05/08/

1984

جتربة الكتابة "لعبة احللم واالجهاض 

  ".واإلخراج
132

01/06/

1986

ملحق االحتاد 

  اإلس

.شهادات عن رحيل الشاعر عبد اهللا راجع

  .غاب البدع ومل يغب اإلبداع

31/07/

1990

امللتقى . امللتقى السادس ملسرح اهلواة بأكادير

  وفكرية يعترب صحوة فنية
268

14/08/

1986 نوال الثقايفأ

.حنو كتابة جديدة على الكتابة املسرحية الغربية 298
17/01/

1987
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 مقاالت في جريدة لميثاق الوطني

عنوان المقال العدد التاريخ المنبر

الرتاث، : حول اشكالية املسرح املعغريب 

  االقتباس ؛ الرأي السياسي
147

17/10/

1977   امليثاق

املسرح املغريب بني كتابة التكريس وكتابة 

  التغيري
1516

13/01/

1982

.1986حول الثقافة املغربية واملسرح 

  تقييم عام

02/02/

1982
امليثاق الوطين

مهرجانات تظهر وختتفي ومسرحيون 

  يعتمدون على املغامرة يف كتابة االند
4212 19/7/1990   امليثاق
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العربحوارت مع المبدعين   

عنوان الحوار العدد التاريخ المنبر

1984  حوار مع عبد الرمحن جميد الربيعي جميد الرىب

.حوار مع ميىن العيد: يف النقد العريب 
07/08/

1984
أنوال الثقايف

ال يوجد احرتاف :الناقد حسن حبراوي 

  حقيقي يف املسرح املغريب
10س  453

23/12/

1990
املوقف العريب

لقاء مع املسرحي اللبناين روحية يف 

اإلبداع العريب ال يواجه املو. عساف 

11/02/

1994 العامل الثقايف

:يف لقاء مع املسرحي فرحان بلبل 

مجهور املسرح التجاري ال يصلح أن

11/02/

1994
2س 

يف لقاء مع املسرحي العراقي عوين 

  أي مترد على الشكل. الكرومي

30/09/

1995

الثقايف العامل 

  س

حول :حوار مع حممد الدحروش 

بانوراما املسرح يف تطوان قبل 

  :االستقالل 

)1(العامل الفين  5/12/93

.املسرح والنضال الوطين، حمنة الرقابة 12/12/93 )2(العامل الفين
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: لقاء مع الشاعر بن سامل الدمنايت 

الشاعر ومهومه والغرب يف: مرجعيايت 

07/11/

1992 العامل الثقايف

ليس كل :حوار مع عادل قرشويل 

احتفال مسرحا، املسرح فعل إرادي يف 

  خا

24/09/

1994
2س 
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 مقدمات لكتب بعض المسرحيين المغاربـة

عنوان الكتاب دار النشر المؤلف المقدمة السنة

مسرحية :املارستان 

  زجلية
1981    حممد بنعيسى  مرقونة

مسرحية :ربة شاعر 

يف أربعة فصول شعرية

مطبعة النجاح 

  اجلديدة

عالل اهلامشي 

  اخلياري
1985  ربة شاعر

زغاريف.. قميص. أمرأة
منشورات احتاد 

كتاب املغرب
  حممد مسكني

عنف املتخيل 

يف مسرح النقد 

  والشهادة

1991

اجلمل  -االرض والذئاب

  املسروق

منشورات وزارة 

  الثقافة
امحد الطيب العلج

لفهم جتربة .د 

امحد الطيب 

  العلج

املسرحية . ج 

ألرض ) أ(

  الذئاب من

1994
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  :المصادر

.1988قالبنا املسرحي، دار مصر للطباعة،،توفيق احلكيم.1

األعمال الكاملة، دار األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،سعد اهللا ونوس.2

.3ج، 1996

، مطبعة انفو برانت، اليدو  "زنوبيا يف موكب الفينيق مسرحية"عبد الرمحن بن زيدان .3

.2008فاس، 

:المراجع

 باللغة العربية -  أ

.9،1992ط القاهرة،،مكتبة النهضة املصرية ،أصول النقد األديب ،أمحد الشايب-1

  1ط ،الدار البيضاء ،مطبعة رانو ،"حنوى حتليل دراماتورجي" ،د بلخرييأمح-2

2004.

.1أمحد بن مرسلي، التحليل السيميولوجي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط-3

نقال عن، عبد الرمحن بن ، توفيق احلكيم والبحث عن قالب مسرحي ،إبراهيم محادة-4

.زيدان، قضايا التنظري للمسرح العريب

الدراماتورجيا يف إمرباطورية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، بومخوشة إلياس-5

2009.

.2004أفريل  16جازية فرقاين، التجريب يف املسرح اجلزائري، املسرح دوت كوم، -6
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، منشورات املركز )إطاللة على بداياته وتطوره( ،"النقد املسرحي العريب" ،املنيعيحسن -7

.2011، 1الدويل لدراسات الفرجة، ط

حسن املنيعي، املسرح املغريب، املسالك والوعود، إطاللة على تاريخ املسرح املغريب -8

.2013تأليف جمموعة من الباحثني، اهليئة العربية للمسرح، 

مطبعة النجاح  ،منشورات شرفات الزمن ،يف املسرح املغريب أحباث  ،حسن املنيعي-9

.2،2001ط ،اجلديدة  الدار البيضاء

الواقع والتطلعات، منشورات املركز الدويل ،"حركية الفرجة يف املسرح" ،حسن املنيعي-10

.2014، 1لدراسات الفرجة، ط

  مكناس املغرب مطبعة سندي،،قراءة يف مسارات املسرح املغريب ،حسن املنيعي-11

2003.

مكناس  ،منشورات السفري ،هنا بعض جتلياته ،هنا املسرح العريب ،حسن املنيعي-12

1990.

املسرح العريب مسرية  ،كتاب العريب" املسرح العريب هل تعرف هويته؟ ،حسن عطية-13

.2013يناير  ،)87(، مجاعي ،تتجدد

دار وليلي  ،ذاكرة العابر عن الكتابة واملؤسسة يف املسرح املغريب ،حسن يوسفي-14

.1،2004ط ،للطباعة والنشر مراكش
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.2012للطبع، 
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.2000،دار املرجاح، الكويت
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عمان 1ط، الوي للنشردار جمد ،ىل النقد األديب احلديثإمدخل شلتاغ عبود شراد، -26

1988.
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.2014،مطبعة دار املناهل ،منشورات وزارة الثقافة ،اجلمايل إىل اإليديولوجي
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.2011ماي  30، االثنني 74احملرتف  العدد 

71اخلطاب النقدي، جملة املهرجان الوطين للمسح احملرتف، العدد ،يد عالويمح-5
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 .1986سنة   ،4-3 جملة خطوة عدد

املسرح العريب من إشكالية التأصيل إىل حتديات صناعة الفرجة  ،عز الدين بونيت-12

افظة املهرجان الدويل حم ،امللتقى العلمي وقائع التجارب املسرحية مسارات وبصمات من
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  ملخص

 " -أمنوذج–املناهج النقدية املسرحية املغربية، عبد الرمحان بن زيدان" واملوسوم بـ  ميكن اعتبار البحث الذي قدمناه

مبثابة مالحقة للمالحقة النقدية األوىل لندرك إدراك العملية املسرحية املقروءة، ويف ظل هذا التوجه عمدنا إىل 

الفصل األول لدراسة املسرح  نافخصص، فضال عن مقدمة وخامتة ،دخلتقسيم  البحث إىل ثالثة فصول  تفتتح مب

ŅƢƬǳ¦�À¦ȂǼǠǳƢƥ�ǽƢǼũȂǧ�ȆƷǂǈŭ¦�ƾǬǼǳ¦�ƨƦǯ¦ȂŠ�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ƕǿ¢�ȄǴǟ�ƢǻǄǯ°Â�ƨƬȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�ĺǂǤŭ¦" :رح املغريب املس

ن خالل ثراء أفكاره وإبداعاته وتنوع وألن الناقد األكادميي ميثل الثقافة املسرحية متثال جيدا، م،" بني النقد والتنظري

جماالت اهتماماته الدراسية املتعددة واملتنوعة يف التنظري واملقاربات النقدية ارتأينا أن نتوقف عند ثالث مناذج نقدية 

زن خاص، حول الوضع الراهن للنقد املسرحي ا و رائهمسرحية أكادميية متثل النقد املسرحي املغريب وهي مناذج  آل

، "حسن املنيعي"فاخرتنا كل من الدكتور" أعـالم اخلطاب النقدي املسرحي املغريب"فعنوانا هذا الفصل بـ  بباملغر 

أما الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي يف األطروحة  ،"مصطفى رمضاين"الدكتور  و" حممد الكغاط"الدكتور

لدراستنا التطبيقة فومسنا  كأمنوذج" ان بن زيدانالناقد عبد الرمح"والذي اخرتنا فيه منوذجا متميزا أال وهو الدكتور 

"-  اأمنوذج –الناقد عبد الرمحان بن زيدان " هذا الفصل بـ

Résumé

Peut être considéré comme la recherche, que nous avons fait, et est marquée par "cash
programme théâtral marocain, Abderrahmane Ben Zidane - un spécimen - " que la
poursuite de la première caisse pour la poursuite de reconnaître le processus de
réalisation d'impression théâtrale, et à la lumière de cette tendance que nous avons
divisé en trois chapitres ouvre l'entrée ainsi qu'une introduction et une conclusion.
Consacrer le premier chapitre à l'étude du théâtre marocain depuis sa création et nous
nous sommes concentrés sur les étapes les plus importantes subies par la critique de
théâtre d'escorte apris le titre suivant: " le théâtre marocain entre la critique et la
théorie..Et parce que le critique universitaire est une culture théâtrale serait bien
représenter , à travers la richesse des idées et de la créativité et de la diversité des
domaines d' intérêts multiples et diverses de l'étude dans la théorie et les approches
monétaires , nous avons décidé d' arrêter à trois modèles critiques jouer Academy
représentent la critique de théâtre marocain un des modèles pour leurs vues de poids
spécial , au sujet de l'état actuel du théâtre de la critique au Maroc sous titre de ce
chapitre pour "Drapeaux discours marocaine critique théâtrale « Nous avons choisi le
Dr " Hasan Malki , " Dr " Muhammad Alkaghgat " Dr " Mustafa Ramadan"
Le troisième chapitre , un chapitre de thèse appliquée , qui a choisi un modèle distinct ,
à savoir le Dr " critique Abdul Rahman bin Zidane " comme un modèle pour l'étude

sous le titre appliquée ce chapitre à " critique Abdul Rahman bin Zidane - un
spécimen -"


