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 تتعدد مراكز الكتابة الدرامية وتتعمق بنيتيا الحوارية حينما تنتقل من فضاء النص إلى فضاء العرض،
حيث تكتسب عالمات مشيدية بصرية سمعية حركية جديدة وال متناىية وتتحول إلى نوع من اآللة تبدأ 
ببث الرسائل إلى المتمقي وليذه الرسائل خصوصية التزامن بالرغم من اختالف إيقاعيا، وقد يجد نفسو 

في أية لحظة من لحظات العرض مستقبال عددا من المعمومات تأتيو من مصادر مختمفة من  (المتمقي)
. زياء أو إضاءة أو موقع ممثل أو حركة لو أو إماءة منوأديكور أو 

ىذا المتمقي الذي البد من فحص الجوانب الخمفية إلدراكو والكيفية التي تتشكل بيا توقعاتو إزاء ىذه 
الرموز وليس مجرد تفسير معناىا، وىو ما يؤدي إلى إمكانية توفير الشروط التي يحتاجيا المتمقي لمربط 

بين لغة النص ولغة العرض، من منطمق إدراكو الذي يعتمد عمى طبيعة العرض الذي يشاىده وعمى 
الرؤية اإلخراجية لمعرض ذاتو، إلى جانب النشاط الذىني المكثف الذي يشمل الخمفية الثقافية والمناسبة 

. االجتماعية والذي يتوسط ويتحكم في استراتيجيات التمقي
الفرق بين المغة المكتوبة والمغة المنطوقة يخضع لمخمفات جمالية مفروضة من ما ىو "  ليذا نجد أن

شكال أللى ذلك االتجاه الذي رافق اعتحيمنا ىذه المقولة . (1)"(ظروف المتمقي)متداول في كل زمن 
المسرحية في فترة تغير فييا ذوق المتمقي فاستدعت تغير رؤية المخرج التي بمورت جانبا ميما تمثل في 
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تحمل مسؤولية الدخول في فضاء النص المسرحي والتعرف عمى شكل الدالالت التي تحمل مجموع 
. المرجعيات التي تخمق ثقافة كتابة جديدة في النص

ففي اآلونة األخيرة حدث تحول في طبيعة فيم قضايا الجمال في المسرح بتناولو من زوايا جديدة 
باعتباره وسيمة ىامة من وسائل االتصال تعتمد عمى اإلشارة والرمز والعالمة، وبدأت تظير دراسات 

حديثة  في المسرح تحدد مجالو بوصفو لغة ، وقد أغنت ىذه الدراسات نظرية المسرح عبر تجسيد العالقة 
لغة )، وبين أصول وقواعد مفترضة لمغة المسرح ونعني بيا (لغة النص) بين أصول لغة الكالم وقواعدىا

وىدفت ىذه الدراسات الى تحديد ماىية المغة المسرحية وطبيعتيا وعالقتيا بالفن المسرحي  (العرض
. باعتبارىا من الحاجات االجتماعية النابعة من النشاط اإلنساني 

: المسرح وجمالية المغة
المسرح ليس لغة منطوقة أو مكتوبة فحسب بل ىو عمل متكامل ال يقتصر عمى جانب دون آخر، لذا 
يبدو عمل الكاتب المباشر أشبو بجزيرة يغمرىا التعدد الصوتي والذي ال يتأتى إال بوجود ممثل يمقي نصو 

لقاًء يؤكد أن الكتابة الدرامية ىي عبارة عن نصوص مسرحية فاعمة تقدم صياغة تضع نصب أ داًء وا 
عينييا الخشبة بكل خصائصيا وخصوصياتيا، فكانت النتيجة الجمع بين الكممة وبين الحركة وبين اإلنارة 
والموسيقى وتأكيد الحدث المسرحي ضمن منظومة جمالية تأكد أن لغة النص الدرامي تميل إلى أن تكون 

. خارجية حتى تتالءم مع الطابع المادي المحسوس لمخشبة
: من ىذا المنطمق تتأسس إشكالية المداخمة التي راىنت عمى الصياغة التالية

لى أي مدى  ؟(جمالية العرض,درامية الكتابة)ما ىي خصوصية ىذه الثنائية   - وأين تكمن دالالتيا؟ وا 
. يتوصل المتمقي إلى فيم ىذه العالقة ؟ 

حاضرة بوصفيا خمفية العرض في شكل صوت، وبيذا يكون  "آن أوبر سفيمدالكتابة الدرامية كما تؤكد 
ن النص يسبق إ، بحيث (وصوت في العرض عمى شكل صمت في الكتابة،)لمنص حضور مزدوج 

 .  (2) "(نعني بذلك مرحمة الكتابة ثم العرض)العرض ثم يرافقو 
لتغيب " لممثلاالمخرج،  المتمقي،" إذن يمكننا اعتبار الكتابة ىي الخطوة األولى ويأتي بعد ذلك دور

 وتحل الصورة بديال عنيا، وىنا يكمن دور المخرج بصفتو مبدعا وقارئا لمنص الذي يحيمو في ذىنو  المغة
الممثل والعناصر "إلى صور مادية تبتعد عن المغة لتنتج في الوقت نفسو إيحاءات جمالية يبعثيا 

 تغير واقعو اوتوجييا إلى ذىن المتمقي الذي سيعيد إنتاجيا أو يحوليا أفكار "السينوغرافية األخرى
. االجتماعي و تطوره وتنميو

فالمتمقي الذي ينطمق مع العرض ليس ىو الذي يصل في األخير، معنى ىذا أنو يغير نظرتو اتجاه "
ىذا الفعل الذي يصنع منو طرفا ثانيا لحمقة العرض، فيو  .(3)"العرض ويكون ذلك وىو بصدد المشاىدة 

ليو بعيد  ( العرضإلىمن الكتابة ) حاضر في العممية المسرحية وىو المستقبل الذي يكتب داخل النص وا 
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المخرج كتابة النص، بحيث يمكننا أن نفرق بين المتمقي المعروض من طرف الكاتب والمشاىد الذي 
. يتخيمو المخرج، والفرق بين االثنين فرق تاريخي اجتماعي

ن يتكيف مع كل عرض ويعطيو خصوصيتو، ألن كل عرض يقدم لمتمقي أحتى الممثل ينبغي عميو "
. (4)"يختمف عن اآلخر، ليذا البد عمى الممثل أن يغير في أدائو بتغيير المتمقي 

فما يتضمنو العرض يأتي بو المتمقي، وما يتجسد بعد العرض يأتي بو المتمقي، ألن المخرج يرى أن 
رؤيتو اإلخراجية ال تحقق شيئا سوى رغبة المتمقي، ىكذا يكون المعنى النيائي لمنص في تحويمو من زمن 

إلى زمن آخر، ألن الكتابة الجديدة لمنص تحكميا طبيعة المقاء المسرحي فيو يتجو إلى تحقيق رغبة 
 . يتحقق من خالل تناول الكتابة األولى لمنص بوصفو مشروعا فكريا وجماليا مفتوحاهالمتمقي كما أن

وليذا  ىو عمل فني غير مكتمل، وبحاجة لممخرج ليكتمل،...النص المسرحي ىو نص غير مكتمل"
السبب أيضا فإنني أعتبر أن النص المسرحي نصا غامضا وعمى المخرج أن يناقشو ويفكر بالمعنى الذي 

 . (5) "سيحممو ليذا النص
 : النص الدرامي برؤية جمالية "عودة العباد "

العمل المسرحي ىو ضرب  وناقشيا مؤكدا أن عودة العبادىذه المقولة نفسيا صرح بيا مخرج عمل 
من التداخل يمارس تأثيرا و تغييرا في حالة المتمقي الذي يصبح مستعدا لتغيير الواقع الذي يتأثر بطبيعة 
العممية المسرحية التي ترتبط في النص األول بوسيمة واحدة لمتعبير في حين ارتبطت في النص الثاني 

بالتبدل والتغير والتحول في عالقتيا باإلنسان المتمقي ، ومن منطمق التغيير الذي يكتنف العممية المسرحية 
نجد المسرح الجزائري في الفترة األخيرة قد حاز عمى ىذه األبعاد وأولى اىتماما كبيرا بالمتمقي منطمقا من 

ءين ىما فضاء المتمقي وفضاء العرض لتحقيق جممة أىداف أبرزىا جعل التمقي افكرة المواجية بين فض
وليس انفعاال مجردا ألنو يبحث في العالقة بين العرض المسرحي والمتمقي، مما يجعمو باعثا  عممية واعية

عودة عمى التغيير االجتماعي، وتجسدت ىذه الرؤية من خالل مجموعة من األعمال من بينيا تجربة 
  .تعاونية براكسيس لالعباد

ىذا العمل الذي فتح لنا أبواب االطالع عمى ما يتوفر عميو النص المسرحي من اختالفات وتباينات 
وتميز أيضا بحضور قوي لعمل مسرحي متخيل في شكل درامي لعب فيو خيال المخرج دورا ميما في 

الجديد المتعمق بتراث الصوفية وتاريخيا  .بناء شكل جمالي دال عمى المغامرة في كتابة الجديد  والمختمف
 أىم زاوية وأثرى جزئية فيو لما ارتبط اسمو بتراث تممسان اإلسالمي والثقافي، مدينأبي سيدي وكان 

وأمام ىذه الروحية المنبثقة من ىذا النص المس المخرج بمجيوده الخاص دراسة عميقة لتراث الصوفية 
وتاريخيا وأساسيا الروحي واالجتماعي الذي جعمو يواجو ركام الواقع بكل قضاياه المعاصرة إلعطاء 

. إمكانية لمقاربة صوفية الواقع الذي يمكننا أن نعيشو بمشاكمو وصراعاتو
فأساس حكمو الجمالي والفني عمى قيمة النص كان من منطمق رؤية إخراجية حداثية تمحص في ثنايا 
فكرة النص لتعيد مجد الصوفية في عممية إبداعية تحمل من الفرجة ما يكفي المتمقي ويوصمو إلى حالة 
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من الفيم لكل ما يعنيو النص بعودة العباد بصورة فنية تجمع مابين حقيقة الواقع وروحية الصوفية 
. ومصداقيتيا المتعالية في أفق إنسانية الفرد والجماعة

ليكون بذلك عمل المخرج كال متكامال يجمع أبعاد كثيرة تمم بفكرة الكاتب وتؤسس لفكرة صنعيا الكاتب 
العائد بالعباد محاوال المعب عمى أوتار الروح اإلنسانية في عالقتيا بخالقيا مستعمال أسس التصوف بكل 

ضاءة وموسيقى  معانيو ويمعب الممثل عمى خيال المتمقي في عالقتو بالخشبة بما تحممو من ديكور وا 
وممثمون يكثفون جيدىم لمقاء الجميور في جمسة حميمية وروحية وخيالية تتوه في اتجاىات ىي نفسيا 

 اتجاىات المتمقي التي ستجعل منو كائنا تائيا في دوامة الصوفية بمفاىيميا وروحيتيا وخياالتيا
 .مدينأبي ومصداقيتيا الكامنة في سيرة 

ىتمام المخرج بيذه السيرة منبثقا من اىتمامو وشغفو بالصوفية بشكل عام، ىذا الشغف الذي إوكان  
أراد إيصالو إلى المتمقي في صورة جمالية وفنية تكون فييا الكممة جامعة بين الصرخة والصدمة و معنى 

ىذا أن المخرج عمل عمى فضاء مسرحي تكون فيو الكممة صرخة في أذن المتمقي وتكون العناصر 
السينوغرافية صدمة لحواسو األخرى، وىذه فكرة المخرج الذي يمكنو التخمي عن كل شيء إال تخميو عن 
الممثل محرك الفرجة التي صنعيا في صورة سينوغرافية تحمل من الفكر والجمالية ما يجعميا قادرة عمى 

. لتحط الرحال في واقع الفرد الجزائري الممثل داءأحمل الصوفية عمى أجنحة الضوء ونبضات 
 ،ويستيقظ المتمقي من وقع الصدمة وتأثير الصرخة روحا تائية من جية ومستمتعة من جية أخرى

وىمو الوحيد البحث ومعرفة ىذه الزاوية التي ظمت مظممة عند الكثيرين وكيف بإمكانو ربط العالقة بين ما 
ش وبمورة ذلك كمو في قائمة إحياء التراث يوجده عند الصوفية وبين ما ىو كائن في واقعو الحياتي المع

أبي الشيخ سيدي ) اإلسالمي والثقافي ممثال في أىم شخصية صبغت تاريخ تممسان الثقافي واإلسالمي
 (.مدين

 
:  المخرج وثنائية التفسير وخمق الفرجة المسرحية

ىذا الحديث يؤكد لنا أن المخرج ينجز المؤلف المسرحي خياليا وماديا وجماليا األمر الذي يبرز قدرتو 
ألن العرض المسرحي ينظم نتائجو  عمى ابتكار أثر جمالي مباشر يمكن تحميمو من طرف المتمقي،

النيائية وفق منيج جمالي ومعرفي يقود المتمقي نحو جوىر العمل اإلبداعي دون أن يتركو يتخبط في 
. مساحات التأويل الال محدودة

وعمل المخرج يتعدى أيضا محاولة تفسير النص ودراسة حركاتو الداخمية إلى البحث عن إعادة كتابتو 
بطريقة جديدة ذات فعالية مباشرة في الحوارات والشخصيات والمكان والزمان واإلرشادات اإلخراجية التي 

. يعيد خمقيا
لذلك يمكننا اعتبار العرض المسرحي منظومة مناسبة تساعد عمى ترىين النص الذي يتميز بقدرة 

واسعة تستطيع استيعاب إجراءات  التمقي، وترتقي إلى مستوى إعادة الكتابة التي تدخل في عالقة تقاطع 
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مع المتمقي مستيدفة من وراء ىذه العممية ابتكار شيء جديد متعدد الجوانب يخضع المؤلف إلى محادثة 
ذاتية من قبل المخرج الذي لوال قراراتو المتعددة لما كان من المستطاع تركيب وجيات النظر وتحقيق 
نشاط داللي مكثف يركب أسرار المؤلف المسرحي ويعرض خطابا جديدا يستند إلى النص لكي يقدم 

ضاءة  عرضا ممموسا، لكنو في واقع األمر يستعين كذلك بأفعال التأسيس الركحية من تمثيل وا 
وسينوغرافية وديكور وممحقات ومالبس ومكياج، وبيذا اإلجراء ينجح في تقديم النص الذي ال يفرض 

نما يطرح من جديد قراءات متعددة تحرك أفق توقع المتمقي الكامن ليأخذ منعطفا  حدودا عمى نشاط الفيم وا 
. جديدا

نما ىدفو ينصب عمى تحديد  وال نقصد بيذا الكالم أن المخرج يعمل عمى حذف جد الكاتب المسرحي وا 
ألن المسرح فن التداخل .أوجو اإلرسال والتمقي الذي يرفع من االحتماالت التي تغني النص الدرامي وتثريو

 إنو في ىذا التراكم الذي ييدف من خاللو ؛ وىنا يكمن جمال المسرح.بين العالمات السمعية والمرئية
المخرج إلى ترويض بنيات المؤلف المسرحي وذلك بإعادة تشكيل عالقات شخصيات المسرحيات فيما 
بينيا اجتماعيا وسياسيا لتبمور بدورىا نصوصا مختمفة ومتميزة تتحدد وظائفيا عمى خشبة المسرح عن 

 . طريق الجيد التنسيقي الذي يقوم بو المخرج الذي يمارس تأثيرا  خاصا عمى المتمقي
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