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النص املرسحي العاملي بني قيم اإلعداد
واالقتباس واملعالجة اإلخراجية
م .د .عامر حامد محمد
م .د .عيل رضا حسني
قسم الفنون املرسحة  /كلية الفنون الجميلة  /جامعة بابل

ملخص البحث :

أشتمل البحث الحايل عىل أربعة فصول ،عني الفصل االول مبنهجية البحث ومتحورت مشكلة
البحث بالتساؤل االيت( :ما هي االسباب والدوافع التي جعلت من املنجز النيص العاملي نصاً محلياً بعد
أعداده واقتباسه ،وهل متكن املعد واملخرج املرسحي من إدخاله املناخ املحيل ومغادرته العاملية) ،يف حني
تكمن أهميته واالستفادة من قبل الدارسني والباحثني وبيان أهمية املوضوعة املراد تجسيدها محلياً ،أما
هدف البحث فقد كان(التعرف عىل الية تحول النص املرسحي العاملي بني قيم اإلعداد واالقتباس واملعالجة
اإلخراجية )  .أما الفصل الثاين فقد تم التعرف عىل تحوالت النص املرسحي العاملي املعد واملقتبس من خالل
املبحث االول وقد تناول الشكل الجديد الذي يتوائم مع عامل املعد واملقتبس ويكون قريبا من مجتمعه
وزمانه ومكانه وأيضاً املراحل املهمة يف االعداد ،أما املبحث الثاين فقد تناول الية اشتغال النص املرسحي
املعد واملقتبس إخراجياً أي كيفية التفسري االبداعي للنص واالختيار االمثل للمنهج واالسلوب ومدى تعامل
املخرج معه .أما الفصل الثالث عني بإجراءات البحث بد ًء من مجتمع البحث والبالغ ( )5مرسحية ،وعينة
البحث البالغة ( )2مرسحية وأشتمل أيضاً عىل منهج البحث وأداة البحث أما الفصل الرابع فقد أشتمل
عىل النتائج وكان أهمها:
 -1اإلعداد واالقتباس يعمالن عىل كرس توقع املتلقي للنص العاملي وهذا ما يحقق الدهشة واملوامئة مع
الواقع .
 -2املعد واملقتبس يستغني عن مشاهد وشخصيات معروفة يف اإلعداد للتطابق مع القيم الثقافية أو
الفكرية يف املجتمع املحيل.
-3املخرج و(املعد/املقتبس) يتقاسامن التجربة النهائية ألن نص املعد أو املقتبس يسري بشكل متوازي مع
نص املخرج (العرض) وهو نقطة التقاء وافرتاق لكال النصني (اإلعداد /االقتباس) واإلخراج.
وأشتمل الفصل الرابع أيضاً عىل االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات واملصادر
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Abstract :
The research consists of four chapters; the first deals with the
methodology which is centralized in the problem of the research
represented by the following enquiry: “What are the reasons and
motivations which have made the international textual product national after being borrowed and edited and whether the editor and
the theatrical director have been able to leave the international
atmosphere into the national one. The importance of the research
is to identify a converting technique of the international theatrical
text between the values of borrowing and editing and a directing
treatment. The second chapter is to identify the conversion of the
international theatrical text borrowed andedited in the first section
which has adapted the world of the editor and his society, time, and
place as well as the important stages of editing. The second section deals with the technique working on the theatrical text which
is borrowed and edited to be directed, i.e., how to elucidate the
text creatively and the best choice for the method and style and
how the director deals with it. The third chapter revolves around
the procedures of the research beginning with the society that is
(16) plays, the sample of the research that is (2) plays.It also contains the method of the research, the tool, and the analysis of the
samples. The fourth chapter provides the results, the most important of which are:
1. Editing works on defeating the expectancy of the recipient for
the international text; this achieves surprise and compatibility with
reality.
2. The borrower and editor leaves out scenes and characters to
be compatible with the cultural values.
3. The director and the editor share the final experience because
the text of the editor or the borrower goes hand in hand with the
text of the director (the performance); it is a departing and connecting point to both texts (editing, borrowing – direction).
The fourth chapter also comprises the conclusions, the recommendations, the suggestions, and the bibliography.
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الفصل األول  :االطار املنهجي
أوالً  /مشكلة البحث :
يعد فضاء املرسح سواءاً عىل صعيد النص أو العرض حاضنة معرفية فكرية متطورة ومتفاعلة مع الكثري
من الطروحات اإلنسانية التي تهدف اىل بث خطاب إنساين متنوع باعتبار اإلنسان كائنا اجتامعيا تكون
الطبيعة أساس لخربته وال يعرتف بالحدود والفوارق االجتامعية فخطاب الكاتب أو املخرج هو خطابا
إنسانيا موجها عرب بنية النص املرسحي ليك يرتقي اىل ذائقة أي مجتمع كان ،فشكسبري أو مولري أو توفيق
الحكيم أو سامي عبد الحميد أو يوسف الصائغ أو قاسم محمد وغريهم من املؤلفني واملخرجني العامليني
والعرب ،هدفهم واحد يتمثل يف جعل املنجز اإلبداعي للنص املرسحي يرتقي اىل أعىل مستوى من التفاعل
الفكري والرتبوي واملعريف تجاه الواقع املعاش.
ان تداخل الحدود وتالشيها أمام املد الفكري والثقايف للفن املرسحي جعل كافة الحواجز والعوائق
الوضعية جانبا،والذي خلق التصادم والتالحم يف اليه البناء والهدم لألفكار الغربية والرشقية التي جعلت
من الكاتب املرسحي يعمل عىل تحويل النص املرسحي العاملي موضع هدم ومن ثم بناءه مجددا أو جعله
متنقال من حالة اىل أخرى أكرث موامئة للواقع املعاش الذي ينعكس يف كتابة الكاتب املحيل والبيئة املؤثرة
عىل كتاباته املرسحية مام يجعله جاهزا ملعالجة املخرج يف إظهاره بأبهى صورة من خالل ملساته الجاملية.
يشتق من النص املرسحي العاملي ذات الطابع الرصني الكثري من األفكار ويتنقل من تداخل اىل تداخل أخر
أي إنتاج ذايت وموضوعي من خالل أسلوب املعالجة التي تعطي للكاتب عنرصا حيويا مع الواقع املعاش
املحيل مع اإلخالص للفكرة األم (النص املرسحي العاملي) التي كانت باعثا للموضوع املنتج فهو يخوض يف
داخل األشياء املحيطة به.
ومن هنا عهد املخرج املرسحي إىل معالجة النص املرسحي املعد عرب مجموعة صورية تولدت لديه
عرب قراءة املنجز النيص الداخل أليه عرب األعداد والرتجمة والتدقيق يف آليات بناءه ،والعمل عىل تفكيك
منظومته ومن ثم إعادة هيكلتها من خالل خلق بناء صوري للعرض املرسحي.
وبنا ًء عىل ما تقدم سوف يسلط الباحثان الضوء عىل األعامل املرسحية العاملية املعدة واملقتبسة عراقيا
ومعالجتها إخراجيا ،من أجل رصد هذه األعامل بفعل التحول الحاصل يف بنية النص املرسحي والية اشتغال
ذلك النص يف العرض وعليه تنطلق املشكلة بالتساؤل اآليت(-:ما هي األسباب والدوافع التي جعلت من
املنجز النيص العاملي نصا محليا بعد إعداده أو اقتباسه ،وهل متكن (املعد/املقتبس) واملخرج املرسحي من
إدخاله املناخ املحيل ومغادرته العاملية).
ثانياً  /أهمية البحث والحاجة اليه-:
 -1معرفة أوجه التشابه واالختالف والتباعد والتقارب بني النص املرسحي العاملي والنص املرسحي املعد أو
املقتبس.
 -2بيان أهمية املوضوعة العاملية املراد تجسيدها محليا.
 -3دراسة التحول والية املعالجة التي تشكل بها البعد النيص املعد واملقتبس إخراجيا.
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 -4لالستفادة منه من قبل الدارسني والباحثني يف الكتابة واإلعداد املرسحي والنقد املرسحي واإلخراج
املرسحي.
ثالثاً  /هدف البحث-:
التعرف عىل آلية تحول النص املرسحي العاملي بني قيم اإلعداد واالقتباس ومعالجته اخراجيا.
رابعاً  /حدود البحث-:
الحدود الزمانية2009 -2003 :
الحدود املكانية :كلية الفنون الجميلة( بابل،املوصل)
الحدود املوضوعية :آلية اإلعداد من النص العاملي أو فكرة مقتبسة مستوحاة منه ومعالجتها إخراجيا
باملضمون والشكل.
خامساً  /تحديد املصطلحات-:
القيم :يعرف كابلن  Chaplinالقيمة بأنها غاية أو هدف اجتامعي يكون تحصيله مرغوباً فيه (.) 1
اإلعداد:هو تقديم قراءة جديدة للعمل األصيل تحمل إسقاطات مبارشة عىل الحارض بحيث تكون أكرث
فعالية وتأثريا عىل الجمهور( .)2
االقتباس:االقتباس قد يكون اقتباسا عن أصل  ،وقد يكون اقتباسا من أصل .واالقتباس عن ال يأخذ من
األصل سوى عنرص واحد أو أكرث ويصوغه صياغة فنية،وقد تكون موضوعية أيضا يف شكل جديد ومختلف
عن النص األصيل.أما االقتباس من فيأخذ إىل جانب ما يأخذ فقرة أو أكرث من أقوال أو أحداث أو أفعال يف
نطاق محدود( .)3
املعالجة :عرفها( عقيل مهدي) هي التي متأل الفضاء بتكوينات تجعل من وظيفتها االشارية مصدرا مرتبطا
بالتعبري الحريك املتصل غري املنفصل عن عامل العرض(.) 4
التعريف االجرايئ :
قيم اإلعداد /االقتباس :هو إعادة صياغة النص العاملي من حاله معينة سابقة إىل صياغة أخرى( إعداد)
او اخذ فكرة وتعديلها( اقتباس)،والرتحيل من ثقافة إىل ثقافة أخرى يراد من ورائها الظهور بصوره تجعله
يعالج قضية أو عدة قضايا اجتامعية مع الحفاظ عىل مضمون الفكرة لتكون محلية الفكر والجو العام
والعادات واللغة ومنسجمة ومرغوبة مع الواقع املعاش.
املعالجة اإلخراجية :هي آلية إيجاد مربرات تطرح كبدائل( للنص املعد واملقتبس)  ،ووضع األفكار يف مكانها
الصحيح عىل صعيد الصورة (التمثيل،الفضاء،التقنيات املرسحية) إلعطاء هذه األفكار شكال مقبوال مطابقا
ملضمون النص املعد أو املقتبس.
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الفصل الثاين :االطار النظري
املبحث األول  :تحوالت النص املرسحي العاملي املعد واملقتبس
يعتمد فعل اإلعداد بشكل عام عىل آلية محكمة قوامها عملية التحويل واالنتقاالت املتعددة وتغيري
مسارات النص من عامل ولد فيه النص اىل عامل جديد قد يكون مناقض ملكان النص وزمانه السابق أو رمبا
قد يكون متفق مع أحداث بعض التغريات التي ينوي من خاللها زحزحة بناء النص السابق وإعادة هيكليته
لينتج عن ذلك شكل جديد تتوائم مع عامل املعد ويكون قريبا من سامت املجتمع الرتبوية والفكرية والبد
من ان مير املعد مبجموعة من املراحل املهمة يف عملية االعداد ألن تلك العملية ال تخلو من تعقيدات
والطريق فيها ليس سالكا وال معبدا بالنجاح ،فقد يخفق املعد وقد ينجح وقد يتجاوز النص السابق وقد
يبقى رهينه .ورمبا تكون العملية برمتها غري ذات جدوى يف هذه الحالة ألن عملية التحويل والتحول عملية
بحاجة اىل جهد كبري ووعي ودرايه وأفق ثقايف واسع وهو ما قد يغفله املعدين الذين يقومون بفعل التحويل
 .وهو ما أستدعى الباحثان لدراسة هذه املوضوعة والوقوف عىل أهم تعرجاتها وانبساطاتها.
مام ال شك فيه ان التحول ليس خارج أفق االبداع كون عملية التحويل عملية ابداعية مالزمة لالنتاج
االبداعي  ،فضال عن امتالك املعد القدرة عىل فعل التحويل من خالل امتالكه رؤية نافذة وثاقبه مع مراقبته
وفهمه لكينونة العالقات التي تتأسس عليها بنائية النص وانشاءه الفعيل ،كام أن فعل التحول ال ينشأ من
فراغ بل هو بناء قائم عىل بناء سابق له والن الحياة أيضا تقوم عىل التحول لذلك نجد أن لهذا الفعل أساسه
حيايت مستمد من الواقع املعاش الذي يدفع ويحفز املعد اىل فعل تحويل النص من افقه املايض الساكن
اىل افق جديد ومتحرك وهذا يعني «إعادة صياغة نص مرسحي ليتالئم مع وجدان املجتمع الذي يقدم عىل
انتاجه أو ليتالئم مع فكر املخرج أو لسبب قد يضنه املعد ركاكة يف الصياغة االصلية»() 5
وهو ما يعني لفكرة التحول وترسيخ لها يف حياة الناس لوجودها البديهي ،ويف النص املرسحي يالحظ أن
جدوى االعداد أساسا مهام ألنه ميتلك كينونته ووجوده من خالل تكوين بؤرة ال مجال اىل اغفالها والبؤرة
هي فكرة النص التي تدعو املعد اىل الخالص منها اىل رؤية جديدة وفكرة جديدة تكون هي تلك البؤرة أو
املركز الذي تتمركز حوله االشياء ،وبهذا يكون اعداد النص غاية اساسية وهو تجاوز للمنجز السابق وملنجز
الكاتب االصيل ،والتجاوز ال يعني الرفض أو املقاطعة قدر ما يعني توالد االشياء وابداعها .فـ( ادونيس)
الشاعر العريب يرى يف االبداع أن « يوضع يف منظور التجاوز الدائم ،وتقييم الفن استنادا اىل هذا املنظور،
هكذا ال تكون قيمة النتاج أو االبداع يف ما يعكسه من أبعاد الثورة املتحققة بقدر ما يكون فيام يختزنه أو
يشري اليه من أبعاد الثورة االتية»(  )6وبناءاً عىل رأي (اودونيس) يكون االعداد هو تحويل وتغيري مسار
نص ما اىل مسار نص اخر يولد بعدا ثوريا عىل سكونية النص وثباته ورمبا عىل عدم انطالقه من واقع املعد
نفسه ،وال يخفى عىل املثقف والفنان بتعدد مهامه وكذلك الجمهور وما ميكن ان مينحه االعداد من فوائد
ذات جدوى يف فعل القراءة واملشاهدة فمع « االعداد يجسد العمل وتظهر االفكار التي بني السطور والتي
قد تخفى عن البعض»( )7
يرى الباحثان ان النص املرسحي الذي يدخل يف مختربية التحويل فضال عن ما ينتج من فوائد قد تفيد
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القارئ اثناء اعداده ومنها ان القارئ قد ال يصل اىل النص االصيل فيعتمد االعداد فأنه سريتدي ثوبا جديدا ال
يقل جامال عن النص السابق والشواهد عىل ذلك كثرية كمرسحية (دائرة الفحم البغدادية) املعدة عن نص
(بروتولد برشت) (دائرة الطباشري القوقازية) ،أو (هاملت) لـ (ممدوح عدوان) الذي ميتلك مسارا يختلف
كثريا عن مسار (هاملت) لـ (شكسبري) .كام ان اعداد النصوص املرسحية وتحويلها ليس خاصا بعامل املرسح
بل قد يتعداه اىل ابعد من ذلك فنجد تحويل الرواية كجنس أديب ال يخضع ملعايري النص املرسحي ،وتحويله
اىل مرسحية ،أو تحويل قصص قصرية اىل مرسحيات ،فعملية اإلعداد عملية ذات حيوية وفاعلية تتجاوز
حدود النصوص املرسحية والرسدية معاً.
ميكن ان نرى الكثري من الشواهد التي يطلقها كتاب املرسح عند أو بعد تأليف اعاملهم املرسحية (البري
كامو) كان يشتغل عىل رواية الغريب ،عندما وجد قصاصه عىل االرض وهي من احدى الجرائد ليقرأ فيها
قصة قصرية عندئذ رشع بكتابة مرسحية (سوء تفاهم) حتى انه يعلن ان بداية القصة مفقودة اال ان قراءته
لتلك الورقة القدمية الصفراء أوحت له بكتابة (سوء تفاهم) ،وهو يعتقد بقوله انها البد أن تكون حدث
يف (جكسلوفاكيا)( )8
ويبدو واضحا أن االعداد ميتلك ميزاته التي متنحه أهمية من حيث انه يتجاوز حتى الزمن واملسألة ال
ترتبط بزمن النص ،ما يعني ان تحويل النص ال يرتبط بتحويل نص معارص ونقل أجواءه من بلد اىل أخر
بل قد مييض اىل أبعد من ذلك بكثري وخري دليل عىل ذلك عند اعداد أو اقتباس افكار من نصوص غائرة يف
القدم كاالخذ من مرسحيات املرسح االغريقي أو الروماين أو حكايات من الرتاث وجعلها من خالل االعداد
والتحويل اىل نصوص معارصة ،تعرب عن واقع الحياة الراهنة فبعد الحرب العاملية الثانية استلهم املرسحيون
الفرنسيون الرتاجيديا اإلغريقية وجعلوا مضمون املرسحيات معارصا وذلك عند نضالهم ضد النازية وبهذا
يكون املضمون معارصا ولكنه مقنعا أي وضع خلف قناع كان يراد من وراءه التمويه لألفكار ضد االحتالل،
ومن جانب أخر قد يراد من خالل عملية تحويل النصوص واعدادها ان تعنى بنقل افكارا (فلسفية وفكرية)
وهو ما عمل عليه (اندريه جيد) الكاتب الفرنيس عند اشتغاله عىل مرسحية (أوديب) ذات املرجعيات
االغريقية والتي كتبها (سوفوكلس)  ،و(جان انوي) عندما اعاد صياغة (انتيغون) يف حني ان (جان كوكتو)
ركز عىل الجوانب النفسية لشخصياته يف (االلة الجهنمية) التي استوحى فكرتها من مرسحية (أوديب امللك)
ذاتها( .)9
لقد فعل (جان بول سارتر) فيلسوف الوجودية تقريبا نفس اليشء فقد كتب مرسحية (الذباب) وهذه
املرسحية مل تكن وليدة خالصة ألفكار (سارتر) بل عىل العكس متاما ففي الوقت الذي كان (سارتر) يبرش
بالفكر الوجودي فأنه عىل الجانب االخر كان يبحث عن أفكار أو مضامني مرسحيات ميكن ان يجعلها
الجرس الذي تعرب عليه افكار الفلسفة الوجودية اىل الناس ،والقراء فوجد ان اسطورة (الكرتا) خري ما ميكن
ان يقتبس منه عن الفكر الفلسفي الوجودي ،وبنا ًء عىل ذلك فقد كتب مرسحية (الذباب)) 10( .
وهكذا ميكن ان يعترب الباحثان يف الية االعداد واالقتباس الكثري من املسوغات التي تعمل باتجاه دفع
املعد أو املقتبس اىل الذهاب باتجاه التاريخ أو الحارض عىل حد سواء من أجل تبني املايض وأفكاره وأثاره
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ما هو غري مثار منها وتوظيفها أو مينحها وظيفة مل تكن لتشتغل عليها لكن بوعي ودراية املعد واملقتبس
الذي يعلن قراءته للتاريخ أو العرص ،ليعلن انشاء عامله النيص الخاص وليس عاملا أخر أو سابق له ،بل هو
عملية النظر اىل الحارض بعني التاريخ أو اىل التاريخ بعني الحارض ،وهو ما يشمل فقرات قام بها (سارتر
وكامو) يف توظيف املرسحيات االغريقية الرتاجيدية.
يرى الباحثان ان دقة الرصاع تتحول وتتعدد مستوياتها ،وقد يختلف الحال من مرسحية االصل اىل
مرسحية االعداد فالرصاع الذي يكون بني (هاملت) وعمه يف مرسحية اخرى يكون من (اليرتس وهاملت)
فقط ،أو قد يبدأ املعد من حيث انتهى الكاتب للنص االصيل كام يحدث ذلك يف مرسحية (دزدمونة) التي
استوحى (يوسف الصائغ) فكرتها من مرسحية (عطيل) لـ (شكسبري) ،ولنالحظ هنا ايضا غياب العنوان
بالكامل وتبدله ،وغياب املركز البطل يف نص اخر فبدل اسم (عطيل) كرمز ملرسحية (شكسبري) تحل محله
(دزدمونة) يف نص (الصائغ)  ،وبدل ان يكون هاملت هو البطل لدى (شكسبري) نجد غيابه بالكامل يف نص
(هاملت بال هاملت) (لخزعل املاجدي) ،ما منح الكاتب الجرأة ان ال يكتب إعدادا  .بل تأليفا ،الن اخذ
الفكرة السابقة وكونها وفق ذائقته وقيمه االجتامعية .
ان لالعداد و االقتباس وتحويل النصوص وتغري مساراتها أسبابا ال تخرج عن وعي القارئ أو املجتمع واال
ملا حصل االتفاق عليها وملا اخذت مكانتها يف العروض املرسحية  ،وهي ما ميكن عدها ركائز ودعائم قومت
االعداد املرسحي واعطته الفرصة للوجود والثبات ومن أهم تلك االسباب التي ساعدت يف تكون فاعلية
االعداد ووجودها .ما ييل) 11( :
 -1تقريب جو النص من بيئته االصلية اىل البيئة املحلية.
 -2تجنب التعقيد يف النص االصيل.
 -3تعميق بعض الشخصيات وتبسيطها.
 -4تفريغ بعض االحداث.
 -5خلق تشابك يف بعض العالقات.
 -6اضافة وجهة نظر معارصة.
ان لكل مؤلف مقتبس لفكرة أو معد اسلوبه الذي مييزه عن غريه ،وهذا االسلوب ال ميكن وضع اليد
عليه اال من خالل تكراره يف اعامله املتعددة الن نص واحد أو منجز واحد ال يشري اىل تشكيل اسلوب معني،
وهذا ما منح الكتاب من امثال (شكسبري) أو (مولري) أو (راسني) أو (بكيت) االسلوب الذي يجعل من كل
منهم يتميز عىل االخر ،وهو ما يدخل بضمنه أي كاتب مرسحي ،فالنص املرسحي متثيل لكاتبه واشارة اليه
وتعبري عن رؤياه ،وبهذا فان نص املعد ايضا يحمل تلك الصفات واملميزات الفنية التي ال تخلو من وجهة
نظر مغايرة أو متفقة مع االصل)12 ( .
ان عملية التغري والتحول يف النص االصيل تعني وجود الية للهدم ،وان هذا الهدم للبنية القدمية التي
وجد بها نص املؤلف البد من ان تكون محاطة بعلمية ثقافية وفنية وخربة ال يستهان بها لن هذه االلية
متلك ادواتها التمهيدية ضمن افق النص نفسه وليس من خارجه ،أي عملية الهدم تتم بطريقة ال تبتعد
عن اطار النص فهي ال تأيت من خارجه ،وأمنا يجب أن تقوم عملية تفكيك البناء القديم من الداخل« ،ان
التجديد يف العمل الفني اذا كان له قيمة البد ان متثل اخر مرحلة من مراحل التطور يف الفكر االنساين من
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هذه الناحية»() 13
يعطي االقتباس حرية الترصف للمقتبس فهو من جانب يكون أمينا عىل البناء العام النص االصيل
ولكنه من جانب اخر يغري يف الشخصيات والحوار وبالتايل يشعر املتلقي انه امام مرسحية محلية فيكون
بني الشخصيات األصلية واملقتبسة مثة ترادف لتكون املرسحية ذات طابع محيل ،وهنالك عدة أنواع من
االقتباس)14 ( :
/1اقتباس فكرة:كفكرة الخلود أو الحساب والعقاب األخروية
/2اقتباس صفة ،اقتباس صفة من صفات شخصية مرسحية
 /3اقتباس ذات وهيئة،اقتباس شخصية بإبعادها وظروفها وسلوكها
/4اقتباس ذات  ،اقتباس شخصية .
/5اقتباس هيكيل تام،مثل اقتباس أسلوب كتابة أو تجسيد فني.
 /6اقتباس هيكيل جزيئ.
 /7اقتباس مغزى موضوعي ،اقتباس املوضوع او املغزى دون الهيكل
 /8اقتباس ناقص.
يرى الباحثان ان النص املعد واملقتبس ال يخرج عن كونه تجديدا واحياء لفكر سابق ،ساكن ،قديم،
ألن املعد يقوم بعملية الهدم والتجديد التي تعطي للنص السابق بعدا اخر جديد ومعارص مع بث املعد
لرؤياه وافكاره التي يطرحها ويريد من القارئ ان يتقبلها بعني االعتبار كام فعل القارئ مع النص السابق
االصيل.
املبحث الثاين  :آلية اشتغال النص املرسحي املعد واملقتبس اخراجيا
أن البناء النيص املعد واملحبوك مينح العرض قوة وفعالية السيام أن اإلخراج يستند إىل اإلعداد لتبدأ
العملية اإلخراجية بإعداد اإلعداد مبعنى تهيئة نص العرض من الكلمة املكتوبة ثم تتجسد تلك اللغة إىل
لغة الجسد وصوت املمثل وتقنيات العرض والسينوغرافيا لذا فالعملية اإلخراجية ليست خيال فحسب
وإمنا هي حرفية تعتمد عىل التبديل والتغري والحذف.
وبالنظر لوظيفة املخرج املرسحية ورغم ان تلك الوظيفة تأيت تالية الكتامل النص املرسحي امل أو املعد،
اال انها تعد اساسية يف تحديد مسارات تلك االكتاملية النها تأخذ وجوهاً عديدة يف التعامل مع صنع النص
عرب طرح اراء وافكار املخرج حول نص مرسحي ما ،وألن املخرج هو الذي يختار النص املرسحي للعمل
عىل طرحه كعرض مرسحي وهي عملية تحويل املكتوب اىل صورة درامية حركية حيوية ،فان ذلك ما ميكن
ان ليمنحه الصالحيات يف التحوير والتعديل عىل النص املرسحي املعد ،ألن «املخرج هو الذي يختار النص
املرسحي ،وهو الذي يحدد متطلبات العرض املرسحي»( )15
ان العملية املرسحية برمتها قامئة عىل أساس النص ومن غري النص ال يوجد ما يسمى بالعرض ،مع
االخذ بنظر االعتبار تعدد شكل النصوص ،فالعرض الذي يعتمد عىل االرتجال فهو باملحصلة النهائية يبث
من خالل العرض نصه املرسحي الذي اتفق عىل تسميته بنص العرض ،وكل ما يقدم يف العرض املرسحي
هو نتاج بديهي لنص مرتجل أو مكتوب« .النص املرسحي من أهم العنارص االساسية يف العرض املرسحي،
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واختيار ناجح للنص ميثل النسبة االكرب من نجاح العرض املرسحي»(  )16فاذا ما عرفنا ان الرؤية االخراجية
للمخرج املرسحي الذي يقوم باختيار النص املرسحي وفق مقاسات رؤيته التي يريد طرحها من خالل العرض
املرسحي واختياره للنص املعد تتأسس عىل جانبني هام)17 ( :
 -1التفسري االبداعي للنص.
 -2االختبار االمثل للمنهج واالسلوب.
والنقطتني السابقتني تتوزعان عىل االعداد واالخراج فتفسري النص يرتبط باإلخراج اال ان تحديد اسلوبه
ومنهجيته تقع عىل عاتق املعد او املقتبس أوال ومن ثم املخرج ثانيا ،من اجل الوصول اىل رؤية تتسم
بالتوافق واالنسجام.
يرى الباحثان ان العالقة الرتابطية بني التأليف(االقتباس) واإلخراج واإلعداد واإلخراج .كانتا متالزمتني
منذ اقدم العصور ،او منذ البدايات االوىل للمرسح عند اليونان وبداياته عند العرب ،وقد اصبحت هذه
املعلومات من بديهيات دراسة الفن املرسحي واشارة اليه الكثري من املصادر وعىل وجه التحديد كتاب
املخرج يف املرسح املعارص لـ (سعد أردش) وكتاب نظرات يف فن التمثيل لـ (عقيل مهدي يوسف) ،وهي خري
دليل عىل تلك االنسجامية ،فرنى ان املؤلف هو مخرج العمل النه يقوم بتنظيم العملية املرسحية وذلك بعد
اكامل كتابة نصه املرسحي واستمرت هذه العملية حتى الظهور الرسمي للمخرج عىل يد (الدوق ساكس
ماينغن) ،وهنا ما يشكل لنا وعىل يد الدوق استقاللية املؤلف عن املخرج ،واستقاللية العرض املرسحي
اخراجا عن النص ،الن العرض ميثل املرحلة النهائية بالنسبة للمعد أو املقتبس واملخرج معا.
يعد العرض املرسحي الهدف االسمى والنهايئ ألفكار املعد أوال واملخرج ثانيا وقد يكون املخرج أوال ألنه
احيانا يكون صاحب أو العب دور املحفز للمعد يف كتابة نصه ،فاالثنان يسعيان لطرح ذاتيتهام يف العرض،
كام يحدث هذا االمر مع بقية العاملني يف العرض املرسحي) 18( .
ويرى الباحثان ان كل مخرج يؤسس لنفسه الية خاصة به تشري وتوضح اهتاممه الخاص بنص مرسحي
ما ،ويتبنى ما ظهر من حركات وتيارات ومذاهب فكرية عملت عىل تدعيم الرؤية االخراجية والنصية معا،
كالرومانسية والواقعية والرسيالية والرمزية اىل غريها من التيارات الفكرية فضال عن متيز مدارس االخراج
املرسحي التي ارتبطت بأسامء مهمة امثال (أبيا ومن ثم بسكاتور وبرشت وارتو وبروك وكروتوفسيك) وكل
ذلك يعني وجود ألية لتناول فكرة النص املرسحي باخذه من املؤلف والعمل عىل تفكيكه واعادة بناءه يف
العرض سواء عن طريق معد أو عن طريق ما يسمى بالدراما تورج الذي يقوم بإعداد نص العرض متاشيا
مع التمرين املرسحي.
ان مرسح (أرتو) ميكن للجمهور الحارضين يف قاعة العرض ان يشاركوا فيه ،الن هذا النوع من املرسح
ال توجد فيه فواصل بني املرسح والواقع ،لذلك فأنه يكون النص عرضه لألعداد حتى يف زمن العرض أو اثناء
عرض املرسحية ،ألن مشاركة الجمهور رهينة بلحظة العرض نفسها فيكون يف كل يوم مشاركة جديدة واعداد
اخر للنص مع الحفاظ عىل السامت والخصائص العامة للفكرة بعينها)19 ( .
أما املسألة بالنسبة لـ(برشت) مختلف متاما عن سابقيه النه ال يعتمد نصا من خارج منظومته النه يقوم
بكتابة نصوصه املرسحية بنفسه وهو يأخذ أفكاره من مرجعيات متعدده ودليل ذلك مرسحية (االم شجاعة)
املأخوذة عن مرسحية (االم) لـ (مكسيم غوريك) ،وهو عندما يقوم بكتابة نصوصه يقف عىل عتبة صلبة من
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الوعي باستخدام الحوار لصالح خطاب العرض املرسحي ،وهو يهدف اىل جعل املتفرج كاشف للتناقضات
املستقرة يف مراحل االنتاج عرب املرسح ،الخالق للوعي لكن ذلك النموذج النص /العرض الجديد والذي
سيظهر فيام بعد يف الكثري من التجارب االخرى الذي تلت ظهور املرسح امللحمي) 20( .
يرى الباحثان ان الية اشتغال النص املعد اخراجيا يعمل عىل اضفاء سامت وامكانيات قد تكون جديدة
الن االخراج ينظر اىل الفكرة االساسية يف النص املعد عىل اساس تحديثها وتجديدها وبث روح فاعلة
أكرث مالمئة لروح العرص كام فعل ذلك الشاعر (يوسف الصائغ) يف مرسحية (دزدمونة) التي اخذها من
مرسحية (عطيل) اذ يعمل االعداد أحيانا عىل أطفاء شخصيات رئيسية واحالل شخصيات أخرى قد تكون
ثانوية فأصبحت (دزدمونة) هي مركز الثقل ،وكذلك فعل (خزعل املاجدي) يف تغييب الشخصية البطلة يف
مرسحية (هاملت بال هاملت) بحيث مل يكن لها وجود مطلقاً اال يف عنوان املرسحية وهذا يعني ان لألعداد
دوراً مهام يف تغيري مناخ النص وادخاله يف مناخ أخر معارص وهذا ما جعل املخرج (ناجي عبد األمري) يف
اخراجه للنصني الذي سبق ذكرهام أكرث قرابة للواقع املعارص وأرضية خصبة أللية االشتغال التي عمل عليها
إخراجياً.
ومن هنا نجد ان االعداد واالخراج متالزمان كام يكون الحال متاماً مع التأليف واالخراج ألن االعداد
ميتلك مواصفاته التي ميتلكها التأليف وهو ال يقل شئناً منه ان مل نقل انه يعلوا عليه من خالل املعارصة
والواقع املعييش وهذا يأيت أحياناً من خالل الطريقة االخراجية التي يعمل عليها املخرج يف نقل الواقع
البيئي واملعييش ملعد النص.
مؤرشات اإلطار النظري
 /1أعتمد االقتباس بالدرجة األساس عىل أخذ الثيامت واألفكار ومن ثم تحويلها اىل أحداث وأسامء وأماكن
أي محليتها املعارصة.
/2يلعب الجانب الروحي والنفيس لبعض النصوص الغزيرة بهذه االفكار اندفاعا من املعدين لالقتباس مثل
هذه املواضيع.
/3استثامر التاريخ والقصص واالساطري بني متون النص املرسحي العاملي إلعطاء املحلية للنص املعد او
املقتبس .
/4يعمل املعد واملقتبس عىل إيجاد تقارب يف وجهات النظر االجتامعية بني النص االصيل واملعد أي نقل
الشخصيات والبيئة للفكرة االم وأحالل محلها شخصيات وبيئة معارصة.
 /5مينح اإلعداد تبسيط املرسحية وجعلها أكرث سالسة خصوصا يف النصوص املعقدة والطويلة مبا يتالئم
مع وقت العرض ومكانه ،و يعالج املخرج املنولوجات والحوارات الطويل وتحويلها اىل حوارات سهلة
بسيط مالمئة مع طبيعة الحياة املعاشة التي ال تقبل اإلطالة وذلك من خالل التعبري عن هذه الحوارات
واملنولوجات بالصورة والتشكيالت وباالستعانة باملوسيقى واإلضاءة وباقي مكمالت العرض املرسحي.
/6اإلعداد يعطي انفتاح وفعالية تتجاوز الرسدية والقصصية أو الروائية فالتحويل اىل عرض يوفر عدة
قراءات من خالل عنارص العرض املختلفة.
/7يعمل املخرج عىل خلق توافق وانسجام من خالل تعامله مع النص املعد او املقتبس وفقا ملنهجه
وأسلوبه يف اإلخراج.
/8يضيف املخرج وفقاً ملتطلبات اإلعداد بعض املشاهد توافقا مع وجهة النظر املعاشة.
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/9يعالج املخرج شكل النص من شكله الفني السابق أي التاليف واإلعداد إىل نظام بنايئ جديد وفقاً لرؤيته
أو طريقته اإلخراجية.
/10يعالج املخرج نتاجات املايض وذلك وفقاً لتطور التكنولوجي املعارص يف النص املعد.

الفصل الثالث  :إجراءات البحث

أوالً :مجتمع البحث :
تم تحديد مجتمع البحث من خالل الجرود والفولدرات والكتابات النقدية واملصادر التي دونت بخصوص
النصوص املرسحية املعدة وقد لجأ الباحثان إىل فرتة زمنية وكام مثبت يف حدود البحث لتشكل مجتمع
البحث وكام مبني يف الجدول رقم ()1
جدول رقم ( )1يبني مجتمع البحث
ت املرسحية املؤلف

املرسحية املعدة
واملقتبسة

املعد

املخرج

القرعة بيري فرياري
وروبري بيك

القرعة

عباس محمد
ابراهيم

 2معقول ماكس رينيه

معقول

أحمد محمد عبد
االمري عيل رضا

 3م��رك��ب
بال صياد

اليخاندروا
كاسونا

م��رك��ب
بال صياد

نشأت مبارك

نشأت مبارك

 4ماكبث

شكسبري

ح���ص���ان
الدم

جبار

ج����ب����ار
جودي

شكسبري

الحريق

1

5

امللك لري

ق����اس����م
محمد

س���ن���ة الجهة املنتجة
العرض

عباس محمد
ابراهيم

 2003ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
الجميلة /بابل

عيل رضا

 2004ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
الجميلة /بابل
 2005ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
الجميلة /املوصل

بشار عبد
الغني

2007
2009

ثانياً :عينة البحث
تم اختيار عينة البحث بصورة قصدية ولألسباب التالية:
/1مشاهدة الباحث للعروض وحصوله عىل تسجيالت العروض املرسحية.
/2اشتملت العروض عىل جهات فنية وأكادميية بارزة من حيث اإلنتاج.
/3تنوعها من حيث اإلعداد واالقتباس.
/4تباعد الفرتة الزمنية بني العينتني.

دائرة السينام
ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون
الجميلة /املوصل

وبهذا تعترب العينة القصدية شوهدت من قبل الباحث وتنوع الجهات املنتجة وكام مثبت يف الجدول رقم ()2
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جدول رقم ( )2يبني عينة البحث
ت
/1
/2

املرسحية املعدة او املقتبسة املعد او املولف
تاليف/احمد
معقول( اقتباس)
محمد عبد األمري
اعداد/قاسم محمد
الحريق(إعداد)

املخرج سنة العرض الجهة املنتجة
كلية الفنون
عيل رضا 2004
الجميلة /بابل
كلية الفنون
بشار 2009
الجميلة  /املوصل
عبد الغني

ثالثاً :منهج البحث
أعتمد الباحث املنهج الوصفي التحلييل لعينة البحث من حيث وصفه وتحليله الدقيق من خالل أداة
البحث.
رابعاً :أداة البحث:
معطيات ما أسفر عنه اإلطار النظري.
خامساً :تحليل العينة
 -1مرسحية (معقول)
إعداد  /أحمد محمد
أخراج  /عيل رضا
يعترب (ماكس رينيه) من أهم كتاب فرنسا املعارصين ،حيث ميتلك اسلوبه الذي مييز اعامله املرسحية
التي تنطلق من رؤيا معارصة رافضة للواقع الذي ال يعتربه واقعا ميكن االعتداد به ،وذلك أمر واضح بشكل
ال غبار عليه يف مرسحية (معقول) التي أقتبس (أحمد محمد عبد االمري) فكرتها االصل ومل يتالعب بعنوانها،
بل حافظ عىل نفس العنوان.
يتضمن املنت الحكايئ للنص االصل (ملاكس رينيه) (معقول) أقامة محكمة لرجل ال تعرف ما هي تهمته،
ويتكون النص من شخصيات عده هم مجموعة من القضاة ومحاميه وشهود ،مل يبق منهم اال رجل واحد
وهو عىل فراش املرض.
القضاة يوجهون االتهامات جزافا اىل الرجل الذي استمرت محاكمته منذ شبابه حتى اصبح عمره تسعون
عاما ،وهي ذات املحامية التي دافعت عنه يف شبابه ،تقف اليوم امام مجموعة القضاة لتدافع عنه وقد
أصبح عجوزا  ،طاعنا يف السن وليس االمر غريبا يف النص االصل ،فاالمر مرهون باقامة محاكمة للرجل ،املهم
يف االمر بشكل كبري  ،هو ان تقام هذه املحاكامت ال ليشء اال ألنها يجب ان تقام ويجب ان يحاكم ،ملاذا ؟
ال أحد ميتلك االجابة ال يف النص ،وال خارج النص .ال الحكام وال املحامية لديها الجواب  ،بل وحتى املتهم
ال يعرف ملاذا  ،وحتى الشهود هم أجهل الشخصيات باالمر.
يضيف املولف بعض الحوارات لتدعيم الفكرة الحكام ،فاحدهم يتهمه بانه ينظر اىل االشجار عىل انها
مائلة ويف الحقيقة ومن وجهة نظر القايض ان نظرته لألمور املائلة واملعوجة ،والقايض أو الحاكم االخر
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يتهمه بانه اعرتض يوما عىل سعر قنينة الغاز واخر بتهمة اال ميكن اعتبارها تهمة يف عامل املحاكم ،اال ان
الكاتب الفرنيس (رينيه) يحبك املواقف واألحداث بطريقة بارعة تجعل من النص مشوقا للقراءة فاملوضوعة
التي يتناولها تتوزع عىل أكرث من اتجاه فهي تقرتب من العبث يف جانب الالجدوى والالفائدة أو النهاية ،ومن
جانب فهي تعرب عن الواقع والسياسات املريضة للسلطة الدكتاتورية.
ان الجانب الثاين املتعلق بالسلطة هو الذي دفع املولف (أحمد محمد) ان يخرتق فضاء النص االصيل
ويخلخل ثوابته ،لكن باشتغاالته تقرتب وتفرتق يف ان واحد ففي النص االصيل ،عندما يقرتب املتهم من
التسعني أو اىل ما فوق التسعني من العمر ،فلم يبق من الشهود اال شاهد واحد ،وهو مريض ويهذي وال
ميكن ان يفهم منه شيئا ما يعني ان افادته ال فائدة منها أيضا ،ودخوله دخوالً كوميدياً يف النص االصل اما
النص املولف فقد جعل االجواء أكرث أسرتخاء بعد أن تأزم الحال كله  ،وفوق كل ذلك فليس هناك من نهاية
لتلك املحاكمة .ألنها مستمره ،ما دام مثة أنظمة أستبدادية ولن تزول اال بزوالها.
ولكن ما الذي حصل يف النص املولف من قبل (أحمد محمد عبد االمري) ؟ ماهي نقاط االلتقاء واالفرتاق
ما الجديد الذي قدمه املولف عندما اقتبس الفكرة من نصا أخر ؟
تبدأ أحداث النص املولف مبجموعة من السجناء وهم يحفرون نفقاً ،وقد طال االمر بهم ،هم مجهولون
يف عامل مجهول ال مالمح فيه ،اذ ال بداية له ،وال نهاية .انه عامل بال مصري محدود أو معروف ،انهم يحفرون
لعرش سنني ليجدوا خالصا من العامل السفيل الذي هم فيه ،باطن االرض .خمسة سجناء عرش سنني من الحفر
ليكتشفوا انهم حفروا اىل النقطة التي بدأوا منها الحفر.
لقد جعل املولف من االتهامات التي وجهت يف النص االصيل للمتهم عند (رينيه) اىل شخصيات ،لتعرب
عن الواقع الذي ينطلق منه املولف نفسه ،ألنه املولف املرسحي يعالج حاالت أجتامعية ونفسية لواقع
معاش  ،واقع ملموس يقرتب من هم املتلقي ،وبعد ذلك عمد املولف اىل أقامة محاكمه مفرتضة  ،هي نفس
املحاكمة التي اقيمت يف النص االصيل لدى الكاتب الفرنيس (رينيه) ولكن بشكل مغاير  .اقيمت محاكمة
لشخصية (العراب) وهو ما يلتقي بشخصية املتهم يف النص االصل .ولكن اذا كان املتهم يف نص (رينيه) رجل
بلحم ودم وقد وصل اىل ما فوق التسعني عاما وال زالت محاكمته مستمرة ،فان املتهم (العراب) لدى (أحمد
محمد عبد االمري) ليس سوى (عظم) هو كل بقايا العراب.
سجني  / 4تباً لك أيها الظالم  ..تباً لك أيها الظالم
البد ان كل الذين نحبهم ماتوا ..ماتوا أو شاخوا
سجني  / 1كنت تقول بأن األرض وطن  ..ووطن اإلنسان يف كرامته
أعىل هذه األقوال جاءوا إىل هنا
سجني  / 3قالوا بأنهم سيرتكوننا هنا من غري محاكمة حتى نتسوس ..ويأكل بعضنا االخر كالفرئان.
ولذلك تجري املحاكمة (للعظم) فقط ويتحول (املساجني) اىل قضاة وقبل ذلك يبدأ الرصاع عىل السلطة
فالكل يريد ان يكون قاضيا ،ليحاكم ،الكل يبحث عن كريس الحكم ،والكل يريد اصدار قرارات ،وليس شيئا
أخر ،انهم يف الحقيقة يحاكمون أنفسهم من خالل محاكمة العراب ،النهم بال نهاية ملا هم فيه ،فرييدون
أقرتاض نهاية لهم من خالل هذه املحاكمة ،انهم يتشوقون الصدار الحكم يطمحون ملحاكمة تنهي عذاباتهم.
لقد احال املولف هذا الوضع املزري ليعرب عربه عن الواقع الذي كان موجود ابان حكم العراق يف الزمن
املايض ،اذ غيب الكثري من املتهمني يف غياهب السجون دون ان يكون لوجودهم فيها من نهاية.
لقد انتهت محاكمة العراب باصدار الحكم ولكن قبل النطق بالحكم تظهر شخصية جديدة للوجود ،كام
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يف النص االصيل ،اذ انه الشاهد األخري الذي ال يفهم شيئا سوى أن يهذي دون ان تخرج منه جملة مفيدة
واحدة ،ألنه وبسبب فرتة املحاكمة التي استمرت سنوات طول جداً مل يبق غريه ،وهو سبب تقدم العمر
فقد عقله وقواه الجسدية كذلك ،لكن املولف هنا يستثمر هذه الشخصية ويقتبسها من النص االصيل،
انه شاهد العرص عىل كل ما يجري من احداث وما جرت  ،أنه سجن كبري ،كبري جداً قد يساوي بلداً كامال.
لقد تجاوز املولف الفكرة األساس وتجاوز زمان ومكان فقد أضاف للنص من عندياته ما يجعل نص
محلياً  ، ،فالزمان واملكان والحدث والواقع واالهداف اختلفت من نص اىل اخر ،والن البيئة أيضا اختلفت
كليا ،من قاعة املحكمة اىل سجن تحت االرض ،ومن حكام وقضاة اىل مسجونني ،تقريبا كل يشء مختلف،
لكن مثة خطوط رئيسية يرتبط فيها النصان أهمها وميكن إيجاز ذلك مبا ييل:
 -2الالنهاية
 -1املحاكمة
 -4كل يشء مبهم
 -3هيمنة سلطة دكتاتورية قاسية
 -5وجهات النظر بالنسبة لالثنني وتوحد فكرتهام حول الواقع اإلنساين.
ولكن مثة أشياء اختلف فيها النصان هي أهمها :
 -2الشخصيات  -3االهداف لكل منهام يف طرح بيئته
 -1البيئة
 -5الزمان واملكان
 -4اللغة
حاول املخرج (عيل رضا) يف مرسحية (معقول)  ،ان يقدم صورة واضحة ونقية للواقع املعاش يف فرتة
معينة ومعلومة لدى الجميع فقد حاول توظيف كل اإلمكانات املتاحة لديه والتقنيات املرسحية يف الزي
واإلضاءة والديكورات وما إىل ذلك من موسيقى وإكسسوارات ،ثم أنه استثمر حتى الفتحة التي تقع يف
مقدمة املرسح (الكمبوشة) لتكون هي املدخل لألحداث ،لقد أضاف املخرج من لدنه ومن عندياته ما
يدعم فكرة النص ،ومحاولة توضيحها وجعلها واقعا فنيا فيه من الروح ما يجعله فاعال وداعيا املتلقي اىل
التفاعل معه  ،وهو مدرك اللية املعالجة االخراجية الخاصة بالعنارص الفنية للتقنيات ويحاول ان يجعل
ذلك متأتيا مع متطلبات النص (معقول) ،وهو أيضا املخرج ،كان يهدف اىل نقل رؤيا املولف ولكن عرب
رؤياه الخاصة به هو وليس غريه النه عمل عىل التعديل واالضافة والحذف ما يجعل نص املقتبس متوافقا
مع افكاره االخراجية ،ويتجىل ذلك يف توظيفه (للكمبوشة) كمدخل لألحداث وبداية لها ،كام عمل عىل
التحكم يف الزي بحيث جعل الجميع يرتدون اللون األحمر ،وميتلك املتلقي مرجعيات لهذا اللون تعني ان
من يرتديه من السجناء انه محكوم عليه باإلعدام  ،وهذه الفكرة تتناقض مع ما جاء يف النص ابتدا ًء ،ألن
النص املقتبس يقول انهم مل يحاكموا ،ومل يقام لهم أي محاكمة ،فلامذا يرتدون لباس املحكوم باالعدام
 ،وهم ال يعرفون مصريهم  ،اذن تدخل املخرج هنا واوحى للمتلقي ان هؤالء املساجني وان مل يكونوا
قد حوكموا ،اال انهم محكوم عليهم من قبل القدر باملوت يف هذا املكان وبسبب أنهم تحت االرض وال
خالص مام هم فيه ،ولقد عمل املخرج عىل ترسيخ هذه الفكرة منذ البداية وحتى نهاية العرض (نهايتهم)
واملخرج هنا يكون قد تحرر نوعا ما يف ما رسمه هو من سلطة النص املقتبس ومن سلطة املكان املرسوم
فيه ألنه يقوم بتقديم رؤية فنية جاملية جديدة .من خالل محكمه برسم فضاء اخراجي للعرض.
احتوت مدلوالت العرض وسينوغرافيته عىل مجموعة من الدالالت التي توافقت مع ما طرح يف النص
املقتبس من جانب ،ومن جانب أخر ابتعدت بعضها ومل يكن هناك توافق يف الرؤيا وذلك أمر بديهي
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نابع من ان لكل منهم ما يطرحه وميثله من وجهات نظر ،ثم ان العرض املرسحي هو الفضاء االخري الذي
تلتقي فيه ثالث رؤى ،هي للمؤلف االول للنص االصيل ثم املولف الثاين واملقتبس واملخرج ،والعرض يشكل
نهاية املطاف استخدم املخرج قفصا شبيه بقفص الجرذان واستخدم عظمة كبرية داللة عىل (العراب) الذي
قىض هنا نهايته ،وأيضا قضبان حديد وهي دالله متحولة اىل عربة الغاز ومرحاض  ،وكريس الحاكم ،وقفص
اتهام ،واضاءة خافته ،وموسيقى أختلط فيها النفس الرشقي بالغريب ،وبذلك كله منح املخرج نفسه القدرة
يف تشكيالت عده ،وتداخالت مشهدية متنوعه وأنتقاالت يف فضاءات وأمكنة متعددة ،واستخدم عملية
التمثيل داخل التمثيل ،فهو لعب يف تشكيالت البنية النصية ،بتداخالت مقصودة قام باعاملها داخل العرض
املرسحي فاملمثل الذي يتحدث عن تهمته يقوم بتمثيل الحالة كاملة ،يساعده يف ذلك بقية املمثلني مع تغيري
يف املوسيقى واالضاءة كعامل اسايس يف نقل الجو الخاص باملشهد وكأعالن عن انتقاالت زمنية ومكانية ،كام
ان الديكور يتغري معامله نوعا ما.
وهنا يكون املخرج قادر عىل التقديم والتأخري حسب أهمية املشاهد التي يرتأيها ودورها يف االهمية
والتأثري يف املتلقي،
كان هناك أستثامرات عديدة للمكان املرسحي ،ومل يهمل املخرج أي جزء من منصة املمثل اال وعمل عىل
اشغالها أما باداة أو ممثل أو حركة ومل يتواىن عن استخدام ما يزيد تعاطف املتلقي مع الشخصية والتفاعل
معها وتبني موقفا لصالحها فقد نرث من صندوق كارتوين مجموعة من الرسائل التي يكتبها السجناء اىل
اهاليهم وذويهم دون أن تخرج من السجن  ،الرسائل والكلامت والتعابري واملشاعر والحنني كل ذلك أيضا
قابع تحت االرض اذ ال مجال ألي تنفس ،ال حرية وال صوت وال حراك اجتامعي ،ال اهداف ال نضال وال
شمس أو قمر كل يشء وضعت السلطة عليه يدها وخنقته  ،ومنهم من اصابه الجنون (شخصية املجنون)
الذي يدخل يف نهاية العرض كشاهد عرص باكمله عىل جرائم السلطة ،والذي ميوت يف املاء الحار كجرذ  ،النه
رونق رؤيا السلطة انه ال ميكن أن يكون اال جرذا وليس انسانا .وال بد ان يسحق النه يتنفس لكلامت الرفض
أو مجرد الرفض ألكرث ،لقد ترك املخرج للممثلني الحرية يف استظهار إمكانيات األداء.
وبذلك فقد راعى االخراج يف نص (معقول) أن مثة فرتتني تقعان بني نص املؤلف ونص املقتبس والن االخري
يبغي توجيه خطابه لجمهور ومتلقني معارصين حارضين فاالخراج معارص دامئا وحارض يف وقته والنه أيضا
ال يحتمل التأجيل ،فأما ان يقدم العرض أو يلغى ،الن العرض يعني اضافة تجربة جديدة للمجتمع .
 -2مرسحية ( الحريق )
إعداد  :قاسم محمد
إخراج :بشار عبد الغني
يكاد النص املرسحي الشكسبريي (امللك لري) ان يكون املرجع االساس ملرسحية (الحريق) التي أعدها
الفنان العراقي (قاسم محمد) وهو كان ينشد من وراء ذلك ليؤسس لخطاب فكري جديد ينطلق من
ابتكارات الزمان واملكان والغاء أو إضافة ،والتالعب بالعنارص الرئيسية للنص االصيل ففي نص (قاسم
محمد) يتالىش ذلك الكم الهائل من شخصيات شكسبري يف مرسحية (امللك لري) ليحل محلها مجاميع من
املمثلني (الكومبارس) وهم يتحركون ويدعمون الحاالت الحركية والنفسية .كام أننا ال نجد بنات لري أو خدمه
وحشمه ،لقد رحل الجميع ومل يبقى يف هذا النص سوى شخصيتني (لري) وشخصية (البهلول)
وهذا ما يؤكد ان لالعداد وجهات نظر قامئة عىل تصور لنظام من القيم واالفكار قد ال تلتقي
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مطلقاً باملصالح واالعراف والتقاليد والقيم واملثل التي تعد من أهم مرجعيات النص االصيل وال متثل قيم
النص االصيل ،مام أقتىض األمر لدى (قاسم محمد) ان يعمل عىل تغييب الكثري من الشخصيات االساسية
والرئيسية يف (امللك لري) ومنها شخصيات البنات الثالث واللوايت قام نص ( شكسبري) بشكل كبري عىل اساس
وجودهن  ،ثم شخصيات أخرى ال تقل أهمية وهم مثال أزواج بنات ( امللك لري) أو بعد ذلك غابت الحاشية
وغاب الجيش والقادة والحرس ،وتجرد امللك من كل يشء هنا اال من مرافقه الحقيقي ،الناصع القلب والذي
ال ميلك يف عالقة بامللك أي مصلحة ومن أي نوع أخر ،وعالقته بامللك عالقة تشوبها الحكمة والنصيحة
وتأنيب الضمري ،والحث عىل تصحيح األخطاء وتوجيه النقد له.
لقد جرد (امللك لري) نفسه من كل يشء يف نص شكسبري وهنا يأيت املعد يعمل عىل ذلك التجريد الذي
وضع (لري) نفسه فيه ،وأن كان يف النص األصيل  ،يجرد من كل يشء بشكل قطعي اال ان (قاسم محمد)
استثمر ذلك التجريد ،ونالحظ ان (امللك لري) عند (قاسم محمد) رجل فاقد لكل ما ميلكه امللوك واالهم
يف االمر فقده لعرشه ،وهذا واضح من مدخل النص حيث يدخل (امللك لري) بشعر اشيب ولحية بيضاء
ومالبس رثه وهو يحمل كرسيه املهشم املحطم حيث ربطت مسانده بخيوط وخرق ويغطي امللك نفسه
وعرشه ببقايا قطعة حمراء هي علم اململكة املنهارة والتي قطعها امللك بنفسه لثالث قطع ،وهذا املدخل
الذي يرسمه (قاسم محمد) يحيلنا اىل ان نصه املعد يبدأ من حيث انتهى نص املؤلف ،لكنه ال يغادر بعض
الخطوط الرئيسية التي البد وان يرتبط فيها النصان ،وهام الشخصيتان (شخصية امللك  ،البهلول) ثم ما
جرى للملك من أحداث يف نص املعد جراء ما قام به من أفعال يف نص املؤلف وكأن املعد أراد لنصه ان
يرتبط تسلسليا بالنص االصيل فيمتد زمن النصان منذ عرص النهضة اىل اليوم ،مع االخذ بعني االعتبار ما
يبثه املعد هنا من وجهات نظر معارصة وواقعية واجتامعية فأمور مثل الخيانة والغدر والدسيسة قامئة يف
املجتمع اإلنساين منذ ما قبل شكسبري إىل األبد ان يكون تعامل (شكسبري) مع هذه االفكار واالمور بطريقة
تختلف عن تعامل (قاسم محمد) معها ،فلكل عرص حراكه الفكري واالجتامعي والسيايس ،ثم أن الحياة
ال ترتاجع بل تتقدم وهذا التقدم يعني التطور والتحرض وحلول أشياء مادية وروحية مل تكن موجودة يف
ذلك الزمن.
يوظف (قاسم محمد) وبكونه أسس ملرسح يشري إىل بصامته هو دون غريه ،هو مرسح الرتاث أو املرسح
الذي يوظف الرتاث كامدة أساسية ينطلق منها يف تأسيس نصوصه اال انه يفاجئ املتلقي بنص ليس تراثيا
بل معارص كل املعارصة ،مع حضور نفسه املميز ولغته املعروفة يف الكلامت واالشعار والجمل ذات الحمل
الثقيل من املعاين.
النص الذي عده (قاسم محمد) ليس اال محاكمة قاسية( للملك لري) بعد زوال ملكه وندمه عىل ذلك
واملحاكمة يقيمها البهلول ،والبهلول هنا يحمله (قاسم محمد) ما مل يكن قد حمله يف النص االم ،ألن البهلول
هناك كان مطيعا تابعا ،ليس أكرث وفوق ذلك كان عبداً مملوكاً لرغبات امللك يف اإلضحاك والتهريج،و(قاسم
محمد) مدرك لهذه الحقيقة متاما ،لذلك مل يكن البهلول هنا إال شخصية أخرى مختلفة اذ أنيطت به مهام
غري املهام الواردة يف نص املؤلف ،انه يوبخ امللك ويعنفه ويوجه له االتهامات الحقيقية ،ويحاول بذلك ان
يدين زمنا كامال ،هو زمن (امللك لري) يف الحكم الطائش ويف الالمباالة باالخرين سواء أكانوا مواطنني أم
حاشية.
مجلة علمية محكمة  -العددان التاسع والعارش  -حزيران 2015م  /شوال  1436هـ

العدد 10/9

نابو

للدرا�سات والبحوث

221

امللك  :نعم ،قمت بتقسيم مملكتي بني ورثتي
البهلول  :هذا أول األوهام ،ليست مملكتك ،مملكتي !!!
أنه الوطن ..هذا وطن الناس ..الشعب ..االمة
(امللك يغرق يف ضحك ٍ
عال متصاعد)
امللك  :الـ  ..وطن  ..الـ ..شعب  ..الـ  ..أمه ؟؟
ما هذه الكلامت ؟ مل مل أسمعها منك قبل هذا اليوم املشؤوم ؟
البهلول :الين كنت مختوماً بختم طاعتك العمياء  ،كنت مبهوراً مبحبتك  ..معلوال
بعلة سلطتك ..
امللك  :لكنك كنت
البهلول ( :بعنف) كنت راضيا عن نفيس وكاالعمى كنت أدور بحرية بني يديك أعتيل أحيانا كتفيك
وهو اعالن بداية املحاكمة التي اعلن بدايتها بدوره (البهلول) بدافع من (قاسم محمد) فـ (البهلول) هو
شخصية ثانوية ،مل يكن لها دور أسايس يف أحداث نص (امللك لري) بل كان دوره يقترص عىل بث الحكمة
املمزوجة باملرح والسخرية ،وبالعبث أحيانا أخرى ،وهوقابع احيانا تحت تهديدات امللك بعدم التامدي يف
أقواله وأفعاله ،اال انه ولدى (قاسم محمد) يف (الحريق) .هو االساس يف كل يشء ،يف االحداث ويف االقوال
ويف حمل رؤية ووجهات نظر املعد واملجتمع معا التي توجه نحو االستبداد بالرأي السلطوي وبالتعنت
واالستفراد بالرأي ،فاالعداد هنا عمل وبشكل واضح ال غبار عليه عىل شخصية ثانوية وجعلها ندا متساويا
لشخصية رئيسية ،ورمبا يقوم ذلك عىل حساب تغييب شخصيات رئيسية أخرى ،فاالعداد أراد إبراز الشخصية
الثانوية وترك جانبا الشخصيات التي كانت تحرك االحداث وتقودها ،وبهذا يكون املعد قد اعلن حاجة نصه
لشخصية ما عىل حساب شخصية اخرى.
يريد املعد ان يوجه صفعه ترتك بصامتها عىل خد السلطة االستبدادية وهذه الصفعة يعلن عنها يف منت
نصه بصورة قوية ،فام دام السلطان حيا البد ان يعرف ما اقرتفته يداه ،والبد ان يدرك امثه وفعله الشاذ وغري
السوي ،اذ انه اذا كان فعل كل ذلك بدافع الجهالة واالستبداد واالعتداد بالنفس ،فال بد بعد ان جر الويالت
عىل نفسه وعىل شعبه ان يدرك نتائج فعلته.
البهلول  :االن بالذات  ..اريد خالصك  ..ال تنط ِو هكذا عىل نفسك ..ال تكور جسمك .وتدفن رأسك اعتدل ...
اعتدل وأسمع  ..ما دمت حيا ومل متت بعد فال تأخذ جهلك بحالك معك اىل العامل االخر  ..توع وأدرك فعلك
التاريخي أيها امللك  ..فأنت ملك  ..أتفهم !! انت ملك ال صياد سمك يقسم صيده كيف يشاء وال يرض أحدا،
أنت ملك  ..وخطأك ال يسبب اال الكارثة ،وقد تسببت يف كارثة ،أدرك يا هذا االنسان املبتىل يك تخلص..،
وبهذا سأثبت لك حبي وسط هذا الحريق
ومن هذا الحوار نستطيع تلمس روح املعارصة والية التعبري عن هموم الناس واملتلقي ذلك الهم اليومي،
السائد يف الزمن الذي كتب فيه نص االعداد فهو يعرب عن واقع سيايس وأقتصادي معاش لعقود عدة وهذا
ما أثقل كاهل االنسان وأتعب راحتهم نتيجة سياسات الطيش والنزف الالمجدية .وهي ما احالت الواقع اىل
خراب بل قامت بحرق كل يشء جميل فحولته اىل مريض مصفر الوجه يخلو من االمنيات الجميلة ،فاملعد
ينطلق من هذه التوصيفة ليتالقح فكريا مع (لري) الشكسبريي الطائش الذي مل يحسب حسابا ملستقبل البالد
وال لشعبه وال حتى لنفسه وموقفه التاريخي وهو متاما ما حصل مع السلطات التي حكمت العراق يف الفرتة
التي ادان فيها املعد افعالها وجرامئها.
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و(امللك لري) الذي بدأ املعد به نصه حني دخل بكريس مهشم وبقايا علم أحمر هو علم اململكة
املتهالكة ،ينتهي بعد محاكمة عسريه من قبل (البهلول) ،اىل نفس الحركة ،ولكن هذه املرة يلفه (البهلول)
بالعلم االحمر ذاته معلنا نهاية فرتة مل تتميز بالحكمة والحنكة السياسية ما أودى بها اىل هذا الحال وتلك
النهاية.
وبعد ذلك يكون املعد قد أستغنى عن مجمل املشاهد التي وضعها املؤلف لنصه املرسحي ،بل عمل
املعد عىل تهشيم كل بنائها ومن ثم اعاد صياغتها وفق ما أرتأى وما خطط له من أفكار  ،اخد ما ميكن
استثامره من املنت الحكايئ والبنايئ للنص االصيل وعىل ما ميتلك املعد من امكانية هائلة وخزين معريف وفني
اسس لبناء نص اخر قد يختلف متام االختالف من ناحية الفكرة والبناء ،اال انه يلتقي كثريا معه ويف كثري
من االمور ،ويف هذا الجانب البد من لقاء االثنني يف امرها ،اذ انهام ميتلكان ما يجعل لقاءهام حتمي وذلك
عرب نصيهام املنجز بني فرتة ما ويف مكان ما ،لكن األخري يعمل عىل نسق املرجعية التي اسسها النص األصيل
لدى القارئ أو املتلقي ،وبذلك يقوم بكرس كل ما هو متوقع وتحقيق عنرص الدهشة .
وباالنتقال إىل اإلخراج ،ملتقى األفكار جميعها ،إال انه يعتمد بالدرجة االساس عىل املنجز الالحق
للمؤلف ،أي نص املعد ،نجد ان املخرج (بشار عبد الغني) قد قام وفق رؤية إخراجية بتحويل املقروء اىل
مريئ وهو أمر يتالزم مع املرسح الحديث حيث عرص الصورة والتشكيالت الحركية والفنية والجاملية ،فكان
الدور املربز يقع بشكل كبري عىل التشكيالت البرصية والحركية ،وما ساعد عىل ذلك هو وجود مجاميع فنية
للممثلني أعتمدهم املخرج وأوجدهم وفق رؤيته بحيث ال نجد لهم وجودا ال يف النص األول وال يف النص
املعد من قبل (قاسم محمد) ،بحيث قامت هذه املجاميع مبرافقة (امللك لري) املتهالك وشخصية (البهلول)
الحاكم يف نص االعداد ،فأعتمد املخرج التكوينات الحركية فضال عن توظيف مفردات العرض التي شكلت
سينوغرافيته ،كام اعتمد عىل مفردات متحولة ومتنقلة من حال اىل حال بنا ًء عىل مفهوم توليد املعنى
بتحول الداللة من شكل اىل اخر ومن وظيفة اىل أخرى ،وخري مثال عىل ذلك هو الدرع الذي فقد مدلوله
األول كدرع وتحول اىل (مرآة) ثم فقد هذا املعنى والشكل ليصبح فيام بعد (جدار) ثم اىل (ميزان) إضافة
إىل انتقاله إىل وظائف أخرى متعددة ،وبعد ذلك قام املخرج بتوظيف مجموعة (الرماح) استحالت إىل
السنة لهب يف مشهد العاصفة وهو من أهم تحوالت هذه األداة.
ولقد عمد املخرج إىل الخالص من هيمنة النص محاوال الفكاك من أرسه وسلطته من خالل إدخال
شخصيات غائبة وحارضة عرب عنها بواسطة (امللكانات) لشخصية نسائية  ،كوننا ندرك متاما ان النص املعد
مل يكن يحتوي اال عىل شخصيتي (امللك لري والبهلول) وال وجود لشخصية أخرى  ،وبعد ذلك ذهب املخرج
اىل ابعد من ذلك ،بحيث قدم مشاهد وضح من خاللها األسباب التي أدت اىل سقوط مملكة (امللك لري)،
من خالل مشاهد ومعارك مل يكن لها وجود يف نص االعداد ..
املخرج حاول استثامر اإلمكانات التكنولوجية املتاحة والتي تعني التطورات العرصية الحديثة واملتمثلة
بأجهزة عالية الجودة ثم جهاز العرض السيناميئ (الداتاشو)  ،يف مشهد حريق اململكة ،وذلك أقتىض
أيضا استخدام جهاز توليد الدخان الناتج من النار التي أطاحت باململكة ،وهو يحاول هنا ضخ مزيد من
املعلومات التي توضح وتبسط وتربط األحداث املاضية بالحارضة يف النص املعد واإلخراج ،وهو يهدف
بذلك اىل توظيف األداء الحيايت املبسط يف اإلخراج وتقديم الفكرة ليجعل منها أكرث قربا من املتلقي وأكرث
تعبرياً ومعارصة.
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مل يغادر االخراج النص االصيل وامنا قصد اىل الرجوع اليه وهو أمنا عمل كجرس رابط لكل االفكار التي
سطرها الكاتبني يف نصوصهم ،فاذا كان املعد قد قام برسد أحداث املايض ،واذا كان النص االصيل قد قدمها
حية اىل القارئ ،و املتلقي يف العرض  ،فأن النصيني مل يكونا بعيدين عن حادثة توزيع اإلرث املليك للبنات،
امنا جاء بطريقني مختلفني االول موجود حارض والثاين مرسود /مايض ،بحيث قام االخراج هنا بطرح
الطريقني من خالله  ،وذلك باستخدام مشاهد (الفالش باك) بحيث يعرض الصورة املشهدية الكاملة للنص
االصيل ،فنالحظ وجود الحاشية وبنات امللك وامللك نفسه و(البهلول) أيضا مل يكن غائبا عن املشهد ،وذلك
باستخدام املظلة والرايات والقامش الشفاف ،وهذا القامش هو الذي تخرج من تحتها ألمرية ابنة (امللك لري)،
الثالثة وهي أصغر بناته وأكرثهن صدقاً وحياله.
كام يفعل املخرج لتقنيات العرض التي متيز اشياء مهمة منها لشخصيتي (امللك لري والبهلول) واملجاميع
التي اضافها ،فقد ميز حتى يف املجاميع من اجل اضافة ملسات جاملية وفنية عىل الصورة املرسحية فضال عن
وجود اكسسوارات مرافقة للحرس من املجاميع كالسيوف والدروع والخوذ بحيث شكل ذلك متيزا واضحا
لشخصيتي (امللك لري) ذو الرداء الرث و(البهلول) ذو الرداء املعروف ،ولكنه باملقابل اعتمد ديكورات ثابتة
وغري متحركة باالضافة اىل مجموعة ادوات متحولة وغري ثابتة مر الحديث عنها سابقاً ،باالضافة اىل ذلك
فقد كانت اشتغاالتها فاعلة ومل تكن متنح املكان ضوءاً فقط ،بل عملت عىل ان تكون داعمه لألحداث
ومساعدة يف ذروتها فمره تعزل (امللك لري) ومرة تقوم بعزل (البهلول) يف منولوجات معينة ،وذلك ساعد يف
توجيه دفة الرصاع ،ففي نص االعداد كان الرصاع يقوم بني (امللك لري) وبني شخصية (البهلول) ،أما يف العرض
املرسحي فلم يكن االمر كذلك ،ألن املخرج املرسحي له رؤياه الخاصة والتي رمبا ينظر من خاللها ملوضوعة
املرسحية بطريقة قد تكون مختلفة نوعا ما حتى عن النص االصيل وليس نص االعداد فقط ،ففي الحقيقة
يكون العرض املرسحي يف هذه الحالة هو مجاال لتاليف الرؤى واالفكار ويكون الوسيط يف ذلك ما ميكن ينجزه
ويطرحه املخرج املرسحي رؤية فنية تجمع الكل.
لقد جعل املخرج من (امللك لري) هو املحور االسايس يف الرصاع ،وهو بهذا أستطاع أن يكون املوضوع
ليس خاصاً بني (امللك لري والبهلول) فقط وامنا كان الرصاع يتجاوز املكان والزمان ليذهب باتجاه شخصيات
اخرى غري موجودة يف نص االعداد ،ومنها رصاع امللك وبناته  ،رصاع امللك وأعدائه ،رصاع امللك والبهلول
(الرصاع الحايل)
وبذلك يريد املخرج أن يشري اىل الرصاعات املوجود يف الواقع الراهن ،وبالذات للبلد الذي ينتمي اليه،
حيث مر العراق مبجموعة من االخطاء السياسية أدت اىل مجموعة من املشاكل املرهقة للناس ،للوطن ،ثم
ادت بعد ذلك اىل زرع روح الفرقة والشتات بني املذاهب والقوميات واالديان ،وقبل روح االنتامء للوطن
وتهاوى ارتباط االنسان باألرض التي يعيش عليها فعاش رصاعات مريرة ومدمره ،ادت اىل نكوصات نفسية
وكاد عربها ان يفقد االمل يف حياة حرة وسعيدة.
مل يغيب الجانب االجتامعي يف نص العرض ومل يكن املخرج اال ساعيا لتوكيد هذا الجانب ويبدو وضوح
ذلك من خالل عدم غياب العالئق االجتامعية التي ربطت (لري) بأرسته بغض النظر عام فعلته تلك االرسة
وتناقضاتها ،بحيث كانت (كورديليا) اصغر بنات (لري) تقف عىل النقيض التام من اختيها  ،الكاذبات واللوايت
كن يقللن ما يخفن من مشاعر توسعيه تجاه األب (لري) املتهور الطائش والذي مل يكن ليحسب حسابا ليوم
يكون فيه سقوطه املريع هذا ،وبهذا يلعب املعد لعبة مهمة ومميزة بحيث مل يجعل من (البهلول) يغادر
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متاما ما عرف عنه من امكانية ادائية ،فنحمل عىل عاتقه من قبل املعد ،ان ميثل أكرث من دور بحيث كان
ميثل دور الشقيقات أو باألحرى أدوار بنات (لري) ،وهو ما يتوائم مع أمكاناته البهلوانية يف التقليد ومحاكاة
شخصية اخرى ،وهذا أيضا مل يغب عن ذهنية املخرج الذي عمل عىل توظيفه بشكل اسايس وهادفا من
وراءه ان يجعل أجواء العرض يف تنقل دائم ليساعد يف قتل الشعور بوترية وتراتبية االحداث ورمبا شعور
املتلقي بالرتابة وامللل ،وهو ما يؤكد عىل حضور الجانب االجتامعي يف النص والعرض عىل حد سواء وعدم
غيابه ،وهو ما جعل امللك (لري) يدرك أخرياً االسباب التي ادت اىل سقوطه وباعرتافه أذ يقول
امللك  :ايها القايض الطيب ،انذاك كانت تحيطني حلقات اثر حلقات من املنتفعني واملنافقني من أصحاب
املصالح حلقات تدور حويل يف كل مكان ويف كل زمان ،ال أرى غريهم ال أسمع اال أصواتهم ،ال اعرف اال
مصالحهم ،االن أدرك انه كان من الصعب عىل الحكمة والبصرية والحق والعدل ان تشق طريقها أيل عرب
ذلك الزحام الذي ال يرحم ،ليك تصل اىل عقيل وروحي.
وهكذا يوصل (قاسم محمد) ويسانده يف ذلك املخرج (بشار عبد الغني) وقبلهم (شكسبري) يف
نصه (امللك لري) اىل نهايته التي يدرك بواسطتها أخريا انه كان عىل خطأ وهم يقدمون منوذجاً انسانياً لكل
املستبدين ،ويقدمون صورة للعامل ملا ميكن أن تؤول اليه أمور املتهورين والطائشني ممن ال يحسنون
الحكمة والحنكة.

الفصل الرابع
النتائج
 -1اإلعداد واالقتباس يعمالن عىل كرس توقع املتلقي لنص العاملي لوهذا ما يحقق الدهشة واملوامئة مع
الواقع .
 -2املعد واملقتبس يستغني عن مشاهد وشخصيات معروفة يف اإلعداد للتطابق مع القيم الثقافية أو
الفكرية يف املجتمع املحيل.
 -3عند االعداد يفقد النص االصيل وجوده كمرجع وحيد لإلعداد وللعرض وامنا قد تدخل نصوص وحكايات
وشخصيات أخرى كمرجعيات.
 -4يف اإلعداد واالقتباس قد تأخذ الشخصية مهامت غري التي انيطت بها يف النص وهو ما يشمل االخراج
أيضا.
 -5املخرج و(املعد /املقتبس) يتقاسمون التجربة النهائية الن نص املعد أو املقتبس يسري بشكل موازي مع
نص املخرج(العرض) وهو نقطة التقاء وافرتاق لكال النصني (االعداد واالقتباس) واالخراج.
 -6التنوع يف املكان مينح املتلقي تأويالت وقراءات خصبة.
 -7اإلخراج لعب يف تشكيالت البنى النصية مام يحدث تغريا واضحاً يف أشكال عدة كالبيئة أو الحبكة
األصلية للنص.
 -8املخرج يقدم قراءة جديدة من خالل التحرر سلطة املكان يف النص االصيل وفقا لرؤية فنية جاملية.
 -9يراعي االخراج توجه الخطاب النيص املعد بكونه موجه ملتلقي جديد يختلف عن متلقي النص السابق
االستنتاجات
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 -1املعد املرسحي قد يقيم ترابطا زمنيا لعرصين مختلفني من خالل نصه بطرح أفكار سياسية وتربوية
ونفسية واجتامعية واقتصادية عرب استثامره فكرة سابقة.
 -2االعداد يحمل أهداف انسانية عامة تنطلق من مرجعيات متعددة وطرحها عرب نص مكتوب.
 -3يحاول املعد واملقتبس املرسحي ان يكون معارصاً بكل امكاناته وأهميته يف تنشيط فكرة املؤلف واعادة
الحيوية اليها.
 -4االخراج املرسحي أكرث تبسيطاً لفكرة نص املعد ملا يقدمه من صور مرسحية متعددة وقريبة اىل واقع
املتلقي.
 -5املخرج املرسحي يعمل عىل اختيار البداية والنهاية املناسبة وقد ال توجد يف النص االصل أو املعد.
 -6قد ميازج االخراج يف الفكرتني االصل واالعداد مسانداً بذلك فكرة املؤلف واملعد.
 -7املخرج املرسحي متوافق مع وجهة نظر املعد أو املقتبس وذلك باعتامده نص املعد دون النص السابق.
املقرتحات
 -1تطوير املفردات املنهجية ملادة فن كتابة املرسحية مبا يحقق للطالب ادراك الفرق بني اإلعداد واالقتباس.
 -2التعريف مبفهوم االعداد وفق الشكل واملضمون.
 -3رضورة استحداث مادة تعنى بدراسة االعداد املرسحي.
التوصيات
 -1دراسة التحوالت الزمانية واملكانية للنص املعد اخراجياً.
 -2دراسة الية توظيف املخرج لألساليب واالتجاهات املرسحية للنص املعد.
 -3مرسحة القصة والرواية االجنبية والعربية.
 -4دراسة الفروق بني نص املؤلف ونص املعد ( دراسة مقارنة).
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هوامش البحث:
() 1
( ) 2ماري الياس ،حنان قصاب ،املعجم املرسحي (بريوت:مكتبة لبنان)1967،ص45
(  )3ابو الحسن سالم  ،حرية النص املرسحي بني الرتجمة واالقتباس واالعداد والتأليف  ،ط( ،2مرص :مكتبة املصطفى
 ،)1993 ،ص.60
(  )4جالل جميل  ،محمد اسامعيل خلف ،املعالجات االخراجية يف عروض منتدى املرسح ،املجلة القطرية للفنون،
ع( ،1العراق :بغداد ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، )2001 ،ص.48
(  )5ابو الحسن سالم  ،حرية النص املرسحي بني الرتجمة واالقتباس واالعداد والتأليف  ،ط( ،2مرص :مكتبة املصطفى
 )1993 ،ص .81
(  )6اودونيس  ،مقدمة للشعر العريب ،ط( 1،بريوت  :دار العودة  )1971 .ص.22
( ) 7عبده ذياب  ،االعداد الدرامي ،ط( 1مرص  :دار االمني  )2002 ،ص.12
( )8شكيب خوري  .الكتابة والية التحليل  ،ط ( 1بريوت  :مطبعة بيسان للنرش والتوزيع واالعالن  )2008 ،ص.19
(  )9ينظر :املصدر السابق نفسه  ،ص.39
( )10املصدر سابق نفسه .ص 40-39
(  )11ينظر :أبو الحسن سالم  :مصدر سابق  ،ص .89-28
(  )12ينظر :جريوم ستولنتيز ،النقد الفني  ،ت :فؤاد زكريا( ،القاهرة :مطبعة عيل الشمس )1974 ،ص.340
( ) 13محمد البسيوين  ،تربية الذوق الجاميل ( ،القاهرة  :دار املعارف  ،)1986 ،ص .98
(  )14ينظر :أبو الحسن سالم  :مصدر سابق  ،ص  ،62ص.66
( ) 15سعد أردش  ،املخرج يف املرسح املعارص  ،سلسلة عامل املعرفة العدد (( )19الكويت :املجلس الوطني)1979 ،
ص.13
(  )16نصيف جاسم محمد الدليمي ،املرسح الجامعي يف مرص ،ط( 1القاهرة :دار الكتب والوثائق )2008 ،ص.26
(  )17ينظر :املصدر السابق نفسه .ص.33
( ) 18ينظر :أريك بنتيل  ،الحياة يف الدراما  :ت :جربا ابراهيم جربا ( ،بريوت :مؤسسة فرانكليز للطباعة والنرش،
 ،)1968ص .176
(  )19عبد الوهاب املسريي والدكتور فتحي الرتييك ،الحداثةومابعدالحداثة،ط1دمشق:دارالفكر ،) 2003 ،ص.73
( ) 20ينظر :جيدروز أفنز ،املرسح التجريبي من ستانسالفسيك اىل بيرت بروك ،ت :أنعام نجم جرب( ،بغداد :دار
املأمون للرتجمة والنرش )2007 ،ص.106
Chaplin , T.P. Dictionary of paychology , New York , Dell , 1971 ,p. 521.

املصادر
اوالً :الكتب واملعاجم

 -1ماري الياس ،حنان قصاب ،املعجم املرسحي(بريوت:مكتبة لبنان.)1967،
 -2أبو زيد ،نرص حامد ،اشكاليات القراءة واليات التأويل ،ط ،6بريوت :املركز الثقايف العريب.2001 ،
 -3أردش ،سعد ،املخرج يف املرسح املعارص ،سلسلة علم املعرفة ،العدد ( ،)19الكويت :املجلس الوطني للثقافة
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والفنون واالداب.1979 ،
 -4اسامعيل ،عز الدين ،قضايا االنسانية يف االدب املرسحي املعارص ،القاهرة :دار الفكر.1968 ،
 -5افنز ،جيدروز ،املرسح التجريبي من ستانسالفسيك اىل بيرت بروك ،ت :أنعام نجم جرب ،بغداد :دار املأمون للرتجمة والنرش،
.2007
 -6أودونيس ،مقدمة للشعر العريب ،ط ،1بريوت :دار العودة.1971 ،
_7البسيوين ،محمد  ،تربية الذوق الجاميل ،القاهرة :دار املعارف.1986 ،
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