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أو  ىل جتاوز ذاتهإحني يقوم املخرج باختيار النص الذي يود إخراجه تنمو لديه حاجة ماسة 
وحتليل العالقات  ص املسرحيعلى حتليل الن أعماله السابقة، لذا يتجلى استيعابه للعمل الدرامي وقدرته

 -لطبيعة املسرحية  املتبادلة بني شخصيات املسرحية، وكشف صراعها بشكل هنائي إلبراز عمق فهمه
 ها ماديا فوق منصة املسرح .ثبع وتفسريها والسعي إىل -نصا 

إذ جيب عليه وهو املسؤول أن يدرس املسرحية من مجيع زواياها ، كي يفهمها ويلم بكل تفصيلها 
كل حمتوياهتا العاطفية والذهنية من خالل تعرفه على أبعادها اجلمالية ونقاط قوهتا وضعفها، ويستجيب ل

أبدأ بإحساس  حني أبدأ العمل يف مسرحية: "جتربته يف هذا الصدد يذكر املخرج اإلجنليزي "بيرت بروك"
إعدادي دوري، و هو  وأساس مهنيت أساس وهذا.ظل أو ضوء أو رائحة داخلي عميق دون شكل كأنه 

 .(1)لبداية التدريبات على مسرحية اليت سأشرع فيها "
خيطو املخرج يف البداية أهم األفعال يف هذا السبيل فيبدأ القراءة األوىل للنص ، اليت ال جيد و 

فيها سوى جمموع حوارات تنطقها شخصيات النص أو بعض التوجيهات القليلة اليت يفرضها املؤلف 

                                                 
ة، اجمللس الوطين للثقافة و الفنون عامل املعرف عبد القادر،بيرت بروك، النقطة املتحولة، أربعون عاماً يف استكشاف املسرح، ترمجة فاروق  -  1

 . 13ص  1991، 154و اآلداب ، الكويت ،العدد 
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واليت تكون يف بعض األحيان املفتاح األول بيد املخرج  Didascalie () وهي تعرف بإرشادات الكاتب
املسرحي ، أما فيما عدا ذلك فليس لديه أي سبيل سوى قدراته على دخول النص وحماولة استكشافه 

ة وراء سطور النص وكذا رت من خالل تفسريه التخيلي جملموع هذه احلوارات باحثا عن الدالالت املتس
و يصف  الدرامية )من أفكار وأفعال ومميزات الشخصيات والعالقات املوجودة ما بينها (عن املواقف 

هو  ويف خضم اإلخراج املسرحي -األصل يف -: " إن التحليل الدرامي للنص  ذلك باتريس بافيس
املنعزلة عن بعضها ويعرفنا  منهجيًا معظم املدركات أول انعكاس لتحليل العرض؛ إنه يوضح وينظم

يف اآلخر على حنو مستمر؛ لذلك البد من خمطط  والعرض كل منهما يقة اليت يؤثر فيها النصبالطر 
واليت حتتمل أن يكون هلا أثر واستجابة يف  بإنتاج إبداعي يف عرض مسرحي إعادة النص منهجي حملاور

كما يعمل املخرج من خالل مالمسته لنص املسرحية على البحث عن القيم   )1(ذهن وعاطفة املتلقي"
اجلمالية يف حتليله األول للمسرحية كي يستطيع التعرف والرتكيز عليها يف مرحلة الحقة تدعي الربوفات 

 . فهذه القيم قادرة على أن تزيد كثريا من السرور الذي يشعر به املتلقي وهو يشاهد املسرحية 
هي ليست كافية فنطباعات األوىل " خمادعة " للمخرج حني قراءته األوىل للنص، وتعد اال

ن املخرج يذهب إىل للخروج برؤية إخراجية حتاول ترمجة النص املسرحي إىل لغة العرض ، والشك أ
هي دليله ومفتاحه فواليت تأتيه من النص مبكرة،  -يف كناش خاص-تسجيل أهم املالحظات واألفكار

 ؤيته اإلخراجية.ر دعا هبا الصورة املسرحية مشكلة بدورها األساس الذي سيبىن عليه األويل مب
مع التقدم يف قراءة النص ترتاكم أفكار املخرج، وتبدأ مرحلة تشكيل املخطط اإلنتاجي العام  

الذي يتأسس على األسئلة املفتاحية واملالحظات العامة  حول مجيع اجلوانب البصرية للمسرحية 
دات اليت ختص رسم شخصيات األدوار املتعددة، فيصري هذا النص قابل لإلخراج" يف نطاق واإلرشا

فإذا مل تكن دراسة هذا النص وافية ومعمقة لن يكون له األثر املرغوب  (2)قدراهتم األدائية والتعبريية " 
                                                 

  نة إرشادات املؤلف اليت يضعها يف نصه املسرحي، و تعترب تصور إخراجياً أولياً وتعين بالالتي didascalieD   عن اإلغريقية
-les indications spatioة  )مبعىن توجيهات املؤلف يف نصه املسرحي قصد توضيح أجواء النص الزمكاني دايداسكالوس أي املعلم

temporelles.) 
 

evue édit r e4 -Voix et images de la Scène-Patrice Pavis,Vers une théorie de la pratique théâtrale  Voir )1(

et augmentée, Presse Universitaires du Septentrion, 2007, France, p : 21. 
 ا العامة قبل العرض األول.وف* الربوفات مصطلح يطلق على بداية التمارين من قبل املخرج مع املمثلني و املصممني و تنتهي يالرب 

 .86 ص – 1996-الشركة املصرية العاملية للنشر  –ن مكتبة لبنان ناشرو  –فن العرض املسرحي  –نبيل راغب   2
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ن جل العروض فيه، خصوصا إذا كانت قدرات املمثلني األدائية واالنفعالية أضعف من النص ذاته ، أل
الناجحة يكون أساسها املركزي فهم املخرج لنصه، مث فهم املمثلني لرؤية هذا املخرج، واليت كثريا ما 
تكون صعبة يف بداية الربوفات، لكن مبناقشة كل تفاصيل النص يف تركيبه وأسلوبه وخصائصه األدبية 

 jeanجون فيالر "م إياه ، ويقولواجلمالية ، يصري فهم هذا النص من قبل املمثلني أهون عند أدائه

Vilar  يف هذا املقام " جيب أن يشتمل العمل يف العرض على حتليل مكتوب للمسرحية وجيب على "
فالعملية هنا هي غوص من العام إىل اخلاص. إن املخرج  (3)املخرج أن ال يقلل من أمهية هذا العمل "

لذي كان يبدو خفيا يف القراءات األوىل، بعد حتليله للنص سيكتشف ال حمالة مضمون املسرحية ا
فتتضح املعاين وما تنطوي عليه من أفكار فلسفية فاملخرج هو املعرب املهم إلبالغ املمثل مث املشاهد 
هذا الفهم وهذا التفسري مستخدما يف ذلك إمكانيته التخيلية وثقافته الفنية فاإلخراج هو تفسري مادي 

وليس ذلك اإلخراج كله، وإمنا   مجيع مكونات العرض املسرحي بني ملموس وحركات حمبوسة، وتنسيق
هو يبدأ بالفهم لكل هذه العناصر بدءا بالنص ليصل يف النهاية إىل ترمجة هذا الفهم إىل بناء حمكم 
وفن قائم له أسسه العلمية املدروسة، فهو قائم ظاهريا على املمثلني والديكور واإلنارة والظالل 

العرض  ينتجيقاع ومنطوق الكلمات واجلو العام الذي واإلكسسوارات واملالبس واملاكياج واملوسيقى واإل
 املسرحي أما باطنه فيكون روح املخرج من خالل رؤيته وترمجته اإلخراجية للنص املكتوب . 

 –وحىت يتسىن للمخرج فك رموز النص "األديب" عليه أن يراعي الظروف احمليطة به )التاريخ 
ع فيها، من مثة ميكن إلخراجه طرح ما عجزت كلمات النص البيئة السوسيوثقافية والسياسية ( اليت أبد 

، ذلك استنادا إىل رأي الباحثة الفرنسية آن أوبرسفيلد حينما تتكلم عن " ثغرات  4عن اإلفصاح عنه
واليت ميكن لإلخراج أن ميألها فللمخرج مسؤولية عظمى يف طرح أفكار  les trous du texte"(5)النص 

إذ حياول ترمجة النص املكتوب إىل جمموعة أصوات وحركات ورموز ،  ،يهاملؤلف دون تزييف أو تشو 
فعليه أن ال يتطرق إىل تفاصيل اليت ال تفيد اإلخراج يف جدله مع املؤلف حول األفكار فلكيهما حريته 
و رؤيته لألشياء ، فالصراع بني املخرج واملؤلف موضوع جدل دائم عرب العصور ، ولقد قرأنا احتجاج 

يف قراءته لنصوصه عرب رؤيته اإلخراجية، وظهر  َحَورتشيخوف" ألن "ستان سالفسكي" قد  "أنطوان
فالصراع قائم، وسيظل كذلك ألن جل املخرجني  الا ة هنا واليت تظل عالقة مل جتد حله أنه حرفها واملسأل

                                                 
 .40دار دمشق ص  –ممدوح عدوان -تر –هارولد كلريمان حول اإلخراج املسرحي  ينظر  3

4.186-P 185–é Armand colin 2005  -Paris–Patrice PAVIS, analyse des spectacles   
5.Edition Sociales, Paris, (Seconde Edit), 1982, P 197Op cit. Anne Ubersfled, Lire le théâtre, TI,  
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ا للنص األول خيرجون عن النص بإعادة كتابته أو ترمجته ركحياً إىل عرض، فاملخرج خيتار تفسريا جديد
لتحقيق املتعة املراد الوصول إليها ، لكن النص واإلخراج يظالن منسجمني إحدامها مع اآلخر ويقنعان 

 بأهنما وجه لعملة واحدة ضمن العرض املسرحي الكامل .
( يهتم بدراسة وجهة إن املخرج احلريص على احرتام فنه )مسؤول على جل األفعال اليت ينتجها
ترتبط ارتباطا وثيقا  نظر املؤلف جتاه ما كتب، وكل تفاصيل إبداعه املسرحي ، ذلك أن هذه الوجهة

قاط قوة النص، ا إىل إبراز نباألهداف الدرامية واجلمالية اليت تصدر عنه، وبالتايل فاملخرج يسعى دائم
طقي ال يتناىف وأفكار يف تفاعلها مع العرض يف إطار رؤيته، وأسلوبه وتطوير األحداث وفق سياق من

 يإلخراجية املؤثرة يف املتلقاؤية املؤلف بل جيعلها داخل الوحدة العضوية لنص اإلخراج، ودائرة إيقاع الر 
 ه .واملتوازنة وأسلوبه يف اإلخراج ألنه سيد العمل الفين كل

اإلخراج ليس جمرد عملية فهم وتفسري للمادة النصية ، وإمنا هو ترمجة ا كما ذكرنا سالفا فإن
هذا الفهم إىل بناء متني يتشكل يف العرض كعالمات حتيلنا دائما إىل تفسريات متجددة تفتح الطريق 

النص املسرحي حتويل  إىل تأويالت جديدة متعددة للنص الواحد. من ذلك تعد "مهمة املخرج األوىل
فوق منصة املسرح من خالل تفسري املعاين ومراميها، وأفكارها األساسية  (6)املكتوب إىل عمل حي"

 .الذهنية والعاطفية والثقافية تهمستخدما يف ذلك إمكاني
ورمبا تصعب هذه املهمة يف النصوص املسرحية اليت ال تبايل بقوانني الدراما يف الكتابة، فهي 

كتها ال حتمل يف حب اً زاء صغرية من املعلومات أو أفكاراً خارج إطار النص" أو نصوصمتنح للمخرج أج
فالنص املسرحي يصري مبثابة سيد لإلخراج املسرحي كما  7أو أجزاًء من احلكاية"  جزءاً من احلقيقة إالا 

الكلمات هي أهم  شعريةلذا فإن  (8)يقول هيجل: "الكلمة الشعرية تبقى املكون الفاصل واملهيمن " 
 .خصوصا ما تعلق بالنصوص الكالسيكية اليت كانت تكتب شعراً  ما يف النص

فقد يكون مصدر ومناسبة )الظرف التارخيي( كتابة املسرحية أو الرتبة )املنطقة اجلغرافية( اليت 
ب أبدع فيها عمل املؤلف املسرحي أحد أهم املصادر اليت يستقي منها املخرج أسلوب وأفكار الكات

                                                 
6 - Bernard Dort, Le jeu du théâtre, le spectateur en dialogue édition pol. , France, 1995, page 246 
7 -, juin 2000-Pierre Ryngaert, lire le théâtre contemporain, Nathan Université HER Paris France –Jean 

p165. 
8- : Bernard Dort, Ibid  .P 249 
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اليت كانت تبدو له يف الوهلة األوىل مبهمة ، فتتحول إىل مفاتيح إخراجية يستطيع هبا فك رموز النص 
األول، و أصدق مثال على ذلك معرفة اجلنوب األمريكي ساعد على إلقاء الضوء عند االستعداد 

كما أن  Tennessee Williamsللعمل يف إحدى مسرحيات الكاتب األمريكي، " تنسي وليمز"
مالبس  جد مهم ملن ميتهن حرفة املخرج )موسيقىاجملتمعات املختلفة على ثقافات الشعوب و  اإلطالع
( ألن الثقافة واملعرفة ضروريتان لنجاح أي عمل إخراجي و من الضروري أن يكون دوتقالي  ، عادات
 طياته .ه من استكشاف النص وما خيفيه يف اندراية وذا ثقافة عالية ، متكنذا املخرج 

 


