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  سل�مان سالم �شالف

  ناقدا درام�ا

 علي یوسف رشدان  .أ

Alirshdan60@gmail.com 

تتعدد مجالت المنتج األدبي عند األدیب (سل�مان �شالف)، فهو       

�اتب للمقالة الصحف�ة والقصة والنقد األدبي والفني، متعدد االهتمامات �ثیر 

اإلنتاج، وقد �فى المتا�عین والدارسین تعب ال�حث والرصد حال ح�اته 

فأصدر جل هذا اإلنتاج في �تب �عد أن �انت منجمة على صفحات 

لجرائد والمجالت، من بین هذه اإلصدارات: (�تا�ات لیب�ة، دقات الطبول، ا

دراسات في القصة اللیب�ة القصیرة، العاش� والمعشوق، الحب/ الموت، 

عاش�، مواو�ل حب، عندما نحب، الحب والشتاء، ومن العش� ما قتل، 

 دراسات في الروا�ة العر��ة، من أوراق عاش�، الشمس وحد الس�ین، �عد أن

یرفع الستار، وجوه خلف األقنعة....وغیرها) والكتا�ان األخیران �ضاف 

إلیهما �تاب ثالث وهو (خیو� من ضوء القمر) هي مدار هذه الورقة الذ� 

  - ینحصر في النقا� اآلت�ة:

  أوال/ النقد المسرحي

عند الحدیث عن المسرح وتناوله نقد�ا فإن الموضوع �أخذنا للسیر في      

ر�ان و�ت�اعدان في ذات الوقت (النص/ العرض)، فالمسرح�ة اتجاهین یتقا
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النص �ذات مستقلة لها ��انها خارج العرض المسرحي، وهي في هذه 

الحالة تعد جنسا من األجناس األدب�ة مثل القصة والروا�ة والشعر وغیر 

ذلك، وٕان �انت في الدرس األكاد�مي عندنا قلیلة الحضور �حثا ودراسة 

ودراسة هذا النوع األدبي له مناهجه المتعارف علیها، أما ونقدا، وتحلیل 

عندما یتحول النص المسرحي ل��ون أحد أهم عناصر م�ونات العرض 

المسرحي، فإنه ��ون قد دخل مرحلة (المسرحة) وهي تقن�ة تحو�ل النص 

المسرحي أو أ� نص آخر �قصیدة شعر مثال إلى عرض مسرحي �قدم في 

محددة، وهنا �حمل النص دالالت �ث�فة وغن�ة،  فضاء وف� اشتراطات فن�ة

تفتح على مجاالت أ�عد من حدودها في النص الم�توب، فللعرض لغته 

  األكثر ثراء في العالمات واإلشارات والعالقات.

  نقد العرض المسرحي -1

للكاتب في مجال نقد العرض المسرحي مجموعة من التجارب یدخل      

قد الفني أو النقد الدرامي) وقد جمعها في جلها في ما �م�ن أن نسم�ه (الن

  �تابین. 

الكتاب األول: حمل عنوان رئ�س (�عد أن یرفع الستار) وعنوان فرعي 

توض�حي (�تا�ات عن المسرح اللیبي) من منشورات المنشأة الشعب�ة للنشر 

وهي الوحیدة  - م 1981والتوز�ع واإلعالن والمطا�ع، ط�عته األولى سنة 

) صفحة، ضم 130اب من الحجم الصغیر �قع في (الكت - حتى اآلن

) عنوانا، حسب الترتیب (غرام یز�د، رأ� في مسرح�ة حوت 13الكتاب (

�اكل حوت، أضواء على الموسم المسرحي، حول مهرجان فرقة األمل، لع�ة 
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الطفل وال�انصیب في الفرقة القوم�ة، أحالم الجائعین السراب�ة، العسل أ�ضا 

دهللا، القرش و�قعة الدم، �حثا عن مح�ة النساء، خواطر مر، أبناء.. ابن عب

ومالحظات حول الموسم المسرحي، بین نعم.. وال) والعنوان األول في 

الكتاب والذ� جاء �مقدمة حمل عنوان (أهال) لم ��شف من خاللها عن 

موقفه النقد� وال على منهجه الذ� ات�عه في نقده لهذه العروض المسرح�ة، 

� في �ل الكتب التي جمعت دراسات أو أ�حاث أدب�ة ونقد�ة وهي سمة تالح

نشرت منجمة قبل جمعها في الصحف والمجالت على فترات زمن�ة تقار�ت 

أو ت�اعدت، وقد أ�انت المقدمة عن تردد الكاتب في أن یجمع ما تفرق من 

ما الفائدة التي  –�ما ذ�ر  - مقاالته بین دفتي هذا الكتاب، وسبب تردده 

(... العروض المسرح�ة التي تتحدث عنها  -من وراء ذلك، �قول:ستتحق� 

ف�ما عدا مسرحیتي الجانب الوضيء  –المقاالت ل�ست نصوصا منشورة 

�حیث �م�ن أن �فیذ نقدها �عد أن عرضت على المسرح،  –وغرام یز�د 

لی�قى لدینا النص والعرض المسرحیین. لكنها من جانب آخر، جزء من 

بي، شئنا أم أبینا، �ان ح�منا إلى جانبها أو ضدها..... تار�خ المسرح اللی

وفي االحتفا� �ما �تب عنها عمل�ة توثی� أجد أننا قد غفلنا عنها فترة رغم 

أننا في أمس الحاجة إلیها، ألن الجانب التوث�قي هو األساس للتأر�خ في 

  )     8-�7افة مجاالت الفنون) (ص 

اه عن المقدمة، ما هي الفائدة المرجوة وما یثیر االنت�اه في ما ذ�رن     

المتلقي) من نقد عرض مسرحي مضى  -الكاتب - التي تعود على (القار� 

زمنه؟ �استثناء التأر�خ لتلك الواقعة، وهل ثمة را�� بین نقد العرض 
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المسرحي والمالحظات والمآخذ الفن�ة عل�ه، والنص المطبوع؟ فاالرت�ا� 

لم �ط�ع، �ما أن النقد لذلك العرض لن  بینهما منعدم سواء ط�ع النص أم

�فید منه عرض آخر في زمن آخر للنص ذاته للمتغیرات الفن�ة التي تدخل 

على العرض المسرحي وف� رؤ�ة إخراج�ة أخر� �عیدة عن الرؤ�ة األولى، 

�قى لنقد العرض المسرحي أهمیته في التوثی� المسرحي، فهو من بین أهم 

لف جوان�ه وأكثرها صدقا ومصداق�ة، فعلى مصادر تأر�خ الفنون في مخت

سبیل المثال، وتحت عنوان (أضواء على الموسم المسرحي) والتي تناول ف�ه 

األعمال المسرح�ة التي قمتها �ل من (الفرقة الوطن�ة، والفرقة القوم�ة، 

وفرقة المسرح الجدید، وفرقة ناد� االتحاد المصراتي) وقد عرضت هذه 

) في مدینة طرابلس، وقد قارن الكاتب بین هذه 67-66المسرح�ات سنتي (

العروض في جوانب التمثیل واإلخراج والتألیف، �قول عن العرض الذ� 

قدمته فرقة ناد� االتحاد المصراتي لمسرح�ة (فاوست) وهي من تألیف 

األدیب العالمي (�ر�ستوفر مارلو) وٕاخراج الفنان (خالد مصطفى خش�م) 

ظهر عبدهللا الدناع ف�مأل المسرح �الطول �قول عن جانب التمثیل: (�

والعرض، و��سب ثقة الجمهور وثقة العاملین �المسرح) وعن جانب اإلخراج 

فیها �قول: (فعلى أكتاف المخرج خالد خشین ارتفعت و�ادت تسق� 

والممثلین ینوئون �حملهم فیها. ففاوست عمل ممتاز إذا قورن بخالد خش�م، 

د خش�م المسرح�ة. وغرام یز�د تعتبر عمال ردیئا، وقدرة خالد خش�م وخبرة خال

إذا قورنت �محمد العقر�ي، وقدرة محمد العقر�ي وخبرة محمد العقر�ي) (ص 

29 -30(  
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الكتاب الثاني: حمل عنوان (وجوه خلف األقنعة) صدرت ط�عته األولى سنة 

) 8)، عن الدار الجماهیر�ة للنشر والتوز�ع واإلعالن، ضم الكتاب (2001(

عناو�ن وهي (هل �ملك النهر تغییرا لمجراه؟، مهرجان للحب واألمل.. 

والفرح، السنبلة والجرذان، "سند�اد" والخروج عن زمن الصمت، مالحظات 

على هامش "المهرجان الوطني الخامس للفنون المسرح�ة"، مخرج �قتل 

ع مسرح�ة، القناة الصغیرة ومسرح الطفل، الذین �غتالون الكلمات)، ولم أطل

على هذا الكتاب �سبب عدم عثور� عل�ه، واكتفیت �المعلومات التي أوردها 

الد�تور (عبدهللا مل�طان) في مدونته المسرح�ة حوله �قول ال�احث في 

) عن 440الصفحة ( 3موسوعته التوث�ق�ة (مدونة المسرح اللیبي...) ج

  - الكتابین:

مجموعة آراء نقد�ة ) وقد خصصه للكتاب األول (�حتو� الكتاب 1هامش (

نشرها الكاتب على صفحات مجموعة من الصحف المحل�ة �جر�دة الرائد، 

وطرابلس الغرب، والعلم، مجلة اإلذاعة، ولیب�ا الحدیثة، واألولمب�اد وذلك في 

م) وقد ذ�ر ال�احث أن هذا الكتاب 1976وحتى  1964الفترة الواقعة بین 

  قي).(هو أول �تاب لیبي في مجال النقد التطب�

وٕان �ان من مالحظة على ما أورده ال�احث من معلومات هي سقو�      

ذ�ر صح�فة (الفاتح) من الدور�ات التي نشر فیها الكاتب خمسة من 

العناو�ن التي تضمنها الكتاب والمشار إلیها في هوامشه، وهي األعداد 

موضوع واحد ثم عند جمعه تجزئته على عنوانین،  – 131، 130، 129(
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، �ما أن ال�احث قد ذ�ر أن الفترة الزمن�ة التي ثم فیها نشر هذه )139

) والصح�ح أنها في الفترة ما بین 1976 - 1964المقاالت انحصرت بین (

) وهي عشر سنوات، وقد اعتمدنا في تصح�حنا لهذه 1976 - 1966(

  المعلومات على الهوامش المدرجة �الكتاب.

الصفحة ذاتها لذ�ر �عض  �ما خصص ال�احث الهامش الثاني في     

المعلومات عن الكتاب الثاني (وجوه خلف األقنعة) �قول: (الكتاب في 

جلة المسرح مأساسه متا�عات نقد�ة ومقاالت نشرها �اتبها في مجلة ال و 

و�ین  1980والخ�الة، ومجلة الفصول األر�عة وذلك في الفترة الواقعة بین 

  م).1990

هذین اإلصدار�ن في �تاب حمل عنوان وقد أعید نشر �عض مقاالت      

رئ�س (لیب�ا.. مئة عام من المسرح) عنوان فرعي "ه�ذا تكلم المسرحیون" 

، 2013، توثی�، الجزء األول، صدرت ط�عته األولى سنة 2008 -1908

عن وزارة الثقافة والمجتمع المدني، وهو من إعداد الكاتب الفنان (نور� 

  ع�سى عبد الدا�م).

  - معاد نشرها:الموضوعات ال

) وهو من المواض�ع 247حول مهرجان فرقة األمل، في الصفحة (  -1

  ).31المنشورة في �تاب (�عد أن یرفع الستار) في الصفحة (

)، له مقال منشور 315السند�اد.. (ماذا قلتم أنتم؟) في الصفحة (  -2

في �تا�ه (وجوه خلف األقنعة) حمل عنوان ("سند�اد" والخروج عن زمن 
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) ولم یتأت لنا التأكد �عد، هل هما عنوانان 49) في الصفحة (الصمت

لمقال واحد؟ ومن قام �التغییر لعنوان المقال الكاتب أم المعد ، أم هما 

  مقاالن عن عرض مسرحي واحد.

)، وهو من 355أضواء على الموسم المسرحي، في الصفحة (  -3

) وقد 24صفحة (المواض�ع المنشورة في �تاب (�عد أن یرفع الستار) في ال

أدرج خطئا في فهرس موضوعات الكتاب أن الصفحة المنشور بها 

  ).25الموضوع هي (

مالحظات على هامش المهرجان الوطني الخامس للفنون المسرح�ة   -4

) وهو من المواض�ع المنشورة في �تاب (وجوه 407، في الصفحة (1991

السنة للعنوان )، وقد قام المعد بإضافة 83خلف األقنعة) في الصفحة (

  وألغى عالمتي التنص�ص من العنوان.

) 4، 2وقد أدرج المعد في ثبت مصادره ومراجعه الكتابین تحت رقم (     

وٕان �ان الكتاب المعد قد خلى من ذ�ر أ�ة هوامش، وهي وال شك أدق من 

  حیث إیراد المعلومات التفصیل�ة عن المواض�ع المنشورة.

  نقد النص المسرحي  -2

تدخل ضمن النقد األدبي  - في ما اطلعت عل�ه  - لكاتب تجر�ة یت�مة ل     

للنص المسرحي، نشرها ضمن موضوعات �تا�ه (الشمس.. وحد الس�ین) 

، عن الدار الجماهیر�ة 1998مقاالت في األدب، صادر في ط�عته األولى 
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للنشر والتوز�ع واإلعالن، وتحت عنوان (رأ�.. ورأ� آخر) نشر قراءة نقد�ة 

مسرحي حمل عنوان (وث�قة من هللا) تألیف الكاتب المسرحي (عبدهللا  لنص

أحمد عبدهللا)، �ان قد شارك بها �اتبها في المسا�قة التي أجرتها (الهیئة 

العامة للمسرح والموس�قى والفنون الشعب�ة) وتصلت المسرح�ة عن الجائزة 

م الكاتب مؤلف الثان�ة �عد أن حجبت لجنة التقی�م الجائزة األولى، وقد اته

المسرح�ة أنه قد اقت�س إلى حد السرقة مسرحیته (الوث�قة) من المسرح�ة 

العالم�ة (ثورة الموتى) للكاتب األمر��ي (أور�ن شو) وقد أحدث ذلك التناول 

النقد� للنص، معر�ة أدب�ة بینه و�ین المؤلف، �ان میدان هذه المعر�ة 

) 1975لسنة  127، 126، 123، 114صح�فة (الفاتح) في األعداد (

)، وقد نشرت المقاالت والردود علیها في الكتاب 1976لسنة  133والعدد (

، وهذا من حسنات الكاتب، عندما قام 133 -75على الصفحات من 

بجمعها وف� ترتیب النشر، لتكون مرافعات االتهام والدفاع على هذا النص 

�التالي من بین ید� القار� دون خفاء أو غموض أو إقصاء، و�ستط�ع 

خاللها أن �صدر ح�مه الخاص على هذا النص �عد أن هدأت تلك المعر�ة 

  الثقاف�ة بإث�ات ذلك االتهام على النص أو نف�ه عنه.

  عناو�ن تلك المقاالت

  المقال األول/ المهزلة األرض�ة في المسا�قة المسرح�ة.

  مقال الرد األول/ مسرح�ة وث�قة من هللا ترفض المهزلة.

  لثاني/ الذین �حملون األسفار.المقال ا
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  المقال الثالث/ الثورة والوث�قة والنقل بدون وعي!!.

  مقال الرد الثاني/ المغالطات الف�ر�ة.. والجهل.. واألخالق.

�عد هذه المقاالت الخمسة والتي أثرت الحوار حول ذلك النص      

عدم ظهور هذا النص  –حسب اعتقاد� –المسرحي، توقفت ل�سفر عنها 

  لمسرحي في �تاب مطبوع، أو �قدم في عرض مسرحي حتى اآلن.ا

  ثان�ا/ نقده المسرحي بین االنط�اع�ة والتطب�ق�ة

�ما س�قت اإلشارة فقد خلى الكتا�ان من اإلشارة إلى إطار نظر� أو      

منهج محدد یتعامل من خالله الكاتب مع تلك العروض المسرح�ة، ومع 

ذلك فإن الكاتب �عد من أبرز النقاد المسرحیین في لیب�ا، خالل السنوات 

أول �تاب الماض�ة، فقد عد ال�احث الد�تور (عبدهللا مل�طان) �تا�ه األول، 

أما ال�احث والكاتب  –�ما س�قت اإلشارة  –�ط�ع في النقد التطب�قي 

المسرحي (البوصیر� عبدهللا) وعند حدیثه عن النقد والتنظیر في المسرح 

اللیبي، في الكتاب الذ� قام بإعداده، على المسرح في لیب�ا، الط�عة األولى 

)، وقد اعتبر 13رقم (، والصادر عن الهیئة العر��ة للمسرح، الحامل 2009

ال�احث أن العقد السادس هو البدا�ة الحق�ق�ة لتكو�ن النقد المسرحي في 

لیب�ا، وأن الكاتب (سل�مان �شالف) هو الوحید من بین من ذ�رهم من 

الكتاب الذین تعاطوا النقد المسرحي، وأنه ظل متواصال في ممارسته لفترة 

  )54(صطو�لة "لم تشهد سو� عدد قلیل من النقاد) 
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�قصد هنا النقد الفني أو  –و�شیر ال�احث إلى أن جل التراث النقد�      

ینتمي إلى ضر�ین من ضروب النقد وهما: النقد الشخصي، والنقد  - الدرامي

في هذه الحالة �ما یراه ال ینفصل عن ذات الناقد، والنقد االنط�اعي، 

رض على والمنتمین إل�ه �حللون العرض المسرحي من واقع أثر الع

نفس�اتهم، �حیث �صفون لنا حاالتهم الشعور�ة وانط�اعاتهم في حالة 

  ) 55- 54المشاهدة والتلقي. (ص

فهو  –�ما �قول ال�احث  - وهذان النوعان من النقد تعوزهما الشمول�ة      

نقد أحاد� النظرة، و�ر�ز غال�ا على البن�ة الح�ائ�ة في النص، والص�اغة 

تبر النص هو أساس العمل المسرحي، وهو ما األدب�ة للحوار، حیث �ع

یتعارض منهج�ا مع النظرة الشمول�ة للنقد التطب�قي (الذ� �شتر� االهتمام 

والعنا�ة بخصائص النص الر�حي، وما �حمل هذا النص من عناصر 

مسرح�ة)، و�ذهب إلى أن هذه النظرة الشمول�ة والعنا�ة بتلك العناصر �عثر 

النقد وهما (سل�مان �شالف، وأحمد عز�ز) (ص  علیها عند اثنین من �تاب

)، ثم �قوم ال�احث بإجراء مقارنة بین أسلوب الناقدین، من حیث االهتمام 56

�الحر�ة المسرح�ة والمتا�عة النقد�ة لها، وغزارة اإلنتاج النقد�، وقد مالت 

الكفة في هذه المقارنة إلى جانب الناقد (سل�مان �شالف) الذ� استمر على 

اد أر�عین عام ونیف متا�عا للنشا� المسرحي، و�صفه �أنه (�ان ناقدا امتد

صر�حا.. جر�ئا، وقد تم االعتداء عل�ه مرارا من جراء صراحته) (للمز�د 

  ) 57- 56ص
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أما عن نقا� االلتقاء المنهجي بین الناقدین فیراها تتمثل في: (النظرة      

یهما یبدأ أوال بتناول الشمول�ة للعرض المسرحي، فالنقد المسرحي عند �ل

البن�ة الح�ائ�ة للنص الدرامي وتحلیل الشخوص، ثم االنتقال إلى اإلخراج 

للنظر في الك�ف�ة التي عرض بها المخرج النص، وحرك بها الشخوص، 

و�شف لغة المخرج الجمال�ة ومد� قدرته على خل� حالة من التناس� بین 

الممثلین واحدا تلو عناصر النص الر�حي، و�عد ذلك �أتي �شف حساب 

اآلخر، وفي آخر النص النقد� یذیل الناقد نصه بإشارات إلى المناظر 

  )  57المسرح�ة، والموس�قى التصو�ر�ة.. وغیر ذلك) (ص 

والمقارن بین النصوص النقد�ة المنشورة في �تاب�ه، �ظهر له جل�ا      

ممارسة واضحا، مد� التطور والحرف�ة الذ� اكتسبها الناقد من خالل ال

النقد�ة والمتا�عة والتثقیف الذاتي في هذا المجال، فإن �انت بدا�اته النقد�ة 

تمیل إلى االنط�اع�ة ومحدود�ة النظرة للعرض المسرحي، فإن انتاجه النقد� 

في فترته الالحقة �حوز صفة النقد التطب�قي ��ل جدارة، لنظرته الشمول�ة 

سرحي، عند تحلیله وتقی�مه األوسع، ومراعاته مختلف جوانب العرض الم

  لتلك العروض.

  ثالثا/ نقد الدراما المرئ�ة

للكاتب تجر�ة في هذا المجال جمعت في �تاب حمل عنوان رئ�س      

(خیو� من ضوء القمر) وعنوان فرعي (حول فرسان �تا�ة الدراما المرئ�ة 

، عن مجلة تراث الشعب، 2002العر��ة)، صدرت ط�عته األولى سنة 
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م، أشرف 23/7/2001إح�اء الذ�ر� األولى لرحیل الكاتب في �مناس�ة 

على اصدارها وقدم لها الد�تور (محمد أحمد ور�ث) الذ� ر�طته �الراحل 

عالقة وطیدة استمرت لسنوات، ومما جاء في التقد�م تعر�فا بهذا اإلصدار: 

(و�عد، فإن هذا الكتاب �ضم دراسات عن "الدراما" العر��ة المرئ�ة، قام هو 

بتصح�حها مبدئ�ا، عندما �ان �ستشفى في عمان، وقد نشرت مسلسلة في 

زاو�ة أسبوع�ة اختار لها بنفسه اسم "خیو� من ضوء القمر" و�ان عنوان 

هذه الدراسات "فرسان �تا�ة الدراما العر��ة المرئ�ة" و�قول في خاتمته: (وفي 

فني المتفتح هذه الدراسات یبدو بوضوح "سل�مان �شالف" الناقد األدبي وال

الدهن والثاقب النظرة الذ� یتمتع �مقدرة �بیرة على التحلیل واالستن�ا� 

والمقارنة والخروج �أح�ام صائ�ة، وجدیدة، هي ال شك أثرت األعمال التي 

تطرق إلیها وعرضها بدقة متناه�ة ومتا�عة دؤو�ة ال تعرف الكلل والملل) 

ن السلسلة قد نشرت في وقد ذ�ر المشرف على هذا اإلصدار في الهامش أ

م، وقد 2/8/1995إلى  26/4/1995صح�فة (الجماهیر�ة) في الفترة من 

 –ضمن الهامش مالحظة على العنوان تقول: (ومن الواضح أنه قصد بها 

أن تشمل مجموعة من �تاب الدراما العر��ة المرئ�ة، ول�س  –أ� السلسلة 

  )15- 14واحدا منهم فق� هو "أسامة أنور ع�اشة"...) (ص 

هذا اإلصدار النقد� المتخصص في الدراما المرئ�ة وتحدیدا في       

ولعله اإلصدار األول في هذا المجال  –أعمال الكاتب (أسامة أنور ع�اشة) 

) صفحة من القطع المتوس�، وتضمن 125جاء في ( - في الم�ت�ة اللیب�ة 

 العناو�ن اآلت�ة �عد التقد�م حسب الترتیب: (الخارج من ع�اءة نجیب

محفو�، هموم تحر�ها أحداث، في مواجهة المفسدین في األرض، من 
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فاروق إلى حسني م�ارك، شخص�ات تتجدد وق�م ثابتة، موجات على سطح 

) درجة، 180)، الدوران (2)، غائبون وغائ�ات (1النیل، غائبون وغائ�ات (

)، ح�ا�ة بنت اسمها زهرة، زهرة التي أخطأت، عودة 2)، الحالم (1الحالم (

والد السماحي، ولكنه لم یدرس الدراما المرئ�ة دراسة نظام�ة)، والقار� أ

المدق� في المضامین التي تصدرتها هذه العناو�ن سوف ��تشف الجهد 

المبذول من قبل الكاتب والمتا�عة الدق�قة لسیر األحداث الدرام�ة المتشا��ة 

م�قا والمتنوعة ومد� تم�ن الناقد عند (سل�مان �شالف) من الغوص ع

�احثا عن الرا�� الحق�قي بین الحدث الدرامي في جان�ه المتخیل والواقع 

التار�خي الحق�قي، الحدث في زمنه الواقعي وزمنه الدرامي، �یف وظف 

الكاتب تلك األحداث التار�خ�ة المفصل�ة، و�یف أعاد قراءتها الناقد في 

ا ومحلال ضوء المتغیر الدرامي، هنا تظهر قدرة (سل�مان �شالف) ناقد

للنص الدرامي في جان�ه األدبي (السینار�و األدبي)، من حیث الصراع 

وعالقة الشخص�ات وتطورها عبر الزمن الدرامي، وأ�ضا قراءته للرمز في 

النص الدرامي، وعالقة الشخص�ات �الم�ان، والم�ان ذاته �داللة ورمز، 

صورتها الفن�ة وٕان غابت على هذه القراءات النقد�ة الرؤ�ة اإلخراج�ة في 

و��ف�ة توظ�فها للحدث وتأثیرها ف�ه، أ� (السینار�و الفني)، وهذه القراءات 

النقد�ة إجماال �م�ن أن تصنف على أنها قراءات أدب�ة، أكثر منها نقد فني، 

وحتى ال نظلم هذه القراءات ونضعها في إطارها الذ� اختاره لها �اتبها 

ها مخصصة لفرسان الدراما المرئ�ة، و�رجوعنا إلى عنوانها، �ظهر بوضوح أن

أ� للمألفین ونصوصهم، ول�س للعمل الدرامي في حد ذاته �عرض، وٕان 
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�ان العرض قد أثر في هذه القراءات من حیث التلقي، فالقراءة لم تكن على 

نص مطبوع لتلك األعمال، وٕانما جاءت عن نص (سینار�و) داخل رؤ�ة 

انتقى منها الحدث الذ� وظفه في قراءته  إخراج�ة فن�ة متكاملة ، ولكن الناقد

  األدب�ة لتلك األعمال.

فهذه القراءات المنشورة، هي مقار�ات نقد�ة نص�ة للعمل الدرامي، من      

حیث الحدث وتطوره والشخص�ات وعالقاتها وتفاعلها مع الحدث �زمن 

واقعي، والم�ان �عنصر رئ�س في الحدث من حیث الداللة والرمز، 

من حیث هي نماذج لق�م تتأثر �الظواهر االجتماع�ة، من  والشخص�ات

حیث الحضور والغ�اب والتأثیر ...الخ، �قول الكاتب في رصده ألثر الزمن 

الواقعي في الزمن الدرامي: (تغیر �ل شيء مع دورة الزمن، تغیر ال�شر 

  )    29وتغیرت الق�م) (ص 

ر�ة �شخص�ات �اشفة عن حتم�ة حدوت الصدمة عند تلك النماذج ال�ش

درام�ة، داخل�ا وخارج�ا، على المستو� النفسي (الفرد�) وعلى المستو� 

  (الخارجي) المجتمعي، وأ�ضا عالقة ذلك �التلقي الواعي.

�ثیرة هي التفص�الت الدق�قة والمهمة التي وظفها الكاتب (سل�مان      

�شالف) في مقار�اته هذه، مؤ�دا من خاللها على أهم�ة تحول العمل 

األدبي من نص أدبي مقروء إلى مشهد�ة (سینار�و) لتجاوز التلقي المحدود 

  والضی�، إلى األكثر انتشارا وتأثیرا.
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هذه المقاالت وٕان ارت�طت �أعمال درام�ة مضى زمن عرضها، إال أنها      

تن�ه إلى مستو� أرفع من التلقي وتحوله من المستو� السطحي (الحدوثة) 

تحول الحدث في مستو�اته المتعددة، �حیث تكون إلى مستو�ات أ�عد وهي 

المشاهدة للعمل الدرامي واع�ة، �عیدة عن حالة التماهي واالنبهار، متجاوزة 

 حالة االندهاش الطفولي، لتكون أكثر عمقا وأكثر تأثیرا وتذوقا وجمال�ة.

  

  

  
  




