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.مقدمــــة  

أ

�ƢȀǴŧÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂū¦�³ تربتع      ƢǠƬǻ¦�Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�Ƣē¦®ǂǨǷ�ǞȈǸŝ��ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦

إذ ���ƨȈƷǂǈŭ¦�ǶȀǓÂǂǟ�ŉƾǬƬǳ�ƢǸǟ®Â�¦ƾǼǇ�ǲưǸŭ¦Â�«ǂƼǸǴǳ�ȆǘǠƫ�ƢĔȋحنو االزدهار 

جتاوزت مفهومها التقليدي  املقتصر على تقدمي املنظر العام للحدث الذي وجدت من أجله 

.

وليتمكن املخرج من جعل املتلقي يندمج جسديا وعقليا يف عرضه املسرحي عليه    

هكذا وطوال تاريخ املسرح كانت   ،ستعانة جبماليات السينوغرافيا اليت ستوفر عليه الكثري اال

إدوارد  يءالسينوغرافيا موجودة ،و لكنها غري حمددة أو مسماة، وظلت كذلك حىت جم

أعاد إليها اإلعتبار كمصطلح وفن وأكسبها وحدة فنية  غوردن كريج باصالحاته حيث

شتغاله على السينوغرافيا، قد منحها مكانة افجهوده  و ،ومتاسكا وانسجاما بني عناصرها 

وتأسيسا على ما سبق من تساؤالت  ،هذا ما جعلها حمط الدراسة والبحث رفيعة ،

   : يتفرتاضات جعلت مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل اآلاو 

ققت السينوغرافيا يف مسرح إدوارد غوردن كريج وما حتمله من معاين وأفكار يف العرض حتهل 

 املسرحي اجلزائري والسيما جتربة القراب والصاحلني لود عبد الرمحان كاكي ؟

هذا العنصر اجلمايل والتقين الذي استندت عليه مسرحية القراب والصاحلني  ونظرا ملكانة

ȏ¦�ƢēƢǠǴǘƫ�ǲǰƥية بداع,�Â�ǽǂƯƘƫ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�» ƾđشتغاله مببادئ ادوارد غوردن كريج وقد ا
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ب

–املنهج السينوغرايف إلدوارد غوردن كريج وأثره على املسرح اجلزائري : موسوماالبحث جاء 

ختيار هذا املوضوع أقوى األسباب اليت قادتين ال ولعل ، منوذجا أمسرحية القراب والصاحلني 

  بة املميزة لولد عبد الرمحان كاكي هو كشف الغبار عن هذه التجر 

   : ومنه ميكننا طرح اإلشكال األيت

هل يفرتض وجود تطابق وتأثر على مستوى األفكار إلدوارد غورن كريج وتفاصيل عرض 

عاب حركة املمثل يف ياستعلى مسرحية القراب والصاحلني ؟مث ما مدى قدرة هذا العرض 

  .فضاء مؤثث بسينوغرافيا متنوعة املفردات؟

  نتباه اجلمهور وبالتايل إخضاعه يف عملية التواصل؟اوهل بإمكان هذه املفردات جذب 

هل تأثر كاكي مبنهج كريج قد منح مسرحية القراب والصاحلني بعدا مجاليا ذا تأثري فكري 

  وبصري ؟

وعليه جاءت خطة البحث اليت تصورناها مناسبة لطرح إشكالية البحث حماولني اإلجابة عن 

تساؤالت اليت عرضناها واليت تتمثل يف تقسيم البحث إىل ثالثة فصول  فصلني خمتلف ال

خر تطبيقي حماولني اإلحاطة بإشكالية البحث وما تثريه من أسئلة هذا فضال عن آنظريني و 

  مقدمة 
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ت

ملاهية  اتارخيي الفصل األول الذي عنونته بداللة السينوغرافيا يف العرض املسرحي سردا تناول

مرورا بالوسيط لعصر النهضة  لفة من االغريق إىل الرومانعصور املختالا عرب السينوغرافي

نتقل  للمبحث الثاين للحديث عن دور املدارس واملناهج على السينوغرافيا واحلديث أل

لكل مدرسة بأعالمها وروادها انتقلت بعده اىل احلديث عن  وذلك بعرض تفصيلي 

�Ƣē°ȂǴƥ�Ŀ�ƪمجاليات عناصر السينوغرافيا وذلك بإعط ŷƢǇ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǳƢǸƴǴǳ�ǖȈǈƥ�¿ȂȀǨǷ� Ƣ

يف فضاء يضم كل من ...... إلكسسواراتوا واألزياء واملكياجاملمثل كجمموعة من العناصر  

حماولني تبيان التالحم .الديكور مشكلني سامفونية تقودها املوسيقى واملؤثرات الصوتية 

�ƨǨǋƢǯ�Ƣē¦ǄȈȀš-السينوغرافيا– والتقارب هلذه املفردات على خشبة واحدة وهذا لتصبح �ǲǰƥ

الكشف ب�ƾȈǯƘƬǳƢƥ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǰŭ¦�ƨǣƢȈǏÂ�ǪǴŬ�ňƢǨƬǷ�ǲǰǌƥÂ�ǲǸǠƫ�ƢĔحداث أللأل

   .حداث للمتلقي الذي يراها مبنظاره اخلاصعن هذه األ

يعاجل البحث يف فصله الثاين املعنون بالتجديد الذي أحدثه  إدوارد غوردن كريج على العرض 

املسرحي بالكشف عن اليد الفاعلة واملتحكمة اليت تتعامل مع السينوغرافيا وهو املخرج 

إضافة كل ماهو جديد  حماوال,راز قدرته على التحكم يف عناصرها بوذلك بإ.السينوغراف 

افية ليجسد هذا التصور اخليايل على خشبة املسرح كما مل نفوت مفهوم حرت اومفيد بكل 

�ȆƷǂǈŭ¦�ǽŐƬű�Ŀ�Ƣđ�ǲǸǠȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦�Ƕǿ¢�µ ǂǠƥ�Ǯ ǳ̄Â�ǽƾǼǟ�«¦ǂƻȍ¦, وهذا

بالتعرض إىل نظريته يف التمثيل وكيف تعامل مع املمثل وماهي اإلضافات والتعديالت اليت 
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ث

ŅƢưŭ¦�ǲưǸŭ¦�ƢȀǼǷ�ǞǼǐȈǳ�Ƣđ�¿Ƣǫ الذي يلعب داخل فضاء خاص به كمخرج فحاول جتريده 

السينوغرافيا  إىلمن كل األثاث والستائر وهذا يعد تعد على مسرح العلبة وانتقلت باحلديث 

جل استعراض أمن  ةشرح مفهومها ودورها يف العرض املسرحي ساعي ةيف مسرح كريج حماول

يبحث عن  اغة العرض املسرحي كان افكاره الثورية ضد املسرح الواقعي والطبيعي يف صي

فكاره ونظرياته جلعل صالة العرض حمقونة أمناديا ب همالعتحلول الصالح املسرح واخراجه من 

  .رموز الشارات و اإلدالال ت  و الب

لدراسة منوذج مسرحي جزائري  صما عن الفصل الثالث فقد كان تطبيقيا حيث خصأ   

 .ج يف عرض مسرحية القراب والصاحلني لكاكيجتلي منهج ادوارد غوردن كري: املوسوم 

حاولت قدر املستطاع مالمسة هذه التجربة مببادئ كريج االخراجية ومل أستطع الدخول يف 

جتربة كاكي دون اإللتفات إىل مجاليات عناصر السينوغرافيا للعرض وكيف تأثر ولد عبد 

  .الرمحان كاكي مبنهج كريج 

املقارن   ني التارخيي وستخدام املنهجاقادتين دراسيت إىل  وفيما يتعلق باملنهج املتبع فلقد

ĔȂǯوإبراز الفروق يف توظيف السينوغرافيا بني لإلملام بعناصر العرض املسرحي  اناملناسب ما

أما الدراسات اليت سبقتين يف البحث وان كانت قليلة منها كريخ وولد عبد الرمحن كاكي ،

  مال الدين عيد مناهج عاملية يف االخراج املسرحي لك
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ج

استفدت كثريا مما  ، فستعنت يف هذا البحث بالعديد من املراجع والدراسات اهلامةاوقد  

  :احلصر ال كتبوا حول املوضوع، وأذكر على سبيل املثال

  كتاب الدوارد غوردن كريج يف الفن املسرحي-1

  جيمس روز ايفانس املسرح من ستانيسالفسكي اىل اليوم  -2

  املسرح املعاصر عبد الرمحان الدسسوقي الوسائط احلديث سعد االردش يف-3

  مسري عبد املنعم القامسي مجاليات السينوغرافيا يف العرض املسرحي االميائي -4

ولعل أهم الصعوبات اليت يواجهها الباحث وطالب العلم يف مثل هذه الدراسة هي صعوبة 

ȐĐ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƢȇƢǼƯ�Ŀ�ƢǿǂƯƢǼƫÂ�ƨȈǸǴǠǳ¦�̈®Ƣŭ¦� ƢǼƬǫ¦ ت واملقاالت وكذلك صعوبة احلصول على

  .العروض املسرحية املصورة لولد عبد الرمحان كاكي 

 ستاذ املشرف إدريس قرقوى الذي وقف إىل جانيب ومدكما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر لأل

يد العون والنصح وأرشدين مبالحظاته وإىل األستاذ مساعد املشرف حبري قادة الذي كان  يل

كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة  يف جتاوز اهلنات والعثراتصبورا معي 

، وتصويبه األساتذة أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني الذين حتملوا عبء قراءة هذا البحث

.¦ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢȀȈƳȂƫÂ�ƨǸȈǬǳ¦�ǶēƢǜƷȐǷ�ǲǔǨƥ�ƾȇƾƳ�ǺǷ�ƢȈƸȈǇ�Äǀǳو 

  .ئج مجعت يف اخلامتة ويف األخري انتهى البحث على مجلة من النتا
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  :ماهية السينوغرافيا عبر العصور

ة و ـــو تعين اخلشب Skeneاملنحوتة من  Skénographiaكلمة يونانية "ة هي ـلغ   

graphihos ، تعين متثيل الشيء خبطوط و عالمات و عند مجع الكلمتني يتشكل لنا و

1".هدية يف املسرحشو الصورة امل،و هي فن تشكيل فضاء العرض ،ث ـمعناها احلدي

تعتمد يف  ǀȈǨǼƫÂ�ǂȇȂǐƫ�ƨǣƢȈǏ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔأ"صطالحا فقد عرفها مارسيل فريدفون إأما     

باستثمار  للعمل املراد تقدميه على اخلشبةالعرض واملكان اخلاص أيضا  تصميم املكان يف

2 "و غريه،و الصوت ،الضوء  و،األحجام و املواد و األلوان  و،ال ـاألشك الصور و

والفضاء  عن فن و علم يقومان بتنظيم الركح ن السينوغرافيا عبارةأ"فريىبافيس  باتريس أما

3. "يـــاملسرح

الرحلة اخليالية اليت اء و ـبتكار وجتسيد الفضإ"¢�ƢĔعلى يعرفها  خر إذاآ ن سورحري رأيوآل  

ين بتنظيم الفضاء تالسينوغرافيا تع"لياس إرأي ماري على و ،4 "ليهااملسرح املتفرج إيدعو 

ماري إلياس ، و حنان قصاب ، المعجم المسرحي، مفاهيم و مصطلحات المسرح و فنون العرض ، مكتبة لبنان ناشرون 1

 265ص  2006الطبعة الثانية ، 

جميلة مصطفى الزقاي، إلياس بوخموشة ،زويرة عياد، قراءات في عروض مهرجان مسرح الهواة الدورة الخامسية و األربعون 2

99الجزائر ، ص1،2013باعة و النشر و التوزيع، الطبعة مكتبة الرشاد للط

3Voir patrice pavice ,dictionnaire du theatre ;armandcolin ;paris1966p348
، ص 2006ان سورجير ، سينوغرافيا المسرح الغربي ، ترجمة نادية كامل القاهرة ، وزارة الثقافة ، مهرجان الدولي التجربي ، 4

237.
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ىل جانب املهندس امهة يف تصميم العمارة املسرحية إيف املس اسرحي بكل النواحي بدءامل

التأثري  و ، يةــعام انطالقا من الرؤية الدراممكان العرض بشكل  و تصميم  ،املعماري

و ترى 1 "ىل تصميم و تنفيذ الديكور وما يتعلق به يف عرض معنيإاملفرتض على املتفرج 

وتزيني الفراغ مبفردات متجانسة ومتالمحة من  تم مبلئافيا هي فن يهالباحثة أن السينوغر 

لتحقيق الفرجة  بصرية تسعى ةإخل وهذا من أجل صناعة صور ...إكسسوار،ضاءة إ،ديكور 

ستطاعت إو السؤال الذي يطرح نفسه ، هل ، دم بذلك مسار احلدث الدراميو خت

ليها املخرج ؟ أم أن إرجة لطاملا سعى فقيق املسرحي بإختالف مذاهبها حت سينوغرافيا العرض

Ǯ ǳǀƥÂ�ƢȀƬȈǳƢŦ�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƢēƾǟƢǇ�ǲǷ¦Ȃǟ�½ƢǼǿ  لينا مبفهومها إستمراريتها لتصل إترسيخ

  ح و فن؟ــاحلايل كمصطل

،السيما املسرح مع ميالد املسرح  تتبطستعمال السينوغرافيا إر األوىل إل وادرن البإ     

 ,شكل خاصالعمارة ب مستة احلافلة بتقنيات متعددة ساسية األاإلغريقي الذي يعترب اللبن

غريق جندها عند اإل كلمة السينوغرافيا كلمة قدمية  " أن يف قوله أكده مجيل محداوي ما هذاو 

املسرح أو  من ذلك أنفهم يو 2 "ستخدمها معماريو عصر النهضةاو الرومان كما ،

متثل " كانتيف عروض خمتلفة   اظفههتم بالسينوغرافيا و و ا قد رى املسرح اإلغريقيباألح

 265ص . 265ماري إلياس ، و حنان قصاب ، المعجم المسرحي، م س ، ص 1
 41المغرب ص  2010 1جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، مكتبة المعارف ، الطبعة 2
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حتفاالت اإللــه ديونيسوس رب اخلصب و الرمسية وأمهها ات الدينية جزءا هاما من اإلحتفاال

ارتبطت بالشعائر فاالت ولدت مع ميالد االنســان و أن اإلحت ال شك1" و إله اخلمر، النماء

للحفاظ  سعوافقد ، كل هذه التظاهرات خلدمة اإلله الدينية لذلك حاول اإلغريق مسرحة

و ،همإليصال مواعظغايتهم دوا فيها حتفالية اليت وجالطقوس اإل وإقحامه يفالدين على 

 حشو على منجزي العروض حتتمهلة ، مبا أن االنسان اإلغريقي يقدس اآلو �ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶēƢȀيتوج

عرع يف بدأت الدراما تنمو و ترت  من هنادم املصاحل الدينية و األعمال املسرحية مبواضيع خت

ساعيا نذاك فهوم الدرامي آصورة واضحة للمرح اإلغريقي صناعة حاول املس أحضان الدين

املسرح " إال أنهذه اجلهود  ضافة تعديالت ختدم العرض املسرحي و على الرغم منإل

رية وعة من العناصر البصكونا من جمموعة كبرية و متنن متشبعا ومركبا و متغريقي مل يكاإل

  . و التشكيلية،

منظرية واحدة يقدم على خشبة مسرحية مكشوفة و بواجهة  كما هو اليوم ، إمنا كان

أساطري و غريقي عبارة عن أن جل املسرحيات يف العصر اإل هو معروفكما و  2 "ثابتة

تبقى ستعمال  مناظر بواجهة واحدة اهذا النوع من العروض  حتم خرافات ميثولوجية حبيث

�ǂǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ƨƬƥƢƯض املسرحي.  

 15ص  2000سمير سرحان، األدب المسرحي ، دار غريب للطباعة و النشر 1
مهرجان بغداد  1ت السينوغرافيا في العرض المسرحي الزاوية للتصميم و الطباعة الطبعة جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليا2

.26، 25ص  2012لمسرح الشباب العربي الدورة األولى بغداد 
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غريقي الذي ارتبط مبسرح املدرجات و املكان الدرامي املرسوم يف شكل املسرح اإل"فـ   

إن  1 "حتفالية دينية تنبين على البساطة و التنظيم و الرتتيبإنصف دائرة على سينوغرافيا 

يف  تهوفاعلي املعمارأصيلة ب ة شاملةعرفعن م نابعة يف التصميم على هذه الدقعتماد اإلغريق ا

بصدد متابعة كل   هو جنز العرض من أجله وأالذي ،عتبار املتفرج روض آخذين بعني االالع

و الستائر ،ة ــنظرية فائقة الدقتسمت مبا ديكورات"عتماد على هلذا مت اإل و،كبرية و صغرية 

ǽǀđ�ƪ Ǵſ ني و كانت ــمثلني عن املتلقالتقنيات و كانت عبارة عن ستارة تفصل امل

ىل إنتظمت يف صفوف تتجه كلها اقد وضعت من احلجارة و املقاعد اخلشبة  اتجاملدر 

ترى حيث  2"نتقال عرب الصفوفييسر اال تصف الصفوف كان هناك معربالوسط ويف من

منا صمموا الديكور إعتباطيا و ا افيالتصميمات ، توظ هذه غريق مل يوظفوا مثلالباحثة أن اإل

 جاعلني فيها ممرا بني،ات و املقاعد ــرجذه الدقة املدو قد مشلت ه، حمسوبا تصميما دقيقا

زعاج من حوله،و للستائر دور بارز يف إمنتصف الصفوف ليسهل على املتفرج التنقل دون 

ىل األسفل و بعد ذلك تفتح من الوسط إ�ȄǴǟȋ¦�ǺǷ�ƢĔȂǳƾǈȇ�¦ȂǻƢǰǧ"غريقية ،العروض اإل

من الستائر اليت  ملية تستعمل هذا النوعمييين و يساري و مازالت املسارح العا ،ىل جزأينإ

42جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س،ص 1
اإلمائي ، دار الرضوان  للنشر و التوزيع ،الطبعة االولى سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي2

.54، ص 2013، عمان ، االردن ، 
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توظيف الستائر على خشبة غريق يف إن جناح اإل       "وسط املنتصفإىل تفتح من اجلانب 

1.داول يف معظم املسارح العاملية  ستمرارية و التاملسرح مسح هلا باإل

معمارية  جعلهم يصممونما  ، اهلواء الطلقيفاملسرحية يف تلك الفرتة  عروضت القدم   

ة و ـرحير املسوي على العناصة اليت حتهي املنص"عتمدت على عدة أقسام اخاصة للمسرح 

ستقبال املمثلني يف أثناء قيامهم بأدوارهم  و األوركسرتا أي مقدمة املنصة ، املخصصة ال

�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦و ،2"ةـدرجات و الذي خصص حلركات اجلوقالصفوف األوىل من امل يواجه

سينوغرايف  أن أقدم منوذج" يف نفس اإلطار موضحا مسري عبد املنعم القامسي الدكتور يضيف

) بيدورإ(هذا النموذج هو املسرح اإلغريقي ،مليالد القرن اخلامس قبل ا يفكتمل ا مسرحي 

 هفي م وكانت األوركسرتا.ق 350بيدورس عام إ األثري بأثينا قام بتصميمه بوليسليوتوس

لعروض املسرحية اإلغريقية هي يف اأقدم عنصر و ،3"مرتا  20و  4عبارة عن دائرة كاملة 

 ستطاع خذ أدوار فعالة بإعتبارها ممثال اومتكنت من أاليت كانت تقوم بالرقص و الغناء  اجلوقة 

  .ها ــــفصاح عن مقوماتالتعريف بالشخصيات واإلالكشف عن األحداث و 

سرحي ما جعل اإلغريق يعتمدون العرض امل اليت تليب متطلباتالديكور من العناصر  أضحى

يطاليون بني لذلك ربط اإل"العرض املسرحي و حلاجيات تلبية  متنوعاو عتمادا واضحا عليه ا

42جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س،ص 1

55سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص2

 55م ن ص،السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي  جماليات سمير عبد المنعم القاسي،3
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ستخدام مسرحي ، غري أن او أالسينوغرافيا و املنظور حيث مل يكن للكلمة األوىل معىن 

من فالديكور ،1 "تلفةاملنهج العلمي لتنفيذ املسارح املستخدمة و الزخارف املخ أصبحاملنظور 

أول  فهو ،حداثهأرب و يكشف عن ـــيع حبيثعرض املسرحي لل الوسائل املصاحبة واملؤطرة

، وقد اتسع مفهوم السينوغرافيا ليتعدى مفهوم الفضاء اجلمهور بعد رفع الستار اهعنصر ير 

ليت كانت حللي و االكسسوارات ااملالبس امللونة و األقنعة و ا"  املسرحي، فاشتمل كال من 

إن معرفة اإلغريق بأمهية ،و 2 "اــرب عن الطبقات االجتماعية والتفاوت املوجود بينهتع

على أسهم يف اعتماهم مرتديها  طبقة و مكانة التعبري و اإلفصاح عناملالبس و دورها يف 

تفعيل  ة و البيضاء ودورها واضح يفـة و القرمزيــالصفراء و الزرقاء ، احلمراء، القامت"األلوان 

3" ةــمجاليات العروض املسرحي

من خالل دوره ستطاع الزي اإلغريقي فرض الوحدة لعناصر السينوغرافيا و دعمها لقد ا     

  .مــــنسجام و التناغالفعال يف حتقيق اإل

هذا ما غريقية بدا واضحا و مثريا للجدل و سينوغرافيا العروض اإلن توظيف القناع يف إ   

ت ات الكوميدية متنوعة أكثر منها يف الدراماكانت أقنعة الدرام  " إذماهلم معظم أعنراه يف 

ديات للحيوان و الطيور ، ينسان كما يف الرتاجتمثيل هذه األقنعة إضافة لوجه اإلالرتاجدية ل

56سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإلمائي م س ص1
43جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص 2
26جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات عناصر السينوغرافيا م س ص 3
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تنوع ساعد املتلقي على هذا ال 1 "األمر الذي ساعد على تعميق الكوميديا بني الناس

  .متنوعة  ظرة فنيةساب ثقافة مسرحية و نكتا 

 و مل تكن"ستغناء اإلغريق عن اإلضاءة ناتج عن تقدمي العروض يف وضح النهار اإن     

2 "ضاءة املسرح أو صالة املدرجإىل  إاحلاجة 

هو املمثل ، كوميدية أو   كانتدية  ية تراجالعروض املسرحي و يبقى العنصر الفعال يف كل   

نسجام بني مفردات ليحقق التناعم و اإل,قص ، و ير الذي يتفاعل و يتحرك ، يغين 

ا متدادااملسرح الروماين  يعترب، املشهدية  ماليةويساهم مع باقي العناصر خللق اجلالسينوغرافيا 

السينوغرافيا الرومانية كانت تتسم ف"غريقي من حيث التصاميم فكريا و فنيا للمسرح اإل

إن ،3 "ارح فخمة مدرجة حماطة باألقواسيان و إقامة مسنبالزخرفة و التفخيم و متتني الب

   امللوك ىل ثراءبدقة راجع إ ّيدةاملشاملباين ة و عتماد الرومان على الزخارف الفخمإ

و ديكورات بالغة ،مناظر األمراء فصرفوا أموال طائلة من أجل تصميمكذا و  الفاحش 

على بناء مناظر ثابتة و عتمدت السينوغرافيا الرومانية ا" :ويعرب مجيل محداوي قائالالتكاليف 

جتاه الديين و ا هو معروف بني اإلح الروماين فيمفخمة و ديكورات ضخمة ، كما مجع املسر 

.31، ص 1998سينوغرافيا المسرح عبر العصور  ، الدرار الثقافية  للنشر  ، القاهرة  ، ،   كمال  عيد 1

59سمير عبد المنعم القاسي،جمليات السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي م س ص2

43جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية، م س ص 3
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ǶēƢȈǋƢƷ�Â� ¦ǂǷȋ¦�Â�̈ǂǗƢƥȋ¦�ƨǷƾŬ�ƢȀƳȂǷ�ÀƢǯ�Â�ÄȂȈǻƾǳ¦  قطاع يف و رجال اإل  و النبالء

زيادة حجم واجهة " علىاملسرح الروماين  عتمدكما ا1. "يدبالعحني أن التمثيل كان يقوم به 

ه و كذلك زيادة يف الزخرفة ـليرتفاع تصل إفارتفعت إىل أقصى ا املناظر ذات األبواب الثالث

ل األقواس ، ستعمااحاول الرومان يف مبالغتهم بزيادة الزخارف و  2 "و املكان يف البناء

ظمة و التباهي  بالعجعلهم مولعنيما املعماري اجلانب  من حيث غريقيةاإل اخلروج عن التبعية

ستمرار الرومان طوال اخلمسة قرون شغوفني مبظهر الفخامة و إ"ـف���Ƕē¦±Ƣų¤�Â�Ƕــمبناصبه

  وكانت،ية اليت كانت تعرض و غريها من األلعاب الرياض،ات و املصارعات ــة و املباريـالعظم

 عن املسرح بسبب تعددساعدت يف عزوفهم ت عوامل كثرية املمارسا تدفعهم إىل تلك

قبال تلك املباريات قد عرفت طريقها لإلزدهار بسبب إه و تنوعها ، لكن ـــوسائل الرتفي

ēƾǿƢǌŭ�ŚǿƢǸŪ¦3 "اــ

ل املباريات س عن الذات من خاليو نفهم من هذا أن الرومان وجدوا البديل للرتفيه و التنف

صرفون عن ين ما جعلهمو غريها من املنافسات ،وب اخليل كرك  قات و املصارعات و املساب

  .ويقبلون على مشاهدة تظاهرات أكثر تسلية عما ألفوه  املسرح

43يا المسرحية، م ن ص جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغراف1

59م س، ص جمليات السينوغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي،سمير عبد المنعم القاسمي  ،2

 على الرابط االلكتروني 2008-05-22بتاريخ  841مشعل موسى السينوغرافيا و المسرح الروماني الحوار المتمدن العدد  3

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp 3ص 
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زدادت إزيادة حجم بناية املناظر اخللفية و "عتمدت املسارح الرومانية على إوقد        

ƢĔ¦°ƾƳ�Ŀ�ƨȈǧǂƻǄǳ¦�ǲȈǏƢǨƬǳ¦"1

لذي مل سرحي ايهملون اجلانب امل ن باملباين و الزخارف جعلهممانشغال الرو إن ا       

�ƨȈǫȐƻ¢�²خيرج عن الصيغة الدي Â°®�Â�ǚǟ¦ȂǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǼ"املسرح الديين ف 

إلستعراضي هتموا بالرقص اكما إ،توسعهم العسكري شرقا و غربا أخذوه عن املصريني أثناء 

�ƨȈǬȈǬƷ�©Ƣǻ¦ȂȈƷ�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�ǄȈǸƬƫ�ƢĔ¢�ƨȈǻƢǷÂǂǳ¦�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼما يالحظ على الس نأ داجلماعي بي

2 "أللعاب الرياضية العنيفة كاملصارعة و استخدام املبارزات العسكريةاللجوء لو 

تقاليد الشعبية ج من خالل ما سبق أن املسرح الروماين أدخل يف عروضه بعض الــنستنت    

  .مبارزات عسكرية و,نذاك من مصارعة و ألعاباليت كانت متارس آ

رح و هذا ــروماين خيتلف عن املس هومفمبكل هذه احملاوالت سعت من أجل صياغة مسرح 

يستمد طاقته الروحية من الوسط "عية الفكرية و الفنية فاملسرح ستقاللية من التباتحقيق ل

و ، غريقي اربات و التباينات بني املسرح اإلذا أدرجنا بعض تلك املقإالذي ترعرع فيه و 

من حيث الشكل و ليس   متداد السينوغرايف فنحن ندرجها بغية تفعيل ذلك االالروماين

شكال املعمارية الرومانية للعرض املسرحي ال جند نظرة متفحصة على األألقينا  نإاملضمون ، 

.26جبار الجودي ، جبار  عبودي ، جماليات عناصر السينوغرافيا ،م س  ، ص  1

.43جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية، م س ، ص 2
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ىل املسرح ية و اليت هي أقرب باحللبة منها إاملسارح الرومان لة يف التعرف على كيونونةمعظ

1 "احلقيقي

دون من املعمار و الزخارف ين يف العصر الروماين جعلتهم يستفيرجال الدإن هيبة      

 اكثري " إذ يرى أن و هذا ما جاء به أيضا مشعل موسى ،نذاك آ األعمال املسرحية  ة خلدم

من مواقف الكنيسة و تعاليمها حينذاك مل خترج مباشرة عن سنة املسيح و تعاليمه بقدر ما 

بة املسرحية غريقي أو روماين و الواقع أن الكتاإالرغبة يف مقاومة كل ما هو  عن خرجت

ظلت منذ وفاة سينيكا حىت بداية العصور الوسطى غري موجودة نسبيا و البد أن يكون ملثل 

.2 "هذا احلكم العام بعض الشذوذ

�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ňƢǷÂǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǻȇƾǳ¦�¾ƢƳ°�ƨǻƢǰǷ�ȄǴǟ�ǞǗƢǫ�ǲȈǳ®�¦ǀǿ�Â املتغريات من

Š�ƪعليه إت اليت طرأ ǰǈŤ�ƢĔ¢�ȏ خترج عن تعاليم املسيحواضعها اليت مل.  

     أو عصر الركود الفين و الفكري  ،عصر الظلمات كانعرف عن العصر الوسيط أنه  يمما 

على الفن  ااخلمول مسيطر  رو استم"لكنيسة لسلطة اجل العروض املسرحية خضوع و 

 3مشعل موسى السينوغرافيا و المسرح الروماني م س ص  1
 15ص  2004، 28نوغرافيا بين العصور الوسطى و عصر النهضة مجلة أفق بغداد مؤسسة أفق الثقافية العدد مشعل موسى السي 2
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 بري عن املشاعرساعدت على تقبل وسائل واقعية للتعية حياملسرحي فرتة طويلة إال أن املس

.1 "ةـــالديني

ن هذا إ إن هذا الضغط الذي فرضه رجال الدين على منفذي العروض املسرحية جعل    

ىل إالعروض املسرحية جعل اجلمهور يتجه  منفذي الضغط الذي فرضه رجال الدين على

حتفاالت و اال،كانت املدينة يف املهرجاناتو  "عليها الطابع الدنيوي للتسلية عروض طغى 

و التنسيق و إقامة  ،الديكور بالتزيني اىل املسرح كبري بعد أن يتوالها فنانو إرها تنقلب بأس

ىل املسرح لتستقر فيه ا جعل هذه العناصر تأخذ طريقها إورات و احلدائق ممــــفااألقواس و الن

العروض املسرحية  ف 2 "ليه النظارة من كل مكانإو جتذب ا ااءـđ�Â اشاهدة رواءاملو تزيد 

س العروض الدينية اليت كان ــبعك ات و األماكن العامة و الشوارع ــــيف الساحرض تعكانت 

م ، و  ـǿƾƥƢǠǷ�Ŀ�ƢĔȂǷƾǬراجا و متثيال و اليت كانوا يـخا و إــتأليف"يشرف عليها رجال الدين 

، وما جعل الناس مييلون إىل 1 "ة و ميالد املسيحـــبان األعياد الدينية املقدسكنائسهم إ

  .وخمتلفة على ما ألفته العني  ,واملتعة ,تعتمد على الفرجة  واضيعم

مليكة لويز ، الديكور المسرحي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و اإلرشاد و النشر الدار العربية للتأليف و الترجمة بدون 1

 26طبعة بدون تاريخ ص 

28المسرحي ،م، ن ، ص مليكة لويز،  الديكور2
.44جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م س ، ص 1
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على شكل مربع و أخرى متحركة عبارة "ستخدامهم للخشبة اليت متيزت بالثبات أما عن ا

دت غ املالبس و قد لتغيري فيةلبة فوق عجالت يف قمتها كوخ مزود خبعن مصاطب مرك

لكن بتقنيات خمتلفة بعض الشيء وكانت ىل عربة ثيسبيس و يعود بنا إ اعروض العربة إبتكار 

ƢēƾǿƢǌŭ�² بة تبدأ عروضها من الكنيسة لتنتهيهذه العر  ƢǼǳ¦�ǞǸƴƬȇ�Ʈ ȈƷ�¼ȂǈǳƢƥ"2

اليت  تاحةو ذلك حسب الظروف امل تتغرينفهم من هذا أن طبيعة املعمار بدأت و     

  .تها للتكيف مع التطورات الراهنة عأخض

ى كانت زاخرة بالتطور الذي مشل تقنيات العروض من سينوغرافيا العصور الوسطن إ"    

1 "الت اخلداع و منصات للتقدمي مزخرفة و مزينة و كان التقدمي يف اهلواء الطلقآماكنات و 

كن حيث م,عتمدت على تقنيات مبفهوم جديد اونفهم من ذلك أن عروض هذه احلقبة 

  .ذاكآنهذا التغيري من إثراء العروض املسرحية 

و ،ني ــعتناء بالتزير ما كان االأو العصر بقد مل تتقيد بدقة تارخيية"فيما خيص األزياء أما      

احللية يف الرداء و جاء تصميم املالبس مناسبا حلركة و حترك األدوار و الشخصيات خاصة 

26جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 2
63سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص 1
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°¦Â®ȋ¦�ƨǠȈƦǗ�ǪǧÂ�Ƕē¦ǄǨǬǳ�śǗƢȈǌǳ¦�°¦Â®¢�Ŀ"2 هللتس اأي أن األزياء صممت خصيص 

  .اليت عليها أن ختدم الدور و بذلك ختدم العرض رتديها واحلركة على م

ȂǓ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȋ�ȄǘǇȂǳ¦�µ �مل  ÂǂǠǳ¦�Ŀ�̈  ƢǓȍ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ�ƨƳƢū¦�Ǻǰƫ�"املشاعل      

ضاءة املسرح خالل إالعامل الوحيد يف هي الشموع  و ،و الثريات اخلاصة مبعمارية املكان

.3"عدة قرون

بشكل  ستعمال املوسيقىالعصور الوسطى كانت تستدعي ن املواضيع املقدمة  يف اإ    

و دور هام و كذلك كان الغناء الديين وتبادل احلوار و الغناء مواقفهما يف تأثري رائع "واضح 

�ȄǴǟ�ǆإجلست فرقة املوسيقى فوق مرتفع عال أو  Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦�Ǧ Ǵƻ�ƢǻƢȈƷ¢�ƢĔƢǰǷ�ƪ ǴƬƷ

اصة أشرطة موسيقية عند بداية العرض اجلانبني أطلقت املوسيقية املصاحبة عالمة موسيقية خ

1 "ىل بدأ التمثيلإلتنبيه املتفرجني 

ة يف عروض اعللفار العناصر كثمن أ كاناملوسيقى   معلالنتباه  الالفتوهذا التعامل     

�ȆƷǂǈŭ¦�µبتعاليم الكنيسة  هالتزاما والعصر الوسيط  ǂǠǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǨǓ¢�ƾǫ�¦ǀđ�ÀȂǰƫÂ

  .-العرض- لهمجالية فنية أكثر من خدمتها  

43غرافيا المسرح عبر العصور، م س ص كمال عيد ، سينو 2
 65م س ص  جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي،سمير عبد المنعم القاسي،3
43كمال عيد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م س ص 1
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يف عصر  التطور خاصة ألفيناها آخذة يفلمسار التارخيي للسينوغرافيا لتتبعنا  من خالل    

Ƣųȍ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ���½¦ǀǻ¡�śǻƢǼǨǴǳ�ƨȈǟ¦°�ƪ±¦©�" وحتديدا النهضة ǻƢǯ�ƢĔȋ�ƾȇƾŢ�ƢȈǳƢǘȇ¤�ǺǷ

فضل يف عصر النهضة له الأن سى نانيها كما ال ننلعامل  بفاليت بشرت ا،الفنية و العملية 

أن هذا السياق و نفهم من  2"اليت كانت صادرة من بوتقة رجال الكنيسة تغيري املفاهيم 

قبلة هلذا كانت لقصور الشاخمة و املباين املزخرفة و ا متالكهاإيطاليا كانت مقصد الفنانني ال

  .للفنانني الراكضني وراء الشهرة

لسائدة فيما خيص ااملعتقدات و يعود الفضل أيضا لعصر النهضة الذي صحح املفاهيم و 

  .يـــاجلانب الدين

ستغالل فن إعتماد على املنظور و ا يف عصر النهضة بالباروكية و اإلمتيزت السينوغرافي"      

كل هذه العوامل وظفت خلدمة  1 "ارة و الديكور و النحت و التصوير و الرسمـالعم

فنانوا املسرحي و اهلدف يركض وراءه  السينوغرافيا اليت بدورها تسعى لتلبية متطلبات العرض

ثلني و وجهة نظر الكاتب مناظر هدف درامي يؤكد حوار اململهو أن يكون ل"عصر النهضة 

2"ق خيال و فكر املخرج املسرحيالدرامي و حيق

67سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي، م س ص 2

44داوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص جميل حم 1

51كمال عيد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م س ص 2
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يلتزم  بداع املخرج الذي إ عن خيال و عربليفالعمل املسرحي جيسد فوق خشبة املسرح      

رزها الديكور الذي مبختلف عناصر السينوغرافيا ومن أبمستعينا ,مي فكرة املؤلف الدراب

ياة الدراما اخلاصة حىت تنقل الديكورات الصور الدقيقية حل"رتجم لنا خبايا العرض املسرحي ي

¤�Śǣ�Ŀ�Ƕđ3" مهال لتأثريات األلوان يف املناظر

كور تسهل عليه تصوير ترى الباحثة أن األلوان املستخدمة يف خمتلف مفردات الديو      

ليرتجم يف األخري ومبادئ يضعها املخرج  قواننيحدث الدرامي الذي بالضرورة يلتزم بدقيق لل

تنوع ىل ذلك فنية ، أضف إ، مبفردات و أجزاء على شكل عرض حي على خشبة ملموسة 

بدل من ي ، و تتـلديكور املسرحالنظرة إىل ا" عن زابييت الناتجالسينوغرافيا يف العصر اإللي

من جانب  ظل جماال حيدهلكنه ي ،و تطبيقيا �Ƣȇǂǜǻ�ȏƢů�ƢĔȂǴƫ�Ŀ�ǲǰǌƬǧ�ǂƻآىل عصر إ

فن يف الء خر املوقف الطبيعي الذي تبلور جبو حيده من اجلانب اآلريي املوقف الشكسب

خيال املتفرج و من مث املكان املسرحي " تستحضر بريعروض شكس ألن 1" تقاليد املسرح

يكون الديكور صورة ناطقة فصيحة أن يتطلب املوقف الطبيعي بينما دارة املتخيل يف الص

2" تقنع املتفرج بصدقها من خالل دقة التفاصيل البصرية و الصدق يف تصوير البيئة

51كمال عبد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م ن ص 3

 132-131ص  2001جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ترجمة نهاد صليحة الشارقة اإلبداع الفكري 1

132تون ، نظرية العرض المسرحي ترجمة نهاد صليحة ، م ن ص جوليان هل 2
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للمتلقي صورة صادقة  يعطي أن تعتمد على ديكور ناطق معرب،ريعلى عروض أعمال شكسب

حتتوي  .رحي على حتقيقها فوق خشبة املسرحدقيقة يعمل كل من الديكور ، و املكان املس

�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ļƘƫ�Â�Ƣđ�ƢǏƢƻ�¦°ƢǸǠǷ�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ" مثلث متطوع الرأس ممتدة إىل وسط

ني أو ثالثة عن األرض ، و اخلشبة مقسمة إىل قسمني خارجية  و ـاجلمهور ، ترتفع قدم

نوم أو املكتب و لقد  تار و يستعمل عادة ملشاهدة مثل غرف الـة ، و الداخلية هلا ســداخلي

حدث تأثريات أسرع و أقوى يف املتفرجني تكون ح متكن املمثل من إكانت خشبة املسر 

و باحلديث عن املسرح اإلجنليزي الذي يراه كمال عيد 3" عالقة مباشرة و وثيقة معهم

با على تأثري صلعاء من املناظر و الديكورات ، إال أن إهتمام اإلطار املادي كان منص"

مل يكن مسموحا إظهار شخصية امللك يف الدرامات بدون التاج امللكي ياء املسرحية ،األز 

1) "األقنعة(على رأسه ، ساعدت على تكوين الشخصيات املسرحية 

فتقر و الصوت جعله يقاع،واجلسد ،يحلركات ،و اإلإلجنليزي على اإن إعتماد املسرح ا     

ز إهتمام املتلقي على املفاصل األساسية يف حركة و هذا متأت من تركي"لتقنيات السينوغرافيا 

الفعل املتغلغل ، فتموضع املمثلني على اخلشبة إمنا هو صور جمسدة بواسطة احلركات 

  35بيروت لبنان ص  2001عقيل مهدي يوسف أسس نظريات فن التمثيل دار الكتاب الجديد المتحدة الطبعة األولى  3
.60كمال عيد ، سينوغرافيا  المسرح عبر العصور ، م  س ، ص  1
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عمل رواد املسرح اإلجنليزي ،2"اجلسدية و تركيبها ضمن البناء الصحيح الذي خيدم العرض

ليات آرتكب و تتجسد ضمن على املمثل و حركاته اجلسدية اليت تاهتمامهم على تركيز 

السابع  حبلول القرنني،  من اجلسد أي النصروح الصحيحة ختدم العرض املسرحي بإعتباره 

ى هذه ن و األدب ، و علــكالسكيا يف الف جتاهاه  إامن عشر الذي حيمل معثعشر و ال

ذلك "طية األرسهيم ، فااملالكالسيكية اليت تسعى جاهدة لتطبيق  األعمال اإللتزام بالقواعد

إعتماد الوحدات الثالث و الفصل بني األجناس و احرتام احلقيقة العقلية اليقينية مع راسني ب

تباع اجاءت الكالسكية لتخدم أفكار أرسطو ، املثالية و السعي وراء 3"و مولري، و كورناي

.قل و يلغي العاطفة ، و اإلحساس ، و اخليالـأسلوبه الذي خياطب الع

عتمدت على اظهور تيارات معارضة ، ملبدأ املثالية الكالسكية اليت إىل و هذا ما أدى 

  . ة املثقفة فقطنخبلغة شعرية خمصصة لل و,ديكورات فائقة التكاليف 

و صاحب منتصف القرن الثامن عشر تطورات ملحوظة مست خمتلف امليادين يف كثري من 

تقنياته خاصة من جانب أن يستفيد منها يف تطوير  مسرحلل مسحتالبلدان األروبية 

  .السينوغرافيا

  77غرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س صسمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينو 2
47جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص 3
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اإلزدهار و التنوع يف القرن التاسع عشر  حنوالطريق للسينوغرافيا لتغدو  هذا التطور مهد

ألول مرة يف إجنلرتا ، و وصلت اإلضاءة بالغاز إىل الغاز يف املسارح "ستعمال االذي صاحبه 

 مسرح األوبرا بعدها ىلإ 1821يف باريس دخل الغاز عام  1718م مسرح دروري لني عا

1" 1822جريت تقنيات على مستوى أعلى يف عام 

شاعرية لكثري نظرا ألمهية اإلضاءة يف خلق ستعمال الغاز قدم للعرض املسرحي الشيء ااإن 

  .املسرحي العرضجتعل من املتلقي مندجما بصورة كاملة يف أحداث ا

ستحضار ادمته اإلنارة يف خلق ، و إن القرن التاسع عشر هو عصر التنوير نظرا ملا ق     

يالدي ، و قد لعبت السينوغرافيا دورا هاما إبان تطورها يف القرن التاسع عشر م" اخليال 

Ƣǈŭ¦�ƨȈǬƥ�Ŀ�ƢĔƢǰǷ�ƪ°¬�اة املسرح ، لذلك سرعان ما خاصة يف إضاءة خلفية خشب ǴƬƷ

1" األوروبية

وباألخص إضافات ديدات و املسارح أعطى للسينوغرافيا جت ستعمال الغاز يفاإن     

لتصبح عنصرا أساسيا ، اءة اليت جعلها من أكثر العناصر الفاعلة واخلادمة للحدث ــاإلض

، و لوحات ة ـعتمدت على مصادر اإلضاءة املؤقتا"كل عرض مسرحي ألن هذه املسارح ل

101-100كمال عبد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م س ص 1
101كمال عبد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م ن ص 1



داللة السينوغرافيا في العرض المسرحي                        الفصـل االول  

25

 ىصار هذا العصر يبذلون ق او فكان فنان 2"اإلعالنات ، و امللصقات لتجذب انتباه املارة

البالغة يف تفعيل احلدث املسرحي،  تهتلقي حاضرا يف كل العروض نظرا ألمهيجهدهم جبعل امل

" ادئ  و التصميم ــعتمدت السينوغرافيا واقعية املباالواقعية اليت بطبعها ات لتأيت بعدها موج

ا سينوغرافية أن ــترى الباحث، 3" بسنإو الذي كان ميثله كل من بلزاك ، و فلوبري ، و 

يف اء و إكسيسورات مطابقة ملا هو واقعي ـــديكورات ، و أزيعتمدت على املذهب الواقعــي،

ة عاكسة آعل العرض املسرحي مر ا هو فوق خشبة املسرح، جبتصوير الواقع كمل حماولة

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®ǂǨǳ¦���¿Ȃŷ�Â���ǲǣƢǌŭ  فيأيت املذهب الطبيعي ،و لكن بأسلوب مجايل فين

قرن اللقد طرأ على سينوغرافيا يه ، كما هو علالواقع  يف استنساخ و نقل  ةعيالواق حنو لينحو

حتلت الفية خشبة املسرح لذلك سرعان ما إضاءة خ"مستالتاسع عشر عدة جتديدات 

ȈƥÂ°ȋ¦�¬°Ƣǈŭ¦�ƨȈǬƥ�Ŀ�ƢĔƢǰǷكانت على شكل نصف دائرة صممها ألول مرة يف ،ة ــ

ة،و ــو كرد على املدرسة الواقعي1"1851-1787خ الفرنسي لويس جاك ماندي ــتاريال

و ،2" حقائمة على الرمز،و اإلحياء ، و التلوي"ا ــالطبيعية جاء املذهب الرمزي مع سينوغرافي

د ــن التقليـخراج سينوغرافيا العرض مإغـوردن كريج الذي حاول  اع هذا املذهب إدواردـــمن أتب

، و توز ، و اإلشاراـه مبدى فعالية الرما مناخ و التصوير الفوتوغرايف ، إميانــو اإلستنس

78عرض المسرحي اإليمائي، م س صسمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا ال2
47جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص 3

101كمال عيد ، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، م س ص 1

48جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص 2
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 يةات التعبري تبدأ مسو املسرحي لغة بصرية معربة و مقنعة ، التلميحات إلعطاء العرض 

تصوير دخيلة النفس "بالظهور يف أواخر القرن التاسع عشر ، و كان هدف املذهب التعبريي 

السطحية ، و حتميم جتارب  ظاهرسرار و عدم االخنداع باملأغرائز و من اإلنسانية مبا فيها 

و متنوعة ، و ديكورات العقل الباطن ، و كانت مسرحياته تتكون من مناظر كثرية ، 

3" ة ــخمتلف

ات ــالتصرف متجاهال داخلي عن الشعور الالتعبريي ، بباطن النفس ، و التعبري هتم املذهبا

  .و املظاهر اخلارجية

ظهرت األصداء األوىل للسريالية ، و لقد حنت ) 1939-1914"(بني احلربني العامليني    

السريالية إىل اجتاه فلسفي يسخر من القيم الفكرية ، و املعتقدات اليت تفسر املوجودات ، 

1" و أجنزت يف عامل اخليال و احللم

 عروضها  كل   هلذا جند ،نساين عن باطن الشعور اإلهدفها التعبري ترى الباحثة أن السريالية 

 .طوسدي ، و من أهم رواده أنطونني أر و العنف اجلوالغرابة ون ،ــــناجلغلب عليها طابع قد 

   .اجلنوين بداع عن طريق الغرابة واستخدام مسرح القسوةعطاء مفهوم جديد لإلإالذي حاول 

50مليكة لويز ،الديكور المسرحي ، م س ص 3

ذ ، حسام ديبس وزيت، السينوغرافيا في المسرح القرن العشرين و ارتباطها بفنون التصوير و اتجتهاتها محلة عبد الرزاق معا 1

.239، ص 2009، العدد 31جامعة تشرين للبحوث ، المجلد 
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 املخرجمكانة مكانتها توازي ة هامة  فأصبحت أعطى القرن العشرين للسينوغرافيا مكان    

خلدمة العرض وإثرائها ,األحداث املسرحية  وترية Ǟǧ°�Ŀ�Ƣē°ƾǫ�Ǻǟ�ǶƳƢǻهذا و   وجهوده

فالسينوغرافيون معماريو الفراغ الدرامي و هم جزء من اإلخراج ، فهم من يضعون "املسرحي 

للون و تركيب الكتابة لفراغ اخلشبة أو الصورة لإخراج اخلشبة حيث جيب أن يكون وفقا 

م السينوغرافيا خرج الكفؤ عليه أن يتعاون مع مصمامللباحثة أن و ترى ا 1 "البصرية للعمل

ولية تساعد العمل املسرحي على التجسد ، من  وضع خطاطة أ كل واحد منهمامكن  تيل

ألن السينوغرافيا تعد من أسباب وىل بالدرجة األتقنيات صحيحة ختدم العرض املسرحي ب

  .اح أو فشل العرض املسرحيـجن

تنوع لعناصر السينوغرافيا جعلها سببا  يف ظهور املذهب التجرييب ، ل  املستعماهذا اإل    

2" وـت و يونسكـــــث الذي ميثله كل من صموئيل بكيمع املسرح الربخيت و املسرح العاب"

ض ، ثورية، متردت عن و عر التجرييب ، للخروج عن املألوف ، بسعى رواد املذهب     

خمتلف  ئدة جاعلني من خشبة املسرح خمترب جترييب يضمو املعتقدات السا،ات ــــالنظري

لتعبري عن لتساعد هذا املذهب يف افردات هذه امل نضليحتاملسرح احلديث  فجاء النظريات

�śƥǂĐ¦�©ƾǟƢǇ�̈°ƢƦƳ�ƨǷƾƻ دور يف تقدمي�Ƣēاأللوان و دالال على هرتكاز اوكان  ،غاياته

،  2004بية القاهرة باميال هاورد ، ماهي السينوغرافيا ، ترجمة محمود كامل ، مهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي وزارة التر 1

 123ص 
48جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص 2
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بقوهلا  األلوانعن أهية جوليان هلتون  أكدت قدو ,شارات والرموز تنويع يف اإلخلق  على

ا دالالت رمزية معروفة منذ القدم ، فإذا كان املسرح مل يتفرد باكتشافها فقد تفرد هل"أن 

مثال توظف يف ) اخلامت(األويرالية  فثالثية فاجنر ،و توظيفه املكثف هلا،باستخدامها الدائم 

�ƢȀƬȇƢĔراثيا بالسيدة العذراء ،أما اللون األسود يف الصايف ، الذي يرتبط ت داللة اللون األزرق

سرح ـيوحيان باألمن ، و امل انذلاملسرح فيعين احلداد على عكس الذهيب و الوردي ال

1 "الدــكثريا يف عروض البانتوميم خاصة يف فرتة أعياد املي  همايستخدم

نه العرض  ، أل عته الولوج يف دهاليزو باستطا،حيائية للون داللة إاحثة أن ترى الب     

،ما عجزت احلركة عن توضيحه عن فصاح إلويقوم باداث و ـعن جمريات األحسيكشف 

امل ، و ـــلتطور الذي شهده العلإستطاعت السينوغرافيا فرض نفسها يف القرن العشرين نظرا 

متكنت من تصحيح املفاهيم ، و املصطلحات ، فرتسخت  كمصطلح و فن و هذا ما أكد 

�ƢĔȋ�Ǻǧ�ȆȀǧ�ǺȇƾǬǠǷ�ƢǸǴǟ�Â�ƢǼǧ�ƪ"بقوله مسري عبد املنعم القامسي  عليه الدكتور ƸƦǏ¢

��ƾƼƬǈƫ�ƢĔȋ�ǶǴǟ�Ȇǿ�Â¿� .... العمارةو ، و الزخرفة  تعتمد على التصوير ، و النحت

حداث األثر الفين املطلوب فهي جتمع بني الفن و إات و املرئيات ، يف ـالتكنولوجيا و الصوتي

2" التقنية

159جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 1
82سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص2
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đذا تكون ا�Ƣđ�́ Ƣƻ�Ƥ ǳƢǫ�ǞǼǏ�ǺǷ�ƪ ǼǰŤ�ƾǫ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢƳǂǠǼŭ¦�ǽǀǿ�Őǟ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ

  .كل تطور شهده املسرح   يففادة التقنية و الفنية ، و استطاعت اإلجيمع بني 

مصطلح مل يعرف "مجيل محداوي وتوظيفه للسينوغرافيا اليت يراها  العامل العريب عن أما     

مثقفيه كثريا بالثقافة ثر ألتة يف املغرب العريب، و ذلك و استعمل بكثر  اتنإال يف الثماني

1" الفرنسية القريبة إليهم

نتقل مفهومها من فن اتطورات كثرية حيث فالسينوغرافيا عرفت عرب تارخيها الطويل ، 

و تزيني اخلشبة ، من خالل تأثيث ناطقة إىل فن يهتم بصناعة صورة بصرية الزخارف 

ليتجسد على شكل عرض  ه من جديدييراغ و حتـأل الفــمت اليت   املسرحية مبختلف املفردات

  .متعددة   ورؤى  مقروء بزوايا

ناهيك عن ،جتاهات و املدارس الفنية بتنوع اال ا الفن يدرك أنه يتنوع هذو من يدرس       

لتصنع كل مدرسة سينوغرافيا  ،عها و شكلتها هذه املدارسترات و اإلضافات اليت صنـــالتغي

  .ها الفكرية و الفنيةو حتمل مضامين هاادئــرب عن مبتع

رح ــز ألن املسسينوغرافيا جديدة باحثة عن التميبلتفرد و اخلروج لقد سعت كل مدرسة ا     

وراء  اهج ختدمه من أجل بلورة مسرح يسعىو حيتاج إىل نظريات و من ,هو حقل جتارب

49ة ، م،س ص جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحي1
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تشاف األشياء يف بنية النص حماولني عادة اكإوالعرض املسرحي ذروة إبداعه يف ,التجديد

  .قالب جديديف ىل الوجود راجها إخإ

  : مذاهب ومناهج السينوغرافيا

ا يف خمتلف العصور ننتقل  يف هذا عرب تطوره،بعد التعرف على مفهوم السينوغرافيا    

¦�Ƣēقائمة بذ وتقنية ناليت تبنت السينوغرافيا كف و املناهج عرض خمتلف املدارس املبحث إىل 

على "مبادئ أرسطو الذي يعتمد  عن اليت تعرب�Ƣē¦°ƢǠǋÂ�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨǇ°ƾŭƢƥ ابدء، 

يث ، و بناء املناظر افيا التأثطق أي سينوغر نوح و احلقيقة املطبقة للعقل و املــسينوغرافيا الوض

 افالسينوغرافي 1" و الديكورات املناسبة للنص الدرامي احياءا و  سياقا و توضيحا و شرحا

الرمز و اإلحياء ، حمرتمة الوحدات عن  كل البعد عيدة  قريبة من الواقع ، و ب الكالسيكية 

وظيفة السينوغرافية يف الشعرية "الثالث، و يف هذا السياق يقول عبد الرمحن بن زيدان 

ىل مكان احلدث و تشري اليت تومئ إ الكالسكية قائمة على مفهوم الزخرفة املسرحية الثابتة

ت ذاته اىل فضاءات النص ، كأمكنة جتري فيها األحداث ، و يقوم فيها األشخاص يف الوق

كاة هذه األفعال كان اإلخراج حياكي ا يلة يف الرتاجيديات ، و من حمبمبحكاة األفعال الن

احلجم و الفراغ و األماكن مما كان عامال مهما يف ميالد املفهوم األول للسينوغرافيا القائم 

51لسينوغرافيا المسرحية ، م،س ص جميل حمداوي ، مدخل الى ا1
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بإرشادات املؤلف ،  تو نفهم من هذا أن السينوغرافيا الكالسيكية تقيد 2."على فن الزخرفة

معني من الشخصيات مع األخذ بعني اإلعتبار بنمط رب عن الزمان و املكان و عليها أن تع

  .مبادئ أرسطو يف جتسيد العرض املسرحي

ترسم ،مجالية  لوظيفة املوكلة إىل السينوغرافيا يف الشعرية الكالسيكية مهمةللقد كانت "   

ة دالالت األحداث اليت ميليها النص على اإلخراج ، و كانت املسرحية ، و ما تقدمه ـبالزخرف

الشعراء  العطضلزمان و مثل هذه الوظيفة تربز إمن وصف للشخوص ، و للمكان و ا

«�¤ȆǷȂȀǨǷ�śƥ�®Âƾū¦� ƢǤǳااملسرحيني بإخراج مسرحي ƾđ�Ƕē ، نص و النص الدرامي

1" العرض

املذهب الكالسيكي عليها أن تلتزم بأفكار و مبادئ ، و إرشادات املؤلف ، فعروض    

النص على ترمجة يقتصر دوره على ستعمال اخليال ، و إمنا او ليس للمخرج أي صالحية يف 

حتمت على املخرج الرجوع إىل النص الدرامي ،ة ضحم كالسيكية خشبة املسرح ، مببادئ  

تتقلص يف املخرج  صالحياتوهذا ما جعل  ،لفملؤ اها اليت وظع شاداتبكل اإلر  ذلألخ

السينوغرافيا الرومانسية اليت  رد فعل على مبادئ هذه املدرسة ظهرتو ك، بداع والتجديداإل

ذا كان إهتم كثريا بالذات ، و الوجدان و العاطفة ، ات باملذهب الرومانسي ، و الذي قرتنإ"

  92ص  2001، 1عبدالرحمن بن زيدان ، التجريب في النقد والدراما منشورات الزمن ط 2
93عبد الرحمن بن زيدان ، التجريب في النقد والدراما م س ص 1
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حرتام السينوغرافيا إىل جانب أجواء الطبيعة من خالل را يف هذه اضالديكور التارخيي حا

1 "داث و توظيف مناظر املاضيــالدقة التارخيية يف سرد األح

كتسبت نظرة ا اليت ،املسرحية  ااملبالغة يف عروضهبضفاء اخليال إللقد سعت الرومانسية    

، و  هيــوسو م من أشهر فناين هذا املذهب ، فكتور هيجو ، و ألفرد"تشاؤمية ، مكتئبة 

تعاملها جاءت هذه املدرسة رافضة ملبادئ الكالسيكية حماولة تعويض  2"ونوليام كوب

ن قواعد حتللها م"بشكل واضح يف يف ذلك و سامهت فبالعاطفة  الين و تبديلهــالعق

نفعاالت ى املواضيع العاطفية و تأجيح اإلقيما خاصة علالكالسيكية الصارمة ، و أسبغت 

إن 3" ةــكية و أعطت أمهية مركزية للفرد ، و ميزته عن اجلماعييف املواقف الدراماتو املبالغة 

مبا جيول يف خاطره  من غموض  دراية ره األكثرعتباارد بتعامل املذهب الرومنسي مع الف

نتقاده للواقع ، فهو اة يف و عاطفته اجلياشياله خب ، مستعيناهاوتناقض حماوال شرحها وتفسري 

كثر  تعرضا هلذه  التناقضات هلذا وحزين يف تصويره للواقع املعاش لكونه األ،  دائما متشائم

  .منطويا على نفسه  وحساسا يف تعامالته دائما جنده 

  نقل الواقعلستعمال السينوغرافيا الواقعية اكل بلزاك و ستاندل و فلوبري جاء "مبجيء  

53، م،س صجميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية 1

54جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ،م،ن ص2

، عمان ص 2010، 1عقيل مهدي يوسف، أقنعة الحداثة ، دراسة تحليلية في تاريخ الفن المعاصر ، دار دجلة للنشر و التوزيع ، ط3

28
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هذا املذهب ركض  1" يهام بالواقعيةاإلا نوع من الفنية و اجلمالية و بطريقة غري مباشرة ، فيه

تكوين عمارة "عتماد على اال حماوالمبعايري فنية مجالية  وراء التصوير احلريف للواقع ، و لكن

املنظر و عالقات اخلطوط و الشكل ، و اللون ، و ذلك لتمثيل فكرة هلا طابع متكامل بدال 

تقاء ما يقدمه من مواضيع ناهو حياول ف 2" من جمرد تسجيل املظهر اخلارجي لألشياء الطبيعية

  .على خشبة املسرح ممسرحاشكال فنيا  ،  و إعطائها

 ا عتمداأنطوان تبىن هذا النوع من العروض إذ  الفسكي و أندريهتنسلقد سعى كل من س    

املسرح "ستعمال ا هذا  راجع إىلة و ضة حميسرحية على سينوغرافيا طبيعامل ايف عروضهم

رن التاسع عشر كل ما هو طبيعي للحفاظ على حقيقته الواقعية فقد كان الطبيعي يف الق

طبيعة ، و يشعل احلرائق و يصيب املاء كما حيدث يف الر مثال حلم اجلزار كما يف ضيستح

تكاد تكون  سينوغرافيا حتاكي الواقع حمكاتا لقد حاول املذهب الطبيعي تبين  3" الطبيعة

ق و تعرب عن كل ـجلعل العرض املسرحي حيمل رؤى تتواف،توغرافية ، دون تبديل أو تغيريو ف

  .إخل... ما هو طبيعي من أزياء ، ديكور ، و موسيقى 

ÀƢǯ�ǺǷ�½ƢǼǿ�Ǻǰȇ�Ń�Â�ŚǐǬƥ�ǆا"  Ȉǳ��ǺǷǄǳ�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ƨđƢǌŭ¦�Â�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�©ǂǸƬǇ

54جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص1

 53صن م،ن ي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، جميل حمداو  2

53م،ن صجميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، 3
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  يعارضها بل كان الكل يسايرها و حتما سوف ختضع لسنن احلياة بأن ترفض بعد أن مل 

خر آو بالتدريج الكثري من الكتاب و النقاد هذا الفهم لتعلو صيحات متنوعة تنشد شيئا 

1" غريها ما يرى يف احلياة

ه ادئكريج ليأيت مبب  غوردن دواردل من هذه املواضيع مهدت الطريق إلو املل إن هذا السؤم    

و ،وزــــحلركات و الرمها باإيادال بي مستعة و الساخطة على كل ما هو طبيعي واقـــالرمزي

ىل ىل العرش و اخليمة إإ رمزية مثال يرمز اكسسوار الكرسيو السنن ال"ت شارااإل

الركح باعتبارهلا عالمات  ة و حتضري مكونات املسرح فوقـــىل الغابإحتيل الشجرة و ,احلرب

و  الكتل و مركبة على مستوى األلوان و اخلطوط و األشكال و حالية جمردة بسيطةرمزية إ

2" اء و اإلضاءة و املاكياجـاألزي

عناصر ب رد غوردن كريج جلعل خشبة املسرح معبأةدوالقد سعى الرمزيون و باألخص إ    

وهذا  ,و شفرات رمزية من أجل صناعة عرض مسرحي متكامل املفردات,حمقونة بدالالت 

  .ةــبتعريته من كل صبغة واقعية أو طبيع

  من"ذهب الرمزي و تعد مسرحياته منوذجا للرمز فهي و يعترب ميرتلنك من رواد امل  

، 1أحمد أمل ، نظرية  فن االخراج المسرحي ، دراسة في اشكالية  المفهوم ، مطبعة دار النشر المغربية ، الدرار البيضاء ،ط1

38، ص 2009

56لى السينوغرافيا المسرحية ، م،س صجميل حمداوي ، مدخل ا2
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عتمادا كبريا على اإليقاع و اإلضاءة إلبراز حلظات إخراجا فهي تعتمد إأصعب املسرحيات 

رى إن عتماد أو باألح 1" ة و الظالل املوجبة اليت تساعد على جتسيد املعاينــالصمت البليغ

شكل صورة بصرية مرئية ، تقوم على  اشتغال الرمزيون على صناعة احلدث املسرحي على

من عروضهم املسرحية جعلت  وحيةŭ¦�ƾǈŪ¦�ŚƥƢǠƫ�Â�ƢŮȐǛ�Â�ƢĔ¦ȂǳƘƥو اإلضاءة  ،اإليقاع

ألحالم و العصبة اجلنونية و ا"عن  اه مغاير تعرب به السريالية بإجتلتأيتخراج ،صعبة اإل

املذهب السريايل ، توظيف لقد حاول  2" كناه  الباطن العميقستاالالشعور و اهلذيان و 

و هذا ناجم عن خملفات احلرب ة من اجلنون ألعمال املسرحية الغريبة ، القريبنوع من ا

بعروضهم هذه حاولوا حتضريهم نفسيا مبشاهد قاسية  ǶȀǧ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯƘƫ�Â��ƨالعاملي

طالق ية إىل إوهلذا تدعو السريال"مرعبة ، ليصبحوا أكثر صالبة و قوة ملواجهة أضرار احلرب

ت معينة ،وترى أن ذلك كفيل يابقواعد وغا هو عدم تقييد،العنان للفكر و الذهن متاما 

لية املفروضة عليه لقد جعل و إعادة  احلركة الذاتية احلرة بتخليص الذهن من مجيع األمناط اآل

3" إىل النفس

ƾƥ�ŚƦǠƬǳ¦Â�½ǂƸƬǳ¦�ƢĔƢǰǷƜƥÂ�ǂ̈Ʒ�ǆ السريياليون لقد جعل      ǨǼǳ¦�¦ǀǿ�Â��®ȂȈǫ�ÀÂ

إلتجأت إىل السخرية ، من "ار خياله للتحرر من القيود املفروضة عليه ، هلذا ـضبإستخ

 29ص  1994) مكتبة االسرة(نهاد صليحة، المدارس االخراجية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب مهرجان القاهرة 1

56جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م س ص 2

61نهاد صليحة، المدارس االخراجية، م س ص 3
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ستعملت اخليال ،و الشخصيات املضحكة و املناظر املخيفة ، بعد أن إاألفكار اجلدية ، و 

   اقتلعت اإلنسان من واقعه املألوف لتدخله يف قوالب غريبة مشينة مل تتعودها العني 

بتوظيفه ملختلف ,لقد حاول املذهب السرييايل ، ختليص املسرح ، من العقالنية 1" لبشريةا

م ، و هذا إلدخال املتفرج ــهكبالسخرية و التنا لوفة مستعيأاملغري ية ــالعصب األفكار اجلنونية

م ،ون األحالمد ـــعامل حاش"�ÀƢȇǀŮ¦Â���¿ȐƷȋƢƥ�ń¤�ǾǠǧ®�¾ÂƢŢ�ƢĔƘǯ�Â يء مليف عامل

ور ــادي و يتصدر الالشعـاحليايت الع اجلنون و املتاهات ، حيث يضمحل دور العقل و املنطق

2�Ƣǿ®¦Â°�ȄǴǟ�ƪ" و احللم  ǸƬƷ�ƨȈǬǘǼǷȐǳ¦���ƨȇȂǓȂǨǳ¦�ƢēȐǷƢǠƫ�Â�ƨȈǳƢȇǂǈǳ¦ستعمال ا

ēƢȀƳȂƬǳ�ƨǷ®Ƣƻ�ÀȂǰƫ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�Ǧ ȈǛȂƫÂم ، و رؤاهم اإلخراجية مبناظر متيل إىل حد كبري ـ

و تصوير  ىل ما وراء الواقع ، الواقع إ ىو اليت تتخط"، جنونية د حاملة و لكن بأبعا للبساطة

الباطنية ، و الغرائزية ،و تتميز املناظر أيضا  اتور الفردي ، قصد التنفيس عن املكبوتالالشع

، حاول 3" مطلقة ستخدام الرسم احلديث حبريةاكوين باع و التـبألوان كثرية تعتمد على اإليق

هم الباطنية ، وغرائز  ¦ǶēƢƫȂƦǰǷ�ǽ±ǂǨƫ�ƢǷ�ǪǧÂ���ƨȈƷǂǈŭ د املذهب السريايل صناعة مناظرروا

و تأثري يف نفس املتلقي و هذا ما جعلهم  حماولني ترمجتها بإستعمال ألوان متعددة ذات إيقاع

تكوين كثري من املناظر املسرحية جاعلني الديكور يف حالة حركة عن طريق "يبحثون وراء  

56خل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س صجميل حمداوي ، مد1

32عقيل مهدي يوسف، أقنعة الحداثة ، م س ص 2

56جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص3
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عن التشكيالت اجلمالية ، و كانت هذه اخلطوط واأللوان ، بطريقة زخرفية تعرب تشكيل

ة للقلق و التوتر الذي يسود جمتمعنا كما كان املذهب بعيدا كل البعد عن الصدق آالنزعة مر 

حاسيس الداخلية للمتفرج على شكل مناظر و األلقد حاول السرياليون ترمجة  1" البصري

يعرف بالتطهري ، مؤمنني بقدرة املسرح على غسل أدمغتهم ونفوسهم قد سعوا إىل حتقيق ما 

كستري و إ رون ، و إلكسندرتاي لكسندرأمن أشهر فناين هذا املذهب ."من القلق و التوتر

ريب إىل والدة ات يف املسرح الغدت هذه التيارات ، و التناقضلقد ساع،2" أسرتوفسكي

ƨǳÂƢŰ�̈®ƾǠƬŭ¦�ƢēƢǿƢšلقو هلذه االتكعيبية و جاءت كتيار معارض  Ɯƥ�ƾǟ¦  معطيات " حترير

�ƢēƢǫȐǟ�Ƥ إحالتهاالتجربة من األبعاد الثالثة و  ǈƷ�¾ƾǠƬƫ�Â�̧ °ƢǐƬƫ�©ƢȇȂƬǈǷ�ń¤

ي ميتد إىل  الواقع املباشر للعمل الفين ، سواء كان حائطا  ذ، حبيث يتم الصراع ال ةتشابكامل

3" ركة الفنية الداخلية للعملكون مبثابة احليو  ..ا يف مسرحر هو خلف لوحة أو مج

عتمدت على املنهج العلمي يف أعماهلا الفنية مركزة على العقل ، اونفهم أن التكعيبة     

�ƢĔȋ�Ãǂƻȋ¦�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�œȈǠǰƬǳ¦�Ƥ ǿǀŭ¦�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�ǄȈǸƬƫ�¦ǀđÂ�ǪǘǼŭ¦Â

ا أن الفنان التكعييب البد أن الرؤى النظرية النسبية ويعين هذو على تعدد املستويات " وم تق

و ،صرةقيقة األشياء ، حيث أن احلواس خادعة و قاحيعتمد على عقله يف البحث عن 

57-56جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص1

57جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،ن ص2

94نهاد صليحة، المدارس االخراجية، م س ص 3
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و ،ن مستويات الواقع ات خمتلفة حىت يتضح له أكرب قدر مضرورية رؤية الشيء من منظور 

1"أي شيء يف كليته ، و مشوليتهضرورة تصوير 

العقل  تعترب اواس و تراها خادعة ، لذلك ال تثق يف احلنفهم من هذا أن املدرسة التكعيبية 

ختلفت املنظورات ابقدر ما تعددت الرؤى و  اليقني احلقيقة و ىل إالوحيد للوصول  هو السبيل 

  .لتصبح للواقع مستويات متعددة

     للتحليل اهلندسي "�¢�Ǟǔţ�ƢĔو يرى مجيل محداوي يف سينوغرافيا املذهب التكعييب    

     ل الكوالج أي خلط اللوحة الفنية بقصاصات الصحف و اللوف و القماش ستعمااو 

سلطة  إن ترجيح 2" كتمال اللوحة التشكيلية يف مسارها اجلمايلا و ورق احلائط  و عدم 

اء مجالية فل إىل اهلندسة ، حماولني إضيالعقل و املنطق ، جعلت مناظر املذهب التكعييب  مت

  .ف أو القماش و هذا لتبدو اللوحة أكثر منطقيةـــيف إدخال قصاصات من الصح

ست شخصيات تبحث عن " و مسرحية  ثال عن التوجه التكعييب برياندللوو أكثر م    

فيها بصورة مباشرة حنو التكعيبية ، فهو أوال يسميها مسرحية يف طور التأليف  هجو مؤلف يت

57جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص1

57جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص2
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ا إمكانية التغيري املستمر هي كأي عمل فين تكعييب حتوي عنصر فأي مل تكتمل بعد ، إذن 

ȆƟƢĔȐǳ¦.....

و ،ارع ــتعددة تتصمستويات م رح إىلـلواقع املقدم على خشبة املسا ثبرياندللو ينفجند و  

«�ـــتتالح ƾđ�Ƕاجلدار الومهي  ا كسرو نينفهم أن التكعيبي 1" ربط تلك املستويات باملتفرج

أحد  هات العرض معتربينا األخري مبجريفرج ، حماولني ربط هذيفصل بني العرض و املت الذي

املسرحية هلذا حداث األجمريات  والينفصل عن حلدث الدرامي ، ة  يف ااألطراف الفاعل

 هتمام منصبا على الرسم و حىت يتمكن يكون اإل"ثنني اعلى شيئني  نصب اهتمام التكعيبنيا

أيضا يف ه أدولف أبيا بو هذا ما جاء  2" يف التكوين العام يتذوق االنسجام املشاهد أن 

عليها كل ما هو جديد و خالق هلذا  ه مع عناصر العرض املختلفة حماوال إضفاءتعامل

عامل سحري يولد من أنصاف ظالل و خياالت ختتلف منها اإلضاءة رموزا  أبيا املسرح عند"

امل د تكون واضحة املعتكاد معامل التجدي 3" بط اإليقاعضاو تقوم املوسيقى فيها ، بدور 

�ƨǨǐƥ�¬ǂǈŭ¦�Â�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǺǨǴǳ�ƾȇƾƳ�¿ȂȀǨǷ� Ƣǘǟ¤�¦ǀđ�¾ÂƢƷ�ƾǫ�Â���Ƣيف أعمال أبي

  .خاصة 

99نهاد صليحة، المدارس االخراجية، م س ص1

.159الفكري بدون طبعة ، دون تاريخ ، ص حسن محمد حسن ، مذاهب الفن المعاصر ، مركز الشارقة لإلبداع 2

  79القاهرة ص  1998سعد أردش المخرج في المسرح المعاصر ، عالم المعرفة 3
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و الديكور عنده تصور فلسفي ينبع من عنصرين تشكيليني النور و الظل و الكتل "   

التكعيبية اليت تكون مستويات رأسية يف فراغ فلكي يعطي حركة املمثل فرصة أكرب للتطور 

ك على أرضية مسطحة ، بل داخل تركيب من سالمل و الرباتيكابالت ال يتحر أجيب 

ىل التصوير ، و لكن من خالل درجات اللون إالتكعيبية و املنحدرات فهو بذلك يلجأ 

و ،الواحد دون أن يتجاوز ذلك تصوير وحدات زخرفية و هو ما عرب عنه باللعب بالظل 

عتمد أيضا على تصوير ايكها يف الفراغ و م الكتلة و حتر يا على نظابلقد اعتمد أ 1" النور

ليمنح  ، حماوال تشكيل فضاء سحري دقيق املناظر بالتالعب يف درجات األلوان و الظالل 

اليت مهدت "كما ال ننسى جهود بول سيزان ، و أعماله ملمثل حبركاته فرصا أكرب لإلبداع ،ا

مت على فكرة جتزيئية خر لوالدة التكعيبية ، بوصفها مدرسة تشكيلية قاآبشكل أو ب

ىل إره ، هذه املدرسة تنسب فعليا ساملساحات البصرية تشكيالت هندسية ذات خطوط منك

2"بيكاسو ، و الفنان جورج براك الفنان بابلو

    جتاهات الفنية للتعامل مع السينوغرافيا كمصطلح لقد سعت كل من هذه التيارات و اإل

�Â�ƨǏƢŬ¦�ǶēƢǸǐƥ�ǞǓÂ�śǳÂƢŰ�Ǻǧ�Â توجههم الفكري على مكونات العرض املسرحي  

ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨǳƢǠǧ�©ƢȈǻƢǰǷ¤�Ǯ ǴƬŤ�ƢȀǴǠƳ�ƢǷ���ƢēƢȈǼǬƫ�Ŀ�̧ȂǼƫ�Â� ¦ǂººƯ�ƢȀƦǈǯ¢�ƢǷ�¦ǀǿ

58جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص1
238عبد الرزاق معاذ ، حسام ديبس وزيت، السينوغرافيا في المسرح القرن العشرين ، م س ص 2
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�µ ǂǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ƢēƢǫȐǠƥ�ƨȈǳƢŦاملسرحـــي.  

  :يا ـــجماليات عناصر السينوغراف

 :مثل باعتباره حلقة الوصلالم)1

لفاعلة يف تشكيل العرض بإعتباره روح و حمرك هذا العرض يعد املمثل من أكثر العناصر ا

فاحلركات اليت يؤديها هي قراءات حقيقية تنم عنها ما حياول يف دواخل الشخصية من "

Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�ŐǠƫ�ǲưǸŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǯǂū¦�À¢�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶȀǨǻ�Â°�1" رضــأفكار يف الع

و الذي يشغل الفضاء، املمثل هو،رج مثيلها وفق رؤى املخالشخصية املكنونة اليت يقوم بت

اجلسدية  يسعى املمثل بطاقاته2،" فاملمثل يعد أقوى عنصر حي يف الفراغ"يتحرك فيه و ميأله 

بذلك تنويعا يف املشاهدة و يساهم يف تفعيل  ققكرية خلدمة العرض املسرحي ،و حيو الف

قدسة و إمكانيات التعبري فأسرار الطاقة احليوية الكونية امل"كيا ياألحداث تفعيال دينام

و إمكانية  تقدمي العرض يف فضاء ة يف اجلسد اإلنساين و مع غياب اللغة املنطوقة ، نز املكت

 املوضوع و صار بإمكان املتفرجاإلنساين خيتزن املكان و الزمان عار متاما ، أصبح اجلسد 

 ربيراا و تـقناعبح أكثر اللغات ، إفاجلسد أص 3" اجلسد سغري العادي أن يستمع إىل مه

98عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص سمير  1

145باميال هاورد، ماهي السينوغرافيا ، م س ص 2

98سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي، م س ص 3
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ت نتمكن من التعرف على جمريات األحداث و ءاو اإلجيا ماءات ،ـاحلركات و االيفبواسطة 

سد مع متزاج لغة اجلابإستطاعة املمثل التغيري يف جمرى احلدث إذا استعان حبركة جسده إن 

مصممي املشاهد لذلك وجب على  ومقنعة,بصرية ناطقة صورةلغة السينوغرافيا يشكل 

ىل إإبداء رغبتهم يف الذهاب  Ŀ�ÀÂƾǐǬȇ�ǶĔȋ" و حذر  ،املفردات بدقة امل مع هذهالتع

فمهمة السينوغرايف املالبس خللق صورة مسرحية جذابة ما هو أبعد من تصميم األماكن و 

ختاذ القرارات السليمة اليت تؤيت ا�Â�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�ŉȂǬƫ�Â�śǴưǸŭ¦�Ǟــهي إجياد وسيلة للتواصل م

1"دة و متماسكةــنتيجة موح

مؤثث ، و كل حركة  فضاءنسجام يف حركة املمثل داخل حداث اإلإفعلى السينوغراف     

لتصحيح و تقومي األخطاء و يرى موجود  جيب أن تكون مدروسة و دقيقة ،فهو

شيء إذ ب احلياة احلقيقية ليست من الفن أن احلياة على خشبة املسرح غري"سالفسكي انيست

على اخليال و الفن املسرحي يعتمد على خيال املؤلف ، كما يعتمد على أن الفن يعتمد 

فمصري العرض املسرحي مرهون مبدى تكاثف جهود املخرج مع  2" و املمثل،خيال املخرج 

من أقوى العناصر الفاعلة يف تشكيل العرض يعد  واحد منهم كل جهود املمثل ، ألن  

  .املسرحي

146-145باميال هاورد، ماهي السينوغرافيا ، م س ص 1

 35ص  2012سلمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، دار الصادق الثقافية الطبعة األولى أحمد  2
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بوصفه صانع الفعل الدرامي يف العرض املسرحي من أجل "هتم باملمثل اأما أبيا فقد     

، و يرى أبيا أن عناصر 1" ذلك دعا أن تكون عناصر العرض كافة يف خدمة املمثل

السينوغرافيا توظف من أجل خدمة املمثل ، و صنع جو مالئم لكي يظهر بوضوح للمتلقي 

ورة تتابعية يف عني املتلقي فحركة املمثل ختلق ص."باملناظر أو الديكوراتذهنه شعل نو ال ي

يل الصورة أي للحركة معاين يف تشك 2" ةــفلكل حركة يؤديها هلا مدلوهلا و صيغتها الصوري

فهو يعرب   هلا معىن وداللةداخل الفضاء،املمثل  Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨȈǠǓÂ او حركةاملرئية ، و لكل 

رجة األوىل و ختدم حبركاته ، و متوضعه على اخلشبة عن أفكار و مواقف ختدم العرض بالد

الشخصية اليت يؤديها بالدرجة الثانية و بطبيعة احلال تدعم جهوده األجزاء األخرى املنشطة 

سها عند نلتميف جمال الرسم و التصوير و من املمكن أن "للعرض فالتطور الذي حصل 

تأسس  ية تفعيل اللوين و القواعد النظرياإلنطباعات و الفنانني الذين كانت هلم إهتمامات بال

ودات و عناصر ـكل املوج"جعل املمثل جبسده و حركاته واحدة لتحديد الفضاء و  3" وقفها

العرض املسرحي أو مكان العرض املختار و هو الناطق الزمين و التارخيي و الشكل هلا أي 

ية مكوناته لذا كان املمثل حامل العالمة الرئيسيف حركته اجلغرافية و توزيع  مبعىن أخر هواحلر

 43م س ص  اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ،أحمد سلمات عطية ،1
101سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص 2
2013يا التعبير في تشكيل ما بعد الحداثة ، دار الرضوان للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى أالء علي عبود الحاتمي تكنولوج 3

  .97ص 



داللة السينوغرافيا في العرض المسرحي                        الفصـل االول  

44

يف العروض املسرحية بال إستثناء و بالتايل فإن حركاته هي اليت توحي بالفضاءات من خالل 

1" االستعاري الرمزي ألنساق العالمات األخرىاالستبدال 

كيا منتجا لعالمات أيقونته ، يفاجلسد و احلركة تعرب عن صاحبها فعليه أن يكون دينام

وتصورات لتحمل رؤى  داها املتطوقة بل تتعية تنافس اللغة تسعى وراء صناعة لغة بصر 

  .متعددة 

و العنصر الذي حيتل العنصر األكرب يف العرض هو املمثل بوصفه كتلة سينوغرافيا مندجمة " 

العناصر اليت تشاركه لبقية سنوغرافيا و حمركا  مع باقي عناصر العرض املسرحي خالقا فضاءا

و انسجاما مع العناصر األخرى من أزياء و ما غو على املمثل أن خيلق تنا،2" يف العرض

  .مكياج و ديكور موسيقي لتجسيد صورة بصرية و مجالية فنية

�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�Ʈ ƯƘǷ� Ƣǔǧ�Ŀ�ƾǈš �ƢĔȋ�ƨǻ±¦ȂƬǷ�Â�ƨǬȈǫ®�ÀȂǰƫ�À¢�ǲưǸŭ¦�ƨǯǂƷ�ȄǴǟ�Â

ليكونوا وحدة هارمونية من أجل خدمة العرض املسرحي و صياغة تصورات مجالية و فنية 

  .الدرامي للعمل

، 1سامي الخضاري سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي ، دار الرضوان للنشر و التوزسع ، ط1

.111،ص2014
 102المسرحي اإليمائي م س ص  سمير عبد المنعم القاسمي، جماليات السينوغرافيا العرض2
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"�ÀƢǯ�ȐǏ¦ȂƬǷ�Â���¦®ƾƴƬǷ���ƢȀƠǫ¦ǂǗ�Â�ƢēƢǿƢš ¦�Â�ǲȈưǸƬǳ¦�² °¦ƾŠ�ÄǂǜǼǳ¦�ǾȈǟÂ�ÀƢǯ�ƢǸǴǰǧ

1" منيزه األدائي و كان حضوره املتميز

م ، و اجلد ، و اإلجتهاد ، و التعرف على خمتلف املدارس التمثيلية ليزيد على املمثل  التعل

مارسة مع التعليم يولدان طاقات تاز ألن املمن وعيه من جهة و يطور مهاراته كممثل مم

  .حضور الفت لإلنتباهو 

  التمثيلية  جتاهات ليجد فيها ما يكمل قدراتهع مبختلف اإلبلذلك وجب على كل ممثل التش

  :يـــالفضاء المسرح

من أكثر العناصر  األخرى يعترب املكان الذي يضم كل من املمثل ، و املناظر و املكونات

حتوائه على خمتلف التجهيزات اليت ترتبط إله يف العرض املسرحي و كذا تعقيدا لضرورت

  .بإمكانية حتقيق املناظر املسرحية و أداء دورها يف العرض املسرحي

يف كتابه املساحة اخلالية قائلة أن غرس عمود "هلتون بلسان بيرتبروك  نو تعرب جوليا    

و نفهم أن 2" كان العرض املسرحيخشيب ، يف األرض يستطيع أن حيول مساحة ما إىل م

هذا العمود بإمكانه خلق حدا فاصال بني مكان التمثيل ، و املكان املخصص للجمهور ، 

2004أبو الحسن عبد الحميد سالم ، فنون العرض المسرحي و مناهج البحث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر بدون طبعة 1

 122ص ) مصر(اإلسكندرية 
37جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2
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مكنة و تضع الفوارق يف للعرض ، إذ اعتمد على فواصل حتدد األ اصاحليكون فأي مكان 

  .بني مكان العرض ومكان املشاهدة  املساحات

ثري من اإلقرتاحات و الرؤى و التنظريات ، على مستوى لقد مر الفضاء املسرحي بالك"   

ار ، و الشكل بغية حتقيق التجديدات املطلوبة يف العرض املسرحي على وفق املتغريات ـاملعم

1" الزمنية يف كل حني من تقدم و تطور ركب اإلنسانية

و تغريات  ,داتــــفالفضاء حاله حال العناصر املكونة للعرض املسرحي طرأت عليه عدة جتدي

من حيث املعمار و هذا إلثراء اللغة  امن التطور الذي مس املسرح خصوص ، و استفاد

الوسائل ، و مفردات لغة فضاء بصري "البصرية اليت سامهت يف تصويرها جمموعة من 

2" جديدة

كانا جاهزا لتحقيق و طبيعة الفضاء املسرحي يتحقق مبختلف العناصر املتناثرة فيه ، جلعله م

  .املشبع مبفردات متجانسة  لفعل الدراميا

مع تبلور الكثري من املفاهيم املسرحية ومنها بالدرجة األساس ، ظهور املخرج و ترسخ "

سلطته يف العرض املسرحي احلديث ، و كذلك ظهور مصمم السينوغرافيا حيث بدأ التفنن 

 44افيا في العرض المسرحي م س ص جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغر 1

100أالء علي عبود الحاتمي تكنولوجيا التعبير ما بعد الحداثة ، م س ص 2
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حية الشكل التقدمي و التجريب يف شكل فضاء العرض من ناحية املعمار تارة و من نا

ملسرحي لفضاء اان املخرج ، و مصمم السينوغرافيا ، لقد أعطى كل م1"اجلمايل تارة أخرى

تقنية فنية من جهة أخرى فالتيارات املسرحية و العروض  ةنظرة مجالية من جهة و بصم

بشكل أو بأخر ظهور شكل جديد لفضاء يضم جتهيزات خمتلفة ، حتمل  مهدت املختلفة ،

  .جتسد على شكل فرحة ليتمكن املتلقي من ادراكها للمخرج  و رؤى متعددة أفكار 

"ē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ǲǰǌƫ�ȏ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀǿ�À¤�ȏ�Â���ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ǺǷ�¦ ǄƳ�Ƣكسب هذا ت

" ستخدامهاإعد املتقعرة اليت حتكم ، و تنظم املعىن إال حني يدرك املتفرج وظيفتها و القوا

العناصر ، فإن مل توظف دى استعاب املتفرج هلذه مبقى مرهونا يد الفضاء املسرحي يبفتحد2

تسعى   ، و دقيقة ال تستطيع هذه املفردات اإلشارة إىل هذا الفضاء,ة يدبطريقة ج

السينوغرافيا املسرحية إلعطاء صورة واضحة للمكان ، ألن أول شيء يظهر للمتلقي هو 

ي ، ــي هو أول عنصر يواجه املتلقــسرحالفضاء امل"الفضاء و هذا ما أكد عليه مجيل محداوي 

 ا و تعين بالفضاء كل ماــوبشكلها مجالييؤثث الفرجة أو يبلورها فنيا ،  و بالتايل فهو الذي

، فالفضاء املسرحي 1"واء و ظاللـور و أجــيؤطر اخلشبة املسرحية من السينوغرافيا ، و ديك

45جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا  م س ص 1

38جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2

09م،س صجميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، 1
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اليت تنبثق منها دالالت و إحياءات  يتحد مع خمتلف عناصر العرض املسرحي لتجسيد الفرجة

  .اليت تساعد يف تفعيل احلدث الدرامي

�ƢĔƜǧ�ǾȈǴǟ�Â�¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�¼Ȃǧ� Ƣǔǧ�ǪǴخل " قائلة و يف هذا السياق تعرب باميال هاورد     

أكثر من جمرد لوحة خلفية للممثلني كما هو احلال دائما يف الرقص و السينوغرافيا عمل غري  

2" خل املمثل يف فضاء التمثيل و يلتحم باجلمهورائما حني يددكامل 

كشف على ييق الفرجة فهي حباجة إىل املمثل فالسينوغرافيا لوحدها عاجرة على حتق   

�ǾƫƢǯǂƷ�Â�ǾƫƢǐǫǂƥ�ƢēƢǻȂǰǷليحدث تفاعال مع اجلمهور بدقة  داخل فضاء جمهز.  

مهرجان يكفي أن إلقامة ":للفضاء معربا عن ذلك قائال ون جاك روسو وصفا أخروجل   

تزرع وسط ميدان عمودا مكلال بالزهور و جتمع الناس حوله و من األفضل أيضا أن حتول 

جديد من الفضاء الذي خيرج عن العلبة  هنا نلتمس نوع 3" النظارة إىل موضوع الفرجة

ك املتلقي يف العمل املسرحي لصنع األلفة و راى أي مكان على األرض حماوال إشليجسد عل

هلذا ة و الفرجة ـــلطاملا حقق هذا الفضاء املتع كل مقومات العرض املسرحي  بنيام اإلنسج

ل الفضاء الفارغ إىل قاعة أو املوسيقى اليت حتو  صوقة أو النتدرس السينوغرافيا الكلمة املنط"

و يظل الفراغ ميتا حىت يسكن فيه املمثلون و يصبحون  العنصر املتحرك لصورة  ع استما 

05باميال هاورد، ماهي السينوغرافيا ، م س ص 2

40جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 3
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رض ، و يتم تركيز التعاون بني ـح و يتشكل الفضاء ويتغري باملمثلني مع تطور العرـ ـخشبة املس

كي فناين املسرح من خالل رؤية املخرج و هذا يضفي حركته على الفضاء اخلايل و يشكله  

1."يفي مبتطلبات العمل

ء هم بذلك قدرات الفضا���ƨȈǿƢǼƬǷȐǳ¦�Ƣē°ƾǫÂǨǻر السينوغرافيا عناصالفهم اجليد ل وعند

  .ذه العناصرته هلخدم وما مدى التمثيلي 

ƨǯǂƷ�ǞǷ�̈¦±¦ȂǷ���̈ ƢǓ¤�Â�°Ȃǰȇ®�Â� Ƣǔǧ�ǺǷ�ƢēƢǻȂǰǷ�Â�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�ȄǠǈƫ

  ".ناطقة  له اىل السينوغرافياويوحت الفراغ حلة جديدة املمثل إىل إعطاء 

يا و ـرحومل يعد الفضاء جمرد جو يف داخله يتحرك أبطال الرواية و قد أصبح موضوعا مس

و مفاهيم مساحة املسرح املساحة املسرحية 2غالبا حل حمل املوضوعات التقليدية يف الدراما ،

"، و الفضاء املسرحي ، اخلارجي

سد فيه العمل جيكونه املكان الذي يف   التقليدي  لقد جتاوز الفضاء املسرحي مفهومه    

ارات و ـــشاإلفيا يف تكوين عناصر السينوغرامنافسة ليصل إىل حد بل تعداه الرامي ،

07-06باميال هاورد، ماهي السينوغرافيا ، م س ص 1

جيمس ميردوند ، الفضاء المسرحي ترجمة محمد سيد الحسين على يحيى حسن البدري ، مركز اللغات و الترجمة أكاديمية 2

 30ص  1996الفنون ، الطبعة الثانية 
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رمزية و يبقى الفضاء املسرحي هو األرضية اخلصبة اليت تنمو بداخلها األحداث الدالالت ال

  .رعــو ترتع

فتصور الفضاء "يساهم يف إجناز الفضاء املسرحي  وكما يسعى الديكور املسرحي ، بل

و   ة ـقات متثيلية و توصليع بالضرورة عالنباق الديكور بأشكال متنوعة ، تستاملسرحي أنس

مادية خمتلفة فهنا كنسق الديكور التصويري اللوحة املرسومة بدقة و األلوان متناسقة يف 

.1"لفية اخل

لغة كتسابه إل فأجزاء الديكور باستطاعتها تصوير فضاء مسرحي بأنساق و أشكال متعددة 

مفهوم واضح للفضاء املراد  سيميائية تساعد املخرج على حتديد األنساق و الفواصل إلعطاء

التعامل به ليتمكن املتفرج من تكوين أفكار مسبقة عما سيعرض أمامه فتجده متلهفا ملعرفة 

  .املزيد

فاجلمهور يف املسرح جيلس يف جتاور محيمي طوال العرض يف مقاعد ملتصقة عرضها  يف "    

مثلون معظم وقت العرض قضي املي¦�ȆǸȈǸū¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�°ȂȀǸŪ بكتاملتوسط بينما يش

مكانيا و نفسيا يف جمايل العالقات الشخصية و االجتماعية و رغم هذه املفارقة يتوحد 

أكرم اليوسف ، الفضاء المسرحي بين النص االجتماعي و االقتصادي و الدرامي ، دار مؤسسة رسالن للطباعة و النشر الطبعة 1

 103دمشق ص  2010األولى 
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ح ، يعد املسر 1" املمثلون و املتفرجون يف جمال العام ملساحة عامة هي املسرح الذي حيتويهم

تكوين ما وي خمتلف العقليات الكل جمرب على التفاعل لبفضاءه و صالته املكان الذي حي

 مع املتلقي مبختلف عقلياته هيعرف باحلميمية اليت جتمع بني العرض املسرحي مبختلف جتهيزات

  .خللق جسر للتواصل 

  :ور ـــالديك

ألن فاضح خطأو هذا واحالهلا حمل السينوغرافيا من الشائع تداول كلمة ديكور ، 

يف التعبري عن " يكور املشاركة من السينوغرافيا لقد استطاع الد ال يتجزأالديكور هو جزء

صمم مسرحية عرب مفردات قام بصياغتها و األحداث اليت ترمي إليها امل،األفكار 

هذا دليل واضح على إمكانية الديكور يف حتديد خمتلف املفاهيم ، و التعابري 2" السينوغرافيا

احلدث  ة و مساعدة خلدمةــالعرض املسرحي بواسطة عناصر تكميلييصبو إليها اليت 

  .املسرحي

و مدام املنظر املسرحي هو البيئة اليت ختتضن تقدمي العرض الدرامي من الناحية املكانية "  

ملشاعر و األحاسيس لدى املتلقي فالبد له أن يكون متميزا من حيث الشكل ، و حيرك ا

54-53جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 1

 .431بدون تاريخ ص  95ن النظرية و التطبيق ، مسرحية نزهة أنموذجا ، مجلة كلية األدب العدد زيد سالم سليمان ، السينوغرافيا بي2
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ها الديكور ة اليت حيملليو هنا نفهم املهمة التق 1" رض استثارته يف الصورة اليت يعرب عنهاغل

ا و هلذا ـو هي حماولة استفزاز شعور و إحساس املتلقي ليفهم الصورة املراد تصويرهعلى عاتقه

وجب مراعات الشكل و اللون و نوعية األثاث ليكون أكثر قربا لذهن و تصور املتلقي 

يف ديكور ناتج من اسناد املمثل و باقي العناصر " إلعطاءه طابع مجايل و ال يتحقق إال 

2" نييطة و كذلك إعطاء متعة فنية و راحة تبث يف نفوس املتلقياحمل

فجميع مكونات العرض املسرحي عليها أن تتالحم مع قطع الديكور إلدخال املتلقي يف 

  .و ملشاهدة األحداث بدون توتراجلنفسية متهد له  ةراح

نات التقنية هو من أهم املكو " : مجيل محداوي عن الديكور قائاليعرب و بسياق أخر     

اليت جتعل العرض الدرامي غنيا بالفرحة اجلمالية و قد يكون الديكور و وظيفتها عندما حتتويه 

3" و نشغله و حنركه دينامكيا

ه عندما يكون مفتقرا لدالالت و رموز و يتالحصو ترى الباحثة أن الديكور يفقد    

ن عيعجز الديكور املسرحي إحياءات متكنه من صنع لغة تضاف اىل اللغة البصرية و قد 

  أسيء توظيفه اتكوين هذه اللغة إذ

56جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 1

126سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص 2

.17، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س صجميل حمداوي  3
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ألخذ بعني األن كل شيء فوق اخلشبة ال يوظف اعتباطيا و على مصمم السينوغرافيا 

  .االعتبار وجود عيون تراقب كل كبرية و صغرية 

فالديكور هو من أولويات العرض املسرحي و من أكثر الدعائم ايل تساهم يف بلورة     

ضعه بطريقة أو خنمن تالعب يف مزاج املتلقي و ث الديامي أذية تغيري أو بأخرى تتمكن احلد

فاملنظر املسرحي يساهم يف اثارة " إذن ، لتفاعب إلثراء العرض املسرحيبأخرى لصنع ا

عاطفة املتلقي من خالل تفاعله مع األفكار و املقرتحات اليت أدت اىل ظهور صورة املنظر 

فهذه العالقة اليت جتمع كل من املتلقي و  1" ن جمموعة العناصر املكونة لهاملسرحي املتكون م

ه العالقة ذالديكور تنمو بتالحم جبهود املمثل مع باقي العناصر السينوغرافية جلعل ه

تربز السينوغرافيا الديكور بقيم مجالية يف استغالهلا لباقي العناصر " ذا احلميمية وعلى ه

املسرحي و تعمل على التعمق يف حتقيق التموضعات تارة مع  األخرى من مكونات العرض

.2"شكل الديكور و تارة مع مادة تكوين الديكور

مجالية فنية جيسدها على فضاء مواقف فعلى السينوغراف أن خيلق من أفكار املؤلف     

كسيسورات، بطريقة إيكور ، ضاءة ، و دإي خمتلف العناصر التعبريية ، من مالئم حيتو 

  .متناعمه منسجمة

57جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 1

126سمير عبد المنعم القاسمي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي ااإليمائي م س ص 2
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عامل االنسجام والتناغم "تتناسب وتتوافق مع قطع الديكور الذي جيب أن يتوفر على    

بني مفردات الثابتة و املتحركة يف إيقاع متوازن ومؤثر فاهلدف الوحيد و الرئيس للديكورات 

ثايل هو ساحة ر املاالنسجام و التناغم فالديكو  املسرحية هو التعبري عن التماسك و

.1"للحركات اإليقاعية

ƨȈƷǂǈŭ¦�ƢȀƬǨȈǛÂ�ƨȇ®ƘƬǳ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ȆǫƢƦǳ�¾ƢĐ¦�ǂǧȂȇ�À¢�ǾȈǴǟ�°Ȃǰȇƾǳ¦�À¢�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶȀǨǻ�Â و

�ÀȂǰȇ�¦ǀđ خادما للعرض املسرحي ، مبفرداته املتناغمة و أشكاله املتجانسة عليه أن يكون

زمان و مكان  عن  ته الكشفمعربا و موضحا ألحداث العرض املسرحي فهو بإستطاع

خراجية املخرج  وما متليه عليه رؤاه اإل توظيفه  وهذا يقوم بهاألحداث على حسب قدرات 

�À¦°ƾƳ�Â¢�©¦Â®ȋ¦�Â¢�ǞȈǷƢĐ¦�§°ƢǬȇ�À¢�Ŀ�¦ǂƷ�ȄǬƦȇ" فهو سيد العمل املسرحي هلذا 

ثلني أو الديكور عن طريق التالمس و اإللتصاق ليخفي جزءا من ممثل ثاين أو جمموعة مم

في يكون ذكيا يف التعامل مع أي أمر طارئ ف على املخرج أن 2" ديكور بطريقة الرتاكيب

بقطع الديكور إلخفاء العيوب وتدارك األخطاء وهذا للتحكم يف بعض املواقف يستعني 

  .و الفكريةالفنية بوحدته س دينامكية العرض دون املسا

 58رض المسرحي م س ص جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في الع1

1عقيل مهدي يوسف، متعة المسرح ، دراسة العلوم المسرح نظريا و تطبيقيا ، دار مكتبة لكندي للنشر و التوزيع الطبعة 2

 98األردن ص  2014
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ة بينه و بني العناصر األخرى وعلى حسب اذن مجال كل عنصر يف املنظر يتوقف على الصل"

استخدام املصمم هلا و كل عنصر من هذه العناصر يساعد على ظهور املنظر املسرحي 

قد استطاع الديكور أن خيلق عالقة هارمونية بينه وبني العناصر األخرى ،1" باملظهر الالئق

جمموعة من  يف صياغتها كمجالية املنظر املسرحي الذي اشرت  اليت هلا األثر الكبري يف خلق

جبهود املخرج و املصمم السينوغرافيا املتالمحة ألن امتزاج األفكار و  جتسدت  املفردات اليت

تعدد الرؤى يعطي العرض املسرحي مجاليات و تقنيات تساعد يف ادماج املتلقي يف مسار 

  .األحداث

ŮƢǰǋ¢�Â�ƢȀǷƢƴƷ¢Â�ƢĔ¦Ȃǳ¢�Â�Ƣǿ°Ȃǰȇƾƥ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǂǛƢǼŭ¦�ȄǴǟÂ ا أن ختضع لقانون

�ƢȀƦƫƢǯ�°Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ŐǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǐƦǳ¦�̈°ȂǐǴǳ�ƲȈǈǻ�ƨǯƢȈū�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦Â�¿Ƣƴǈǻȍ¦

2.و تقنية و خربة مصممها

127عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص 1

 128نوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص عبد المنعم القاسي، جماليات السي2
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  :اءــــاألزي

األزياء املسرحية تعين يف املاضي املالبس التارخيية اليت يرتديها املمثلون منذ انبثاق املسرح "

¦�ǀƻƘƫ�Ń���ȆǬȇǂǣȍ¦�Ŀ�ǲǐƫ�ƢĔ¢�ŘǠŠ�ƢȈǳƢƷ�Ǿƥ�» ŗǠǻ�Äǀǳ¦�ǲǷƢǰǳ¦�ƢǿƢǼǠǷ�ǆ ƥȐŭ

ǲǷƢǰǳ¦�ȆƷǂǈŭ¦� ƢǸƬǻȍ¦�ń¦�Ƣēȏȏ®�Â¢�ƢȀǴȈǐǨƫ"1

ن وعليه أوفيا للممثل ،  لصيقا و يعترب الزي من أكثر األنساق تداوال يف املسرح ألنه يبقى

  .طبيعتها الدراميةيتعاون كل منهما مع السينوغرافيا إلظهار كل ما يتعلق بالشخصية و 

"ǘƫ�®Ƣǰƫ�ƢĔ¢�ǲƥ�¬ǂǈŭ¦�Ŀ�ƨȇǂǐƦǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�¿ƾǫ¢�ǺǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ǆ ƥȐŭ¦�ǲǠǳالعرض  ي علىغ

فميالد الزي املسرحي ارتبط مبيالد املسرح فحاله حال العناصر األخرى  2" املسرحي كلها

رحي استطاع الزي املس.طرأت عليه خمتلف التجديدات ليتجسد يف مفهومه و شكله احلايل

وظيفتني فإن للزي يف العرض "متعددة للعرض املسرحي و عليه  حياءاتإو تأويالت ، خلق

اح لشيء أخر  نتستويات فهو أثر و داللة أثر أو وظيفة رمزية و وظيفة تعبريية للرمز هنا م

وقد استطاع الزي اظهار ،3" و خفي و داللة لشيء أخر كما هو كامن و خفي أيضاكامن 

كمال الدين عبد ، اعالم و مصطلحات المسرح األروبي ، مراجعة إبراهيم حمادة قاموس منهجي لدراسة الفنون في الوطن 1

 762ص  2006، 1العربي ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر اإلسكندرية الطبعة 
06، ص2000، 1سرحي في النص المسرحي قضايا نقدية مركز اإلسكندرية للكتاب ، طنديم معال محمد ، في العرض الم2
-132ص  2013، 1حيدر جواد كاظم العميدي ، تأويل الزي في العرض المسرحي دار الرضوان للنشر و التوزيع ، الطبعة 3

133
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داللية بشكله و لونه و  ةشخصيات املخفية ، فهو اكتسب وظيفة رمزيو كشف دالالت ال

ه و ـــع حركاتيمج يف للممثل  صاحب الدائمامله فعليه أن يصمم بإتقان باعتباره اشقمنوعية 

  .أفعاله على اخلشبة

بتقدمي الشخصية تقدميا صامتا إذ صح هذا التعبري و للمتفرج يلتقط "ألن املالبس تقوم    

هنا األزياء إىل  حولفتت 1" اليت ترسلها مالبس املمثل و يعد تركيبها يف ذهنه مباشرةاإلشارة 

ة و تصبح بذلك نسق مسيائي و يف هذا السياق عرب الدكتور حيدر جواد كاظم ـــلغة بصري

الزي املسرحي نسق مسيلوجي يشتمل على جمموعة أنظمة متعددة نسق : "العميدي قائال

دالة متعددة ، تبدأ حركته من اخللق اإلبداعي لتصميمه اىل دالئلي معقد يضم طبقات 

.2" عرضه على فضاء املسرح و مث استقباله من قبل املتلقي

األسئلة و حياول ربط منط  ألن املتلقي عند رؤية لباس ممثل ما تتبادر يف ذهنه كما هائال من

هذا   معرفية لعالقة  تصرفات املمثل مع أحداث املسرحية ليرتسب يف ذهنه خلفيةو  اللباس

 صرييكسو املمثل إىل شكل تعبريي ب اللباس بالعمل الدرامي فالزي تعدى القماش الذي

  .لـــفاع

11نديم معال محمد ، في العرض المسرحي في النص المسرحي م س ص 1

133كاظم العميدي ، تأويل الزي في العرض المسرحي م س ص   حيدر جواد 2
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متتلكه األزياء يف أمهية حتديد و تأطري العرض املسرحي ، و من خالله تتم "فضال عما      

1" إليها مستواها الثقايفمعرفة جنسية مرتديه و الطبقة االجتماعية و االقتصادية اليت تنتمي 

ة و ــللمتلقي دالالت و عالمات تكشف طبيعة الشخصية من جه الزي تقدمي ةبإستطاع

 و عاطفة املتلقييستحظر طبيعة العرض املسرحي من جهة أخرى فالزي بأجزائه و ألوانه 

�ƢǸǨȈǯ�Ƣđ�Ƥبذلك تصبح  ǟȐƬȇ�Â�Ǿǳ�ƨǼȈǿ°لزي ء اورد عن مدلول أجزاهاشاء و تعرب باميال ي

شكل حيزا هاما يجزء من زي معني ملون بلون معني  فكل" :ةو ما تشكله من معاين قائل

ىل وظيفتها إي و ـجتماعي أو موقعها األيديولوجداخل أزياء الشخصية ليشري اىل موقعها اال

2" الدرامية

ما  اللون الكشف عن بامكان بالعرض ال ينفصالن أبدا ف ةفعالقة الزي بألوانه كعالقة الفكر 

Ƭǳ�ǽ°Ƣǰǧ¢�«ǂƼŭ¦�Ƣđ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ŐƬǠȇ�ȂȀǧ�ǾǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Ãǂƻȋ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�©Ǆƴǟعلى  صل

أو على األقل الكشف عن طابعها املوضوعي "مرتقبا أمامه  يبقى أكمل وجه للمتلقي الذي

و هو ما يعين إجالء جوهرها املستقل عن فعل التأويل فالتأويل هو تفاعل أزياء الشخصيات 

و بطبيعة احلال التأويل حباجة إىل  3" دية لألدوار مع عناصر العرض املسرحي األخرىاملؤ 

105سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص 1

145باميال هاورد، ماهي السينوغرافيا ، م س ص 2
137حيدر جواد كاظم العميدي ، تأويل الزي في العرض المسرحي م س ص 3
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مع بقية العناصر األخرى  الفه الزي املسرحي و تمستعينا هذه املدلوالت عن يكشف لمؤول 

.

املخرجني أمثال  من طرف العنصر إتضح استعماله الالفت لإلنتباه و نظرا ألمهية هذا     

ة و الطبيعة عمال على إعتماد الدقة ــاللذان مثال الواقعي"ستانيسالفسكس  ، ونساكس مينغ

التارخيية يف اختبار املالبس و االكسيسوار إضافة أن الزي يشكل عندها عنصرا مهما من 

، كما  أسلفنا الذكر أن 1" عناصر العرض املسرحي يف تفسري الفكرة األساسية للمسرحية

يح و تفسري ــلدورها توضزي املسرحي عت بصمتها على الوضاليت مست املسرح التغريات 

رتام فكرة حإا من و معتقد مصممه اليت البد هل,العالمات للمتلقي و كل زي مرتبط بفكر 

كما ال "و ترمجتها على شكل عرض يزخر بتقنيات متعددة ,جناحها إاملسرحية و العمل على 

عناصر الشكل األحرى ، فهو يشكل عن ل ز ىل الزي يف العرض املسرحي مبعإالنظر ميكن 

و عليه أن يوظف مع بقية العناصر فال ميكن ختيل ممثل بدون أزياء أو أزياء 2"تناغما معها

بدون ممثل فكل عنصر هو مكمل لألخر يدفع باحلدث الدرامي اىل التطور و االستمرار و 

املسرحية احلديثة  يف الدراسات"يدخل املتلقي يف جوهر الصورة البصرية لذلك  اعترب الزي 

كاظم العميدي ، األزياء المسرحية المضمونة و الداللة في العرض المسرحي التاريخي دار الرضوان للنشر و   حيدر جواد 1

 51-50ص  2013التوزيع الطبعة األولى ، 
 70داللة في العرض المسرحي م ن ص حيدرجواد كاظم العميدي ، األزياء المسرحية المضمونة و ال2
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وباستخدامه للغته اخلاصة ... له و أفكارها  رتديةللتمييز و قراءة الشخصية امل ة و وسيلةـلغ

1"يصل اىل املتلقي يف صوره اخباريات يقدمها له

ث يف نفسه أفكار ختتلف بة و يقو طن املتلقي بدون كلمات منفبمقدرة الزي خماطبة وجدا   

هو حسي ، سيميائي  مبا ليستبدل اوز الزي كل ما هو منطوقرؤية املخرج فقد جت بإختالف

  .تأويلي

منها جمموعة  بثقرئية كانت أم مسموعة عليها أن جتعل خشبة املسرح تنمكل هذه العناصر   

راءة و تفسري ملتلقي لطلما كان الطرف الفعال يف ق داتو الكو ,رات فالشو  ,من الدالالت

ألزياء من أكثر املواضيع تعقيدا ألنه يعتمد على و أضحى تصميم ا،هذه الصورة البصرية

فتصميم األزياء يعرف بأنه "ل و التعبري عن شخصية مرتدية ـالدقة و التنظيم ألنه بصدد متثي

و  ة زظائف منها املادي و اجلمايلد، يؤدي ععملية إضافة للعرض منها ابتكار عمل جديد 

رضه بإضافة شيء جديد مادي و معىن هذا عملية التصميم تعترب عمل مبتكر حيقق غ

و جتديدات  األخرى عليه أن يعتمد على ابتكارات فالتصميم حاله حال الفنون2"معنوي 

  .على العرض املسرحي  و إضافة كلما هو مجايل فين ختدم الزي املسرحي

70داللة في العرض المسرحي م س ص اء المسرحية المضمونة و الحيدرجواد كاظم العميدي ، األزي1
إيهاب فاضل أبو موسى ، تصميم األزياء ، و أسسه العلمية و الفنية المساهمة في بناء برامج الحاسب األلي ، دار الحسين 2

16، ص 2002للطباعة و النشر الطبعة الثانية ، 
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�ǞȈŦ�Ǻǟ�ŐǠƬǇ�ƢĔȋ�ǶǸǐŭ¦�ƨǧƢǬƯ�Â�ƨȇ¦°®�Ƥ ǴǘƬȇ�ƨȈǐƼǋ�ǲǰǳ�ǶƟȐŭ¦�ÄǄǳ¦�ǶȈǸǐƬǧ

ني و العالقات سواء داخلية أم خارجية فمهمة مصمم األزياء العمل على وضع روحه ــاملضام

داخل كل تصميم فجمالية الزي املسرحي تعطي للعرض املسرحي نكهة خاصة و على 

  مصمم األزياء حضور التدريبات 

هذه قاعدة عامة يف مسارح أوروبا و اهلدف من هذا احلضور هو تعرفه على احلركة " 

1"ية ، حىت يتناسب الزي لكل ممثل مع حركتهاملسرح

إن هذا احلضور اليومي للتدريبات املمثلني جيعل مصمم األزياء على دراية تامة بعمل املمثل 

فوات يف التصميم ألن الزي جيب عليه أن يوفر حماوال معاجلة مجيع األخطاء و اهلفوق اخلشبة 

ليت تصعد من جمرى األحداث و ال يكون الراحة للممثل عند قيامه حبركاته و رقصاته و ا

  .ضيقا ليصعب عليه األداء التمثيلي و يتسبب يف خطأ سيكلفه الكثري 

  :اءةـــاإلض

 665األروبي م س ص  كمال الدين عبد ، اعالم و مصطلحات المسرح1



داللة السينوغرافيا في العرض المسرحي                        الفصـل االول  

62

الوظيفة األوىل لإلضاءة املسرحية هي إضاءة املمثلني و إنارة مساحة العرض و على هذا "   

ابتة لإلضاءة هي التعليق املستوى ال يوجد فروق جوهرية بني اإلضاءة و الضوء و الوظيفة الث

على األحداث أو التدخل يف مسارها حىت تصبح عنصرا فاعال من عناصر األداء يف 

هذه الوظيفة الفعالة واليت دعمت العرض املسرحي من خالل تعليقها على  1"العرض

ذا هلاألحداث و الكشف عن خمتلف مكونات العرض املسرحي و قد قدم عصر النهضة 

 الشيء الكثري إذ حبلول الكهرباء ظهرت تقنيات جديدة و مبتكرة أثرتالعنصر التقين ، 

من املسرحي من جهة و ساعدت اإلضاءة على اكتساب إمكانيات جديدة العرض على

كانت اإلضاءة قد قطعت شوطا ال يستهان به " )النهضة(و حبلول هذا العصر  جهة ثانية 

ƢĔ¦ȂǳƘƥ�ƶȈƥƢǐŭ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ÀƢǰǧ�°ȂǘƬǳ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ  املختلفة و يف مرحلة متقدمة استخدمت

.2" الثريات متعددة الشموع

كثرية و يعود الفصل   تطوراتالت و و تحو ترى الباحثة أن اإلضاءة املسرحية تعرضت ل

ألدولف أبيا الذي اكتشف اإلمكانيات اجلمالية و الفنية هلذا العنصر التقين فمحاوالته 

هامة ومكنتها من إثراء العروض املسرحية  ما مكانة ة و التطبيقية أعطت لإلضاءة ـــالنظري

ها و من العناصر الرئيسية اليت اهتم مبراسلتها و تنظري " جعل ابيا  يشتغل عليها واعتربها 

149جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 1
16نديم معال محمد ، في المسرح م س ص 2
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وراء جند اإلضاءة  الىل إذا ما عدنا إاملسرح  ةــعدها من العناصر التشكيلية املهمة على خشب

 ȂǔǳƢƥ�¬ǂǈŭ¦�̈°Ƣǻ¤�Ƣđ�ƾǐǬƫ�ÀƢǯ"1املفاهيم  تصحيح  اإلضاءة  استطاعت ئ أبيامبج

أحد أبرز "، فهي بذلك تعد  فريد من نوعه، و متكنت من خلق جو شاعري  السائدة عنها

رض املسرحي من حيث تأثريها على العناصر األخرى يف إبراز ـالعناصر التقنية املكونة للع

ريها عن عرحية فضال عن تلوجية للشخصية املف عن احلاالت السايكو ـرج و الكشـــرؤى املخ

.2" و تطورهاحلدث 

ا و تساعد املمثل ـــعناصر السينوغرافيعن مجاليات ف كشالضاءة املخرج يف تساعد اإل    

 رفهي اجلس هأيضا على تأدية دوره على أكمل وجه كما يستخدمها املخرج للتعبري عن أفكار 

دمت اإلضاءة للحركة املسرحية دعائم لقد ق،عني املتلقيلتلتقطها  جأفكار املخر  حيمل  الذي

ƬƦǈƬǯ¦�Ǯ ǳǀƥ�Â�°ȂǘƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǇالعصر  كل عروض   تقنيات جديدة و مبتكرة غزت ها

عن جمرى األحداث بلغة سحرية تعرب اجة كل عرض مسرحي اىل أضواء احلديث و هذا حل

  املصدر األساسي للحياة البصرية و هو يشكل عاملا هو فالضوء"

جوده على واقع االنسان ، و جوهرة لرتجم بذلك ترمجة حقيقية للحالة سحريا ، بفرض و 

  .النفسية

.46أحمد سلمان عطية ، االتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 1

109سمير عبد المنعم القاسمي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإلمائي م س ص 2
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1�Śǣ�ǺǷ�ƨǬǗƢǻ�ƨǤǳ�ƾǠƫ�ƢĔȋ�ȆƷǂǈŭ¦�µ"لإلنسان ǂǠǳ¦�ǂǏƢǼǟ�ÃȂǫ¢�ǺǷ�Ǯ ǳǀƥ�ȆȀǧ

ه يف مجيع رافقالتمثيلي و ساعد املمثل على ادائه الرشيق  حروف فتوظيفها املتناغم ،املتناسق

بالدالالت اليت تسهم مجيع خر تز "ما جعل اإلضاءة  اهذحياة  ودمحركاته فهي ختلق من اجل

رتقاء بذاته اىل الدهشة و اإلمن ة لاىل حا يات تصل باملتلقجهتو عناصر العرض يف انتاجها ب

" تفاعله املتواصل مع ما يقدم على خشبة تقدم من اإلدراك احلسي ، من خاللمستوى م

ل ال إرادي مع ن املتلقي جاعلة منه يتفاعل بشكوجدانت اإلضاءة املسرحية من خماطبة متك2

ŐǠŭ¦�ƢĔ¦Ȃǳ¢�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳƢƥ̈� هذايل احلدث الدرامي و ساعد يف تشكتما يعرض أماماه و 

ألن لكل لون داللته اخلاصة به ، و اليت تها من حيث الشدة واخلفوت و درجام ــباحك

ة املستخدمة ، يف كل جزء ألن ألوان اإلضاء"يتحكم فيها كل من املخرج و مصمم لإلضاءة 

احلدث و الشخصية ألن الداللة اللونية  .ن أجزاء املسرحية ذات داللة مجالية ترتبط بطبيعةـم

أعطى اللون للعرض املسرحي رؤى و لقد 3" تسهم يف تعميق الرؤية الفلسفية اجلمالية للعرض

خطأ يكلف  وة أهفو ي وأاء الدرامي للعرض ، حياءات فلسفية مجالية ال خترج عن البنإ

، 2012البشتاوي ، مدرات الرؤية ، وقفات في الفن المسرحي ، دار الحامد للنشر و التوزيع الطبعة األولى  يحي سليم 1

 29ص

59جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 2

110سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص3
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على وضوح معامل الديكور و املمثلني لذلك جيب "و ستؤثر بشكل سليب  الكثريالعرض 

1" استخدام نوعية حمددة من اإلضاءة و يف مشاهدة حمددة من أجل ابراز مالمح الديكور

�¦ǂǜǻ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢĔ¦Ȃǳ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÀƢǷǄǳ¦�Â�ÀƢǰŭ¦�©ƢƦƯ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�̈ ƢǓȎǳ�À¢�ƨưƷƢƦǳ¦�Ãǂƫ�Â

طية فكرة حمددة لفهم علقي من أحاسيس و عواطف و هذا لتمهيتها يف استثارة نفس املتأل

  .مكان املسرحية 

بوظيفة بفضل ما يبذله العقل من خالل حسابات معضالت الشكل و إن الضوء يقوم "

طريق اإلحياء فقط بل عن طريق املخيلة أيضا اللون هو  ال عنإاللون اليت تواجهه بال توقف 

منها معادل للصور  يصنعخيال مصمم اإلضاءة أن بإمكان  2" الفنون البصرية موسيقي

�Ŗǳ¦�ƨȇǂƸǈǳ¦���ƢĔ¦Ȃǳ¢�» ȐƬƻƜƥ�¦ǀǿ�Â���ƨȈŷȋ¦�ƨǬƟƢǧ�©¦ǄȈǷ�Ǯ ǴƬŤ�ƢĔȋ���Ãǂƻȋ¦�ƨȈƟǂŭ¦

 ومن اولويات  حاط كل حركة حتدث فوق خشبة املسر  املتلقي الذي حياول التقنيتداعب ع

تساهم اإلضاءة أيضا يف  خمتلف مكونات السينوغرافيا ىلتناعم علنوع من ا خلق اإلضاءة 

به إىل مرجعيات احلدث الدرامي  تارخيية و تعود ينتقل اىل معابر و ممرات املتلقيعقل جعل 

جسرا "داث و مواقف فهي تصنع ـاملتلقي من فهم كل ما يدور حوله من أحهذا مكن يتل

و االحساس بني األلوان الساخنة و الباردة  يصل بني املسرح و الفن التشكيلي فالتضاد

111سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي اإليمائي م س ص1
  20ص  2002جالل جميل محمد ، مفهوم الضوء و الظالم في العرض المسرحي ، مراجعة نهاد صليحة الهيئة العامة للكتاب 2
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ات ـــغاعلى املنصة بثقلها أو خفتها و الفر و أحجام الكتل املوجودة مبلمس الورق أو اخلشب 

ن و ـــو غريه مع حركة املمثليشكلها و نوعيتها و تفاعل كل هذا و مساحة املنصة و 

عجز باقي تقد مبفهوم وء بألوانه إيصال فكرة معينة بإمكان سحر الض 1" إيقاعهم

  .اإلفصاح عنه األخرىالعناصر 

هو من أشد الوسائل التعبريية تأثريا يف املتفرج و لذلك "باإلستعانة باللون الذي  و هذا    

2" اإلنفعالية عند اجلمهور يستخدمه املصمم يف تشكيل اإلستجابة

اعل بينه و بني خلق التفستفز انفعاالته الباطنية لييللجمهور ، و  خيلق اللون استجابة    

�ȄǴǟ�ƢȀǷƢȀŠ�¿ȂǬƬǳ��ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ�Ƕǟƾǳ¦�ŉƾǬƫ�ƢēƢƦƳ¦Â�ǺǷÂ سرحيعناصر العرض امل

  .اكمل وجه

ستطيع تامساها حبجر الفالسفة " إذ  يف اإلضاءة الناجحة يعقيل مهدي رأ كتورو للد     

ا و اخلشب و اجلبال مدنا أن حتول األشياء التافهة إىل معادن مثينة ، و نقلب النحاس ذهب

ول األشجار اخلضر اىل حنودة ، إن يف هذا املسرح ميكن أن مسحورة ، و جنانا مفق

األشجار محرا أو رمادية حسب مزاجها الفين أو حسب الزمن املطلوب اقتناصه يف العرض 

 192ص  1996لعالمية للنشر لوجمان نبيل راغب ، فن العرض المسرحي ، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية ا1

105، ص 201نبيل راغب ، افاق  المسرح ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، 2
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ما عبالضرورة مطابقة ليست استعمال ألوان  فالعرض املسرحي حيتم على املخرج1" املسرحي

  .عليها فاملسرح يوظف و حيول كل شيء خلدمة العرض املسرحي  ومتعارف هي متداولة 

جانب : مركبة تشمل على جانبني "فالضوء و العرض املسرحي جتمع بينهما عالقة     

عملي و جانب خيتص باخليال، فالضوء هو أحد املصادر الرئيسية للصور املسرحية و أحد 

2" املؤئرات الرئيسية للزمن

�ÄǂǐǼǟ�Ǯااإلضاءة  تباستطاع    ǴƬŤ�ƢĔȋ���ª ¦ƾƷȋ¦�ǾȈǧ�°Âƾƫ�Äǀǳ¦�ǺǷǄǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ

اجلمال مع التقنية و عليها أن تتحد مع باقي العناصر األخرى ، املكونة للعرض املسرحي 

يه تأدية كل شيء يوضع فوق خشبة املسرح عل   يستغين على عنصر من عناصره ألنالذي ال

حتقيق هذه العالقة بالربط و  من مهمات االضاءة االساسية  لذلكدوره على أكمل وجه 

3.التنسيق بني عناصر السينوغرافيا

101-100عقيل مهدي يوسف، متعة المسرح ، م س ص 1

149جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2

150جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 3
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  :اجـــالماكي

تبطا باملمثل يتميز املاكياج عن بقية عناصر السينوغرافيا يف العرض املسرحي حيث يأيت مر "

التعبري  و قدرته على تهوره على خشبة املسرح و يأخذ حيويو ظه همباشرة من خالل وجه

، حيث باستطاعة املاكياج التعبري عن مزاج الشخصية و 1" من تقاطيع وقسمات ذلك الوجه

و العاهات  لتشوهاتميكن له إظهار نوع الشخصية من خالل او و أبعادها  اــحتديد مالحمه

جسر مييل بني عناصر العرض احلية، و عناصره "يف الوجه ، كما يشكل املاكياج مع املالبس 

و أن تكون مجادا أو يف خزانة املالبس ال تعد جبماد فاملالبس املسرحية على املشمن اجل

2" تعتلي جسم املمثل حىت تصبح جزءا حيا من شخصيةألرواح لكنه ما 

و دوره ما مل يستعمله املمثل يوظفه يف  تهسب أمهيتحال األزياء ، ال يك هفاملاكياج حال

  .العرض املسرحي 

يضاح اللماكياج و هذا لقدراته على  بديل لقناع استخدم أيضا كاحثة أن او ترى الب   

اخلشبة و هذا ما  فوقاملتلقي عني ح أو توضيح معامل الشخصية اليت تكون بعيدة عن ــاملالم

القناع يتوسط املساحة الفاصلة بني املالبس املسرحية و : " أكدت عليه جوليان هلتون قائلة

را خفيا للوجه ، خيلو من أي تعبري و قد يكون أحيانا املاكياج املسرحي و قد يكون ستا

64جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 1
167جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2
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ف القناع إلخفاء عيوب املمثل أحيانا و هذا وظ، قد ي1"صورة ألدمي أو حيوان أو خملوق

لتعابري وجه غري مقنعة و يستعمل أيضا لتمثيل دور حيواين فالقناع هنا مهمته  هإلمتالك

اىل "يف استخدام املاكياج حيوله ة مبالغو إن أي  تنحصر يف كونه ستارا حاجبا للعيوب

اه و اجلهد و ــسالح ذي حدين متاما مثل املالبس املسرحية فإذا به يتحول إىل مركز اإلنتب

يسرق األضواء ، من املمثل و يصرف األنظار عنه و ميكن يف بعض األحيان االستغناء متاما 

تصغره يف العمر معتمدا  عن املاكياج فاملمثل املتمكن يستطيع أن يقوم شخصية تكربه أو

املفرط فاستخدام 2"على قدراته اإلحيائية و التعبري دوما حاجة اىل تلطيخ وجهه باالصباغ

و هلذا وينصرف عن العناصر االخرى جيعل املتلقي يركز اهتمامه على وجه املمثل للماكياج 

تغين على عقالين للمساحيق و املمثل البارع يف نظر جوليا هلتون يسالستخدام االوجب 

  .املاكياج و يعتمد على قدراته االحيائية الداللية يف أدائه التمثيلي

البد أن يكون متماسكا ألنه : "اجلودي بسياق أخر عن املاكياج قائال رباجو يعرب     

يعكس عوامل عديدة تؤثر على املعىن و الدالالت املتضمنة فيه و اليت تعرب عن الشخصية ، 

الواقعية ينبغي أن يلتزم مصمم املاكياج بالدقة التارخيية للشخصية و وأبعادها ففي العروض 

172جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م ن ص 1

172جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2



داللة السينوغرافيا في العرض المسرحي                        الفصـل االول  

70

فهم من هذا أن على مصمم املاكياج، نو 1"طبيعة أدائها إعتمادا على تصميم ماكياج الوجه

�ǾƳÂ�ȄǴǟ�Ã£ǂǳ¦�ǽǀǿ�ƨŦǂƫ�ǞȈǘƬǈȈǳ�Ƣē¦ǄȈǷ�Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƶǷȐǷ�ƨǧǂǠŭ�«ǂƼŭ¦�ǞǷ�ǞǸتأن جي

نه و املاكياج بألوا ة و دراية مبجريات العرض املسرحية واسعاملمثل ، فعليه أن يكتسب ثقاف

لون األسود يدل على شخصيات الصرحية و اجلزئية و فال"قيمة رمزية  ه املختلفة اكتسبت

األمحر الفاقع على مجيع طبع شريف و القرمزي على اهلدوء و الشجاعة أما األزرق الغامق 

القسوة كذلك مييز اللون الرمادي الشخصيات يدل على اجلالفة يف الطباع و األصفر على 

2" الطاعنة السن أما الفضي فلون األهلة

 ترمجة مالمح الشخصيات  صمم املاكياج معلى  إن هذا التنوع يف مدلول األلوان سهل   

 وليمكن، ودالالت تصب يف خدمة العرض  ي ـعانح مبلو و الذي يستعني به لل وجه املمثل ب

عن لماكياج القدرةيف التعبري فلمنط كل شخصية استيعاب إدراك  علىوي املتلقيمن مساعدة 

3.فوق اخلشبة  طباع الشخصيات األصلية و ما تقوم به مواقف و أفعال

  :ىــــالموسيق

 65السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات 1

80ماري إلياس ، و حنان قصاب ، المعجم المسرحي، مفاهيم و مصطلحات المسرح ،م س ص 2

81ماري إلياس ، و حنان قصاب ، المعجم المسرحي، مفاهيم و مصطلحات المسرح ،م س ص 3
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عضها البعض ، و هدف هذه تعد لتصاحب بعض احلوار أو تفصل بني املشاهد و ب" 

ن املمثل و هي أحيانا ما تمثيل و فهو خدمة التأثري بالوقوف اىل جانب فن الى املوسيق

احلوار التمثيلي و أحيانا ما تكون قبل اسدال ستائر الفصل للحظات ، يف  قتكون خل

 ومنألداء املمثل ،اة بمصاح من واجبها  1"  حماولة منها لتصعيد املوقف الدرامي إىل األعلى

�ƢēƢȇȂǳÂ¦ ، لكشف و التعبري رؤى ألمهيتها يف اا نظر التدخل يف مسار احلدث الدرامي

يسعى بعض املخرجني إىل " : حيىي سليم البشتاوي قائالايضا املخرج و هذا ما أكد عليه 

اىل اسختدام املوسيقى  خره إلخراجية و قد يسعى بعضهم االار موسيقى تتوافق مع رؤيتياخت

لذي اليت ألفت خصيصا لعرضع ، من هنا تربز وظيفة املؤلف املسرحي يف العرض املسرحي ا

2" جيب عليه أن يقدم موسيقي تتوئم مع رؤية املخرج

اره ، ـــرج و أفكــــعلى مؤلف املوسيقى أن يضع يف حسابانه جمموعة من الشروط أوهلا املخ   

رب و تعبالدرجة االوىل ألحلان خادمة للعرض املسرحي ل و حركاته حماوال جعل هذه اــاملمث

  .ة و الفكريةــاجلمالي ه على قيم

694كمال الدين عيد ، اعالم و مصطلحات المسرح األروبي م س ص 1

39يحي سليم البشتاوي ، مدرات الرؤية ، وقفات في الفن المسرحي، م س ص 2
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اليت تتيح تسجيل األصوات و مزاجها "تنوع األجهزة احلديثة باملؤثرات الصوتية تنوعت و 

فالعرض قد يتضمن أصوات العربات و القطارات ، عربات البوليس ، و يعتمد توظيف 

1" املؤثرات الصوتية يف املسرح على مبدأ اإلشارة باجلزء إىل الكل

خمتلف اء و التعبري على موقف ما من خالل و مبعىن أخر بإمكان املؤثرات الصوتية اإلحي

ال تقل أمهية عن عناصر السينوغرافيا فهي تساعد على خلق جو  ىاملالمح الصوتية و املوسيق

يرى فيسفولدمابرخولد أن اإللقاء "مشحون باألحاسيس و العواطف و التالعب باملزاج و 

فإذا كنا نسمع نصا فحسب  ميل االنسان اىل املوسيقى مبصاحبة املوسيقى يقوم على أساس

و كنا نسمع ذلك النص مبصاحبة عزف على البيانو و األداء لا ـفإننا نشعر بامللل أكثر مم

فمايرخولد أكد  2" دون موسيقى أسهل فعندما تأيت املوسيقى ينبغي علينا أن جند هلا مكانا

خلق اخليال و ترمجة مكانيتها الالحمدودة يف إداين و ـــعلى مدى ارتباط املوسيقى باحلس الوج

 الرتابة  داث و املسامهة يف تصعيدها ، بإمكان املوسيقى كسرــــاألفكار و صياغة األح

دينامكية و فعالية ألن األذن قريبة من القلب و على الروتني و جعل العروض املسرحية أكثر 

فعال يف  ألن هلا دور دقة وحبساسية شديدة أن يتعامل مع املقطوعات بكل صانع املوسيقى 

  .التعبري و توليد املعاين

236جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 1
37يحي سليم البشتاوي ، مدرات الرؤية ، وقفات في الفن المسرحي، م س ص 2
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بدورها تسهم يف إيقاع العرض و تنوعه و حتديد مساره فاملوسيقة و اللغة ى و املوسيق" 

، للملل  ثرياألن عرض بدون إيقاع يصبح روتينيا م 1" التعبريية للجسد جيددان إيقاع املشهد

ţ�ƢēƢǟƢǫƜƥ�ȄǬȈǇȂŭ¦�©ǂǔƷ�ÀƜǧ�Ŀ�ǲǠǨƫ�Â���ƨȈǼǧ�ƨȈǳƢŦ�ǪǴƢȀǼǟ�ŐǠƫ�Â���ª ¦ƾƷȋ¦�°ƢǈǷ

مكنيات إ يفعقيل مهدي  رىي  و  وتتمكن من جعل املتلقي حيلق يف عامل اخليال االبداعي

س و النماذج الصوتية ، بكلمة ــحتاكي األصوات و النربات و التنف"�ƢĔ¦�ȄǴǟاملوسيقى 

" شاعر و املعناةواحدة جمملة هي كل األصوات اليت تساعد بطبيعتها اخلاصة يف التعبري عن امل

ر و تصوير املعناة بواسطة ــشاعاملو نفهم أن للموسيقى قدرة سحرية ، يف التعبري عن ،2

�ȆǷ¦°ƾǳ¦�ª ƾū¦�ƨǷƾƻ�ƢȀȈǴǟ�Ŗǳ¦�ƨǸǣƢǼƬŭ¦�ƢĔƢū¢تصنع لنفسها لغة تنافس باقي اللغات ل

صر ال اللغة عنا ها و هلذـđ�ƨǏƢƻ�ƨǤǳ للموسيقىي"ة كانت أم مسموعة هلذا األخرى مرئي

ات ـ، و تتشابك كلها سويا يف إخراج املؤلف تضافرل منها عمله على حدة و إمنا تيؤدي ك

و ،3"املوسيقية و هذه العناصر هي اإليقاع، اللحن، التوافق الصويت ،و الصورة أو القالب

تعمل مبعزل عن العناصر األخرى و امنا تكون مكملة ، ملتحمة، متشابكة يف الاملوسيقى 

رض املسرحي ، و هذا اذا ترابطت عناصره سويا من إيقاع و حلن و توافق صويتخدمة الع

 74ص  جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س1

 .65ص  2008عقيل مهدي يوسف، المعنى الجمالي دار مجدالوي للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى 2

 21القاهرة ص  2009فؤاد زكرياء ، التعبير الموسيقي ، مكتبة مصر للطباع 3
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إن قدرة املوسيقى يف حتريك مسرية العرض املسرحي جعلت منها عنصرا جيمع بني الفنية و 

  .التقنية 

Ĕȋ�ȆǬǴƬŭ¦�Ǻǿ̄ �Ŀ�̈®ƾǠƬǷ�°Ƣǰǧ¢�Â�ǶȈǿƢǨǷ�ƨǣƢȈǏ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ǲǸŢÂ سا�ƢĔƢūƘƥ�ƨǴǸƸƬ

  .فكار املخرج ى رؤى و أـــال

�ƢĔȋ�¦°ȂǔƷ�Â�ƨȈǳƢŦ�ȄǬȈǇȂŭ¦�ƾȇǄȈǇ�ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ǞǷ�ǾǴǟƢǨƫ�Â�ȆǬǴƬŭ¦�ƨƥƢƴƬǇƢǧ

و دالالت  ستصاحب أحداث العرض املسرحي و تضفي بذلك جوا شاعريا حمقون بعالمات

  .تسعى خلدمة العرض املسرحي

ضوء قواعد  يف شكل مؤثرات ملحنة على ضرحتاملوسيقى " و يرى مجيل محداوي بأن    

موسيقية مدروسة أو أغان مهجنة بلغات خمتلفة و حركات و رقصات معربة و يالحظ  

كذلك أن املوسيقى قد تكون من أداء املمثلني مباشرة أو تكون صدى خلفيا من وراء 

تسب لغة إن هذا اإلختالف و التنوع يف املؤثرات الصوتية جعلها تك 1" شاشة الكواليس

لتنحصر  و تسبح خبيال املتلقي يف مضامني ، العرض املسرحي رية تعرب عن املعاينحس

مع باقي عناصر األخرى لتكوين عالقة هاومونية متينة لتكمل بعضها البعض من مهمتها 

.جهة ، و ختدم تصعد يف مسار األحداث من جهة أخرى

15جميل حمداوي ، مدخل الى السينوغرافيا المسرحية ، م،س ص1
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ȇ¤�Â�ƢēƢǸǤǼǧ�ª ¦ƾƷȋ¦�ǲƦǬƬǳ�ǽ®¦ƾǟ¦�Â�ƢȈǈǨǻ�ȆǬǴƬŭ¦�ŚǔŢ�ȄǬȈǇȂŭ¦�ÀƢǰǷƜƥ�ƢēƢǟƢǬ

  .املتلقي و العرض  بني  تواصل محيمي لق احبة ختاملص

وتتمكن من  هاءأفكاره ور و كل خمرج يسعى وراء توظيف موسيقى احيائية رمزية حتمل   

التاثري يف املتلقي وجعله يربط كل حلن باحداث العرض  لتكون بذلك سالح ذو حدين 

  . ولوج اليهالعناصر األخرى ال ت عجز  لذي ا باستطاعتها فتح مغاليق العرض املسرحي 

  :وارـــاالكسس

انتقلت اىل  و قد تعين ما يكمل و يرافق الشيء الرئيسي Accessoireكلمة فرنسية "

اللغة العربية بلفظها الفرنسي، تستخدم كلمة اكسسوار يف عامل املسرح للداللة على مكونات 

1"وجودة فعليا على اخلشبةراض و قطع أثاث سواء كانت مرسومة أو مــالديكور من أغ

ال " ومكانته االكسسوار جزءا ال يتجزأ من عناصر السينوغرافيا املكونة للعرض املسرحي  يعد

تقل أمهية عن العناصر األخرى يف العرض املسرحي خالقا قدرة تعبريية ناطقة ، فضال على 

ȆǘǠƫ�ƨǻȂǬȇƘǯ�ǲǸǠƫ�ƢǸǼȈƷ�Ƣǿ®ƢŸƜƥ�®ǂǨƬƫ�ÀƢǠǷ�ǲưǸŭ¦�ǞǷ�Ƥ ǈƬǰƫ�ƢĔ¢  صورتني لفكرتني

ريي و لكن ان وظفت فبإمكان االكسسوار مع جهود املمثل خلق فضاء تعب 1" خمتلفتني

57المسرحي، مفاهيم و مصطلحات المسرح ،م س ص ماري إلياس ، و حنان قصاب ، المعجم1

103سمير عبد المنعم القاسي، جماليات السينوغرافيا العرض المسرحي األلماني م س ص1
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ال أستطيع بل أرفض الدفع يشتمل  وداريوفجتلى يف مسرحية "و هذا ما  بشكل رمزي 

الديكور على ساعة حائط ميكن اعتبارها جتاوزا احدى املهمات املسرحية يف العرض و يف 

ة تلعب هذه الساعة دورا هاما يف جمرى األحداث حبيث تتحول اىل أحد ذروة املسرحي

2" عناصر األداء املسرحي الرئيسية

قد يظهر لنا يف بعض األحيان أشياء ال نعريها أي انتباه و لكن بإمكان هذا الشيء      

 منديل: نأخذ على سبيل املثال  املهمل التغيري يف جمرى األحداث و قلب مجيع املوازين

فعالية التوظيف "محل هذا املنديل يف مضامينه دالالت و احياءات متعددة و متثيل  دمونهدز 

دمونة مبحض دز رة فاملنديل املطرز الذي تفقده الدرامي للمهمات املسرحية يف أبلغ صو 

الصدفة يتحول يف املسرحية اىل قوة مدمرة تقود عطيل اىل اجلنون و دزدمونة اىل اهلالك 

راف لعبة اخليانة ية و اىل أحد أطــئ يتحول يف عني عطيل اىل شخصية شيطانفاملنديل الرب 

حيمل االكسسوار يف مضامينه عنصر التشويق و ،3" وجته تلعبها سراز اليت يتصور أن 

على  هية و توظيفيــإذ مهمته مجعت بني اجلمالية و العلميف جمريات االحداث التصعيد 

  مـواجبهاتقديمن  ه ترمجة رؤى و أفكار املخرجياخلشبة ال يكون عشوائيا و إمنا عل

  .الدعم لعناصر السينوغرافيا على امتام مهمتها  

162جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 2

162جوليان هلتون ، نظرية العرض المسرحي ، م س ص 3
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و بذلك أفرزت امللحقات املسرحية عدة أشكال تعبريية و داللة فكرية ذات بعد مجايل " 

1" تؤثر بدورها يف املتلقي و تذوقه للعرض املسرحي يف منظومة بصرية ايقاعية متكاملة

و الشفرات الدالة على أحداث  داتثرية من الرموز و الكو  جموعةمب كسسوارخر اال ز ي

فهي بذلك تساهم يف ر عالقات اليت جتمع بني عنصر و أخرض و الكاشفة عن خمتلف الـــالع

  .دمج املتلقي والعمل على اقناعه �ƢȀǧƾǿ�Ƣđ�ƨǏƢƻ ة أو صورة بصرية ـــصناعة لغ

اما يف حتقيق احليوية و قوة التعبري يف الصورة املسرحية و فامللحقات املسرحية متارس دورا ه" 

ال سيما إذا كان املخرج موفقا يف اختباره للملحقات اليت تتناسب مع حقيقة األحداث و 

جوهر الصراع إذ أنه من املفرتض أن حتقق امللحقات بعد رمزيا و دالليا يصب يف روح 

2" العرض و يكون سببا من أسباب جناحه

يتناىف  سرحي و أي خطأ يؤدي اىل تأويل يصب يف خدمة العرض املعليه ان وار كل اكسس

ا و تبادهلا و ـȀǴŧ�ȄǴǟ�®¦ǂǧȋ¦�̈°ƾǫ�Â�ƢĔ±Â�ƨǨş�ƨȈƷǂǈŭ¦�©ƢǬƸǴŭ¦�±ƢƬŤ"مع أفكار املخرج 

عادة ما يشكل انتقاهلا من شخص ألخر تطور يف احلبكة و تؤدي بعض املهمات املسرحية  

1" األالت املوسيقية وظيفة داللية كاإلشارة ملهمة صاحبهاكالتيجان واألسلحة و 

 68السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص  جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات1

41يحي سليم البشتاوي ، مدرات الرؤية ، وقفات في الفن المسرحي، م س ص 2

41يحي سليم البشتاوي ، مدرات الرؤية ، وقفات في الفن المسرحي، م ن ص 1
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ره ـبإمكان اإلكسسوار اإلشارة للمكانة االجتماعية للممثل وأحيانا حتدد جنسية و عم       

ما يتعلق من "أو يساعد االكسسوار الديكور على اإلفصاح عن مجاليته املكنونة و كل 

ك من تناغم و انسجام يف شكل الصورة املرئية ارتباط امللحقات مع الديكور و ما يولد ذل

على انه جمرد كرسي ة تمثال كرسي موضوع على خشبة املسرح يتجرد من وظيف يف2" للعرض

  .نسق سيميائيت مغاير ذا من العادية اىل وظيفة مبدلول ةتوظيفلتتحول 

ما أليات  بتقنيات و اان التغريات اليت حصلت على املسرح جعلت منه أكثر الفنون ثراء   

  .بالسرمدية و اخللوداتسمت والدة عروض جعلها تتسبب يف 

  :يــــالسينوغرافيا في منظار المتلق

أوال ألن  تعقيدا وظيفة التلقي لدى اجلمهور أكثر"لد عن التلقي قائلة يسف وبرن أتعرب أ

سرحي هو يعين أن أصعب حلقة يف العرض امل1" املتفرج ينتقي املعلومات خيتارها أو يرفضها 

تعجبه هذه األفعال واملفردات أو يرفضها  إما بصدد مشاهدة كل ما يدور أمامهالنه املتلقي 

68جبار الجودي ، جبار عبودي ،جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي م س ص 2

ن أبور سفيلد، قراءة المسرح ، ترجمة من التلمساني ، مركز اللغات و الترجمة أكادمية الفنون مهرجان القاهرة للمسرح أ 1

 46ص  1982التجريبي 
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�ȆǬǴƬǸǴǳ�ǶƟȐŭ¦�ȂŪ¦�ƨƠȈē�«ǂű�ǲǯ�ȄǴǟÂ���ǾǟƢǼǫ¤�Ŀ�ƢȀǴǌǨǳ" لتقبل الصورة أو رفضها فمنذ

على اللحظات السابقة لفتح الستار حيث تشاع الظلمة عادة يف قاعة املسرح تعمل اإلضاءة 

عند إحالل الظلمة يف قاعة  2" حتضري املتفرج من االنتقال من عامل الواقع اىل عام اخليال

العرض اجلمهور يتهيأ نفسيا إلستقبال ما يعرض أمامه و ينتقل بذهنه من عامله الواقعي اىل 

ŃƢǟ�ń¦�¾ȂǬǠǳ¦�ǺǷ�ȐƟƢǿ�ƢǸǯ�ǀƻƢƬǇ�ƢĔ¦�̄¦�Ǧعامل اخليال احلامل  ǫ¦Ȃŭ¦�Ƥ ǠǏ¦�ǺǷ�ŐƬǠƫÂ

على املخرج واملؤلف العمل من أجل تصوير فصيح للحدث املراد ف .خيتلف عما تعودوا عليه 

ملتلقي اشكل معرب و بطريقة جتعل بو " ياتــمسرحته و اإلعتماد على بناء قوي للشخص

فكل تصرف يقوم به املمثل  1" مضطرا اىل استخراج الدوافع من ورائها من خالل حركتها 

عن الشخصية اليت يلعبها مستندا على عناصر  ة مسبقة رجعيجيعل املتلقي يكسب م

  .وأزياء و ماكياج و اكسسوار اليت جتعله يفسر كل حدث يكورالسينوغرافيا من د

إن الفن مبعناه العام تعبري ألنه يستعني مبجموعة من العالمات من أجل توصيل بعض "   

عتمد يرح و املس2" هدفه أووظيفته املعاين مثله يف ذلك أ ما حيدد طبيعة أي نشاط إمنا هو

بغداد أحمد بلية ،سميائيات للصورة ، المقالت حول عالقة المتلقي بالمسرح و السينما و التلفزيون، منشورات دار االديب ، 2

.61.63، ص 2008
احمد طالب ، الفعل في النمظور السيميائي ، دراسة القصة  القصيرة الجزائرية ، دار الغرب للنشر و التوزيع  ، بدون طبعة ، 1

37، وهران ،ص 2002

.234، ص 1966زكرياء ابراهيم ، فلسفة  الفن في الفكر المعاصر ،القاهرة ، مكتبة مصر 2
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سخ يف ذهن املتلقي هار معاين ترت ظتلف األجزاء اليت تسعى من أجل إبشكل كبري على خم

  .بع مجيع األحداثتالذي يبقى لت

تقدم أكثر مما يشاهدة املتفرج من تلقاء نفسه حني تستهويه حلظة ابداع  ال إن السينوغرافيا"

هشته للجزء املرئي من كامل السينوغرافيا وليس كلها كما يف تتفق مع استقباله و اليت تثري د

، فعني املتلقي تسعى اىل التقاط 3" الكامريا اليت تلتقط اجلزء اهلام من وجهة نظر الفوتوغرايف

Ÿ�Ŗǳ¦Â���ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ǂǏƢǼǟ�Ŀ�¦°Ƣđ¤�ǂưǯȋ¦� ǄŪ¦تتفق مع استقباله و تثري إنبهاره  ب ان

  .وعيها ان تكون خادمة للعرض وبانية له  ضة أمامه للصورة املرئية املعرو 

"�ƾǸƬǈƫ�ƨƦȈǯŗǳ¦�ǽǀǿ�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢǨǏ¦ȂǷ�Â�ƢȀǼȈǻ¦Ȃǫ�ƢŮ�ƨȇÂƢȈǸȈǯ�ǾƦȈǯŗƥ�ǾƦǋ¢�ƢǷ¦°ƾǳ¦�À¤

عناصرها األولوية من بعض الفنون األخرى كالشعر و الرقص و املوسيقة و التصوير و 

عب يف ȐƬǳ¦�ƢĔƢǰǷƜƥ�̈°ȂǏ�ǪǴƼȈǳ�ƢȀȈو العرض له مقوماته ودعائمه اليت يبين عل1" النحت

أمامه يستقبل ما يستهويه و  يعرضشاهدة أي شيءمن اجل موجدان املتلقي الذي وجد 

حتويل حركة و سكون و الضوؤ و الظالم و القول و الفعل يف "يرفض الباقي حماوال تتبع كل 

®�ŕƷ�Ƣēȏȏفهمها وتوليد  العرض املسرحي اىل إرشادات و عالمات تفرض على املتلقي

-03-11بتاريخ  3302العرض المسرحي ، من الموقع الحوار المتمدن العدد جواد الحسب، عناصر السينوغرافيا في 3

www.m.ahewar.org/sa3paid: على الرابط اإلليكتروني 2014-01-20شوهد  19:44على الساعة  2011

.40-39تجارية ، قيلوب  ، دفاتر االدادمية مصطفى سلطان تشكيا المناظر في المسرح الهواة، مطابع  ال1
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أثناء العرض املسرحي أو هذا التفسري يكون  2" يتمكن من نفسري و تأويل ما يعرض عليه

�ƾǠƥ�ÀȂǰȇ�Â¢���ƢȇƾȈǷȂǰǳ¦�Ŀ�Ǯ Ƹǔǳ¦�Â�Ƣȇ¦ƾȈƳŗǳ¦�Ŀ�ǂƯƘƬǳƢǯ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�©Ƣǧǂǐƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

إنتهاء العرض فيحاول تفكيك ما خلفته املسرحية من ترسبات داللية و رمزية حماوال ربطها 

  . أحداث العرض املسرحيب

لشدة مجاهلا و حسن اختبار عناصرها "بإمكان السينوغرافيا االستحواذ على عقل املتلقي     

التشكيلية من ناحية التصميم و األلوان فيشعر بأن املناظر اليت يراها ليست بالقدر الكايف و 

جيعله ينفر من العرض  و هذا ما 3"املناسب للتعبري عن مضمون املسرحية و أحداثها الدرامية

 و هو يرى أن ما جيلبه للحدث الدرامي هو التناسق و التالحم الذي حتققه السينوغرافيا مع

جللب انتباه اجلمهور  بألوان كثرية و املرتفة اخلطأ توظيف املناظر الفاخرةمن  و الفكرة طبيعة 

و لكن ال ميكننا خداع  واقا ، و متشيعا بالثقافة املسرحية فيمكننا خداع بصرهذالذي أصبح 

  .عقله الذي حياول ربط كل جزء بأخر

سري مسرحية ما و فن الذهن و العواطف يعمالن معا لتإ "و يف السياق يعرب أمحد زكي    

على املصمم أن يصل اىل ذهن املتفرج و قلبه بتفاصيله اليت تقوم باختيارها بعناية ليزرع بذور 

.61بغداد احمد بلية ، سليمان ، سيميائيات الصورة ، م س ، ص 2

50مصطفى سلطان تشكيات المناظر في المسرح الهواة، م س ص 3



داللة السينوغرافيا في العرض المسرحي                        الفصـل االول  

82

على 1"يت تتفق مع املقاصد اليت يرمى إليها كاتب املسرحية املعاين العميقة إلثارة العواطف ال

الدخول يف قلب و عقل املتلقي من خالل تصاميمه و مناظره اليت  السينوغرافيااملصمم 

عليها أن تراعي أهداف املؤلف و رؤى املخرج ليخرج هذا املتلقي مبعاين و عواطف سعى 

  .إليها املخرج و ساعد يف تكوينها 

فصورة الديكور و ملحقاته "لق عالمة مرئية خجتسيد و  السينوغرافيا طاعتباستكما     

ة و ــاجلغرافيا و زمن وقوع األحداث و طبيعة العادات و احلالة االجتماعي البيئةتدل على 

فر على املخرج اختصار الوقت و تو  السينوغرافيابإمكان 2" الثقافية السائدة زمن العرض

عن أفكاره و رؤاه بشكل رمزي احيائي مستعينا بدالالت الديكور الشرح املطول فتجعله يعرب 

ها و املخرج يسعى ـــو األزياء و املوسيقى للكشف على أبعاد قد تعجز اللغة املنطوقة ايصال

القدرة العجيبة على حتريك أفعال النفس عند املتلقي و تبقى "دائما خللق صورة تكون هلا 

الدور الفعال  و هنا يكمن،1" ىل أفكار خاضعة للتفسريحمفوظة يف نفسه مث تعود لتتحول إ

الالمتناهية يف التالعب بنفوس املتلقي جاعلة منه مندجما يف  امكانيتهإللصورة املرئية و 

  .أحداث العرض

 28بدون طبعة ص  1996أحمد زكي ،إتجاهات المسرح المعاصر، الهيئة العامة المصرية  للكتاب 1

63بلية ،سميائيات للصورة ، م س ص بغداد أحمد  2

-03-11بتاريخ  3302جواد الحسب، عناصر السينوغرافيا في العرض المسرحي ، من الموقع الحوار المتمدن العدد 1

: على الرابط اإلليكتروني 2014-01-20شوهد  19:44على الساعة  2011

org/sa3paidwww.ou.ahewar.
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إن العالقة بني املسرح و اجلمهور هي عالقة معايشة تبادلية و تبادل عكسي مما يعين أن "

�Â�ƨǧǂǠŭ¦�ǂǌǼǳ�ƨȈǼǧ�ƨǴȈǇÂ�¬ǂǈŭƢǧ�ǾǈǨǻ�Ƥىب ير رح هو احدى األدوات اليتـاملس Ǡǌǳ¦�Ƣđ�

و لعل أكثر العروض الناجحة ،2" الثقافة و الرتفيه يف قالب متماسك بعناصر فنية متكاملة

 يف العروض املسرحية متنفسا لهجيد االت و تطلعات املتلقي الذي ــهي اليت تعرب عن االنشغ

  .لت يف خضم الظروف القاسية ويلجا اليها للبحث عن ذاته اليت امه

ان النص املتشكل هو على وجه من الوجوه مزدوج يرافقه ضمنيا نص أخر يفرتضه األول و "

ارئ أو املتلقي هو الذي ـــالق،3" لكن القارئ وحده هو الذي يستطيع إظهار يف هذا اإلزدواج

ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�Äǀ¾�ثاين وفقا لرؤياه و فهمه للنص األول و النص اجليد هو الالنص اللق خي

وهذا النص  تجسد نص خيايل يف ذهن هذا القارئفيللجمهور برؤى و دالالت متعددة 

µ ǂǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǾǷ±Ȑȇ  نه بإمتياز أل1" املتفرج و ليس املخرج هو صانع العرض"ليصبح

، معانيها عليه فكها و حتليلها ليفهم فرة ى و أفكاره مشؤ بصدد استقبال رسالة حمقونة ير 

  .ا بكل جزء موظف فوق خشبة املسرحمستعين

51مصطفى سلطان تشكيل المناظر في المسرح الهواة، م س ص 2
فيرناندهالين ، فرانك ، شريرفجين ، مشيل اوابتل ، ترجمة محمد خير اليقاعي ، بحوث في القراءة و التلقي ، مركز االنماء و 3

43، حلب ، سوريا ، ص1998، 1الحقائق للنشر ، ط
.46لمسرح ، م س ،  ص ان ابور سفيلد ، قراءة ا1
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ة ــــىل التكثيف مبجرد إثارة احلالة العقليإو سرعان ما تنتقل مهمة التصميم من التمهيد "     

�̈Â°̄ �¹ȂǴƥ�ǞǷ�ƨǸȈǫ�ń¦�Ƣđ�«ǂǨƬŭ¦�² ƢǈƷ¤�ǲǐȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǐƦǳ¦�ǲƟƢǇȂǳƢƥ�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦�Â

مهمة الكشف و إثارة جوا  االسينوغرافيمع بلوغ احلدث ذروته تكتسب عناصر  2" دثــاحل

فالصورة املسرحية "نفسيا للمتلقي الذي يتفاعل مع أحداث العرض املسرحي تفاعال كامال 

نفهم من هذا وجود عالقة محيمية من األحوال بني املتفرج و العرض  3"رـــمتتع و تقنع لتؤث

ǳ�ļƘȇ�ǲǰǳ¦���ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�ƶƟ¦ǂǋ�ǾǻƢǔƷ¢�Ŀ�ǲǸŹ�ȆƷǂǈŭ¦ينتقي ما يعجبه ، تفرج و ي

�Â�Ã£ǂǳ¦�©®ƾǠƫ�ǶȈǿƢǨŭ¦�©®ƾǠƫ�ƢǸǴǯ�¦ǀđ�Âيكتسب العرض املسرحي ، قراءات  هكذا

ي و ـيشري اىل عالقة خاصة بني العرض املسرح"الذي املسرح ومتنوعة حتدث داخل متعددة 

 ة و أيضا املعرفةــا رابطة طموحة من نوع جديد يف اطار الرؤية الشاملمهبيناملشاهدين عاقدا 

1�Ƥ" ةــالكامل ƫƢǰǳ¦���¿ȐƷ¢�ǲǬǻ�¾ÂƢŹ�Äǀǳ¦�ȆǠȈƦǘǳ¦�¬ǂǈŭ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�ƨȈǏƢŬ¦�ǽǀǿ

 إىلر التفاصيل الدقيقة اليت متيل املسرحي اىل املشاهد على أكمل وجه ، أخذين بعني اإلعتبا

اىل  وإمنا يلتجأون احيائة حياولون معاجلة الواقع يروي حد كبري اىل الصدق الواقعي ، فهم ال 

  .وير الواقع بتفاصيله الدقيقةتص

196نبيل راغب ، فن العرض المسرحي ، م س ص 2
63بغداد أحمد بلية ،سميائيات للصورة ، م س ص 3
أوناشود هوري ، ترجمة أمين حسن الرباط ، المكان المسرحي جغرافية الدراما الحديثة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ، 1

 37 ص 1997مطابع المجلس األعلى لألثار 
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لكسب ثقة مجهوره املطلقة حبيث يصبح قراره بتقدمي "يسعى املسرح ، أو الفن املسرحي 

�ȏ�ƨȈǳƢưŭ¦�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�Ǻǰǳ���Ƣē®ȂƳ�ȄǴǟ�ƢǠǗƢǫ�ȐȈǳ®�Â�ƢȀƬǸȈǬǳ�ƢȈǧƢǯ�ƢǻƢǸǓ�ƨȈƷǂǈǷ�Ä¢

عادة إال بني مجاهري  تتحقق عادة فنموذج اجلمهور الذي يدين بالوالء ملسرح بعينه ال يوجد

2" فرق اهلواة

سرح اهلواة ، فهو مجهور مثايل ، يتقبل منفهم من هذا أن اجلماهري الوفية ال جندها إال يف 

، و يعرف قيمتها ، و يفهم معانيها ، و العرض املسرحي يستفز  هأي مسرحية ، تعرض أمام

  .إلختاذ مواقف من منطلق ما شاهده

تتحقق من خالل تقليل املسافة ما بني عناصر السينوغرافيا ، و "يا و مجاليات السينوغراف    

زداد فعل التأثري اجلمايل ، فكلما تداخلت ااملتلقي ، فكلما ضاقت اهلوة يف عملية التلقي ، 

فكلما ضاقت هذه اهلوة جعلت  1" قرتبت املسافة اجلماليةاكلما  ، و تفاعلت مع ذائقته

غرافيا ، فيتعرف عليها عن قرب ، حىت يتمكن من تذوق ناصر السينو عاملتلقي قريبا من 

ƢēƢȈǳƢŦ.

267جوليان هلتون، نظرية العرض المسرحي ، م س 2
يدرجواد ، كاظم العميدي ، جماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة ، جامعة بابل قسم الفنون المسرحية ، مجلة مركز ح 1

 30ص  01العدد  4بابل للدراسات اإلنسانية المجلد 
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فكل عنصر موظف فوق اخلشبة حيمل خصوصية و مجالية خاصة به ، فهو حيمل على 

.عاتقه إقناع هذا املتلقي ، جبماليته ، و حضوره كعنصر فاعل يف العرض املسرحي

إدوارد غوردن كريج من أكثر  جناح العرض املسرحي ووحياول كل عنصر تقدمي الدعم إل    

، فهو يسعى خللق صورة حركية مرئية كبالغة وانشغاالته  نطباع املشاهد اهتماما بااملخرجني 

للمتلقي ، و يسعى جاهدا إىل تعبئة ذهنه بأفكار خيالية جتعله يسبح يف عامل اإلشارات و 

  .قوى يف العمل املسرحيباعتباره احللقة األ الكودات و العالمات
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�ȆƷǂǈŭ¦�µأقوى الدعائم تعد السينوغرافيا املؤثثة على خشبة املسرح ،  ǂǠǳ¦�Ƣđ�ȄǜŹ�Ŗǳ¦

�ǾƸǼŤ�ƢĔȋ ة فنية حمقونة لتخلق لنا كتلبعضها البعض ، مع و دالالت فنية ، متتزج, ىرؤ

إىل  من جهة أخرى  خادمة للعرض ، و تسعىمن جهة تكون  بعالمات ، و شفرات

على تؤهله للتعرف مسرحية لقي ، ليكتسب هذا األخري ثقافة ،املتالسيطرة على خيال 

  .تطوراته  جبميع  املسرحي مستجدات احلدث

فالعرض املسرحي املتكامل هو الذي خيلق إنطباعا يف ذهن املتلقي ، و جيعل منه سجينا 

.Ƣđ°�إلويتجول به داخل دهاليز التشويق وا داخل قضبان األحداث املسرحية

قدما من أجل بلوغ غايته املنشودة فاملخرج أو  ل هذا العمل املسرحيفيا كفيلة حبمفالسينوغرا

أوهفوة مهما كان السينوغراف حيمل على عاتقه مسؤولية كبرية ، فال وجود ألي خطأ، 

يف ليسهل عليه التحكم و إبداعات ,إبتكارات و عليه أن يبحث من أجل خلق ,حجمها 

  .متزج فيها كما هائال من التقنيات ية  ناطقة إصر صورة ب وجيسده على , زمام العمل

  :المخرج السينوغـــراف
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هذا املصطلح جيمع ما بني مبدعني املخرج و السينوغرايف ، يف تشخيص واحد حيث يقوم "

الفنانني يف شخص واحد بتشكيل فضاءات العرض املسرحي ، بل تتوحد الرؤيتان و متتزج و 

ل رؤية املخرج عن رؤيته كسينوغراف للعرض املسرحي ، تشكالن معا رؤية يصعب فيها فص

على  املصطلح للسينوغرافيا الدعم الكثري ، إذ وفرتهذا  لقد قدم1" و تشكيل مفــردات

، فالكل يسعى من حيث الرؤى العرض املسرحي ، اصدام كل من املخرج و السينوغراف 

و لكن من زاوية منظوره اخلاص  منالتشكيلية اليت يراها ختدم العرض  ه التقنيةلعرض أفكار 

ه كمجرج و قمص دور تليكون كفؤا لي خرج متشبعا بالثقافة السينوغرافيةاألفضل أن يكون امل

.، كسينوغراف يف األن ذاته

شاينا و لذلك فإن أعمال بعض املبدعني املخرجني املسرحيني السينوغرافيني ، أمثال ، "

إمنا يبدو جوهر رؤيتهم يف كيفية تعاملهم مع البولندي ، و بروك اإلجنليزي و غريهم ، 

حيث يستخدم شاينا فنون الرسم احلديث ، و ) تشكيلية(نصوص أدبية برؤى بالستكية 

 الجيب على املخرج السينوغراف 2" النصوص األدبية ذريعة لرؤيته كمخرج سينوغرايف

النه لنص الدرامي ،ا املصدر األول للعمل املسرحي ،  وواملتمثل يف  االستغناء او جتاهل 

صفحة  2662العدد  2007تموز  03شر الثالثاء مسرحي و السينوغرافيا ، تاريخ النهناء عبد الفتاح التجريب في اإلخراج ال 1

www.almustaqubal.com/v4/articالرابط اإلليكتروني  18

18هناء عبد الفتاح التجريب في اإلخراج المسرحي و السينوغرافيا ، م ن ص 2
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يساعده يف جتسيد رؤياه بالرجوع إىل فكرة املسرحية ،فهو  املرجع االول لكل عمل اخراجي 

سرحة النص األديب ، ميحاول ف

املخرج  إبداعيةألن العرض املسرحي سيحمل أفكار الكاتب ، و يعرب عن توجهافنية  ؤىير 

  .السينوغراف

بأن السينوغراف هو خمرج أخر مضمر يف "لرويعي و يرى السينوغراف و املسرحي خالد ا    

املخرج األساسي ، حبيث يكونان توأمني يف التفكري والرؤية و إال انفصلت السينوغرافيا عن 

µ ǂǠǳ¦�Ŀ�ƾƷ¦Â�ÀȂǰǷ�ƢǸĔȋ�Ǿǔǧǂȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Â���¦ƾǟƢƦƫ�Â�«¦ǂºººƻȍ¦"1 يسعى املخرج ،و

ا اليت ختضع ē¦®ǂǨǷجبميع  سينوغرافيا الب رؤياه اإلخراجية باالستعانةالسينوغراف إىل ترمجة 

قق الفرجة للمتلقي من جهة تخدم العرض املسرحي من جهة و حتلنظام  التجانس والتوافق ل

يمكن إعتبار املخرج السينوغراف من املصطلحات اجلديدة اليت غزت مسارح القرن ف،ثانية

�«ǂƼǸǴǳ�ȆǘǠƫ�ƢĔȋ�ǺȇǂǌǠǳ¦ جيرب ليصبح خمرجا دافعا أكرب و جتعله يبحث و يدرس و

  .سينوغرافيا كفؤا

-www.على الرابط االلكتروني  2015يونيو  02عباس حايك ، سينوغرافيا الرويعي في المنتدى المسرحي ، تاريخ 1

amyaum.com/araticl/24952
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ين اإلضاءة و املوسيقا ، و أراء احلرفيني ، قنصائح ت"قد يوفر املخرج السينوغراف على نفسه 

على  من هذا  نفهم1"يف ميدان النجارة و اخلياطة و التشكيل ، و التصوير ، و النحت

مل تفاصيل عرضه من  الفنون و أن يتح املخرج السينوغراف أن يكون ملما و جامعا هلذه

كل اجلوانب من إضاءة و موسيقة و ديكور وأزياء و يعمل بنصيحة املخرج اإلجنليزي إدوارد 

¢�ƢǇƾǼȀǷ�Ƣđ�ƶƦǐƬǳ�¼ǂǘǳ¦�ǺǈƷن عاليك  وان للتحديثأن األ:" غوردن كريج قائال

ق استعمال الضوء يعن طر  ر و املالبس املسرحية ، كيف ميكنك أن تتعلم شيئا ظاللمن

جتعل املمثلني يعملون معك ميثلون بإنسجام ، مع بعضهم ان  ، و كيف ميكنك  الصناعي

املؤلف  لقد  البعض و يف انسجام مع املناظر و يف انسجام أهم من هذا و ذاك مع أفكار 

، لقد قدم  2"هذه الرواياتكانت تدرس الرويات اليت تريد إخراجها ، و ستمضي يف دراسة 

عليه تعلم تصميم املناظر و املالبس عليه إذ أوجب وغراف كريج نصائح هامة للمخرج السين

تعلم كيفية توظيف األضواء الصناعية ، عليه مرعاة أفكار الكاتب بالدرجة األوىل ليصبح 

خمرجا مثاليا ،ألن كريج يقوم بتصميم السينوغرافيا عروضه بنفسه ألن يف نظرة املخرج هو 

.سيد العمل ، و الرجل األول للعرض املسرحي

كما قّدم تاريخ املسرح احلديث أكثر من.جيوز للمخرج أن يتحّول إىل فّنان تشكيليّ 

.73لمسرحية ، م س ص جميل حمداوي ، مدخل إلى السينوغرافيا ا1

.57ص  2000إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، ترجمة ديريني خشبة، دار المصرية اللبنانية الطبعة األولى 2
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وجوزيف ) 1969 - 1883(دليل على إمكانية حدوث العكس، مع والرت غروبيوس 

، ليحّل الّسينوغراف بالفعل حمّل وإدوارد غوردن كريج  )1993 - 1920(سفوبودا 

ة، ما يعرف بدراماتورجيا نتاج الفرجة املسرحياملخرج، وتشمل اجتهاداته البالستيكية إل

  .اللوحة

تلعب الّتعديالت يف املكان الدرامي وزمنه دورا أساسّيا يف عمل دراماتورجي يتمّيز بنزعة "

.حّسّية ومينح البعد املرئّي للمسرح أمهّّية جديدة  إىل حّد يتحّول فيه إىل دراماتورجيا الّلوحة

.هذه الّتعديالت ظاهرًة ثانويًّة، بل تّتحد معها بالكامل)جيا الّلوحةدراماتور (ال ترتّتب عنها 

�ǲƥƢǬŭ¦�Ŀ�ƢĔƢȇǂưȇ�ƢŷÂ��ƨËȇƾȀǌǷ�̈°ȂǏ�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣŷ°ƢȈƬƻ¦�ËĻÂ�À¦®ËƾŰ�ǺǷËǄǳ¦Â�ÀƢǰŭ¦ بداللة

مكانة أساسّية، ال سيميولوجّية جديدة، ويف نفس الوقت حيتّالن يف العمل الدراماتورجي

لص املخرج الّسينوغراف، وحّىت كاتب الّنص خي 1."ورجيا الّلوحة أن متنحهاميكن لغري درامات

أي تصميم مشاهد ولوحات هلا . وهو إعادة عرض لقطع منهاقبله، إىل نقل صور من احلياة

µ. حدود زمكانية ǂǠǳ¦�ǺǷ±�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ȆȀƬǼƫ�̈ǂƥƢǟ�ƨƳǂǧ�ËÄ®Ƣŭ¦�ƢǿƾȈǈš �ǞǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦. وحّيز

ج يتلّقى الصور املرئية على اخلشبة حبجم كبري، مقارنة باللوحات اللعب ضّيق، لكّن املتفرّ 

1 Pierre Frantz. L’esthétique du tableau. Presses Universitaires de France.1 Paris. 1998. P
197.
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الزيتية، هذا أّول ما يلفت انتباه الفّنان التشكيلي ليخوض جتربة اإلبداع بالستيكية معمارية 

كان رجل املسرح مدركا ومراعيا هلذه احلقيقة منذ البدايات األوىل. ومسرحية

  :دوارد غوردن كريــجإاإلخــراج عند 

من أشق و أصعب مهن احلياة ، يف العصر احلديث ، و اإلخراج " يعد اإلخراج املسرحي 

1"يعين إعداد و تنظيم خطة العمل الفين ملسرحية ما ، لتحويلها إىل صورة العرض املسرحي

، و يسعى اإلخراج إىل إعادة إحياء النص الدرامي اجلامد و جتسيده فوق خشبة املسرح 

  .جسام حية احلياة بأوبث فيه .

ماذا ميكن أن ف .إن تشكيل الفضاء حيتاج إىل تنظيم و تنسيق و دراسة دقيقة للنص الدرامي 

يستفيده الفنان التشكيلي من قراءة نّص مسرحي؟ قد يدفعه لتكرار التجربة والقراءة للعديد 

ة من الشعراء الدراميني، قد يدفعه أيضا للبحث يف جمال املسرح واكتساب معرفة استطيقي

نصياع قد يرفض يوما ما اإل. واسعة، قد يدفعه للعمل مع أكرب املخرجني املسرحيني

�ĿÂ��«ƢȈǯƢŭ¦�¾ȂƷ�³ ƢǬǻ�®ËǂĐ�ǲƥ��ƨËǸȀǷ�ƨȈËǼǧ�ƢȇƢǔǫ�ȄǴǟ�» Ȑƻ�Ƥ Ʀǈƥ�ȏ��ǾƫƢǸȈǴǠƬǳ

ال فائدة من أية تعليمات حمّددة، إذ ختتلف الوجوه، واملاكياج "مسألة املاكياج خّصيصا، 

وجيب عند عمل املاكياج . ما متام املالءمة قد ال يصلح لشخص آخرالذي يالئم شخصا 

757ت المسرح األوروبي م س ص كمال الدين عيد ، إعالم و مصطلحا1
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فإذا كانت اإلضاءة ستتغّري من منظر إىل آخر . مراعاة ظروف اإلضاءة ووضعها يف احلسبان

1".تغّريا ملحوظا وجب تغيري املاكياج تبعا هلا

وميكن أن  وهكذا يتقّدم شيئا فشيئا يف فرض سلطته، ويتحّول إىل فّنان مسرحي متكامل،

مينحه نفس النّص الذي قرأه أّول مرّة فرصة إخراج باهرة، فيبدع ويولد عنده أّول عرض 

.سينوغرايفّ 

ال يصح ألي كان , املخرج هو سيد العمل املسرحي أن  علىيرى ادوارد غوردن كريج    

أن لكل مسرح خمرجه مديره املسرحي ، و مع"ƾǐǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬȇÂ®�,التدخل يف صالحياته 

2" ذلك فأشد ما أخشى أال يكون مثة أساتذة يف علم املسرح

األمر الناهي ، ويرى فيه الساحر يف خمترب إمسه العرض املسرحي ، أنه يعترب كريج املخرج على 

إذ عليه أن يضفي على كل عرض إضافات ، و إبداعات اليت جتعل هذا العرض املسرحي 

كان يكره أن "وتطلعات املخرج فكريج   تعرب عن رؤىحيمل مضامني رمزيـة إحيائية ، 

لفذيون كما نسيميهم حنن يف مصر يستعني املخرجون أو املديرون املسرحيـــون أو املدرين ا

�ȇ°Ȃǐŭ¦�ǺǷ�Ǌ ȈŪ¦�¦ǀđ� ȏƚǿ�śǠƬǈȇ�À¢�ǽǂǰȇ�ÀƢǯن ، و مصممي املناظر و األزياء ، و ــــ

367ص. 1961. القاهرة. مكتبة النجلو المصرية. أمين سالمة: تر. اإلخراج المسرحي. هيننج نيلمز 1

ص  2000مراجعة على فهمي دار المصرية اللبنانية األولى /إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، ترجمة ديريني خشبة 2

52



.تجديدات دوارد غوردن كريج في العرض المسرحي          :  ي  الفصـل الثان

96

و صغرية و ما على املخرجني بعد عمال املكياج و املوسيقني و املطرزين يتولون كل كبرية 

ضد املخرج الذي يعتمد على غريه يف إنشاء املناظر و تصميم  ، فهو1" ذلك أال يصفق هلم

إخل فعلى كل خمرج اإلعتماد على مهارته اإلبداعية ألن العرض سيعرب عن أفكار و .. األزياء 

كان  "ل من األحوال، رض حباالع خدمة رؤاه اإلخراجية و كل ما يوظفه على اخلشبة ، عليه

مبسرح خياطب املشاعر ، من خالل احلركة وحدها لن تكون مثة مسرحية ذات  كريج حيلم

، لقد 2"حبكة و لكن ببساطة حركات مرتابطة من الصوت ، و الضوء، و حركة الكتلة

كريج سلطة احلوار حماوال تعويضها باحلركة و اجلسد اليت تتالحم و ترتابط مع الصوت ألغى  

ب يف خماطبة الوجدان و تتالعب بعقول املتلقي ، لة واحدة اليت تصلضوء مشكلني كتو ا

يف جتارب كريج اليت  و من زاوية أخرى يرى إريك ينتلي,و التأثر , عملية التأثـري تحقيقل

للمسرح ، فن مل يعد واقعيا ، و ال تقليديا ، بل إحياء بفن جديد " �ƢĔ¢�ȄǴǟيصفها باملتميزة

، نفهم أن كريج 3"اعده اخلاصة ، ذلك أن يف مسرح كريج عنصرا يعسر حصرهرمزيا له قو 

حاول اخلروج باملسرح من عتمة التقليد الواقعــي ، و جعله فنا حيمل مضامني رمزية ، ألن 

.24الفن المسرحي  ، م  ص  ،ص إدوارد غوردن كريج ، في1
جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بيتربروك ، ترجمة فاروق عبد القادر ، هال للنشر و التوزيع ، 2

70بدونطبعة بدون  تاريخ ص 
1986لطبعة الثانية إريك بينتلي ، نظرية المسرح الحديث ترجمة يوسف عبد المسيح تروث دار الشؤون الثقافية انعاسة ا3

137ص

49احمد سلمان عطية ، االتجاهات  الخراجية  الحديثة  ،  م  ،ص -
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أفكار املخرج ، و تطلعاته عن هذه األخرية يراها كريج أكثر األساليب إقناعا و إفصاحا 

املسرح التقليدي و دعا اىل كسر شوكة الواقعية و الطبيعية  ومن أجل ذلك سخر من"الفنية 

إطالق العنان ألساليب  و و إقامة مسرح جديد يعتمد على التحليق يف املساحات الفضائية

رى سخط كريج على ح، إن إعرتاض أو باأل1" التشكيل يف املسرح بأبعاده الفنية املختلفة

إىل حد تشويهه  املسرحية يف تفعيل احلركة نيترساملدهذين  الواقعية و الطبيعة ناجم عن عجز

�ȏ¤�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�°Ȃǐƫ�ȏ�ǽǂǜǻ�Ŀ�ƢǸĔȋ�� كان ميقت املذهب الواقعي و أخاه املذهب "قبائحة

الطبيعي و لقد كان يفضل يف إخراجه الطرق اإلحيائية اليت ال تشغل األنظار بكثرة البهارج و 

2" اإلسراف يف التفصيالت

ƢŹ¤�Â�©¦®Ȃǯ�Â�©¦ǂǨǋ�ƢȀǼȈǷƢǔǷ�Ŀ�ǲǸŢ�ƢĔȋ�ǾƬǳ ¦©� الرمزية ظاوجد كريج يف لقد

أصحاب العقول ترقى إىل خماطبة   عروضه صب يف خدمة العرض املسرحي ، جاعلة من، ت

الراقية ، فهو ضد املخرج الذي يستغل املناظر املبهرة و الديكورات العظيمة جلذب انتباه 

Ȉǟ� ƢǨƻȍ�ƨƴƷ�ƢĔÂǀƼƬȇ�ƾǫ�Â�°ȂȀǸŪ¦ ال ميكن أن تغري عناصر مثل األقنعة وب العــرض

واألزياء فّنانا تشكيليا إىل حّد يبادر فيه للسيطرة على العناصر األخرى يف انتاج الفرجة 

املسرحية مثل الشعر واملوسيقى والرقص، هذا رمبا ما منع ظهور عرض السينوغراف يف املسرح 

23إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، م س 1
276ماري إلياس وحنان قصاب المعجم المسرحي م س ص  2
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فاألداء فيه : حّكم يف كل عناصر العرضوهو مسرح األعراف املنّمطة اليت تت. " الشرقي

وهو أداء يبتعد عن اإليهام ويقوم على احلركة . مؤسلب لدرجة كبرية وجتريدي يقوم على الرمز

على صعيد الشكل، يتمّيز العرض املسرحي ببساطة الديكور .املنّمطة واإللقاء املنّغم

من خالل الديكور وإمنا تظهر كذلك فإّن العناصر الزمانية واملكانية ال توضح ... وشرطيته

جلمهور نصب لقد وضع كريج ا"و ."من خالل األداء اإلميائي الذي يستثري خمّيلة املتفّرجني

�ƨǸǴǰǳ¦�̈ǂǘȈǇ�ǺǷ�ǾǐǴţ�Â���ǾƦǗƢţ�¾ƢǸǟ¢�ŉƾǬƫ�®¦°¢�Â��ǾǼȈǟƨȇƾĐ¦�Śǣ"1  هنا نكتشف

�ǂūƢƥ�ƢȀǔȇȂǠƫ�Â���ƨǫȂǘǼŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦�ǎ ȈǴţ�¾ÂƢƷ�Ʋȇǂǯ�À¢�ƢĔȋ���©Ƣǐǫǂǳ¦Â��ƨǯ

ǀđ�Ʋȇǂǯ�¾ȂǬȇ�Â¦� وختتزل بذلك أمورا هو يف غىن عنها  كرة العرضفأحسن وسيلة للتعريف ب

أن الرأي  الذي يزعم أنه من غري املستطاع اظهار احلقائق إال بواسطة الكالم لرأي "الصدد 

حية عميقة شائع اىل حــدما ، و لقد كان حكماء الصني أنفسهم يزعمون أن احلقائق الرو 

¿ƢȀǧȋ¦�ȄǴǟ�̈Śǈǟ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǨȇǂǋ���ƨǠƟƢǋ"2  حديثة  بدائل وطرقلقد حاول كريج إجياد

  إليصال الفكرة

  .كلمة ال متجاهال يف ذلك  

م و التكنولوجيا ،مجلة  الغلوم  و الثقافة  ، عبد اهللا حسن الغيث ، المسرح التجريبي و السينوغرافيا جامعة السودان للعلو 1

.172، ص2012، نوفمبر  12مجلد  
..79إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، م س  ،ص  2
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درامي صنع احلدث ال�ƢĔƢǰǷƜƥلغة معربة فوجد يف احلركة ما يبحث عنه وإكتشف فيها      

بالعرض املسرحي ، إىل ترقى كة املعربة اليت كن االستغناء عن الكالم إذا حضرت احلر ، كما مي

  . صورة بصرية ثريةالتطور و تكسبه منزلة 

ينطلق كريج يف كتابه أن جذور املسرح تعود : "سرح كريج قائالمو يعرب مجيل محداوي عن 

الواقعية كثريا ، و كان يف املقابل يدعو فلسفة  إىل الرقص ، و احلركات الصامتة ، وقد رفض

امتة ،و شعر العرض ح شامل ، و خاصة املسرح الذي ينبين على املسرحية الصإىل املسر 

دد املسرح الشامل لدى كريج يف احلدث املسرحي اجلامع بني طقوس الكلمة و احلركة ،و يتج

1"،و الكلمات ، و اخلط ، و اللون و اإليقاع

يد ، و األخذ كل ما نابع عن حبه للتقالالبدائية إن إعتماد كريج ، على الرقص و احلركات 

هو أصيل ، و إعادة إحياء من جديد ، موظفا فيه اخلطوط و األلوان و اإليقاع ليكون 

ضا مثالــيا و املخرج الناجح يف نظرة هو الذي خيطر التدريات من أول يوم إىل أخر يوم و ر ع

قبل  عماله يعجب هلذا املخرج الذي يفاجئه مصور املناظر"هو ساعة العرض لقد كان كريج 

باملاكياج و مالبس  اإلفتتاح بليلة واحدة كما كان يعجب للسيد املخرج الذي ال يرى ممثله

على الرابط اإلليكتروني  2006أفريل  02جميل حمداوي،التصورات المسرحية و تقنيات اإلخراج بتاريخ 1

www.diwanalarab.com
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، اعتبار كريج املخرج هو حلقة الوصل اليت تربط بني 1" الرواية إال يف اإلفتتاح نفسها

بالسهر على عمله املسرحي حىت أخر دقيقة  عليه تحقيق ذلكومكوناته ول,العرض املسرحي 

ة أن يتفاىن و جيتهد لكي حيصد مثار سيعرب عن نظرته و حيمل أفكاره علي رضالعألن 

فاملخرج الذي ال حيظر التدريبات وال يتعرف على ممثليه هو يف   حتقيق الفرجةيف جهده، 

نظر كريج خمرج فاشل وهذا النوع من املشتغلني على العروض هم السبب األول يف إحنطاط 

  .املسرح وبالتايل ركوده 

لقد كان كريج ينكر على مؤلف املسرحية أن يضع فيها أي شيء من التعليقات و يعد "   

«ǂƼŭ¦�ǲǸǟ�ǶȈǸǏ�ǺǷ�ƢĔȋ���ƢȀǸȀǨȇ�ȏ�ƨȈǼǧ�°ȂǷ¢�Ŀ�Ȑƻƾƫ�ǾǼǷ�¦ǀǿ"2

�«ǂƼŭ¦�©ƢȈƷȐǏ�Ŀ�ǲƻƾƬǳ¦�Ǧ ǳƚŭ¦�Ʋȇǂǯ�ȄĔ�ƾǬǳ, أي عليه عدم وضع  جبو أو

وحدد املهام فبني املؤلف واملخرج   خصصاألدوار إرشادات يف النص الدرامي ، فهو بذلك

ومن منطلق ,للعمل  فاملؤلف ينتهي دوره عند استالم خمرج ،خطوط محراء  ال جيب جتاوزها 

كريج ال يعتمد على النص املسرحي ، إال يف حدود قدرته على "أن د أردش يعرب سعاخر 

ساس مستعينا بأقل اإلحياء مبعىن عام و إحساس عام ، مث يرتجم هذا املعىن ، و ذلك اإلح

24إدوارد غوردنكريج ، في الفن المسرحي ، م س 1
24كريج ، في الفن المسرحي ، م س ص إدوارد غوردن 2
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من الكلمات و معليا الوسائل العضوية كاإلشارة و حركة املمثل و قطع و لون الزي املسرحي 

1"، و غري ذلك من الوسائل املسرحية

مثل و حركة امل,قد ركز كريج إهتمامه على فكرة النص ليحاول ترمجتها مستعينا باإلشارة 

لرمزي اإلحيائي فهو قليل اإللتزام بالنص فوق فضاء يضم مفردات تعكس الطابع ا املوحية

الدرامي ألنه يرى أن املخرج قادر على خلق اإلحساس و اجلو املشحون بالداللة إذا اعتمد 

.على مهاراته ، و إبداعاته ليخلق عرضا حمقون بإشارات و إبتكارات سحرية

ون متطلعا واجب املخرج املسرحي احلضور مجيع التدريبات و الربوفات ، ليكمن  لذلك 

تأويل املسرحية "أي كريج هو الذي يستطيع ر و املخرج املثايل يف ,و صغرية ,على كل كبرية 

فيخرجها كما يطيب له هو نفسه ، و يتوىل ترتيب املمثلني ، فيزودهم مبا تستلزمه كل حركة 

من و موقف ، و يتوىل تصميم املناظر و اقرتاح املالبس ، فيشرح ملن يقوم بصنعها ما البد 

2" توفريه كل منها

و حرية تامة بالتصرف يف العرض املسرحي ألنه , غري حمدودة أعطى كريج للمخرج صالحية

لتعلم حلصد رصيد معريف  صاحب السلطة و الكل ميثلون ألوامره لذلك أوجب عليه ا

71سعد أردش المخرج في المسرح المعاصر ، م س ص 1
56إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، م س 2
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و مساعدة مصمم اإلضاءة يف وضع ,تصميم األزياء لوحده تؤهله لخلربة  ، ليكتساب ا

مرافقة املمثلني ، حىت يف فرتة الراحة ، ألن العرض املسرحي  عليهة بالعرض ،صاإضاءة خ

ملخرج  يتطلب ، انسجام و تناسق يف كل أجزائه و إن هذا القرار ، الذي متثل يف إعطاء ا

مبا يف ذلك حقه يف جتاهل املؤلف، و عدم اإلكرتان يف  صدم معاصريه"كامل الصالحية 

النص و بذلك يضع كريج املخرج على رأسه القائمة  أرائه أو ملحوظات اليت يضمها

1"املسرحية كأعلى سلطة فنية ، و صاحب الرأي األخري يف تقدمي العرض

شخصية واسعة " ان اصرار كريج على تويل املخرج مسؤولية العرض املسرحي ألن رى فيه    

سرحية و فن الرسم و املعرفة ملمة بالكتابة املسرحية و التأليف املوسقي و بفن العمارو امل

غريها من األمور الفنية األخرى متجاهال يف الوقت نفسه املالحظات اليت يسطرها املؤلف 

ملكان أو املسرحي على النص سواءا يف حتديد نوع احلركة أو نوع األزياء املطلوبة أو حتدجيد ا

شخصية امللمة لك الن هذا أن املخرج يف نظر كريج هو تم ونفهم،2"شكل املناظر املسرحية

وليحافظ على هذه السلطة  و تصميم ,و رسم ,و موسيقى ,ل ـــمبختلف املعارف ، من متثي

  رح ــعليه التعلم والتجريب يف كل شئ ميس املس

133ص  2002حي متلقي للفكر الطبعة األولى شكري عبد الوهاب ، اإلخراج المسر 1
50أحمد سلمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 2
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االجنليزيةمل تكن تأخذ طريقها اىل املسرح يف ,يشري جوردن كريج يف مذكراته أن االعمال "و

هذا  جاردن إال االعمال االملانية والفرنسية وااليطاليةومل تتواجد يف يف الكوفنت  تلك الفرتة

لذلك جلأت اىل أعمال يعين أن احلركة الفنية يف اجنلرتا كان يعمها الركود اال مل نقل العقم 

1:و لذلك قام بتقسيم املخرجني على نوعــني بلدان اخرى

ل ما موجود يف النص صانع العمل املسرحي من الطراز األول الذي يلتزم بك :النوع األول"

املخرج :  النوع الثانياملسرحي ، مستعينا باملؤلف نفسه و باملمثلني و مصممي املناظر ، أما 

ار احلركة و الكالم و اخلطوط و يبتكر و يـختالفنان امللم بأسلوب الفين و الذي يبدع و 

2" ريجاأللوان و اإليقاع املناسب بنفسه لكل مشهد و هذا هو النوع الذي يفضله ك

و مناسب , أنه خمرج املثايلإميانا منه على  إن تفضيل كريج هلذا النوع من املخرجني     

من عرضه صورة ليصنع ثراء احلركة املسرحية ، و على املخرج احلقيقي اإلبداع و اإلبتكار إل

ب املشاعر من خالل كان حيلم مبسرح خياط"بصرية ناطقة من غري حروف ختاطب املشاعر 

لن تكون متة مسرحية ذات حبكة و لكن ببساطة حركات مرتابطة من الصوت وحدها  احلركة

1"لة و ستكون اخلربة اليت يراها اجلمهور مفعمة باحلياةــــو الضوء و حركة الكت

308القاهرة ص  2002عيد  مناهج عالمية في االخراج المسرحي  الجزء الفصل االول سان بيتر للطباعة سنة الدين كمال  1
50، م س ص أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة 2
70جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى يثرب بروك م س ص 1
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 وارات واحلو الديكور و الصوت ,ثيقا بالضوء و يقصد من هذا أن احلركة ترتبط ارتباط و     

يف نفور املتلقي و قطع التواصل و يعرب مجيل محداوي عن  مملة تسببهي يف نظر كريج 

حتويل املسرحية املكتوبة اىل فرجة بصرية عن "مهمة اإلخراج عند كريج اليت راها تستند يف 

طريق فهمها و تفسريها أي بنقل املسرحيات اليت يكتبها املؤلف املسرحي من لغة الكتابة 

2"الدرامية اىل لغة الرؤية و التمسرح

ة النص ديد لإلخراج الذي يعتمد على مسرحتطاع كريج إيضاح بل إجياد مفهوم جاس

الدرامي ، على خشبة املسرح من خالل توظيف منسق ملختلف عناصر السينوغرافيا اليت 

الفن املسرحي : "ية أخرى يعرب قائالصواته التعبريية و من زاو يكشف عليها املمثل حبركاته و أ

، أو الرواية التمثيلية ، و ليس هو املناظر املسرحية أو الرقص  عند كريج ليس هو التمثيل

كل األشياء إنه يتألف من احلركة   ااملسرحي ، إال أنه يتألف من مجيع العناصر اليت تتكون منه

املسرحية اليت هي روح التمثيل و من الكالم هو جسم املسرحية و من اخلطوط واأللوان اليت 

1" من ضبط اإليقاع الذي هو قوام الرقصهي القلب النابض للمشهد و 

على الرابط اإللكتروني  2009-03-08، رائد اإلصالح المسرحي،تاريخ النشر جميل حمداوي ،إدوارد غوردن كريج2

http://pulpit.alwatanvoice.com  بدون صفحة 2014-10-29شوهد يوم  
على الرابط اإللكتروني  2009-03-08، رائد اإلصالح المسرحي،تاريخ النشر جميل حمداوي ،إدوارد غوردن كريج1

http://pulpit.alwatanvoice.com  بدون صفحة  م ن  2014-10-29شوهد يوم  
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مثل هذه تضان لعرض املسرحي عليه أن يقبل بإحعنصر إلظهار مجالية العنصر األخر فا

�ǽǀǿ�Ǧ ȈǛȂƫ�®ƾǠƬƥ�®ƾǠƬƫ�Ä£°�Ǻǟ�ƶǐǨƫ�ƨǤǴǳ�ǾǯȐƬǷ¦�Â��ǾƷƢų�² ƢǇ¢�ƢĔȋ�ǂǏƢǼǠǳ¦

  .العناصر

املسرح و عليه ترتتب جيب أن مينح إىل ذلك الذي يعترب أستاذ يف علوم " فلقب املخرج 

مسؤولية األخطاء مجيعا تستطيع عن طريق اإلحياء أن تكسب املسرح روحا ينم عن مجيع 

األنشاء و بطرق اإلحياء يف احلركة تستطيع أن ترتجم مجيع ما يضطرب يف نفوس احلشود و 

2"عقوهلم من عواطــف و أفكار

لكونه سيد العمل  ى عاتقه ،املسؤولية تقع علفيتحمل مجيع األخطاء أن املخرج على  

مل يف مضامينها أحاسيس و استغالل احلركة املعربة اليت حتجمرب على كل خمرج ف املسرحي 

  .س عن نفسه املضطربة ينفتالوجدان املتلقي الذي يسعى إىل  ب يفصتعواطف 

ذاتية و انطباعية يف قراءة عمل املؤلف ، تعتمد على التخيل "ة يقد استعمل كريج منهج

فكــري و الذهيب و التصميم احللمي و التشكيل الوجداين و جتميع األحاسيس الناجتة عن ال

ترسبات القراءة لينتقل بعد ذلك اىل وضع اخلطاطة اإلخراجية على الورق و رمي السينوغرافيا 

ميم املوحية و متثل أجواء التجريد و الرمزية ، الشعورية و االتشكيلية اليت كانت تقوم على تص

212ص  2001يوسف، أسس نظريات فن التمثيل ، دار التمثيل ، دار الكتاب الجديدة المتحدة الطبعة األولى  عقيل مهدي 2
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أي أن كريج كان يقوم بقراءة املسرحية ، قراءة جيدة و يقوم بتخيل 1" اعرية السحريةالش

من مستخلصات القراءة ليقوم بعدها بتجسيد هذه  وتشكيل عاطفي الذييتولد,فكري 

التصورات على الورق و اليت ترتجم على خشبة املسرح مشبعة بالرمز و التجديد و اإلحياء و 

من تطورات  ،  مع ما يعرض أمامه  ا شاعريا يندمج فيه املتلقيالشفرات لتخلق جوا سحري

نين ال أرضى ملناظري أن تكون إ: "و يف هذا الصدد يعرب كريج قائال ، دث الدراميللح

املسرحية هي مصدرها الوحيد ، بل ينبغي أن يكون هذا املصدر هو مناحي الفكر الشاسعة 

كريج ال ف 2" من قبل اليت نفثها يف نفس الشاعر ية يف خيال أو املسرحياتاليت تثريها املسرح

أفكار خيضعها خلياله  عداده للمناظر و إمنا يستنبط منهيف االدرامي  النص  يعتمد على

  بشكلها النهائي  املبدع، ليرتمجها يف األخري على اخلشبة

  يرى كريج أن االستمرار يف: "د رأي أخر يف منهج كريج اإلخراجي ، قائالو لكمال عي 

كتابــة و شرح ما بني القوسني و االسعاب يف ذلك ما هو إال تعد على وظيفة املخرج 

على الرابط اإللكتروني  2009-03-08، رائد اإلصالح المسرحي،تاريخ النشر جميل حمداوي ،إدوارد غوردن كريج1

http://pulpit.alwatanvoice.com  بدون صفحة م س 2014-10-29شوهد يوم
64إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي، م س ص 2
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ارا أو و رأيه و رؤيته فلماذا حيزن املؤلف إذن لو ترك له أحد املمثلني حو  هرـ املسرحي و فك

1"تدخل يعادل تدخل املؤلف  ، مبا بني قوسني يف عمل املخرجأضاف إليه ذلك ألن هذا ال

تعداها سيتعدى بذلك   هإحرتامها ألنويلزمه بحدودا الميكنه ختطيها للمؤلف  كريج  لقد وضع

صالحيات املخرج املسرحي و حيد بذلك من ابداعه و رغبته يف التجديد ألن املسرح على 

هو حقل جتارب فعلى كل مؤلف احرتام صالحياته بعدم االسهاب يف شرح و وضع 

ترمجة ابداعاه والتعامل مع التص على أنه جزا عن اإلرشادات اإلخراجية اليت جتعل املخرج عا

وحيد من إمكانيته اإلبداعية والفنية فاملسرح يفتح ,مقيدا  نتاج فين هذا التدخل  جيعل املخرج

والتصور ويعطيه كامل الصالحيات للتعامل مع التص الدرامي وفق ,للمخرج  أبواب اإلبداع 

  نية ما متليه عليه رؤياه اإلخراجية ودوافعه الف

ليس املسرح ظاهرة نفسية و لكنه ظاهرة : "أردش بلسان أنطونني أرطو قائال يعرب سعد

تشكيلية و عضوية و من هنا ال يهم  أن نبحث عما إذا كانت لغة املسرح العضوية تستطيع 

ديدة تستطيع كانت هذه اللغة املسرحية اجلحتقيق نفس الغاية اليت حتققها الكلمــة أو عما إذا  

1"  عن األحاسيس و العواطف اإلنسانية كما تفعل الكلمةالتعبري

.38ص  1967، 44العدد ) القاهرة(كمال عيد ، مدرسة غوردن كريج المسرحية ، مجلة المسرح 1

70سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر م س ص 1
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نقل األحاسيس و املشاعر يف نفس املتلقي بينما  كلمة يف مسرح كريج علىلقد عجزت ال

ية و اإلشارات الدالة على استثارت ة املوحمتكنت لغة املسرح العضوية و اليت متثل يف احلرك

أثناء متابعة العرض املسرحي اخلاضع لنظام الرمز  تنمو و تتزايدجعلها العواطف اإلنسانــية و 

  .و التجريد

أيضا وبذلك  أصبح املخرج هو املعد و املؤلف و السينوغرافيا و معظم األحيان هو املمثل"

2" هرة املخرج املؤلف أو ما يسمى هيمنة املخرج على احلالة املسرحية أفرزت هذه املرحلة ظا

املسرح ، مبكونات هيمن على احلركة املسرحية ألنه أدرى لقد سعى كريج ليكون املخرج هو م

و أيضا متطلع على أزمته احلالية لذلك فضل هذا النوع من املخرجني الذين يصنعون احلدث 

و ال ميكن للمخرج أن ينجح يف استعمال وسائله التعبريية "لنهايـة لبداية الالدرامي من 

التأليف املسرحي ، أيضا حىت يكون خالقا و  بشكل مبدع ما مل ميتلك معرفة دقيقة بقوانني

و  املكتسبة  هتقافبث يستعني أن املخرج عليه  ضح لنايت 1" مبدعا للنص بوسائله البصرية

فكريج أصر على توظيف عناصره البصرية احسن توظيـف ل لألعمال املسرحية فهمه الواسع 

العرض المسرحي ، عروض مسرحية ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة عبد الناصر حسو ، مفردات2

03ص  2010دمشق 

2009تشرن  الثاني   1السنة السابعة االحد  يوم  1643فاضل السوداني ،الرئيا و معمارية اإلخراج ، جريدة المدى ، العدد  1

11، ص 
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أداءا متميزا و منها سب تǰȈǳ�ƢēƢȇǂǜǻ�Â�ƲǿƢǼǸǴمفصال ل وعيا ضرورة  إكتساب املخرج 

  .حتصنه من أي خطأ أو هفوة سلطة نافذة

و املخرج الناجح يف نظر كريج هو الذي يتحكم يف مفردات عرضه و يتعامل معها كيفما    

  .يشاء

العرض و خاصة السينوغرافيا و إعتبار املمثل  و العرض عنذ كريج يعتمد على كافة عناصر"

يعين االستغناء عن احلوار املنطوق كليا و إمنا هو عرض  الصورة املرئية لكن ال جزءا من

�Ŀ�¦ŚƯƢƫ�ǂưǯȋ¦�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟƢƥ�̈ƾƟƢǈǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ȇǿ�̈°Ȃǐǳ¦�ƨǤǳ�ǺǷ�ǲǠƴƬǳ�ǽǂǏƢǼǟ�ǾȈǧ�§Âǀƫ

و استغنائه على الكلمة املنطوقة ، جعل عروضه متيل إن إعتماد كريح على احلركة  2 "املتلفي

  حلركة على الكلمة و هذا لقدرة عناصر اىل العروض الصامتة اليت تطغي فيها ا

�ǲưŲ�ǺǷ���ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�ȆǬǴƬŭ¦�À¦ƾƳÂ�ƨƦǗƢű�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƨǤǳ�ƨǟƢǼǏ�ȄǴǟ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǇ�Â.

فاملسرح فن حي قائم على احملسوس و املسموع مبعىن قائم على اللغة التشكيلية املرئية و "

ح نتاج ارتباط حتمي ال ينفصل اللغة اللفظية املسموعة القائمة على الكلمة وبذلك فاملسر 

باعتبار املسرح الفضاء الذي يضم خمتلف العناصر على الرغم من اختالف 1" عن الكل

172ريبي و السينوغرافيا ، م س ص عبد اهللا حسن العيث ، المسرح التج2
38مصطفى سلطان ، تشكيل المناظر في مسرح الهواة ، مطابع التجارية قليوب مصر أكادمية للفنون ص 1
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Ǵǟ�ƾǈŸ�ƾƷ¦Â�ǂǐǼǠǯ�ƢȀǸǓ�Â�ƢǿƾȈƷȂƬǳ�ȄǠǈȇ�Ǿǻ¢�ȏ¤�Ƣē¦ǄȈǷ�̧ȂǼƫ�Â�ƢēȐȈǰǌƫ ى شكل

و بالتايل على املخرج أن يكون حريص يف التعامل مع عرض مسرحي متكامل املفردات، 

هدف أحداث تأثريات معينة البا ما يكون هذا التنوع مقصودا يو غ" هذه العناصر املتنوعة

و يسعى كريج 2" ميكن أن تربز يف العرض املسرحي بأسلوب أكثر فعالية مما عليه يف النص

إىل التعامل مع عرضه مبعزل عن ما ميليه املؤلف من إرشادات يف نصه باعتبار أن املؤلف ال 

يف  "ة بعد استالم املخرج للنص و هلذا سعى كريج جلعل من عرضه املسرحي ميلك أي سلط

ȂǏ�Â�ǶēƢǯǂƷ�Â�śǴưǸǸǴǳ�°̈ȂǏ�ÄȂƬŢ�ƨȈƟǂǷ�°̈ȂǏ�ǾǻƘǯ�Â�ȆǬǴƬǸǴǳ°̈� كليته يتوارى

سينوغرافيا املكان و كذلك أشكال و ألوان املالبس و امللحقات و تتحكم يف جالء الصورة 

  يــمصاحبة العرض املسرح تسعى إىلاليت  3"و غموضها اإلضاءةاملسرحية 

زائه و اإلضاءة أيضا هلا و تساعد على إظهار حركات املمثل ، و تكشف عن الديكور بأج

  .ربط هذه العناصر مع بعضها البعض لتشكيل الصورة اليت يطمح إليها كريجالقدرة على 

"ǧ�«ǂƼŭ¦�ƢǿǄƴǼȈǇ�Ŗǳ¦���§ǂǤǳ¦�Ŀ�ƢǼƷǂǈǷ�ƨǔĔ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�Ʋȇǂǯ�ǺǴǟ¢ نان املسرح

املستقبل فعندما يتم ظهور االنسان يتجلى كل اخلصال اليت جتعل منه نابغة يف فن املسرح 

  مصر  1996نبيل راغب ، فن العرض المسرحي ، الشركة المصرية العالمية للنشر و التوزيع لونجمان مكتبة لبنان ناشرون 2

84ص 
2008ة ، سيميائيات الصورة ، مقاالت حول عالقة المتلقي بالمسرح و السنما و التلفزيون منشورات األديب بغداد أحمد بلي 3

.60السانيا وهران ص 
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النهوض باملسرح األرويب حنو الرقي وإستعان لقد حاول كريج  2" جتديد املسرح كوسيلة وأداة

ن خالل التعامل مع خمتلف الذي يراه من أكثر الناس داعني لإلصالح مباملخرج وجهوده 

  اجلديدة لتحديد مفهوم واضح جلـمالية املسرح  أللياتا

ألنه املسؤول عن عمليات اإلنتــاج و اإلخراج و "و هلذا يتوىل املخرج قيادة العرض املسرحي 

3"عن الروح املعنوية و النظام املتبع و حل املشكالت الفنية و اإلدارية اليت تطرأ

رر و ـمكانة جتعل منه القائد و املق استطاع كريج توضيح املصطلحات و أعطى للمخرج

  .سلطة تأيت بعد سلطته ال املنفذ و األمر الناهي ألنه ميلك مفاتيح جناح العرض املسرحي و

بدت أفكارا غري عملية ، يف ذلك "يف إصالح املسرح بأفكاره اليت  ة إن رغبة كريج الشديد

و  صميمني جوزيف سوفوبودااملاحلني إال أن تأثريها كان واضحا عند اجليل التايل ، من 

ل جيدر وكثريين غريهم  أفادوا من التقدم التكنولوجي ب، و نورمان  د جونزروبرت أدمون

كريج أفكار  لقد استطاعت  1" هالكبري فاستطاعوا أن جيدوا الوسائل املالئمة للكثري من أفكار 

  .  لتكنولوجيحماولني االستفادة من التقدم ااجلدد  غزو أعمال املصميمن االصالخية 

كاثرين نوكريت ، مفهوم الجمالية المسرحية ، تر ،م ، أحمد الحسيني على الرابط اإللكتروني 1

www.aljabriabed.net/n95-09huseine.htm 2014نوفمبر  21إطلع عليه بتاريخ
82نبيل راغب ، فن العرض المسرحي ،م س ص 2
70جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى ييرب بروك ، م س ص 3
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سرح  بنتلي  أن م ريكو يرى إاليت ختدم العرض املسرحي °�ƨȈǟ¦ƾƥȍ¦�ǶēƢƦǣمع  و اخضاعه

اخلارجي للعامل  مكانا ميكن أن ينكشف فيه مجال احلياة ، بأسره و ليس فقط اجلمال"كريج 

من املسرح معبدا حيث الشعائر الدائمية تكشف عن  بل اجلمال الباطن للحياة إنه جيعل

بري عن سرح الكرجيي هو عبارة عن معمل يستغله كريج للتعو نفهم من هذا أن امل 2" ارهاسر أ

و أسراره لكونه املتنفس  هفكار أل ال عرض قبائحها جاعال منه خمزنا ,ياة اجلمال الباطيين للح

  .بال زيف أو تكلفو مبادئه بدون مقابل  أراءهالوحيد الذي يعرب فيه عن 

و طغيان التصوير الفوتوغرايف ,احلركة املسرحية جراء ركود  تولدتإن دواعي كريج للتجديد 

على األعمال املسرحية و كذلك ظهور املسرح التجاري الذي ينشغل بالقشور ال باإلبداع 

والتحديدومهه الوحيد كسب املال متجاوزا بدلك مفاهيم ومبادئ سار عليها املسرح حلقبة 

  من الزمن 

فكر بواقعية حمايدة فلم جيد يف جعبته اكثر من "رتا مربرا ألنه هجره ملسرح اجنلجند وهلذا  

بعيدا عن تقليد املسرح تقليدا اعمى للطبيعة وبعدا عن أفكار مسكينة من املسرحيني ,احلسرة 

فكريج مهه إخراج املسرح من عتمته اليت  1"تقف يف عجز امام أفكاره اإلصالحية يف املسرح

144سرح الحديث م س ص أريك بنتلي ، نظرية الم2

309هج عالمية في االخراج م س ص عيد  مناالدين كمال  1
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يتعامل مع األمور مبوضوعية وحيادية  وعزوفه عن املسرح سيطرت عليه ملدة من الزمن فهو 

ى اعماله املسرحية ألن هدا النوع من جنليزي راجع عن سيطرة املفاهيم التقليدية علاإل

  . العروض هو من أكثر العاومل لركود املسرح انداك 

  :إصالحات ادوارد غوردن كريج في العرض المسرحي

  :الممثل الدميــــة

احلركي لكل عرض مسرحي و هلذا الفاعلة يف التشكيل ر العناصر كثملمثل من ألقد أضحى ا

و ,هتماما بالغا نظرا ملقدرته يف تصعيد احلدث الدرامي من جهة �ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�Ʋȇǂǯ¤إهتم  

 و حركته على,خماطبة عواطف املتلقني من جهة ثانية لقد كان اشتغال كريج على املمثل 

يض باحلساسية الصحيحة اليت في"هن هذا املمثل عل ذاملسرح متعمدا و كان يهدف جل

يكون يف مقدوره أن يرينا رموزا منها فال يندفع وال يعصف به الغضب يف  تدخرها طبيعته و 

دور عطيل و ال يدير حديقته و ال يشهد على يديه لكي يعرب لنا عن غريته بل يطلب اىل 
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 –وهو يعتربه  1" ما هو مستقر هناك األعماق باحثــا و منقبا عن كلغور ذهنه أن يسري 

تفيض بالسخاء ,رجل عايل املقام عايل النوع االنساين شخصية حتمل مساحة النفس "-املمثل

Â°�ǂǌǼƬǳ�̈®ƢǠǇÂ�Ƥ¬�,واجلود  Ş�ȆƷǂǈŭ¦�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ŚǤǳ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬƫ�ƨȈǻÂƢǠƬǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ƢđÂ

ميا متواضعا متعاونا يسعى يعتربه انسانا سا 2"باحلب بني أرجاء وجنبات املسرح التعاون

املمثل يف منظور كريج هو الذي يتخذ من  دون كلل او تذمر خلدمة املسرح حبب وسعادة

يف أغوار ذهنه ليستخلص تلك  أفكاره و حياول تصويرها تصورا رمزيا عليه أن يسبح

ق له و ال حي,حياءها فوق اخلشبة ، أراد منه أن يكون مطيعا وفيا للمخرج الرتسبات ليعيد إ

و يرى الدكتور أمحد سلمان عطية أن كريج مل  ,هو سيد العمله ألنه عرتاض على قراراتاإل

له مشاعره وأحاسيسه و له ابداعاته الشخصية اليت  املمثل بوصفه كائنا حيا"يتعامل مع 

يطمح يف إظهارها على خشبة املسرح إمنا أراد منه أن يكون منفذا و بشكل أعمى لكل 

1"حظاته اليت تساعد على إظهار الفكرة اليت رمسها للمسرحيةه و مالــتوجهات

ربه جمرد ألة تسمع وتنفذ و تطبق تعع املمثل كان تعامال جافا ، فقد إنفهم أن تعامل كريج م

دون اعرتاض أراد منه أن يشبه الدمية تتحرك و تقوم مبا مييله املخرج عليها و يف تعبري له عن 

303عيد  مناهج عالمية في االخراج م س ص الدين كمال   1

50إدوارد غوردن كريج ، فن المسرحي ، م س ص 2

51أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 1
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الناس يف  بهرجسم االنسان أصال أداة للفن املسرحي ، مل يمل يكن "جسم االنسان قائال 

2" عرض ميكن أن يقدم للجمهور ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ȏƢǠǨǻȍ¦�ń¤�ǂل األمو أ

هو القادر على إرسال رموزه وجمازاته واستعاراته عرب قدراته وكفاءته الفنية إن املمثل الكامل "

دوره ليس يف حاجة إىل السعر أوالّنوبة أو ااجلنون  ممثلفعطيل أو يف دور حمدد إىل املتفرجني ,

املؤقت وال اىل اهلياج واهلذيان واهلجوم العنيف أو حتريك عينيه ميينا ويسارا إنه  يف حاجة 

حقيقية اىل افاق عميقة حلل مشكالت دور عطيل بغية ابراز الغرية بطريقة عقالنية مؤثرة 

1"حتمل عناصر املنطق والتفكري 

، فهو يعتربه عاجزا  له اجلسم اإلنساين كأداة على كر كريج اعتماد الفن املسرحيلقد أن   

اعتمد على التقليد فمن واجب املمثل اسيس و االنفاعاالت اإلنسانية إذا خلق األح على

ينظر إىل احلياة "إذ اعتربه بأنه  األوربية حال املمثل يف املسارحهو اخللق و اإلبداع و هذا 

ȂǏ�̈°̈�بالعني اليت تنظ ƢȈƸǴǳ�°Ȃǐȇ�À¢�¾ÂƢŹ�Ȃǿ�Â�ƨȈǧ¦ǂǣȂƫȂǨǳ¦�ƨǳȋ¦�ƨǇƾǟ�Ƣđ�ƢȀȈǳ¤�ǂ

باعة الحديث مكتبة األردن الجزء األول ص أوديت أصالن ترجمة سامية أحمد أسعد ، فن المسرح ، الجزء األول دار الط2

500.

304-303عيد  مناهج عالمية في االخراج م س ص الدين كمال  1
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نه حياول أن يستعيد إ... تتحدى الصورة اليت تصورها هذه األلة و هو ال يدور يف خلعه أبدا 

2" هلا و هو ال يفكر على اإلطالق يف أن خيلق ƨđƢǌǷ الطبيعة برسم صورة

 الطبيعة ألن  ممثال كما هي   يعيد تصوير الطبيعة نستخلص أن كريج ال يعترب املمثل الذي 

السبب يف جعل املمثل عاجزا عن اخللق و اإلبداع �ƢĔȂǯهي من أرذل األساليب  يف مفهومه 

من العبث أن حياول املمثل التعبري عن عواطف شخصيته فنية من خالل "و لقد رأى أن 

ة لألخرين بوجه عام إن هذا البحث يف جتارته الشخصية ، أو من خالل التجارب الواقعي

األسلوب مناقص لإلبداع الفين و هو يعارض بوضوح تام منهج الواقعية النفسية عند 

حتت جلد الدور ، ويلغي حمكاة  خيرج من" ، و هو يسعى خللق ممثل 1" ستانسالفسكي

2" األصل حمكاة حقيقية ألنه بذلك سوف يكون بنسخة ثانية هلذا األصل

لشخصية ألن هذا خطأ فاضح يف املمثل يف الدور وإلصاقة بتجاربه ارفض كريج إندماج 

š لكوننظره  �Â�Ƣđ�ŐǠȈǳ�ƨǴȈǇÂ�̈ƢȈū¦�ǀƼƬȇ���ƢǬǳƢƻ�ȏ�¦ƾǴǬǷ�ǾǼǷ�ǲǠŝ�» ǂǐƬǳ¦�¦ǀǿعل  

جتاربه على خشبة املسرح ، فواجب كل ممثل أن خيرج عن جلد  هدف لنقلمنه مصورا ي

غري املمثل أو  عام أشياء روحية يف جوهرها و ليس بوجه سائر الفنانني يعنـون : "الدور قائال

94إدواردغوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 2
71سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر م س ص 1
.215عقيل مهدي يوسف ، أسس نظريات فن التمثيل ، م س ص 2
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إذا يقلدون احلياة احلقيقية ، يف فنهم مصري احليوانات من  احلاو الذي يتكلم من بطنه أو

�«ǂƻ�Ȃǿ�¦̄¤�ǺǈŹ�ƢŶ¦�ǲưǸŭ¦�À¢�ǺǷ�ǾƬǴǫ�ƢǷ�Ƥ ƦǇ�Ȃǿ�¦ǀǿ�Â�ǶēƢƴƬǻ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�Ǻǟ�¦ȂǸǴǰƫ

3" من حتت جلد الدور خروجا تاما 

تصرافاته فهذا  مل جيعله يستغين  ملمثل و حثة أن كريج قام بتقدمي إصالحات مست او ترى البا

أساء "عمل على ترويضه و تدريبه ليحمل و يعرب عن أفكاره و بذلك  إمنا، و عن إمنكانياته 

و اجلمايل للعرض املسرحي بيد أنه استثىن من ذلك أمهر املمثلني و  إىل التكوين الفــين

الوحيدون الذين يستطعون الوصول إىل حد التطابق و االنسجام  نظرهة املمثالت ، من وجه

توجيهات و عنادهم هذا وجتاوزهم ل 1" مع أفكار و املخرج فيما إذا التزموا بتوجهاته

سيتسببون يف القضاء على مستقبلهم الفين ويصبحون بذاك العناد ممثلني املخرج  إرشادات

له  خلقتواملغرورين  باملتعجرفني كريج   ذي يصفهم ن املمثلني الإن هذا النوع م.فاشلني 

عجزا يف حتقيق حلمه ،يف خلق مناذج خاصة من املمثلني كما أراد هلم أن يكونوا و بعد أن "

�ǶĔȋ�ǶȀǼǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦�Ƥ ǣ°�Â�ǶȀǼǠǳ�ǶȀȈǳ¤�ƨȀƳȂŭ¦�ƶƟƢǐǼǳƢƥ�ǶȀǷ¦ǄƬǳ¤�¿ƾǟ�Â�ǶǿǄƴǠƥ�ǆ Ʒ¢

95ردغوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص إدوا3
52أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 1
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هذا النموذج  .2" استبدهلم باملمثل الدمية ال ميثلون الدور ، و إمنا ميثلون أنفسهم ، ومن مث

  .من املمثلني سيحد من إبداع اي خمرج 

دمية وصورها على شكل  خلق منوذج جديد من املمثلنيهي  إذن أحد دواعي التجديد  يف 

ع املمثل احلي خلقه ،كان كريج يبحث عن بديل يكون متحركة اليت وجد فيها ما مل يستط

�Ǻǟ�řǤƬǈȇ�Ń�ȂȀǧ���ǾƬǳ®Ƣů�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƢĔ¢�ŕƷ���ƪ هألوامر يف تنفيذه أكثر لينـــا،  Ǹǐƥ

فهو مل يستغين على خدمات املمثل .ه الذي ال خيدم الدور إبداعاملمثل ، و إمنا حد من 

و لكن عليه ,ال عيب يف وجود ممثل حي ف,ولكن عمل على ترويضه وتدريبه وفقا لنظرياته 

و يستوعب بال توقف أن حدد املمثل هدفه و يدرس أن يظل "التحلي بصفات عدة أمهها 

التمثيلي  املسرحية املعروفة يف األداء يلحذره من اللجوء إىل احل جاهدا لتحقيقه ،كمايسعى 

إن  1" كأن خيفض صوته فجأة من القوة إىل اللني و اهلدوء يف الصوت إىل القوة و الشدة

ة يف يده كالعجينالذي أصبح   إميان كريج بقدرات املخرج ، جعلت منه يقمع حرية املمثل

فهو كاأللة  ستيعاب واإل,ع التزام هذا املمثل بالتعلم اة ميشكل منه ما يشاء ، مواز 

  .املكانيكية  تكون مربجمة وعليها العمل وفق هذا الربنامج 

52أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م ن ص 2
.131شكري عبد الوهاب ، اإلخراج المسرحي، م س ص 1
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و لكن ما فائدة التعلم إذا كانت هذه الدراسة ال تشجعه على االبــداع و التصرف يف الدور  

كأنه ينبه اجلمهور ، أنظروا إىل "، فهو يرى املمثل الذي ال يندمج يف دوره  كيفما يشاء

سأصبح فالنا و أفعل كذا ، مث يأخذ يف تقليد ما أعلن عن اإلشارة إليه مبا أمكنه من دقة 

فهو  2" شق و بني ذلك بتقبيل جولييتعالنفرض أنه روميو ها هو ذا يشرح للجمهور أنه 

ا يستعمل املمثل ذكاءه لإلحياء ء من أجنح الطرق بل من أقواها فهندايعترب هذه الطريقة يف األ

  .بفكرته اليت يريد متثيلها

يسجل "ة و الواقعية نشرت طابعها السيء حىت على املمثل ، ألنه ييرى كريج أن الطبيع   

 بل حياول أن ينقل.. احلياة كأنه ألة فتوغرافية و حياول أن يعطينا كليشها فتوغرافيا هلا 

أي أن املمثل واقعي كان أم  1"الطبيعة و حســـب ، و نادرا ما يفكر يف االبداع بالنظر إليها 

طبيعي يعتمد على نسخ احلياة و حياول مسرحتها كما هي ، خالية من اإلبداع و اإلبتكار و 

التجديد ، فهو حياول بذلك إعادة نقله لألحداث اليت سجلها ، و املمثل يف نظر كريج 

إن كنا نصفق "على هذا بقوله  دكض وراء إرضاء اجلمهور هو ممثل فاشل و يؤكالذي ير 

ب أال ننسى أننا إمنا للممثل الذي يعرض علينا مثل تلك الشخصية ، فإين أحس أننا جي

  ا ǼǬȈǨǐƫ�Ŀ�ǲǨŴ�ȏ�ǺŴ���Ƣđ�Ǿȇ®ƚȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂهو ال ملا يؤديه أو الط نصفق لشخصه

503أوديت أصالن ، فن المسرح ، م س ص 2
503أصالن ، فن المسرح ، م ن ص أوديت 1



.تجديدات دوارد غوردن كريج في العرض المسرحي          :  ي  الفصـل الثان

120

تلبية ملطالب املخرج  وال تكون له أي  دوره ملمثل ميثلمسرح كريج  ايف  2" بالفن مطلقا

يرفض فكرة هذا ما جعله ،   نتباه اجلمهور و التصفيف لهدوافع أخرى غري ذلك كجذب 

كان ميقت الفردية يف التمثيل وكان هلذا "املمثل النجم و ال يستعمله يف قاموسه املسرحي 

دعهم شعورهم بأن اجلماهري تعبدهم السبب يزدري املغرورين الذين يزهون بأنفسهم و خي

ال و ــاملمثل أن يكون مكمكريج ، طالب  3" أولئك الذين يسميهم األغرار جنوم املسرح

  ردات ــمنسجما مع أصدقائه من املمثلني األخرين و جيعل جسده كاشفا جلميع املف

   حلقــةاملكونة للعرض املسرحي من ديكور و أزياء و اكسسوار و موسيقي ليخلق 

  .ملتحمة

لكي حيقق ذلك إال أنه أخفق  مؤقتا ألن املمثلني "طويال  دااإجته لقد تعب كريج و اجتهد

ن هم كل منهم أن يصفق له اجلمهور ال ينسون غرورهم فوق املسرح و كا واملمثالت كانوا

ال حضرة إفال يرون ... وحده ، و أن يقال عنه أنه وحده املمثل العظيم الذي ال يباري 

1" ل و حضرة النجم العبقرياملمث
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�Ŀ�ƪ ƦƦǈƫÂ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨǯǂū¦�ǾȈǳ¦�ƪ ǳ¦�Äǀǳ¦�ǖƸǼŭ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ń¤�¿Ƣēȍ¦�ǞƥƢǏ¢�Ʋȇǂǯ�ǾƳȂȇ¦

متجهني إىل طرق خمتلفة  واإلبداع,ألان املمثلني ابتعدوا عن اخللق , وعجزها ,ركودها 

�ƨƦǌŬ¦�¼Ȃǧ�ǶēȐǔǟ�µ لكسب اعجاب اجلمهور ǂǠƥ�¦ǀđ�Â"ب يذهب كريج مذه

الطاعون  ينبغي هدم املسرح ، و ينبغي أن جيتاحليانورا ديوز بالقول إذا أردنا إنقاذ املسرح فإ

ذا سئم كريج من ه ȐȈƸƬǈǷ�ǺǨǳ¦�ÀȂǴǠŸÂ� ¦ȂŮ¦�ÀȂǸǸǈȇ�ǶĔ"2يع املمثلني و املمثالت إمج

و ــات ،ـعويضهم بالدمى ، و املاريونهم و يبأن خيتفوا مجيعـ النوع من املمثلني ، لدرجة متنيه

العاطفة اليت إذا ما غلبت ملشكلة  اصالحاته  اليت مست املمثل احلي يف أيضا ذهب كريج

���Ǿǧ¦ǂǗ¢�ȄǴǟ�ŅȂƬǈƫ�ƢĔ¤���ǾǷƢǷ±�Ǯفالعاطفة متت: " فشل املمثـــل و جتعله رهنالعقل ي Ǵ

فتحركها حيثما تريد  فهو رهن مشيئتها و طوع أوامرها أنه يتحرك كما يتحرك النائم الذي 

ه كريج استخدام املمثل لعاطفته لقد شب 1" توىل عليه الكابوس أو كما يتحرك املذهوب بهاس

و بذلك  اءـǌƫ�ƢǸǨȈǯ�ǾǯǂŢ�Â�ǾȈǴǟ�̄¦ȂƸƬǇȍƢƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔȋ مبثابة الكابوس الذي استوىل عليه

 أثناء األداء التمثيلي فالعاطفة املفرطة قد اتلغى سلطة العقل الذي جيب أن يكون حاظر 

�ǲưǸŭ¦�ǺǷ�ǲǠš تؤدي إىل �ƢĔȋ�ǾǸȈǳƢǠƫ�ǺǷ�ƢȀȈǤǴȇ�ȂȀǧ���Ʋȇǂǯ�Ä¢°�Ŀ�ǲưǸŭ¦�©ȂǏ�» Ȑƫ¤

  .مكبال بقيودها 

215عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل ، م س ص 2
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هو شأنه يف حركاته فالعاصفة تشرخ صوت  و شأنه يف صوته: " و يعرب يف هذا الشأن قائال

ȈŤ�ƢĔ¢���ǲưǸŭ¦���ǲǬǠǳ¦�ƾǓ�̈ǂǷ¦ƚŭ¦�Ŀ�ǶǿƢǈƬǳ�ƢȀƦǻƢƳ�ń¦�©Ȃǐǳ¦�ǲ ... يف و العاطفة تؤثر

بل  املمثلحيذر كريج   2" صوت املمثل فيه فيصور لنا صوته حينئذ عاصفة غري متوافقة

ألن العاصفة لو سيطرت على العقل جتعل هذا األخري , فة سالحا له من جعل العاط ومينعه 

�¹ Ȑƥȍ¦�ǲǬǠǳ¦�®¦°¢�ƢǷ�ǲǯ�¿ƾē�Ǯ ǳǀƥ�ȆȀǧ�ǾǳȂǫ�ƾȇǂȇ�ƢŠ�¬Ƣǐǧȍ¦�Ǻǟ�¦ǄƳƢǟ  عنه و اعترب

ميت للفن بصلة و عليه أن يضع  فة اجلياشة ، و كل ما يقدمه لنا الذو العاطكريج املمثل 

بدمى  جعله يستبدل هذه الشخوص احليةهذا ما خشبة املسرح  عاطفته جانبا عندما يعتلي

¤�ƢĔ"دافع عنها ، أمام من استهزءوا منها قائال ي ¦ǾƬǴǠƳ�Ƣē¦°ƾǬƥ�¶ǂǨŭ¦�ǾǻƢŻ و عرائس,

األهلة ، يف ب�ƢȀƦǌƫ�ƢĔȂǠǼǐȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǇƾǬŭ¦�ƨǴȈǨǳ¦�ǲȈƯƢŤ تنحدر يف األصل من عائلة

�Ǻǰȇ�Ń�Â�ƨǐǴǬƬǷ�©ƢǯǂƷ�ȏ�ƨȈǬȈǇȂǷ�ƨǸǜƬǼǷ�©ƢǯǂƷ�̈ƾȇƾǟ�ÀÂǂǫ�ǲƦǫ�ƢŮ�ÀƢǯ�ƢĔ¢Â�ǶȀǼǛ

�Ƣđ�Â���ƢǿƾǼǈƫ�Ŗǳ¦�¾ƢƦū¦�ń¦�ƨƳƢƷ مل تكن تتكلم من خالل أنف العامل املستخفي الذي

1" حيركها

90دواردغوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص إ 2
121إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1



.تجديدات دوارد غوردن كريج في العرض المسرحي          :  ي  الفصـل الثان

123

ناس ، منها حماوال تبيان املكانة التارخيية ، و السخرية بعض  إن هذا التصريح جاء جراء

املقدسة كيف هلم إهانتها وهي  عن األهلةيف ما مضى  تعرب  ذه الدمية اليت كانت هلالدينية 

  .مقدسة لديهم 

الغى حبه  ، و طموحه كمخرج ،  هعن انشغاالت اليت وجدها تعرب إهتمام كريج بالدمية ف

ميوله  فاختياره للدمى مل مين إعتباطيا وإمنا تكون من غرور ، فه باملللممثل احلي الذي وص

حياء بقايا الفن األصيل ، و خري دليل على هذا قام بإ األساطري هلذا ب وشغفهاليد ، و لتقل

مبحظ الصدفة اإلختبار مل يكن إن مضى رمزا لألهلة ، ما يف وقت  تاملمثل الدمية الذي كان

و حبث مطولني ، ما جعله يدعو اهللا بعودة الدمية إىل عهدها األول ، و إمنا جاء بعد دراسة 

�¦���ƅ¦�ń¦�ǲȀƬƥȋ�ň¤Řǟ¢�ńÂȋ¦�ƢēŚǇ��ȄǷƾǳ¦�®ȂǠƫ�À¢���ƢȈǴǠǳ¦�ƨȈƷǂǈŭ¦�ȄǷƾǳ"قائال 

Ĕȋ���ƢǼƷ°ƢǈǷ�ǂǸǠƬǳ°Ƣǜǻ¢�ƢȀȈǴǟ�ǞǬƫ�Â���®ȂǠƫ�ƢȀǼȈƷ�Ƣ الناس ألكثر من وقوع، قائم سوف

ǳ¦�ǺǷ�ǲǠŸ�ƢǬǌǟ�ƢĔȂǬǌǠȇم القدمية يف اإلحتفاالت ري عودة البشر مرة ثانية اىل متعتهيس

ق و يعود إجالهلم لعيد ـالدينية ، ذات الطقوس و مرة ثانية سوف حيتفل الناس بعيد اخلل

1"البقاء ، كما يعود تشويقهم الديين السعيد اىل املوت من جديد
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واملعلومات ,والرسومات ,ت كل هذه اللوحا  ل الذي حيلم به كريج هو الذي يقرأإن املمث"

واملصورات والقراءة هنا تعبري جمازي مبعىن معرفتها أو التعرف عليها وعلى معانيها فالكلمة يف 

الفكر والفلسفة تعين وجةب تواجد عملية اتصال أي وجود معلومات مبلغة ورسالة شفوية 

2"حتمل تبادل الفكرات يف شبكة اتصاالت باالشارات و الشفرات

�Ƣē°ƾǫ�ÃƾǷ�Â���ƨȈǇȂǬǘǳ¦�Â���ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�ȏ¤�ȆǿƢǷ�ǾƬȈǷƾǳ�Ʋȇǂǯ  إن حب  

و بإمكان هذه  و مقنع،على التأثري يف اجلمهور، ألن يف نظره كل ما هو مقدس ، حمبوب،

ǈǳ¦�Ʈ ƥ���ƨȈǷƾǳ¦đ�ǞƳǂƫ�Â�² ƢǼǳ¦�§ȂǴǫ�Ŀ�¬ǂǨǳ¦�Â�̈®ƢǠ م إىل تذوق املتعة القدمية يف

  .اإلحتفاالت الدينية

بدمية صماء ،  م من تعويض االنسان احلي املتحركو ترى الباحثة ، أن كريج على الرغ

لينة ، إال أنه مل يستغىن عن املمثل ، و هذا ملكانته و حضوره القوي يف العرض املسرحي ، 

شكل كسر القواعد ، فهو بذلك أسس أوىل بإعتمد على املمثـل و لكن ملفهوم مغاير ، و 

املسرح الغريب ، و قد كرس كل جهوده من أجل النهوض بفن أصيل  دعائم التجريب يف

1.،دعائمه االبداع و روحه اخللـــق و التجديد
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�Ƣđ�«ǂƻ�Ŗǳ¦�ƨȈǜǨǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�řǠȇ�Ǻǰȇ�Ń�ǾǈǨǻ�Ʋȇǂǯ�ǾǴǸǠƬǇ¦�Äǀǳ¦�©ƢǻȂȇ°Ƣŭ¦�ŚƦǠƫ"و

هو بتالبيب التعبري واليت فسرت خطأ بأنه يريد أن حيول املمثلني إىل عرائس خشبية ميسك 

خيوطها ليحركها كما يشاء ووقتما يشاء لكنها كانت تعين أن يكف املمثلون عن غيهم 

وحريتهم وأمزجتهم لتحل حملها شخصيات هي الشخصيات املسرحية املناسبة لكل مسرحية 

2"على حدة

 يج يأبه بالعرائس اخلشبية وقتها فكيف كان له أن حيول ممثليهر ومن زاوية اخرى فلم يكن ك"

�°ÂǂǤǳ¦�ǖƻ�ƪ Ţ�°ƢǼǳƢǯ�ƲǿȂƬǷ�ǲưŲ�ǽƾǼǟ�ǲưǸŭƢǧ���ƨđƢǌǷ�ǆ Ɵ¦ǂǟ�ń¤¦ واألنوية ومبعادلة

3)"غرور- ,نار(+نقول 

وهو " له يصلح ويبدع من أجل إخراجه من دائرة الغرور والعجرفة فتقديس كريج للممثل جع

أوينتج فنا ال ميكن أن يكون , األمر الذي جعل كريج يزعق بأن التمثيل ليس الفن املسرحي 

ال ميكن أن , مسرحيا خالصا وحقيقيا ألن ما يقدمونه على الصورة اليت كانت قائمة انذاك 

315عيد  مناهج عالمية في االخراج م س ص الدين كمال  2
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إن مل تكن تصل إىل احلط , وال توّصل إىل فكرة السمو مبستوى اإلنسانية , تكون ابداعا 

1"من مستوى اإلنسانية 

ة املثلى عن غوردن كريج من الطبيعي أن هناك أسبابا عدة قد أ دت إىل انتشار هذه الصور " 

كان املمثلون أيامه كحال ممثلينا يف املسرح  العريب حاليا مبا يضيق به املخرج العريب امللتزم ...

�Ƕē¦ȂǨǿÂ�ǶēƢǘǬǇ�¿ƢǷ¢,�ƢȀǼǷ�ÀȂǫǄƫǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǨȇǂǌǳ¦�ƨǼȀǸǴǳ�ǶēƢǻƢǿ¤Â�ǲƥ,جهدا ال يبذلون  و

ŚƦǠƫ�ƾƷ�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�±ƢƬŲ�̧Ȃǻ�ǪǴƻ�Â¢�ƢĔȐǟ¤�Ŀ�ƢȈǬȈǬƷ  2"نيتشه

ستهتار الذي الحظه كريج يف املمثلني الذي يسعون وراء إرضاء اجلمهور فقط ال هذا اإل 

دمى من اخلشب تؤدي ما عجزت الشخوص ة املسرحية جعله يقوم بتعويضهم بإلثراء احلرك

واصل كريج مسريته اإلصالحية اليت بدأت املمثل لتمس الفضاء ، حماوال " .البشرية القيام به 

كان شغله الشاغل إعادة   3.له ،و إصالحه ، ليكون جاهزا حلمل التظاهرات املسرحيةتعدي

  .بناء مسرح مبقومات جديدة تذهب به إىل الرقي والتطور 

  :ةــتجاوز مسرح العلبة اإليطالي

 315عيد  مناهج عالمية في االخراج م ن ص كمال الدين   1

 315اهج عالمية في االخراج م ن ص عيد  منكمال الدين   2
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ت القد أثارت مسألة الفضاء ، تساؤالت خمتلفة ما جعلته موضوعا للبحث ، و التنظري 

املسرح ، أوهلم إدوارد غوردن كريج الذي قام باعطاء شكل جديد ، طرف املشتغلني على 

  .إخراجه من التقليد الذي صاحبه ملدة من الزمن حاول للفضاء ،املسرحي ،و 

يف املسرح  ه تغريت ، منذ ظهور املسرح ، فكانتمن املتفق عليه أن طبيعة الفضاء ،و معماري

يدخل يف العصور الوسطى اىل الكنائس  اهلواء الطلق ، لعرض يفاإلغريقي و الروماين ي

به احلال يف عصر النهضة كما هو ، ليأيت القرن العشرين و حيمل بشكل جديد ، و استقر

Ǧمع  ǳÂ®¢���¾ƢưǷ¢�Ǻȇ®ƾĐ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸůغوردن كريج ، حماولني إرجاع هوية أبيا ، و إدوارد

كانته املهمة يف العرض املسرحي ، الالمتناهية ، و هذا ملعرفتهم مبالفضاء املفقود ، و مجاليته

  .و ال ميكن االستغناء عنه حبال من األحوال

لقد استطاع كل من املمثل ، و السينوغرافيا جبميع أجزائها حتديد ، و إبراز هذا الفضاء ، 

الذي لطاملا خدم العرض املسرحي و اختضن مثل هذه املكونات ليقدمها للمتفرج الذي 

1.قيق الفرجة املسرحيةيعترب الطرف الفعال يف حت
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اليت دعت إىل إعادة خلق الفضاء املسرحي حىت يصبح مكتضا "لقد سعى كريج بتجاربه    

ات السيئة و الفضاء من العادإلخراج بادر كريج جبهوده ، 1" بالرموز و اإلشارات التشكيلية

ه أشبه بصورة املتعارف عليها ، أراد إخراجه من مبادئ الواقعية ، و الطبيعية ، ليجعل من

  .وز و اإلشارات الدالةـــبصرية ، معبأة بالرم

ت على أن الفضاء وسيط نهايو ري,و إتفق جمددوا  املسرح منذ فاجنر و أبيا وكريج وكوب"

صندوق متعدد األغراض خلدمة الفن املسرحي ، مع إعادة البعد الشعيب بتطبيق املساواة يف 

، لقد وجد كريج يف الفضاء 2" طيب للجميعاع قوق للمتفرجني بتحقيق رؤية واستماحل

املسرحي ، فائدة كبرية و اليت ختدم الفن املسرحي ، ألنه يعترب أول عنصر يظهر للمتلقي بعد 

ربة فيه ة ومتعن حماوال توظيف اإلشارات و الدالالت املعدقرفع الستارة لذلك وجب دراسته ب

ƢǜŰ�ƢȇǄǷ°�ƢđƢǗ�ǆ ǰǠȈǳ�� . بريا فراح يركز على فخامة املنظر املسرحي ، أواله اهتماما ك"هلذا

ذي تناوله  ملضمون النص ال و ضخامة و ينفذ تصاميمه على أساس أن هذا املنظر هو املفسر

لقد وثق كريج يف مهاراته و  3"من العناصر الفاعلة و املهمة كمادة للعرض ، لذلك عده

تجسيد لى فضاء ساعده لتصاميمه اليت أرادها أن تكون مفسرة لفكرة النص ، معتمدا ع

بدون صفحة على  2012ديسمبر  31سعاد خليل ، إدوارد غوردن كريج ، اإلتجاهات نحو الفن ، مجلة نون المصرية بتاريخ 1

www.noonptm.com//modulesphp?name=newsaluls=articlsالرابط اإللكتروني 
.25عبد الرحمان الدسوقي، الوسائط الحديثة في السينوغرافيا المسرح ،األكادمية الفنون دار الحريري للطباعة دت دط ص 2

52أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 3
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من الديكور  ا توا أن االنطباع الشامل العظيم الذي يولده كلإعلمو "هذه التصميمات قائال 

�©ƢǟȂǸĐ¦�ƨǯǂƷÂ و أكثر الوسائل فاعلية وال أقول لكم هذا إال بعد حبوث عديدة و جتربة

1" طويلة

خرى داخل فضاء لقد أكد كريج على ضرورة تناسق كل من الديكور مع بقية العناصر األ

يتجلى ماذا و التكاثف خللق صورة بصرية و ه,وجب عليهم اإلحتاد أواحد جيمعهم لذلك 

ن مع اليانورا ديوز ،مل يصمم جمرد غرفة مكتب و بيت أل روزمر إلبس" يف تصاميه ملسرحية 

2" بةـمن اخللف على مساحة غائمة مضبتنفتح لكن مساحة خضراء ، زرقاء داكنة 

يج تصميم املسرحيات الواقعية بأسلوب رمزي حىت يف فضائها املسرحي ، جترد لقد حاول كر 

مساحة أوسع وامشل  من كل التنظريات السائدة ، ليحاول إعطاء هذا الفضاء روح جديدة و

ملا ذهب إليه الرمزيون من أمثال أبيا و كريج يف مسألة التوافقات "و نتيجة مبفردات رمزية 

حماوال إىل املستويات الذهنية ، و البدائية ، أدى هذا بشكل مباشر ،بني العــــرض و نزوعهم

، علقد سعى كريج مبذهبه الرمزي خللق مسرح شامل بفضاء أوس3"إلجياد مسرح شامل

العني هي أقوى احلواس و أكثرها قابلية للتأثري و " يف حسبانه عيون املتفرجني قائال واضعا 

.678فن المسرح ، م س ، ص اوديت أصالن ،1
.75جيمس روز ، ايفاس ، المسرح التجريبي من ستاسالفسكي ليبتر بروك ، م س ص 2
38عبد الرحمان الدسوقي، الوسائط الحديثة في السينوغرافيا المسرح ، م س ص 3
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صدر كلمة مسرح إمنا هي كلمة يونانية اليت تعين مكان يف كتابة حنو مسرح جديد أشار أن م

وعة للفرجة، اليت تتحقق بوجود جمم احلقيقي اعترب كريج املسرح هو املكان 1" رؤية العرض

أعظم ثورات القرن "ها الفضاء املؤثث مبختلف العناصر ،نيامن العناصر أوهلا املتلقي و ث

سئلة حول طريقة العروض وتقدميها التاسع عشر كانت على يد كريج و أبيا ووضعت أ

فرتكت طريقة املنظور جانبا و أصبح العمل أكثر على الفضاء و على حركة املمثل داخل 

لقد سعى كل من أبيا وكريج  2" األحجام و جتاوز بالتايل الديكورات الضخمة و التزويق

، ليمنح  ت والشفرات مبنية على حركة املمثل داخلهاء حيمل مجلة من العالماخللق فض

جيب  لصورة لقد طالب كريج بأن ا"ه على بناء فضاء متخيل يف ذاكرته املتلقي رؤى تساعد

تصديقها اليت تقرتحها  اليت ميكن أن تتخطى الكلمة و أن تتبلور يف الذاكرة مثل تلك الصورة 

ذهنية كبرية جيب أن تغطي كل الفناء ، يف حني تربز مجيع الرؤوس كبداية هلاملت غاللة

" تفكري يف الصورةكانت لديه طريقة مادية صارمة يف ساكنة من خالل الفتحات ، لقد  ال

متكاملة ، و شاملة ، جتسد، ومركب ، عليه أن يضم عناصر ,باعتبار املسرح فن شامل 3

  .ذه العناصرمؤهل ألن جيمع هفوق فضاء 

71جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بيتر بروك ، م س ص 1

.421، ص 95سلمان ، السينوغرافيا بين النظرية و التطبيق ، مجلة كلية االدب ، العدد ،  زيد سالم 2

103الكويت ، ص 2012ماي  12سينوغرافيا مفهوما ، و لغة المسرحية ، مجلة العلوم اإلنسانية مجلد عبد اهللا غيث ،ال3
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النظريات ، السائدة ارتبط اسم كريج باملسرح الشامل أو املنهج االنتقائي ، يف تدريب مجيع"

يف الساحة الفنية ،سواء كانت قدمية أم جديدة و كان كريج يعتمد يف إخراجه املسرحي على 

كريج فكرة جتريد الفضاء   ،تبين1" راع و األنظمة الضوئية امللونةشهدية وفضاء الفاجلمالية ال

ركة املمثل ، و هذا وح,من الديكورات الضخمة و املكلفة حماوال االستعانة باألنظمة الضوئية 

 على تشكيل  الفضاء الفارغو هذا ملساعدة ، متناسقة اجلوانب خمتزلةلتكوين مجالية مشهديه 

لعرض و خيرج ا......فلسفتها يف الوجود لناؤلف واملخرج على حد سواء و يعكس رؤية امل"

اجلسدي و  التجريد واخلواءو ,إىل عامل الصمت و الفراغ ثباتمن اإلمتالء و الوجوه ، و اإل

الروحي كما اشتغل كل من أنطوان ارتو وإدوارد غوردن كريج على هذا النوع من الفضاء 

إن اهتمام  ،2"املفرغ من اإلكسيسوار وكل اللوازم املتعلقة بالديكور و السينوغرافيا املؤثثة 

ƢǔǨǳ¦�ǺǷ�̧ �� جكري ȂǼǳ¦�¦ǀđ يستغين عن يعرب عن فلسفته ،و طموحه، جعل منه  لكونه

لعرض املسرحي ، و إمنا جمرد املؤثثة بشكل صريح، معتربا هذه األعمال ال ختدم ايكورات  الد

  جلذب انتباه اجلمهور خدعة  و حيلة 

.صفحة  سعاد خليل ، إدوارد غوردن كريج ، اإلتجاهات نحو الفن ، م س بدون1
.10جميل حمداوي مدخل  الى السينوغرافيا المسرحية ، م س ، ص 2
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تعرية املسرح بكل ما يكسوه من ستائر ، وكواليس ، و براقع قماشية " لذلك طالب كريج بـ

تكون من الناحية املعمارية حىت ستار املقدمة و اكتفى بتكوين من الربافانات اليت روعي أن 

1" امتدادا لصالة املسرح

، معوضا اإليطالية   إخراجه من العلبلقد حاول كريج التمرد عن الفضاء التقليدي ، و 

ليسهل على املخرج تأدية عمله  واملتلقي,حيوي املمثل و حرية ,إياها بفضاء أكثر اتساعا 

  .املسرحي  

شرة داخل الفضاء املسرحي تعامال تقنيا توغرافيا املنعناصر السين كريج التعامل معإستطاع  

تتبع حركة املمثل ل، و مساعدة املتلقي ,صرية من جهة بثراء الصورة العلى إ هذا ساعده ,

 ةشاهده معن فكثرة املناظر و فخامة الديكورات قد حتجبمن جهة أخرى داخل الفضاء 

Ȉǧ�ǽǄȈǯǂƫ�ǺǷ�ǄēÂ��ª ¦ƾƷȋ¦التمثيلي لألداءة  الفضاء املخصص و بصره عن رؤي ,شغل ذهنه 

�ǂǈǯ�ƾǫ�ÀȂǰȇ�¦ǀđ�Â,الفضاء من كل هذه الشوائب  غةاالستطاع تفر  رلذلك حاول قد

املشاهد ضمن سريورة احلدث الدرامي باعتبار املمثل صانع الفرجة،  أدخلاجلدار الرابع و 

أكثرما  ومو كانت تصميماته تق صيا بوضع تصميمات املناظر ألعمالهيقوم شخ"فهو كان 

��ÀƢǯ�ƾǬǳ��� ƢǸǈǳ¦�ń¦�Ǿƥ�Ȅǫǂƫ�ƢĔ¢�«ǂǨƬŭ¦�¬Â°�Ŀ�ȆǬǴƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠŭ¦�©ƢƦȈǯتقوم على الرت 

.72سعد أردش ، المخرج في المسرح للمعاصر ، م س ص 1
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كريج يوالف بني صورة املشهد العامة و بني احلركة و بني اللون و هذا كله يتم باملهارة يف 

1"توزيع اإلضاءة و ليس بالسطوح امللونة و األدهنة املفتعلة

ريصا على إجياد التوافق بني حركة املمثل ، و بني اللون املستخدم يف كان دائما ح      

ة ، و الفراغ ـــإن مثل هذه املسارح العاري"هذا بفعالية ومهارة عالية اجلودة ،اإلضــاءة ، و 

املسرحي اخلايل ليست بدون مغزى أو داللة ، مبثل املسرح اخلايل العاري بالنسبة لكريج 

، وجيذب انتباه اجلمهور للرتكيز على هذا الفراغ ،فإذا ما ظهرت  غياب املعىن و الداللة

شخصية أو وقع حدث أو وضع شيء على خشبة املسرح العارية فإن اجلمهور يركز كل 

يسعى كريج اىل التخلص من مجيع األثاث وحماولة جتريد الفضاء ليصبح حرا  2" اهتمامه عليه

انتباه مركز عل هذا الفراغ ت رمزية  ساعيا جلإىل بؤرة خترج منها دالال همن القيود وحيول

األثاث املوظف بصورة  ما يتحرك أمامه ففي نظرهليكون هذا  جاهزا  إلستعاب كل اجلمهور 

إن هذا .جب على اجلمهور تتبع جمريات احلدث الدرامي و بذلك يشتت انتباههمبالغة حي

اخلروج  جاهدا  و حاول,ة النوع من الفضاءات فضله كريج وطبقه  يف كل عروضه املسرحي

  .من تبعية العلبة اإليطالية

211عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل ، م س ص 1

، مقدمة في مسرح القرن كولين كونل، تر امين حسين الرباط ، مر عبد الحميد إبراهيم حسين ، عالمات ألداء المسرحي 2

254العشرين مطابع المجلس األعلى لألثار بدون طبعة ، بدون تاريخ ص 
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ني و ــــلالنسجام بني أجسام املمثل"من خالل خلقه  يتحقق إال الو ,و هذا ال حيدث 

األرضية اليت تتحرك عليها األجسام و بني هذه األخرية و ما هو مرسوم ويبلغ الفعل تكامال 

يؤلف بني األشياء و الناس يف وحدة مجيلة  معينا على خشبة املسرح و يسهل على املتفرج أن

1" منسجمة

اليت يقوم عليها كل  إن هذه العملية اليت تسعى خللق التكامل بني خمتلف هذه املفردات ا    

�ǽǀǿ�śƥ�ǖƥǂȇ�ȆǬǴƬŭ¦�ǲǠŪ�» ƾē��ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǟ�ƢȀǗƢǬǇ¤Â�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�ǂǏƢǼǠǳ¦

لف األفكار املتناثرة يف ذاكرته  ليخرج يف األخري فاملتلقي يسعي للم خمت ، على ما يشاهده 

  .حيحقها له العرض بعناصرة املتالمحة  بفكرة منسجمة األجزاء

هلذا أوىل كريج اهتماما بالغا للفضاء الذي يضم كل هذه األجزاء املسرحية اليت عليها 

  .التكيف مع أحداث و مضامني العرض املسرحي

فهو بصدد وجدان املتلقي  Ƣđ اصرحيسحرية دة استخدم كريج الفضاء املسرحي كما 

اليت  حتفالية ، اإلفرجة فيدخل يف تكوين الو الرؤى البصرية ، ,عامل مليء باألحالممشاهدة 

أحداثه رحة سو يهدف اىل مبعيدة كل البعد عن ما هو واقعي فهالدفينة ،  هتالمس عواطف

يوي يتحول الزمن الواقعي إىل زمن كطقس رؤ " فوق فضاء جتاوز التقاليد السائدة ليجعل منه

.119أحمد أمل ، نظرية  فن االخراج المسرحي ، م س ، ص 1
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فين إبداعي يشكل بعدا ميتافيزقيا أي هو زمن الرؤيا و احللم و العامل الالمرئي يف حركته 

حتضان مثل هذه الطقوس له القدرة على إيف عروض كريج أي أن الفضاء  1"الديناميكية

مع طبيعة موضوع احلكاية اليت تتأقلم  و هذا لتحقيق مفهوم اجلمالية,اعية لينتج لنا طاقة إبد

.املراد مسرحتها 

و عمل "ناجم عن فهم هذا  اليت طغت على املسارح، فتذمره التقاليد جنده يناقض  هلذا   

له مرتكزات جتعل له وجودا مؤثرا فهو حيرك الراكـد  دروس ، و غري عفوي و حياول أن جتدــم

، إن أزمة املسرح ، جعلت 2" إىل جتديد يضفي جتربه و جيدد و بإستمرار ، إذا جيب أن،

«�¦�ǽǀǿ�¬ȐǏ¤�ń مبجموعة من اإلبداعات اليتليخرج و جيتهد ,ر ـمن كريج ينظ ƾē

اإلشتغال النماذج اليت حاول  أكثر هو منو الفضاء املسرحية  الفوضى اليت احتاجت احلركة

السينوغرافيا و الفن مكون حيوي من مكونات "ليصبح راسة والبحث عليها  وكان حمطا للد

احلدث يصبح الفضاء مشحونا باحلياة و ون و الصورة و الكلمات و ـبإضافة الل، و املسرحي

فالفضاء املسرحي يف  "3اللذين يلتقيان معا من خالل اخلطاب املباشر واحلوار مع اجلمهور 

أن يكون مناسبا يف يف احلدث الدرامي و عليه فاعليةر من أكثر العناصيعد  منظور كريج

11فاضل سوداني ، رؤية و معمارية اإلخراج ، م س ص 1

79ص  2007يوليو  ياسر مدخلي ، أزمة المسرح السعودي ، ناشري للنشر اإللكتروني نشر في2

جامعة بابل للفنون رجواد كاظم العميدي، حماليات السينوغرافيا في الفضاءات المفتوحة شواطئ الجنوح أنموذجا،حيدر حيد 3

31ص   1العدد 4-الجميلة قسم الفنون المسرحية مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية المجلد 
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ت على فضاء مفتوح ، عروض كريج اعتمد فجل درامي، و من هنا معايريه لكل موقف

ترتبط بقدرة اإلدراك يف استعاب الشكــل و املضمون ، و "مجاليات  الذي تنبثق منه

فين  ¤ǲǰǌƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ń¤�Ƣē®Ƣǟ وبا ـــا و تركيــو الرموز و يف القدرة التحللية تفككالدالالت 

1" خيلق بينها و بني املتلقي مسافة مجالية

�ƨǣ°ƢǨǳ¦�Ƣē¦ ƢǔǨƥ�Ʋȇǂǯ�µ Âǂǟ�ƪ ǟƢǘƬǇ¦ عربت شعور مثقل برؤى خيالية ، حاملة ،خلق

يتجول يف جعلته و الرؤى و  ,عنها طقوسه اإلحتفالية أخذة به إىل عامل متشابك الدالالت

ذهب كريج و متلقيه, توازن عاطفي بني العرض عية خللقو أفكار املخرج الدا ,مضامني

جعل منه املكان الذي يليب حاجيات بأفكاره اإلصالحية اليت مست الفضاء املسرحي لي

حلقبة من الزمن ، ليشكل  ربه اخلروج من فضاء تقليدي استمراملخرج ، و حاول بأرائه و جتا

.منه حقال صاحل لتجارب ، لطاملا هدفت إىل اإلبداع

الصورة الرمزية على املنظر املرسوم إلعتقاده بل إلميانه بأن التفاصيل الكثرية "فكريج فضل 

هدف كريج إىل ختليص املسرح من تفاصيله  2"غري ضرورية تستحوذ على اهتمامنا بال فائدة 

و تعويضها بالسنن و الرموز اليت وجدها من أكثر  ,اليت أثقلته ملدة من الزمن حماوال تقليصها

  .طرق بالغةال

31ص  م نيا في الفضاءات المفتوحة شواطئ الجنوح أنموذجا رجواد كاظم العميدي، حماليات السينوغرافحيد1
19بيتر بروك، تر محمد سيف ، الضجر هو الشيطان ، أراء في المسرح ، بدون تاريخ بدون طبعة ص 2
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بيا الذي ة مهدت الطريق للمخرجني ، أمثال أإن هذه الثورة على ما يسمى العلبة اإليطالي

�ƢĔ¢�ƾǬƬǟ¦�Ŗǳ¦�Â��°ȂȀǸŪ¦�Â�ǲưǸŭ¦�śƥ���ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǪȈǠƫ" ء العلبة بدوره ثار على فضا

ȇ¦ƾƥ�°Ȃǐƫ�Ǯ ǳǀƥ�ȂǿÂ���ƨȇǂƸǈǳ¦�Â�µ ȂǸǤǳ¦�ǺǷ�¦ȂƳ�Ǧ Ǵţ�ƨƦǴǠǳ¦�Ä¢�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤ ة

فأبيا حاله حال كريج طمح إىل مسرح  1" تتالءم مع طبيعة العرض الدرامي املشخص

حول العرض املسرحي إىل فرجة مشحونة باحلركة املعربة مدعمة بعناصر خياطب الوجدان لي

.وحدة هارمونية ، خترج املتلقي من السكون الروتيين الكل يسعى لتأسيسالسينوغرافيا 

يف تفعيل احلدث  ، ناتج عن قدرة هذا األخري ضاء املسرحي، إن إهتمام كريج بالف    

املوقع الذي تدور فيه األحداث و يتميز بوصفة منتجا لألشياء الرمزيــة ، و "الدرامي ، ألنه 

، 2"اليت تلعب دورا مهما هي األخرى يف العرض ، يوازي دور املمثل ، و الديكور و األزياء

فيه احلدث ، لذلك تعامل كريج معه تعامال صارما ألن  فالفضاء هو املكان الذي يرتعرع

سينوغرافيا ، ألنه يصنع هلم املناخ املالئم لتجسيد العرض مهمته توازي باقي عناصر 

  .املسرحي

ناجي جبار كاشي ، السينوغرافيا في تنظيرات برتولد برشت ، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية ، المجلد الحادي عشر ، 1

420ص  2/2008-1دادان الع

.220بدون تاريخ بدون طبعة  ،ص  45بشار عبد الغني العزاوي ، الفضاء الدرامي في النص المسرحي، األكادمية 2
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ركود بسبب لقد سعى كريج إىل خلق صورة جديدة للمسرح العاملي الذي طغى عليه ال

عه إىل التمين خبلق مسرح ان األورويب، دفاليت عاشها اإلنسجتماعية األوضاع السياسية و اإل

ليها و  و ممث,ا ـجديد ، بدعائم إبداعية حضارية و هذا التغيري سيمس مجيع املسارح مبخرجييه

رب بكل حرية عن غايته يف هدم هذه املسارح اليت يراها و هلذا عكل عامل له عالقة باملسرح ،

ه هذا يؤكد على أمله يف إجياد البديل تصرحيكل من األشكال و ال ختدم احلركة املسرحية بش

سرح ممثيليها و أا، و ههدم املسارح مجيعكانت أمنييت خللق مسرح جديد أن أ": قائال

ا و عماهلا و خدمها و أن أنشئ مسارح جديدة يولد فيها فنانون و يشبو ــخمرجيها و مديريه

ƢĔƢǯ°¢�śƥ"1

مبتكرة لراهن ، و حاول إجياد طرق هذا دليل قاطع على ملل كريج من املسرح ا       

كما إعتمد كريج يف عروضه على استخدام و الحه و إخراجه من عتمته احلالكة ،إلص

وجود ألة أو "و املكعبات اخلشبية لتشغل الفضاء هذا ما جعله يفكر  توظيف املسطحات

باألخرى أداة يكون بوسعها تصنيع مكعبات ضخمة ، كما رأى يف الكهف فنجال حبيث 

đƢǌƬǷ�©ƢƦǠǰǷ�ȂǴǠƫ�Â�ǖƦē�ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�Â�¼Ȃǧ�ǺǷ�Â�ƨǟǂǇ�ƨȇƘƥ�ȂǴǠƫ�Â�ǖƦēة ،ــ

128شكري عبد الوهاب ، اإلخراج المسرحي ، م س ص 1
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1" فوق هذه املكعبات املتحركة

إن هذه الواحدة من التجارب اليت وضعها كريج فيما خيص الفضاء ، و ما جعله يضيف 

.إىل تارخيه الفين ، حماوالت قد خدمت شكل من األشكال املسرح أنذاك

70جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بيتر بروك ، م س ص 1
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  :السينوغرافيا في مسرح كريــــج

�©¦®ǂǨŭ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨưƯƚǷ�¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ǲǠŝ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ǶƬēيكتمل العرض ل

  . املسرحي

العناصر تعرضا  جعلها أكثر النقاد ، ما العديدمن لقد شغلت مسألة السينوغرافيا     

جهودهم لتظهر  على تركيز غلون يف املسارح األوروبيةاملشتلذلك عمد ، لإلشتغال 

  .سينوغرافيا عروضهم متقنة البناء

غاله على السينوغرافيا، قد منحها مكانة لطاملا تشإن جهود إدوارد غوردن كريج ، و ا

اهتمام كريج بفن الرسم و فن العمارة ، يدعوه ألن يؤكد  "مع مرور الزمن فكاناندثرت 

ض املسرحي لذا كان يقوم بنفسه بتصميم ضرورة تواجدها بشكل زمين ، خاص داخل العر 

" مناظره املسرحية تاركا خلياله العنان يف حتقيق ما يصبو إليه من أفكار ضمن هذا التصميم

نفهم أن كريج ال يثق إال بتصاميمه اليت يراها تعرب عن أفكاره اخليالية لذلك جنده يصمم 1

  .هذه املناظر لوحده

حيل جتعل املناظر العظيمة و اجلذابة و لكن  كان دائما يفكر يف طرق جديدة ، و

تكسب املسرح روحا ينم عن مجيع اإلحياء "ال عن طريق إيتحقق بتكاليف قليلــة ، و هذا ال 

52ان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص أحمد سليم 1
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�ǂȀǜƫ�ǞȈǘƬǈƫ�Ǻǳ�Ǯاألشياء كاملنظر و الشمس و الريح ، و نزول اجلليد ، و الربد Ĕ¢�ȏ¤

، عسى أن تقطع شيئا من  Ƣđ مبصارعتك الطبيعة و اشتباكك هذه األشياء على املسرح

 مفهوم  أسلوبه إىلبأن كريج اجته  نفهم من هذا1" ضعه حتت أنظار اجلمهوركنوزها فت

خماطبة نفوس اجلمهور ، و بث فيهم كما هائال من األحاسيس مكنه من اإلحياء الذي 

ه جند تقليد الطبيعة ، لذلك ل ه الشديدكره  بوضوح يف عروضه املسرحية والعواطف ، نرى

ليتمكن من إبراز  إىل توظيف اإلحياء باملناظر لتقدمي الدعم الكامل للممثل يوظف ويدعو

  .إبداعاتهجيد املساحة الكافية ليجسد  أفكاره و

بنوع خاص ، يف "تتميز إذ وجدها كريج عروض   سينوغرافيا بنتلي رأي  يف  ريك إلو    

خطوطه نسيج وحدها ، ذلك أنه صدد اخلطوط و يف التأثريات اجلديدة هلذه اخلطوط ، أن

يعمل مربعات و خطوط مستقيمــة ،و ال يعمل إال نادرا يف خطوط منحنية و لذلك تراه 

يغطي املسرح بقماش يقسمه ، وفق خطوط عمودية ،ومن هنا فالرؤيا لديه تستند إىل عنصر 

2"اإلرتفاع الشاهق ،و االنتباه الدقيق

نتباهه عليها ، و  وليفهم معناها عليه التمعن والرتكيز املتلقي يركز اإن تصاميم كريج جتعل 

 هماة و استخدـــم عمودياملستقيمة أفقية كانت أكما جند استخدام كريج للخطوط فيها  

62إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1

137أريك بنتلي ، نظرية المسرح الحديث، م س ص 2
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تولد صرار املتكرر لإلرتفاعات الشاهقة بث يف عروضه استقاللية من القيود السابقة فهذا اإل

أن يصمم هلا املنظر املسرحي العظيم اخلالق أن املسرحيات العظيمة جيب ب "جراء اميانه 

�¾ƾƦƬǈƫ�ȏ�Â��µ ǂǠǳ¦�ƨǴȈǗ�ȄǬƦȇ�¦ƾƷ¦Â�ƢǸƼǓ�ƢȈƷǂǈǷ�¦ǂǜǼǷ�ǶǸǐȇ�ÀƢǯ�¦ǀŮ���Ƣđ�ǪƟȐǳ¦

فيه إال األشياء بسيطو حبيث يعرب هذا التصميم عن روح العمل ككل و يعكس التغريات 

1" عرب مرونته

يق بعظمته و لذلك كان يفضل تصميم يل أمن كريج بفكرة كل عرض مسرحي ، حيتاج منظرا

جاعال منه منظرا ثابتا ال ,ا ، يعرب فيه عن كل أفكار العرض عمالقا واحد منظرا مسرحيا 

و تتميز ,مناظر ضخمة مكلفة  يتغري حىت انتهاء العرض ، فهو ضد العروض اليت حتمل

مصاحبة  على اقادر يكون ظهر بشكل واحد هذا األخري عليه أن ي,التنوع و ,بالتعدد 

� ƢŹȍ¦�ȄǴǟ�ŚƦǯ�ǲǰǌƥ�ƾǸƬǠƫ�Â�ƢȀƬȇƢĔ�ń¦�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ª ¦ƾƷȋ¦ذا حذر هل�ȄĔÂ�ǲƥ

ر زياء ، و هو يرفض ما جاء به فاجنالطبيعية يف احلركة واملناظر و األ" املخرجني التعامل مع 

الذي طبق طريقة التمثيل املسرحي األصول املذهب الطبيعي ، و يرى أن كل حركة طبيعية 

، هذا دليل قاطع و جازم على كره كريج، لكل شيء يقرب للطبيعة 2" متثيل صحيحهي 

تصميم املسرحي ، الفشل أحد األسباب اليت تؤدي إىل و ,لإلبداع حمقق موت  امعتربا إياه

53أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 1
213عقيل مهدي يوسف، أسس نظريات فن التمثيل ، م س ص 2
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̧�� يف نظره ¦ƾƥȍ¦�¿ƾē���ƨǠȈƦǘǳ¦  يف عقم احلركة املسرحية ، و يقول يف هذا هي السبب

الصبغة الطبيعية يف احلركة و املناظـــر و األزياء فالصبغة الطبيعية  دع عنك ما يسمونه"الصدد 

مل تطغ على املسرح إال حينما أصيت الوسائل الصناعية بالتفاهة و احلذلفة ، و لكن ال 

1" يغب عنك مثة ما ميكن تسميته الوسائل الصناعية الراقية

إلحياء توظيف اكل خمرج  وعلى  و ,بالفن  أن لهال شيف مفهوم كريج الطبيعي املذهب 

و يبتكر من ,للطبيعة اليت ال ختدم املسارح ، لذلك جنده يبدع  للقضاء على التقليد األعمى

ابتكر طريقة جديدة يف "،حيث الواقعية والطبيعية سرح األورويب من سيطرة أجل إخراج امل

حركة ميكن ات ، و هي عبارة عن جدران متـتصميم املناظر املسرحية اليت دعاها بالشاش

 إن هذا التجديد و اإلبداع الذي حققه كريج 2" ربطها ببعضها لتكوين صورة املنظر املطلوب

و حتدي ، ما عرضه إلنتقادات عدة أوهلم الناقد يل  ,يف تصميماته ما هو إال جمازفة

ƨȈƦǈǼǳ¦�¢ƾƦǷ�ǲǿƢƴƬǳ�¦ǂǜǻ�ƨȈǴǸǟ�Śǣ�ƢĔ¢�Ʋȇǂǯ�©ƢǸȈǸǐƫ�Ŀ�Ãǂȇ�ǆ ǻȂǸȈǇ"3

  اليوم فالعالقةصميم أشخاص بإرتفاع شاهق ال خيدم ارتفاع مسارح ألنه إعتمد على ت

69إدوارد  غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1

53أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 2
53أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م ن ص 3
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لقد إعتمد  ، .ليصنع  التوافق, مع بني حجم اجلسم اإلنساين ، و حجم املنظرجيب أن جت

وجيب أال تقتصر اجلمال فيها حسب رأي كريج على الشكل فقط "كريج على اخلامات ، 

، و اختيار خامات جديدة للديكور و  بل جيب أن يتجاوز الشكل إىل كيان املادة نفسها

األزياء و االكسسوار قضية مشروعة و واجبة ، و قد أصبح هذا االختبار عنصرا من عناصر 

كريج تناقص مع أفكاره يف تعامله فهذه اخلامات مصدرها الطبيعة  1" التمييز بني الديكور

أن يصنع من  أراد فلعله  مع الطبيعة ، كيف يكره الطبيعة و يأخذ منها مواد لتصميم مناظره

املادة الطبيعية اخلامة تصاميم رمزية إحيائية ، ختلق جوا شاعريا ، مع خمتلف العناصر من 

كريج يف اكتشاف قدرة هذا اخلامات و "الفضل يعود إىل و ,و موسيقى  ,إضاءة و ألوان

املة ، لقد األشكال يف إطار من اإلضاءة و املوسيقى و لكنها تبقى جتارب ذاتية و غري ك

سامهت طموحات كريج بالطبع يف إثراء اإلمكانيات التعبريية و التشكيلية يف املسرح و لكن 

2"أحالمه غري حمدودة و طموحاته املثالية جعلت خيتلف مع املسرحني الذين يعملون معه

الالمتناهية  اتهطموحفليه من إجنازات غرور ملا وصل إبال حساحثة أن كريج أترى الب    

حالمه الساحبة من أجل اصالح املسرح ، جعله خيتلف يف كثري من املواقف مع العاملني وأ

�Ƥ Ʒ°�°ƾǐƥ�Ƕē¦®ƢǬƬǻ¦Â�Ƕǿ ¦°¢��ǲƦǬƬȇ�À¢���ǾȈǴǟ�ÀƢǯ���ǾǠǷ, مفاهيمهم يستوعب و

73سعد أردش المخرج في المسرح المعاصر ، م س ص 1
73سعد أردش المخرج غي المسرح المعاصر ، م س ص2
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املختلفة ، كان يعترب نفسه الرجل األول و األخري للعرض و ال سلطة تأيت بعده ، كما نعرف 

جام ، كيف يدعو إىل التناسق و و االنس,و التكامل ,لوحدة أن املسرح جيمع بني ا

اعتمد كريج يف تعامله  ن املرات مع أصدقائه من املسرحينينسجام و هو خيتلف يف كثري ماإل

اوصيك مثال أال حتفل "ىل كتب األزياء قائال كان ضد فكرة العودة إو  ,مع األزياء منط معينا 

�Ǻǳ�ƢĔ¢�ÃǂǼǳ���ƢǷ�ƨȈƷǂǈǷ�ǆدها األزياء ، و لنرجع اىل أح يكتب ƥȐǷ�ǺǷ�ǂǷ¢�Ǯ ǻǄƷ¢�¦̄¤

يف هذه  حسن ما تصنعه هو أال تدع شيئا مماتغىن عنك شيئا فيما أمل بك و لرتى أن أ

خرج تصميم أزياء عرضه بنفسه و أوجب كريج على امل 1" الكتب يربكك و يعقد لك أمورك

عتقد أموره لذلك على املخرج عليه الرجوع إىل كتب األزياء اليت يراها نشوشه ، و ت حرض

إن . رسم كل ما باستطاعته من أزياء خطرت بباله حماوال انتقاء ما جيده مناسبا لعرضه

ها مكملة للشكل الذي ينشده، دعا املخرجني إىل تصميم أزياء بوصف"إهتمام كريج باألزياء 

ة تصميم عروضهم املسرحية بأنفسهم ، ألن املخرج من وجهة نظره هو املسؤول عن عملي

  نظرا ألمهية الزي املسرحي يف العروض و اليت،2" املالبــس

   اـيراها كريج معربة عن أفكاره و على كل خمرج أن يصمم أزياء عرضه بنفسه ليصنعه

  .وفق تصوراته اإلخراجية

66إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1

52حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء المسرحية المضمون والداللة ، فن العرض المسرحي التاريخي م س ص 2
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ويرى كريج أن أصعب األزياء هي األزياء امللونة اليت حتتاج إىل الدقة ، و التأين يف تصميمها "

ه لألزياء يف تصميمدقيقا نفهم أن كريج كان و ، 1" ذر من الصبغة الطبيعية يف األزياءو حي

والزي املسرحي و ,ها الكثرية و دورها الفعال يف خدمة العرض املسرحي امللونة نظرا حملاسن

و "قائال عن هذا  كريج   ة الطبيعية و يعربحاله حال العناصر األخرى عليه اخلروج من التعبي

زياء هي األزياء امللونة ، و جيب أن حتذر ما وسعك احلذر ،و أنت تتناول شيئا أصعب األ

منها من أن تستقبل بتفكري اىل أخر حدود االستقالل حينما ختلو إىل نفسك لتفكر فيما  

.2"كنت تنظر فيه منها يف هذه الكثب

ما خيص  كريج إعجابه بالزي امللون و أعجب أيضا بذوق فيوليه الدوق يفدى  لقد أب   

األزيــاء و يرى كتابه ال خيدم الفن املسرحي و إمنا خيدم اجلانب التارخيي فقط معربا عن هذا 

فيوليه الدوق فهو شديد احلب للحقائق الصغرية اليت تنطوي عليها األزياء ،و هو :" قائال

يد صادق شديد الصدق يف ميله هذا و مع هذا فكتابه يفيد القصاص التارخيي ، أكثر مما يف

إعجاب   على الرغم من1" املسرحي و هلذا فال نزال حباجة إىل كتاب يف األزياء املبتكرةالفنان 

  .كريج بتصاميم الدوق املرهفة إال أنه اعتربها غري كافية لتكون مرجعا ليخدم الفن املسرحي

52حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء المسرحية ، من ص 1
.67إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، م س ، ص 2
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"�Â�ƨǟȂǸƴǸǯ�ÄǄǳ¦�Ǧ ȈǳȂƫ�ń¤�Ȃǟƾȇ�ȂȀǧ�ǶēƢǯǂƷ�Â�ǞȈǷƢĐ¦� Ƣȇ±¢�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨȇ£°�Ʋȇǂǰǳ�Â

ƨȇ®ǂǧ�̈ǂǜǻ�ƨǟȂǸĐ¦�ǆ ƥȐǷ�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ�ǶĔ¢�Ȇǿ�Â���śȈƷǂǈŭ¦�śƳǂƼŭ¦�ǞȈŦ�ƨǘǴǣ"1

أي أراد أن يرى يف كل ممثل أن يؤدي دوره كوحدة متالمحة ببزي مسرحي ، قائما ، بذاته ، 

العرائس اليت يقيمها املخرج األملاين بعد أن شاهد كريج عروض "يعرب عن شخصيته 

يف حني .... عن املمثلني متاما ، و ابداهلم مبا أمساه عرائس حية ،  سنرفكر يف االستغناءج

2" يلبس املمثلني ثيابا جلعلهم يشبهون البشر األليني

لقد رأى كريج إمكانية تعويض املمثل بدمى تعرب عن أفكار املخرج و مل يستغين عن     

مكانة مهمة  يشغل"ون  إلعتقاده أن الل��ǲưǸǸǯ�Ƣđبزي يليق  كسى هذه الدمية الزي ، بل  

  العمل الفين مما يف  الذي بواسطته يتم جتسيد روح عند كريج إذ يعده احملور النفسي

  ذلك حركة املمثلني و أزياءهم إذ استخدم األلوان احملايدة يف تصاميمه لإلضاءة و الديكور

و الديكور و  حركة املمثلني و أزياءهم إذ استخدم األلوان احملايدة يف تصاميمه لإلضاءةذلك 

.1" األزياء

53حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء المسرحية المضمون والداللة ، فن العرض المسرحي التاريخي م س ص 1
71جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بيتر بروك ، م س ص 2

53حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء المسرحية، م س ص 1
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لذلك جعله يف األزياء و  املتلقنيقلوب ه كبرية للون لقدرته على خماطبة لقد أوىل كريج أمهي

  .الديكور و اإلضاءة ليكون نسقا سيمائيا للحدث املسرحي

بتصميم أزياء شخصياته حسب ما متليه عليه قدراته "ولتسهيل األمر على نفسه قام 

مسرح لخيال يف جيوز ل،2" أن تبتكر من األزياء ماله داللته يف املوضوعاإلبداعية إذ يوصي 

ج األزياء املناسبة للعرض املسرحي ، ألن اخليال اإلبداعي هو الذي مينحها نسكريج 

لقد حذر كريج العرض املسرحي ،  فكرة اليت يصبو إليها مجاليتها و مصداقيتها اليت ختدم 

 يفللنصيحة يطلبها من شخص خمتص م كل خمرج إحتاج ألز  من أخذ النصيحة من اهلواة و

بدال  املسرح معوا إىل رأي حمرتفا تشعورون باحلرج ال ترتددوا استعندم"املسرح معربا بقوله 

استخدام بعض الرسامني و بعض املوسيقني و  من تتلقو و لو قليال ملا يقوله لكم اهلاوي،

يعرتف باهلواة كمخرجني أي أن كريج ال  3"بعض املؤلفني مسرحنا و كأنه شيء أحلق بفنهم

.، خطأ ال ميكن اقرتافه مē°Ȃǌو كممثلني و يعترب م

اخلطوط و " ŐƬǠǷ�ǾǓǂǟ�Ƣđ�řƦȇ¦� من أكثر الدعائم اليتلقد اعترب كريج الديكور املسرحي 

1"األلوان سبب وجود الديكور نفسه ، و اإليقاع جوهر الرقص

54لمسرحية، م س ص حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء ا2

676أوديت أصالن ، موسوعة فن المسرح ، م س ص 3
678أوديت أصالن ، موسوعة فن المسرح ، م ن ص 1
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وجيوز لنا ق بواسطة اخلطوط و األلوان ،يتحقن له أن ميك لقد اعرتف كريج أن الديكور 

فن التعبري الصامت و قد مجل بإشارات و إبتكارات خيالية سحرية  " مقاربة فن كريج اىل 

2"ايمسرحيا سحر حنقق من خالل تركيب ساحر من الديكور و اإلضاءة و األزياء عرضا 

من جهة أخرى يتمكن ألزياء و و ا ,باإلضاءةإذا دعم الديكور خلق عرضا سحريا يستطيع 

األحداث تصعيد  شاراته ، و هو يستطيع حداث العرض املسرحي برمزيته و إأالتعبري عن 

بشكل  مع باقي مفردات العرض املسرحي،توظيفا صائبا  اجتمع فيه املسرحية إذا وظف 

ظيم أن اإلنطباع الشامل العتوا إعلموا " و هذا ما أكده كريج بقوله،ومنسجم ,متالحم 

ǰǳ�¾Ȃǫ¢�ȏ�Â���ƨȈǴǟƢǧ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǂưǯ¢�Ȃǿ�©ƢǟȂǸĐ¦�ƨǯǂƷÂ�°Ȃǰȇƾǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�ǽƾǳȂȇ�Äǀǳ¦ م

إن جتربة كريج يف جمال املسرح جعلته يربز  3" طويلة هذا إال بعد حبوث عديدة و جتربة

  . مع أجزاء العرض املسرحي ة اليت يولدها الديكور إذا إجتمعالفعالية العظيم

لى إهتمام كريج ، بالديكور مسرحية هاملت لشكسبري حيث و لعل أقوى مثال ع   

ية املشدود على بكرات ، لتسهيل حركتها و بالستائر العال"صميم منظر امتاز استطاع كريج ت

أن هذه الفكرة مل تنجح من الناحية العلمية  عرض املسرحي ، بيدتبديلها يف أثناء ال

دالالت تعني املشاهد على معرفة ما ون لريمز بو إستعمال الل ,ة فاستبدلت بالستائر املغلقـــ

.71سعد اردش ،  المخرج  في  المسرح المعاصر  ، م  س  ص  2
687أوديت أصالن ، موسوعة فن المسرح ، م س ص 3
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يدور فمشهد القصر امللكي ، كان يكسوه بالستائر الذهبية ، لريمزها إىل الرتف و اإلفراط يف 

1" البذخ حيث فساد السلطة يف ذلك القصــر

على فهم أحداث املشهد ، و إن استعمال كريج لأللوان يف مسرحية هاملت ليساعد املتلقي 

اره ليعرب عن القصر رمز إىل احلياة املرتفة هلذا اختفاللون الذهيب ي,لون حبدث ما  يربط كل

و استمرت .يليةكسب مجالية فنية تشتيك عرضهفإعتماد كريج على اإلحياء جعل من 

وقد نراه بوضوح  عند ظهور عتماد على اللون كنسق مسيائي يف مسرحية هاملت ، و اإل

نفرادية كان يستديل لون الستائر إىل اللون الرمادي ، و يرمز مهلت مبفرده ألداء األدوار اإل"

به احلزن الدفني ، كذلك أليس الشخصيات الرئيسية املالبس املذهبة إلظهار زيف النزف و 

استعان أيضا بالستائر لتحقيق املنظر املطلوب معتمدا للخطوط العمودية ، احلادة اليت 

ترى الباحثة أن داللة اللون الرمادي  2" ن الواقعتضعها الستائر خللق عامل غريب خيتلف ع

كريج يف إليه  من األلوان احملايدة هلذا جلأ  الذي يعترب  اللون الرصاصيتشبه إىل حد كبري

 ا لذي  يايلاخل هستارة املشهد كما نرى اإلستعمال املتكرر للستائر اليت يراها تعرب عن عامل

  . يتصف بالغرابة

54ة ، م س ص أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديث1
54أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م ن ص 2
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على كل مصمم  بل   ,ن املسرحي الزخارف خطر على الفسراف يفاعترب كريح اإل  

قامت يف أوروبا ضجة  هلذا السبب,بتكاليف أقل ولكن  على تصاميم معربة اإلعتماد 

لقد كانوا يرون أن ... مناهضة لعرض املسرحيات على تلك الصورة املسرفة يف الزخرف "

سراف بالزخريف إذا أمكن أن يتذوقوا النظارة إذا أمكن أن يتذوقوا التمثيل يف غري إحتفال باإل

�ƾȇǄŭ¦�ÀȂƦǴǘȈǇ�ǶĔƜǧ���ƢǫȐǗ¤�ǂǛƢǼŭƢƥ�ƢȀȈǧ�ÀƢǠƬǈȇ�ȏ�ƨȈǴȈưŤ�ǶȀǇȂǨǻ�Ŀ�ƢȀǠȈǌƫ�Ŗǳ¦�ƨƴȀƦǳ¦

ستغناء فبإمكان العروض املسرحية اإل،1" و يشتهون مشاهدة التمثيلية اليت تؤدي بغيــر ممثليــن

موحية ومعربة مبناظر بسيطة شرط أن تكون و املسرفة و استبداهلا ,عن املناظر املكلفة 

التمثيلي األداء العرض املسرحي ، ألنه  يعترب وخادمة بالدرجة األوىل  الفكرة اليت يعاجلها  

�ƾȇǄŭƢƥ�ÀȂƦǳƢǘȇ�Â�ǺȇƾǿƢǌŭ¦�ǆالذي يعتمد على مناظر غري مكلفة ختلق  Ǩǻ�Ŀ�ƢƴȈđ�¦°ȂǠǋ

لي لزمن كريج و يعود بنا أريك بنت من العروض يستغىن عن املمثل، راغبني يف رؤية نوع أخر 

بعض رسوم املشهد املسرحي ، اليت مل نرها منفذة بعد ، لعدم استطاعتنا "، مستعرضا لنا 

خليال الشارد و البندقية و ديكور هاملت ، و قناع لندن ، ان ا) إلكرتا(ذلك ، كديكور 

 صوت موسيقىغريبة يوكبها خماطرة   انبثقت من  ƢĔ¢�ÂƾƦƫ�©ƢǻƢȈǯ  املشهدي احلساس يبين

ƢȀǸȈǸǐƫ�ǞǷ�ƨǸǣƢǼƬǷ�ȄǬȈǇȂǷ���ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�ƢĔƘǯ���ƨǧȂǳƘǷ�Śǣ"1

109إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1

140أربيك بنتلي ، نظرية المسرح الحديث،م س ص 1
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يال ى خ، تعتمد علاĔȂǯ�ƢȀǸȈǸǐƫ�Ǻǟ�ǄƴǠبالبساطة إال أننا ناليت تتسم   تصاميم كريجف

تعرب بطريقــــة ، ، ألفت من أجل خدمة التصاميم اليت من خياليهمبوسيقى  ةمصممها املمزوج

  .أو بأخرى عن روح صاحبها الغريبة و طموحه املثايل

صور األستوديو الذي يراه  واليصح له  اإلستعانة مب  متعلم الرس مصور املناظر من أولويات 

أال يرون أيضا أن : "املتخصصني قائال رسم املناظر و يعد هذا إهانة يف حقكريج ال يصلح ل

�ǶǇ¦ǂŭ¦�Ä°Ȃǐŭ�ǶēȂǟ® إىل املسرح إهانة ملصوري املناظر الذين توارثوا هذا العمل داخل

ȏ�ǶĔȂǰǳ�«ǂƼǸǴǳ�ǲǌǧÂ�Ǆƴǟ�Ȃǿ�²،2" املسارح مئات من السنني ƢǼǳ¦� ȏƚǿ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦

ال حيبب  تصميماته فهويف تعامله مع كريج حريص ون للفن املسرحي بأي صلة ، و جند  ميد

وضعت تصميمات مسرحيات كثرية ، على :" ال فكرة رسم املناظر على الورق مسبقا قائ

رحية و كنت يف الورق ، و لقد أخرجت يف املسرح مسرحيات كثرية طوال حيايت ، املس

��ň¢�Ȃǳ�Â���ƢǷƾǬǷ�¼°Ȃǳ¦�¼Ȃǧ�©ƢǸȈǸǐƫ�ǞǓ¢�ȏ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ أقوم  معظم األحوال و أنا

ĔǄƻ¢�Ŗǳ¦�©ƢǸȈǸǐƬǳ¦�¼°Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǠǓÂ�Ƣŭ���ĺ�ƢǏƢƻ�ƢƷǂǈǷ�Ǯ ǴǷ¢�ƪ Ǽǯ  ا يف ذهين بل

1" كنت أضعها موضع التنفيذ على املسرح مباشرة

135-134إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 2

153ي ، م س ص إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرح1
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كان جمربا على وضع تصاميمه على الورق مقدما نظرا لعدم إمتالكه ه  نفهم من كالم كريج أن

  .ملسرح خاص به

على الفن العناية بشعور املتلقي ، الذي يلجأ إىل املسرح التنفيس عن نفسه و عرب عنه قائال 

" :ǳ�ÀȂƦǿǀȇ�ǶĔ¤À¢�Ƥ ƴȈǧ���ƢƠȈǋ�¦ÂƾȀǌȈ  يشهدوا هذا الشيء ألنه لن يقنعهم إال أن

ǻ�Ȇǰǳ���ƢǼǻ¢�ƾǬƬǟ¢�¦ǀŮ�Â�ǽÂƾȀǌȇ�ǶȀǠƟƢƦǗ�ȄǓǂǻ�¦ǀđ�Â�ƢƸȈƸǏ�¦ ƢǓ°¤�Ƕǿ°Ƣǘƫ¢�ȄǓǂ

أمساعهم يف الوقت  ا بأن نصمقجيب أال نربكهم ، أو نربك أبصارهم اليت هي أكثر إرها

�ǶĔ¦ƾƥ¢�¾ǄǳǄǻ�Â¢�©ȐǰǌŭƢƥ�ǶĔƢǿ̄نفسه مبوسيقى أو بكلمات كما جيب أال نثقل  ¢�ȄǴǟ

ألن اجلمهور اليوم، أصبح ذواقا  طغى األسلوب اإلنتقائي  على مسرحياته،2" باإلنفعاالت

إنشغال املتلقي على العرض أن يضع يف مضامينه رموزا ختدم ,، و متشبعا بالثقافة املسرحية 

ليستطيع  هذكاءاستعمال  لى املخرجاليومية  إذ وجب عو ال ترهقه مبشاكل الزمته يف حياته 

و خياله، ألن ,و عقله ,و جيعله يشارك يف العرض املسرح حبضوره جلب انتباه املتلقي، 

  .اإلخراج الرديء و التمثيل اهلابط يقضيان على العرض املسرحي

ر انظ" و قوله هذا أكرب دليل مثاليا لقد أعجب كريج بالفن املصري القدمي معتربا إياه فنا     

ملصري يف أي عصر من العصور ها املثال ااثيل املصرية اليت حنثإىل أي عضو من أعضاء التم

147إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 2
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Ƿ¢�Â���ƢǠǓÂ�ǀƼƬƫ�ƢĔ¢���ƪ ǻ¢�ǺǷ�Ä°ƾƫ�ǺǴǧ�ƪ ǠǘƬǇ¦�ƢǷ�ƨƫȂƸǼŭ¦�ÀȂȈǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�ǶǠ

ه و املالحة ترقة ، و فيها فا من السكون حتسبه من سكون املوتى ، و مع هذا ففيهابالغ

فيض على كل قطعة يا مع البأس يف تلك العيون جنبا إىل جنب ، مث جتد احلب نفسها جتده

.1" مبفردها

هية ، ألن صفة الفن العظيم فقد وصفها باإلال د كريج يف تصاميم املصريني القدامىلقد وج 

مصممها مل يوظفوا فيها ميوهلم الشخصي ، فالصمم املصري ، مل يبث روحه الشخصية يف 

 أ ن تكون خالدة تفصح عن تاريخ حضارة عريقة و مازالن و هلذا جندهدها تصاميمه بل أرا

ينبغي أن يكون فنانا فياهللا ما أمسى و ياهللا ما أروع إن مثل هذا إمنا"�Ƣđمنبهـــرا ، و معجب

ة ، يف ــعظيما ، أما مقدار ما نرى من الفورانات العاطفي

ل على ذكاء خارق ، و باألحرى ال يدل، و أعمال املاضي القريب ، فال يدومأعمالنا الي

1" على فن رفيع

فضله الذي ال يقار يتجلى يف تفهمه لإلعداد "إن ما مييز كريج يف نظر أريك بيتلي     

املسرحي ، كفهم الشاعر للدراما ، إن الشعر يف معظم ما أحيي ، من شكسبري ،أرجاع 

118إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م ن ص 1

119إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1
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املمثلني ، ال على حلم شكسبري ، أصداد لصالبة معدنية مدثرة ، حيث تنغلق املشاهد على 

تارخيية ، ماذا يفعل كريج أو ما سيفعله ، لو ) حقيقة(بل على ما يوشك أن يكون طارفا 

مسح له بذلك إنه سيفتح، كل أنواع النوافذ السحرية متجنبا كل احلدود ، احلقيقية و احملتملة 

�¦ŚǤǏ�ȏƢů�ƨȇƢȀǼǳ¦�Ŀ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȇ�À¢�ƨȈǤƥ�� املسرحي الذي هو شاعر  خليال الكاتب

2" أيضا

كل وظف  لإلعداد املسرحي ، فهو  فهما و  خلقت من حبث و دراية أي أن عروض كريج ،

جهوده للتعامل مع األفكار الواقعية ، بأسلوب رمزي خيايل ، مركزا على قدراته املمثلني 

يبدع أكثر و إن عبقرية كريج جعلته .ليفتح يف األخري فجوة صغرية ، تعرب عن حلم الكاتب

واحدا منوذج واضح  املشاهد األلف ، يف مشهد"لشهرية ا هأكثر و هذا ما جنده يف ستائر 

دل املشهد املرسوم ، كان يتصور مشهدا مكونا من اجلذابة ، و غري العملية معا ، فبألفكار 

و ، حبيث ميكن أن تأخذ أي شكل و تبقى يف أي حجم  مزدوجة ستائر ذات مفاصل

1" حسب احلالة املطلوبة أن يكون عليها املشهد بأي لون تضاء

يف مشهد  مة وعوضها بستائر حتمل ألف مشهد حمشوةلقد استغىن كريج عن املشاهد املرسو  

واحد ، قد استطاع تقليص كما هائال من املشاهد يف مشهد واحد يبقى طيلة العرض بألوان 

142أرك بنتلي ، نظرية المسرح الحديث،م س ص 2
73بيتر بروك ، م س ص جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى 1
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حدى العناصر إ" عندهضاءة تعترب هذه اإل،و  بالدرجة األوىل ،و إضاءة ختدم العرض املسرحي

ق جديدة يف املهمة و الضرورية و املكملة للعرض املسرحي ، لذلك سعى إىل إجياد طر 

ǿ°Ȃǘƫ�Â�ƢēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦¦�ǾǳƢǸǟ¢�ŚǈǨƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ƨȈǼǧ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�°ƢǰƬƥƜƥ���Ƣ�ȆƷȂƫ�Â���ƨȈǼǨǳ

 كريج يف اإلضاءة لقد وجد  ، 2"دون اللجوء اىل الواقعية ، أو الطبيعة ب باألجواء املطلوبة

يسعي لذلك جنده  ,ووفرة عليه الكثري من اجلهد لعرض املسرحيلو مكملة ,خدمة كبرية 

̈�¤Ƣē°ƾǬŭ���ǾǳƢǸǟ¢��ȄǴǠƬƬǳ�ƢǿǂǰƬƥدائما إىل توظيف  ƾȇƾƳ�¼ǂǗ  اهلائلة يف خلق اجلو

تقنيات أبيا ، يف املتلقي و جاء هذا موازاة مع   النفسي للممثل الذي ينعكس بدوره على

بعض عروضه ، عن الديكورات مستعيضا  استغىن يف"ال اإلضاءة املسرحية إذ جنده جم

لقد وجد كريج يف سحر  3" نهاباإلضاءة اليت كان سحرها يفعل فعله يف عني املتلقيع

كونه قد يشتت من إنتباه املتلقي إذا   استغىن عنههلذا عجز الديكور عن فعله  ااإلضاءة م

  .ته أثقل املخرج اخلشبة مبكونا

عندما : "عن تعامل كريج مع فن اإلضاءة قائال:و من زاوية أخرى عرب شكري عبد الوهاب 

تعامل كريج مع أوبرا ديدو وانيياس فوجئ كريج ، بأن العرض سيتم عرضه يف معهد 

هاميستد للموسيقى و الذي كانت منصته عبارة عن مساحة بال حائط واجهة، فقرر عمل 

55أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، و عالقة المنظر المسرحي ،م س ص 2
55أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م ن ص 3
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،  اتساعها ثالثني قدما ، و ارتفاعها مخسة عشر قدما ، و حائط واجهة ، مسرح زائفة 

1" عندما قرر وضع األضواء رفض وضع األضواء األرضية و العلوية

لقد تعامل كريج مع األمر الراهن ، فحاول صنع من املعهد املوسيقى خشبية أو فضاء 

ن مرشحات األلوان ، و عداد مفلجأ إىل وضع مخس كشافات كهربائية "يعرب فيه عن أفكاره 

اإلضاءة كما وضع بعض األضواء اجلانبية القائمة يف كل جانب من جوانب املسرح ،  و فين

ة يف علب و موضوعه يف صالة العرض عند احلائط مث استعان ببعض الكشافات املوضوع

  اخللفي و علق أقمشته زرقاء و أمامها أقمشة رمادية و عزز ذلك و على بعد أقدام 

  أضاء الضوء امللون عرب قطعيت  اجيد ود مقدمة املسرح بقماش شفاف ، مشدقليلة ، من

القماش اخللفيتني ، مما أعطى مؤثرات رائعا مع اخللفية العادية املرسومة، و مضاءة بإضاءات 

ة حبيث إستطاع خلق يبه التقنير أسالي كريج تطو   ، لقد استطاع1" ضعيفة معتمة نسبيا

  .رى اليت اعتاد العرض عليها، يعادل املسارح األخ مسرح

و نظرا ملا أحس به من أمهية اإلضاءة ، و دوره الذي ال ميكن االستغناء عند يف املسرح ، "

فقد أكد أن على املخرجني ، أن يقوموا بإبتكار طرق جديدة أيضا إلضاءة مشاهد أعماهلم 

130-129شكري عبد الوهاب، اإلخراج المسرحي م س ص 1

130شكري عبد الوهاب، اإلخراج المسرحي م س ص1
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ة األضواء األرضية املسرحية ، بشكل منسجد مع العناصر املسرحية األخرى كما دعا إىل إزال

2" للحافة األمامية للمســرح

، و التجديد ، و اإلبتكار، خصوصا  يف جمال دائما جند كريج حيفز على اإلبداع    

ȏȏ®�Ǧ©�وبالتحديد  اإلضاءة  ǌǯ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ���ƾȇƾƳ�°ƢǰƬƥ¦�ƢĔȋ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦� ¦ȂǓȋ¦

يضا يطالب حبذف األضواء األزياء و الديكــور و االكسسوار و حركات املمثلني و جنده أ

الذي تطور بتطور التكنولوجيا املسرحي  ة ، و بذلك ال ختدم العرضاألرضية اليت يراها نافعــ

ما علينا إال حذف األضواء األرضية من مجيع املسارح ، و بأقصى ما "هذاالصدد قائال يف 

  على حذف و ترى الباحثة أن إصرار كريج،3" ميكن من السرعة

ضواء األرضية ناجم عن قناعته بتجديد املسرح حىت يف جمال اإلضاءة و هذا على حذف األ

حبلول الكهرباء الذي خدم هذا العنصر  التطورات التكنولوجية حماوال اإلستفادة  ملواكبة 

فأعانته اإلضاءة ، لغته السحرية الضائعة ،  سحر لقد وجد كريج يف .  التقين و الفين

إن موهبة كريج ، و حلمه املثايل . ك ترمجتها على خشبة املسرحإجيادها و بذلاإلضاءة  على 

إذا كان مثة طفل مدلل : " جعلته حمط أنظار املشتغلني على املسرح من بينهم برنادشو قائال

واب املسرح ، مفتوحة بن كريج ، لقد كانت أالفنية األوروبية فال شك يف أنه غورديف احلياة 

55أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م س ص 2

55أحمد سليمان عطية ،اإلتجاهات اإلخراجية الحديثة ، م ن ص 3
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كما فعل   ن أمام أي فنان أخر ، و كان عليه أن يفعلأمامه على مصرعيها ، كما مل تك

و نقصي و  املسرح بكل ما فيه من تقلب رف املكان و يتقبل األخرين يؤدي عمله، و يع

قصور هكذا فعلنا مجيعا ، و لو أنه فعل مثلنا ال تضح أمامه طريق التعبري عن املواهبة الكبرية 

دلل الذي مل يستغل الفرص اليت فل املالطدشو كريج ، لقد وصف برنا1"الذي بني جنبيه

و من ة ، ألنه مل يتقبل املسرح كما هو ،التعبري عن موهبته الكبري  أتيحت له ، لذلك عجز يف

ل الم كنقاط موازية للضوء ، مع الكتاستخدام الظ"جهة أخرى يعرب جيمس روز إيفانس أن 

ذه األفكار يف احلقيقة ، قد ن كريج ، فمعظم هو حركتها مل تكن أصال أفكار غورداملعمارية 

  دــلق 2" سبق إليها الفنان السويسي أدولف أبيا

�£°�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�ŐǠƫ�ƢĔȋ���ƢȈƥ¢�°Ƣǰǧȋ�Ʋȇǂǯ�À®°Ȃǣ�®°¦Â®¤�ŘƦƫيف ضري اه اإلخراجية ال ي

  .عرضه املسرحي  ختدمهذه األفكار  أفكار خمرجني أخرين إذا كانت التعامل ب

أقمشة رمادية خفيفة كخلفية املسرح مع استخدم " بأقنعة احل جنده  يف مسرحيته  و    

�ǞǓÂ�ǞǷ�®ȂǇ¢�Â�ǒمالبس من  Ȉƥ¢�ƢĔȂǳ�Ǌ ȈŬ¦��ǂŧȋ¦�Â�ǂǔƻȋ¦�ǺǷ�©Ƣǈŭ  و قد نظم

�ǶēƢǯǂƷ�±Ǆǟ�ƢǸǯ�ƨǨǴƬű�ƨȈǇƾǼǿ�ƢǟƢǓÂ¢�ǶŮ�®ƾƷ�Â�ƨǠǼǫȋ¦�Ȇǈجمموعة املمثلني من الب

79جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بتر بروك ، م س ص 1
79جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بتر بروك ، م ن ص2
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 استعماله امللفت لإلنتباه كثري انا  يتبني ل، 1" اإليقاعية املتكررة بتسليط بقع ضوئية ملونة

  .قناع يف عديد من عروضه املسرحيةوكذا اللأللوان احملايدة و 

هذا يعود إىل قناعته يف أن القناع تأثريا أكثر و تعبريا أدق من الوجه اإلنساين فضال عن "

، 2" ةتأثريه باملسرحيني اإلغريقي و الروماين القدميني ، كانت تسودمها استخدامات األقنع

ترى الباحثة أن رجوع كريج للفن القدمي و إعادة إحيائه جعلته يوظف القناع ألنه أصيل من 

  .جهة و ميتاز بقدرة تعبريية من جهة ثانية

فإنه يكون قد ابتكر طريقة خاصة إلضاءة هذا املظهر "هو ذاك الرجل املرن ، فاملخرج و    

خاصة لتصوير املنظر بألــوان ، و إلباس من تلك الرواية ، كما أنه سبق أن إبتكر طريقة

املمثلني فإن مل يكن هذه املخرج بأية للفظه االنسجام ، فعليه بالطبع أن خيلي مكانه ملن 

أن يعمل مع مفردات عرضه مبفهوم االنسجام ،والتناسق ، الكل عليه 1" يفهم هذا املدلول

ام ـق هذا اإلنسجيج عن حتقبصرية فإن عجز املخر  يتكاثف و يتالحم من أجل صناعة صورة

  .صياغة هذا املفهـــوم و تطبيقه يفوقه قدرة فىيفليرتك مكانه لشخص 

130شكري عبد الوهاب، اإلخراج المسرحي م س ص1

54حيدر جواد كاظم العميدي، األزياء المسرحية، م س ص 2
187إدوارد غوردن كريج ،في الفن المسرحي ، م س ص 1
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فقد  يعرب عن أحالمه مل يتحقق إصالح املسرح ، و بذلك خلق مسرح إن جهود كريج يف   

عرفه قلت يوما أن هناك نوعني فقط من املسرح القدمي الذي : "صرح عن فشله قائال

قد غريت رأيي  ذي امسيته مسرح الغد ، و أنا األنه املسرح الرنج ، مث خلفأستاذي هنري إيف

، القدد مر املسرح القدمي متاما ،و قام مكانه مسرح أفضل دون شك لكنه يف احلقيقة ليس 

سوى طبعة جديدة من النمط القدمي ، نظمت وعدلت كي تالئم أيامنا أما املسرح احلقيقي 

يال إرضا مل تكتشف و رمبا لن يكشف ألجو العمارة فال يزال هو فن يف ذاته مثل املوسيقى 

«�2�ƾȇƾƳ�¿ȂȀǨǷ�ƺȈǇǂƫ�Ŀ�Ǻȇ®ƾĐ¦�ǲǌǨƥ�Ʋȇǂǯ"عديدة تالية ¦ŗǟ¤�¿ƾǟ�À¢�ƨưƷƢƦǳ¦�Ãǂƫ��

خللق مسرح يعرب عن خالفة و هدفه املثايل إلمتالكه  ملوهبة  للمسرح ، رمبا ناجم عن غروره

  .أفكاره كحامل

ختاطب الناس على شكل لغة مباشرة من الروح ، "سيقى اليت وجدها لقد أمن كريج باملو 

تنعكس فيها احلياذ اليت تفهم روح اإلنسان مبشاعر من الفرح و احلزن مع أصناف أخرى من 

لقد حاول كريج التعامل مع املوسيقى كلغة حبد 1" املشاعـــر و اإلنفعاالت ال تعد و ال حتصى

�ǂǟƢǌŭ¦�ƨƦǗƢű�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ƣē¦̄ و بث فيه خمتلف األحاسيس و اإلنفعاالت ختتلف بإختالف

  .املوقف الدرامي

82جيمس روزايفاس ، المسرح التجريبي من ستسالنسكي إلى بتر بروك ، م س ص 2
66م س ص عقيل مهدي يوسف، المعنى الجمالي ، 1
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�ƢȈƥ¢�¿ƢǸƬǿ¤�ń¤�ǞƳ¦°���řǬƬǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�Ʋȇǂǯ�¿ƢǸƬǿƜǧ  ألنه تأثر مببادئه وامن حبسه

±ƢǫȐǠǳ¦�ŚǤƫ�ƢĔƜǧ���ƢȈǳƢưǷ�ƢǼǷ±�Â�ƢȈǬȈǬƷ�ƢȈƷǂǈǷ�ƢǼǷ©�"املوسيقى  يف  الفين  فأبيا يرى

لقد  2" راف النتاج الفين و ذلك لتجنب اخلطر  الوقوع يف شرك واقعية مبتذلةالقائمة بني أط

���ƨǳǀƬƦǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�ǲǯ�Ƣǿ¦ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�¬ǂǈŭ¦�ǎ ȈǴţ���Ʋȇǂǯ�Â�ƢȈƥ¢�ǺǷ�ǲǯ�ȄǠǇ

�ƢȈǳƢưǷ�ƢǼǷ±�ǪǴţ�ƢȀƬǴǠƳ�Ŗǳ¦�ƨȈǷ¦°ƾǳ¦�ƢēƢǫȐǠƥ�ȄǬȈǇȂŭ¦�Ȇǿ�¦ǀǿ�ń¤�ǲȈƦǈǳ¦�Â���ƨǘƸǼǷ

  .ك يساهم يف تصعيد احلدث الدراميللمسرحية و بذل

يعيد النظر إىل مكانة املوسيقى يف العمل الدرامي و إىل ضرورة "الدافع الذي جعله و 

خضوعها ملواصفاته وبعبارة أخرى فإذا كانت املوسيقى فنا للزمن فإن عليها أن متلي حركات 

مسار على سيقى على املخرج أن يروض املو  1" املمثلني و تنظم عربها الفضاء املسرحي

�ȄǠǈƫ�Â�ǶēƢǯǂŞ��śǴưǸŭ¦�Ƥس فهي العمل الدرامي ، ƷƢǐƬالفضاء الذي تنظم دمتهم و خل

بصدد خلق ���ƢǸĔȋ مصمم املناظر حاله حال تقين الصوت حيوي مجيع هذه العناصر ، و

  .أفكار املخرج و  إنشغاالت حيمل و أسلوب جديد يعرب  عن خياهلم اإلبداعي 

102-101المغرب ص  1996حسن المنيعي ،الجسد في المسرح ، مطبعة الطوبريس للطباعة و النشر الطبعة الثانية ، 2
101حسن المنيعي ،الجسد في المسرح ، م س ص 1
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الزمت يج باملوسيقى و ما تفرزه من دالالت نظرا لتارخيها الطويل و اليت إن إهتمام كر     

وجدت "فقدهلا الفضل يف جتسيد حظارات امتدت على مر العصور  اإلنسان منذ بداياته و

حضارات بال رياضيات و حضارات بل رسم حضارات حرمت من الكتابة لكن مل توجد 

لقد حاول كريج  2" ليست نتاج الطبيعة حضارة بال موسيقى هذا مع العلم أن املوسيقى

إىل ما هو تقليدي أصيل و هو يرى يف املوسيقى ذلك العنصر الذي الزم  الرجوع مبسرحه

اإلنسان منذ بداياته املسرحية فاملوسيقى ليست نتاج الطبيعة بل هي إكتشاف اإلنسان و 

 وتزوده  ملسرحيالعرض ا لتثري مع هذا حاول صياغتها و مسرحتها بشكل إحيائي عقالني

ƨȈǿƢǼƬǷȐǳ¦�ƢēƢȈǳƢǸŝ.

مفهوم املثالية اليت جتمع بني احلركة و الصورة لقد حاول كريج صياغة مسرحه على     

ديكورات "من البصريــة و السمعية هلذا رفض كل ما له عالقة بالواقعية يف السينوغرافيا 

مل دالالت جمازية و رمزية و يطالب استبداهلا بعناصر سينوغرافية موحية حت ةفصلمرجعية م

،مكثفة و يعين هذا أنه كان خمرجا شكالنيا و مجاليا يقدس الفن و يرجع كفته على حساب 

1�ǞǼǏ�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȂŭ¦�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�̈°ƾǬƥ�Ʋȇǂǯ�ǺǷ¢�ƾǬǳ"املضامني الطبيعيـــة و الواقعية 

24سوريا ص  2003، 1شوك ، أسرار الموسيقة ، دار المدى للثقافة و النشر ، ط علي ال 2

-03-8ارد غوردن كريج ، رائد اإلصالح المسرحي ، م س دون صفحة على الرابط اإللكتروني بتاريخ جميل حمداوي و إدو  1

2014-10-29شوهد يوم http/pulpit.alwatanvoice.comعلى الرابط اإللكتروني  2009
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حنت رض املسرحي و هلذا لق تأويل مجايل يف العجاهدا خلاحلدث الدرامي بإمتياز و سعي 

التجريد و املبالغة و امليل الكثري إىل التنظيم على حساب التطبيق إذ مل يستطيع "أفكاره حنو 

�ƨǠǫ°�ȄǴǟ�ƶǓ¦Â�ȆƟ¦ǂƳ¤�ǲǰǌƥ�ƢȀǬƦǘȇ�Â���Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ °¢�ȄǴǟ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽ ¦°¢��ǶƳŗȇ�À¢�ƢĔ¦ƾȈǷ

 هبالغ فيها تسببت يف عجز إن أفكار كريج املثالية و اليت جيدها البعض م 2" الركح املسرحية 

بعض املفردات اليت كانت يف وقت مضى  منسرح جمرد مب ة تطبيق بعض تصوراته احلاملعن 

مبجموعة من التصميمات التشكيلية و "أحد جناح العروض املسرحية أنذاك لقد إستعان 

 اخلطاطات التوضيحية يف رسم كل التفاصيل العرض املسرحي بيد أن املسرح اإلجنليزي يف

عصره مل يكن بشكل علم لتطبيق أحالمه الطموحة و مشاريعه اإلخراجية العظيمة و أرائه 

من تطلعه و تشبعه  ت، شغف كريج و رغبته امللحة يف التجديد تكون1"اإلصالحية الثورية

بثقافة الشعوب القدمية و اعتمادها على أسلوب البساطـــة و التنوع إلقناع املتلقي الذي بعترب 

لكل "ومتفطنا ا دث املسرحي فهو يسعى ألن يكون يقظاألساسية يف تفعيل احلاحللقة 

جميل حمداوي ، إدوارد غوردن كريج ، رائد اإلصالح المسرحي ، م ن دون صفحة2

على  2014-10-29غوردن كريج ، رائد اإلصالح المسرحي ، م س بدون صفحة شوهد بتاريخ جميل حمداوي ، إدوارد1

2009-03-08بتاريخ http:/pulpit.alwatanvoiceالرابط اإللكتروني 
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تفاصيل العرض و جزئياته على املنصة يف ضوء املعىن العام الذي استقر يف ذهنه للمسرحية ، 

2" و الذي يريد توصيله إىل اجلمهور 

ال منها سرح جاعكان كريج دائم احلرص على كل اجلزيئات اليت توظف  على خشبة امل    

لذهاب خبياله إىل اإليهام ة عن كل حدث يرغب يف توضيحه للمتلقي و االكاشفة و املفصح

فاملخرج هو عبارة عن وسيط بذلك تنحصر مهمته "عامل األحالم و اخليال  إىلبه و اإلحبار 

يف التواصل أكثر مما تنحصر يف اخللق ألنه ال يشتغل فقط حول معطيات موجودة قبال و 

حد كبري النص و املمثلون وإمنا يتوجه أيضا إىل مجهور معني و حمدد و جبمهور  ثابتة إىل

 الذي من املفروض أن يعمل عليه  لقد تناسى كريج فكرة العمل اجلماعي  3" مسرحه 

طاقمه إذ  عليه العمل مع خيضع لعدة عوامل و تأثريات يف عمله اإلخراجي املخرج لكونه 

و مكوناته  زهدهالياب التعرف على املسرح أوصاهم ب هلذاجام  رتسيخ مفهوم التوافق و اإلنسل

و خشبته الركحية و كواليسه و ألياته من قبل املخرج و املمثلني على حد سواء كما عمل 

ات و اإللقاء الصويت و ـعلى التحكم أثناء تدريب املمثلني على منطق األفعال و احلرك

التعرف  جمرب على خمرج كل ف 1" املوسيقى اإلضاءة و التشكيل السينوغرايف و الرقص و 

56نبيل  راغب  ، أفاق المسرح م س ص 2

99حسن المنيعي ، الجسد في المسرح ، م س ص 3
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خلدمة  ه و رقصاته ــأفعاله و حركات خيضع على خبايا املسرح و على كل ممثل أيضا أن

، من موسيقى و إضاءة و ديكور ليحقق عالقة هارمونية و يصنع حلقة املفردات األخرى

  .ملتحمة ال تتقبل اإلنفصال 

وضع خالصة ألهم النصائح اليت رأها تساعد الفن " فن املسرح"لقد حاول كريج يف كتابه    

املسرحي لرتسيخ دعائمه موجها نصائحه و أماله على جيل الشباب ، مؤكدا عليه على 

ضرورة متسكه إلفكاره و السعي وراء أهدافه بالتعلم و إكتساب ثقافة واسعة ستكون يف يوم 

يهمين أكثر االهتمام غهو  أما الذي"من األيام خادمة للمسرح كفن و يعرب عنه قائال 

�ȏ�ƢŲ� Ȇǋ�Ǯ ǴȈƦǇ�µ ǂǠȇ�ȏ�Ȇǰǳ�Â�ƢǷ±ƢƳ�ƢǟƢǼƬǫ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�Â�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǽǀđ�À¢�Ǯ ǟƢǼǫ¦

كي تصبح صاحلا للعمل يف ل 2" أود ذلك أن جير عليك سواء حاول أن يقنع الناس بأرائي

سرحي يتناىف  ، و التعامل مع الفن املكريج كمنظر املسرح عليك بإتباع اخلطوات اليت وضعها  

سيئا و ما أمسى الفن الذي  ديئاكليا مع مفهوم الواقعية و الطبيعية ، اليت جتعل منه فنا ب

هذه   هو املفتاح الذي يدخلنا يف إغوار حيمل مضامني و دالالت إحيائية رمزية ألن الرمز

على  2014-10-29رائد اإلصالح المسرحي ، م س بدون صفحة شوهد بتاريخ جميل حمداوي ، إدوارد غوردن كريج ، 1

2009-03-08بتاريخ http:/pulpit.alwatanvoice.comالرابط اإللكتروني 
78إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرح م س ص 2
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ذوقو تليومكانتهم اإلجتماعية  �ǶēƢȈǴǬعلى إختالف ع املرتقبة ملا سيعرض أمامه  نفوسال

  .يعرب عن أفكاره كحامل امسرح معىن الفن الرفيع الذي خيلق 

تطبيق بعض سببت له عجزا يف إن أفكار كريج املثالية و اليت جيدها البعض مبالغ فيها     

تصوراته احلاملة و الصياغة إىل جتريد املسرح يف بعض املفردات اليت كانت يف وقت مضى 

ة و ــمبجموعة من التصميمات التشكيلي"قد إستعان أحد جناح العروض املسرحية أنذاك ل

اخلطاطات التوضيحية يف رسم كل التفاصيل العرض املسرحي بيد أن املسرح اإلجنليزي يف 

ة و أرائه ــعصره مل يكن بشكل علم لتطبيق أحالمه الطموحة و مشاريعه اإلخراجية العظيم

ه و تشبعه ـتجديد تكون من تطلع، شغف كريج و رغبته امللحة يف ال1"اإلصالحية الثورية

بثقافة الشعوب القدمية و اعتمادها على أسلوب البساطـــة و التنوع إلقناع املتلقي الذي بعترب 

لكل تفاصيل "احللقة األساسية يف تفعيل احلدث املسرحي فهو يسعى ألن يكون يقطا 

ه للمسرحية ، و الذي العرض و جزئياته على املنصة يف ضوء املعىن العام الذي استقر يف ذهن

1" يريد توصيله إىل اجلمهور 

على  2014-10-29بتاريخ جميل حمداوي ، إدوارد غوردن كريج ، رائد اإلصالح المسرحي ، م س بدون صفحة شوهد 1

2009-03-08بتاريخ http:/pulpit.alwatanvoiceالرابط اإللكتروني 

56نبيل  راغب  ، أفاق المسرح م س ص 1
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مل يكن كريج سوى واحد من املخلصني للمسرح يف كل مكان صمم على حتقيق فكره "   

مل يرضخ للتقليدأو املألوف الذي كان سائدا ومنتشرا يف ,الذي ارتبط بالفلسفة وباجلماليات 

على حتقيق حلمه إميانه بعلوم الفن كان هدوء واعترب املسرح كبريا كرب احلياة نفسها وساعده 

  ."دارسا للمعمار وللنحت وللموسيقى وللتصوير الزييت وللرسم 

ويف كل مسرحية يتناوهلا , واستغل كريج هذه املعارف العلوم ليصبها يف ميدان املسرح "

�¿ȂǴǠƥ�ǾƬǧǂǠǸǧ��Ʋȇǂǯ�À®°Ȃǣ�«ǂƼŭ¦�ƨǸǜǟ�ǺǸǰƫ��¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ȄǴǟ�ƢȀǠǷÂ�Ƣđ�ƾǠǐȇÂ

2"والفلسفة مها ميزان العقل والتفكري الراجح لديه  املنطق

إن درايته الشاملة جبوانب املسرح ومتكنه من علوم الفنون جعلته يثور على املسارح    

شاكل اليت بتوضيح مفصل للمالتقليدية حماوال النهوض بالفن املسرحي اىل الرقي والسمو 

  ذا ـتكّون مظهره وسيمساءه وه إن املسرح يعتمد على عدة فنون"مست املسرح قائال 

الرقص , الغناء ,أعمال املوائد , األزياء اإلضاءة, الديكور, املظهل يتجلى يف فن التمثيل 

....Ʒ�ń¦�ƨǴǸƬǰǷ�̈ǂǰǧ�ƢĔ�¢�ȄǴǟ�¬ǂǈŭ¦�̈ǂǰǧ�ǶȀǧ�Ƥ Ÿ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǺǷÂ�ƢǟƢƦƫ�¦ǀǰǿÂد ــ  

323عيد  مناهج عالمية في االخراج م س ص الدين كمال  2
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بني اجلزء يف أحد وهذا اإلكتمال هو العالقة الكمال وليست جزئية يف عملية اإلصالح 

1"عناصر الفنون املشرتكة يف العمل املسرحي وبني العمل املسرحي نفسه

نفهم أن اإلصالح يف مفهوم كريج هو إستفاقة املسرح من سباته وعليه ان ميس املمثلني     

وأزياء مبتكرة وإيقاع ناطق بسيطة بديكورات ,حتريرهم من قيود التقليد األعمى من خالل 

.عة صورة خمتلفة متاما عما تعودت العني على مشاهدته سابقا ومعرب لصنا

312-311عالمية في االخراج م ن ص عيد  مناهج الدين كمال 1
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  :ي ـــالتشكيل الحرك

ونسج جل تغرياته احلية و ,مثل يف إرساء ة امليبشكل فاعل لعضو  التشكيل احلركي يتأثر"    

العرض األخري صر عنااملتوازنة ،مع  روحالخراج اإل وشعوريا مينح بذلك,املتوازنة حركيا 

الفضاء  ثل حبركاته داخلميسعى امل 1"للعرض  املسرحي املتكامل ىلتحقيق اهلدف األعل

خرج امل وطموحات رقق بذلك أفكااملسرحي ، وحي قيق اهلدف الذي يسعى إليه العرضلتح

ن التشكل احلركي الدقيق هو الذي مينح الفضاء املسرحي متاسكه الداليل  يساعد العني إ "

علي الربط العلقات ،والنقاط البؤر و تأجج الصراع الذي يعد مبثابة القلب النابض ) املتلقي(

بإمكان املتلقي إلتقاط  2"اما الذي يعد مصدره األساسي الفعل املسرحي داخل الفضاءللدر 

العالقات وربطها بالصرع الذي يسرع احلدث الدرمي ،علي هذا التشكيل أن يتميز بالدقة، 

ألنه يعطي الفضاء املسرحي ،تالمحه اإلحائي الذي خياطب التلقي سنحاول يف هذا املبحث 

  .يف مسرحية القراب الصاحلني  لولد عبد الرمحان الكاكيعرض مثال عن احلركة 

  الدرويش) سلمان القراب                                    ب)أ

، قراءة في األساليب و المناهج ، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه لخضر منصوري ، التجربة اإلخراجية في المسرح المغاربي1

52ص 2011-2010سنة الجامعية ، من اشراف الدكتور ملياني محمد جامعة السانيا وهران 

.53لخضر منصوري ، التجربة اإلخراجية في المسرح المغاربي ، م ن ، ص2
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  باش نبدى)أ

  املبدي حرف األول هو األلف) ب

  أه يا سيدي عبد الوالو) أ

سيدي عبد الوالو سيدي عبد القادر اجلياليل موال بغداد سالك اجلمل وقت الغرفة ) ب

  سيدي عبد القادر اجلياليل موال بغداد إىل خدميه بوعالم 

و يهدر علينا يف سيدي دحان ، خلينا نطلبو تمن سيدي عبد القادر اجلياليل جب خلينا) أ

1إىل قراب سيدي دحان ، سيدي لبان ، سيدي شعبان 

  إذا حبيت الصاحلني حيضروا عيط يا سيدي عبد القادر) ب

  294ص الحين ، منشورات المسرح الجهوي ، وهران، بدون تاريخ،، مسرحية القراب والص كاكي الرحمان عبد ولدأنظر  1
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عتلي سليمان ي سليمان القراب بوسط و يتحه إىل اليمني الوسط و هو يتلو حواراتهيكون 

�°ƢǈȈǳ¦�ǖǇȂƥ�ÀȂǰȇ�Äǀǳ¦�Ǌ ȇÂ°ƾǳ¦�ǞǷ�ǶǴǰƬȇ�Ȃǿ�Â�ǖǇȂǳ¦�ȄǴǟƘƥ�œǌŬ¦�ǶǈĐ¦�§ ¦ǂǬǳ¦

اتسم هذه احلركة بعبور مباشر  يبقى احلوار مستمرا و يتحه بعدها الدرويش إىل وسط الوسط

األقدام ، "إىل سليمان القراب حبيث مل يصاحبها أي احتكاك  يف خط مستقيم من الدرويش

كما كان كل من سليمان القراب " تعديل يف وضع اجلسم ألن الرؤية اإلخراحية تطلبت ذلك

1.ب انتباهه دون تكلفجلصل بصري دائم مع املتلقي ، وهذا ، و الدرويش يف توا

  سيدي العقيب  ني بومن عياملاء ماء سيدي ريب ، جا)أ

  ش لألولياء الصاحلنيتعيطما )ب

  يف مايا و مايا خسرت وقلى لعيشة مالقيت ما نسرط نبيع عيط أنت إذا حبيت أنا راين)أ

يال األولياء الصاحلني ، الناس متوت بالشر يف بين زرنان)ب

بان ماشيمن األولياء الصاحلني ، يا سيدي دبان دبان احلامي ، مادار والو ، و ال ذسيدي )أ

  رــــن راها متوت بالشنازر بين 

44لخضر منصوري ، التجربة اإلخراجية في المسرح المغاربي م س ص 1
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1" راين رايح بال مولية من هذا الربايل ما جتمعو يف األولياء)ب

¦�ǶǈĐفوق يكون الدرويش يف الوسط األمين يتحدث إىل اجلمهور بينما القراب يكون    

ب بأعلى الوسط إىل سليمان القراا األخري  ذه يتحدث إىل الدرويش و بعدها يتجه اخلشيب

و  سفلالوسط األليسهل عليه اخلروج من اخلشبة أي أعلى اليسار ، بعدها يتجه القراب من 

متكن استعمال هذا "هذه احلركة بعبور مقوس  يزتحواراته إىل اليسار األسفل مت هو يتلو

يف طريق الشخص العابر أو ميكن  األثاث أو ممثلني ، أخرين واقعني العبور تفاديا لقطع

ستعماله من قبل املخرج إلحضار املمثل بطريقة طبيعة اىل املوضعه مل يستطع العبور إليه ا

  ميكن إعتبار مسرحية القراب و الصاحلني من النماذج اليت2" مباشرة

  جيادالبحث إل ه الدراسةذمن خالل ه ، فنحاول نالت حضها  من  الدراسة واإلشتغال 

)الجزء األول من المشهدالثاني(نظر عرض مسرحية القراب و الصالحين أ 1

45لخضر منصوري ، التجربة اإلخراجية في المسرح المغاربي م س ص 2
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د غوردن كريج و تأثريها على عمل كاكي تالمسات على مستوى أفكار كل من إدوار 

  .يــاملسرح

تعارض كل ما هو تقليدي ،فتوجه إىل ممارسة خللق أعمال لقد سعى كاكي جاهدا     

.أشكال مسرح الطليعة ، و مسرح القسوة

ن مسايرا  أرتو ، هذا التأثر كاننيو قد كان أيضا متأثرا بأفكار إدوارد غوردن كريج ، و أنطو 

بل لتفتحهما على التجارب الشرق كمسرح " س املسرح األرويب ستقادمها أللتوجهما و ان

1"جزيرة بايل ، األندونسية ،  مسرح النو الياباين 

الثقافة املصرية الفرعونية ، مل يقتصر إهتمام كريج باملسرح األوريب فقط بل تعداه ليصل اىل 

منا ترحل بك إىل عامل اخليال وإ,ألنه وجد فيها روحا إبداعية التعرب عن شخصية مبدعها 

رفض األعمال املستنسخة وختتزل لك ثقافة شعب مبجرد نظرك إليها وهلذا جنده دائما ي

رح عليه اخلروج قتناعه بأن املسإناجتا عن كان بطريقة واقعية ، حرفية ، فتأثر كاكي بكريج  

حقائق ، و لكن مى ، ألن املسرح عليه أن يعرب عنــفها التقليد األعغلمن قوقعته اليت 

بصورة جديدة ، إحيائية بعيدة كل البعد عن النقل و التصوير الفوتوغرايف و هذا ما جعل  

12010ألدرع بريخت و المسرح الجزائري مثال يريخت وولدعبد الرحمن كاكي ، مقامات لنشر دار االشهار ، ط الشريف ا 1

26ص 



.)يـلكاك(ي منهج إدوارد غوردن كريج في عرض مسرحية القراب و الصالحينــتجل:   لفصل الثالثا

176

ر من ر ليم نافذات و مر ـــجياد مميسعى إليته القراب و الصاحلني كاكي من خالل مسرح

  .خالهلا التالقح الناتج عن الثقافتني 

 نه بصدد مسرحة موروث ثقايف أصيلألحذرا  جندهفكاكي يف تعاملته مع مسرحياته      

و  قاليت تسمح لنا بالتعرف على الطر  ال يقدم الكثري من اإلرشادات املسرحية"نراه هلذا 

إن هذه الفكرة دعا إليها إدوارد غوردن كريج  ،1"السياق ، الذي يبين فيه خطاب املسرحي

بعدم   ى الكاتب املسرحيمثله يف عدم اإلمتثال إىل اإلرشادات اإلخراجية ، و أوصت، و امل

على صالحيات املخرج ، فاملؤلف تنتهي  يدتعيف النص ألن هذا أي إرشادات كتابة 

   .صالحيته عند استالم املخرج زمام األمور

فكاكي كان متأثرا إىل حد ما مببادئ كريج اإلخراجية ، اليت دفعت باملسرح األورويب 

قيود التقليد الواقعي ، للخروج مبسرح عالمايت قدما إىل األمام ، فكريج حاول التخلص من

مشفر بكودات جتعل من املتلقي يتفاعل مع العرض املسرحي ، ألن هذا األخري 

 جند كاكييعرض رسائل بأسلوب مشوق يبتعد كل البعد عن الرتابة ، و امللل ، و هلذا

ر ، و ــعاىن من الفق يذالواطن املحتفالية و هذا للتنفيس عن مييل إىل اإل اأسلوب وظفي

حول حتميل الرتاث اكي يتمحور فهدف كملدة من الزمن  احلرمان الفكري ، و االجتماعي

11الشريف األدرع بريخت و المسرح الجزائري م س ص  1
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ما  املتلقي يف حالة شعورية ألن صرة دون املساس بالبنية الرتاثية ليبقى فكار معاوأ,رؤى 

 ثاإن جوهر التوظيف الشعيب هو حتميل الرت "جديدة بروح مقدم   أمامه نص تراثييعرض 

 وقد أثبت الرتاث قابليته من خالل التجارب الناضجة والتوظيف, دالالت معاصرة جديدة 

1"ا أحسن توظيفهذعلى أن يعكس مهوم العصر وعقده إ

حتضري املتلقي ، فليس من املنطقي، واهلدف منها لكل عرض مسرحي ،استهاللية 

اؤل مبا يعرض أمامه، لذلك يلجأ والتس,ملتلقي يف دائرة يعمها اجلهل وا, الدخول يف عرض ما

املسرحي يف مع السينوغرافيا إلستثارة مشاعر وعواطف اجلمهور مع العرض  املخرج بالتعاون

 ه، و هدف يتهلكل عمل مسرحي خصوص،  خللق نوع من التشويقعالقة هارمونية وهذا 

بدخول من التفاعل  اجو املخرج خلق  عاألعلى ففي مسرحية القراب و الصاحلني ، استطا 

ن عني سيدي حايو م ماء سيدي ريب.. ءاملاها "املمثلني يغنون األعنية الرتاثية ها املاء 

عرف تو هذا املقطع الرتاثي جعل من اجلمهور حيب التطلع على باقي األحداث ، لي2"العقيب

  .على املشكلة اليت يعاجلها هذا العرض املسرحي

ص  11980المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط, حمادي صبري مسلم أثر التراث في الرواية العراقية الحديثة 1

160

294م س،صاكي ، مسرحية القراب والصالحين ،كالرحمانعبدأنظر، ولد2
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،  املاء منافعبذكر  واجلماعة القراب سليمان يةباستهالل "الصاحلني و القراب"حكاية تبدأ

اميانا منه بان ويل اهللا  العقيب سيدي عني مقدس مكان منيت به يأ القراب سليمانألن 

 الزمة القراب سليمان يردد منه اذا شربو إالصاحل سيدي العقيب يعطي املاء بركة تنفع الناس 

 .فرقتنييف ذلك  هحباصت املسرحية،Ƣđ اشتهرت

  ...املاء ها املاء، ها   :سليمان" 

  …ريب سيدي ماء :أ الجماعة  

1"العقيب سيدي عني من :ب الجماعة

 يدخل حبيث الرئيسي للحدث ميهد أن ستهاللاإل هذا خالل من كاكي وحياول        

ات ذو بقدوم شخوص صاحلة بقدوم  ليبشر الناس اجلماعة و سليمان مع حوار يف الدرويش

  .ى القرية إلىشأن 

  .يقولوا العقلية و العلم أهل الناس مسعت :درويشال"

  الناس؟ّ  ذا قالوا واش:الجماعة ب

   امدينج �ǶĔ ريس العقلية،جممعني أهل مع العلم أهل سيدي أ الناس ذا قلنا  :الدرويش

.295-294س ،صم ة القراب والصالحين ،، مسرحي كاكيالرحمانعبدولد1
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1"ويسوى  مشنوع ان،كالمهمز مي يف موزون نقول دواء يكون حىت بالكالم ينطقوا وما

 وأعماله حماسنه وذكر القراب سليمان شخصية تقدمي يف ستهاللاإل ويستمر"   

 انتهاء بعد و الناس، مجيع حيب لكنه معدم، فقري رجل أنه حبيث املدينة، يف خلرية،ومكانتها

 و الصاحلني اهللا أولياء قصة رواية يف املداح يبدأ حيث األول، املشهد يبدأ االستهالل

.1"للجمهور يقدمهم

كبرية، ريب جنة و رضوان جنة كثرية،يف ريب ƢĔÂ°¦©،النهارات من ƢĔ° :لمداحا" 

ǶēŚǇÂ  التشريف أهل من الثالثة املريرة، واحد قدام الواصلني الصاحلني من ثالثة تالقاو

 وما غرية تركبهم ما ثالثة يف يزورهم واللي مديرة فيه تفوت ما ثالثة يف يذكرهم سرية،اللي

 مالن يكون مني اجلنان ذكار مها شريف، ال دربايل وال هايل بو ال و ايلدو ب ال قبلهم يفوت

  .خريف

1ّ؟  املريرة قدام الناس هذا هم اشكون :الجماعة

295،ص، مسرحية القراب والصالحين ، م س كاكي الرحمان عبد ولد1

ائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمان كاكي لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجز ذالعلجة ه 2

العمري بوطابع كلية قسم اللغة العربية وأدابها جامعة المسيلة  ذجا  بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير من إشراف األستاذأنمو 

 3ص 20082009
  305 ص، م س، مسرحية القراب والصالحين ،  كاكي الرحمان عبد ولد 1
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 قبضوا...الرمحان عبد وسيدي الغريب بومدين سيدي، الشرقي القادر عبد سيدي :المداح

2 "الدنيا هذه يف عايشني اللي العباد يزوروا جاو و رضوان ّجنة من وخرجوا املريرة

 همة م سهل عليهاألحداث، سرد واملتمثل يف طريقة التغريب سلوبأل عتماد كاكيإن إ

ي ذي ه فها ،الواقع  رضأإحيائها على حماولة و من اخليال  خرافية شخصياتستحظار إ

ببناء   شعبية، خوذة من خرافة مغربيةمتكنت من محل رسالة سامية مأ والصاحلني القراب

 عرض يف القراب يستمرسليمان مثحملية وصية خصهلا وشخصيات ، جديد أورويب

 و ىـاألعم شخصية فيه يقدم مطول حوار خالل من عليها التعرف سيتم اليت الشخصيات

 حليمة اذحبتهاليت االعنزة  جلد من ستفادإ كيف يبني مث �ƢǸđ عالقته و عائشة زوجته

للقراب  اجللد، أعطت ،واحبهبذ أمرها و اخلليل إبراهيم سيدنا املنام يف رأت بعدما ،  العمياء

 يتجول وهاهو ،املباركة  العقيب سيدي عني من به يأيت الذي املاء فيها يبيع قربة منه فصنع

 سيدي القادر، عبد سيدي :الثالثة ولياءاألب صدفة يلتقي إذ طالبا الرزق دحان بين قرية يف

  .الرمحان عبد سيدي و بومدين

  .يطيح يبقر  راه الليل  :األول الصالح الولي"

  ا.عيينا احلق ويف جينا، تعيط مسعناك منني بالزيادة زيد و : الثاني الصالح الولي

 305 ص ، مسرحية القراب والصالحين ، م س كاكي نالرحما عبد ولد 2
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1".برمحته يرمحنا ريب غدوى و اليوم الضيافة منك نطلب  :الثالث الصالح لولي

  .قراب يا ريب ضياف بيت  :األول الصالح الولي"

 .ريب ضياف نتسماو عليك و عليهم حكمت : الثاني الصالح الولي

2" قراب إال أنا !!!  دار شي عنديش ؟ نبيتكم  وين : سليمان

 يقول احلدث، على للتعليق سليمانالقراب مع حوار يف اجلماعة تدخل املشهد هذا وبعد

3" اخلرايف يف حىت ايصر  الشيء هذا عارف كانت ما دياسي يا أنا و" :  القراب

حداث، وكأنه خارج اللعبة املسرحيةهكذا يتدخل القراب بصفته القوال بالتعليق على األ

رغم أنه واحد من الشخصيات وهو معين بأمر مبيت األولياء الصاحلني كغريه من سكان قرية 

  .سيدي دحان

قصة أو خرب للجماهري ويف مناطق  واملداح والقوال ال خيتلفان يف اجلوهر مبعىن إيصال" 

«��ƾƷ¦Âرغم إختالف التسميات  إال أ 3"عديدة ختتلف التسميات  ƾǿ�Ŀ�ÀȂǯŗǌȇ�ǶĔ

313ص،م س  ، مسرحية القراب والصالحين ، كاكيالرحمانعبدولد 1

313ص ،، مسرحية القراب والصالحين ، م ن كاكيالرحمانعبدولد 2

  52ص  2006 1ط,شركة باتينت  2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة ,عمرون نور الدين 3
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على ربط  اإلعرتافات  هذواملتمثل يف تزويد املتلقي بأمور كان جيهلها وتساعده ه

كاكي القوال ليتجاوز املسافة اليت تفصل املتلقي بأحداث منطقيا ولقد وظف   األحداث ربطا

ن ي حيقق للمسرح نوعا مذال"ا النوع من الشخوص ذالعرض فكسر اإلهام بإستخدامهم هل

1"األصالة فعملت على حمو املسافة بني املمثل واملتفرج

  :رض ـــممثل باعتباره روح العال

وحدات املدعمة والفاعلة ألي عمل مسرحي، فهو إذن احملرك ال برز أ من مثلاملضحى ألقد 

.وبإمتياز للعرض املسرحي ،وخالقه فهو يعد الباين هلذا العمل

صويرا منطقيا يتسم بالدقة ،نظرا للمهمة املوكلة إليهوال تقلقد صور كاكي احلاكي أو ال 

العرض مستعينا باإشارات واإلمياءات ليقدم  ،ونظم و بلغ رسالته ، سرد ووضح ،فقد 

  .على أكمل صورة  املسرحي 

أحيانا ويساعده يف اكي عرض مسرحية القراب والصاحلني قام حبكاية الفعل مبفرده حف    

ارات ريب كثرية يف Ĕ و من النهاراتنهار ف"راب والدرويش احلكاية شخصيات أخرى كالق

247ص 1990عام  2ن ط ذألف علم وعلم على المسرح العربي  ترجمة توفيق المؤ ,مارا الكسنروفنا ت 1
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ستخدام مثل هذا النوع من احلكوايت  ألنه إ، لقد تعمد كاكي 1"جنة رضوان، وجنة ريب كبرية

استطاع ،احلديث واإلشارة، عن األحداث املسرحية، تارة ،وقطع احلكاية يف بعض املشاهد

و تقوية الرسالة املراد إبالغها ، لتدعيما ، وهذشعر مقفى لغة اعتمدت على تارةأخرى ب

 املسرحية حداثاأل دعمتووضحت و  فسرت اليت الرئيسية الشخصيات منفاملداح  

 وظف وقد . املكان الزمان عرب نتقالاإل يف و ، الشعبية واحلكاية النص بناء يف وسامهت

 على التعليقو  املسرحية شخوص فنجح يف تقدمي، املسرحية ألحداث يكراو  املداح كاكي

، جهة من املسرحية وشخصيات ,املؤلف بنيحلقة الوصل  أصبح فقد ƢēȏƢǠǨǻ¦Â ,أفعاهلا

  .اخلطاب توجيه يف يتحكم الذي فهو ، أخرى جهة من  العرضو  اجلمهور وبني

 ريب وجنة الرضوان جنة يف ، كثرية ريب ƢĔÂ°¦©، النهارات من ¢ƢĔ° : المداح

 التصريف أهل من الثالثة املريرة قدام الواصلني الصاحلني ألولياءا من ثالثة تالقاو...كبرية

ǶēŚǇÂ 1دربايل وال ، بوهايل وال الهبايل قبلهم مايفوت...ثالثة يف يذكرهم اللي ...سرية

 .؟.... املريرة هذه قدام الناس هذا شكون : لجماعة"ا

.305،صم س ، مسرحية القراب والصالحين ،  كاكي الرحمان عبد ولد 1

.305،ص، مسرحية القراب والصالحين ، منشورات المسرح الجهوي ، وهران، بدون تاريخ،  م س كاكي الرحمان عبد ولد 1
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2"راحيني؟ وين الرضوان جنة من وخرجوا

 قبضو ، الرمحان عبد وسيدي الغريب مدين بو سيدي ، الشرقي رالقاد عبد سيدي : المداح

3 الدنيا هذه يف عايشني اللي الغباد يزورو املريرة

 قام وقد Ƣēاوصف بالشخصيات للتعريف ، األحداث هلذه املكثف السرد يتواىل وهكذا   

 حياملسر  العمل يف ويساهم بل وتوجيهه اخلطاب يف التحكم يف األكرب بالعبء املداح

4"؟ األول أشرب أشكون القراب قال عليه أيازيد أشربوا : المداح" . عليه ،ويعلق

 ما الرمحان عبد سيدي يد يف كان املاء ، التايل أشرب أشكون ، الزاوج أشرب أشكون"

 سيدي القادر عبد سيدي وال بومدين سيدي ،ال يتقدم حاب يل منهم النحاس نتاع كانش

 و يديهم أكماهلم،مجعوا أثناو الثالثة و القراب لسليمان تشايل ءصفرا ردالطاسة الرمحان عبد

  "...قالوا الصاحلني يشربوا ما قدام ، أمالهم القراب سليمان

  . اهللا بسم :الصالحين

 .305ص ،ولد عبد الرحمان كاكي مسرحية القراب والصالحين  م ن  2

 316م س، مسرحية القراب والصالحين  كاكي الرحمان عبد ولد 3

316،صم ن 4
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 عند ينصاب الشيئ ،هذا التايل ما األول ǶēƢǼȈƥ ماكاين ، ثالثة يف نشربوا :المداح"

 العطشة وطفاو شربوا بعدما الصاحلني عند ينصابش ما الغايل يبيعو حيبو اللي الطامعني الناس

 .هللا احلمد ،أربعة يف اقالو 

 زادوه اللي و اللولني قالوه اللي الشيطان، يقوهلا كلمة ملك، يقوهلا كلمة :المداح

1"الصاحلني األولياء هم الطلبة السالطني لكن و زادوه، ملدادحةا

ومتنوعة، كبرية ومكانية زمانية بإمكانيات يزخر الذي املسرحي السردؤدي ي هنا  فاملداح 

�À¦ƾǟƢǈȇ�ƢǸĔأل الزمان امتداد أو املكان مساحة من حتدونادرا ما تكون هناك عراقيل 

لولوج يف ا على قدرة فهناك ، على التواصل املسرحي احلدث و اخلطاب على السريورة 

 من أو آخر إىل انمك من نتقالاإل أو املستقبلوربطه ب, املاضيدهاليزمها الستحظار 

 حبيثساسية اللبنة األ شكل يأخذ املسرحية يف الراوي عند احلكاية ففن،أخرى إىل شخصية

حلكوايت وتقنياته يف ا أسلوب وهذا يعتمد على ، نفسها الشعبيةللفرجة اليد الفاعلة  يكون 

 احلكايةد يساع أسلوبهو  منا وفقط وإ,إليه فهو ليس جمرد كالم ستخدام احلوارات املوكلة إ

 ,يف سرد األحداث املداحقدرة على  ترتكز كلها احلكاية و ، ومينحها احلياة,على التجسد 

حدوة احلصان الدي "على أرضية شكل فيها املمثلون حلقة تشبه ه األحداث جسدت ذو ه

317،صم س ، مسرحية القراب والصالحين ،  كاكيالرحمانعبدولد 1
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املسرح ذي اخلشبة اإليطالية ، و بذلك يسري احلاكي  يف املنظور يعين ،عدم اخلضوع اىل

مسرح  مفهوم لقد جتاوز كاكي 1"من خالل فنه عن احملاكاة مضادة للمحاكاةمبسرحية و 

جديدة  مفهوم التجديد ، والسعي وراء خلق بيئةحنو  هليذهب مبسرحيالعلبة اإليطالية ، 

  و مصلح بدم أهدافه و مواقفه كمجر خت

اعتمد   و ممارسته لفن املسرح ، إذا يف حبثه  كريج كاكي  لقد ساعدت أفكار إدوارد غوردن

ها على ما تكل منهما على األصالة و ذلك بالعودة إىل اخلرافات و األساطري بغية مسرح

لك أعطاها ذول.تعلمه من التجارب السابقة فهو جعل من عروضه تعرب عن اهلوية اجلزائرية 

.قيمتها، وسعى من أجل جتليها شكال ، و مضمونا يف عروضه

–ه املسرحي ملفع نيدراما ، و املسرح التقليديلقد كان كاكي من الرافضني ألسس ال    

التعامل و لفهم ، و حتقيق مجيع مطالب احلياة  ا، و جاهد اجاء ساعي -القراب الصاحلني

ثة و ترى الباح,فيه املواطن اجلزائري يشمعها بأساليب مرنة لتجنب حدة القلق ، الذي يع

على شخوص حية ،  عتمدإاألول كريج ، ف  ن ما جاء بهع تلفأن تعامل كاكي مع ممثيليه خي

إهتم بصناعة ممثلني من الدمى و عتمد بل إتحاور ، أما الثانية فقد و تملموسة ، تتحرك 

Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�ŐǠȇ���ƢȈǳƢưǷ�ȐưŲ�ƢȀǼǷ�ǞǼǐȇ�Ǯ°�حواخلشب ليسهل على املخرج الت ǳǀƥ�Â�Ƣđ�Ƕǰ

72الشريف األدرع يريخت و المسرح الجزائري ، م س ص 1
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د تأثر بالثقافة إن هذا التمايز يف التعامل مع املمثل ، ال ينفي وجو ،  جتاهات املخرجإو 

دث املسرحي إىل إلمتالكهم القدرة على قيادة احلمثليه ،مبكاكي  اقتناع،ولكن الغربية 

، مناسبة لتصنع حدثه املسرحي، فتصور  وصفات معايري مفيه فهويرى , الوجهة املطلوبة

ختدم حكايته حاول جتسيدها مبقاييس ، و املعاشة كاكي لشخوص عمله كان متحفضا للبيئة 

صنع الفرجة هذه األخرية غايتها التنفيس عن املواطن الذي يعيش ظروف قاسية ، ، و ت

ىل توظيف ومن العوامل اليت تدفع الكاتب إ، " الظروف االجتماعية املزريةتسببت فيها 

�Śƻ�ƢĔȂǯ, ي يريد طرحهذاملوضوع الهو  شخصيات الدون غريها من  رتاثيةالشخصية ال

ا ذا اإلطار حينما يستحظرها له هذيف ه لسفة املبدع وتدخل ف ,ه الفكرة ذمعرب عن ه

ت شخوص مسرحية ذفقد أخ 1"اتهذاملوضوع دون سواها من شخصيات قد تؤدي الغرض 

ƪالقراب والصاحلني صفة اخلصوصية والتميز  ǷƢǫ�ƢĔȋ

وذهنه دائما يف حالة  لك يعيش املتلقي حكايتني يف أن واحدذواحلاضر ب,بوصل املاضي 

ربط كل جزء بأخر ليصل يف األخري إىل مجع كل هذه األجزاء يف خميلته وحياول  حظور حياول

فالشخصيات املبنية بإحكام تساعد املتلقي يف مجع األحداث اليت ,إسقاطها على ما شاهده 

ويف بعض األحيان يشعر بالضياع لكثرة احلركات فيأيت املمثل باإلستعانة ,هو غريب عنها 

295ترجمة إبراهيم العريس دار ابن خلدون  د ط د ت ص ,وتلد برشت حياته فنه وعصره فريديريك أوين  بر  1
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قحم هذا املتفرج يف جو املسرحية اليت متازج فيها املاضي مع احلاضر  بعناصر السينوغرافيا لي

ىل التقاليد ،و إ، وذلك بالعودة أيضا  دعى اليه كريجما وهذا   وجديد,بشكل حي  ها ليبعث

ويف نظر كريج ان هذه املزاوجة من أمسى اإلبداعات  وأي كان ال يكون  األساطري القدمية ،

ليصنع من نفسه خمرجا  و املثابرة,م ــالتعلب إال اذحيصل ه مؤهال ملثل هذه األعمال وال

كان سريه متعمدا أو ، و كاكي سار على هذه اخلطى يف مسرحيته هذه سواء أحقيقيا 

رب و الصاحلني ، ــجاءت مسرحية القفلتطورات الراهنة أو أراد مواكبة ا مبحظ الصدفة 

و أحداث يومية روتينية ، تتكرر ,ر،ـمعاجلة لطيبة اإلنسان اليت تتمخض يف واقع مري

نسان اإلو  ,مبشاكلها املؤملة، حيث يصبح كل يوم يشبه أخاه ، ماجعل كل األيام متشابه

القابع يف نقطة ثابتة عاجز عن احلراك،تدور من حوله كما هائال من املشاكل ، 

1 "أفضل غد واإلنشغاالت والبحث عن

اوال و ــو حتقيق مجيع املطالب احلياة ،حمفجاء هذا العمل ، ساعيا بكل جهوده لفهم

طيع  و نــعتماد على أسلوب ليباإلها و تبسيطها ، ليسهل التعاون معها، وهذا ــتفكيك

م على الكاكي بناء شخصيات مسرحيته بناءا حمكما تو ختفيفه وهلذا حت القلق، لكسر حدة

عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 1
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 و فيه يشارك و دثــــاحل يطور و يضيف و الزمن خيتصركاكي عند  القوال أو فاملداح.دقيقا

  : قوله ذلك ومن مجيلة شاعرية بلغة عليه يعلق

  ناموش ما الليلة هذيك هوما حىت : المداح"

  ريب ، امللوك مالك يف ، يطلبوا مها و الليل قاع

1".يبكي شايب يسمعها و  يشيب شاب يسمعها الدعوة

 . عبدالقادر سيدي أعي من يدعوا وهم الليل قاع الكالم عليهم أخفى و" 

 ".بومدين سيدي أعي ومني مدين، بو سيدي رحيو

  . الرمحان عبد سيدي رحيو"

2".بان الفجر ومن

 .ريب سيدي خفايا بانوا"

 . اجلنان يف تبعبع املعزة مسعوا

،ص، مسرحية القراب والصالحين ،  م س كاكيالرحمانعبدولد 1

، مسرحية القراب والصالحين ،  م س كاكي الرحمان عبد ولد 2
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 . عينيها رجعوهلا حليمة

  "الصاحلني األولياء بيهم وشافت

  . الرمحان عبد سيدي و مدين، بو سيدي ، القادر عبد سيدي"

  . الصايف شك بال هلا قالوا ، الباب يف إنسان طبطب

1".الصاحلني األولياء من الولية مسعت ما ناس يا امسعوا : المداح

  "راحيني رانا احنا الباب حتلي ما الولية يا امسعي :القادر عبد سيدي

 ناخلزائ يف راه املال و الباب يف يطبطب الصايف :الرحمان عبد سيدي

 ..اخلري تفعلي ، قليت ما تنساي ما :بومدين سيدي

 األولياء ذهاب على املداح يعلق و "الصاحلني األولياء يا تقعدوا تزيدوش ما عالش : حليمة

 عنسنوات  غاب ما بعد عمها ابن وعاد أبصرت اليت حلليمة املال قدموا بعدما الصاحلني

 .القرية

 اإليهام كسرل حيةاملسر  أحداث سري على املداح تعليق خالل من "يكاك" قصد وقد

  .ليتجاوز املسافة اليت تفصله عن العرض  خراج املتفرج من صدقه وإ حتقيقالتغريبو 

رحية القراب والصالحين ،  م س، مس كاكيالرحمانعبدولد 1
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  .زايرين جينا احنا قالوهلا :املداح"

 .فرحانني نرجعوا لقيناك ما بعد

 . الصاحلني من راكي و إميانك و نيتك يف شدي

 . ديري اخلري ، املوىل برزق

 .التصريف أهل من ارجعيت راكي ةسامل الدنيا هذه من خترجي وراكي

1 .ظلمة تنسايب ما أو اخلري طريق يف سريي

 فهو املتعددة، الفنية القدرات ǽǀđ يتمتع كاكي الرمحان عبد ولدد عن املداح جند وهكذا

 و ، همـأدوار يف املمثلني يشارك و أحداثها بعض وجيسد يرويها و املسرحية أحداث يسرد

املستقاة من  املتعددة  ƢĔ¦ȂǳƘƥ املسرحي للعمل ة حتمية ضرور كاكي  رآها اليت احلكاية حيكي

¦ƾǫ�ƾǫ�¦ǀđ�ÀȂǰȇÂ�ƨȈƷȂŭ¿� والرقصات الشعبية واألغاين األمثالدا على ممعت ،صيل تراث أ

مة جليل  للفن املسرحي اجلزائري ألنه استطاع نقل إرث حظاري يعرب عن تاريخ أخدمة جبارة 

نسب باملداح لكونه األ"كاكي الرمحان عبد ولد"ذا استعان هل ،مل يصله منه سوى القليل 

  .دوارملثل هذه األ

، مسرحية القراب والصالحين ،  م س كاكيالرحمانعبدولد 1
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 الدرويش الذي كان حضوره يف العرض املسرحي لكسر الروتني وإضفاء روح جديدة للعرض 

جنده يقوم ذ  إخالقهم احلميدة أفمهمته احنصرت بتبشريه بقدوم األولياء الصاحلني ووصف 

وتوضيح بعض ,جهة ن م بعض األحداثيقوم بسرد نراه و بدور املداح يف بعض املشاهد 

صاحلني فهو يقوم بنقل ما مسعه و رأه يف للب حمو خملص  ،فالدرويش  من جهة ثانية  املواقف

متوت بالشر يف بين  األولياء الصاحلني الناس راهيا افقلت ما مسعت أذين ."جتواله الدائم

لقد حاول كاكي حتقيق نوع من  1" األولياء دحان راين رايح من هذا الرب إىل ما مجعو فيه 

من ن خالل ما حتظى به شخصية الدرويش م,دماج بني اجلمهور والعرض املسرحيناإل

ر متعددة الطروحات واألفكار ه الشخصية تبدو غريبة األطواذفه,¦ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ ية يفعلىفا

 مبكانة وحيظى ,امة من الناسله قيمته عند الع,شياء وخفايا األمور حينا أخرىمدركة لأل,حينا

ال حيظى , ƢǤǳƢƥ�ƢǷƢǸƬǿ¤��ǾǷȐǯ��ȆǘǠȇ�ǞƬĐ¦�Àȋ.2"مرموقة فكالمه مسموع ومصدق به 

�ǂƻ¢�¿Ȑǯ�Ä¢�Ƣđ.

ذاجتها احلكمة اليت اليتأتى سلطة تدرك بس,سلطة تنطق حبقيقة خمبوءة وتتنبئ بالغيب "

"وإن مسع على أنه كالم حقيقي ,ǂŭƢƥ�ǞǸǈȇȏ�ƢǷ¤�ÀȂǼĐ¦�¿Ȑǰǧ̈�, إدراكها , لألخرين 

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 1
162ص   لي توظيف التراث الشعب في المسرح الحلقوي في الجزائر م س هذالعلجة 2
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�Â�ǶȀǴǔǨƥ���ƨȇƢǰū¦�©ƢȇǂĐ�śǯǂƄ¦�Â�śǴǟالفايعد األولياء الثالثة الصاحلني ، من املمثلني ا

كيفية تفكريها فهم استطاعوا خلق بداية للحركة التعرف على أنواع الشخصيات ،و متكنا من

ة ، فهم رجال عظرا ملكانتهم الرفيقيق متميز ، نالدرامية فقد مت رمسهم و توظيفهم بأسلوب د

اضع و حسن هاء ، و حسن  التدبري اتصفوا بالتو دال، و  كمةدين و حكمة متيزوا باحل

"،و أهلك الربكةو أطلبت من السالم حىت نبلغوهالك ، نطلبولك الرمحة ليك "املعاملة 

 اعتقاد و إميان عالقة هي الصاحلني األولياء و الشعيب ¦ǞǸƬĐ بني تربط اليت العالقة إن "  

 للمجتمع اجلمعي الالشعور من جزء أصبحت بل اجتماعية سلوكات جمرد تعد ومل حبته،

1".برمته الشعيب

 األولياء حول يدور الذي "الصاحلني و القراب" مسرحية موضوع نأ فيه شك ال ومما 

  ةــالشعبي طاألوسا يف سائد عتقادإ هو البشر، عامل يف التأثري على Ƕē°ƾǬǷÂ الصاحلني

،وبالتايل هــفكرت و موضوعه أصل1اإلعتقادي، احليز هذا من" كاكي" استقى وقد ،ةاجلزائري

 إىل "كاكي"انتباه لفت مستوى يتجاوز ال "الصاحلني و القراب" مسرحية يف "كريجتأثري  فإن

الجزائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمان كاكي  لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي فيذالعلجة ه 1

152جا م س ص ذأنمو 

لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمان كاكي ذالعلجة ه1

 152م س ص  جاذأنمو 
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 و الفين التقرير جيد سوف "كاكي" فإن شامال التأثري يكن مهما و ، الفنية اخلاصية

 عمومه يف اجلزائري الشعيب ǞǸƬĐƢǧاملواضيع، من النوع هذا مثل يف للخوض جتماعياال

 موضوعه استقى أن إال "كاكي من كان فما الصاحلني، األولياءب يؤمن احلايل يومنا إىل الزال

 به استطاع عقائدية، وإجتماعية  دالالتوتوظيفه هلم محل  اإلعتقادي، التصور هذا من

  ".اجلزائري الشعيب ¦ǞǸƬĐ يف الصاحل الويل ملكانة نظرا اجلمهور وجدان يف يؤثر أن الكاتب

 منهم يطلب أو يناجيهم أو يناديهم من يسمعون الصاحلنياألولياء  بأن االعتقاد ساد قدل

 رفع أوالرزق  جللب وجل عز اخلالق عند للبشر يتوسطون همف غالية، عزيزة أمنية حتقيق

يف اوساط  انتشرت شركية ألمور طبقا وهذا ،الذنوب عظمأل الغفران و بالصفح أو األذى

�ƨȈǨȇǂǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦لوـاجله نشر على عمل الذي الفرنسي االستعمار ظهور مع ازدادت و  

1"مđ التربك و للدعاء مزارات ǶđƢƦǫ و قبورهم من ختذ،لدلك أاألمية

 أية يف الظهور كنهممي أحياء الناس من الكثري عند األموات األولياء هؤالء فأصبح"  

 الصاحلني اهللا أولياء عودة أسطورة توظيف جرى املنطلق هذا ومن املعجزات، حتقيق و حلظة

لجزائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمان كاكي لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في اذالعلجة ه 1

152جا م س صذأنمو 

لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمان كاكي ذالعلجة ه 2

152ص جا م نذأنمو 

ولد عبد الرحمان كاكي مسرحية القراب والصالحين م س  3



.)يـلكاك(ي منهج إدوارد غوردن كريج في عرض مسرحية القراب و الصالحينــتجل:   لفصل الثالثا

195

 العمياء حليمة استضافتهم أن كاكي فبعد عليه اعتمد ما هذا و �Ƕē¦Ȃǟƾƥ لتربكل احلياة إىل

مدركني ان ,عي ردا منطقيا يتسم بالفطنة والو 2":حاهلا فكان رد االولياء عليها وقصت عليهم

  هذه املرأة الطيبة ستقوم بإستظافتهم 

 ضياف وإحنا القرية قصد الزمان وين الليلة هذه يف ، ولية يا شويف :القادر عبد سيدي"

   الصاحلني األولياء واحنا املؤمنة الولية أنت ثالثة يف ريب نطلبوا كون ريب،

 ويعطيك عينيك يولولك و ،أيويل الصايف و ريب مجيع نطلبوا كون : الرحمان عبد سيدي

  .تديري؟ اشتا و الكثري، من الدنيا رزق ، اإلميان رزق ماشي الرزق، ريب

  اخلري ندير نأمل : حليمة

 و اءــالعمي حليمة أنت الفاحتة نرفدو اهللا بسم هيا ياولية أمالة : الرحمان عبد سيدي"

1"الصاحلني اهللا أولياء أحنا

  .دينم بو سيدي أنا و : مدين بو سيدي"

2 .اجلاليل القادر عبد سيدي أنا و  :القادر عبد سيدي"

  م س الصالحينوالقرابمسرحية:كاكيالرحمانبدعولد 1
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 نردوا و معاك رانا و ريب أطلب اجلياليل، القادر عبد سيدي أيا : لرحمان عبد سيدي"

  آمني عليك

ي سيد قرية قصدنا ،الزمان و القحط ƢĔ° يف عشرة، ألربعة قرن يف : القادر عبد سيدي

 و قراب الطريق يف ألقينا الرمحان، عبد سيدي، بومدين سيدي،القادر عبد سيدي،دحان

 ضيافة طلبنا و ، صاحلة و مومنة عند صلنا و ، صاحل مومن إذا انشوفوا واجينا سليمان امسه

 دايرين ذنوب كل من صافيني يدينا هاهم لسعود السعد عطيتأ يايل اهللا يا مرحبا قالت اهللا

 شخوص يف متمثلة لألسطورة الدرامي ظيفالتو  إن" ،3"تنوم ما تسهى ما يايل ، فاحتة بيهم

  يــكاك الرمحان عبد لولد" الشاغل الشغل كان الصاحلني األولياء

 والتمثيل التشخيص على كالقدرة راقية فنية خصائص من به تتمتع ملا نظرا  "

�Ǧ على القادرة الصور و للكلمات السحرية الضالل واستخدامها ǌǰǳ¦�ȆǨǔƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

جلمالية على النص الدرامي خاصة يف جانبه السردي حيث تتيح للمتلقي السحر وانوعا من 

سرب أغوار عامل مليء بالسحر واجلمال، ألن األسطورة يف األصل هي تقاطع الواقع مع 

 زاخرا فنيا و عقائديا دينيا مرجعا "كاكي "عند األسطورة أصبحت هنا من واخليال، 

  م ن  الصالحينوالقرابمسرحية:كاكيالرحمانعبدولد 2

  م ن الصالحينوالقرابمسرحية:كاكيالرحمانعبدولد 3
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 اخلارجية القوى على ليؤثر أو عقيدته ليدعم فنه ينتج الفنان ألن عدة دالالت و مبعطيات

1"فيه يعيش اليت الطبيعة يف إلقدامه موطدة ألمانيه، حمققة ، له صاحلة فيجعلها

 توظيف خالل من األسطورة وظف قد "كاكي الرمحان عبد ولد"الكاتب جند هكذا و"

 الدينية هاداللت أبدا تفقد مل لكنها شخوص و أحداث شكل يف الصاحلني األولياء شخصية

 ميزة هذه و ، الذهين و الفكري، منظوره و اخلاصة فلسفته ضوء على تفسريها أعاد و ،

2" املوروثة األعراف و التقاليد، و الدين ورموز باألساطري يتوسل الذي املسرح

 جمموعة Ƣđ تشعر اليت التناقضات وإخراج تفريغ إىل يهدف مجاعي نتاج هي فاألسطورة"

 دائما جند ملاذا يفسر هذا و والتناقضات املشاكل هلذه احلل إجياد يف الرغبة مع ما، إنسانية

¦ƨǟȂǸĐ فمن عليه املتعارف النظام خترق أفعاال األساطري و اخلرافات و الشعبية احلكايات يف

 تاملؤلفا هذه يف األحداث سريورة واألساطري، اخلرافات احلكايات هذه تصيغ و ختلق اليت

 للنظام النهاية يف عودة مع لألعراف اخلرق هذا عن تنشأ غامضةو  مةمبه مواقف دائما ظهر

1الفوضى يف سببا كان ما آلثار إزالة مع الشرير وعقاب االستقرار حلالة استعادة و

477كتاب،ص األلف سلسة السحرية، المعتقدات و الشعبي الفن :سعد لخادم1
  154ي في المسرح الحلقوي في الجزائر م س ص لي توظيف التراث الشعبذالعلجة ه 2

العدد1992،دمشقالقومي،اإلرشادوالثقافةوزارةعنتصدرفصليةمجلة،المسرحيةالحياةمجلة:حسنقصابحنان 1

26ص،38
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 ةاألسطور  بدور ميانهإل لكاكي املسرحية األعمال يف األسطورة توظيف سبب كان وقد   

 قصص طريق عن جسدها و اإلنسان يف اخلري فكرة عن خالهلا من عربإيصال الفكرة ، ف يف

  الصاحلني األولياء

وأخرجتها من الرتابة لتدخلها إىل عامل اخليال ,لقددعمت األسطورة احلكاية جبمالية متفردة

ومثل هذه األساطري جتعل املتلقي يصدق كل ما يعرض أمامه والتلميح ,املشحون باإلحياء 

ب أن يعتمد تقيد األسطورة مبنظور ذه الشخوص وجيحالة تكذيبه ملثل هستوإمن حقائق 

ي ــخمتلف يقارب الواقع وحياول املخرج خلق هذه الشخصيات خلقا منطقيا يتقبله عقل املتلق

 من كائن اخلرافية احلكاية عنه وتبحث ، اإلنسان ذات خارج اخلري يتجسد األسطورة ففي "

 قصص جتسد بينما اإلنساين لعمقل فاقد فهو به، حيتذى وذجامن يكون أن يصلح ال ورق

 للمحاكاة هدفا تكون ألن أعماله تصلح والذيللتقبل  القابل اإلنسان النموذج يف األولياء

ƢĔȋ الصاحل العمل طريق عن الوالية له وحتقق نفسه، الوقت يف البطولة و بالفضيلة تتسم 

1" بالكرامة املصحوب

 يكن مل الصاحلني األولياء شخوص يف ملمثلةا ، الرتاثية للشخصيات "كاكي" توظيف إن   

دية دورها املتمثل يف خرى تأواستطاعت هي األإستخدامها يف جنح  ألنه،تصويرها مبالغا فيه 

127ص 126ص،لنشرلالقصبةدار،الجزائريالشعبياألدب،بورايوالحميدعبد 1
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 مواطن عن ليكشف املسرحي العمل يف,روحيا اجلمهور إشراك وحماولة واإلرشاد الوعظ

 و االجتماعية قضاياال خمتلف إىل التطرق خالل من إصالحها قصد ¦ǞǸƬĐ يف الفساد

  . فيها اإلجيايب و ,السليب اجلانب بإبراز االقتصادية

موزون خمتار   كالمتعاطي كاكي مع هذا النموذج اخلرايف الدقيق حتم عليه توظيف      

 للشخوص متكاملهيكل ليتمكن من خياطة,املرموقة  ة املتحدث يعرب عن مكانألنه بعناية 

  .مل صورة لى أكيساعدها يف تأدية دورها ع

ي و اإلدراك ــــس حساسة ، متيزت بالوعييامبقاكة احمللقد جعل كاكي من هذه الشخوص ، 

ǐǳƢƥ�ƪ Ǩǐƫ¤�Â���ǞǸƬĐ¦�¾Ƣūالداعي إىل ما هولطرف و احلكمة ، فهي بذلك متثل ا دقــ 

�ǺǷ�Â ƢƳ��ǶĔȋ�ƨǯŐǳ¦Â�ŚŬ¦�ƢȀȈǧ�ǶǠȇ�ƢĔÂ°ÂǄȇ�ƨȇǂǫ�ǲǰǧ��ǲƥƢǬǷ�ÀÂƾƥ�§ ¦ȂǏ¾ȂȀĐ¦�ŃƢǟ

�ǾƫƢƳƢǼǷÂ�ǾƟƢǟ®�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶēƾǟƢǈǷ�Ƥ قصد ختليص كل حمتاج ǴǗ فصفات األولياء هلم

�Ǫū¦�ŃƢǟ�ǺǷ�Â ƢƳ�´ ȂƼǋ�ǶĔȋ�Ä®ƢǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�©ƢǨǏ�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�śūƢǐǳ¦

هذا الشيء ينصاب عند الناس الطامعني إىل حبوا يبيعو الغايل ما بينصابش عند "والعدالة

1"الصاحلني 

سمسرحية القراب و الصالحين ، م ي أنظر ولد  الرحمان كاك 1
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"ǼǷ�̈ŚǇ�ƪ ǻƢǯ�ǶēŚǇ���¶Ȑƻ�ȂǴǸǟ�ƢǷ���Ǻȇƾǳ¦�ȂǟƢǗ�Â�Ʈ ȇƾū¦�ǲǟ�ȂǻƢǯ��śȈƷ�ȂǻƢǯ�ś

املنقذ ومقوم اإلعوجاج هم مبثابة  ǶȈđ�ŕƷ�ȏ�Â�¼ȂǴű�ȂǔȈǣ�ƢǷ"2... ني شما خلطو يف ال

القحط و العدو األول لإلنسان هو سبب فيه تالقرية من ظالمها الذي  اليخلصو  جاءوا

.2"الزمان

�ǺǷ���ƨǼȈǠǷ�©ƢƠǧ�Ǧ¦قد استطاع كاكي أن يصور لنا أ ǫ¦ȂǷ�Â�¶ƢŶǞǸƬĐ�¦ǀǿ�ƢǼǳ�¿ƾǬǧ��

 أجل صياغة ساعيا من على أسس، و معتقدات فكرية سائدة العرض املسرحي بصراع قائم 

ة يف جمتمع يبخلفات الطمل مفصل  تبيانب وهذا ، لعمل الصاحل ، وشامل ل,واضح فهوم م

 رسم و تصوير شخصية حليمة لقد أبدع كاكي يف،  ساد فيه الفساد وتعددت فيه املصاحل

ȆǬǴƬŭ¦�ƨǨǗƢǟ�©°ƢưƬǇ¦�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢǿǄƴǟ�Â ,قرهافرغم  ةيز مم، و جعل منها شخصية العمياء 

استضافت األولياء الصاحلني قبوهلا املتمثل يف النبيل ،موقفهاهذا ناجم عن و مودته ، كسبتو 

صفة فاعل كاكي جعل حليمة تستحوذ على " يف هذا الصدد يقول الشريف األدرع ، و 

املسرحية ، و جعل من فعلها فعل املسرحية الدرامية ولقد هيأ لعملية التمييز هذه بإحياءات 

1"وصفة وسردية ، كانت مبثابة مقابالت لصفات حلمية العمياء

مسرحية القراب و الصالحين ، م نولد عبد الرحمان كاكي   أنظر  2

137الشريف األدرع بريخت و المسرح الجزائري ، م س ص 1
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ƢǷ¢�ÀƢƸƬǷȍ¦�±ƢȈƬƳ¦�ƪ¿�تإن هذا التصوير جعل منها شخصية م    ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔȋ���Ƣȇ¦Ǆŭ¦�̈®ǂǨ

هذا الكرم لقب املرأة الصاحلة ،  اكافتكبكرمها وطيبة قلبها مامكنها من  نياألولياء الصاحل

فقرها فنيتها الطيبة يف فعل اخلري و إقامة الوعدات ، و قيمة، رغم بساطتها و اشأنأكسبها 

، خلدمة مصاحلهم الذاتية  اĔȂǴغتيسي ، و املفيت ، و القايد ، ــجعل كل من اخلدمي، و القاض

على طرق بديلة وإعتمادهم ، إنتشار الكسل والتهاون يف أوساط أهل القرية ما أدى إىل  ، 

2" للكسب السريع و امتهان الشعوذة

ال منوذج وماهي إ لقد استطاع ولد عبد الرمحان كاكي عرض تفاصيل حياة حليمة العمياء

�ƢĔ¦ŚƳ�ǞǷ�Ƣجتماعية وتعاملهȍ¦�ƢēƢǫȐǟ�Ǻǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƫ�ǾƬǳÂاجلزائرية وحما املرأة حالةعن 

 الصاحلني ولياء األ استضافةقبلت  ��Ƣđقامت اليت اول استدراج املتلقي ليفهم املواقف وح ،

  بركتهم ورضاهم .نيل و ,ال متلك غريها إكراما للضيوف  اليت الوحيدة ƢēǄǼǟ بذبح مرتوأ،

 تقول راهي ريب ضياف كلمة وعلى ƢēǄǠǷ و راسها غري عمية ولية ساكنة الدار يف : حليمة

  ولياءبالتعليق عن مشهد استظافت حليمة لأل يقوم املداح ,1 "مرحبا

 .صاحلة ولية جربوا عشر، أربعة قرن يف"  :المداح"

انظر الملحق مسرحية القراب و الصالحين ، م س 2

، مسرحية القراب والصالحين  م ن  كاكيالرحمانعبدولد 1
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 .البايل حروف قرى اللي عند ولكن           

 .احلديث يبدأ وين هذا           

2" ايلالت نشوفوا و احلكاية يف نزيدوا تشايل، ما بال الكالم نكثروا ما بال  

والضيوف، اهلامشي بني حوار يدور ،"العمياء حليمة" دار الصاحلني األولياء دخول بعد

ƪ فقرية "ن حليمة ا بأفاكتشفو  ǷƢǫ�¦ǀǿ�ǞǷÂ�ǾǰǴŤ�ƢǷ�ǲǯ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƢēǄǼǟÂ دون  هلم، بذحبها

ز وهذا ما إستف،وللجريان واألصعب من ذلك كانت مصدر قوت اهلامشي  كرتاث ملصريها اإل 

  :ولياء لتهدئته حد األيتدخل أامشي  فغضب اهل

 .ريب يد يف خاطرك ودير أستغفر،أمهد،:بومدين سيدي"

 من يبكي صيب شفتوا ما عمركم ريب، رمحة من وخيرج يكفر الزمان ساحموين،:الهاشمي

2"اجلوع

،، مسرحية القراب والصالحين  م س كاكيالرحمانعبدولد 2

   ولد عبد الرحمان كاكي القراب والصالحين م س  1

انظر عرض مسرحية القراب والصالحين  2
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 القيمنكار إىل إالذي يؤدي  ،حياول كاكي تبيان خطر الفقر  اهلامشي حوار خالل ومن

  شاعر مهه الوحيد ىل شخص جموف املنسان اجلائع إويتحول اإل ،املتعارف عليها  األخالقية

مع هذا ،خالقمن قيم وأهذه االخرية جتعله يدوس على ما ترىب عليه  ، مصلحته الشخصية

بينما حليمة تقوم  عليه  اكرامهم مبا جادو والسهر على إ مت تقدمي العشاء للضيوف صداماإل

��ǞǓ¦ȂƬŭ¦�ƢȀƬȈƦǳ�ƨǯ°ƢƦŭ¦�Ƕē°ƢȇǄǳ�ƢĔƢǼƬǷ¦Â�Ƣǿǂǰǋ�¿ƾǬƫÂ "الصاحلنيء  ولياحد األبالتكلم مع أ

أملة منهم الدعاء  زمن منذ القرية غادر الذيعمها الصايف إبن راجية منهم النظر يف قضية 

 يستجيب أن اهللا طالبا القادر عبد سيدي الويل  يديه فريفع ،نه السبيل الوحيد لرجوعه له أل

2"الليلة هذه يفال هذه املراة الطيبة لدعائه  وينظر حل

 يف ريب نطلبوا لوكان ريب، ضياف القرية قصد الزمان وين ولية يا شويف :القادر عبد سيدي"

 .الصاحلني األولياء وإحنا املؤمنة الولية أنت ثالثة

عينيك، ويولولك يويل، والصايف اجلميع ريب تطلبوا لوكان :الرحمان عبد سيدي-

 ."اتديري؟ واشتا الكثري من الدنيا رزق اإلميان، رزق ماشي الرزق، ويعطيك

  .اخلري ندير نأمل : حليمة-
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 العمياء حليمة أنت الفاحتة نرفدوا اهللا بسم أيا ولية، يا أمالة :الرحمان عبد سيدي-

1 "الصاحلون األولياء وإحنا

 اهللا أولياءمغادرة  بعد ،فيعود هلا بصرها يف الصباح ولياء حلليمة  بالفعل تتحق دعوات األ

الفرحة تصبح  الصايف باب بيتها و وما هي إال حلظات حىت يدقبيتها مباشرة  الصاحلني

  .فرحتان

¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦�Â̄�ǖȈǈƦǳ¦�ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǌȈǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǌǸȀŭاملواضيع   طرحقد حاول كاكي  

  . احملدودة 

ياف  وحياول ر لذي يسود األا املعقد  ت الرتكيب التقليديذا من تلك القضاياقضية فيطرح

غري حمببة ومرفوظة يف أوساط  ƢǇȂǬǗ�©ƾǳÂ�ƢĔȋ�Ƣǿ°ƢǨǼƬǇ¦Â�Ƣǿ®ƢǬمن خالل طرحه هلا إن

عقول سكان  شبوا عليها واستعمرتىل خلق جو معكر بعقائد وبدع أدت إ جمتمع إسالمي

الذي  ¦ǞǸƬĐتفكري  حمدودية  مدى عن ويعرب ، واملفيت القاضيالقرى وخري مثال عن هذا 

1.الستينات فرتة يفاتسم بالعقم الفكري  

، مسرحية القراب والصالحين  م س كاكيالرحمانعبدولد 1

، مسرحية القراب والصالحين  م سانظر عرض  1
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ذ و قتصلح ما فعله هؤالء فجعل من الصايف ، املن ةلق شخصيخهذا حتم على كاكي    

، و هلذا اتصف لتنمو وتستمرو دفع األحداث املسرحية , حرك ملصحح ألخطائهم فالصايفا

  .ركة ملصاعب هذه احلياةباحليوية و الديناميكية ، ما جعل منه الشخصية العاقلة، و املد

يف إختاذ القرارات ، و  صرامة و,كسبه هذا ثبوتاأوات عديدة ، لسنه فينو هذا راجع أيضا ، ل

  .التفكرييف عقالنية 

ى الذي يطمح إليه العرض فالصايف متكن من حتمل مسؤولية تويل قيادة جمرى اهلدف األعل

ضعها لسكان القرية أوال على كل نالحظه يف تلك املبادئ ، و القواعد اليت و ،املسرحي 

�Ŀ�ǲưǸƬƫ�Â���Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�Â���¿¦ǄƬǳȍ¦�ƾƷ¦Â" خدمة غري قابل إقامة وضعية يكون فيها اخلري يف

 أما  1" ة ـنكران أن شخصية الصايف كانت عماد اجلزء الثاين من املسرحي للطعن و بالتايل ال

    حتتح بأص من طرف االولياء الصاحلةاملال املهدى حلليمة املراة 

 مث بالقائد اتصل حبيثكسبه سلطة ونفوذ يف القرية هذا املال أ الصايف، عمها ابن تصرف

راد ونالحظ أن كاكي أ وفقر جوع من القرية أزمة يعاجل أن همعلي واقرتح باملفيت، مث بالقاضي

فقر حياول مقارنة ال ȂȀǧ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¾Ƣŭ¦�ƢȀǠǼǐȇ�Ŗǳ¦�¼°¦ȂǨǳ¦�ÃƾǷ�ƢǷ أن يعرف  للمتلقي 

هل تفكري الناس هلذا حاول إقامة احتفال ضخم  يقتات منه أ ثري كل منهما يف باملال  وتأ

139-138زائري ، م س ص الجالشريف األدرع يرسخت و المسرح  2
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 ذلك عند ويتحول ،ع بالتساوي اجلمي على واملشروبات ,املأكوالت توزع حبيث ،القرية 

 الناس ويدعوا والشوارع،واالماكن العامة   األسواق يف األخبار ينشر "براح" إىل سليمان

  .الصاحلني لألولياء وتكرميا بشفائها احتفاال الصاحلة املرأة تقدمها اليت يمةالول حلضور

1.زمان بقى ما افرحوا أيا القرية ناس يا :أ المجموعة

 .بشويه جا اخلري أسيدي … بشويه جاء اخلري:ب  المجموعة"

 .الطعام بان راه ها :أ  المجموعة

 الدهونات يف الطعام،يتقاطر لشهدةا من العسل،والسكر واللحم الطعام :)يغني( سليمان

2". معكر

 .عليه حتلق الناس كل ،اخلاطر حساب على تسقيه"

1 ."ينحقر اللي ماكانش  تشبع الناس كل  شاطر واللي الثقيل

 اجلميع ،ونسي والوالئم االحتفال جو يف سنوات ثالث مدة القرية هذه يف احلال واستمر    

 نزلت اليت اخلريات أسرار عن ،حبثا للمعرفة املتعطشني الفقراء حال ،وحتول واجلوع الفقر

انظر ولد عبد الرحمان كاكي مسرحیة القراب والصالحین م س 1
م ن 2

، مسرحية القراب والصالحين  م س كاكيالرحمانعبدولد1
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 والنفاق الكذب العمل،وكثر طعم اجلميع فنسي التفكري إىل يدعو وضع إىل عليهم

 حليمة عم ابن الصايف الصاحلني،فيتفطن اهللا أولياء بسرية يتاجر"سليمان" أصبحو  والشعوذة،

 الوالئم تقدمي عن ،وتكف القرية هلأ معاملة يف ¢ƢđȂǴǇ تغري أن حليمة من ويطلب للوضع،

 منها وطلب ، النظام هذا جراء من يوم بعد يوما اسوء يزداد القرية سكان حال ،ألن

 منها يستفيد للعمل ورشات خلق يف الثروة هذه وتوظيف املالية ƢĔÂƚǋ بتسيري له السماح

 والقائد قاضيال من ابدء وظيفته يف ،والكل دالسائ هو العمل نظام ،ويعود القرية أهل

  مرحبة وظيفة ويشتغل املاء بيع عن يتوقف سليمان ،حىت واملفيت

جاء بوترية  ها أما سليمان القراب ، شخصية واضحة املعامل ، بارزة املالمح ، تصوير 

واحدة و حمددة كان يطمح أن يصبح درويشا ما إن ظهر األولياء الثالثة ، يرتاجع عن 

  .موقفه

1" درويشع يف مرتبة مكنت طا"

2" ضرك حبرت بيا شتا خندم و طالب قراب و ال درويش

مسرحية القراب و الصالحين ، م س ولد عبد الرحمان كاكي  1

، م ن 2
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 التعرفسيتم  اليت الشخصيات عرض يف املوايل املشهد يف "القراب سليمان" يواصل  مث "

 مث �ƢǸđ عالقته و عائشة زوجته و "األعمى"شخصية فيه يقدم مطول حوار خالل من عليها

 بعدما الكبري، العيد مبناسبة "العمياء حليمة "هذحبت الذيالعنزة  جلد من استفاد كيف يبني

 فيها يبيع قربة منه فصنع اجللد، أعطته بذحبه،و أمرها و اخلليل إبراهيم سيدنا املنام يف رأت

 به إذ دحان بين قرية يف جوعانا يتجول وهاهو العقيب، سيدي عني من به يأيت الذي املاء

 الرمحان عبد سيدي و بومدين سيدي قادر،ال عبد سيدي :الثالثة بالزائرين صدفة يلتقي

عطائه صورة واضحة عن العجز املادي ، و الفقر ، إل سليمان القراب تقريب املتلقي و حاو ،

3.3"نو احلرما

و اإلفصاح عن الضعف و العجز الفكري الذي تسبب فيه العدو  الكشف،كما أنه أراد 

املختلفة ، تسليط الضوء على فئة  ةقفلقد استطاع القراب مبوا.األول لإلنسان و هو الفقر

من و املعيشة القاسية متنعهم  معينة من الفقراء ، الذي يسعون لفعل اخلري ، و لكن الظروف

  .فعل اخلري ولعل أقوى دليل حواره مع األولياء 

مسرحية القراب والصالحين 3
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عاجز دليل على أنه  واراحلهذا  1" أنا ال قراب .بيتكم يا سيدي عندي شيء دار نوين "

يف له أن يستظيف ثالث أشخاص مرة واحدة فهم ليسو جمرد أشخاص إعالة نفسه فكعن 

 ألنه  ،ضيافتهم تتطلب مصاريف مكلفة هو بغىن عنها, وإمنا أولياء اهللا الصاحلني,عاديني 

بإمتهان احليلة , قوه بج ما سĔهج ينن بسيط يكدح من أجل كسب قوت يومه و انسا

  و تربز مالحمه و أهدافه جيدا يف العرضواملكر 

ترى الباحثة أن القراب شخصية متقلبة األهداف و الطموح ، باملقابل يسعى ألن تكون

موافقة تتماشى مع كل طرف ، و هذا نالحظ يف موقفه مع الصايف عندما وقف يف وجهه ، 

  .مهددا إياه بفصح سر الفاسي الذي مل يأت من فاس

، وجعل منها شخصية  اداد من شخصية سليمان القراب ْان تصنع الطرف املضأر فكاكي 

ǀđÂ��ƢȀȈǧ�ƪ¦�خرهينة مل ǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Ǆŭ¦�ƨȈǠǓȂǳ¦�©ƢǨǴزيترى الباحثة ْان سليمان القراب مت 

 نتاج إال يف املواقف ما هو  ضباجلدية تارة ْاخرى ،فهذا التنافو ,باحليوية وروح الفكاهة تارة 

  .احلرمان الذي عاش فيه

مع اْالولياء  ويةفتصرفاته العوكذا  عة و اجلريئةه املقنذكي ولعبوب، حبواراتشخص  كما اْنه 

  .الصاحلني 

ن ، م سعرض مسرحية القراب و الصالحي 1
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  .وار يؤكد ذلكوهذا احل

  .يطيح قريب راه الليل  :األول الصالح الولي"

 .عيينا احلق ويف جينا، تعيط مسعناك منني بالزيادة زيد و : الثاني الصالح الولي

 .برمحته رمحناي ريب غدوى و اليوم الضيافة منك نطلب  :الثالث الصالح الولي

  ".قراب يا ريب ضياف بيت  :األول الصالح الولي

1"ريب ضياف نتسماو عليك و عليهم حكمت : الثاني الصالح الولي

2" قراب إال أنا !!!  دار شي عنديش ؟ نبيتكم  وين : سليمان

 و" :  القراب يقول احلدث، على للتعليق "القراب" سليمان مع حوار يف اجلماعة تدخل

خذ ويقوم القراب بأ"3" اخلرايف يف حىت ايصر  الشيء هذا عارف كانت ما دياسي يا أنا

من و ,جزء منهارغم أنه  ، وكأنه خارج اللعبة املسرحيةحداث للتعليق عن األ  دور القوال

 لياءو حال سكان القرية معين بإستظافت األوحاله  أحداثها ة يف صنعيفاعلأكثر الشخوص 

نجده يصول وجيول يف القرية ؤولية متحججا بوضعه املزري فاملس ǲǸŢ�ǺǷ�§ǂē�Ǿǻإال أ

.، مسرحية القراب والصالحين م س  ، كاكيالرحمانعبدولد 1

م ن،2

ولد عبد الرحمان كاكي مسرحية القراب والصالحين م س  3
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ستفادة ن شخصية القراب حاولت اإلذه املواقف أونفهم من ه1 "يف للزوارباحثا عن مستض

كل موقف ،خلدمة   ن القراب يستغلويستبني لنا أوضعها املادي للتهرب من الضيافة من 

طالب ال، بل عناء ،فهو مل يطلب احملون دهنية ببغد اْفضل وعيشة  ليظفروغاياته ،أهدافه 

لظروف هي اليت حتمت عليه الوصول العيش بكرامة و عزة نفس لكن اب حبق من حقوقه ،

طلبو  ولياء من القراب بعدما يئس األ سن من هذا حأهذه احلالة وهذا لتْامني مستقبل ىل إ

 يطرق باب أي على سليمان، يتساءل لكن و الليلة، يستضيفهم ن يدهلم على صاحل منه أ

 .بأمرهم مسعوا إذا ستضافتهمإ على األعيان يتنافس فقد ؟

 .بيهم يفرح و ريب ضياف يقبل صاحل إنسان لنا شوف بيك ماذا:الرحمان عبد سيدي

القرية، مفيت عند نديكم لكان ؟ ال شكون و صاحل اشكون صبتوين مثة : سليمان

 واحد زارنيش ما عالش : يقول املفيت القاضي عند نديكم ولكان احلال يغيظه القاضي

2"  فيا خيلفوها    وأنا تروحوا أنتم منهم،

 الهاستقب لتفصح عن مقومات كل شخصية من بينها قدور و كيفية احلكاية وتستمر

 شجاعته و حلياته الطويلة روايته خالل منيعرفنا عليها  اليت قدور شخصية الصاحلني،

.بيته يف ماستقباهل رافضا الضيوف ليودع وشهامته،

انظر عرض مسرحية القراب والصالحين م س 1
، مسرحية القراب والصالحين م س  ،  كاكيالرحمانعبدولد 2
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له  األفضل من الغبينة و الزمان و القحط وقت يدخل أنا كيما عايش راه اللي : قدور

 خليو عليكم يفتح واهللا خري، على تبقاو مالهأ وأذنيه وقلبه بابه ولاهل يدخل ما منني يبلع

1" فيه اطبطبوا متعاودوش، و   حايل يف بايب

وده و ـوجفحداث البالغة حلد املساس باألية مهاأل تلك هلاكن تيف العرض مل  تهأما وظيف

فهو استطاع، خلق التنوع و  , جمرى احلدثغيريت انعدامه نفس الشيء ، ألنه مل يتمكن من

  تدعيم العرض املسرحي بعدد أكرب من الشخصيات

كرمي ، فهو انسان عادي العيش القدور هي بسيطة ، تعمل من أجل كسب  أما شخصية  

يف  ة أوفر فرص ضمانلاء ساحلالل ، مبضي طيلة يومه من الصباح للمالرزق ، اعتمد على 

  نصب مرموقال م ه و يتعلم و ليس له ال مال و ال جاالبقاء ، فهو شخص مل

2"ماين وايل ، ماين جان ، ماين عامل"

حاله حال الشباب الذين مل يساعدهم احلظ حالة قدور االجتماعية ف فهذا احلوار يعرب عن

على الرغم من عمله الدؤوب للعمل  وقتهلقاسية ، هلذا كرس حياته ، و ا للظروف ابالتعلم نظر 

ولد عبد الرحمان كاكي م ن ص 1
ظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م نأن 2
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، الرزق السريع لكسب بديلة طرق لسلك  الزهيدة مل تدفعه هذه األجرة،دخله كان ضعيفا 

  كل ما ترىب عليه بتجاوز  مبادئه ال تسمح له الل ،ألنحمبا هو إمنا متسك 

  ما عيش باالحالم أيل بعرقو يتعبو يصور مكتوبوروحو حد أدو احلقيقة، الصح خدام حدو "

1"يان غضحيوس لعيش يتمتع خبدمة الغري يعيا  ويرجع  ويل

يسعى بكل جهده لتصوير قوت يومه، فهو مقتنع قنوع  نفهم من هذا أنه إنسان واقعي     

اته قدور حبوار فبأن اإلنسان عليه اإلعتماد على نفسه ال على غريه ألنه سيندم يف األخري 

اجلمهور بأن اإلنسان ال يتحجج بالظروف القاسية و بالزمان هذه حاول إيصال رسالة إىل 

بالعمل الصاحل و اجلهد  اإزالتهجتازو العثرات واحملن  أو القحط بل عليه أن يسعى من أجل

 تهعز و خيسر نفسه , الذايت فكل إنسان يتواكل على غريه يندم ، وخيسر يف اخر املطاف

,Ƣē�¾ƢƬǳƢƥÂ  كرامته، ويفقد مكانته بني أهله و أصحابهن.

 مدى قدرته على تلبية حاجات طالبهيف طبيعة و ماإمناة هنا ليس يف نوعيه العمل ، و و العرب 

 خلدميعلى ا سليمان ينادي مث " فكلما كان الرزق حالل ، كلما كانت الظروف أحسن،

هو املكلف برعاية ضريح  اخلدمي تقاليدنا وأعرافنا فمستقاة من شعبية شخصية هذه االخرية و 

وغريها من  ,عاستقبال زواره بالبخور والشمو  على شرفالويل الصاحل فيقوم على خدمته و ي

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 1
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اليت  لريفية  ا ،وبصفة خاصة يف األوساطمتتالية والتقاليد املتعارف عليها منذ أزمنة ,العادات 

1".يت اجلهل واألميةمازالت تؤمن باخلرافات ومتارس طقوس لشعوذة بسبب تفشي ظاهر 

 هو ويرفض  )دحان سيدي (الصاحلني اهللا أولياء أحد مقامواخلدمي هنا هو القائم على "

خدمي سيدي ف 1 "حليمة العمياء قصد إىل األمر Ƕđ ينتهي حىت الزوار استقبال كذلك

ذ جعل منه كاكي شخصية ثابتة الصفات ،مكتملة إ دحان، حاله حال سليمان القراب

  يف رفضه استضافت األولياء  الصاحلنيواملتمثل , بدايةالل وفيا ملوقفه منذ ظ املعامل

  .فهو قام بدور املمثل املعارض لكل عمل خريي أو إصالح يهدد مصاحله املادية

بة حليمة العمياء يف دمي هو السبب يف تفشي الكسل وإمتهان الشعوذة إذا أنه استغل طياخلف

  .دئوافاملفيت ، و القايد بشرط خدمتهم و تقاسم معهم ال مع تأمر، و قام بال بببنائها للق

فاخلدمي استطاع تغيري جمرى احلكاية وسرع  بني افرادهاوانتشر الفساد والتكاسل فدخل القرية 

خدمي إال أنه شد انتباه اجلمهور ومتكن من قلب ه جمرد يف جمرى األحداث على الرغم من أن

ة ،على الرغم من بساط يف تصعيد احلدث الدراميسامهت املوازين فهو إذن شخصية ثقيلة 

  ستظافت األولياء ال ورفظه .سياده أكن  بالتالعب بعقول متإال أنه  دوره 

158لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر م س صذالعلجة ه 1
158لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائرم ن ص ذالعلجة ه2
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  ومهه الوحيد جين املال ,نه شخص الحيمل يف قلبه ذرة خريألليس بالغريب الصاحلني 

 يشعا أيل دحان سيدي خدمي ، فكرة جاتين لياس، تقطعوش ما سيادي يا :سليمان"

 :نشوفوا و نقصدوه نروحوا أيا هليه، يسكن ، بعيد يسكنش ما ، الوايل بزيارات

 ".اخلدمي ، اخلدمي :سليمان

1سليمان؟ سيدي حبيت أشىت :الخديم"

 . دحان سيدي حباب جبتلك :سليمان

 إجيي اللي و اجلواب، و اهلدرة يستاهل جاب و جاء إللي ...زيارة شي جابوا :الخديم

 ".األنساب من يسلك ما وماجاب

 .دحان سيدي أحباب هذوا :سليمان":

 تظهر املسرحية من آخر معرض ويف "زورين ها ، تعرفين راك و خدميه، أنا و : الخديم

 من الكثريجىن  أنه رغم استضافتهم، عدم على مصرا الصاحلني اهللا ألولياء اخلدمي مراوغة

  "دحان سيدي " الصاحل لويلاملال الذي يعود لزوار ا

 القراب والصالحين م س، مسرحية  كاكيالرحمانعبدولد 1
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 .اهللا ضيافة منك نطلبوا باش خلدمي يا قصدنا : بومدين ديسي"

جييب اهللا : الخديم

" ينوب اهللا قلت ...مشيانة كلمة قلت ما ال، قلت ما إيه، قلت ما :الخديم

1؟ اخلدمي يا كيفاش :سليمان

خيليهم، و خيلينا اهللا عليهم، و علينا يفتح اهللا ، ليهم و لينا جييب اهللا قلت : الخديم"

  .متنينا ما و متناو ما يعطيهم الكمال دحانفي سيدي نطلبوا و يرزقهم، و  يرزقنا اهللا

 الضياف قابل راك ، وجاوب مارديت لكن  تدعي راك اخلري، دعوة هذه :بومدين سيدي

3"ال الو 

  هذا النوع 4" ينوب اهللا قلت ...مشيانة كلمة قلت ما ال، قلت ما إيه، قلت ما :الخديم

  .منتقاة بإحكام لغته مقنعة و  حججهلعوب و ه أسلوبمن الشخوص 

، مسرحية القراب والصالحين م س كاكي الرحمان عبد ولد 1

، مسرحية القراب والصالحين م س كاكي الرحمان عبد ولد2

، مسرحية القراب والصالحين م  كاكي الرحمان عبد ولد  3

، مسرحية القراب والصالحين م س كاكي الرحمان عبد ولد 4
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رغم  كل ما يقوم به لكنه جازف حبالهمتفهم و مدرك بعرض حركة ثابتة ، فهو يف ال تهفحرك

  .ن حبه للمال يفوق أي تصور أ علمه بالنهاية إال 

  .فهو شخصية جشعة طماعة إلتجأت إىل اخلداع لتحقيق مصاحلها     

فضال مغادرة القرية عند اشتداد القحط و الزمان  -ْالعمىا– أما خبصوص عويشة وزوجها 

�ƨȇǂǬǳ¦�ǽǀŮ�śūƢǐǳ¦� ƢȈǳÂÌȏ¦�̈°Ƣȇ±�ǞǷ�ƢǼǷ¦Ǆƫ�¦ǀǿ�Â�Ƣđ

  )اعايشي نروحو وين حبيتنا"األعمى 

  .يب ر  حبوين ماعويشة " 

1".امسع اىل خلى القحط و الزمان موراه يتمشى شا حبيبته يصيب 

2" قدامو صيدوهمش يماحتص

عن وضع أحسن من وضعهم يف بىن  اكل شيء وراءهم حبث  ايشة مع زوجهو كت علقد تر 

  .دحان

م س ولد عبد الرحمان كاكي1
عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 2
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هم يف القرية حىت بقو ال شيء سيملا سببه الفقر واحلياة املزرية الرحيل املفاجئ قرار  جاء

من يعمل "مل يعمل نفس الشيء فقال عنه كاكي  العمل مل يكن متوفرا فاهلامشي أن عمل أو

1"حيصل على ْاجرته ْاو ال حيصلفيها كمن ال يعمل قد 

هيد لدرجة اْنه دخل ز يف خضم هذه اْالوضاع العصيبة، فالعمل يكاد يكون منعدم ،و ال"

Ƕē�ƢȈƳƢƷ�œǴȇ�ÀƢǰǷ�Ǻǟ�ƢưŞ�ƨȇǂǬǳ¦�ǺǷ�ȐƷ°��¦ǀŮ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�¿ȂȈǳ¦�©Ȃǫ�ƾǈǳ�ȆǨǰȇ�ȏ"

اْالعمى  ايشة وزوجهالتصوير ليوصل لنا ْان كل من عو  ذاىل هإن كاكي جلْا أترى الباحثة و 

 نل اْالمثل ولكنه احلأن ياهلروب والرحيل معتقد هو بل حاوالالواقع كما  مل يتقبالن شخصا

ما يعودان للقربة بعد غياب هذا التسرع يف ترك كل شيء مل يكن بالقرار الصائب ما جعاهل

الشخصية هذه الفرتة اليت غابوا فيها عن القرية اكتسبا صالبة يف يف الث السنوت ثدام 

  .مرمي تعمل كبرت  عمار ينجحان يف إقناعوالقرارات ما جعلهما  ,وثبات يف املوافق .

مها من النماذج  اجلزائرية يف فرتة الستينات اليت عملت أما خبصوص اهلامشي وزوجته عائشة 

أو مل تعمل النتيجة واحدة الدخل زهيد واألوضاع تتدهور يوما بعد يوم مل جيدو سوى 

،أخذ دورا،إبنهما سيد عليفة لشد جوعهم وجوع ابنهم الصغري حليب العنز 

عرض مسرحية القراب والصالحين م ن 1
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 والديه على مصريه وهذا عند ذبح حليمة فو ختمقتصر يف وكان وجوده يف العرض  ثانويا،

مبادرة حليمة ونعتها بالال "كرة ذبح املعزاة ،وقد اعرتضا على فالعمياء للمعزاة فهما مل حيببا 

1" امشي أمام اختيار اهلجرة أو العيش يف ظل  الزمانمعقولة فقد وضعت هذه املبادرة اهل

ية أو ـلتمس أن الزوجني يركضان وراء املصلحة الشخصنمن خالل تتبع جمريات العرض  

�ǄǠŭ¦�ƶƥ̄�ƾǠƥ�ƨȇǂǬǳ¦�Ŀ�ƢǸȀȈǬƦȇ� Ȇǋ�ȏ�Àȋ�ÀƢǷǄǳ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�¾ƾȇ�̈ǂĐ¦�°ƢȈƬƻ¦ اة فالرحيل كان

�ǂȇ�ƢǸĔȋ�¦°ŐǷمن أقوى األسباب اليت دفعتهم بالرحيل و ان طفل حباجة اىل قوت هذا ب

شة مل يكن ائدور عف".التخلي عن كل شيء يف سبيل حياة ابنهما وختليصه من املوت احملتم 

اعدة مسدورا مهما حينما ساعدت حليمة العمياء يف فتل الكسكسي إلطعام األولياء و 

فضل يف مساندة موقف اهلامشي ايضا حلليمة على ذبح املعزات الوحيدة وأيضا كان هلما ال

  لغرض ت اليت يقتصر وجودها منوذج من العائال على اراد كاكي تسليط الضوء2"مرمي بالعمل

وفة من خألفكار متاة تشمشاملزاح متقلبة كسب لقمة العيش ما جيعل منها شخوصا هشة 

¾ȂȀĐ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦.

141الشريف األردع بريخت و المسرح الجزائري ، م س ص 1
.141الشريف االدرع بريخت ، المسرح الجزائري ، ص 2
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 إىل الراحة بعد الناس دوعا ,القرية يف األمور استقرار الكاتب فيعرض الثالث الفصل يف أما

 اجلميع يتنبه حيث ليالطو  حتفالاإل فرتة لتقييم جمتمعان ومها واملفيت القاضي فيظهر أشغاهلم

،فتتم القانون وسلطة النظام إعادة ،وجيب والئمال سنوات يف القرية ساد وظلم فساد مثة أن

 حببسه القائد يأمر ،مث الدنيئة أعماله وفضح اخلدمي حماكمة

 . معايا أجتي ... اتروح وين عندك ما ارتب:دالقائ"

 . القائد سيدي يا وين: الخديم

 قدام مشي الداخل، جتربه شريكك، كان أللي العساس بدلة ونعلمك للحبس،:القائد

1"الباب

خلدمة  وهكذا يلقى اخلدمي جزاءه ألنه استغل سذاجة أولئك البسطاءاألميني"

هذه احلكاية سوى رمز عن  االنتهازيني يف كل الشخصية، وما شخصية اخلدمي يف مصاحله

2".مكان و يف كل زمان
مرمي، خطيبته و  عمار وهذا عن طريق  املرأة، قضيةحييي كاكي "،

 على عمار خطيبها  إقناع حماولة الرجل، مثل مثلها العمل إىل بالذهاب مرمي بادرت وكيف

، مسرحية القراب والصالحين ، منشورات المسرح الجهوي م س كاكي الرحمان عبد ولد 1

  م س  عرض مسرحية القراب والصالحين  2
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 يف أزواجهن تشارك النساء وكذلك ل،يتحو  املدينة يف فالعامل الغرابة، إىل يدعو ال األمر أن

:احلوار هذا بينهما ويدور1"القرية؟ يف كذلك احلال يتغري ال ملاذا العمل،

-  . الناس هدرة من خايف راين مرمي، فيك شاك راين ماشي : عمار"

الراجل، من خايفة املرأة عمار، اخلوف على مبنية راهي احلياة هذه كل :مريم    

3يتبدل الشيء هذا كل اللي النهار يليق الناس، درةه من خايف والراجل

 يف ¦ƨǟȂǸĐ ترددها حبكمة والصاحلني للقراب "كاكي الرمحان عبد ولد" حكاية وتنتهي

 اإلنسان قوة يف يظهر اخلري وعمل للنجاح، الوحيد املفتاح هو العمل أن" هي املسرحية آخر

3."واالجتهاد العمل هو قبلاملست ألن واجتهاده، بكده نفسه، يف اخلري فعل على

 عمد "كاكي"أن هي البسيطة األحداث هذه من تستخلص أن ميكن اليت الفكرة إن  "

 الواقع هذا عن وعرب االستقالل، من األوىل السنوات خالل اجلزائري ¦ǞǸƬĐ واقع إظهار إىل

 يسوده جمتمع واقع الريفي، واملعيشي الفكري املستوى يعكس خرايف إطار يف فنية بصورة

هنا تكمن مجالية الرتاث الشعيب بكل ما حيمل من رموز ودالالت ، 4" تقليديي ــبدائ نظام

 158لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر م س صذالعلجة ه 1

، مسرحية القراب والصالحين م ن كاكي الرحمان عبد ولد2

 عرض مسرحية القراب والصالحين م س  3

 147ائر م س ص لي توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجز ذالعلجة ه 4
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ألن احلكاية اليت ارتكز عليها كاكي لكتابة هذه املسرحية هي حكاية شعبية تكاد تكون 

�ƨǠƥƢǻ�ƢĔȂǯ�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨƸǈŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȀȈǴǟ�ȆǨǔȇ�ƢǷ�ǺǰǳÂ��ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ƢŮ�² ƢǇ¢�ȏ�̈°ȂǘǇ¢

لذلك القت جتاوبا كبريا لدى اجلمهور، وبقيت راسخة يف ) جزائرية(شعبية حملية من بيئة

خاصة تلك األغاين الشعبية والعبارات القريبة من الشعر امللحون واليت "األذهان والوجدان و

فهذا املوروث الثقايف عليه أن يوظف بعناية  1.ال زال يرددها الكثري ممن يتذكرون املسرحية

  وخلوده ,قيمته على فائقة ليحافظ 

  :نـــالتعبير الجسدي في عرض القراب و الصالحي

Ŀ�ǾƬƦƷƢǏ�ƢĔȋ���ƾǈŪ¦�ƨǤǳ�Ȇǿ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƢȀǧǂǟ�ƨǤǳ�¾Â¢�À¤ مجيع حاالته اليومية ، و هي

Ƿ�À̄¤�ȆȀǧ���Ǯقصاد Ƹǔǳ¦�Â��� ƢǰƦǳ¦�ǲưǷ�ÀƢǈǻȍ�ǂǗƢş�¾ȂŹ�ƢǸǟ�ŐǠƫ�ƢĔȋ�ƨظهر من ا

"ǨƬȇ���ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈǧƢǬƯ�ǂǿƢǜǷ�©¦̄���ƨȈǧǂǠǷ�̈¦®¢�ń¤�ƢȀȈǧ�ƾǈŪ¦�¾ȂƸƬȇ�Â�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�Ǫ

فالسلوكات اجلسدية   2 "رمزيةه بعد ثقايف تارخيي ، تستقر يف الوعي اجلماعة ، بدالالت

�ÀȂǻƢǬǳ�Ǟǔţ�Â�Ƣēȏȏ®�Ƥ ǈƬǰƫ���ƨȈǇƢȈǇ���ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȈǧƢǬƯ�ǂǿƢǜǷ�ǂǸǔƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƠȈƦǳ¦

ءات طرأت عليها إضافات و تتكيف حسب املوقف دينية ، هلذا جند هذه اإلشارات و اإلميا

.، أو احلالة االجتماعية 

م س  ، مسرحية القراب والصالحينعرض 1
25بدون طبعة ص  2006،مصر ) مطابع األهرام لتجارية قليوب( مدحت الكاشف اللغة الجسدية للممثل أكادمية الفنون  مسرح 2
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د ، أو العرض  ـــضعه للزمن سواء كان زمن املشهخاو يف العرض املسرحي جند حركة املمثل 

 سنحذذحسبنا ، بدقة حركة املمثل ، ف يكون مرتبطا بعالقة احلركة بالزمن إذا"ككل ، هذا 

مقدار متغري  ¦ǺǷǄǳ¦�ÀƜǧ���ǶǈŪ¦�ƨǯǂƷ�Ȇǿ�ƾǈĐ¦�ǲǠǨǳ زمن عرض الفعل و مبا أن صورة

حركة املمثل أن تكون مدروسة منتظمة ال جمال على هلذا جيب 1" بتغري حركة اجلسم

ني و حركة الدرويش ـلالعتباطية ، فحركة سليمان القراب ليست كحركة األولياء الصاحل

  .ليست كحركة قدور

ة القراب و الصاحلني باملرونة و الديناميكية ، و اخلفة لقد متيز حركة املمثلني يف عرض مسرحي

  .على خشبة املسرح

«�¤�ǺǷ� ǄƳ�Ä¢�ƾȈǯƘƫ�ń اليتيقودنا هذا إىل تدريبات على احلركة املسرحية ، " ƾē

اجلسم ، الذي ميكن أن يعرب عن معىن ما ، أو إحساس ما و يتم أوال عزل كل جزء مث يتم 

نفهم من  2"معا مع ضمان التوافق بني كل هذه األجزاء  ثةن ، أو ثالــجزء أي تدريب كل

�ƨȇŚƦǠƫ�̈°ƾǫ�ǾƫƢǯǂƷ�Â�ǲưǸŭ¦�Ƥ ǈǰƫ�ƢĔȋ���©ƢƦȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈŷ¢�ÃƾǷ�ȄǴǟ�¾ȂǬǳ¦�¦ǀǿ.

  .ةــو على كل حركة أن تكون حاملة إلحساس املمثل ، و تعرب عن أفعاله و مواقف

181أن أوبر سفيلد ، مدرسة المتفرج ، قراءة المسرح ترجمة حمادة إبراهيم و أخرون م س ص 1
2005أكادمية الفنون دار الحريري للطباعة ، القاهرة ، مصر ) دراسات دروس في التمثيل (ح ، الممثل و الحرباء سامي صال 2

115بدون طبعة ص 
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و تساعد يف تصعيد الفعل ,فسية Ǽǳ¦�ǲưǸŭ¦�ƨǳƢū¦�Ǻǟ�ŐǠƫ���Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨǤǳ�ƨǯǂƷ�ǲــفلك

و التالعب  ,ورـــو بالتايل هلا فاعلية يف جذب انتباه اجلمهي ألن احلركة ختاطب العني،ماالدر 

فنحن قد "م ، و تدخلهم يف احلدث الدرامي الذي خيضع لزمان و مكان حمدد ـمبشاعره

فإن هذا الوعي يعطبنا نفعل أشياء دون تفكري ، و لكننا عندما نفكر فيها ، و نعي ما نفعله 

1" صفة ألداء املسرحي على خشبيات العرض

ومتأتية ,موظفة  بإحكام مدروسة ، و  ونركة عليها أن تكنفهم من هذا القول أن احل    

وليان هلتون له رأي خاص يف احلركة املسرحية و قد وجلتفكري ، فال جمال لإلعتباطية ، عن 

مبالمح الوجه،و حركة إميائية إشارية باستخدام الرأس  حركة تعبريية"قسمها إىل ثالث أنواع 

2" د و حركة انتقالية يف املكان من خالل الساقنيــأو اليدين أو اجلزء األعلى من اجلس

.اجلسم يف املسرح عليه أن يوظف مجيع أعضائه ، ألن كل عضو له خصائصه التعبريية

ر ، و ـتأديه أدوارهم هي التوت حنيشكلة تواجه املمثلني ، ملو لقد تطرق ستانيسالفسكي 

كل ممثل بصفة بشرا ، فال حميص له من أن يكون عرضه للتوتر  إن: "يقول عن هذا 

استطاع أن يتخلص من ث كلما ظهر املمثل أمام اجلمهور ، فإن دالعضلي ، الذي حب

11ص  1999مارفن كارلسون ،فن األداء ، ترجمة منى سالم أكاديمية للفنون مطابع المجلس علم األثاث القاهر 1
186م س ص  جوليان هيلتون ، نظرات العرض المسرح2
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إذا و هو  وده فيحس بإنتقاله إىل أكتافهايعالضغط أو التقلص الذي حس به يف ظهره فإنه 

على املمثل أن 1"دواليك  طارده من كتفيه عاد و أحس به يف حجابه احلاجز و هكذا

  .الذي يغلف عقله و جسده كي يطرد التوترليتدرب تدريبا ، جديا قبل كل عرض 

وحليمة  سليمان القراب ،الدرويش األولياء الصاحلني ، قدور: حاول دراسة مناذج متباينة نس

��ǶƴǈǼƫ�Ǧللتعرف على لغته العمياء  Ȉǯ�Â�©Ƣǯǂū¦�ǽǀǿ�ǒ ȇÂǂƫ�Ŀ�ǶēƢȈǻƢǰǷ¤�Â�ƨȇƾǈŪ¦�Ƕ

  .كل حركة مع أخرى

متيز عرض القراب و الصاحلني باحلركة ، هذا ما دعى من تقليل و اختزال عناصر الديكور 

لكي ال تعيق حركة املمثل على اخلشبة و قد استخدم الشخوص رؤوسهم و أطرافهم يف 

  .غاين الرتاثيةالتبليغ خاصة عندما يلقون األ

بإستثناء حركة األولياء الصاحلني ، جاءت حركات املمثلني يف جمملها سريعة ، دينامكية

Ś̈ưǰǳ¦�ƨǯǂūƢƥ�ǶŮ�ƶǸǈƫ�ȏ�°Âƾǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Àȋ� Âƾđ�¦ȂǷǄƬǳƜǧ���ƨǼȇ±°���ƨƠȈǘƥ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦.

و لكن  حركة عويشة و زوجها األعمى اليت تكون بوترية بطيئة يف البدايةذلك أضف إىل 

  .سرعان ماتقوم عويشة جبر زوجها املواصلة املسرية

قسطنطين ستسالفسكي ، اعداد الممثل ، ترجمة الدكتور محمد زكي البشاري دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيان دون 1

122تاريخ ص 
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إذن سنحاول تلخيص حركات املمثلني يف العرض القراب و الصاحلني حسب طبيعة كل 

1.ية و الدور املوكل إليهاـشخص

حركته تتسم بالعفوية و الديناميكية  و كثري التجوال و التنقل ألنه يقوم ببيع املاء  :القراب

يثور يف بعض األحيان خاصة عندما يشع أمرا ال حيبه متيز رأسه تارة للناس ، فهو 

باالنتصاب و تارة يطأطئه كما نالحظ استعمال مفرط ليديه و رأسه حركة جاءت مالئمة 

  .جلو املسرحية العام

�Ȇǟ¦Â�ǲǬǟ�Ǻǟ�ƨǠƥƢǻ�ǶēƢǯǂƸǧ�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�Â�ƨǻ¦±ǂǳƢƥ�±ƢƬŶ�ƨƠȈǘƥ�ǶȀƬǯǂƷ:األولياء الصالحين

  .ضا بالثقة و ارتفاع الرأس و كثرة استخدام السبحةو متيزت أي

حركته عفوية ، حيوية ، متيزت بكثرة اإلقبال إىل األمام و حركته جاءت مالئمة :الدرويش 

  .اإلتصال املباشر باملتلقي و ،كما نالحظ كثري استعمال األطراف العلوية و ارتفاع الرأس

ابة ناجتة عن التعب أما زوجها األعمى كانت حركة بطيئة متيزت بالرت: اــعويشة و زوجه   

ǼȈǟ�ǲưŤ�ƢĔȋ�ǾƬǯǂƷ�Ŀ�ǶǰƸƬƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ǾƬƳÂ±ي�ȄǴǿ�ǽ®ƢǼƬǇ¦�ǚƷȐǻ�ƢǸǯ��Ƣđ�Ãǂȇ�Ŗǳ¦�Ǿ

1.العصا اليت ال تفارقه

123قسطنطين ستسالفسكي ، م س ،  ص 1
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�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƢȀƬǯǂƷ�ƾȈǠƬǈƫ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇÂ� ƢȈǸǟ�ƢĔȂǰǳ�¥ƾƦǳ¦�Ŀا بطيئة حركته :حليمة العمياء 

2عند رجوع البصر إليها 

حركته سريعة ألنه ركض وراء سلمان القراب و سرعان ما تنخفض السرعة :  يــالعالم قدور

3.عندما يقوم بسرد حكايته

̄°�ƢēÂحركتها  :المفتي والقاضي �ª ¦ƾƷȏ¦�¹ȂǴƥ�ƾǼǟ�®¦®ǄƫÂ�ƾǿƢǌŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƨȈǻƘƬǷ

  وتنحصر بني الذهاب واإلياب 

مثلني فوق خشبة املسرح حرف تبدأ أحداث املسرحية بدخول امل":ويــــفضاء العرض الحلق

U"4 بسكون الالم كل شئ إستدار كحلقة احلديد "وقد ورد يف لسان العرب أن احللقة

وكذلك هو يف الناس أي اجلماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب ,والفضة والذهب 

124قسطنطين ستسالفسكي ، م س ،  ص 1

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 2

عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س أنظر 3

62-61ص  11994ابن منظور لسان العرب مادة ورث دار صادر بيروت ط 4
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كانوا هم كاحللقة بفتح الالم  اليدري أيها طرفها يضرب مثال للقوم إذا  :ويقول ابن األعرايب 

1"كلمتهم وأيديهم واحدة اليطمع عدوهم وال ينال منهم ,جمتمعني مؤتلفني 

فالفضاء الذي تدور فيه اْألحداث حيمل يف أحضانه احلدث و يرتعرع فيه بواسطة 

شد انتباه املتلقي من مفردات تتسم باإلنسجام ،والتناغم، لتفعيل هذا احلدث من جهة ول

حيتوي على رصيد كبري من "ا لك باإلمياءة  والفرجة أما موضوعهومتتاز احللقة كذ جهة ثانية

يغلب عليها طابع اإلرجتال يف األداء ,اليت جتلب املارة إليها ,واألساطري العجيبة ,احلكايات 

واحلوار الذي الذي يؤدي إىل عدم متكن املمثل من إدراج احلوار بتسلسل منطقي يصوغ 

وعرض القراب والصاحلني  وظف  2"و غري ذلك,ص والرق,واملوسيقى ,واملأساة ,الضحك 

فيه هذا املفهوم ألنه بصدد مسرحة خرافة مستوحاة من تراث أصيل جللب املتلقي وإشراكه 

متيز فضاء عرض مسرحية القراب والصاحلني بالفراغ حيث وضف فيه يف العرض املسرحي 

اْألخر ليكون أجسام خشبية ثالثية اْألبعاد يصعد عليها املمثلني بني احلني و 

باملتلقي اتصاال ،  تصالمتكنه من اال¤ƢǸǈĐ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǽ®ȂǠǐǧ���ȆǬǴƬŭ¦�¿ƢǸƬǿ©�مركز 

.مباشرا ، ليحققا عملية اإلرسال و اإلستقبال

5ص 06نشأة المسرح المغربي وإسهامات الطيب الصديقي  مجلة األقالم ع :محمد خراف 1
6ص م س :محمد خراف 2
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Ǵǟ�ƾǸƬǟ¦���ƨȈƦǌŬ¦�©ƢǸǈĐ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ���ǾƫƢȈƷǂǈǷ�ǶǜǠǷ�Ŀ�Ʋȇǂǯ�ƢȀȈ لتخدم  هاوظفو

 .  متفرجللو ليظهر أيضا بوضوح تام ,حي ملسر و تسهل عليه خطابه ا,حركة املمثل 

فه مع اخلشبة يلقد سعى كاكي جاهد لتجاور املفهوم التقليدي للفضاء وحاول تكي

إن املفهوم التقليدي يف الفضاء "عليه بوعالم مباركي  وهذا ما أكد املسرحية املعاصرة

تمثيل ما قبل املسرحية نيات الظاب ، وتقبية املأثر الريفية وأيضا شكل اخليف أغل )احللقة(

لقد حاول كاكي  1"حتويلها  قد استعيدت ، و كيفت مع خشبة املسرحية املعاصرة اليت

توظيف هذا النوع من الفضاء احللقوي مع ما أصبحت عليه خشبة املسارح املعاصرة ، هلذا 

مه النوع وتقسي فارغة فإختيار املخرج هلذا كونت جنده فضاء عرضه يتسم بالبساطة و تكاد

اليت ختدم دور املمثل جعلته يعتمد على  موضبط حركته نيللخشبة وتوزيعه اْألدوار للممثل

كان ألخر بسهولة، ومرونة فضاء رحب ،فارغ ليسهل احلركة داخلية، ويتنقل املمثل من م

انفجار الفضاء املسرحي ذي تقليد أورويب "ستعمال كان متعمدا وهذا ليجعل من وهذا اإل

تعبري أفرزته حياة ريفية جزائرية ألن هذا الشعب كان دائما زراعي الطابع  ،يف خدمة الشكل

�ǾƬǧƢǬƯ�ǞǸƬĐ�̈®ȏȂǳ¦�Ȅǘǟ¢� فكاكي كان واعيا بثقافة مجهوره احملدود، وحاول 1" يةلفالحا

)مستغانم، الجزائر(2006سنة  06يرية ، مجلة حوليات التراث العدد بوعالم مباركي، لغة المسرح الجزائري بين الهوية و الغ1

55ص 
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تبسيط كل مايعرض أمامه، كونه شعبا ترعرع يف بيئة ريفية هلذا استغين عن توظيف األثاث 

تلقي، حيث جعل على ميينه وعلى يساره ملولد ازدحام وشتات مسرف لكي ال ي بشكل 

خشية مل يكن توظيفها اعتباطيا بل  تتفصل بينهما مثلثاشجرتني مصنوعتني من اخلشب 

ǾƥƢǘƻ�ȆǬǴȇ�ǾǴǠƳÂ�ǲưǸŭ¦�Ǟǧ°�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬǳ وترى الباحثة ، ضح او  و ىبصوت أعل يرحسامل

ى فضاء فارغ يساعد املمثل على احلركة وردن كريح اعتمد يف معظم مسرحياته علغأن ادوارد 

يف خدمة شكل "تقنيات الفضاء الغريب ما جعل  يوظف  ,بل خيدمهوال يشكل عائقة له،

تعبريي أفرزته التقاليد الشعبية بواسطة أسلوب يتماشى، ومضمون الرسالة ومتلقيها حمققا 

تكمن أمهيتها يف مرحة ، بواسطة أمثال حديثة عريقةرية، بذلك معادلة هامة ملزجه تقاليد شع

 يد الشعبية ولكن يف خشية مسرحيةلقد عمل كاكي إىل مسرحة التقال 2"التقاليد الشعبية

معاصرة ، و هذا ليخلق توازن عند مزجه التقاليد القدمية ، بأسلوب حديث ، ليفهمها 

.املتلقي ، و تصله على أكمل وجه

جعلها مجالية،  انات احلركية، مولدالتكوي حكن العرض املسرحي بقدرته على حتديد مالممت

  .    تطلبات العرض املسرحي هينة ملتكون ر 

2014-10-29اطلع عليه يوم  07/05/2010مخلوف  بوكروج ، المسرح الجزائري بين الخصوصية و العالمية بتاريخ 2

www.startimes.com/f.aspx?tعلى الرابط 
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فالفضاء املتحقق يف عرض القراب و الصاحلني عبارة عن جتسيد لألحداث ،و األفعال، و 

لك صورة معربة مفصحة خمتلف املواقف اليت تصاحب املمثل حبركاته على اخلشبة حمققا بذ

. تعيشها الشخصيات بتنوعها جتماعية اليت اإلعن احلالة 

املتجسد من . فاملنظر املعروض جاء مساندا و خادما للعرض و خلق احساس لدى املتلقى "

املتعاطفة إىل حد االندماج من العرض املسرحي فنسمع تفاعل اجلمهور يف بعض  أفكاره

�ƨȈǳƢǠǳ¦�ǶēƢǰƸǓ�Â��ƾǿƢǌŭ¦"1�ǶđȂǴǫ�ń¦�¾ƢǠǧȏ¦�ǽǀǿ�¾ȂǏÂ�ÃƾǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�.

ȏ�©Ƣǧǂǐƫ�ƲƬǼȇ�¦ǀđ�Â ول يف خاطره إرادية تعرب عما جي.  

خرى و هذا الفضاء لة لعمل العناصر السينوغرافيا األسس مجالية مكمأسعى املخرج خللق  

فاملفردات املتنوعة اليت حيملها العرض نابعة من  والعالقات,املقدم كان مثقال بالدالالت 

جاء متوحدا مع  سدو اجل,القادمبل اه املستقاالواقع اليت تعيشه الشخصيات من قلق اجت

عرض املسرحي اليت ال فرداتباقي م طراف ليعمل معȋ¦�ƨǻ±¦ȂƬǷ�ƨǳ®ƢǠǷ�¦ǀđ�ƢǬǳƢƻ� Ƣالفض

و املتجانس بني خمتلف ,لعرض و تدعمها بالعمل املشرتك ساسية لالفكرة األ ةخدمعيها 

  .العناصر الفاعلة يف العرض املسرحي 

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 1
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ضاء من اهم العالقات ترابطا و هذا القدرة املمثل فجتمع من املمثل و ال لعالقة اليتإن ل    

بشغل هذا الفراغ و ملئه حبركاته و تنقالته فوق الفضاء الذي عليه ان خيدم املمثل 

هذا يعين السنوغرافيا تبقى ناقصة و ال يكتمل معناها و ال يتحقق عملها إال إذا .حبركاته

جترى أحداث "ا املمثل، ليكتمل املعىن يف ذهن املتلقي وحدت، وإمتزجت بأفعال و جيسده

مسرحية القراب و الصاحلني يف ساحة قرية بين دحان إذ أن املكان  الذي  اليت تدور فيه 

بسيط  اختزايل اىل نوع ما حيث يصنع من ،1االحداث هي الساحة اليت حتمل ديكور 

ل زمان و مكان فالعرض حاول لك العمل املسرحي ،حيمل صور مشهدية  حية ناطقة صاحلة

تقدمي كما هائال من الدالالت املشحونة و املنسجمة بشكل ثائر مع أداء املمثلني حماولني 

التنقل، و احلركة داخل الفضاء إذ استطاعوا أن يشغلوا مجيع األماكن ، وهذا ناتج عن 

لتتبع كل   واطفهه ، و عــجيعل من املتلقي حاضرا بذهن2"متركزهم اجليد و ظهورهم املنتظم 

من  العرض املسرحي مبجموعةل مح.رية و صغرية تتحرك داخل هذا الفضاء ــكب

والصور املتعددة ، موظفا السينوغرافيا لتخلق مجالية ، مشهدية للعرض املسرحي تارة ,الرموز

و تصعيد الصراع تارة أخرى ، و هذا بتوحد العناصر األخرى من أزياء و إضاءة و 

  .اكسيسوار

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س1
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ا و �Â���Ƣēȏȏƾƥ�±ȂǷǂǳ¦�ȄǴǟē¦ ƢƷ¦الباحثة أن لكريج نفس التوجه إذ اعتمد وترى 

ضه التصوير الرمزي ، فقد سعى من أجل حتميل عرو  هده املسرحية ات لصياغة مشاشار اإل

ن من كريج وكاكي حاوال اخلروج م تقليدي فكل هو واقعي على مالي خلألحداث و الت

سارح املتحررة من قيود التبعية الكالسيكية ،و الواقعية العلبة خللق نوع جديد من املمسرح 

  .اليت الزمت املسرح حلقبة من الزمن

الشعبية غنية بأفكارها و خياهلا اخلصب ، وهي  روياتأن ال" يرى عبد القادر بلقايد و 

�ȄǴǟ�ƪ أساس مسرح ǴǛ�ƢĔƜǧ�ª ¦ŗǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƨǬǴū¦�À¢�ƢŠ�Â���¾¦ȂǬǳ¦�ƨȈǐƼǋ�Â�ƨǬǴū¦

فاحللقة تعرب عن انشغاالت اجلمهور هلذا وظفها   1" صدر إهلام لعرايب الفن الرابعالدوام م

لشكل القدمي للحلقة و كاكي يف عمله املسرحي القراب و الصاحلني حيث متكن من مزج ا

عنها القوال حماوال إخضاعها مع تقنيات املسارح احلديثة ، لتصبح احللقة من أقوى  اليت بعرب

ج حشو مجيع أفكاره و روؤاه داخل ا فبإمكان املخر فإقناعا و استلطاألشكال املسرحية ا

حيائية و هذا للكشف اإلركات احلحلقوي معتمدا على األغاين الشعبية املوسيقية و ضاء ف

  .عن مغزى الذي يهدف إليه العرض املسرحي

صدرت  2014-11-20ف يومية إلكترونة شوهدت يوم كمال الشيرازي ، إهتمام بتحديث المسرح الحلقة في الجزائر إيال1

//:httpعلى الرابط اإللكتروني  05:30على الساعة  2009أغسطس  7بتاريخ 

elaph.com/web/culture/2009
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جمتمع   ة املفرطة يفيبمشكلة الط حتفالية يعاجلهو من العروض اإل :طبيعية العرض المر حي 

سلوب الساخر و هذا النوع األفت فيه املصاحل وباملقابل نالحظ طماع واختلاأل كثرت فيه

.املتلقي عاطفة كثرية تثري ركة  حللعروض حيتاج امن 

رمزي تعبريي فالعرض حيمل يف أحقانه  هو :أسلوب مسرحية القراب والصالحين 

قر والقحط وقلة اإلمكانيات طروحات لنماذج  من الفئات اجلزائرية اليت عانت من الف

ار احلركة املمزوجة باإلشارة التعامل أو باألخرى استحض لتحقيق هذه الرؤية الرمزية وجب

طبيعة اللغة واحلوار املتداول لكاكي قدرة خاصة يف توظيف لغته فلرسالة احياء لتبليغ واإل

مع مسرحتها ال ة حماو يشعبالنابعة عن أصالة وتقاليد جمتمعه وهذا ماجعل يوظف أغاين 

هذه 1....."واش يقولو ذو الناس .......مسعت شيء ناس يقولو "أحداث العرض املسرح 

األغناي أكسبت احلكاية شعبية وحببتها للمتلقي 

لقد أصبحت السمة الغالبة على مسرحيات كاكي "و يقول عن هذا الصدد بوعالم مباركي

�ƾǈĐ¦�°ȂǏ�ń¤�©ȏȏ®�̈ƾǟ�ȄǴǟ�ƨƷȂƬهي إجياد الوسط الفين الذي جيول لغة املأثر املف

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س1
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1"باحلركة والصوت على خشبة املسرح بإقتناعا منه بأن املسرح هدفه العرض بالدرجة األوىل 

.النص كتب ليعرض و يعتمد بالدرجة األوىل على احلركة و الصوت بأن إميانا منه

اقف الشخصيات عتماد على احلركات واإلحياءات و إبراز مو اإل"فكاكي حاول جاهدا     

مبواقف حمكمة على الطريق باستعماله اللغة التعبرية و الدرامية جتمع بني األصالة و املعاصرة 

�ƢǿƾȈǳƢǬƫ�Â�ƢȀƬǳ®Ƣǟ�² °ƾȈǳ�ƨȈƦǠǌǳ¦�¶ƢǇÂȋ¦�ń¤�Ƣđ�ǾƴƬȇ"2 ة مسرحية القراب و غفل

يف الصاحلني لغة شعرية ملحونة ، إعتمدت على الكالم املوزون بالنغمة املوسيقية ،تصب 

  .خدمة احلدث الدرامي

"�śūƢǐǳ¦�ǺǷ�ª ȐƯ�ȄǬǴƫ�̈ŚƦǯ�ĺ°�ƨǼƳ�Â�À¦ȂǓǂǳ¦�ƨǼƳ�Ŀ�̈Śưǯ�ĺ°�©¦°ƢȀǼǳ¦�ǺǷ�°ƢĔ

3��ȆǯƢǯ�Ƣđ�ƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�©¦°¦Ȃū¦�Ǻǟ�¾ƢưǷ�¦ǀǿ�Â" واصلني قدام واحدة املديرة 

  .لعرضالعام لغزى بوضوح امل فهم يلو هادفا لشد انتباه اجلمهور 

ن العودة إىل الرتاث الشعيب أ"اميانا منه بمن الرتاث  ستقاتاللغة العامية امل إىلفلجوء كاكي 

تكسب الكاتب املسرحي لغة أصلية ، لغة ثرية بشراء الفكر الذي يعرب عنه إذا ما استوعب 

51بوعالم مباركي، لغة المسرح الجزائري بين الهوية و الغبرية ، م س ص 1
139ص ن م مباركي، لغة المسرح الجزائري بين الهوية و الغبرية ، م بوعال 2
أنظر مسرحية القراب و الصالحين ، م س3
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، فاللغة 1"عطيات وفجر طاقاته عند ذلك تفجرت لديه مكونات  األفكاراملهذا الكاتب 

ذهن املتلقي فكلما كانت اللغة ني األفكار و الكاتب املسرحي، و هي الوسيط والرابط ب

.، و أكثر إقناعا   فاعليةأقوى داللتها،  ت عربة أصبحم

67، بغداد ص 1979دار الجاحظ  8جواد عبد الستار مهمات المسرح العربي ، مجلة األقالم ، العدد 1
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  :سينوغرافيا عرض مسرحية القراب والصالحين 

  :ياجــــالماك

احلوار جذب إنتباه اجلمهور ، بشىت الوسائل ، باحلركة اجلسدية ، أو ب ومن أولويات املمثل ه

تعد مفتاحا من مفاتيح و نوعيته ماكياجه ، هذه األخرية أوال أو باإلمياءة أو بنمط لباسه 

و إضافة إىل ذلك دور املاكياج يف تقريب ، األبواب لتأدية دور على أكمل وجهاليت تفتح له 

املمثل من شخصيته املراد متثيلها ، فهو بذلك حياول توضيحها و تقدميها للجمهور على 

1.سن صورة أح

و للماكياج دور فعال يف رسم املالمح الشخصية ألنه يقدم املمثل الدعم ، و العون من 

مر ، عال"ليصبح حمددا ملعامل الشخصية  يتعدى هذا. أجل إعطائها صبغة أكثر إقناعا 

 ممثل من أجل إعطاءهعلى دراية بدور كل عليه أن يكون   السينوغرايفاجلنس، الطبقة ، 

  .العرض املسرحي ليسعاد باقي العناصر على خدمة ، ق بدوره يليماكياج 

فإننا جنده يلعب دورا فعاال يف دور اخلشبة  زيد من ثقل املمثل علىتإذا كانت مهمة املاكياج 

على إقناع املتلقي كونه  اكياج املساعدها مكانة املرأة اجلزائرية، ف عن للكشف أداء عويشة

67جواد عبد الستار مهمات المسرح العربي ، م س ،  ص 1
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 اكياج املستغناء عن املساحيق ، أو اإلجتماعي ، فلهذا مت مالئما لسنها و وضعها و اإلكان 

بصبغ وجهها مبساحيق قد تشوهه اذا ما أفرط يف ، ألن طبيعة احلكاية ال تسمح  املكثف

بساطة ، يف الطلة ، و ال هإعطائها هذو ,لقد عمد السينوغراف على اظهارها،إستعماله 

ŭ¦�ǂȇȂǐƫ�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔȋ���ƢȈǟƢǸƬƳ¦�¦ƾǠƥ�ƢȀƦǈƬǯ¦ ملكافحة لكل الظروف ارأة اجلزائرية

  .القاهرة مبا يف ذلك الفقر 

ليتفرد املاكياج ، مريضا مهموما ،  شاحبا رهيأما خبصوص زوجها استطاع املاكياج تصو     

  .بالتعبري عن مواقف عجزت باقي العناصر اإلفصاح عليها 

ناء ،املساحيق اليت فالعرض املسرحي ، مل يعتمد على املاكياج، بشكل مبالغ فيه باستث

  .للفقر و البؤس واحلياة املزرية اوظفت من أجل إظهار الشحوب ،يف وجوه املمثلني ،نظر 

 الشخصيات حتم على مسؤول املكياج تفادي تلطيخ ريومبا أن املمثلني تنطبق عليهم معاي

يت هذا ما دعى إليه كريج أيضا وهو اإلمتناع عن استعمال املساحيق ال و وجوهم باألصباغ

ألن املاكياج يوظف أو باألحرى  لى اخلشبةمن فاعليته ع تلطخ وجه املمثل ،وبذلك تنقص

ة حيعالمة من العالمات املو  كشفيستخدم يف وجوه املثلني ليس من أجل الزينة بل لي

إيصال فكرة  هل جيعل منه عنصرا حساسا إذ عليمثإن التصاق املاكياج بوجه امل، املعربة

  .وموقف ما بدون لغة
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يرتديه، أو يقوم به ،يكون مكشوفا هلذا نظار اجلمهور ،فكل شيءأفاملثل يبقى حتت 

  .املتلقي

جب على مصمم املكياج أن يكون حريصا  يف التعامل مع هذا العنصر احلساس، و لذلك و 

و إلدوارد  املمثل و بذلك تنقص قدرته فاعلية على اخلشبة هيؤدي إىل تشوي قد أأي خط

لتوجه فهو ضد املصميمني الذين يلطخون وجوه املمثلني باألصباغ و غوردن كريج نفس ا

�ǾƬǤǳ�Ǻǟ�¬Ƣǐǧȍ¦�Ŀ�ǲưǸŭ¦�ƾǟƢǈƫ�ȏ�Â�ƨȈƟƢŻȍ¦�ǶǿŚƥƢǠƬǳ�ǾȇȂǌƫ�ǽǂǜǻ�Ŀ�ƢĔȋ�ǪȈƷƢǈŭ¦

.الباطنية



.)يـلكاك(ي منهج إدوارد غوردن كريج في عرض مسرحية القراب و الصالحينــتجل:   لفصل الثالثا

240

  :اء ـــــاألزي

ة مبالبس الصاحلني ، نرى أن الشخصيات مكسو عند مشاهدة عرض مسرحية القراب و 

تأويالت و ,خصوصيتها التعبريية و الرمزية و اليت اكتسبت قراءات و هلا داللتها ،  بسيطة

ض و ـــمتعددة ، و هلذا قدم لنا مالبس بألوان صاحبتها بشكل ملفت لإلنتباه هي األبي

  .األسود 

يف  جتماعية اليت حتملها الشخصيات ، فاللون األسودانتقاء اللون نابع عن الثقافة اإلف

لحزن بينما اللون األبيض يف الصني رمز للحزن ، و يف مسرحية القراب و لهو رمز متعقداتنا 

الصاحلني تتأكد القيمة الداللية النفسية للباس ، و مكمالته عندما يرتدي الكل سراويل 

باستثناء عويشة و زوجها ، و قدور و األولياء الصاحلني هذه السراويل اختذت لونني األبيض 

لبس ثالث شخصيات سروال مع قميص و حذاء أبيض بينما الثالث أو األسود فاملخرج 

  .الشخصيات األخرى تلبس نفس اللباس و لكن بلون أسود 

نسان الطيب ، و الذي يرتدون األبيض تعبريا عن باطن اإلو ترى الباحثة أن املمثلني الذين 

عبري عن طمع االنسان هم ت,يدعو إىل فعل اخلري ، بينما املمثلني الذين يرتدون اللون األسود

 لقد حاول كاكي صياغة األزياء،  ن أجل خدمة مصاحله على حساب غريه، الذي يسعى م

�Â��ƢĔ¦Ȃǳ¢���ƢȀǬȈǓ�Â�ƢȀǟƢǈƫ¦���ƢȀǓǂǟ�Â�ƢŮȂǘƥ�ǆ هشة ألنمع البيئة املعا ƥȐŭ¦�Ŀ�ƾƳÂ
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ية و نوعية ، قماشها دورا فعاال يف انتاج خمتلف الدالالت و الرموز و هذا لتعرية الشخص

ن و درديعند بداية العرض ودخول املمثلني الكشف عن حالتها االجتماعية و النفسية ، ف

السواد و البيضاء  األغنية الشعبية مل يكتف مصمم األزياء باملالبس فقط ليشمل األحذية

إىل توظيف  ةاليت ترمز إىل التناقص اليت تعيشه الشخصيات جراء القحط و الزمان اضاف

 األعلى أما يف هإلنفعال ،الغضب، والثورة وقد جعلا األبيض الذي هو رمزاللون األمحر و 

غابت بسبب  ذيال السالمو ,ىل الطبية إبيض الذي يرمز اللون األالسروال فقد إختار 

  .العصبية  ة املعيش واقع من لسؤم الغضب وا

  :رابـــــسليمان الق

إن 1"وان األبيض و األسود صمم له بنطلون أسود قصري وقميص أصفر وقبعة ممزوجة بأل"

ثل مماختيار كاكي هلذه األلوان مل يكن إعتباطيا، بل وظف عن دراية ودراسة لطبيعية كل 

حتيل أنه ممثل بسيط كادح يسعى من أجل كسب لقمة العيش من خالل  ه،فمالبس هودور 

األبيض  سود ، على العرض له غاية ومفهوم فاللوناألو ,إن سيطرة اللون األبيض  .للماء هبيع

1"سوداوية احلياة املعاشةو ,يدل على النقاء واخلري واألسود يدل على الشر 

مسرحية القراب والصالحين أنظر عرض 1
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  :شــــالدروي

  .بسه قبعة محراء ألالدرويش كما  اعتمد كاكي على اللون األخضر الرمادي يف مالبس

ليت تغطي ا ون حمايد أما عن القبعة احلمراءفداللة اللون الرمادي بشبه لون الرصاص وهو ل

ƪغضبه  ري عن عماهي إال تغرأسه  ƥƢǣ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǬǴǫÂ  فيه النية والطبية وحلت

 للمتلقي حملها اخلداع التالعب فجمع كاكي هلذه األلوان على شخصية الدرويش ليكشف

�ƨǴȈū¦�ǾȈǴǟ�ƪيادية صاحلة حطيبة أنه شخصية  ǤǗ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�̈ǂƟƢƯ.

  :ا ـــــعويشة وزوجه

 حتت صفر، كما ترتدياألسود، و األمن  كل بلون أمحر، بألوان تتخللهترتدي لباسا رثا 

هذا التمازج يف ،تضع شاال فوق رأسها بنفس اللون  عبائتها،مالبس بلون رمادي، كما

ها ،من اخلطر تتعبري عن املرأة اجلزائرية املناضلة اليت تسعى حلماية عائلإال األلوان ماهو 

جعلتها تتخذ موقفا حمايدا ثائر على االوضاع  فهي جتمع  اخلارجي فاحلالة املعيشية السيئة

أما ، طارئ  مرأن تتعايش مع كل أعن املرأة اجلزائرية اليت حتاول خمتلف املواقف اليت تعرب 

دل الغرية ،وتقلب املزاج تزرق تكاد تتمزق فوقه فداللة اللون األزوجها يرتدي عباءة صفراء 

  .ليها   إزوجته ومن احلالة اليت وصلوا  منلذا جند زوج عويشة دائم الشكوى 
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جاء زي حليمة ممزوج بني اللونني األبيض واألصفر كما نعرف أن اللون   :حليمة  العمياء 

األبيض داللة على النقاء والطيبة أما اللون األصفر هو لون الشمس أي لون النور والتجديد 

لصدفة وإمنا أراد أن يفصح عما فتوظيف مثل هذه األلوان يف أزياء حليمة مل يكن مبحظ ا

حتمله هذه الشخصية من معاين فهذه األلوان حتيلنا إىل أن حليمة هي رمز للطيبة اليت 

نورا ومتحو كل الظلمات اليت تسبب فيها الفقر فحليمة هي مستقبل هذه ستمنح القرية 

  .القرية لتنهض من جديد لذلك محل زيها هذين اللونني 

رتدى عباءة رمادية اللون وكما أسلفنا الذكر أن داللة اللون الرمادي هو إ :ي ـــــقدور العالم

 إنعدامه يف مسرحية هودور حمتشم ،حيادي، فوجوده أو العرضقدور يف فدور لون حيادي 

.العرض ال ينقص من تصعيد الصراع

األبيض ون لل هو اللون األبيض واملتفق عليه أنإرتدو أزياء أحادية اللون  :األولياء الثالثة

داللة ومعىن فهو مرتبط بالنظافة والنقاء، وحب اخلري، ويدل أيضا على السعادة ،والفرح 

يت بيض والارتداءهم للربانيس ذات اللون األ وهذا اللون كان يشمل شعار رجال كما نالحظ

 ية هداف اخلريية وهي صورة من العادات والتقاليد اجلزائر تعرب عن تشابه يف املبادئ واأل

 فوقدلول اللون األبيض ،فتممعرفة  لمن خالعية و دينية راقية، إجتما ديه له مكانةفمرت

إذ وضفه يف املالبس األولياء الصاحلني  ، كان تفوقا صائبا مع هذا اللون   هكاكي يف تعامل
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عة ، و تنحصر مهمتهم يف نشر السالم ، و الفرح والسعادة يفهم الدينية الر تليعكس لنا مكان

، و  فسادمي اإلعوجاج يف جمتمع ساد فيه الاد و تقو ـاس ، حماولني الوعظ واإلرشيف قلوب الن

  .يف املسرحية  عليه وهذا ما عمل

تلعب دورا يف حتديد دورا ما، لصفته متوارثا من " إن فهم كاكي لدور املالبس و اليت يراها 

ي مما يتنبأ يف دورها خمزون الشخصيات املسرحية ، و اليت تتسم بأدوار معينة يف تاريخ املسرح

الذاكرة إىل صورة بدرويش تعود الالبس سليمان القراب ، و فم 1"العمل الدرامي اجلديد

القوال اليت عرفته األسواق اجلزائرية أما القوال ،و احلكوايت فقد صمم له طاقم معاصر ألنه 

.بصدد سرد جمريات احلكاية ، و هلذا عليه اإلرتداء مالبس توافق عصره

:ي صافال

أختري له برنوس وقبعة باللون األمحر وهذا األخري له داللة خاصة ويكشف ويعرب عن مرتديه 

فالربنوس حييل إىل الرقي واملكانة اإلجتماعية اهلامة فهو من األزياء التقليدية اجلزائرية وسبب 

ضب من هذا إختيار هذا اللون الذي تراه الباحثة مالئما ألنه يعرب عن الثورة واإلنتفاضة والغ

  .الواقع املرير

181القاهرة  ص  2006رضا غالب الممثل و الدور المسرحي ، أكادمية الفنون الطبعة األولى 1
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¦ƢƬŻ�ǺǰǳÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǠȈǧǂǳ¦�ƨƦƫǂŭ±�حييل إىل الذي  برنوس بين  القايد إرتدى :  القايد 

يف التعامل مع سكان ,وعباءة برتقالية اليت تكشف عن قسوته  واخلبث الدناءة والقذارة ب

  وروحه عقله  أما العمامة الصفراء القامتة حتيل إىل اإلحنطاط الذي يغلفالقرية  

فصل له برنوس وعمامة  بلون أصفر داكن وحلية سوداء  فهو رمز عن الشخصية  : المفتي

  الدينية اخلبيثة اليت تستغل الدين خلدمة مصاحلها الدنيئة 

مجع زيه اللون البين واألمحر ليكشف عن مدى لؤم هذه الشخصية وشرها فهو  :القاضي

  م فهو يستخدم القانون ليجرب الناس لالذعان له منوذج عن احلكم املتسلط واجلور والظل

كان زيها مرتبا الئقا ومعربا  وهي مثال حي عن املرأة اجلزائرية املتحررة اليت جتاوزت : مريم 

, املفهوم التقليدي هلذا أراد كاكي أن حيمل زيها اللون األخضر الذي يعرب عن التجديد 

  واألمل, على التفاؤل فهو لون الطبيعة الذي يبعث ,والثقة بالنفس 

وهو منوذج للشباب ,يصغي لكالم الناس  ضعيف زيه حييل على أنه شخص مرتدد :عمار

  املرتدد الذي يأخذ بكالم الناس أكثر من أخذه  للحقائق 

ا يف أجزاء فعنصر األزياء جاء داعما ، ومكمال للعناصر السينوغرافيا و منسجما ، و متداعم

ها  ترب قة واحلذر يعكاكي على األزياء امللونة اليت تعتمد على الدعتماد  إالعناصر األخرى ، و 
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كريج من أصعب األزياء ، اليت على املصمم مراعتها ، و التعامل معها حبذر ألن أي لون 

  .خاطئ يؤدي إىل فهم ال يعرب عن رؤية املخرج 

وعيتها تعرب لتشابه يف نأن توظيف كاكي ملثل هذه املالبس، اليت تتسم با ةو ترى الباحث   

العيش الكرمي، فلكل واحد حقه فأن حيلم بغد أفضل ، و ,قوقه احلعن مدى تشابه اإلنسان ب

شاكله ملوراء إجياد بديل و حلول  ابط ، سعيخمتنفس هلذا القلق الناجم عن الت يبحث عن

  .املعقدة

  :اتــــأهمية اإلكسسوار والملحق

قل تلحقات ال إن مهمة االكسيسوار و املاملالبس خمتلف الدالالت و الرموز ف جنتمثلما ت

وص، فهي تكشف عن العمر فهي هلا دور فاعال يف إعطاء تعريف لشخ مكانة على املالبس

......زادت االكسسوارات القربة ، الكؤوس، السبحة ، الشموع، العصا ، اجلرس،و املهنة 

على موضوع الطيبة  بعة عن الوعي لتجسيد صورة قائمةنا تشار إن قوة املعىن ، من خالل م

.،القلق ، الفساد ، الذي جنم عن القحط و الزمان ، الذي أصاب قرية بين دحان 

خلفات اليت نتجت عن املشتات  العرض املقدم، القراب و الصاحلني ، و هي حماولة للم

  .الطبية
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من  بة املصنوعةد القر و عند التمعن يف الدالالت اليت حتملها االكسسوارات على انفراد جن 

  .جلد املعز

  -القراب–و الكؤوس النحاسية تدل على أن حاملها ميتهن مهنة بائع املاء أو الساقي     

راب ليصنع مع حواراته الغنائية نغمة الق هو نالحظ أيضا مالزمة اجلرس له و الذي يستخدم

  .ناس القرية بوجوده  علنطفه اجلمهور ، و كان يستخدمه ليوسيقية ليستلم

 على أن  مستخدمييها من رجال الدين الذين خيشون ريال تعتبإلسبحة فهي أما خبصوص ا

ونلمس يف هذا العمل املسرحي إستخدام السبحة من طرف شخصني  اهللا و يسعون خلدمته

�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¤�ňƢƬǳ¦�ƢǷ¢�ǂǯǀǳ¦Â�ƶȈƦǈƬǴǳ�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ�Äǀǳ¦�śūƢǐǳ¦� ƢȈǳÂȌǳ¦�¾Âȋ¦�Ǻȇ®ƢǔƬǷ

��ǶȀƬǨǗƢǟ�̈°ƢưƬǇ¦Â�ǶȀƬǬƯ�Ƥمن طرف املفيت الذي خيدع الناس  ǈǰǳ�ƢȀǴǸǠƬǈȇÂ�Ƣđ.

لداللة على املكان الذي تدور ل ظفبل و  طجامدا فق اشيب مل يكن اكسسوار و املقعد اخل

فهو ، ل هذا الكرسي للجلوس و االنتظار تغشهو الساحة العامة ، كما اأال و فيه األحداث 

تخدام الشموع اكسب اخلشبة أما اس،اليت تفصل بني احلاضر و املستقبلمبثابة نقطة 

كسسوارية السابقة لعام بشاعرية منسجمة فالعناصر اإل املسرحية مجالية و دفئ دعم اجلو ا

 يريية عا وحدات داللية تكله ..... نحاسية ، السبحة و العصىالذكر القربة ، الكؤوس ال

 هلى تأدية دور الشخوص ع، و تساعد لإلحبار يف عامل اخليال ذهن و خميلة املتلقي أثرت يف 
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ǂǈǷ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ¬�" خلدمة اهلدف األعلى للعمل املسرحي فبذلك تصبح وحدة االكسسوار 

ال معىن هلا إال يف حدود معناها يف واقعها احليايت ، و لكن يف دخوهلا على نظم عالمايت 

" ريةأخرى فوق املنصة ، خاصة بالزي أو حبركة املمثل و طبيعة أدائه ممكن أن حتمل مبعاين كث

1

جتاوزت كما كان إستعمال الطاولة يف منزل حليمة العمياء مل يقتصر على محلها للطعام وإمنا 

طاولة لإلجتماع والتشاور هذه الطاولة ساعدت حليمة العمياء يف التحاور مع األولياء ذلك

�Ƕē¦Ȃǟƾƥ�½Őǳ¦Â , ولتشهد أيضا على كرم وجود هذه املرأة الطيبة  

.، و القربة ، هلا داللتها يف معاين احلياة اليومية فالعصا ، و السبحة

���ƢȀǨȈǛȂƫ�Ƥ ǈƷ�Ǧ ǴƬţ�¬ǂǈŭ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬȈŷ¢�Ǻǰǳ�Â�ÄÂƾƦǳ¦�Â���ȆǨȇǂǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�¿±Ȑƫ�ƢĔȋ

و كيفية التعامل معها يكسبها الرؤى ، و تأويالت مغايرة عما اعتداها املتلقي يف حياته 

  .العادية 

تعبا ، مثقال باهلموم ، فهما مثال عن الطبقة  صاهحيمل ععمى و زوجها األ,و هيئة عويشة 

عندما يركز على العصا ، و  الكادحة، فحمل العصا دليل قاطع على أنه أعمى ، ألن املتلقي

175رضا غالب ، الممثل و الدور المسرحي ، م س ص 1
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تعامل معها يدرك بأن الشخصية عمياء، هلذا عني املتلقي تكون مشدودة على كيف 

  . إستعمالية اكثر منها داللة تعبرييةهلامضمون العصا اليت أصبحت 

ه ذابع من احلياة اليومية املعاشة ، إنتقاء مثل هناملسرحي يعاجل موضوعا إجتماعيا  فالعرض

كل الواقع عاىن من القحط، و الزمان جعل اليت تكشف عن مشكلة الطيبة يف  املواضيع

  .كسب لقمة العيش ليسعى إىل طرق ملتوية 

ي وحدة إكسسوارية تغريت حسب تناوهلا فالعصا اليت حيملها األعمى وقدور العاملي ، ه"

عند األعمى دليل على الكيد والتعب و عن متناوهلا يستعملها لكي ترشده ، و تكون دليله 

  .يف الطريق

أزعجه ، و  الذي ديد ، و أراد ضرب سليمان القراب عند قدور العاملي ، استعملها للته

من أداة إىل وحدة هلا دور فعال يف  ��ȂƸƬƫ�¦ǀđ�Ȇǿ�Â¾1"ركض وراءه بعصاه فزه ، ــاستف

  .العرض املسرحي

كسسوار الذي اإل جتماعية بإكسسوارات أن له ثقافة تارخيية و هلذا وجب على املصمم ا 

على  ربوضوع الذي يعاجله النص ، ألنه جم، و امل الزمنية يالئم كل شخصية و يراعي احلقبة

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س 1
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 حبجج أكثر توافقا ، و انسجاما ، و مراعاة الزمان و املكان ، حىت يكون العرض املقدم

  .وضوع عرض املسرحيمق و ـــتوافتمعاين و دالالت  أقوى و

ا حتمله كل شخصية من مبحضور التدريبات و الربوفات ليتعرف عن قرب  السينوغراف علي

  .هدور متطلباته  و مثلاملإسقاطها  على تمكن من يمواقف ، لو معاين 

ما سعت  ت، وحدة داللية ، مهمة ، يف تكمل نياكسسوار عرض القراب و الصاحلمنح 

، متنوعة  إشارات���Â���©ȏȏ®�ƢǼǳ�ȆǘǠƫ�ƢĔȋيف العرض  ايصاهلا افردات السينوغرافيباقي م

  .مواقفه  نفصاح عاإلملمثل على ا، سامهت يف مساعدة 

اليت  اتكسسوار اإل متنوعة من  اأمناطو كما هائال   من تبين  فعرض القراب و الصاحلني متكن 

�ȆǬǴƬŭ¦�śǟ�©ǀƻ¢�ƢĔȋ�̈®ƾǠƬǷ�©ƢƷÂǂǗ�ǪǴƻ�ǺǷ�ƪ ǼǰŤ تصور ، و بناء مفاهيم إىل

و غف املزيد ، و يتتبع األحداث بش، و جعلت منه ينتظر االيمج اتشبع هكسبتأخيالية ، 

.خلق من هذا التنوع ، لغة تقرأ بتأويالت كثرية 

�ǶȀǈƫ�ƢĔȋ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ǞȈǸجلاحملرك  فوحدة االكسسوار ، هي القلب النابض للسينوغرافيا ، و

لقد دعم كاكي عمله ، و الذي حيمل مفهوم الطيبة ، مبجموعة ،احلدث الدرامي ديف تصعي

واالكسسوار كان حاضرا  .لذي يهدف إىل الكمالامن املقومات و الدعائم لبناء عرضه 

عنها اإلبالغ  جبميع مقوماته ، فنجده يفسر ، و يبلغ ،و يوضح أفعال تعجز اللغة املنطوقة
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فال ميكن جتاهل دور .فهو جاء ليكمل ما تسعى إليه الشخصية من مواقف و أفعال 

 ية لكي يكسب العرضري االكسسوار يف عرض القراب و الصاحلني ألنه قام بوظيفة رمزية تعب

ر اخلشبة اإعتببو جيعل املتلقي بإتصال مباشر مع كل ما يعرض أمامه ، , مصداقية أكثر

شبة له اخلاء يكشف عن كل احلقائق و املواقف و كل شيء موضوع على املسرحية فض

ار أي مادة ، فسلتعامل مع كل عنصر و ال جيب إستهلذا جيب احلذر يف ا ه ، و معنيهــداللت

.بل الكل وظف يف خدمة ، اهلدف الذي يسعى إليه العرض املسرحي

:بوصفها الكاشفة عن مفردات السينوغرافيااءة ــــاإلض

ضاءة جزء ال يتجزأ من مفردات السينوغرافيا ، الباحثة عن خلق مجالية يف العرض اإل

  .مفهوم اإلضاءة و اإلنارة بنب املسرحي فكثري ما خيتلط 

1"و ذلك باستخدام الضوء االصطناعي توجيه ضوء خاص على مكان نعية، هي"اإلضاءة 

2"إزالة الظالم عن مكان ما "أما فيما خيص اإلناءة هي 

08د ط ص  1975ة الفنون الجميلة بغداد محمد حامد علي اإلضاءة المسرحية ، مطبعة الشعب ، أكادمي1

08محمد حامد علي اإلضاءة المسرحية ، م ن ص 2
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ة تشمل مجيع املكونات املسرح من احلاالت نار ذين التفسريين أن اإلفيتبني لنا من خالل ه

املتفرجني ، و خشبة املسرح ، أما اإلضاءة فهي خمصصة للمكان الذي تدور فيه األحداث 

   -اخلشبة–املسرحي 

و لإلضاءة فضل كبري يف الكشف عن مفردات السينوغرافيا من ديكور ،و أزياء ، و هذا 

  .ن ععة كل كبرية و صغرية برتكيز و متلتظهر بشكل جيد للمتلقي ليتمكن من متاب

وء و اللون، و ــدرجة  الضيف التعامل مع  تقين اإلضاءة أن يكون متفطنا و حريصاو على    

بإمكان اإلضاءة حتديد اجلو العام للعرض املسرحي ،  مشهد حسب متطلبات كلهاذ 

سي املوقف املسرحي ، و تعد متفرج تلقائيا له دون تصنع مبعىن املناخ النف" تسعى إىل خلقو 

1" جتاوب مع املوقف أين

ة متيل إىل العتمة لكن سرعان تفخاعتماد على إضاءة اإلو يف مسرحة القراب و الصاحلني مت 

إدراك ,متأت عن دراية  تقين اإلضاءة بالشموع  نةعاتما تبدأ بالبزور مع ظهور املمثلني و اس

العرض الذي أكسب �ƞǧ¦ƾǳ¦�ȂŪ¦�ǞǼǏ�ȄǴǟ�Ƣǔȇ¢�Ƣēȏȏ®�Â���ƨȈǼȇǄƬال,ها اجلمالية لوظيفت

  .مستحبة للعني  املسرحي شاعرية

85رضا غالب ، الممثل و الدور المسرحي، ص 1
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Ȃǫ�Ŀ�̈°Ƣǻȍ¦�ȆǴš¾� دو عن �ǞǷ�Ƣēȏȏ®�Â�§ ¦ǂǬǳ¦�ÀƢǸȈǴǇ�ǞǷ�śūƢǐǳ¦� ƢȈǳÂ¢�ǚǨǳ�°Ȃǐƫ

  . هذا دليل على حلول الظالم1شوفنا وين نرقدو و ناكلو شويا "أحد األولياء 

عتماد فيها على سرحي جاءت يف معظمها شاملة مت اإلاصة بالعرض املاخلفاإلضاءة     

قد فكرت أن أذكر لك عنها شيء من منافع : "األضواء الصناعية اليت عرب عنها كريج قائال 

األضواء الصناعية و لكن تستطيع أن تطبق ما ذكرته لك عن املناظر و األزياء ، على هذا 

فإنك سرعان ما تكشف لنفسك طريق استعمال ..... الفن املسرحي  وعر الفزع من ف

، إن قدرة األضواء الصناعية يف 2" األضواء الصناعية اليت تتيح لنا وسائلها يف املسرح

بعض امللفوظات تدل كما .الكشف عن املناظر و األزياء ، و هلا القدرة على تغيري و اإلحياء

ة يشي و معاشي و العــما طقتش على فراش: "ملي على حلول الظالم يف كالم قدور العا

  .دال الظالم لسرته و حماولة أهل القرية استسالم للنومهذا احلوار دليل على است 3" عيان

هو اللون األبيض الذي يعدمن أكثر األلوان استحسانا يف عني املتلقي ،  دو اللون السائ"

  .هول¦Đستقبل امل  املفهو يرمز إىل ع 1"فهو حيمل دالالت و معاين كثرية 

أنظر عرض المسرحية القراب و الصالحين ، م س1
76إدوارد غوردن كريج ، في الفن المسرحي ، م س ص 2
م س أنظر عرض المسرحية القراب و الصالحين ،3
أنظر عرض المسرحية القراب و الصالحين ، م ن1
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و اإلضاءة يف معظمها جاءت خالقة ، و مكملة للعناصر السينوغرافيا و تعمل معا بوترية 

لتعرف على أجزاء ومفردات ل راء العرض من جهة وتكمني املتلقيواحدة متناسقة إلث

  .سينوغرافيا ال

غوردن كريج حيث  وهذا نفس ما دعلى إليه إدوار األمامية اإلضاءةمن لقد ختلص املخرج  

ها أكثر استغناء عنها ، و حذفها من مجيع أعماله و عروضه املسرحية معتربا إيإلقام با

لعرض تثري ا اليتعرض إفتقر إىل انتقاالت ضوئية ترى الباحثة أن ال، للممثل ازعاجاملصاردرإ

و كان  عد من أكثر العناصر بناءا على إيقاع العرض املسرحيياملسرحي ، بتنوع بصري الذي 

للمخرج عدة خيارات ، يف التعامل مع هذا العنصر التقين إذ بإمكانه إعتماد على مساقط 

املساقط يكسب رموزا تساهم يف حتقيقها  هابك هذتش اإلضاءة العلوية على املمثل ألن

فلو  ة و اللون ، و اليت تسعى خلدمة كل إنفعال تقوم به الشخصية من أفعال ومواقفـــلغال

رصد مجيع االنفعاالت النفسية، للممثل و هذا من  ملتلقيااملساقط لتمكن وضفت هذه 

  .لتضعه يعيش اجلو الذي تعيش فيه كل شخصية 

  .سرار املكان مربزة بذلك الزمانالقراب والصاحلني جاءت كاشفة ألإضاءة عرض مسرحية ف
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ة اجلمالية ، و مقيالو على املمثل أن يدعم باإلضاءة املالئمة هذا ليتمكن من طرح و إفراز 

النفسية اليت تواكب األحداث و تغريات العمل املسرحي الذي خياطب  الكشف عن املالمح

  .عيون و عقول اجلمهور 

  : الديكور

املكان الذي تدور فيه األحداث حياول  الكشف عن يسعى الديكور يف أي عرض مسرحي ،

ما كان الديكور إحيائيا و ربطه باألحداث فكليداخل خميلته و  هصور يتلمساعدة املتلقي 

مصمم الديكور حاله حال مصمم ،  دقيق كلما كانت درجة إقناعه قويةموظفا بشكل 

ناظر معيا وراء خلق ادراية بالفكرة اليت يعاجلها العرض سعلى السينوغرافيا عليه أن يكون 

ƥ�Ǿƫ¦°Ȃǐƫ�Â���ǎ من خاللدالالت املخرج ،تعرب عن رؤى و  Ǽǳ¦�ƨŪƢǠǷƢǸǈĐ¦�¾ƢǰǋƘ ت

  .سموعة ملموسة كانت أم ماملرئية 

حداث أخشبة ذات ديكور ثابت حيث جتري ر املخرج حممد بن حممد من القد اخت"

لعامل اخليايل ،  ل هسرحية القراب و الصاحلني مبنظر ثابت طوال العرض املسرحي فرتمز حدودم

Ƭƻ¤�°Ȃǰȇƾǳ¦�ÀƢǰǧ�ǾƬȇƢĔ�ŕƷ�µ ǂǠǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ŚǤƬƫ�Ń�µ ǂǠǳ¦�ƨƦǌƻ�À¢�ƢǸǯ زاليا يفتقر

ساطة تامة ، و بعيدا  ها العالمات و الرموز حبيث فيه بللمبالغة و اإلصرار فهو بؤرة تنبثق من
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كل البعد عن التعقيد ، واإلصراف والتضخيم اليت جتذب انظار املتلقني ، و تشتت بذلك 

1"من تركيزه و جتعله يفوت ما يدور خبشبة العرض

رغم قلة مكوناته ألنه استطاع   اتسم بالرمزية التعبرييةالقراب و الصاحلني ةفديكور مسرحي" 

الذي تؤدى فيه شخصيات خمتلف ورة  املكان الفراغ بتناسق مقبول ، استطاع بلأل م

2"املواقف

 ,كانمعلى صياغة  ا بل لقدرتهعشوائيتعامال مل يكن التعامل مع هذا النوع من الديكورات 

لفية زرقاء متيل إىل اللون الرمادي خب شجرتني هلذا اكتفى املخرج بوضع" العرض  زمانو 

مساء رمادية أي ب الشمس يف و ر غتدل على ذات اللون األصفر الداكن تتوسطها دائرة 

ل إىل يحي جو لطيفبداية حلول الظالم و لتأكيد هذه الفكرة قام بتوظيف مشوع خللق 

لراحة فهو اكتسب ، استعمل ل3"جند مقعدا هة اليسرى من خشبة اجلحلول الظالم، وعلى 

و ,ادـــه حياة مليئة بالفسو وحدة داللية معربة ألنه مبثابة نقطة التوقف هلذا العامل الذي تكس

نتظار سليمان القراب ليأتيه بالرد فهو مل يكن جمرد كرسي الولياء الصاحلني إلالطمع استغله ا

املستقبل فقط بل محل تأويالت و رؤى  متعددة ، بل هو نقطة تفصل بني احلاضر و 

أنظر عرض المسرحية القراب و الصالحين ، م س1
أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س2
أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س3
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���©ƢǷȐǟ�Â�¦±ȂǷ°�±¦ǂǧ¦�Â�ǪǴƻ�ǲƳ¢�ǺǷ�ȄǠǈȇ�ƨȇ®ƢǷǂǳ¦�ƨȈǨǴŬƢƥ�°Ȃǰȇƾǳ¦�¦ǀǿ���¾ȂȀĐ¦

 و,خمتلف الشفرات  زر فالبؤرة اليت ت ا ميكننا اعتبارهتصاحب و تساند املمثل حبركاته ، و هلذ

كيفية "بإنتظام ال يعمل مع املمثل بشكل مباشر ويدعم حركاته املوزعة  هالدالالت ألن

سينوغرافيا على إبرازها  المفردات  نيليخلق لنا مجاليات تع" و اجللوس الدخول و الوقوف

اطف تتفاوت بتنوع عقليات هو مجيل من عو ملا كما هلا دور يف التحكم يف مدى استجابتنا 

فالديكور الذي اختاره املخرح ال تكتمل شروطه اجلمالية اإلحيائية إال من خالل ، اجلمهور

ما نراه يف عرض مسرحية القراب و الصاحلني مثال سليمان القراب هو الذي  املمثل و هذا

ور فتعامله مع هذه القطع الديكورية أعطاها ـ بل كحرك القيم اجلمالية ، املتكاملة يف الدي

ليها برتكيز دقيق و جلوس األولياء إتفز املتلقي لإلندماج ، و النظر اكسبها قيمة مجالية تس

سي ، أخرجه من مجادة ،كمادة وضعت للتزيني بل أصبح للراحة و الصاحلني على الكر 

.االنتظار ، فهم ساعدوه على اخلروج من اجلمود إىل احلياة ليصبح لغة تعبريية بدون حروف 

انتظام و انسجام على خشبة املسرح و الذي يعرب عن الساحة ب فقطع الديكور املتناثرة

أن تتفاعل مع حركة املمثل و أدائه فهو يبث يف هذه عانيها عليها مة ، و لكي ندرك ـــالعام

 يستوعبلإلصاهلا لذهن املتلقي ،  ياة ،و تساعده على خلق لغة تعبريية تسعى ــالعناصر احل

  .املوضوع الذي تدور عليه أحداث املسرحية 



.)يـلكاك(ي منهج إدوارد غوردن كريج في عرض مسرحية القراب و الصالحينــتجل:   لفصل الثالثا

258

فعاال يف ا حمليطة به وضوحا و دور فأداء املمثل يف عرض القراب و الصاحلني ، منح للكتل ا

  .مبفهوم شامل  لعرض و استطاع أن حييك معه رباطا وثيقا ، و هذا لتحقيق ديكورا

�Â�ƨǨưǰŭ¦�©¦°Ȃǰȇƾǳ¦�ǺǷ�ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨƦǌŬ¦�ǎ ȈǴţ�ǺǷ�Ʋȇǂǯ�ƲĔ�ȆǯƢǯ�À¢�ƨưƷƢƦǳ¦�Ãǂƫ

للعمل املسرحي ،هذا ما  األمسى حاول اختزاهلا و حتميلها بدالالت و إشارات ختدم اهلدف

كور واقعي و لكن بأسلوب رمزي إحيائي ألنه خياطب عقول جعله خيلص إىل تصوير دي

ور بسيط و لكن بصياغة كو احلرمان ، حتم عليه اختيار دي عانت من الشتات و التهميش

  .و متيز بالثبات و مل يتغري من بداية العرض لنهاته حمقونة مبختلف اإلشارات و الرموز

  :يــــمرافقة الموسيقى للعمل الدرام
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السماع وليس ,غنية الشعبية عبارة عن قصيدة شعرية ملحنة تعتمد موسيقاه على إن األ"

وترتبط بالشعب وتنتشر وتشيع بني األميني , وهي جمهولة النشأة ,على نوتة موسيقية مكتوبة 

1"من ساكين األحياء الشعبية ,والعامة من الناس 

إحكام و دقة ، ما بمقفى ا أن احلوار كان حاضرا و الذي جاء على شكل شعر ملحون ، مب

  .جعل املوسيقى غائبة و بذلك أصبحت احلوارات الغنائية معادل موضوعي هلا

ƢǷÂ¢�ǺȇƾǸŰ�ǶĔƢǏ°�śǠǸů�ƨȈǴǬǠǳ¦�ǲǿ¢�ǞǷ�śǐǴƼŭ¦�ǶǴǠǳ¦�ǲǿ¢�Ä®ƢȈǇƢȇ�²ها قلنا " ƢǼǳ

، هذه احلوارات 2" يو ينطقو بكالم حىي يكون دواء و موزون يف ميزان كالم مشنوع و يس

ئية املقتبسه من حكاية شعبية تراثية مغربية ، تعتمد على الكالم مدروس ، و لغة حمكمة الغنا

القافية ،هذه احلوارات توافر على املمثل و عمله على اخلشبة ، مقطوعات تراثية ، ختلق جو 

  .سحري و أداء متجانس و مدعم للعناصر السينوغرافيا

تشف عن حالة النفسية ، حيث بإمكان جاءت هذه األصوات ممزوجة حبركات و إمياءات تك

الكلمات و ميتلك أوىل وسائل لتأثري  ينقل هذه القدرة التعبريية إىل"ة ل و حواراته الغنائيــاملمث

20طبعة ص  دون 1993الفلكلور والفنون الشعبية المكتب الجامعي الحديث ,حسن عبد الحميد رشوان 1
20دون طبعة ص  1993الفلكلور والفنون الشعبية المكتب الجامعي الحديث ,حسن عبد الحميد رشوان 2



.)يـلكاك(ي منهج إدوارد غوردن كريج في عرض مسرحية القراب و الصالحينــتجل:   لفصل الثالثا

260

يف األخرين ، و هي الشحنة العاطفية الكامنة وراء أصوات احلروف اليت تتشكل منها 

1"الكلمات

�ǲǸǠƫ�ƢĔȋ�Ǿƫ¦°¦ȂƷ�Ǻǟ�ǲưǸŭ¦�¾Ǆǟ�ǺǰŻ�ȏللمتلقي و قد استطاعت  ةفكر على إيصال ال

Ʒ�̈°ƢǌƬǇ¦���ȆƷǂǈŭ¦�µ ǂǠǳ¦�Ƣđ�ǞƦǌƫ�Ŗǳ¦�ǞǗƢǬŭ¦�Â���ǲǸŪ¦�Ǟƥ�Ǟǧ®�ƢǷ���°ȂȀǸŪ¦�² ¦Ȃ

�Ǯ" بع بتمعم و تركيز تاىل الت ƫȂǐƥ�ǶǇ°¢�Ȇǿ�Ƣđ�Ǯ ǈǸƬȇ�À¢�ǲưǸŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�̈ƾǟƢǬǳƢǧ

2"بيديهصورا لكلماتك ، حىت يسمعها املستمع و يراها ، و يتحسسها 

من زيادة الصوت و متعددة  بتلويناتأن ينوع بصوته من هذا أن بإمكان املمثل نفهم 

مل ة ار يف معان خفيىحبحيانا أخرى ، تساعد املتلقي لإلخفضه الصمت أحيانا و الصراخ أ

يفصح عليها املمثل فيتمكن من قراءة ما وراء السطور ، و هذا ما زاذ حوارات عرض القراب 

خاصية تستجيب الداللة هلا و تتغري ملعاين مبقتضاها من خالل تغري "و أكسبها  و الصاحلني

  "الصوت و النربة

قد ساعدت اجلمل اليت حتمل إيقاعات غنائية على بث خمتلف اإلشارات و الدالالت ذات 

املعاين املختلفة ، و استطاعت هذه اللغة خلق شاعرية حمقونة بعاطفة تعبريية ، مدعمة 

14د ط ص  1996فرحان بلبل ، أصول اإللقاء و اإللقاء المسرح مكتبة مدبولي القاهرة 1
14ص د ط  1996فرحان بلبل ، أصول اإللقاء و اإللقاء المسرح مكتبة مدبولي القاهرة 2
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مياءات املمثلني و تعابريهم مما يولد يف نفس املشاهد استحسان و بالغة فكرية حبركات و ا

Ƣđ�́ ƢŬ¦�Ƣē¦ŚƦǠƫ�Â�ƢȀƬȈǏȂǐƻ�ƨǯǂƷ�ǲǰǳ�Àȋ.

احلوارات الغنائية للشخصيات يف عرض القراب و الصاحلني أن شخصية  مييزإن أهم ما     

Â���¿ƢǰƷƢƥ�ƨȈƟƢǼǤǳ¦�ƢǸē¦°¦ȂƷ�ƪ ǼƸǋ�Ǌ ȇÂ°ƾǳ¦�Â�ÀƢǸȈǴǇ�§ ¦ǂǬǳ¦ ، مواقفهما بعواطف

جيب : "جعلتها صامدة طيلة العرض املسرحي ، و هذا ما دعا إليه ستانسيالقسكي قال

على الكلمات على خشبة املسرح أن تستشري املمثل و يف شريكه و من خالهلما يف املتفرج 

ات و الطموحات و صور خيالية الداخلية ، و األحاسيس ـــــأيضا خمتلف املشاعر و الرغب

نفهم من هذا أن على املمثل التعامل مع حواراته يف عمله الدرامي ، 1"بصرية و السمعية ال

نطق به يف حياته العادية ، ألن هذه احلوارات حتمل دالالت  عد كل البعد عماتتعامال يب

  .رموز فكل نطق خاطئ يؤدي باملتلقي إلدراك سياقات ال تعربعن مغزى العام للعرض

ختدم مضمون النص و وتساعد على  "�ƢĔȂǰǳ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ňƢǣȋ¦�ǽلقد وظف كاكي مثل هذ

�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�ǺǷ�ÃŐǯ�ƨŹǂǌǳ�Ƣǫ®ƢǏ�ȐȈưŤ�ƨȈǼǣȋ¦�ÀȂǰǳ�ǾƫƢȈǐƼǋ�ƨǠȈƦǗ�Ǧ ǌǯ

في التجسيد اإلبداعي تر شريف شاكر المعهد العالي للفنون المسرحة دمشق  2قسطنطين  ستانسالفسكي ، إعداد الممثل ج1

102ص  1985
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فتوظيفها يقرب املتلقي للموضوع ويوضح له أمورا كثرية قد جيهلها 1"سواء املتعلم أو األمي 

عن املسرحية

زاوجت بني اإليقاع و اجلسد  قاعية لعرض القراب و الصاحلني ، فالرسائل الصوتية اإلي

فتحول العرض يف بدايته إىل أغاين و حوارات وتبادل األداء و املفاهيم بأصوات شغلت 

اجلسر الذي ينقل لنا إيقاعات الشخصية اليت  ء املسرحي ، حيث أصبح املمثلنيالفضا

فإنه يلجأ "ني حشو لغته مبقاطع غنائية يلعبها، لقد حاول كاكي يف عرض القراب و الصاحل

ى و اإلنفعال الذي يستثريه هذا الصوت فننشأ حالة من ــاىل الربط بني الصوت و املوسيق

2" الرتميز املوسيقي للحظة االنفعالية 

قارنتها و مار ذاكرتنا االنفعالية و حماولة قد تؤدي أي أغنية ، أو مقطع حواري ، استحض

درامي و قد اعتمدت املسارح اجلزائرية على املقاطع موسيقية قبل بداية كل مزجها باحلدث ال

صاحلني ما راب و الـرض القــعرض مسرحي لتصبح عنصرا مألوفا و كان قدا متجليا يف ع

هذه املقطوعات و احلوارات الغنائية ، حالة من الذهول و  دمتيسمى ألغنية الدخول فق

اف و البحث عن ـلذهن املتلقي يكون منهمكا يف اكتشاالستغراب املمزوجة باملتعة ألن ا

جلين ولسون ، سيكولوجية فنون األداء تر شاكر عبد الحميد ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون الكويت يونو 1

291د ط ص  2000
جلين ولسون ، سيكولوجية فنون األداء تر شاكر عبد الحميد ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون الكويت يونو 2

291د ط ص  2000
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مغزى العام للعرض حماوال مزجها مبا تفرزه هذه الدالالت الصوتية من ألفاظ و حركات و 

ƨȈƷǂǈǸǴǳ�¿ƢǠǳ¦�ǎ ƼǴŭ¦�ƢĔƘǯ�ƨȈƟƢǼǤǳ¦�©¦°¦Ȃū¦�ǽǀǿ�ǶȀǧ�ȏÂƢŰ�ǽ±ȂǷ°�Â�©¦ ƢŻ¤.

سليمان القراب له بصفة  و للجرس حضورا واضح يف خلق اإليقاع املوسيقي فاستعمال

ها املاء ها املاء يا سيدي ريب ، جايبو من عند "متتالية مصحوبة بغنائه لألغنية الرتاثية 

كشف لنا عن شغف سليمان للعمل و تهذا التمازج التلويين يف اإليقاع 1"سيدي العقيب 

من عقلتهم شراحه النفسي له و محله الدائم له دليل على تنبيه الناس حماوال ايقاضهم إن

حول اجلرس من جمرد وسيلة رنني يف يد ساقي تي وراء العمل من أجل كسب العيش فوالسع

  .قاض الناس من غفلتهميالبسيط سيدي دحان إىل وسيلة إل

من املتلقي يستحسنه و يستلطفه ألنه وظف  مل سليمان القراب مع اجلرس ، جعلفتعا

من ع ليفصل بني حواراته الدرامية ، بطابع مجايل و فين و ساعد سليمان على خلق إيقا 

قيا داعما لعمله الدرامي طستعمال جاء منإلافهذا ويكسر الروتني من جهة ثانية , جهة 

  .فوق خشبة املسرح

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س1
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يف أعلى اخلشبة يرددون املقاطع  او ز وقة مبمثلني متركاجلعرض املسرحي على عنصر توفر ال  

و الناس أه ذواش قالو "شخصيات األخرى الغنائية ، اليت تفصح و تعرب و تدعم أقوال ال

1" سيدي إىل راك تشكر فيهم واش قالو دو الناس أه سيدي إيل راك ختاف من كالمهم

ضرات غنائية ، حلكايات و أساطري و اهذه الشخوص عبارة عن من حوارات تلقد جاء

ة عن عبار  هاالرتاث الشعيب جعل منب تهأعماله املسرحية و ارتباط مسرحي يف جل قصائد

مشل ألقد حاول كاكي جتاوز مفهوم اللغة احلاكية إىل لغة  2" سطوريةألوحات تارخيية أو 

جعلها مرتبطة  قداحلركات و اإلمياءات فة و مزجها باملوسيقى و ــبلغ و هي اللغة التعبرييوأ,

ثقافة ادوارد غوردن كريج فيما خيص بالواضح  هر جند تأثهنا مبقومات احلدث الدرامي ، من 

ل منه حقال خصبا مشبعا بداللة و لعرض الذي حيمل يف طياته رموزا و عالمات جتعا

  .حياءات جتعل من ادراك املتلقي اكثر توسعا للجماليات اليت يفرزها العرض املسرحيإ

أنظر عرض مسرحية القراب و الصالحين ، م س1
52هوية و الغيرية م س ص بوعالم مباركي لغة المسرح الجزائري بن ال2
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كان متذوقا ألعمال ستاسالفسكي و "يين أن كاكي كذ املسرحي أبوبكر سقو يشري النا    

و اإليقاع ،  ىيل والديكور و اإلضاءة و املوسيقه اهتم بالتمثدوارد غوردن كريج ، كما أنإ

1" هوما مكنه من امتالك رصيد و ركحي ثري

تطلبات اجلمهور و تعرب عن ملب يج¢Ƭǈƫ�ƢĔȋ�¾ƢȈŬ¦�ǂǔƸƬǈƫ�ȏƢǸǟ هذا ما جعله ينجز

مجالية ها هلا دالالت ورموزا اكتسب�ƨǳǄƬű�ǶȀǨǳ¦�ƨǴȀǇ�ƨǤǴƥ��ǶēȏƢǤǌǻ¤�Âأفكارهم و ثقافتهم 

  .اإلقناع  ما جعلتها تتسم بقوة يف

ئدة ب من املقومات القدمية الساو الصاحلني اهلر القراب و  لقد سعى كاكي يف عرض مسرحية

الرمزية ليكون يف  معاإلحيائية  كل من  مبزج يتعبري فين راقبيف املسرح حماوال صنع مسرحا 

و يعترب تعرف كاكي على "ومية خدمة اجلماهري بعروض احتكت بدقائق الزمته يف حياته الي

انطونني أرطو و ادوارد غوردن كريج ، و  يكون امتداد شرعيا ألفكار..... املسرح اجلديد 

إن تشبع  ،ȆƷǂǈŭ¦�ǲǸǠǴǳ�řǿǀǳ¦�°ƢǗȍ¦�ƨǣƢȈǏ�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦°ƾǫÂ�ǲƥ�ƢȈƥ¢"2 فأدول

ذات النسق األديب  كاكي بالثقافة الغربية جعلته يدرس مواقف املخرجني فهو ضد الدراما

عد وهو يفرق بني الشاعر الدرامي و الكاتب بأن كاتب املسرح مل يولد "يج يرى حىت كر 

والصادر  2015-02-29ولد عبد الرحمان كاكي عمالق في سماء مسرح الهواة الجزائري ، منتدى المسرح شوهد بتاريخ 1

http/www.montadayatmasrah.comعلى الرابط 2014-10-20بتاريخ 
58الشريف األردع بريخت و المسرح الجزائري ص 2
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الدرامي ،فهذا األخري عليه أن يستلهم حركة الرقص متلما استدهلم هو نظريته من الرقصات 

ح مما يعين اخضاع املسر ، 1"الفعل احلركة ، و الرقص منإذ أن فن املسرح انبثق  الشرق

العروض و هذا جلعل ,يلمح وخيتزل ، بل كما هو ال حياكي الواقع  أاملسرح  على للنص و 

و الصوت املدعمة ملفردات ,ة ـــاحلركب مستعينا ، املسرحية  متتاز باإلقناع والتشويق 

  .املؤثثة على خشبة املسرح  السينوغرافيا

105لمسرح الحديث م س ص إريك بينتلي ، نظريات ا1
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وتصل إىل حد منافسة , السينوغرافيا الفاعل األساسي يف العرض املسرحي  تربتع       

مبناظرها ومعمارها عندما جتسد هذه العناصر على اخلشبة يقوم ,املخرج املسرحي 

لصناعة صورة بصرية معربة عن , السينوغراف بتحضري الرتتيبات ليقوم بالتعديالت الالزمة 

   .ة وتوجه املخرجاألحداث من جهة وعن فكر 

حتاد العناصر مع بعضها اوهنا يكمن دورها يف تشكيل الفضاء املسرحي وهذا ال يتحقق إال ب

  .تفعيل  احلدث املسرحي البعض لذلك اعتربناها أكثر العناصر أمهية وفاعلية يف

�ǞǷ�ǺǷ¦Ǆƫ�̄افجاء  ¤�Ǿǻ¦Â¢�Ŀ�ŅƢǸŪ¦Â�řǬƬǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�Ʋȇǂǯ�¿ƢǸƬǿالتطورات  ظهور

�ǶǜǠǷ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ȏƢǤƬǋناهيك عن اال,لوجية اليت مست املسرح جبوانبه املتعددة و نالتك

  .وإعطائها قيمتها احلقيقية  , املخرجني للخروج مبفهوم أوسع للسينوغرافيا 

ستخالص مجلة من املالحظات، حول بعض اإلشكاالت اخلاصة مبنظومة اومن مثة ميكن 

وتأسيسا على ما سبق ,ثريه على العروض اجلزائرية العرض املسرحي العاملي وما مدى تأ

  :استوقفتنا بعض املالحظات 

1-�̈°ƾǬǳ¦�ƢŮÂ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȇǂǟƢǌǳ¦�ǪǴƻ�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�Ȇǿ�Ʋȇǂǯ�Ƥ ǈƷ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦

�ǽƢƦƬǻȏ¦Â�¿ƢǸƬǿȏ¦�©°ƢƯ¢�Ʋȇǂǯ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ,على التعبري عن الظواهر املكنونة 

  .يف معاجلته البصرية لعناصر االخراج ,حاته مبشروعه وطرو 
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وثقته بسحر السينوغرافيا بتحريك املشاعر جعلته يتفنن يف عروضه حماوال ,فحدسه اجلمايل 2

  ه عن املمثل احلي وتعويضه بالدمية يلخر باضافات جديدة كتخاآلمتييز كل عرض عن 

  .حذف املصابيح األمامية3

قام مبحاولة صنع مناظر فائقة اجلودة  حيث صالة املتفرجنيدخاهلا مع إنزع ستائر املقدمة و  4

  .ولكن بتكاليف قليلة 

       .جعل عرضه املسرحي حقال يزخر مبوجات من الدالالت والرموز األيقونية

  .فسدت املسرحأختلص من قيود الواقعية والطبيعية ونعتها باملدارس الرديئة اليت 

تخلى عن احلوارات والكلمات لترتجم على شكل هتمامه الزائد باللغة البصرية جعله يا

   .حركات ورقصات إميانا منه بأن اللغة البصرية أبلغ من اللغة املنطوقة

ƢĔȋ�̈ ƾȇƾǠǳ¦�ƢȀǷƢȀŭ�¦ǂǜǻ�ƾȈǬǠƬǳ¦�ǾǴǴƼƬȇ�ȏƢů�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢�Ǯ ǳǀǳ  تبحث عن

  .تقريب الواقع ومسرحته بأسلوب رمزي 

لف شاعري آسعى إىل جعل عروضه يتقاطع فيها املستوى املرئي مع املستوى السمعي يف ت

منسجم والغرض من ذلك حتقيق رؤية جديدة للعرض املسرحي وحتريره من قيود الكالسيكية 

   .القائمة على التقليد
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�Ȃǐǳ¦�śƥÂ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨǣȐƥ�ƢȀǨǏȂƥ�ƨȈƟǂŭ¦�̈°Ȃǐǳ¦�śƥ�ƨȈǻȂǷ°Ƣǿ�ƨǫȐǟ�ǆ ȈǇƘƫ�¾ÂƢƷ رة

سعى إىل حتويل العرض املسرحي إىل فضاء مشحون بتساؤالت جتيبك عنها  ،احلركية 

  .السينوغرافيا جبميع عناصرها 

بأسلوب فين إبداعي  ستخدامه للسينوغرافيا املسرحية  وهذااراء كريج اليت طبقها عند آإن 

  .طبق حىت اليوم إبتكاري ال تزال ت

ج ناجم عن مدى قدرة هذا األخري يف تفعيل احلركة تأثر ولد عبد الرمحان كاكي مبنهج كري

  .املسرحية

  .هو تقليدي سعى كاكي  للعودة إىل األساطري واخلرافات وإحياء كل ما

  .حكام إإعتماده على لغة شعرية مقفاة ب

  .العمل على صياغة صورة بصرية ناطقة  

   .ضوريب حمأعلى بناء  عتماد أعماله املسرحيةا

احمللية   سرح اجلزائري من عتمته ومجوده خبلق تنوع يف املصادر فمنالعمل على إخراج امل

  للعربية إىل األوربية 

  نتباه اجلمهور اتوظيف املداح أو القوال يف عروضه املسرحية ملقدرته  على شد  
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   .كسر اجلدار الرابع وإتباعه ألسلوب التغريب

Ƣē°ƾǬǳ�¦ǀǿÂ�ƢƸȈƸǏ�ƢǨȈǛȂƫ�ƢȈǧ¦ǂǣȂǼȈǈǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦  نتباه املتلقياعلى جذب.   

  .يف إجياد لغة شعبية حملية يتجاوب معها اجلمهور  وفق

وأخريا تبقى جتربة ولد عبد الرمحان كاكي من التجارب املميزة للبحث عن مسرح جزائري  

  .هو أصيل ليخرج به من احمللية إىل العاملية  حملي ثري مبا
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  قائمة المصادر باللغة العربية 

11994ابن منظور لسان العرب مادة ورث دار صادر بريوت ط.1

 قاموس محادة إبراهيم مراجعة ، األرويب املسرح مصطلحات و اعالم ، عبد الدين كمال.2

 اإلسكندرية النشر و الطباعة لدنيا الوفاء دار ، العريب الوطن يف الفنون لدراسة منهجي

.1،2006 الطبعة

 و املسرح مصطلحات و مفاهيم املسرحي، املعجم ، قصاب حنان و ، إلياس ماري.3

2006، الثانية الطبعة ناشرون لبنان مكتبة ، العرض فنون

، مسرحية القراب والصاحلني ، منشورات املسرح اجلهوي ،  كاكي الرمحان عبد ولد.4

وهران، بدون تاريخ

  المصادر باللغة األجنبية 

1 patrice pavice ,dictionnaire du theatre ;armandcolin ;paris1966

2PierreFrantz. L’esthétique du tableau. Presses Universitaires de France.1 Paris.

1998
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  قائمة المراجع باللغة العربية 

 الوفاء دار ، البحث مناهج و املسرحي العرض فنون ، سالم احلميد عبد احلسن أبو.1

.) مصر( اإلسكندرية 2004 طبعة بدون النشر و طباعةال لدنيا

 دار مطبعة ، املفهوم  اشكالية يف دراسة ، املسرحي االخراج فن  نظرية ،  أمل أمحد.2

1،2009،ط البيضاء الدرار ، املغربية النشر

 األوىل الطبعة الثقافية الصادق دار ، احلديثة اإلخراجية ،اإلجتاهات عطية سلمان أمحد.3

2012

 دار ، اجلزائرية القصرية  القصة دراسة ، السيميائي النمظور يف الفعل ، طالب محدا.4

. وهران ،2002، طبعة بدون ،  التوزيع و للنشر الغرب

 دار ، الدرامي و االقتصادي و االجتماعي النص بني املسرحي الفضاء ، اليوسف أكرم.5

دمشق 2010 األوىل الطبعة النشر و للطباعة رسالن مؤسسة

 للنشر الرضوان دار ، احلداثة بعد ما تشكيل يف التعبري تكنولوجيا احلامتي عبود علي أالء.6

2013 األوىل الطبعة ، التوزيع و

 1992مجال القيطاين والرتاث مكتبة مدبويل القاهرة , إبراهيم السعافني .7
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 بناء يف املسامهة الفنية و العلمية أسسه و ، األزياء تصميم ، موسى أبو فاضل إيهاب.8

،2002، الثانية الطبعة النشر و للطباعة احلسني دار ، األيل احلاسب برامج

دط دت  القاهرة املعارف دار ، الصوتية الرمزية قضية يف مبحث ، زهران البدراوي.9

 بدون 45 األكادمية املسرحي، النص يف الدرامي الفضاء ، العزاوي الغين عبد بشار.10

    طبعة بدون تاريخ

 السينما و باملسرح املتلقي عالقة حول املقالت ، للصورة ،مسيائيات بلية أمحد بغداد.11

.2008، االديب دار منشورات التلفزيون، و

 الزاوية املسرحي العرض يف السينوغرافيا ،مجاليات عبودي جبار ، اجلودي جبار.12

 األوىل الدورة العريب الشباب ملسرح بغداد مهرجان 1 الطبعة الطباعة و للتصميم

2012 غدادب

ƢĔ® مراجعة ، املسرحي العرض يف الظالم و الضوء مفهوم ، حممد مجيل جالل.13

2002 للكتاب العامة اهليئة صليحة

 مهرجان عروض يف قراءات عياد،،زويرة بومخوشة إلياس الزقاي، مصطفى مجيلة.14

يع،التوز  و النشر و للطباعة الرشاد مكتبة األربعون و اخلامسية الدورة اهلواة مسرح

  اجلزائر 1،2013 الطبعة
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، الثانية الطبعة النشر و للطباعة الطوبريس مطبعة ، املسرح يف ،اجلسد املنيعي حسن.15

  املغرب 1996

 بدون الفكري لإلبداع الشارقة مركز ، املعاصر الفن مذاهب ، حسن حممد حسن.16

تاريخ دون ، طبعة

ب اجلامعي احلديث الفلكلور والفنون الشعبية املكت,حسن عبد احلميد رشوان .17

 دون طبعة 1993

محادي صربي مسلم أثر الرتاث يف الرواية العراقية احلديثة املؤسسة العربية للدراسات .18

1980والنشر بريوت

 العرض يف الداللة و املضمونة املسرحية األزياء ، العميدي كاظم جواد حيدر.19

.20133، األوىل الطبعة التوزيع و للنشر الرضوان دار التارخيي املسرحي

 و للنشر الرضوان دار املسرحي العرض يف الزي تأويل ، العميدي كاظم جواد حيدر.20

.1،2013 الطبعة ، التوزيع

  القاهرة 2006 األوىل الطبعة الفنون أكادمية ، املسرحي الدور و املمثل غالب رضا.21

1966 مصر مكتبة ،،القاهرة املعاصر الفكر يف الفن  فلسفة ، ابراهيم زكرياء.22
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 الرضوان دار ، املونودرامي املسرحي العرض يف املمثل أداء سيمياء اخلضاري سامي.23

.1،2014ط ، التوزسع و للنشر

 دار الفنون أكادمية)  التمثيل يف دروس دراسات( احلرباء و املمثل ، صالح سامي.24

طبعة بدون 2005 مصر ، القاهرة ، للطباعة احلريري

  . القاهرة 1998 املعرفة عامل ، ملعاصرا املسرح يف املخرج أردش سعد.25

2000 النشر و للطباعة غريب دار ، املسرحي األدب سرحان، مسري.26

 دار ، ائيمياإل املسرحي العرض يف السينوغرافيا مجاليات القاسي، املنعم عبد مسري.27

2013، االردن ، عمان ، االوىل ،الطبعة التوزيع و للنشر  الرضوان

، كاكي الرمحن وولدعبد يرخيت مثال اجلزائري املسرح و برخيت األدرع الشريف.28

12010 ط ، االشهار دار لنشر مقامات

2002 األوىل الطبعة للفكر متلقي املسرحي اإلخراج ، الوهاب عبد شكري.29

  .دط دت  للنشر القصبة دار ، اجلزائري الشعيب األدب بورايو، احلميد عبد.30

 الفنون ،األكادمية املسرح السينوغرافيا يف احلديثة الوسائط الدسوقي، الرمحان عبد.31

دط دت للطباعة احلريري دار
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 اهليئة منشورات ، مسرحية عروض ، املسرحي العرض مفردات ، حسو الناصر عبد.32

2010 دمشق الثقافة وزارة ، للكتاب السورية العامة

.1،2001 ط الزمن منشورات والدراما النقد يف التجريب ، زيدان بن عبدالرمحن.33

 الطبعة املتحدة اجلديد الكتاب دار التمثيل فن نظريات أسس يوسف مهدي عقيل.34

لبنان بريوت 2001 األوىل

 الكتاب دار ، التمثيل دار ، التمثيل فن نظريات أسس يوسف، مهدي عقيل.35

2001 األوىل الطبعة املتحدة اجلديدة

 دار ، ملعاصرا الفن تاريخ يف حتليلية دراسة ، احلداثة أقنعة يوسف، مهدي عقيل.36

عمان ،1،2010ط ، التوزيع و للنشر دجلة

 األوىل الطبعة ، التوزيع و للنشر جمدالوي دار اجلمايل املعىن يوسف، مهدي عقيل.37

2008

 دار ، تطبيقيا و نظريا املسرح العلوم دراسة ، املسرح متعة يوسف، مهدي عقيل.38

األردن 12014 الطبعة التوزيع و للنشر لكندي مكتبة

  سوريا 1،2003 ط ، النشر و للثقافة املدى دار ، املوسيقة أسرار ، الشوك ليع.39
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 1ط, باتينت شركة 2000 سنة إىل اجلزائري املسرحي املسار, الدين نور عمرون.40

2006

القاهرة 2009 للطباع مصر مكتبة ، املوسيقي التعبري ، زكرياء فؤاد.41

  ط د 1996 القاهرة مدبويل تبةمك املسرح اإللقاء و اإللقاء أصول ، بلبل فرحان.42

،  القاهرة ،  للنشر  الثقافية الدرار ،  العصور عرب املسرح سينوغرافيا ،  عيد  كمال.43

1998.

 بيرت سان االول الفصل اجلزء  املسرحي االخراج يف عاملية مناهج  عيد الدين كمال.44

  القاهرة 2002 سنة للطباعة

 كتاب األلف سلسة رية،السح املعتقدات و الشعيب الفن :سعد خلادم.45

اهليئة .دراسة يف توظيف الشخصيات  الرتاثية , جماهد أمحد أشكال التناص الشعري .46

  1998مصر طبعة سنة , املصرية العامة للكتاب القاهرة 

 بغداد اجلميلة الفنون أكادمية ، الشعب مطبعة ، املسرحية اإلضاءة عل حامد حممد.47

  ط د 1975
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 األهرام مطابع( مسرح  الفنون أكادمية للممثل اجلسدية اللغة الكاشف مدحت.48

  طبعة بدون 2006 ،مصر) قليوب لتجارية

 دفاتر ،  قيلوب ، التجارية  مطابع اهلواة، املسرح يف املناظر تشكيل سلطان مصطفى.49

 االكاادميية د ط د ت

 النشر و اإلرشاد و للتأليف العامة املصرية املؤسسة ، املسرحي الديكور ، لويز مليكة.50

 تاريخ بدون طبعة بدون الرتمجة و للتأليف العربية لدارا

201، التوزيع و النشر و للطباعة غريب دار ، املسرح  افاق ، راغب نبيل.51

 العاملية املصرية الشركة ناشرون لبنان مكتبة ، املسرحي العرض فن ، راغب نبيل.52

 . 1996 لومجان للنشر

 مركز نقدية قضايا املسرحي النص يف املسرحي العرض يف ، حممد معال ندمي.53

.،2000، 1ط ، للكتاب اإلسكندرية

54.®ƢĔ،القاهرة مهرجان للكتاب العامة املصرية اهليئة ، االخراجية املدارس صليحة 

 1994) االسرة مكتبة(

 يوليو يف نشر اإللكرتوين للنشر ناشري ، السعودي املسرح أزمة ، مدخلي ياسر.55

2007
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 للنشر احلامد دار ، املسرحي الفن يف وقفات ، الرؤية مدرات ، البشتاوي سليم حيي.56

 2012 األوىل الطبعة التوزيع و

  قائمة المراجع المترجمة 

  خلدون ابن دار العريس إبراهيم ترمجة, وعصره فنه حياته برشت بروتلد  أوين فريديريك.1

 ت د ط د

، الثقافة وزارة ، القاهرة كامل نادية ترمجة ، الغريب املسرح سينوغرافيا ، سورجري ان.2

، املسرحية السينوغرافيا اىل مدخل ، محداوي مجيل 2006.2، التجريب الدويل مهرجان

  املغرب 12010 الطبعة ، املعارف مكتبة

 الفكري اإلبداع الشارقة صليحة ƢĔ® ترمجة املسرحي العرض نظرية ، هلتون جوليان.3

2001...

 ارتباطها و العشرين القرن املسرح يف السينوغرافيا وزيت، ديبس حسام ، معاذ الرزاق عبد.4

ƢēƢȀƬš و التصوير بفنون ..، 2009 العدد ،ƾǴĐ¦31، للبحوث تشرين جامعة حملة ¦

 املسرح الدويل القاهرة مهرجان ، كامل حممود ترمجة ، السينوغرافيا ماهي ، هاورد باميال.5

، 2004 القاهرة الرتبية وزارة التجرييب
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 اللبنانية املصرية دار خشبة، ديريين ترمجة ، املسرحي الفن يف ، كريج غوردن إدوارد.6

  2000 األوىل الطبعة

 الثقافية الشؤون دار تروث املسيح عبد يوسف ترمجة احلديث املسرح نظرية ، بينتلي إريك.7

  1986 الثانية الطبعة انعاسة

 أكادمية الرتمجة و اللغات مركز ، التلمساين من ترمجة ، املسرح قراءة سفيلد، أبور أن.8

  1982 التجرييب للمسرح القاهرة مهرجان الفنون

 احلديث الطباعة دار األول اجلزء ، املسرح فن ، أسعد أمحد سامية ترمجة أصالن أوديت.9

  األول اجلزء األردن مكتبة

 احلديثة الدراما جغرافية املسرحي املكان ، الرباط حسن أمني ترمجة ، هوري أوناشود.10

ǆ مطابع ، التجرييب للمسرح القاهرة مهرجان ǴĐ¦ 1997 لألثار األعلى  

 بدون تاريخ بدون ، املسرح يف أراء ، الشيطان هو الضجر ، سيف حممد تر بروك، بيرت.11

  طبعة

 عام 2 ط املؤذن توفيق ترمجة  العريب املسرح على وعلم علم ألف, الكسنروفنا متارا.12

1990



.قـائمة المصادر و المراجع  

283

ǆ، املعرفة عامل ، احلميد عبد شاكر تر ءاألدا فنون سيكولوجية ، ولسون جلني.13 ǴĐ¦

  ط د 2000 يونو الكويت الفنون و للثقافة الوطين

 عبد فاروق ترمجة ، بيرتبروك إىل ستسالنسكي من التجرييب املسرح ، روزايفاس جيمس.14

  . تاريخ  بدون بدونطبعة ، التوزيع و للنشر هال ، القادر

 البدري حسن حيىي على احلسني سيد حممد ترمجة املسرحي الفضاء ، مريدوند جيمس .15

  1996 الثانية الطبعة ، الفنون أكادميية الرتمجة و اللغات مركز ،

 حبوث ، اليقاعي خري حممد ترمجة ، اوابتل مشيل ، شريرفجني ، فرانك ، فريناندهالني.16

 سوريا ، حلب ،1998، 1ط ، للنشر احلقائق و االمناء مركز ، التلقي و القراءة يف

 شريف تر اإلبداعي التجسيد يف 2ج املمثل إعداد ، ستانسالفسكي  طنطنيقس.17

 . 1985 دمشق املسرحة للفنون العايل املعهد شاكر

 دار البشاري زكي حممد الدكتور ترمجة ، املمثل اعداد ، ستسالفسكي قسطنطني.18

  تاريخ دون بيان النشر و للطباعة العربية النهضة

 الرابط على احلسيين أمحد ،،م تر ، املسرحية ةاجلمالي مفهوم ، نوكريت كاثرين.19

  اإللكرتوين
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 ألداء عالمات ، حسني إبراهيم احلميد عبد مر ، الرباط حسني امني تر كونل، كولني.20

ǆ مطابع العشرين القرن مسرح يف مقدمة ، املسرحي ǴĐ¦ طبعة بدون لألثار األعلى ،

  تاريخ بدون

ǆ مطابع للفنون أكادميية سالم مىن ترمجة ، األداء ،فن كارلسون مارفن.21 ǴĐ¦ علم 

 1999 القاهر األثاث

. القاهرة. مكتبة النجلو املصرية. أمني سالمة: تر. اإلخراج املسرحي. هيننج نيلمز.22

1961

  قائمة المجالت والدوريات 

 العدد الرتاث حوليات جملة ، الغريية و اهلوية بني اجلزائري املسرح لغة مباركي، بوعالم.1

  )اجلزائر مستغامن،(2006 سنة 06

1979 اجلاحظ دار 8 العدد ، األقالم جملة ، العريب املسرح مهمات الستار عبد جواد.2

   بغداد ،
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 و الثقافة وزارة عن تصدر فصلية جملة ، املسرحية احلياة جملة : حسن قصاب حنان.3

  38العدد1992، دمشق القومي، اإلرشاد

 شواطء املفتوحة الفضاءات يف ينوغرافياالس مجاليات ،  العميدي كاظم  جواد حيدر.4

..01، العدد ƾǴĐ¦،4 االنسانية للدراسات بايل مركز جملة ، املوذوجا اجلنوح

 جامعة ، املفتوحة الفضاءات يف السينوغرافيا مجاليات ، العميدي كاظم ، حيدرجواد.5

01 العدد 4 د¦ǴĐ اإلنسانية للدراسات بابل مركز جملة ، املسرحية الفنون قسم بابل

95 العدد ، االدب كلية جملة ، التطبيق و النظرية بني السينوغرافيا ، سلمان سامل زيد.6

 جملة ، أمنوذجا نزهة مسرحية ، التطبيق و النظرية بني السينوغرافيا ، سليمان سامل زيد.7

  تاريخ بدون 95 العدد األدب كلية

31 بتاريخ املصرية نون جملة ، نالف حنو اإلجتاهات ، كريج غوردن إدوارد ، خليل سعاد.8

 اإللكرتوين الرابط على صفحة بدون 2012 ديسمرب

www.noonptm.com//modulesphp?name=newsaluls=

articls

 و للعلوم السودان جامعة السينوغرافيا و التجرييب املسرح ، الغيث حسن اهللا عبد.9

2012  نوفمرب ،12  جملد ،  الثقافة و  الغلوم  ،جملة التكنولوجيا
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12 جملد اإلنسانية العلوم جملة ، املسرحية لغة و ، مفهوما ،للسينوغرافيا غيث اهللا عبد.10

  الكويت 2012 ماي

 السنة 1643  العدد ، املدى جريدة ، اإلخراج معمارية و ،الرؤيا السوداين فاضل.11

2009  الثاين  تشرن 1 يوم  االحد السابعة

 إلكرتونة يومية إيالف اجلزائر يف احللقة املسرح بتحديث إهتمام ، الشريازي كمال.12

 الساعة على 2009 أغسطس 7 بتاريخ صدرت 2014-11-20 يوم شوهدت

//:http اإللكرتوين الرابط على 05:30

elaph.com/web/culture/2009

،44 العدد) القاهرة( املسرح جملة ، املسرحية كريج ردنغو  مدرسة ، عيد كمال.13

1967

 بغداد أفق جملة النهضة عصر و الوسطى العصور بني السينوغرافيا موسى مشعل.14

28،2004 العدد الثقافية أفق مؤسسة

 للعلوم القادسية جملة ، برشت برتولد تنظريات يف السينوغرافيا ، كاشي جبار ناجي.15

2/2008-1 العدادان ، عشر احلادي ¦ƾǴĐ، اإلنسانية

  و الرسائل الجامعية كقائمة المذكرات 
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يل توظيف الرتاث الشعيب يف املسرح احللقوي يف اجلزائر مسرحية القراب ذلعلجة ه1

جا  حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري من إشراف ذوالصاحلني لولد عبد الرمحان كاكي أمنو 

�ƨǴȈǈŭ¦�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ¦®¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴ2008-2009العمري بوطابع كلية قسم ال ذاألستا

، املناهج و األساليب يف قراءة ، املغاريب املسرح يف اإلخراجية التجربة ، منصوري خلضر 2

  وهران السانيا جامعة حممد ملياين الدكتور اشراف من ، الدكتوراه شهادة لنيل مقدم حبث

مواقع األنترنت 

-03-08 النشر املسرحي،تاريخ اإلصالح رائد ،ريجك غوردن ،إدوارد محداوي مجيل.1

http://pulpit.alwatanvoice.com اإللكرتوين الرابط على 2009

2014-10-29 يوم شوهد

 على 2006 أفريل 02 بتاريخ اإلخراج تقنيات و املسرحية محداوي،التصورات يلمج.2

www.diwanalarab.com ويناإلليكرت  الرابط
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 العدد املتمدن احلوار املوقع من ، املسرحي العرض يف السينوغرافيا عناصر احلسب، جواد.3

2014-01-20 شوهد 19:44 الساعة على 2011-03-11 بتاريخ 3302

www.m.ahewar.org/sa3paid: اإلليكرتوين الرابط على

 على 2015 يونيو 02 تاريخ ، املسرحي املنتدى يف الرويعي سينوغرافيا ، حايك عباس.4

www-amyaum.com/araticl/24952. االلكرتوين الرابط

07/05/2010 بتاريخ العاملية و اخلصوصية بني اجلزائري املسرح ، بوكروج  خملوف.5

 الرابط على 2014-10-29 يوم عليه اطلع

www.startimes.com/f.aspx?t

-22 بتاريخ 841 العدد املتمدن احلوار الروماين املسرح و السينوغرافيا موسى مشعل.6

 لرابطعلى 05-2008

www.ahewar.org/debat/show.art.asp.االلكرتوين

 الثالثاء النشر تاريخ ، السينوغرافيا و املسرحي اإلخراج يف التجريب الفتاح عبد هناء.7

 الرابطاإلليكرتوين.2662العدد2007متوز03

www.almustaqubal.com/v4/artic
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 شوهد املسرح منتدى ، اجلزائري اهلواة مسرح مساء يف عمالق كاكي الرمحان عبد ولد.8

الرابط على 2014-10-20 بتاريخ والصادر 2015-02-29 بتاريخ

http/www.montadayatmasrah.com
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صـــــــالملخ

تطّور فّن السينوغرافيا عرب الّتاريخ، إذ مل يكن يف البداية من أولويّات كاتب الّنص اّلذي كان ُيشرف على 

.إجناز العرض أيضا، ويف مراحل الحقة، ظهرت سلطة املمّثل وانتقلت إىل غريه من املشرفني على العمل املسرحيّ 

جلانب الّتشكيلّي ألّي مسرحية، قبل ظهور فّن اإلخراج وظيفًة مستقّلًة، هو وهكذا، ويف كّل مرة، كان من يهتّم با

قد يعّد احنرافا أن بلغ املسرح يف االّجتاه الّتجريّيب حّدا أفرز فيه ما يُعرف بعرض .املسؤول عن اإلدارة الفنّـّية

ويعود الفضل إىل إدوارد غوردن    جوبالفعل يرقى التصّور احلديث للّسينوغرافيا إىل مستوى فّن اإلخرا .الّسينوغراف

على املسرح  أجانبا   كريج الذي دعم هذا العنصر التقين بنظريات الزالت تطبق حىت اليوم من طرف املشتغلني

 .كانوا أ وعرب  ونذكر على سبيل املثال جتربة ولد عبد الرمحان كاكي بعمله املسرحي القراب والصاحلني

Summary

The evolution of the art of cinematography through history, as it was not in the beginning

of the priorities of the text, which was overseeing the completion of the offer is also a writer,

and in the later stages, the actor appeared authority and moved to other supervisors of

theatrical work. Thus, each time, it was concerned with any aspect of visual theater, before

the emergence of the art of the output function independently, is responsible for the

technical management. The deviation may be reached in the pilot stage direction end

produced what is known as a scenographer display. Indeed, beyond the modern conception

of scenography to the level of the output art thanks to Edward Gordon Craig, who support

this technical element theories still apply until the day of the party workers on Ojanba

theater were a, Arabs and mention, for example, the experience of Ould Abdel Rahman

khaki work theatrical El-guerreb and Salhin.


