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الشكر وإعالمه ونسبة الفضل ألصحابه، إستجابة لقول النبي         أرى لزاما علي تسجيل 

: 

 «.من لم يشكر الناس لم يشكر هللا»

 و كما قيل :

 عالمة شكر المرء إعالن حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

فالشكر أوال هلل عزوجل على أن هداني لسلوك طريق البحث والتشبه بأهل العلم 

 وبينهم مفاوز.  وإن كان بيني

كما أخص بالشكر أستاذي الكريم المشرف على هذا البحث الدكتور بوخموشة 

إلياس، فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجهني إلى ما يرى بأرق عبارة 

 وألطف إشارة، فله مني وافر الثناء وخالص الدعاء.

بلعباس أساتذة والشكر موصول للنخبة الطيبة في قسم الفنون بجامعة سيدي 

 وإدارة ولكل طاب علم، وإلى كل الزمالء وكل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع.

 إلى هؤالء جميعا لهم مني خالص شكري وعرفاني. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى من كان له الفضل بعد هللا تعالى في وجودي .

 إلى من رباني صغيراً، ورعاني شابا، وصاحبني كبيراً .

 فقده أباً كريماً، وأخاً ناصحاً، وُمستشاراً مؤتمناً .إلى من فقدت ب

إلى من سألت هللا أن يرزقني بره في حياته، وأنا اآلن أسأله تعالى أن يرزقني بره بعد 

 وفاته.

 فإلى روح أبـــــــــــــــــــــــــــي الطاهرة 

 

 إلى من رضاها سر  توفيقي ' أمي' حفضها هللا.

 وأفراد أسرتي العزيزة والكبيرة  كل بإسمه ومقامه.إلى إخواني وأخواتي 

وإلى كل من يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا وفي أنفسنا قبل أن تكون في 

 أشياء أخرى...

من سورة  11اآلية قـال هللا تعالى: "إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "... 

 الرعد.

فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها، ال يبغي بها إال وجه هللا إلى كل من يقتنع بفكرة 

 ومنفعة الناس.

 إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.

 

 الطالب: بدير محمد
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مقدمة

في األساس  العصب  سواء  حد  إلى  شكل  الذي  التكتولوجي  التطور  خضم  في 
الحياة المعاصرة، بدأ التجريب بوصفه مبدءا يعكس أنماطا شديدة الخصوصية وعلى
إلتمججاس مباشججر بأحاسججيس ومشججاعر المتفججرجين، وفي تأصججيل مختلججف التجججارب
المسججرحية والسججينمائية في محججاوالت اللحججاق بججركب العصججر الحججدبث واإلسججتفادة
القصوى من كل ما من شأنه أن يرتقي بالشججكل التقججديمي للعججرض المسججرحي والفيلم
السينمائي، بدءا من تعبق بأريج التراث وعبق أصالة الديكور المسرحي والسينمائي،
إلى تجهيزاتهججا التقنيججة والفنيججة واإلمكانيججات المتاحججة في تشججخيص لتقنيججة اإلضججاءة
وإسججتخداماتها التعبيريججة والواقعيججة ومججدى تمثالتهججا في العججرض المسججرحي والفليم
السينمائي، وفي متابعة حركة الممثل ونظم أداءه وطبيعة عمججل الماكيججاج، واألزيججاء،
واألكسسوار بوصفهم عنصرا متحركا ضمن إطار الديكور وطججرق تنفيججذه وصججياغة

فضاء محدد لمختلف العروض المختلفة. 

يعتبر التفاعل المتحقجق بين المبجدع الفنجان وقجوانين إشجتغال الواقجع من شجأنه أن
ينتج منظومات معرفية وجمالية متقدمة تشكل إضافة جوهريججة للمنجججز اإلبججداعي في
بعديه الذاتي والموضوعي، ألن الرؤية في النهاية تعبر عن موقججف في الفن والحيججاة
المبدع، بإعتبار وظيفة الفن هي صنع الجمال بمعناه الواسع الذي اليقجف عنجد حجدود
الحس وال ينحصر في قالب محججدود. ولمججا كججان الفنججان هججو المتججذوق األول والمبججدع
للقيم الجمالية في منجزه اإلبداعي، فإن العمل األساسي لعججالم الجمججال هججو البحث في
المواقف والمشكالت المحيطة بالفنان بوصفه متججذوقا ومبججدعا لججه، ومنطلقججة في ذلججك
من المكونات الفكرية واإلجتماعية والجمالية للمبدع في محاولة للوصول إلى تحقيججق
أسلوب متفرد بأدوات فنبة منتقاة، من شأنها أن تحقق روح المبدع وذاتيته لتمكنه من

التعبير عن قضاياه الجوهرية بشكل موضوعي.

وبناءا على ما تأسس، فإن التجريب هو مسعى جمالي يخضع للفن كنشججاط يقججوم
به المبدع الفنان كما أنه حرفة أوال ثم إبداع ثانيا، فالحديث عن جماليججة الججديكور هججو
من دون شججكل حججديث عن ذلججك الفن الججذي فججرض نفسججه في المشججهد المسججرحي
والسجججينمائي إلى حجججد سجججواء، وبجججذلك لقي إهتمامجججا كبجججيرا من مختلجججف المنظجججري
والمخرجين منهم على وجه التحديد بغية النهججوض بعناصججره المختلفججة والمشججكلة لججه
وأساليبه الفنية، وسعيا نحو تعمق أكبر في تبيان مكانته ضمن المنظومججة الفنيججة لججدى

المخرج.

من هذا المنظور، تهدف مهنة مهندس الججديكور بوصججفها فنججا شججموليا إلى تكججوين
وتشججكيل جماليججات المتنوعججة الججتي تسججهم في الصججياغة البصججرية لعناصججر العججرض
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المسجرحي والفيلم السججينمائي، وهجذا الفن الشجمولي تبجاينت األراء في إمكانيججة تججأثيره
وتعريفاته المختلفة، وتنوعت وجهات النظر في صياغة معنى نهائي ومحدد يلم بهججذا

العنصر الحيوي من خالل تداخل المعارف وحوارية الفنون .

ولعل المبدع في مجال الفن المسرحي والسينمائي من مخججرج ومهنججدس ديكججور،
هو الذي يخلق ويفجر المخيلة كي يبهر ويثججير الدهشججة والسججحر والجمججال وكججل هججذا
يترجم إلى عرض فني متكامل، والعرض هو في حقيقته قيمة فكرية ومفاهيم جماليججة
يتم صياغتها وبلورة تنظيراتها في العرض المسججرحي والفيلم السججينمائي، فهي تظفي
عالقة محددة لتقويم كل من الجانب التشكيلي والتطبيقي لمختلف الرؤى ضججمن أطججر
كل إتجاه إخراجي، وهذه العالقججة تؤكججد مججدى تفعيججل الفكججر الجمججالي اإلخججراجي بين

المسرح والسينما.

ولهذا، إرتأت الدراسة أن تركز في مضججمونها على العججرض المسججرحي والفيلم
السججينمائي، والحججديث عنهمججا يقودنججا مباشججرة إلى الحججديث عن جملججة من العناصججر

األساسية التي يتشكل منها كل من الديكور والعناصر الفنية المشكلة له.

جمالبات الدبكور بين المسرح والسينماوعليه، فقد إخترت بحثي وعنونته بجج "
" وقجد أردت من ذلجك أن أبين مبجدأ الجماليجة عجبر-دراسة مقارنببة لنمبباذج عالمبببة-

دراسة لكل عنصر من عناصر الجديكور بين المسجرح والسجينما ومجدى تجأثيره الفجني
والجمالي على المتلقي. ومن هنا يصبح السججؤال الجججوهري الججذي يطججرح نفسججه على
النحو اآلتي: كيف يساهم مبدأ الجمالية في تشكيل فن الديكور بين المسرح والسججينما؟
وكيف يكون فن الديكور سبيال في إكتساب نظم المعرفة وإنتاجهججا في ضججوء تأسججيس
للعملية اإلبداعية وحوارية الفنون؟. ومنه، فدراسة كل ما يتعلق بجمالبة الججدبكور بين
المسججرح والسججينما، يعتججبر طججرح علمي منهجي يسججعى إلى اإلجابججة عن جملججة من

التساؤالت المؤطرة إلشكالية البحث، مما يمكن تحديد هذه التساؤالت فيما يلي:

_ كيججف تتحقججق الجماليججة في ضججوء مبججدأ التغيججير الججذي الزم المججدارس المسججرحية1
بإختالفها وتنوعها؟ وهل يعتبر الديكور المسرحي جزء من شاعرية العرض؟.

_ كيججف يسججاهم مسججرح الفن أو نظريججة الفن للفن في تشججكيل طججرح جديججد منججاقض2
للواقعية؟.

هججل يعتججبر وجججود المسججرح الملحمي األقججرب إلى الواقعيججة ولكن بتقنيججات تنفي_ 3
اإليهام في الديكور المسرحي؟.

_ هل يكفل وجود الديكور في الفيلم السججينمائي نسججق معججرفي ورؤيججة جماليججة فنيججة4
لدى المخرج في الفيلم الروائي؟.
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_ كيف وضفت األنثروبولوجيا في السينما الواقعية الشاعرية؟.5
_  كيف تعاملت مختلف التيارات واإلتجاهات الفنية مججع فن الججديكور، الججتي أكججدت6

على أحقية توظيف الصورة الفوتوغرافية وأهملت الجانب الفججني والجمججالي للججديكور
السينمائي والخروج عن نظام األستوديو؟.

 هل تعتبر الديكورات الواقعية واقعية إثنوغرافية باألساس؟._ 7
_ ماذا عن عالقة السينما بالفنون المجاورة؟.8
_كيججف يسجاهم كججل من الججتراث الفكججري واألنججثروبولوجيج في الكشججف عن المعججالم9

الثقافيجججة في السجججينما السجججوفياتية؟ وهجججل يصجججبح الجججديكور رهين التطجججور التقجججني
والتكنولوجي ضمن سياسية سينما الهوليوود األمريكية؟.

يكتسي هذا البحث أهمية بالغة من حبث سعيه إلى رصد ما قدمته مختلف الرؤى
اإلخراجية في تحقيجق مبجدأ الجماليجة، ومحاولجة إبجراز القجدرات الججتي لهجا في مججال
الكشف عن آليات إنتاج المعججاني والججدالالت من توظيججف فن الججديكور، وهي محاولججة
أخججرى جججديرة ألن تكججون فكججرا خصججبا من خالل العمججل التطججبيقي الججذي يسججعى إلى
تحقيقه المخرج ومهندس الديكور لبلوغ فكر جمجالي وفجني متكامجل من أججل تجوطبن

هذا البحث في مختلف الدراسات الالحقة فهما وتطلبيقا إلى حد سواء.

إستندت الدراسة في إستمداد المادة العلمية على عدد من المصادر والمراجع التي
تخدم موضوع البحث، ولعل من أهم هذه المصادر هي: مسججرحية الحججارس لهارولججد
بينتر إخراج ديدي النج نصججا وعرضججا، ومن ثم فيلم مججنزل الججدكتور إدوارد أللفريججد

فكان من أهمها: فتميزت بإختالفها وتنوعها هتشكوك عرضا. أما المراجع 

_ ج.ل. ستيان، الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق، ترجمة: محمد جمججول، د.ط،
.1995منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

، سجان بيجتر1_ كمال الدين عيجد، منجاهج عالميجة في اإلخجراج المسجرحي، د.ط، ج
.2002للطباعة، القاهرة، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر1_ فايز ترحيني، الدراما ومذاهب األدب، ط
.1988والتوزيع، بيروت، 

_ باربارا السوتسكا-بشونياك، المسرح والتجججريب مججا بين النظريججة والتطججبيق، تججر:
.1999هناء عبد الفتاح، د.ط، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

، دار الرشججيد للنشججر، بغججداد،2لوي دي جانيتي، فهم السينما، تر: جعفر علي، ط_ 
1981.

_مارسجيل مجارتن، اللغجة السجينمائية والكتابجة بالصجورة،ج تجر: فريجد المجزاوي، د,ط،
.2009منشورات وزارة الثقافة- المؤسسة العامة للسينما، دمشق، 
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، دار الطليعة للطباعة1_ هنري آجيل، علم جمال السينما، تر: إبراهيم العريس، ط
.1980والنشر، بيروت، 

_ جيل دولوز، الصورة-الحركججة أو فلسججفة الصججورة،ج تججر: حسججن عججودة، منشججورات
،1997وزارة الثقافة، دمشق، 

_مارلين فيب، أفالم مشاهدة بدقة- مدخل إلى فن تقنية السرد السينمائي-، تر: محمججد
.2012، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1هامش عبد السالم، ط

_ إيججان روبججرتس، السججينما التعبيريججة األلمانيججة، تججر: يججزن الحججاج، د.ط، منشججورات
.2013وزارة الثقافة- المؤسسة العامة للسينما-، دمشق، 

_David  Bordwell,Kristin  Thompson,  L'art  du  film,  3  édition,  De  Boeck
supérieur, paris, 2014.
_Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma,
édition nathan, paris, 2001.
_Antoine  Gaudin,  L’espace  cinématographique  ’esthétique  et  dramaturgie’,
Armand colin, paris, 2015.

في هذه األطروحة وحرصا على حسن سيرها، فقد إرتججأت أما عن المنهج المتبع
الدراسججة اإلعتمججاد على مججا يسججمي بججالمنهج المتكامججل، إذ لجججأت إلى مجموعججة من
المنججاهج الججتي تخججدم في عمليججة البحث، كججالمنهج التججاريخي لرصججد وتتبججع تججاريخ فن
الديكور من خالل المدارس الحديثججة والمعاصججرة بين المسججرح والسججينما في كججل من
الفصلين النظريين،كما أولت إلى إستخدام منهجين آخرين مناسبين كججالمنهج التحليلي
والوصججفي في الفصججلين األول والثججاني، بغيججة وصججف حالججة الججديكور من خالل أحججد
المدارس المسرحية والسينمائية المتبعة، ضف إلى ذلك اإلستفادة من المنهج المقارن
الذي كان اإلعتماد عليه في الشق التطبيقي والمتمثل في دراسة مقارنة بين مسججرحية

مببنزل الببدكتور إدوارد أللفريببد وبين فيلم ديببدي النج إخججراج لهارولد بينتر الحارس
. ومن أجل الوقوف على جوانب موضججوع هججذه الدراسججة قسججمنا البحث إلىهتشكوك

مقدمة وثالثة فصول وخاتمة.

يأتي في المقدمة والتي نحن بصددها، الولوج إلى ظوابطها المنهجية لمعرفة كججل
من إبراز اإلشكالية ومختلف التسججاؤالت الفرعيججة الججتي تحن بصججدد البحث والتعمججق
فيها، ومن ثم تبيان الهدف والمنهج وأهمية الموضججوع وأهم الدراسججات المتبعججة ومن

وخطة البحث. ثم أسباب إختبار الموضوع

أثببر المببدارس الفنيببةب على"وخصصت الدراسججة في الفصججل األول الموسججوم ججج: 
 إلى أهم المججدارس"الديكور المسرحي بين رؤى المسرح الجديد وجماليببة التوظيف

الفنية التي بجرزت خالل فججترة التججريب في فن الجديكور، من المدرسججة الواقعيجة إلى
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مقدمة

التعبيرية مرورا إلى اإلتجاه الطليعي والملحمي ومن ثم كيفية توظيفه ضججمن الرؤيججة
اإلخراجية في الفن المسرحي.

أما في الفصل الثاني، فقد تطرقت الدراسججة إلى الجججانب السججينمائي وعنججونت بججج:
، وفيهججا كججان"آليببة توظيببف تقنيببة الببديكور عبببر اإلتجاهببات السببينمائيةب المختلفة"

التجريب في فن الديكور يتسم بالبعد الداللي والمعرفي في بنية التشججكيل إنطالقججا من
الديكور الروائي والوثائقي بين اإلتجاهججات الحديثججة والمعاصججرة في المبحججثين األول
والثججاني، بينمججا يصججبح المبحث الثججالث تجربججة خاضججها البججاحث للكشججف عن تججداخل
المدارس الفنية بينهما عن طريق تججداخل الفنججون وحواريتهججا، فيصججبح الفن التشججكيلي
مبدءا مؤسسا على السينما التعبيرية بإختالفهجا وتنوعهجا. أمجا المبحث األخجير، فكجان
عبججارة عن تججداخل المججدارس الفنيججة وإختالف في األسججاليب اإلخراجيججة بين الواقعيججة
والتعبيريججة، الججتي تأسججس على الصججناعة السججينمائية بين الخطججاب اإليججديولوجي في
السينما السوفياتية والعولمة التكنولوجية في السينما األمريكية في تكوين فن الججديكور

السينمائي. 

تطبيقببات فنأما الفصل الثالث، فهو يمثل الشق التطبيقي وكان الحديث فيه عن "
مببنزلبوبين فيلم  لهارولببد بينببتر إخببراج ديببدي النج الديكور بين مسرحية الحببارس

حيث قمت بدراسة مقارنججة لهججذه التقنيججة، "الدكتور إدوارد للمخرج ألفريببد هتشببكوك
عن طريق دراسة كل عنصجر على حجدي مجع تبيجان أوججه اإلختالف واإلئتالف بين

الديكور المسرحي والسينمائي.

وخلصججت الدراسججة من كججل هججذا إلى خاتمججة تضججمنت جملججة من النتججائج الججتي تم
التوصل إليها، أوردت فيها النقاط المرتبة بحسب الفصول الثالثة الججتي سججبق ذكرهججا

والمراد دراستها.

إن الرغبة الموضججوعية الهادفججة في البحث عن مكججامن توظيججف فن الججديكور بين
المسججرح والسججينما وكججذا تأصججيل لمبججدأ الجمججال من خالل التجسججيد، يججأتي في إطججار
الولوج إلى دراسة أكاديمية في كل الحدود، ضججف إلى ذلججك محاولججة فتح المجججال في
غمار البحث عن طريق التوثيق لما هو نظري بإختالف المراجع العربية واألجنبية،

فتكون خير منهاج في البحوث المستقبيلية التي أصبوا إلى تحقيق ما يجب تحقيقه.

أما الشكل الثجاني فيمسججي في تحقيجق الذائقجة العمليججة، وفي معالجججة أهم الججوانب
الفنية والجمالية لما يتعلق بسياق البحث العلمي الخاص بي ضمن الدوافع الذاتية.
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مقدمة

تشججعبوال يخلو أي بحث علمي من صعوبات الججتي تواجججه البججاحث، فججإني أرى 
الموضوع ومن الصعب اإللمام بكل جوانبه، ومع ذلك حاولت أن ألم بججأهم الجججوانب
المتعلقججة بهججذا البحث، من خالل ضججرورة إيجججاد أهم الدراسججات والبحججوث العربيججة
واألجنبيججة منهججا بغيججة تأصججيل لفن الججديكور بين المججدارس الفنيججة المسججرحية، وهججذا
إلعتمادي الترتيب الكرونولوجي لكل مخرج مسججرحي الججذي أوردتججه سججابقا، أمججا في
السينما فالصعوبة تكمن في فك شيفرة التداخل الفججني والجمججالي بين المججدارس الفنيججة
التشكيلية وعالقتها بفن الديكور السينمائي من ثم البحث في أغوار مهندسي الديكور،
والتي لم أجد في شخوصهم إال دراسات ضئيلة جدا مما إسججتلزم األمججر مججني الولججوج
إلى ترجمة أسماءهم والبحث في مختلف الدراسات األجنبية سواءا أكان في المسججرح
أو السينما. مما وججدت نفسجي أمجام غمجار عسجير في السجعي الجدؤوب والكشجف عن
طبيعة التججداخل بين المججدارس الفنيججة التشججكيلية وأثرهججا على فن الججديكور السججينمائي،
وهو الرهان الجذي يكشجف لنجا عن مجدى إرتبجاط الفن التشجكيلي بالسجينما عن طريجق

الحقل التجريبيي الذي أخذ بعدا واسعا بين حوارية الفنون.ج

إن إصرار البحث في خوض غمار الجهد العلمي الدؤوب نحو سبر أغواره، هججو
في الحقيقة حافز لنا في الولوج قدما بغية خوض مختلججف التججارب في سججياق البحث

فقد أخججذ منججا هججذا البحث وقتججا وجهججدا ونحن ال نسججوق هججذا من أجججل إدعججاءالعلمي، 
اإلحاطة بكل جوانب البحث واإلجابة الكافيججة عن كججل األسججئلة المتعلقججة بالموضجوع،
وحسبي إني إجتهدت ما إستطعت تقديمه وما توفيقي إال من عند اهلل الذي عز جاللججه

وتقدسة أسماءه.

وفي الختام ال يسعني إلى التوجه بشججكري الخججالص ألسججتاذي المشججرف الججدكتور
إلياس بوخموشة الذي خصص لي وقتا هامججا في جججل لقججاءاتي بججه وجهججده ونصججائحه
الهادفججة، فكججان منضججبطا معي طيلججة مشججوار بحججثي وفي اإللججتزام بمواعيججد قراءتهججا
والعمل على إيجاد السججبيل النججاجح للبججاحث الججذي يسججعى إلى تحقيقججه وتكاملججه ضججمن

منظومة وأساسيات البحث العلمي. 

إلى ذلك الحين، فإنني أودع هذه الدراسة بين أيدي األساتذة الكرام أعضججاء لجنججة
أن ينججال قبججولكم المناقشة، ألشكر لهم عناء قراءتها وتصويبج هناتها، ولنأمججل من اهلل

وأن يلقى اإلستحسان منكم.
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على  النظرية سبق التطبيقي أن أوية التطبيق ر تسبق النظ أنما فإ ،ثنتنيإبطريقتني اجلمالية مبدأ  يتحقق
وجتارهبم املخرجني  أعمالملختلف لك عرب دراسة مع الفن املسرحي الطريقتني معا ويتجسد ذجيو  ،مجيع الفنون

  .فيه التجريب بعدا واسع أخذ الذي ديكورال تقنياتيف 

 أن عتبارإب ،اأساساملسرحي  خراجاإلالتأريخ لفن و  ديكورالفن يف يقتضي البحث عن مالمح التجريب 
 مننجني ساكسالدوق  عطىأفقد الواردة يف النص املكتوب،  املفاتيحاملنفذ الفعلي ملختلف  املخرج هو

اليت ثروبوجلية ألنصعيد بيئة اا ابلتغيريات الطارئة على إرتباط أكثر يف زمنه يرتبط أصبحو  مخرجللسلطة ال
 .مبسرح املخرج عليه  صطلحإظهور ما  إىل أدىهذا ما و  ،ملخرجلعمل اتتحكم يف املبادئ الفكرية والفنية 

 ات منها:إجتاهتجت أنو  اخلشبة املسرحية ضجة يف فنأاثرت الكثري من التجارب مطلع القرن العشرين 
ه التيارات أتخذ مببدأ التغيري يف ذت هأصبحالطليعي العبثي وامللحمي، ،الرمزي ،التعبريي  ،املسرح الطبيعي

لك ذ، وبجلماليةأ ايرتكز على مبدتشكيل فضاء مسرحي  فضل يفاألعتبار التجديد هو سبيل ية إبإخراجرؤية 
 ناهج املساليب و األمن كثري ر عنه  أجن حيثعلم مجال املسرح  عنها حدود كان يبحثمن التجربة  هذهوسعت 
مع وعالقتها ابملدارس الفنية،  ديكورالا الفصل كل ما له عالقة بتقنية ذهخالل  نبني من ،وعليه. واملبادئ

ية يف خراجاإلطال الرؤية يي ذمن حيث الشكل اجلمايل ال ديكورالدراسة املتبعة لمنهجية البحث تبيان 
 املسرح احلديث واملعاصر. 
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 املسرحي يف املدرسة الواقعية. ديكورالل: و املبحث األ_1

 .أنطوان أندريهالواقعية الطبيعية عند  أثر_1_1

ndré AntoineA أنطوان أندريهيعد 
  الذين أتثروا ومن املسرحي  خراجاإلالطبيعي يف  جتاهاإلمن رواد

 الدوق ساكس مننجنيمبنهج 
Meiningen-Duke of Saxe

 عية التارخيية اليت أسسها من خالل الواق
صدق أكثر  إىلالصدق التارخيي ؤسس على ي الذيالطريق حنو مسرحه الطبيعي له مست ، فر وطورها
 والتواصل على خشبة املسرح.  يهامخلق اإل إىلحتقيق الواقعية اليت هتدف  إىلوسعيه  ،ابحلقيقة اإلتحام

 فنية وفكرية واحدة ةحتقيق رؤي أجلتهجه من أنهو الفكر الذي  أنطوان أندريهما مت حتقيقه عند إن 
احلقب التارخيية وخاصة املسرح الفرنسي عرب غيريات يف املسرح أعطى تفة، جتماعيتربطه بطبيعة العالقة اإل

الكشف  أجلمن  إليههذا ما سعى  ،الذي نتج عن ذلك جتديد يف احلركة املسرحية بداية القرن العشرين
ستغالل لدى اجلمهور اليت بفضلها تشخص الفكر اجلوانب السلبية لإلنسان اليت تشخص للمعاانة واإل

يف كيفية ربطه  أنطوان أندريهكتسبه إا هذا م ،اجملتمع إىل ايعترب املذهب الطبيعي فكرا موجهلذا  .اإلنساين
وما تبناه يف ذلك هو املسرح احلر الذي  ،حتقيق حوارية العرض املسرحي إىلالذي يسعى  جتماعيلنظام اإلاب

عن  سؤوالم اشخصيكون  أناملخرج عمل يتطلب  ،أخرىمن انحية من انحية، و  هذا يعد مسرحا طبيعيا
 أندريهية ودورها عند خراجاإلهذا ما نرفقه يف تصوراتنا عن العملية و  ،للعرض املسرحي تقدمي القيم اجلمالية

سنة  األربعنيليس املسرح احلقيقي يف " :بقوله jean villar   جان فيالريف هذا الصدد يعرج و  ،أنطوان
                                                           

 _أنطوان أندريه André Antoine (1858/1943) :متحمسا  هاواي خمرج فرنسي ومدير مسرح، بعد أن أمضى عدة سنوات ممثال
حىت اعتزاله يف عام  1903املسرح احلر وهي فرقة ختصصت يف تقدمي أعمال إبسن وهاويتمان وسرتندبريج، ويف عام  1877أسس يف عام 

حية، د.ط، دار أسامة للنشر والتوزيع، كان أنطوان مديرا ملسرح األوديون. أنظر: وليد البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسر   1916
 .123-122، ص 2003ردن، األ
_ الدوق ساكس منينجني أو جورج الثاين Meiningen-II, Duke of SaxeGeorg  (1826/1914)  : كان الدوق ساكس

، كان له الفضل يف جناح مسرح البالط، كان يعرف أيضا ابسم مسرح هرتزوغ )مسرح 1914اىل  1866توىل احلكم من  ،منينجن قبل األخري
  https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_II,_Duke_of_Saxe-Meiningen أنظر: .دوق(

  _جان فيالر jean villar (1912/1971) : مسرح اجليب م سفرقة مسرحية إب 1943ممثل وخمرج مسرحي فرنسي، كون يف سنة
théâtre de poche جملود للحوار يف املسرح، والعامل القاء ، وحاول حتقيق وجهة نظره اخلاصة اليت تستند على عاملني. العامل األول ، اإل

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1أنظر: كمال الدين عيد، أعالم ومصطلحات املسرح األرويب، ط .الثاين، اللعبة التمثيلية يف فن املمثل
 .230، ص2006سكندرية ،اإل

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_II,_Duke_of_Saxe-Meiningen
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نهوض ابملسرح حنو رؤية الفاملخرج هو منسق العمل ويساعد على  ،"1هم مؤلفني، بل هم خمرجني األخرية
 هادفة ومعينة.

اث عرب املعامل السينوغرافية اليت كان حدالبارزة يف تشخيص األ ةالسم أنطوانيعترب املكان املسرحي عند 
حيدد حركات الشخصيات وليست ي ذهو الاملكان  أنطوان أندريهيعترب  وهبذايتبناها املذهب الطبيعي، 

حىت راح  لديكورات مسرحيةختياره إكثر يف أفقد تطرق حركات الشخصيات هي اليت حتدد طبيعة املكان، 
 وهو ما ،لنقل صورة فوتوغرافية من واقع احلياة دون تغيري على خشبة املسرح حياكي الطبيعة يف كل شيء

عملي إببداع املنظر والبيئة، بتصرف النظر  بدأأ أنلقد وجدت من الضروري، ومن املفيد، " :يوضحه بقوله
يكون  أننظره جيب  املسرحي من وجهة ديكورالف "،2واألحداث واحلركات اليت ستجري على خشبة املسرح

يف تكوين الصورة  األمثل سلوباألتقدمي  أجلشكل احلياة واألحداث عند الشخصيات من تالبيئة اليت 
 املسرحية.

فين ومرئي ما هو الواقعي يف جتسيد  جتاهاإل أحقيةعلى  أنطوان أندريهيف مسرح  تكمن معامل التوظيف
من خالل  اإلنساناليت تفرض وجودها بوصفها تصنع وتكون ذلك و  ،ثروبولوجيةنملا هو موجود يف البيئة األ

،  milE  olaZ  ميل زوالإالطبيعي  جتاهية لإلدبستلهم مبادئه عرب رؤى رائد احلركة األإ الذياملذهب الطبيعي 

اجلو املسرحي لتسهيل  إجيادفكاره يف منح املكان املسرحي احلقيقة القصوى و أوجده شريكا حيمل  يلذاو 
عن طريق حتقيق للتغيري  أنطوان  رغبةب ميل زوالإعرتف إكما ،املمثل على التوحد مع الشخصية أداءمهمة 

 شرحية من احلياة . ذلكويصبح بعلى املسرح الواقعية 

 أنطوان أندريهيعترب املمثل حلقة الوصل بني خمتلف عناصر العرض املسرحي عند من هذا املنظور، 
يظهر على حساب بقية  أن كلبذال يستطيع ف ،لنظام النجوم مؤكدا على روح اجلماعة يف الفرقةمبعارضته 

التجديد  إىلفسعى  ،خرىالعناصر املسرحية األخرين جمددا نفسيته حيال العرض اليت ختدم املمثلني اآل
غراض حركة املمثل من بني األأن " أنطوان أندريهيعترب ا ، لذالطبيعيني خراجاإلعنصر التمثيل و  كتشافهإب

                                                           
 .84 ،ص1964دار القومية للطباعة والنشر، االسكندرية، د.ط، _ لطفي فام، املسرح الفرنسي املعاصر،  1
 . 45-44،ص 1979ويت، ، الك 19اليقظة، سلسلة عامل املعرفة، العدد ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، مطابع أ_ سعد  2
  _ميل زوالإ  emil zola (1840/1902) ،ترمجة  كثر شعبية،أحد الروائيني الفرنسيني األو  الطبيعيملذهب يعترب زعيم ا:روائي فرنسي

  https://fr.wikipedia.org/wiki/mile_Zola أنظر:قتباسا يف السينما والتلفزيون.إكثر رواايته ونشرت يف العامل، وكانت األ

https://fr.wikipedia.org/wiki/mile_Zola
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قصود، وتكاد على املاثث، واملعقدة يف الفضاء الداخلي احلديث، فتصبح الشكل غري املسرحية املتمثلة يف األ
 داءاليت تنجر عن طبيعة األ "1أكثر انسانية، وأكثر قوة، أكثر حيوية من املواقف واإلمياءات ذلكالرغم من 

ضواء مقدمة املسرح ويضع رجله على أميد يده للممثلني من فوق  أن"فيستطيع املرء  ،املرتتبة عن حركة املمثل
ا قريبة منا جدا بشكل يلغي الوهم أهنركن امللقن. واخلشبة ضيقة جدا ال تتسع إال للمناظر األولية، كما 

تصرف كما يف يحيس و  أنواملمثل على خشبة املسرح جيب  ،عترب املسرح مبثابة حتد للواقعيةإو  "2املسرحي
يف  املمثل،يركز على خماطبة ومواجهة  أنالواقع املعاش وينسى وجود اجلمهور يف الصالة ويعطيه ظهره على 

حيل حمله ستارة قدمية، ولقد  أنن كان منطلق املسرح يقتضي إيبقى، و  أناجلدار الرابع جيب " أنحني يرى 
نا نعامل املسرح، والفن نل، أليامن اخل أو من اجلنون نقلها نصا، ضراب أومر جتسيد احلقيقة، أيبدو لنا اليوم 

فال  ،"3عادة ابداع احلياة من وجهة نظر الفنانإنوع من الصياغة، من الصنعة، من  أنهبوجه عام، على 
يهدم كل قيم  الذيفهو تصور سليب  ،يصور مسرحا يقدم ويشخص احلياة بذات السهولة أنلك ذيستطيع ب

 كهنريالدراما الطبيعية عن  أحقابوهي نفس النظرية اليت جندها يف  ،أنطوان أندريهالفن وبريقه يف نظر 
 بسنإ

Henrik Ibsen إذ جيب تصميم املنظر الداخلي وكانت الغرفة جزء "اجلدار الرابع  حبتميةي يؤمن ذال
ولذلك ينبغي عل  ،الصحيح نطباعالرأس خللق اإل فقية فوقالدعامات األ أومن البيت ككل، حيث السقف 

هناك من  ناثث الصغرية ليولد االحساس أباأل اخلشبة بعدد كبري من القطع ميأل أن ديكورالمصمم 
 اليت متثل على خشبة املسرح.  ةياحلقيق شياءصل لألفهو ميثل صورة طبق األ ،"4يستعملها

جتديد يف خمتلف  إىلهو ما دفعه  ،لممثللابلغة يف حتديد الزي املسرحي  أمهية أنطوان أندريه يعطي
ويرى  ،يفصل يف طبيعة العرض الذيالواقع هو  أنمؤكدا  ،منتجني ساكسالدوق الرؤى اليت مل حترزه عروض 

والتفاصيل اهلندسية  قةاناأل وأتكيدا على ،األزايءمعجبون ابلرسامني األكادمييني وتصاميم "املخرجني هم  أن

                                                           
1 _ André Antoine , causerie sur la mise en scéne, revue de paris, n 10, tome 2, mars_ avril , 

Paris, 1903, p607 . 
 .  47، ص 1995ج.ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، _ 2
 . 42سعد اردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص  _ 3
 _ بسنإهنريك Henrik Johan Ibsen (1828/1906) :   كاتب مسرحي نروجيي يعد عموما أاب للمسرح احلديث، تظهر سريته

مسرحياته : من العلمية إنتقاال تدرجييا اىل دراسة واقعية للحياة املعاصرة، وبعد حتقيق ذلك اإلبتعاد عنها ابإلجتاه دراما الرمزية على حنو صريح، 
 . 79وليد البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، م.س، ص أنظر :  .البط الربي ،بيت الدمية ،شباحاأل

 . 51ة: حممد مجول، م.س، ص _ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمج 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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ظهار الظروف الصعبة وكذلك إتتالشى نوعية املالبس احلقيقة على  ذلكه متعب وبإستخدام نإللديكور، 
 أيةاملالبس الطبيعية دون مراعاة  يرتدي أنفعلى املمثل  ،"1رستقراطيني يف املنفىتبيان الفرتة التارخيية من األ

تساهم مع جسد املمثل يف خلق فضاء مكاين عندما يوظفها لتحقيق  اليتختيار احلركة وإال يهتم إب ،قيم مجالية
 .التداخل بني الشكل والفضاء املسرحي

يكون البنطلون املستخدم مكتب حمتواي على جيوب  أن"على  أنطوان أندري رصحيىل ذلك، إ ضف
يق نحىت الرجل األ مثولة غالبا ما تنسى.أهنا إمين مصقوال بشكل يكشف عن مهنته. على الركبتني والكم األ

ه خارج من عند خياطه. وعدد املرات اليت تعاد التمثيلية ال يعتق املالبس كما ميكن أنيبدو  أننفسه جيب 
لبسة املسرحية األ أناملوظف على خشبة املسرح، معتربا  ديكورالطالء  أوكي تتناسق مع صبغات   "2يظن أن

 ،املسرحي اخلاص ابملمثل اليت تسلك طريق الطبيعية داءعداد مسبق ألإانبضة من احلياة ما مل يكن هناك 
حني ترفع "كذلك وتدرس املسرحيات بصورة واضحة أي   داءكثر دقة يصبح األأتكون املالبس  فعندما

نرى املكان الفعلي  أنىل للشخوص املسرحية، وشخصياهتم وسلوكهم، جملرد و الستارة، فيشاهد املرء اللمحة األ
 وهي الطريق  ، حبيث تكون مستساغة، مهضومة،ديكورالبدقتها، يف  خراجاإل أمهيةيتحركون فيه، تظهر  الذي

 (1الصورةظر أن) ."3اليت نسلكها ابلبداهة

                                                           
1 _Jean chothia, André Antoine: Directors in perspective, cambridge university press,united 

states of amirica  new york, 1991,P66  

  املالبس الرباقة  إبرازصر عمل املخرج يف حوهو ما  ،الياتموابلكوالتأنق  ابلبذخيف بداية القرن العشرين يف فرنسا  اإلخراج_ لقد متيزت نظم
أو معمال لتحليل  خالقنصة لتقومي األمكان ينشد فيه أن يكون   الذيخشبة املسرح اىل معرض أزايء فاخرة يف الوقت  توالفراش الثمني، مما حول

  .83نسي املعاصر، م.س، صاملسرح الفر  لطفي فام،. أنظر : قلوب النساء من الطبقة املتوسطة اليت حترص دائما على تقليد نساء الطبقة الراقية
 .99 ،ص 1985، عويدات للنشر والطباعة، القاهرة، 3_ فيليب فان تيغيم، تقنية املسرح، ترمجة: هبيج شعبان، ط 2
 . 365، ص 1995ج.ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، _ 3
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ميل إلــ  ’La terre‘رسم توضيحي يبني املالبس املوظفة يف مسرحية األرض ثل مت (1 الصورة)
سنة  أنطوان أندريه إخراج، Henri Menessierلــ هنري مينيسيار  الديكور، تصميم زوال

1903. 
Bibliothèque nationale de France 
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قر بديكورات واقعية حىت يف أو املسرحي  ديكورلاب اكبري   اهتمامإ أنطوان أندريهعطى أ ،على هذا الشكل
تعامال تقنيا مع اجلوانب التعبريية بل جعل من منظره الشكل اهلادف  ديكورالقل تفاصيلها، فكان تعامله مع أ

ا ذل .ديكورال وتعامله مع مهندس امللك لريه ملسرحية إخراجمن خالل  ذلكترصني العمل، ويتضح  إىل
تصبح بذلك عامال رمزاي يف تكوين عناصر ف ،نشاط العمل املسرحيهي اليت تتحكم يف ة جتماعياإلفالبيئة 

اليت تفرض وجودها كعامل جوهري يف ، و ةجتماعيمن خالل الطبيعة اإل الدراما الطبيعة على واقع الوجود
املستعملة يف  ديكورالاملسرحي بوسائل تعكس البيئة احمللية للمجتمع عرب وسائل وقطع  ديكورالتشخيص 
الدور اجلوهري  إىلاليت حتيل  أنطوان أندريهية عند خراجاإلوفقا لرؤية  ديكورالتتحدد معامل تصميم و  املسرحية.

يف حتديد طبيعة الفضاء العرض فال بد على ، فلكي يستكمل العمل املسرحي حيقق عمل املخرج الذي
رسى مبادئ فنية ومجالية يف جمال التصميم أ الذي لوسيان خيسوم ديكورالمع مهندس  التعاملاملخرج 

لكي يكون ديكور املسرحي  ديكورالوهو ما يتطلبه جناح عمل مهندس  ،اهلندسي للديكور ويف فن الرسم
داخليا، فإذا كان داخليا  أوأن يعد طبقا لشيء مرئي، منظرا طبيعيا  فيجب " ،للواقعحقيقيا ومؤثرا ومطبقا 

ال يزال فيما بعد ليتمكن  الذيابجلدار الرابع  هتمامدون اإل ربعةأأي جدران  ربعة،أىن جبواره تب أنينبغي 
واليت جتري فيها التدريبات  املسرحمني خلفية على خشبة عمل على أتف ،"1اجلمهور من مشاهدة ما حيدث

 ،على شكل خشبة جاهزة فهي تساهم يف تبيني سلوك الشخصيات اليت تساهم يف جناح تصميم ديكوراته
هارموين موظف حلركة املمثل، لكنه جيب  طارإكثر من أشيئا "يكون  أناملسرحي جيب  ديكورال أنعتبار إب
  (2 الصورةظر أن) ."2يكون البيئة اليت شكلت احلياة واألحداث عند الشخصيات أن

املنزل، يوجد داخل  مبا هبا أاثثغرف و  ببيئة منزلية أنطوانم يف مسرح الفضاء املسرحي املستخد ميثلو 
الواقعية،  تلك البيئة، فهو ال يؤمن ابملنظر الشكلي لصورة احلياة أبعادالذي جيسد  ديكورال ويشمل ذلك

 مناظر الغرف اخلفيفة اجلدران"ستبدال فقام إب خلق صورة طبيعية شبيهة ابحلياة، إىلوإمنا يتخطى ذلك 
مؤكدا  ، (3الصورةظر أن) "3هتزازهاإخيشى  أنيستند عليها دون  أويقع  أنحبوائط صلبة متينة لتمكن املمثل من 
                                                           

  _ هذا، وينبعث وألوانهساليبه أمل جمموعة املنظر املسرحي، يشبوصف اإلخراج املسرحي عبارة عن جاك كوبو هي النظرة اليت جتسدت عند  
م، املسرح الفرنسي املعاصر، كله من فكر واحد هو فكر املخرج لكي يضمن جناح التشكيالت اهلندسية للديكور املسرحي، أنظر: لطفي فا

 . 75م.س، ص 
1 _ André Antoine , causerie sur la mise en scéne, Op.cit, p 604 

 . 44_ سعد اردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص  2
  . 28، ص 2001ردن،، دار الكندي للنشر والتوزيع، األ1ط افاق مسرحية، طارق العذاري،- 3
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 ،حد سواء إىلكثر منها فنية ومجالية اليت ختدم عمل املخرج أف تقنية ادهأعرب  ديكورالعلى طبيعة تكوين 
ليس من املمكن للمخرج املسرحي بشكل مناسب العمل على جو املنافسة " :القول إىلبه  أدىوهو ما 

تنجح، عنصرا جديدا من النجاح  أنردت أ إذالك حقا ذشخصيته، مع ديكورات قدمية، سيكون تكوين و 
تظهر على  أنرى رجال هذا املذهب يومنه  .1"شأ خصيصا لكل قطعة من خشبة املسرح بشكل عقالينأن

حقيقة  شياءاملرسومة والرمزية أب شياءستبدال األإو  ،األكسسوارو  ،ديكورالة من ياملسرح كل الوسائل احلقيق
 ،تفاصيل ما يدور على اخلشبةلاتشكيل الكامل واألدق لاب أنطوان أندريهيؤمن ا ذل ،حسب طبيعة العرض

عملية قلب فنجان هامة وعميقة التأثري على اجلمهور  أوعادة قلم رصاص إن إ" :قولهعليه يف  لك ما يؤكدذو 
 أنمبعىن  ،دوار املمثلنيأ يقدم أنكسسوار ألل يمكنف ،"2املبالغات اخلطابية يف املسرح الرومانسي أمهيةقدر 

 la revue deجملة يف ، وهو ما يوضحه جليا اليومية يعطي صورة صادقة للواقع واحلياة أنجيب  ديكورال

paris  :سراف يف األغراض الصغرية، التنوع يف ات الداخلية، عدم اخلوف من اإلديكور الينبغي يف "بقوله
الغري  شياءكثر األأ، فليس هناك شيء يعطي جانبا ملظهر داخلي أكثر إقامة، تلك هي اتاألكسسوار قوائم 

 التنوع يف البيئة املستخدمة أجللكل مسرحية ديكورا خاصا هبا من  فجعل ،"3يأساسمدركة اليت جتعل املعىن 
 .اث واملواقف داخل النص املعد سلفاحدللشخصيات اليت تفسر األ

 

                                                           
1 _ André Antoine ,''Mes souvenirs'' sur le théâtre libre , fayard artheme et cie éditeurs, Paris , 

1921 ,p101 . 

  . 51م.س،  ج.ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول،_ 2 

3 _ voir: André Antoine , causerie sur la mise en scéne, : Op.cit, p 607 . 

http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/mes%2Bsouvenirs%2B%2B%2Bsur%2Ble%2Btheatre%2Blibre;jsessionid=50F7DD12D9680890F2DB446A4BBFF67C
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تصميم الديكور لــ هنري مينيسيار  ،لــ إميل زوال ’La terre‘ديكور مسرحية االرض  ( متثل3)الصورة 
Henri Menessier  1902، إخراج أندريه أنطوان سنة . 

_Ibid, p129. 
 

 

، إخراج أندريه  Lucien Jusseaumeديكور مسرحية امللك لري لـــ لوسيان جيسوم  ( متثل2)الصورة 
 . 1904أنطوان ابريس، 

_ Jean chothia, André Antoine: Directors in perspective, Op.cit, p 138 . 

 

 

http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=50238
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مسرحية أببعاد  إخراجكيفية ، هو  أندريه أنطوانله ياىل جتسيده وتفع يسعىال ريب أن اهلدف الذي  
تكون حمدودة مع قدر من احلرية علي خالف  أنمما يسهل حلركة املمثلني  ،واقعية يتعلق بوجود اجلدار الرابع
اثث فأكد على ضرورة التدريب ممثليه على العمل بروح مجاعية مع توفر األ ،ما حيدث يف املسرحية الطبيعية

يف " أندرك أحني  ،الواقع يف حد ذاته هو هدهما يشا أنوأدوات حقيقة على املسرح وجعل اجلمهور يعتقد 
 إىلجهوده  أدتمما  "1ذلكب على ما يبدوا يف الظاهر ولن يتم ذالواقع اخليايل ك اهذاملسرح حقيقة نسبية، 

  التأثري البالغ على الدراما الواقعية.

نطاقا واسعا يف الفضاء املسرحي، لكن بوجود احلركة الطبيعية  أنطوان أندريهالتجريب يف مسرح  ذيؤخل
الواقع، والواقعية التارخيية والفوتوغرافية  ذامع وجود احلائط الرابع، وصدق الديكورات احلريف الناقل هل"يف املسرح 

، وتوضع فوق يمن الواقع اليوم ذ( اليت كانت تؤخاألكسسوارلألزايء، وحرفية املهمات املسرحية )القطع 
، مع صدق الشخوص املسرحية يف نقل عن الواقع احليايت تصنيف أوخشبة املسرح دون قيام بتعديل عليها 

فنا البد أن يكون مبين على بعض التقاليد  املسرح عتبارإب ،"2احلريف، توقف كل هذا عن أن يصبح جتريبيا
من قوة اخليال، مما زاد التمسك أبدق التفاصيل الدقيقة اليت  ةانبعلتكون  شياءع األاليت تتجسد عليها مجي

 .املسرحي ديكوراليف سبيل حتقيق تكاملية العرض ويف توظيف الدقيق لتقنية  أنطوان أندريها إليهكان يصبو 

ائها رائد احلركة الطبيعية ي واليت قام إبرسخراجاإلابلغة يف العمل  أمهيةعطت ألعل من املبادئ اليت و 
 ستانسالفسكي على املخرج يف فرنسا ومن مث أنطوان أندريهكان هلا أتثريا مباشرا على مسرح   ،يل زوالإمي

تنبعث اليت الل الواقعية البحث عن نقل احلقيقة على املسرح من خ إىلهب ذخري ا األذه .يف روسيا ودعوته
ر الروحي للعمل اليت كان ومتأثرا يف نفس الوقت ابلوسائل والطرق اليت تكشف عن اجلوه ،من نفسية املمثل

 لواقعية النفسية.اسم طلق عليه إبأ الذيمنهجه  ذلكمؤسسا يف  الدوق ساكس مننجنيميتاز هبا سلفه 

 

 

                                                           
1 _ Jean chothia, André Antoine: Directors in perspective, Op.cit, p73.  

للرتمجة، القاهرة، بشونياك، املسرح والتجريب ما بني النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتاح، د.ط، املشروع القومي -ابرابرا السوتسكا_ 2 
 .31، ص1999
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 يف مسرح ستانسالفسكي. ديكورال_الواقعية النفسية ومعامل توظيف 2_1

 أنبيد ، يخراجاإل سلوبختالف طريقة العمل يف األاملسرح العاملي إب ختلفت التجارب يفإلقد 
بدأ على ضوء املسرح الطبيعي الذي سبقه  Constantin Stanislavski ستانسالفسكي قسطنطني

 كانت  اليتستأصلوا فكرة احملاكاة يف طبيعة العمل إيف فرنسا والذين  أنطوان أندريهملانيا وأيف  الدوق مننجني
احملاكاة والشاهد على ذلك  أعمالزاء إيشعر مبتعة " اإلنسانف ،سلوبعلى املعايشة والدقة يف األرتكز ت

ننا نستمتع برؤيتها هي نفسها، وما هي حمكية يف أشياء، إال نتأمل لرؤية بعض األ أنننا ميكن أالتجربة: فمع 
 إىل، حماوال يف نفس الوقت حتقيق املطابقة اخلارجية للواقع التارخيي يهدف 1"عمل فين حماكاة دقيقة التشابه

لرتكيز اب املسرحي، خراجاإليف  ستانسالفسكي ةمنهجي وهتدفدراسة ملختلف العناصر العرض املسرحي. 
املمثل بوصفه املكون خلطاب العمل  تتحقق عربة إجتماعيوظيفة  ميثل له الذي ديبعلى النص املسرحي األ

ختالف يف  بنيتهما وطبيعة نقل الفكرة املستوحاة إخطايب النص والعرض بكل ما جيسدان من _املسرحي 
 ._املتلقي إىل

مؤكدا على  ،الواقع عن خملفاترتتب يف العرض املسرحي ياحلقيقة عنصر جتسيد أن  ستانسالفكييرى 
 ،كسسوارات املسرحأو  ،األزايءو  ،شياءصدق األيتمثل يف  الذيارجي اخل انبع من فكرهصدق الفين هو ال أن

ن إكن يكمن النجاح يف جتسيد احلقيقة و للواقع ،وليعد العرض جمرد حماكاة مسرحية  بينما واملؤثرات الصوتية
يقول  هذاف جديدة للمستقبل، ويف داهأكانت حقيقة فنية خارجية وصادقة فهي تكشفت عن 

عين ابلصدق شيئا خارج ذايت، ما يهمين هو الصدق يف نفسي، صدق موقفي أنين ال إ": ستناسالفسكي
ن يقومون الذيشياء على اخلشبة، حيال زمالئي ذاك، على خشبة املسرح وحيال خمتلف األ أواملشهد  هذاجتاه 

 . 2"، مبشاعرهم وفكارهمخرىابألدوار األ

                                                           
 _سريجيفيتش ستانسالفسكي  قسطنطنيConstantin Stanislavski (1863/1938 :) ،أحد اهم و خمرج وممثل ومدرس روسي

ن خالل كتبه، وغري مباشر، من ممنظري مسرح القرن العشرين، إضافة إىل عمله يف املسرح كان لستانسالفسكي أتثري عظيم على حنو مباشر 
وليد (. أنظر: 1926يف الفن ن )حيايت خالل املدرسني الذين درهبم يف املسرح خارج روسيا والسيما يف أمريكا، ألف سرية ذاتية مسرحية بعنوا

 . 251-250البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، م.س، ص 

 . 79مكتبة االجنلومصرية، د.ت ،  ص د.ط، محادة، إبراهيم_ أرسطو، فن الشعر، تر:  1
 . 221املسيح ثروت، م.س، ص بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  2
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كيفية البحث يف التاريخ وحتقيق ما هو   املتمثل يف ركيولوجياأليقرتن ابلفكر  ستانسالفسكيجعل مما  
هو دراسة اتريخ املعماري للحضارات  كيولوجيالشكل األ هختيار إملتزم ابلواقع يف هذا اخلصوص، ف

الواقعية التارخيية يف تشخيص ملرحلة اآلاثر جزء  وتعترب ،املناظر وطبيعة الزي أشكالختالف يف إاملختلفة ك
بذلك ابت التجريب يف املسرح ميس كل العناصر اليت تكون العملية املسرحية  ،يعطي دفعة أكرب حنو الواقعية

يف طبيعتها وتكوينها وإعادة النظر يف الكثري من املمارسات السائدة يف املسرح بتحصيل العمل النظري 
يعمل على حينها  ستانسالفسكيسرح الفن، فلم يكن ملن الواقعية هي طريق أفكرة ولئن كانت  والتطبيقي.

وإمنا كان توجهه حنو تغيري يف طبيعة الشكل والصيغ  ،تشكيل املشهد املسرحي ابلتوجه حنو الطبيعية الصرفة
وهو خيلص  ،الطبيعي جتاهاإلومفردات اليت تفرضها احلياة كبديل عن احملاكاة احلرفية اليت كانت حتت فرضية 

كثر تعمقا للنفس أالواقعية  إىلوأكثر صفاء  ،األعمقالواقعية  إىلالواقعية، بطبيعة احلال  إىلقد عدان " :بقوله
فيحاول الكشف  "1ننا نواصل رسالتناأذن إنفسنا قليال يف هذا الطريق، وسندرك عند أدعوان نقوي  ،يةاإلنسان

 .ستانسالفسكيبوصفها مرحلة جتريبية يف عمل  جتماعيعن خبااي وظواهر الواقع اإل

الذي جاء كرد  هلتكوين عتبارعادة اإلإاملخرج حينها حاول  ،املرحلة فيما يتصل بفن املمثل هذهقرتنت إ
واليت  ،الزيف املسرحي إىلدفعت بفن التمثيل ف ،فعل ضد التقاليد املسرحية اليت كانت تتبناها املسارح الروسية

الصدق اخلارجي السابقة، بل واقعية  أوالواقعية البيئية،  هذهمل تعد " :ستانسالفسكي يقول يف صددها
الصدق الداخلي يف احلياة النفس البشرية، واقعية املعايشة الطبيعية اليت تتماشى بطبيعتها مع مشارف املذهب 

فعاله وأفكاره عن طريق احلياة النفسية الداخلية أه لدراسة إهتمامن يويل كل أفالبد للمثل  ،"2الطبيعي الروحي
ال  ستانسالفسكياملمثل عند  أصبححيث  ،يعرب عليها املمثل على احلدس ال على العقل الذيلإلنسان 

ت أصبحفحركته تبقى بدون تفسري ما مل يكن سبب معني حني  ،بكل حرية مطلقةخر آ إىليتحرك من مكان 
يل تلميذه ه ما يؤكد هذا ،ة واترخييةإجتماعيعطي داللة تاملسرحي  ديكورالحركة املمثل مع وجود 

                                                           
 زل كاملصنوعات بشرية املاضية عرب األستعمله ستانسالفسكي يف حتديد ثقافة اجملتمعات وثقافات الإ ركيولوجيا:ركيولوجي أو األاأل_ الشكل

اليت يبديها التوسع  داءملواقف نظرية األ هنا "تبني الوجه اخلاصأركيولوجيا يف املسرح تعرف على احلفرية، وطبيعة املعمار املنجز، فمصطلح األ
 ي امليداين"، انظر:  ثر ب العمل األحلسا

_MIKE PEARSON Et MICHAEL SHANKD , Theatre/Archaeology, edition ROUTLEDGE ( the 

edition published  in the taylor and francis e-Library) , 2005, p1 . 

  .56ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص أ_ سعد  1
  . 164،ص 1979، الكويت،  274دزدواجية الفن التمثيلي، مطابع اليقظة، سلسلة عامل املعرفة، العدإ. رخاآل-األان_ صاحل سعد،  2
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ن يشغل أ ليس ابلضرورة أنهريى ف ،ابلغة لطبيعة عمل املمثل أمهيةحني يويل  Lee Strasberg  سرتسبوغ
فيجب "حساس املمثل الواقعي على املسرح إ منوتزيد  ،شياء يف وقت واحد على خشبة املسرحنفسه بكل األ

 هذار املسرح وسوف يساعدك  أن ختلق شيئا لنفسك على شاكلة فأتصورك، عليك  إىلن تضيف شيئا ما أ
ن يفعله املمثل حني أفاألمر ال يتعلق مبا جيب  ،دورك وهنا تكمن املشكلة احلقيقية لفن التمثيل أداءكثريا يف 

 ."1يكون هناك فأر حقيقي يف الواقعمر يتعلق بتصوران لرؤية الفأر حني ال يرى فأرا على اخلشبة ولكن األ

بدافع احلركة عند املمثل فعلها وسببها يف فعل كرب أ اإهتماميف التمثيل  يل سرتسبورغ قيقةحأعطت  
موعة من الوسائل املساعدة واليت تبعث على تصوير الروح جمبوضع  ستانسالفسكيملخرج اب أدىمما  ،ذلك

اليت تعد مبثابة احللقة التواصلية  لو السحريةبــ عليه  برزها ما اصطلحأولعل  ،ية على اخلشبة املسرحاإلنسان
عداد إ)ما يؤكد عليه يف كتابه  هذاو  ،لموساملواقعي الالعامل  إىليستطيع املمثل من خالهلا نقل الشخصية  اليت

نفسها،  لكلمة لوإن كلمة لو تبعث احلركة يف اخليال الساكن، بينما تبين ظروف املسرحية " بقوله: (املمثل
يل نتهجه إ الذيوهو الفكر  ،"2اثرة الداخلينفصال، يساعدان على خلق عنصر اإلشرتاك واإلفهما معا ابإل

مبثابة احلافز للممثل وكلمة  لو السحريةوتعترب خبيال املمثل،  أووما اصطلح عليه ابلواقعية اخليالية  سرتاسبورغ
عرف أ"املمثل قائال:  ستانسالفسكيفيخاطب  ،اخلارجي العامل إىلتنقله من الواقع له فمبثابة السند الفعلي 

زيف  ىليس سو  ذلكن كل أعرف أم اجلمهور، أما ؤدي دوريأين أواملالبس وواقع  املاكياجاملشاهد و 
ن ألكن، لو  [].. شياء حبد ذاهتا غري ذات موضوعاأل هذه ألنمر ال ينبغي يف شيء، األ هذان إمكشوف. 

ه ذذاك، هب أواملشهد  هذايف  مثلأن أذن لكان ينبغي يل إخشبة املسرح كان صادقا  كل شيء حييط يب على
ميان هبا ستطاعته اإلإن يف أحني تظهر يكتشف املمثل  لو السحريةفعمل املمثل يبدأ بـ  ،"3تلك أوالوسيلة 

                                                           
 يل سرتاسربغ _ Lee Strasberg (1901 / 1982):  يف العامل، وتعد مدرسة الفنون هم املدارس املسرحية أ إحدىجعل ممثل املخرب

والذي  نمن قبل شرييل كرفورد، إيليا كازان، وروبرت لويس، خمصصة جملموعة من الطالب الواعدي 1947الدرامية اليت أتسست يف نيويورك سنة 
 . أنظر:1951أيخذ زمام العمل وإدارته إبتداءا من سنة   جعل يل سرتاسبورغ فيما بعد

_André Roy, Dictionnaire général du cinéma : Du cinématographe à internet : art, technique, 

industrie, éditions Fides, canada, 2007, p5. 

لدويل للمسرح التجرييب، مصر، امحد سخسوخ، د.ط، مهرجان القاهرة أ<_ أتليف مجاعي، منهج يل سرتاسبريغ يف تدريب املمثل، تر:  1
 . 56د.ت، ص 

  . 63وت، د.ت، ص املمثل، تر: زكي العشماوي، د.ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بري  إعداد_ ستانالفسكي  2
 . 221املسيح ثروت، م.س، ص بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك _  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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موقفه  أعطى الذي Tortsov  سوفتر و تعند  ما يتضح جلياثناء العرض، هو أإبخالص كحقيقة ملموسة 
يهمين من املوقد احلائطي  الذيما  وابلفعل": ذلكيف  فيقول ،لستانسالفسكي األزرقالطائر حول مسرحية 

ن يف أدركت أفرتضت وصول الفنانني املشهورين إرتبط بكلمة لو أي عندما إي؟ ولكن عندما األكسسوار 
كبرية، لقد شعرت   أمهية ذلكعلينا مسعتنا مجيعا، لقد نلقى بن يفسد أاملوقد احلائطي العنيد  هذاستطاعة إ

كيل الشتائم للصقيع اهلاجم ليس يف حينه، ومل أالكرتونية هذه، ورحت  األكسسوارحبقد صادق حنو قطعة 
 ستانسالفسكيوهذه املخيلة يعتربها  ،"1املخيلة املستشارة من الداخل إايهيسعفين الوقت لتنفيذ ما لقنتين 

أي  ،ضمن خميلة املمثل جتسيدا ديكوراليعترب بناء  ،يف حني .مبثابة صورة بصرية ملا هو ابطين لدى املمثل
 ذن ينفأستطاعته احلالة فنان ديكور خاص إب هذه أجللدينا من  أنهلن نقوم ببناء ديكور خاص السيما "

 إىلن حيول بلمح البصر غرفة الضيوف أتلف املطالب دون مقابل. لن يكلفه شيئا ختمن خالل اثنية واحدة 
 ."2الفنان هو خيالنا حنن هذاأي شيء خيطر ببالنا.  إىل أوصالة  أوالدهاليز 

املسرحي عدة تغريات  ديكورال أخذو  ،للتعبري عن اجلو العام للمسرحية اهام ااملكان املسرحي جزء أصبح
مرحلة الواقعية  إىلنتقال من املرحلة الواقعية اخلارجية تسمت املرحلة ابإلإحبيث  ،يف جمال التصميم والتوظيف

ية للمسرحية يشارك يف توضيحها ساسجزء تفسريي مهم للفكرة األ ديكورالت تقنية أصبحالتفسريية و 
ات ديكور لمل يكن بؤسنا يسمح لنا اب" بقوله: يف املسرحية ديكورالدور مكانة و وهو يؤكد عن  ،اجلمهور

التشكيل  ألناثم املمثلني حتتها، آات من ديكور الخفت إات للهواة إنقاذ، كم ديكور اله ذالباذخة، ومثل ه
ن خيتفي كثري من املمثلني واملخرجني، على أ)التصوير( يعطي العرض كله هبائه، بل وقيمته الفنية، ليس عبثا 

ية والتكعيبية واملستقبلية اليت نطباعسلبة واإلواملالبس والبقع امللونة، وخلف األ ديكورالاملسرح خلف  خشبة

                                                           
أركادي نيكوالفيتش تورتسوف _ ortsovT:بداعية، املمثل من املعاانة اإل إعدادكونستانتني ستانسالفسكي، :ممثل وخمرج ومريب روسي. أنظر

 . 42ص، 1997تر: شريف شاكر، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر ، 
  . 110، صم.ن_  1
ختزالاإلطريقة وفات بواسطة سالفسكي مع املخرج تورتسوف عبارة عن دروس كانت تلقى على الطلبة يف احلصص والرب ن_ جاء تعامل ستا 

 (املسرحية ملدرسةا تلميذ) التلميذرره والدفرت حي (التلميذدفرت بـ )مساه ستانسالفسكي أضمن كتاب هذا  جتسد ،اليت كان يعتمد عليها تورتسوف
املمثل،  إبعداد، وكل ما يتعلق ملى كونستانتني سريغيفتش ستانسالفسكي أفكاره وتوجيهاته العمليةأكان يدون دروس تروتسوف، وقد   الذي

، 2012ق، مة السورية للكتاب، دمشعلى لسان تورتسوف. أنظر:كونستانتني ستانسالفسكي، حيايت يف الفن، تر: ندمي معال، د.ط، اهليئة العا
  . 15ص

  . 133صم.س،  عداد املمثل من املعاانة االبداعية، تر: شريف شاكر،إ_ كونستانتني ستانسالفسكي،  2
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ن ميثل ألك على املمثل ذات رديئة ،لديكور الذا كانت إختيف املتفرج غري اجملرب والساذج، وحيدث العكس، 
 إستحداثفكان يهمه التغيري واحلداثة يف  ،"1عتماد على ما له قيمة يف قلب العمل، ويف جوهرهجيدا وجيب اإل

مثلها مثل  .يف املسرحستحضار اجلو العام للواقعية إبداع املمثل وإمكانية إطرق وأساليب جديدة لتزيد من 
ا دور يف التعبري عن شخصية املمثل مكان هل  ذإ ،ستانسالفسكيلدى  ىلو األ عمالاأليف  املاكياجو املالبس 

للممثل ميكن ": ستانسالفسكيقول ي هذا، ويف وتعامله مع التاريخ بصورة واقعية بقدر ما هو كوقف مجايل
 (املاكياج)والناس املتنكرين  اتاألكسسوار املؤثرات و  عندما يكون وسط (ستعارايإ) طياأن يكون يف أدائه شر 
عن الواقع  يف احلياة الواقعية، إذ ال ينبغي على املمثل أن يعرض نفسه وال أن يتمايز بيد أن الوضع خيتلف

 ."2املقياس املناسب السليم أوصحيحة احمليط به، وهكذا أدركت ماذا يعين الشعور ابلقاعدة ال

 أجلة من ساليب العلميالتغيري واحلداثة والتطوير ابأل حنون كل شيء يف احلياة يتجه أب إميانهرغم 
الذي  الواقع من بشكل مجيل وقريب واقعيةاملمثل يقدم من فإنه جعل  ،كتشاف طرق وأساليب حديثةإ

احلقيقي بكل ما يعرض من  مياناإل إىل إضافة ،والتمثيل األداءيعيشه املتلقي مرتقيا حبرفية فيها من مجالية 
 هذهعطت أل فه .املسرحي ديكورالعلى خشبة املسرح وعالقته بعناصر العرض املسرحي من ضمنها 

 .؟ستانسالفسكيالتغيريات مكسب فعلي يف منهج 

ية املتبعة خراجاإلمن خالل الرؤية  كوردون كريغمببادئ املخرج إهتماما ابلغا  ستانسالفسكي أعطى
 هذهأعطت مما  ،وتنوعها يةخراجاإلختالف املدارس إرغم يف العمل املسرحي سبيال للنجاح  أضحتحىت 

 إىلجسد املمثل "فال جيوز وضع  ،عتبارات نوعية يف طبيعة تكوين املمثل وعالقته بعناصر العرض املسرحياإل
بعاد الثالثة نه البد من وجود كل من النحت والعمارة ، ومواد األإجنب من القماش)اخليش( املنظر املرسوم، و 

 ستانسالفسكيوهي احلقيقة اليت رآها  ،"3على اخلشبة، لتشكل اخللفية اليت من خالهلا يظهر جسد املمثل
 يةخراجاإلالعملية  لوايتأو املسرحي ال وجود له ضمن  ديكورالومعتربا  ،لكذيف  كريغيف األخذ مببادئ 

  خلفية بسيطة للممثل، خلفية البد من أنه أيضا، وكان يرى ديكورالكان مثلي يكره "يستشهد قائال: ف

                                                           
  . 193ص  م.س،كونستانتني ستانسالفسكي، حيايت يف الفن، تر: ندمي معال، :  نظري_1

  2_ م.ن، ص80 .
  . 465ص  م.ن،_ 3 
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 . "1مزجةاأل أوجواء واحلاالت ن يرسم عديدا من األأمن خالل  اإلنسانيستطيع 

واليت  يف التصاميم البيانية ديكورالمهندس عتمد عليها يصائص اليت اخلواحدة من  ديكورالخطة تعترب 
ومصممه  فاوستمسرحية  يف ذلكجند  يثحب ،تساهم يف تنظيم ميدان التمثيل على خشبة املسرح

غرفة  يف، ولكن حد اجلوانبأوليس من  ديكورالا ذسأقوم بتصميم ه" :حني يقول Simov  سيموف
خنفاض ذروة املشهد، تعطي إا يعين ثالثة جدران متواصلة وجعلها ابإلضافة األقرب، وزايدة يف ذالنوم، وه

مثل  شياء اليت تستخدم يف غرفة فاوستكثر كآبة وأكثر تشعب. كل األأهبذا الشكل ديكورات مظهر 
فالنحت هو السبيل يف بناء سياق العمل عرب  ،"2ن ترسمأن توضح املعامل ال أالكتب والقنينات، جيب 

ليضع معه  ديكورالمساعدة مهندس  إىله حيتاج أعمالأن املخرج يف  ،لكذ إىلأضف  .ديكوراته املوظفة
ابملزاج العام  ستانسالفسكيمساه أوهو ما  ،ديكورلاب احمليطةالتشكيل احلركي لألشياء  إىلخطة هتدف 

يف  ديكورالنجاح ف"ودوره يف تكامل العرض املسرحي  ديكورالللديكور، وقد علق على مهام مهندس 
، وهلذا كان العمل يف مسرح الفن يعترب وثيق وقف الدرامياملسرحية ما يتوقف على عمق فهم واضح للم

واملصممني ابلتداخل يف بناء الدرامي للممثل  ديكورالحىت مسح لواضعي  ديكورالالصلة ابملخرج ومبهندس 
 بداعيةإفهم العمل وقيمته حىت يؤدي وظيفته بصورة  أساسويستند تنفيذه على  ،"3عاد العميقةبليمس األ

ليس يف عمل اخليال " ديكورالبداع ملهندس واليت من شأهنا أن تعطي اإل ،ختدم الشكل العام للعرض املسرحي

                                                           

 .465ص  م.س،كونستانتني ستانسالفسكي، حيايت يف الفن، تر: ندمي معال،   :نظري_ 1 
  مسرح  كريغظرية اليت دعا هلا  وهي الن ،مسرحية هاملت لشكسبري إخراجلستانسالفسكي والعمل على  كريغلك من خالل دعوة  ذ_ جتسد(

  الفن( والعمل عليها اىل جانب ستانسالفسكي .
  الديكورطوات األوىل يف ميالد الرسومات متثل اخل هذهملسرحية ما. و  الديكور: هي الرسومات اليت يضعها راسم ومصمم الديكور_ خطة 

مام املخرج أد جتسيدا كامال ( ليجسMock_upمنوذج -ىل تزويد املخرج )مباكيتإواملناظر املسرحية، وأحياان ما حيتاج مسؤول التصميم 
ن عيد، يدالكمال . أنظر:  1:1م فيه تكون نسبة الرس الذياثث ابستثناء األ 50:1أو  20:1الرسم أو املاكيت واملمثلني.عادة ما تكون نسبة 

 .287أعالم ومصطلحات املسرح األرويب، م.س، ص
  ندرفيتش سيموف أ_ فيكتورViktor Andreievich Simov (1858/1935) روسي وسينوغراف الذي كان رائدا يف : رسام

أصبح سيموف املصمم الرئيسي لستانسالفسكي ونيمريوفيتش الذي شكال حديثا مسرح  1898ماي  1عدادات الطبيعية، يف اإل إستخدام
  https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Simovأنظر: .الفن يف موسكو 

2 _Stéphane Poliakov, interactions esthétique les fondements figuratifs du système de stanislavski, 

Thèse de doctorat, faculté des lettres, sciences du langage et arts, université lumière Lyon 2, paris, 

2006, p187. 

 . 51فاق مسرحية، م.س، صآ _ طارق العذاري، 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Simov
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 إىلبتحويل عنصر اخليال  "1أيضابداعية جتسيدا خارجيا يف جتسيد التخيالت اإلعمال داخليا وحسب، بل 
 أوىل الذي فيكتور سيموفومصمم املالبس  ديكورالفكان تعامله مع مهندس واقع يفرض وجود جتسيده، 

 :مسرحية عروضهللتزامه بواقعية مثلى يف كل من تصميمات إو  ستانسالفسكيعروض  جناحيف  ياأساس دءامب
 Anton Tchekhov تشيخوف نطوانأل فانيااخلال كمسرحية 

( 4الصورةانظر )لتولستوي سلطان الظالمو 

 
Tolstoï

Maxime Gorki ملاكسيم غوركي احلضيض، و(5الصورة)انظر 


 
 ديكورلالتعريف اب إىلاليت قادته  

الداخلية واخلارجية العميقة  األزمات هذهن يعرب عن كل أ ديكورالكان لزاما على   "حيث قال: ،املسرحية
ن يتبع أها إخراجلزم كل من التقدم على أن جو املسرحية قد أن ينفصل هبا ويعكسها وال شك أوالسطحية و 

ن تكون واقعية أجيب  اتاألكسسوار وكذلك  ديكورالن أقول أ [].. املسرحي ديكورالالواقعية يف التصميم 
ن يكون طابع اجلدران واحلوائط واهلندسة أجيب  الذيسود هو فقدارة املكان واهلباب األ ،مستها يف املسرحية

ستفادة منه بشكل جانب ما ميكن اإل إىلمن انحية  هذااملعمارية اليت توضح زمن املسرحية وعصرها، 
 ديكورالن يكمل الرؤاي االبداعية من جانبه يف أ ديكورالفعلى مهندس  ،أخرىمن انحية ."2سيكولوجي
 (6الصورة)انظر .اجلمهور إىليصاهلا إختيار الكتل واألحجام واأللوان اليت ينبغي للمخرج املسرحي إب

 

 

 

                                                           
  . 133، م.س، ص بداعية، تر: شريف شاكرعاانة اإلعداد املمثل من املإكونستانتني ستانسالفسكي، _  1

  _أنطون ابفلوفيتش تشيخوف Anton Tchekhov) 1860/1904( :   كاتب مسرحية وقصة قصرية روسي، من أشهر أعمال
(، )بستان الكرز 1901(، )األخوات الثالث 1899(، )اخلال فانيا 1896تشيخوف اربع مسرحيات كتبها يف أواخر أايمه )طائر النورس 

 .179-178وليد البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، م.س، ص(. أنظر : 1904
  نيكوالايفيتش تولستوي  ليف_ ألكونتLeon Tolstoï )1910/ 1828( :  روائي ومؤلف مسرحي روسي.كتب مسرحية اجلثة

، ومسرحية )الضوء املشع يف 1911إال أهنا مل تنقح أبدا وأخرجت على املسرح عام  1900احلية اليت أعطيت أيضا عنوان )اإلعتاق(عام 
وليد البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، أعدها بيسكاتور للمسرح. أنظر :  الظالم(، و)آان كاترينا( و)حرب والسالم( اليت

 .180م.س، ص
 _مكسيم غوركي سمويعرف إب أليكسي مكسيموفيتش بيشكوف Maxime Gorki) 18681936/(:  واقعية أول كالسيكي ال

ن عيد، الديكمال   . أنظر : 1918ورة ثالسوفييتية بعد  شرتاكيةسامهوا بعبء كبري يف نشر االداب اإل الدينشرتاكية، وأحد الكتاب الروس اإل
 .681م.س، ص أعالم ومصطلحات املسرح األرويب،

  . 97، ص1965واملسرح، د.ط، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة،  دب_ كمال دين عيد، دراسات يف األ2 
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 ـاديكور مسرحية اخلال فانيـمتثل ( 4 الصورة)
، سنة ستانسالفسكي إخراجلــ فيكتور سيموف، 

1899. 
Academic research based on the work 

,Konstantin Stanislavski of 
 

:visite le site web 

 http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-

centre/uncle-vanya 

 

 

 ’  سلطان الظالم ديكور مسرحية متثل( 5الصورة )
power of darknessde’  ،لـ فيكتور سيموف

 . 1902ستانسالفسكي، سنة  إخراج
Academic research based on the work of 

,Konstantin Stanislavski 

visite le site web: 

http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-

centre/power-of-darkness 

 

 ’مسرحية احلضيض  ديكور متثل( 6الصورة )
’The Lower Depths  ،لــ فيكتور سيموف

 . 1902سنة   ،ستانسالفسكي إخراج

Academic research based on the work of 

,Konstantin Stanislavski 

le site web:  visite

http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-

centre/lower-depths 

 

 

http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-centre/uncle-vanya
http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-centre/uncle-vanya
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lower_Depths
http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-centre/lower-depths
http://theatrefutures.org.uk/stanislavski-centre/lower-depths
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اليت تندرج  الشروط جمموعة منعلى املسرحي  خراجاإليف  ستانسالفسكياجلدار الرابع عند تعترب تقنية 
 :وهو يشري بقوله ديكوراللبناء  أساسالصورة هي  عتبارإب ،التكوين يف املسرحية قيمةيف جمموعها حول 

اثث، وضعناها على مقدمة اخلشبة، ان مقاطع غري عادية من الغرف والزوااي واألجزاء الصغرية من األأخذ"
بفكرة اجلدار الرابع،  ذلكاملتفرجني، لتوحي من خالل  إلجتاهظهورها اب وقد وضعت بطريقة تكون )مساندها(

حساس إليسمح  ،"1اثرة الصالة السيما يف اكثر حلظات اإل إىلن املمثل يقف عادة ووجهه أمن املعروف 
 احلدث يف كون العامل يفرض الوجود الومهي للجدار على خلفية املعايشة املسرحية. مبسايرةاملمثل 

ه ذن الطفل كفيل هبأرأى ف ،املسرحية ا ابلغا ابمللحقاتإهتمام ستانسالفسكي إهتمام، ذلك إىلضف 
ميلك الرغبة الكبرية يف " من إستغالل جتربة الطفل الذي همما مكن ،وألعابه أداءهطبيعة  من خالل التجربة

عنده  والعصارأسه، متثل خوذة عسكرية يف تصوره،  حياان قبعة من الورق فوقأ، فريتدي األزايءرتداء خمتلف إ
الطفل يف معناه هو إال وصلة  أسلوبف ."2قلعة إىل، كما يتحول تل الرمال لديه أخرىحياان أتصبح سيفا 

 يهاماإلخللق  أتت اتاألكسسوار ستغالل إا وثيقا ابلعامل املعاش و إرتباطمما يرتبط  ،مسرحية لعامله اخليايل
 ،أنطوانه أندريو ،دوق مننجنيللية خراجالرؤية اإل أحرزتهي ذعلى الرغم من التقدم الكبري الو  املسرحي.

 للمسرح العاملي متثل أضافوه، فإن التجديد الذي ا خمتلفا إجتاهمثل كل واحد منهم  الذي ستانسالفسكيو
اليت ما فتأت يف فرتات سابقة متمثلة  ديكورالومن ضمنها تقنية  ،يف تطوير السينوغرافيا املسرحية عموما

ستبدلت ابملناظر املسرحية اجملسمة اليت تعامل معها املمثل إابملنظر املرسوم املعتمد على نظرية املنظور واليت 
الثورة على  إىلية حديثة ومعاصرة دعت إخراجات إجتاهحد الوجود  إىلفقد ظهرت  .تعامال حيا ومباشرا

التجارب الغربية  أخذاملسرح الذي  ،الفن للفن أوبرزها ما مسي بــ مسرح الفن أي لعل الطبيعي والواقع جتاهاإل
منبعا له، وقد سلكوا هبذا طريق  وجعلها مادة اجلمال جله ألذسا حركته هر واألدب والدراما مادة له مك

 السينوغرافية اليت تكون صورة مسرحية متكاملة املعىن، شكالواأل خراجاإلالتعبريية والرمزية سبيال لتطور حركة 
ن حاولوا الذي رينهاردتو ،كريغو ،أبياو ، :مثالأومنجزات خمرجني مسرحيني  أعمالظهرت يف ذلك ف

 إىلسعيهم ومن مث  ،بفضل ما قدموه من طرح جديد مناقض للواقعية والبحث عن صيغة مسرحية متطورة
 بعث تقاليد العصور  إىلفاق جديدة هتدف آوالبحث عن  ،قطع العالقة بتقاليد الواقعية النفسية يف املسرح

                                                           
  . 268ستانسالفسكي، حيايت يف الفن، تر: ندمي معال،  م.س، ص_ كونستانتني  1
  . 143، ص1993، تر: هناء عبد الفتاح، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر ، اإلخراج_ زجيمونت هبنر، مجاليات فن  2
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 ي.خراجاإلاملسرحية السابقة وفكرها 

ن املسرح التعبريي قد عارض إة تتطابق مع الواقع، فإجتماعيعتربان أن الواقعية قد قدمت مناذج إفإذا 
البحث يف فضاءات العرض اجلديدة ويف تكوين نظم  إىلالتوجه من خالل سعي املخرجني احملدثني  ذلك

ختالف يف النشاط الفكري إقصدا منهم التجديد الفين املرتبط بتنوع و  ،املسرحي ديكوراليف تشكيل و بداع اإل
ناميكي يدالبفكره املسرحي  هولدري فيسفولد مولكن بقدوم  .شكل منبعا هاما يف ثقافة املخرجي الذيواجلمايل 

عترب من التيارات واملناهج اليت مل تقدم على إوالذي  ،التضارب حول طريقة التعامل مع حمتوى العرض أخذ
هنا القت حيوية للعرض خصوصا، وعمل يف نفس الوقت على  جتديد إفحسب بل  ستانسالفسكيمنهج 

 أوكانت هلا عالقة بفن املمثل أاملستخدمة يف خلق وسط مسرحي خارجي سواء  خراجاإليف حمتوى وسائل 
يطرح  ،ذلكوإعتبارا ل .املسرح البيوميكانيكا التعبريي أوخر ما اصطلح عليه ابملنهج هو اآل ،بتقبل اجلمهور

هل و  ؟خرىاملسرحية األما هي اجلمالية اليت نستوفيها من مبدأ التغيري اليت متيزت هبا املدارس : سؤال مفاده
 املسرحي هو جزء من شاعرية العرض؟ . ديكورالأن  إعتبارإبمكاننا 
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 .املسرحي ديكورالاملبحث الثاين: املسرح التعبريي ونظم املمارسة على _2

 .يف مسرح  ديكورالالبيوميكانيكا التعبريية وأثرها على  _1_2

عمله  آلياتبناء مسرح جديد يف حنو بسعيه Vsevold Meyerhold   فيسفولد مريهولدعرف 
 ،كانت سطوته كبرية على املسرح موسكو الفين  يذال ستانسالفسكي هأستاذمبادئ يف ذلك  خمالفا ،وأتثريه

ن أحد سواء بعد  إىليف التمثيل واألداء اجلسدي والتشكيل البصري  يهامابإل هتمامعن اإل مريهولدفتخلى 
ستمد جل معطياته وأفكاره ي كان  يذالالواقعي  داءاأل سلوبألمناهضا  ،موسكوترك زمام العمل يف مسرح 

البيوميكانيكا  أو constructivisme اإلنشائيةفتبىن مبدأ  ،يطاليةوفق ما كانت متتاز به فضاء العلبة اإل
خلق وظيفة اخلشبة ذات بعد  إىلواليت كانت هتدف  داءلطبيعة األ تفظاليت و biomécanique  التقنية

  التجريب يف املسرح احلديث. أعالممن  مريهولدعترب يا ذل ،إجتماعي

ن املذهب أعتبار ية وخاصة يف القرن العشرين إبخراجاإل مريهولد أعماليف بشكل كبري لقد أثرت الرمزية 
من إنزاحوا ن الذياملخرجني من  مريهولد يعتربل ،ات الفنية اليت كانت ضد مذهب الطبيعيجتاهاإلالرمزي من 

، وانفيا فكرة وجود الواقعية ميرتلينكوهاوبتمان أمثال: فأخرج مسرحيات لكبار الرمزيني  ،ةالرمزي إىلالواقعية 
ديكورا يعتمد على النوع  إستخداميف املسرح الشرطي من خالل  ذلكموظفا  ،النفسية عرب تعميم الرمز

ن فكرة االحياء هي السبيل يف حتديد أومعتربا  يهامرافضا فكرة اإلو التخطيطي يف تشكيل الفضاء املسرحي، 
اليت تقوم على جمموعة من احلركات والرموز  سلبةاأل أومسرحا مؤسلبا  مريهولدقام أفقد  .مستجدات الواقع

ن أ"مبعىن  مريهولدوهو مفهوم مرتبط بفكرة شرطية عند  ،ن يعطي نشاط من التخيلأاليت ميكن للمتفرج 
العصر وتصوير  ذلكن نربز مجيع الوسائل التعبريية أي الرتكيب الداخلي لأظاهرة ما يعين  أونؤسلب عصرا 

حتطيم املسرح التقليدي والبحث عن وسائل تعبري مساعدة كتوظيف  إىلفقد سعى  ،1"مساهتا الداخلية املميزة
 عروضه املسرحية. خمتلف  يفالسينما والراديو 

                                                           
فيسفولد مريهولد _ Vsevold Meyerhold (1874/1940 :) خمرج سوفييت، وصاحب نظرية هامة ورائدة يف املسرح العاملي، كان

 -مريهولد أول من أطلق تعبري) مؤلف العرض املسرحي( على املخرج املسرحي، إستعمل التعبري لنفسه. وأول من جرب يف )اآللية احليوية
 .453م.س، ص رويب،و األن عيد، أعالم ومصطلحات املسرح الديكمال (. أنظر:  BIO MECHANICالبيوميكانيكا 

  1_ فيسفولد مريهولد، يف الفن املسرحي، تر: شريف شاكر، ط1، دار الفرايب، ج1، بريوت، 1979، ص 8 .
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 إىلفسعى  ،واملالبس ديكورالقتصاد على خشبة املسرح للعناصر املسرحية كابإل مريهولدمتاز عمل إ
حياء املمثلني ابلتعبري عن روح إيساعد مما  ،ضرورة خلدمة جوهر العرض منها واللحظات وأكثر األفعالنتقاء إ

ما يؤكد على مفهومه لألسلبة وحتقيقها ضمن مكوانت املسرحية يف النص وعلى مستوى  ،الفكرة داخل النص
بفراغ الفضاء، الفضاء املنصي املناهض للديكور،  " نظرته يف بناء وتكوين فضاء مسرحبينما ترتبط  ،العرض

 . "1متفقة أوألسباب خمتلفة متعارضة  ذلكف

التعامل  إىلقاده  الذيو  ،هإخراج أسلوبفكاره و أعلى كيفية توظيف كبريا ا  إهتمام مريهولد ىلأو فقد 
مل مبادئ الرمزية يف حت اليت  بسنإهلنريك  هايدا غابلته ملسرحية إخراجمع الفضاء املسرحي من خالل 

فحاول من  ،بناء سينوغرافيا مميزة إىللوان هتدف عبارة عن مزيج من األ ديكورال، فكان توظيف خراجاإل
غري واقعي، معتمدا على ديكورات جمردة حتمل داللة  أسلوبة يف شكل جتماعين يعكس صورة اإلأخالهلا 

ال  ذلكفهو ب ،يصلوفق جوهرها األ شياءعن رمز األالبحث  إىلوالسعي وعبها املتفرج عرب خياله ترمزية يس
يكون على املتلقي املشهد املريخولدي "ففي  ،ه على اخلشبة هو حقيقةأمامما جيري  نأن يوهم املتفرج أيريد 

سب حبشهد املايرخولد التكوين املكاين يف امل ألن ذلكولية جتريدية، أمعطيات  أيةيتخيل املكان كل دون  نأ
ما يتوافق  هذاو  ،"2نشاء عالمايت يتسم ابلتحول التعدد الداليلإجتريداي كما يعتقد لكنه  ادههو ليس مش رأينا
 خياله. إستخدام أجلب املتفرج من ذجوهر املسرح جي نأب مريهولدميان إمع 

السمة البارزة اليت جسدت من خالهلا cocu magnifique  كوكو العجيب وتعترب مسرحية
ومصممة  ديكورالمهندسة لتعامله مع  ، وهذامجالية للديكور من خالل التجسيد السينوغرافيا وأعطت

احلاالت  يف بعض أيضالة زرقاء و دب"ممثليه  مريهولد، فريتدي  popova Luidov   بوبوفا ليودوفاملالبس 
 ،األزرق اللون يستخدمها يف تفاصيل مميزة، على سبيل املثال: ربطة العنق محراء للمهرج، وتطبق خاصة على

الزرقاء هي  لةدالب عتبار أنإب "3هلاالبذلة الزرقاء وإعطاء تفاصيل مميزة  إستخدام أصلورمبا هو البحث عن 

                                                           

  1_  آن ابر سفيلد، مدرسة املتفرج، تر: إبراهيم محادة، د.ط، مركز اللغات والرتمجة – اكادمية الفنون، القاهرة، د.ت، ص 115 .
  . 88، ص 2013التوزيع، بغداد، ، دار ومكتبة عدانن للطبع والنشر و 1املكان يف العرض املسرحي املعاصر،ط_ كرمي رشيد، مجاليات 2
_ ليودوف بوبوفا Luidov popova  (1889/1924 مصممة أزايء ورسامة بنائية كتيار تشكيلي خبطى بعيدة حنو املستقبلية :)

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Lioubov_Popova أنظر:.الروسية، وعضو يف الطليعة الروسية
3  _ Emile Copfermann, ‘Renversement de signe’ L'argent dans le théâtre, Travail théâtral, n12, 

juillet-septembre,suise, été 1973, p 68 . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lioubov_Popova
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 .(7 الصورة)أنظر بغرض التعريف ابلفضاء املسرحيالطليعة الروسية كمجال فين هلا  ختذتهإي اليت ساسالشكل األ
كهيكل مكشوف ثالثي األبعاد يشمل   " cocu magnifique كوكو العجيب مسرحية ديكورليعترب 

عارية. أما العجالت  منصات على مستوايت خمتلفة، متصلة بواسطة السالمل والوقوف على اجلدار ذا خلفية
 ،" 1ولوا هبا  حت)رموز ديناميكية من العامل التقين( أكدت على وترية الفعل الدرامي املسرحي ابلسرعة اليت

 ذلكلتقدم ب ،املسرحي خراجاإللة اليت جتسد احلياة من خالل نوع من اآل املسرحي ديكورال إعتباريمكن ف
 (.8 الصورة)انظر لة امليكانيكا احليوية. آ أساسعل  املمثلاملمثلني وقادرة على حتسني حركة  أداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  _Andreï Ikonnikov L'architecture russe de la période soviétique, éditeur Pierre Mardaga, paris, 

1990, p90. 



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ه.عتمد عليها مريهولد يف خمتلف املسرحياتإاليت  La Blouse Bleueلة الزرقاء دشعار الب( 7توضح )الصورة 
 _ Emile Copfermann, ‘Renversement de signe’ L'argent dans le théâtre,Op.cit , p69 . 

 

 Fernandلــ   Cocu magnifique Le كوكو العجيب   ديكور مسرحية( متثل 8)الصورة 
Crommelynck  الديكور لــــ  ، تصميمLiubov Popova   إخراج فيسفولد مريهولد، سنة ،

 مبسرح موسكو. 1922
www.regietheatrale.com 

 

http://www.regietheatrale.com/
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واقعية بقدر ما الاحملاكاة  أجلأتثيث اخلشبة من  إستخدامعلى عند  فقط  ديكورالمل يقتصر توظيف 
وتنوعها حياة الشخصية املصورة بكل زمخها "فال يؤدي  ،عطت عالقته ابملمثلأكان مينح وظائف متعددة 

من حيث عالقته ابخللفية التصويرية البسيطة ومن  "1وإمنا يعرب عن نغمة دالة رئيسية على حنو تزيين مؤسلب
 اتاألكسسوار  أمهيةما يزيد من  ،ديكور على الشكل املؤلوفلوجود  مبعىن ال عتماد على طريقة النحتيةمث اإل

ه إخراجيف  ذلكجسد يتويضع جسم املمثل ضمن سياق فن الرسم اليت يتصف مببدأ النحتية للجسم، 
خوات وكأهنن جزء قريبا من املقدمة اخلشبة حبيث بدت األ ديكورال"جعل  حيث ،خت بياتريساألملسرحية 

ن يتحركون معا يف حركة بطيئة كافريز قروسطي الذيمن صورة تزيينية انفرة، وبدت جمموعة متسولني واألخريني 
فكان الرسام التارخيي والنحات حياوالن "عتماده على مدرسة النحت  يف تعامله مع  البناء املسرحي إب "2

ن يف نفسه، وهيئته، وأعضاء جسمه، وطبعه عل مالمح وجهه يف اآلخلقه يف الصخر واللوحة، خيلقه املمثل 
ن وتعابري ، توجه اآلاإلنساينملواضيع اليت كانت توجه النحات يف التعبري عن الشكل سبيل حياة فنية واعية. وا

متع والنموذجي سواء يف اخلط فضل واألوجهه، والعني اليت كانت تساعد الرسام التارخيي يف العثور على األ
 .فتعامل النحات مع التمثال ليس كتعامل الرسام مع الصورة ،"3يف تشكيل اجملموعات أوالزي  أواللون  أو

حائط "عبارة عن  افكان ديكوره ،املؤسلبة بشكل كبري هيدا غابلته ملسرحية إخراجوهو نفس احلال يف 
خضر ميتزج لونيا مع النغمات اللونية الرمادية للستائر، ويلمع قوطي الطراز املبين من حجارة ذات اللون األ

تعامل مع الشخصيات لي ،"4زرق اللونأوالراهبات يلبسن رداءا  []..ون الفضة الشاحب والذهبيف خفوت بل
مما  ،مامية للمسرحأمتازت أبضواء إ يتالو كأهنا نقوش ابرزة يف لوحة جدارية على حائط من طراز قوطي 

 عطى مرونة حلركة املمثل على اللعب.أ

 اإلضاءةيف  أبياعتمد على نظرايت إ ، und IsoldeTristan  يزولدإتريستان و ه ملسرحية إخراجويف  
املناظر الرومانسية الغارقة  إستخدام"فلم يعد من املناسب  املسرحي، ديكورالاملسرحية لتمس جوانب من 

                                                           
  . 9_ فيسفولد مريهولد، يف الفن املسرحي ، تر: شريف شاكر، م.س، ص1
  . 503_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص 2
  . 95فيسفولد مريهولد، يف الفن املسرحي ، تر: شريف شاكر، م.س،ص _ 3
العلى لآلاثر، أكادميية الفنون، د.ت، ص : إدوارد براون، مريهولد ثورة يف املسرح، تر: أمني حسني الرابط، د.ط، مطابع اجمللس اينظر_  4

109 .  
 _يزولد.إرحية تريستان و دولف ابيا يف مسألـ  اإلضاءةم يف العنصر املوايل اخلاص بكيفية تصمي نتطرق إليهما سوف  هذا  
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ات جتاهاإلن الضوء والظالل اليت حتيط ابلفراغ املسرحي من كل أيرمسها مصمم املناظر.  لوان الطبيعية اليتيف األ
، حينما وحيثما يتحرك، انصهر فيهيتستوعبه، تربط املمثل برابط غري ملموس من كل ما حييط به وجتعله 

العوارض اخلشبية املغطاة ابلقماش  إستخدامرفض فقد  ،1"وهكذا تصبح وحدة الصورة املسرحية شيئا مستمرا
يعتمد على ل ،كلوحات الفنون التشكيليةستبداهلا بديكور مستخدم  وقام إب ،اليت ترسم عليها املناظر يف املسرح

 ديكورالالتزينية يف  شكالستيعاب املتفرج لألإفبمجرد  ،وحدة خشبة املسرح على طريقة توزيع الضوء والظالل
 كمالإ إىلدفع املتفرج ب سعى  لتحقيقهاوهي النظرة اليت ،بادئ اليف  تقبلها  نظرة مستحيل تكون لهاملوظف 

ل واألخري و املتفرج املبدع األيعترب  ذال بداعية،ملختلف نظرته اإل ديكورالن يكون شريك ملهندس أما تبقى و 
 (9الصورة)انظر  .يف تكوين الصورة املسرحية
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لـــ ريتشارد فاغنر،  Tristan und Isolde  يزولد إديكور مسرحية ترستان و ( 9)الصورة  متثل
 . 1909 فيسفولد مريهولد، سنة إخراج

_Edward Braun, Meyerhold: A Revolution in Theatre, published by 

Methuen Drama, England, 1979, p93 . 
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 إىلرجوعه لوهذا  املسرحي، ديكورالبناء لالشكل اهلندسي يف حتقيق نظرة   تمتثلمن هذا املنطلق، 
 ندسة معمارية جديدة هبهندسة اخلشبة  إىلإطاللة   وترتبطغريقي وما كان حيمله من وظيفة مجالية، الطراز اإل
إن املسرح االغريقي، من حيث معماره هو " :، وهو ما يؤكد عليه يف قولهالدوق العام للمسرحيةحسب 
بعاد الثالثة، و األذمسرحنا احلال: فهناك للديكورات، وهنا املكان  إليهينطوي على كل ما حيتاج  الذياملسرح 

املسرح تعديالت طفيفة يقتضيها  هذاهنا تصبح النحتية البالستيكية ضرورية. طبعا سوف ندخل يف معمار 
ومدى أتثريه  ،وطبيعة اللون ،املسرحي ديكورالو  ،األكسسوارجديدة يف  أشكالالبحث عن  ووه ،"1عصران

 أناملتعددة شريطة  األلوان إستخدامحيث يرفض  ، يهلد ايإنطباع أسلواباللون يعد  إستخدامف .على املتفرج
يعطي ديناميكية يف العرض  الذيلون الزي  ذلكمراعيا يف  ،تصبغ بلونني ال أكثر ديكورال ألوانتكون 

 إذ جند ـهيدا غابلديف مسرحية  يتضح جليا ،املسرحيا ابلغا يف طبيعة تصميم الزي إهتمام فيويل ،املسرحي
كما يستطيع مهندس   ،"2تتوافق من الكتل اللونية يف اخللفية، وطبيعة الشخصيات الداخلية األزايءألوان "
كله كان حقيقة بصورة أقوى مما   ذلكقناعنا أبن إعن طريق املالبس وامللحقات النابعة من خميلته، " ديكورال

 . يزولدإترستان و مسرحية  هذا عرب "3قام بتكرار شكل املالبس وامللحقات املتخفية أنهلو 

يكفل  أداءالبحث عن  إىلالطبيعي وساعيا  األداءمنتقدا  ،للبحث عن مسرح خالص مريهولدعى  س
 األقنعةلك، وبعث تقاليد املسارح القدمية وشكل ذيف  األصحهو الشرطي  األداء أنومعتربا  ،له العمل الناجح

ينابيع املسرح الشعيب وتقنيات  يفبحث ال إىل مما أدى به ،حتفايل للمسارح القدميةاليت كان يفرضها الطابع اإل
لحركة واإلشارة وخمتلف الرموز الدالة اليت كانت من مبادئ ل األولويةتكون ل واألقنعةالتهريج اجلروتوسكي 

مهام حمددة مبساعدة املوسيقى  بتنفيذتقوم  جمرد أداة، آلة حية"  مريهولد املمثل عندليعترب و  ،املسرح الرمزي
ال يتوقف  الذييف املسرح الشرقي  األمرمثلما هو  ،يقاعي يعمل على ضبط الزمنإاليت تعمل لديه كحامل 

ن أعترب إاحلركة اجلسدية على خشبة املسرح و  إىل عتباراإلفأعاد  ،"4الضابطة لعمل املمثلني اإليقاعاتفيه 

                                                           
  ..89_ 88_ كرمي رشيد، مجاليات املكان يف العرض املسرحي املعاصر، م.س، ص  1
 . 99حسني الرابط، م.س، صر: إدوارد برون، مريهولد ثورة يف املسرح، تر: أمني ينظ_  2
  . 100_  فيسفولد مريهولد، يف الفن املسرحي ، تر: شريف شاكر، م.س، ص  3
  . 170زدواجية الفن التمثيلي، م.س، ص إ. رخاآل-األان_ صاحل سعد،  4
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يصاحب  الذياحلركة عند  هي تصوير موسيقي بالستيكي  ألناخللفية املوسيقية ضرورية ألداء املمثل، 
 املسرحي ويف جتسيد حركة املمثل. خراجاإلضمن نظم  يةأساساإليقاع دورا هاما وقاعدة بينما يلعب  املمثل،

جعله عنصرا مهما يف التعبري يف ،مثلماحليوية لل اآلليةيرتكز منهج البيوميكانيك على من هذا املنظور، 
الراوي يف يلعب و  ،مام املشاهدين يف فضاء معنيأواألداء التمثيلي وعلى وعي اتم ابلعملية التمثيلية اليت تقام 

األدائي التمثيلي يف التنفيذ، ابحثا  يقاعيتوافق مع اإل هو ماو اث حدمسرح  دورا هاما يف تشخيص وسرد األ
 ،هأسلوبامليكانيكي ضمن  اآليل داءنفعال املرتتب عن مجلة من األحركة اجلسد واإلعن كيفية الربط بني  ذلكب

كل حالة سيكولوجية مرهونة قطعا بعمليات فيزايئية بديلة   نأما حنن إال آالت، مبعىن " :واصفا إايه بقوله
ستثارة املطلوبة، اليت ستنتقل معينة، فإذا ما وجد املمثل الوضع الصحيح حلالته الفيزايئية، فإنه سيبلغ حتما اإل

جانب عناصر  إىلكتلة متحركة وسط فضاء مسرحي فهو  ، "1أداء املمثل إىلم إايهبدورها للمتفرجني جاذبة 
 ديكورال ستبعدإ ذإ ،اليت هلا أتثري يف خلق التكوين اجلمايل على خشبة املسرح اإلضاءةو  ديكورالك  خرىاأل
ت دينميات أصبحاهلندسية التحتية حلركة املمثلني املعربة.هنا   وظيفة متثيلية وأقتصر على تقدمي البنية أيةعن "

ضرورة النظر  إىلدعى   ،أخرىومن جهة  .من جهة هذا "2العرض الدالة يفمن النظم الرئيسية  احلركة واحدة
 ،يطالية بني اخلشبة واملتفرجفرضته املسارح اإل الذيلغاء احلاجز إيف العالقة اليت تربط املمثل ابملتفرج وضرورة 

أنوار الصالة  إبقاءالساطعة، بدون ستائر، مع  األضواءفلقد مثلوا حتت "حتطيم اجلدار الرابع يف  ذلكيتمثل 
ي دون أساساجلميع، لقد عمل املمثلون بشكل  على مرأى األاثثمضاءة، وقيام عمال املسرح بتغيري 

 معتمداو  ،قاعة العرض أويعين دمج خشبة املسرح ابلصالة  األمامية اإلضاءةفتحطيم  ،"3يهامستفادة من اإلاإل
قتصاد قتصاد يف وسائله التعبريية واإلاملمثل مطالب ابإلف ،التمثيلي األداءقتصاد يف وسائل التجريد واإل مبادئ

 بناء العرض. أثناءيف اجلهد والزمن املبذولني 

مل يكن إال سبيل يف بناء عروض تكاملية وإعطاء فكر  ،بناء مسرح جديد إىلن سعي  أ البحث يرىو 
يف  كريغو أبيامؤيدا كل من و  رسم املنظور على اخلشبة املسرح رفض ي ،ذلكورغم  .يةخراججديد للرؤية اإل

                                                           
 . 172. ازدواجية الفن التمثيلي، م.س، ص رخاآل-األان_ صاحل سعد،  1
جمال الدراما )كيف ختلق العالمات الدرامية املعىن على املسرح والشاشة( ، تر: سباعي السيد، د.ط، مطابع هيئة اآلاثر  ،أسلن_ مارتن  2

  . 96-95، ص 1992املصرية، القاهرة، 
  505_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص 3 
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ستجابة بداعية سريع اإلإالتحكم يف طبيعة جسده وتطويره كأداة يف مثل مية كبرية للو لأو ، فأعطى ذلك
عرب الفضاء اخلارجي احمليط به، وهي النظرة اليت  األكسسوارلتتحكم فيه وسائط عديدة كديكور و  ،واحلركة

 هتمامواإل ،بدأ املشهدية املسرحية كبديل مغاير للواقعيةمل همابتحقيق غكريو أبيادولف أكل من سادت عند  
يف حني أن  .وعناصره ديكورال إىليهدف شكل واقعي حساس ابلزمان واملكان وجتاوز كل ابلتعبري عن اإل

عتبار إب كوردون كريغوهي النظرة اليت خيالفها  ،اخللفية التجريدية للديكور هلا عالقة ابملمثل نأ أعترب أبيا
 بناء مسرح املستقبل.  إىلاملمثل الواقعي جمرد عالمة فوق اخلشبة ساعيا يف نفس الوقت 
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 و كوردون كريغ. أبيادولف أاملخرج السينوغراف وتكثيف العمل عند  _2_2

 .املسرحي ديكورالواملنظور اجلديد يف تصميم  أبيا_ أدولف 1_2_2

 أبياأدولف عرف 
Adolphe Appia يعتمد على درامية  الذي املسرحي خراجاإلتعبريي يف مبنهجه ال

يف سبيل اخلطوط واأللوان  ديكورالمن خالله على واقعية  اثرأي ذوال ،املوسيقىى والبؤر الضوئية وعل اإلضاءة
 إجيادمن خالل حماولته التخلص من الفصل القائم بني املسرح واجلمهور و  ذلكونوع من التجريد يف الفضاء، 

فضاء حيوي املمثل واملتفرج ليحقق التبادل والتقاسم القائم على طبيعة املشاهد ضمن فضاء عام وموحد، 
للتخلي عن  أبيادعى وقد  ن الزخم التعبريي ونظم املمارسة فيه هو واحد من ضمن أولوايته الرئيسية،أومعتربا 

طرح  إىلالفوتوغرافية اليت تقدمها املسارح القدمية بدعوته عن التخلي عن مبدأ التصوير األيقوين للواقع و 
 Theatricalisme املسرحيةاملشهدية عن طريق حتقيق  للمسرح كفن له مرجعيته ومبادئه اخلاصة جديد

 .لواقعية على خشبة املسرحلكشكل نقيض 

ابلفراغ املسرحي بوصفه عنصر تكميلي  هتمامواإلوحدات املكان وتطويرها بني الربط  إىل أبيالقد سعى 
املشهد املرسوم "عناصر تشكيلية  إىلستناده إيف تصميم املشهد  أبيا، ويرى خرىضمن عناصر املسرحية األ

فمهمة مصمم  ،"1يشمل اجلميع الذيفقية واملمثل املتحرك والفضاء املضاء املتعامد اخلطوط واألرضية األ
 ،ابلسكونما يتميز يف الفضاء منها اليت تتميز ابحلركة ومنها  شكالهي جعل عالقة سببية بني األ ديكورال

                                                           
 أدولف ابيا _ Adolphe Appia(1928/1862 : )اإلستعاضة عن  مصور وخمرج مسرحي وابحث فين سويسري، يرى أبيا أنه جيب

ملسرحي يتألف من عدد صغري من اخلطوط االديكور ) املشاهد املسرحية املصممة( جبهاز مبين وفق األصول املعمارية، و يقول يف ذلك " إن اجلو 
و يف األصل نظرية البنائية ذاهتا وهي نظرية ر هو غرس يف املسرح التعبريي، وهاالفقية والعمودية واملائلة مع تنسيق فين فيما بينها". هذا التصو 

عند الكثري من املخرجني  لتحل حمل النحت التقليدي وقد أصبح هد التصور إجتاها معماراي لإلخراج احلديث 1920مجالية ظهرت عام 
على وجه هذا املمثل وجسمه، وكان ينزح  ضوح مشاهدة التأثري التعبرييواملزخرفني احلديثني، ويرى أبيا أن دور اإلضاءة املسرحية يقتصر على و 

 .89-88.س، صمالبكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، إىل إضاءة خيالية يف مشاهد قليلة. أنظر: وليد 
  _Theatricalisme  ستعماال معارضا لتطبيقات إاملسرحي، )املرزحية أو املشهدية املسرحية(: وهي إستعمال العناصر املنتجة للنص

ارية، وتضع أبوااب ونوافذ منفذة على شكل مدرسيت الواقعية والطبيعية، أو ملا من شأنه اإليهام ابلواقع... فهي مثال تتجاهل اإلمكانيات املعم
ئر. أي أن كل شيء فوق اخلشبة لستاوحدات شسيهة، تقف وحدها فوق اخلشبة املضاءة، أو ترسم هذه االبواب والنوافذ رمسا منظوراي فوق ا

، 1الدرامية واملسرحية، ط صطلحاتاملإبراهيم محادة، معجم جيب أن يقول للمتفرج هذا جمرد مسرح، وهذه لغة خاصة، ال لغة الواقع. أنظر: 
 .208، ص1998دار املعارف، القاهرة، 

  .  22املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_ 1
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التفاعل وخلق  إىليؤدي  الذي ن العنصرأتناغم بني العناصر اجلمالية للعرض املسرحي جعلته يدرك الف
واقعية ال تعتمد يف  أوة خيالية قابلية التجريد أي القدرة على صنع بيئ"هو  يهامماليات يف اإلاجلنسجام و اإل

هلما أو وظيفتها وإمكانية حتققها من خالل مقاربتها للواقع ، وعلى مستويني،  أداءواقعية ال تعتمد يف  اتداءأ
 التغيري هي هذااملنظر املسرحي املرئي، والثاين هو مستوى التخيل من خالل االحياء، واألداة الرئيسية لتحقيق 

مكاانت التشكيلية الالهنائية بصورة إبعاد وتوظيف الثالثية األ داءستغالل مساحة األإعن طريق  اإلضاءة
العمودية  شكالربعة يف بناء املشهد املرئي لألالعناصر األن حتدد جل أوهبذا ميكن  ."1حتقق التفاعل واإلقناع

 .11 الصورةكما هو مبني يف املسرحي   ديكوراليف بناء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 98، ص 2016ر والتزيع، بغداد، ، عدانن للطباعة والنش1، ط -املفهوم ، العناصر، اجلمالية  -_ جبار جودي العبودي، السينوغرافيا  1
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 Orphée etمن مسرحية  بعادبيا ثالثي األأتصميم ديكور ألدولف ( متثل 11)الصورة 

Eurydice ستخدم فيه الستائر كشكل الضباب واإلضاءة.إوف 

Gauthier Valentine,points de basculements sceniques, mémoire spécialité 

architecture intérieure et design, école camondo, paris, p76. 
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تصوير  إىل سعيهو  ،اولة لتصوير الواقع اخلارجيالتخلص من كل ما هو حم إىل أبياصرار إ أدىوقد  هذا
ات ديكور الرضية املسرح حيث أفاملمثل يعمل يف نقطة على "وتشخيص املناخ الداخلي للحدث داخل املكان 

ن إاملرسوم، ف ديكورال إىلعداد املسرحي يستند قل أتثري. وطاملا كان التوكيد يف اإلأاملرسومة ليس هلا إال 
يبعث املمثل فيه. ومن هنا يصطدمان،  نأبعد  إليهالصورة غري احلية ليست سوى توضيح ملون يدفع النص 

ية خراجاإلوهي ما متتاز به الرؤية  "1بدا، وال يؤلفان أي تفاعل ذي قيمة درامية مهما تكن يسرية أال يلتقيان 
ن رسام املشاهد ال يقتصر عمله فقط إال الروح التميز اليت يستوفيها من أمعتربا و  ،أبيالعناصر التشكيلية عند 

 يكفل له جناحه وفق حلول معينة.  الذيويبقى املمثل هو الوحيد  ،بداعينشاطه اإل

منصات مدرجات السالمل،  ستخدامفقية إبالربط بني املمثل املتحرك واألرضية األ أبيااول ال مناص من حم
والكتل تصور فلسفي ينبع من عنصرين تشكيلني: النور والظل من انحية التصوير، " أبياعند  ديكورالعتبار إب

الراين  ديكورالوهو الشكل املوظف يف تصميم  ،"2التكعيبية اليت تكون مستوايت راسية يف الفراغ، حنت
 لـريتشارد فاغنر الذهيب

Richard wagner ي مل جيده يف ديكورات املسارح القدمية ليجدها غري ذال
 شكالاخلروج من األ أجلضطرااب فكراي يف ذهن املتلقي التقليدي من إمناسبة، بل على العكس حتدث 

  ،عتاد املتلقون على رؤيتهاإالقدمية اليت 
م
عدادا مسرحيا، إسوأ أحسن رسوما كانت أكلما كانت "شاهد فامل

، "3كثر كماال، من طريق املواصفات التصويرية اليت يصنعها الرسمأوكلما كان الوهم اخلاص ابلبعد الثالث 
ميكن  ديكورالحركة املمثل يف تشكيل  عتبارإب ،الوهم ذلكبعاد الثالثة حتطيم على املمثل ذات األ فيتوجب

ولكن لن  ،ثناء العرضأوالكتلة  يتحكم يف الفضاء نألثالث يستطيع ن تعطي للوهم املرسوم واجملسد للبعد اأ
نا إخراجن إ" :فيقول ،على املسرحمر حقيقي الوجود ألك ما مل يصبح جتسيد البعد الثالث ذيكون على 

 يهاماإل هذانا ابلواقع. ولكن إيهام إىلي يهدف ذال -ديكورالرسم  -املسرحي احلديث يستبعده فن الرسم
فقية يتعارض أاملرسوم على قطع قماش  ديكورالالوجود املادي للممثل يناقضه، فوهم  ألن، يهامهو نفسه اإل

                                                           
 . 23املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  1
  79املسرح املعاصر، م.س، ص ردش ، املخرج يف أ_ سعد 2
 ريتشارد فاغنر _ Richard wagner  (1813/ 1883 :) ن الرومنتيكية الفنية مشاعر ودرامي وموسيقى ومؤلف أوبرايل كبري، حتول

ومصطلحات املسرح ن عيد، أعالم الديال كمإىل الرمزية يف أعماله. يعترب فاغنر واحدا من املصلحني املسرحيني ف اتريخ املسرح العلمي. أنظر:  
 .352م.س، ص األرويب،

 . 23املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  3
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املرسوم  ديكورالستبدال إعلى  ليعمل ،"1حيدثه وجود اجلسم املادي للمثل لبدانته وحيويته الذيمع الوهم 
 أخرىوهلا قابلية على التغيري بني حلظة و  أيضاوجعل خشبة املسرح متحركة  ،املتحركة شكالالثابت ابلقطع واأل

 ما يعطي أتكيدا  ،الطبيعةرافضا جتسيد الواقعية على املسرح كما هي موجودة يف و  ،حسب متطلبات العرض
راد تصوير مشهد ما على أ اذفإ ."2به فقط ىحأو ال جتسد الواقع على املسرح ولكن " :بقولهيف هذا السياق 

 شياءحساس يف عالقته مع األاإل ذلكويستطيع ب ،خشبة املسرح صوره كجو خاص ليعيش داخله املمثل
 (21الصورة)انظر  .يوحي بوجودها على خشبة املسرحلاحمليطة به 

 ،تطوير املنظومة الضوئية وأمهيتها يف صناعة العرض املسرحييف  أبياإسهامات  إىلالتغيري  هذا أدى
فبدون  ،اإلضاءةتطوير منظومة ومنها يف التقنيات املسرحية يف تصميم ديكوراته املسرحية  شتغاله علىإفكان 

والسطوع املرسومة العمودية  فالضوء" أبياالضوء ال ميكن حتقيق التعبري املطلوب على املسرح حسب تنظريات 
الرقعة  ألنين العنصرين املشهدين. ذخر بدال من تقويته. فثمة خالف ال يفض بني هحدمها اآلإيلغي 

كرب كمية من ضوء، وكما كان أقتناص إوضع يساعدها على  إىلاملتعامدة املرسومة، بغية ان ترى حباجة 
عداد قد رتب ليكسر الوحدة بني املمثل واضحة ولو كان اإل إىلالضوء املسلط عليها اكثر بريقا تبدو احلاجة 

املرسوم ال يعطي تناقض بنسبة  ديكورالذا فل ."3نكسارشيئا من الضوء املسلط عليه، لتالشت بنسبة اإل
فال ميكن حتقيق مجاليات مؤثرة إال بتأثري القيم التشكيلية  ،املسرحية اإلضاءةللممثل فقط وإمنا يف تشكيل 

  .لإلضاءة

 ديكورال فريى من واجبات مهندس ،املسرحي خراجاإليف جديدة وضع مبادئ  إىل أبيا تنظريات تعطي
بعاد ابملقارنة الثالثية األالصالحية اجلمالية للديكورات اجملسمة "فهي  ،ن يوحد ما بني الشكل املرئي والزماينأ

ية ديكور الوحدة الكاملة اليت جتمع العمل املسرحي مع وحدات  إىلات املرسومة ومن مث احلاجة ديكور لاب
فراغ الو  ،ركةاحلو  ،شكلالو  ،صورةيف النسجام التناسق واإلوجود  ديكورالتوظيف من يستهدف ف "4واحلدث

 ،ه ملسرحيات  الرمزية بعد التخلص من الواقعية املسرحيةخراجإب أبيادولف أوعليه، قام  .على خشبة املسرح

                                                           
  . 90، ص 1964يل، افر  1، 28املسرحي، جملة املعرفة، سوراي، العدد  اإلخراجبيا و أدولف أ_ حممد الطيب احلسيين،  1
  . 96ص  م.ن،_  2
 . 23املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  3
  .103، م.س، ص  -املفهوم ، العناصر، اجلمالية  -_ جبار جودي العبودي، السينوغرافيا  4
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 األكسسوارو  ديكورلوعالقتها اب اإلضاءةمتمسكا مببادئ و  يزولدإتريستان و قام بتصميم مسرحية  حيث
خلفية اخلشبة مطموسا ابلظالل بينما ختتفي اجلدران املغطاة ابللبالب ومصطبة واألشجار اليت  إطاريبقى ل"

ا ابملوت. وحني يتحرك املمثلون حنو مقدم اخلشبة إنطباعخلفها ضمن جو رتيب نصف مضاء يعطيك 
ي نصف املضاء اجلو اخلف هذافيصبح املشاهد مدركا حلالة موت الزمن وتصبح اخللفية غري مرئية، كما يندمج 

خالل بتوازن العناصر التوازن بني الصوت والصورة دون اإل جياديغدوا إل ديكوراليصبح مهندس ، و "1مع النغمة
 ثناء العرض. أالدرامية 

فاملنصات واملنحدرات اليت "املستعمل  ديكورالقتصاد يف إابلتجريد وازولد إيتريستان و مسرحية  متتازو 
 أوما ال يعيه اجلمهور  إال عند حدوث حركة ما، قفزة  هذاي و أساسيتحرك املمثلون عليها جتريدية بشكل 

دىن درجة وختلق خلفية متثل جزءا من العامل أ إىلالبنية تقلص املشاهد امللونة  هذهسقطة مثال، إن مثل 
 نأ أبياويرى توحيد اخلشبة واحلدث وفق متطلبات املوسيقى،  ذلكب اإلضاءةستطاعت إحيث  ،"2احلقيقي

يدرك من خالل حدسه ما يقوم به الضوء من خالل الدور املباشر اليت تلعبه املوسيقى  نأاجلمهور  ستطاعةإب
حقيتها أيؤكد على  ما يف حتديد العواطف قياسا على أتثري اللون والشكل والصوت يف نفسية املشاهد، وهو

 اإلضاءةيؤكد عن وجود وتوفر نوعني من  ذال ،ضاءة الرسومإ إىلومجالياهتا يف تكوين فضاء جيد يستند 
واحد يثبت على اللوحات عن بواسطة الرسم، واألخر يوضع لكي جيعلها مرئية "ابلنسبة للديكور املرسوم 

هنا إالثنية احلقيقة تؤثر يف املمثل ابلرغم من  اإلضاءةىل أي اليت داخل اللوحة ال تؤثر يف املمثل و و األ اإلضاءةف
 .ضواء املرسومةيكون جسده املتحرك يتماشى مع األ نأاملمثل مرئيا و  ذلكفيكون ب ،"3ال ختص إال الرسم

 (31 الصورة)أنظر 

  

 

 

 

 

                                                           
  .222ص  : ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س،ينظر_  1
 م.ن.، م.ن_  2
 . 74، ص 2001، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ليبيا،  1_عقيل مهدي يوسف، اسس ونظرايت فن التمثيل، ط 3



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 

 
 

 

 
 .1896بيا سنة يزولد ألإتصميم ديكور مسرحية تربستان و متثل  3الصورة 

www.socks-studio.com 

 

 .1892لريتشارد فاغنر سنة  Das Rheingoldبيا لديكور مسرحية الراين الذهيب أتصميم  تبني( 12 الصورة)
 Denis Bablet,Marie-Louise Bablet, Adolphe Appia 1862-1928,nouvelle édition L’age 

D’homme, Lausanne, suisse, 1981, p65 . 

 

http://www.socks-studio.com/
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 نأعتبار متفرج إب إىلاملتحرك حتت سلطة املوسيقى وسطوهتا ال حتتاج  اإلنسانعترب جسد وعليه، أ
 بارإعتهل ميكن ف . أبياولد املسرح حسب تقدير  ذلكمن خالل  ،هو معيار لقياس املسرح اإلنسانجسد 

 .املسرحي؟ ديكورالو  ءةاإلضااملوسيقى شريكا يف توصيل دالالت احيائية ألداء املمثل وحركته على غرار 

الرمزي  ديكورالعن املمثل و  أمهيةال تقل و يا يف العرض املسرحي أساسعنصرا  أبيامتثل املوسيقى يف نظر 
اهلندسية وعالقتها ببعضها ضمن منطقة التمثيل  شكالحيدد األ نأالشكل املوسيقي "التجريدي، فيستطيع 

فهي تستطيع  ،"1ب اخلشبة خاصية املرونة والبعد الثالثسالشكل تك ذاية الربوسينيوم. وهبماموحىت املقدمة األ
مسامهتها بشكل كبري يف  إىل إضافةنسجامية متكاملة إتنظيم عناصر العرض خالل املشهد كلها يف وحدة 

ية يقاعاملسرحي هو عبارة عن ساحة وفضاء للحركات اإل ديكورالف ،للعمل الفين يقاعالسيطرة على ضبط اإل
، ألنه وقد وضع يف الفضاء الثالثي األبعاد يصبح ديكورالاملقياس احلقيقي ملدى أتثري و "املرتتبة عن املمثل 

احلالة يبدو التمثيل  هذهويف  ،لرقصاية واإلحيائية خصوصيتها كما يف يقاعماثل، وتفقد حركته اإلمتابرزا و 
تعطي  نأ مكاهناإبوحىت مالبس املمثل  ."2كثر مما هو تشخيص للحياة احلقيقيةأنسانيا للموسيقى إمعادال 
متداد ملزاج املمثل لتظل إأال تؤخذ املالبس بشكل حريف وإمنا ك"جيب   ، اذديكورالا مغايرا  مثلها مثل إنطباع

لوايت مهندس أو يدخل ضمن  هذاألهنا توحد مابني الشيء املرئي والزماين و  "3دوما اإلضاءةوثيقة الصلة و 
ديكوراته املختلفة ويف تكوين حركة تصاميم خلدمة  اإلضاءةاملوسيقى و  جاءت ،املسرحي. يف حني ديكورال

 خراجاإليتأسس وعليه،  .جتسيده يف مسرحياته املختلفةمت  الذيي يقاعما نسميه ابملكان اإل هذاو  ،املمثل
يف تشكيل الفضاء  ساسواملمثل هو األ ،يربطه ابملشاهد الذيالوهم  ذلكاملسرحي احلديث على وجود 

 .واحلركة امليكانيكية احلديثة األكسسوارو  ديكورالو  اإلضاءةمن  خراجاإلاملسرحي اليت تنطلق منه ابقي عناصر 

 ،ميان مبلكة اخليالاإللرفض مبدأ حماكاة طبيعة و املسرحي  خراجاإلرمزية يف للالنظرية اجلمالية  إرتباط أييت
عن طريق الرموز اليت تقوم على حتقيقها  إليهعادة الواقع ولكن تشري إالرمزيني ال تقوم على  دفاخلشبة عن

هو  ياحلركة التجريدية الرمزية ابلفن املسرح إهتمام، فديكورالوموسيقى و  اإلضاءةعناصر العرض املختلفة من 
سلفه  إليههو تقدمي ما آل  أبيادولف أالتجديد والتجربة عند قيم اجلمالية يف عامل التشكيل، فالسعي وراء ال
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 ،يت تكفل يف جناح العمل املسرحيال اإلضاءةاملمثل ويف تطوير نظرية  أداءوطبيعة تكوين  ستانسالفسكي
وملحقاته  ديكوراللنظرية الشكل التطبيقي سواء يف الفلسفة اجلديدة اليت تناول هبا فكرة لجهوده عطت أف

ا ذهو بداعية يف املوسيقى وكيفية توظيفها، إقيم  إىل اإلضاءةيف تطوير مفاهيم فكرية ومجالية ضمن منظومة  أو
سرح ما ميف بناء عمل فين متكامل يف  أبيافدعوة  طبيعة الفضاء املسرحي وعامل املكان والزمان. إىلراجع 

وسعيهما يف جتسيد رؤية  رينهاردتو كريغمن كل أكد عليها  يسمى )ابملسرح الشامل( هي النظرة اليت 
إحدى أهم الركائز اليت اتفقوا عليها يف حماولة لبعث مسرح جديد حنو  أهنا معتربين ،ديدة ملسرح املستقبلج
 .فقاأل

 .سعي حنو مسرح املستقبل عند كوردون كريغو املسرحي  ديكورال_ 2_2_2

املسرحي من خالل املرحلة  خراجاإلمنهجا ملسرحه اجلديد يف Gordon Craig  كوردون كريغتبىن 
 ،مركزا على اجلمالية الفنية اليت تعتمد على احلدثو الواقعي ال عالقة له ابلفن  جتاهاإلعتبار إب ،التجريبية

املناظر املسرحية  أوالرواية التمثيلية،  أوليس هو التمثيل، "الفن أبنه  كريغويعرف  .يقاعواإل ،واللون ،واخلط
وهي النظرة اليت جندها عند  من خالل رغبته يف خلق مسرح  ،"1العناصر هذهمنا يتألف من كل إالرقص،  أو

خلق حالة شعرية على خشبة  إىلقد نبع من رؤية تسعى  ذلكلن رفض إف .فيه احملاكاة للواقع يرىبديل 
معتربا و ، فنية ترتبط ابلفن وليس ابلطبيعة ألن الفن ال يعكس احلياة بل قوانينها اليت تقوم على مواد ،املسرح

تنطلق منه الرموز واإلشارات اليت  الذيضمن فضاء العرض  شياءختلف األمل يهاماملسرح هو مكان لإل نأ
وهو ما ترمجه  ،تلك الفكرة املوجودة يف الطبيعة إىلواليت توحي يف جوهرها  ،يقوم العرض املسرحي بصياغتها

                                                           
 _إدوارد غورُدن كريغ  Craig Edward Gordon )1872/1966:(  مصمم ديكور وخمرج مسرحي ومنظر مسرحي إجنليزي. تقوم

للحد من أهواء املمثلني اخلاصة وحرايهتم الذاتية اليت تفسد  uber_marionettنظرية كريغ يف املسرح فن بصري، إبتدع كذلك فكرة 
ق. انطلق يف فكر املمثل من فلسفة فريدريش نيتشه الشخصية املسرحية اليت يقوم أبدائها. رفض كريج اإلخراج مرات ومرات أبسلوب املسرح العتي

Friedrich Nietzsche  املعروفة ابإلنسان الكاملubermensch اليت تقوم أبنه ينبغي على القيم اليت نضيفها اىل احلياة، أن تعمل ،
 .50م.س، ص رويب،و املسرح األن عيد، أعالم ومصطلحات الديكمال على السمو مبستوى اإلنسانية للوصول اىل خلق نوع جديد. أنظر:  

 _فرتة إىل نتقال من ها فرتة النزوح واإلختللت ،ن خمتلف جهود التجريبيني يف القرن العشرين وكانت من ضمنما السينوغرافياأ ير ابلذكرداجل
يطالية مما جعل  املتمثلة يف العلبة اإلو  السينوغرافيا حتظى ابستقالليتها كفن مستقل متجاوزة القيود اليت كانت تفضها الكالسيكية  تجعل أخرى

  ىل تغيري يف موازين وقوانني اخلشبة.إبيا وكوردون كريغ أدولف أ
  . 612، ص 2007سكندرية، ية للنشر والتوزيع، اال_ شكري عبد الوهاب، اتريخ وتطور العمارة املسرحية، د.ط، مؤسسة حورس الدول1
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ف من كل آلنه يتإفن املسرح ليس هو التمثيل و ال املسرحية، ليس هو املشهد وال الرقص، " يف قوله: كريغ
 يقاعاملشهد، اإلمور اجملتمعة، الفعل هو روح التمثيل، الكلمات هي جسم املسرحية، اخلط واللون مها قلب األ

من خالل تشكيل ملختلف عناصر املسرحية ن حيقق فكرة شاعرية الصورة أفهو يريد  ،"1هو جوهر الرقص
بداعية تتطلب حتقيق مسرحة املسرح ن رؤيته اإلأ مبعىن ،واملوسيقى ،اإلضاءةو  ،ديكورالالعرض املسرحي ك

يصوغ منها جتربته الفنية يف عمليته  نأيستمد وجوده من فنون العرض واليت يتوفر على عناصر يود  الذي
 ية. خراجاإل

حداث تغيري يف املسرح اليت جعلت منه خمرجا يستطيع إهو ضرورة  ،حنو مسرح خالص كريغولعل سعي 
ومتيز دوره ابلكشف عن اجلديد ابلتزامات وواجبات  ،صيلكتشافاته اليت تغين املسرح ابلفن األإبداعاته و إيف 

مسرح املستقبل سيكون مسرح رؤى، "أن  ذلكيف يرى و  ،املسرح على املخرج ليصبح فنان كريغاليت فرضها 
فهم اجلميع عن  إىلقل مما نرى، مسرحا بسيطا يصل أال مسرح طقوس وال مسرح أقوال، مسرحا نسمع فيه 

 به أدى الذيوهو التصور  2"من احلركة، احلركة اليت هي يف الواقع رمز احلياةحساس، مسرحا يتفجر طريق اإل
مربزا دور املخرج وحضوره الفين وكاشفا على نظام جديد للعمل  ،قمة التجريد يف تصوره للعرض املسرحي إىل

نضباط واإل "تركته فرقة الدوق منينجني وطبيعة معاجلتها لشكل اخلشبة املسرحية  الذيبفضل التأثري  املسرحي
ي يتمتع بتعبري الدقة إخراجالشديد يف مشاهد اجملاميع على خشبة املسرح، وهو سلوك 

طريقة عمل املخرج من خالل احلركة الفكرية والفنية مثاليا يف  أسلوابمما أعطى  ،"Descipline3 طنضباواإل
 . التاسع عشرهناية القرن  أحقابيف 

 ديكورالن أ ،يف حتديد فكرة مفادها يةخراجاإلضمن رؤيته  كريغجاء به  الذيالشكل اجلديد  يتمثل
بل ميكن توظيفه كمقابل مرئي لألحداث املسرحية "ن يقوم بوظيفة حتديد املكان املسرحي أاملسرحي ال ينبغي 

مزيد من التجريد وعيا متزايدا ابملكان  إىلأي كمكان درامي، وهكذا تولد فجأة من خالل السعي الدائب 
حماولة توظيف خاصية القدرة السالبة للمكان وجتسيدها يف تصميم  إىلالوعي بدوره  هذاكمكان، وأفضى 

                                                           
 . 104املسيح ثروت، م.س،  ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  1
 .  74ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص أ_ سعد  2
 . 305، ص0022للطباعة، القاهرة، ، سان بيرت 1املسرحي، د.ط، ج اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدالكمال _  3
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روح  إىليفتقد  أنهورؤوا فيه شكسبري حني اثروا ضد مسرح  أبيابه  دان الذيل وهو العم ،"1املنظر املسرحي
الفضاء املسرحي  أمهيةعلى  كريغىل أو يف حني  .القدمي ليزابييتاإلتبناه املسرح  الذيالتجريد وهو الشكل 

جيد، ن يكون املنظر منسجما وأفكار املؤلف خللق تكوين مسرحي أيف تشكيل العرض املسرحي وأكد على 
 وحركة ديكوراليولده كل من  الذيالشامل العظيم  نطباعاإل " وأنملضمون النص  مفسرا ديكورالعترب إو 

ط برتإمما  ،"2إال بعد حبوث عديدة وجتربة طويلة هذااجملموعات هو أكثر الوسائل التفاعلية، وال أقول لكم 
حيث  ،املسرح وسيلة للخروج من الواقعيةطبيعة التشكيل يف  تذختإبينما ا وثيقا ابلفن التشكيلي، إرتباط
السمة  أصبحواملالبس بل  ديكورالعلى تكوين  الشكل املرئي ك غري قاصر كريغالفن التشكيلي عند  أصبح

 البارزة بدخول العنصر التشكيلي يف العمل املسرحي .

 النص هتميش وجتاوز إىلية خراجاإلاملسرحي من خالل رؤيته  ديكورالتوظيف  أمهيةتكمن بينما 
ستغناء عن الكالم اإل كريغتطلب على فه البالغ بفن الرسم والعمارة، إهتماماملشهد املعروض و  إىلنتقال اإلو 

العروض الصامتة  إىلجعل عروضه متيل مما ابلغة للعناصر البصرية للعرض املسرحي،  أمهيةاملنطوق وإعطاء 
اليت تطغى فيها احلركة على الكلمة وإمكانية كل من املمثل وابقي عناصر السينوغرافيا على بناء لغة هتدف 

ستخدم إ"وهي جتربة  ،1905سنة ( ESCALIERS) مسرحية الدرجخماطبة املتلقي، هو ما جسد يف  إىل
القادر على  ديكورالعطى لعنصر أستقالليتها الكاملة فقد إكوسيلة تعبري قائمة حبد ذاهتا وهلا   ديكورالفيها 

ربع مراحل تقوم الشخصيات يف كل منها بصعود أ إىلالتحول معىن دراميا من خالل تقطيعه للفعل الدرامي 
 .يشكل ويتحكم يف تصاميمه املختلفة الذيالنص املصدر الوحيد ال يعترب ، ف"3خمتلفة شكالوهبوط الدرج أب

 (41 الصورة)انظر 
 

                                                           
  .143، ص0002، هال للنشر والتوزيع، القاهرة، 1_ جوليان هيلتون، نظرية العرض املسرحي، تر: هناد صليحة، ط 1
، 1220،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ، 1ية احلديثة وعالقتها ابملنظر املسرحي، طاإلخراجات اإلجتاهسلمان عطية،  أمحد_  2

  . 52ص
  441، ص  2006، مكتبة لبنان انشرون، بريوت ، 2_ ماري ألياس وحنان قصب، املعجم املسرحي،  ط 3
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 وردون كريغكمن تصميم   ESCALIERSربع رسومات توضيحية ملسرحية الدرج أ متثل( 14 الصورة)
 1905سنة 

 _Marc Duvillier, The Mask (1908-1929) de Edward Gordon Craig : de la mise 

en scène de l’espace scénique à celle de la politique, REVUES 

MODERNISTES, REVUES ENGAGÉES ‘Revue Electronique’ , Presses 

universitaires de Rennes, paris, 2011 . 

Visité le site électronique :http://books.openedition.org/pur/38412. 
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 ديكوراليف تصميم  كريغختذها إالطريقة اجلديدة اليت  screenعد طريقة السكرين ت، ذلكعالوة على 
، كاملطر والشمس، والريح، شياءكسب املسرح روحا ينم على مجيع األي" ابملنظور، فاإلحياء (51 الصورة)املسرحي

على املسرح مبصارعتك  شياءاأل هذهتظهر  نأنك ال تستطيع أونزول اجلليد، والربد والقيظ الشديد، إال 
وهي اخللفية  "1نظار اجلمهورأتقطع شيئا من كنوزها، فتضعه حتت  نأشتباكك هبا، عسى إللطبيعة، و 

معتمدا على الطريقة ذاهتا يف تصميمه لديكور  ،ثناء العرضأاملتبعة  اإلضاءةاملساعدة على حتديد نوعية 
كتفى إف ،ستغناء عن الستائر والكواليس وستار املقدمةمطالبا ابإلو  ستانسالفسكيلمخرج ل هاملتمسرحية 

متدادا لصالة املسرح، واليت تسمح، عند إتكون من الناحية املعمارية  نأبتكوين من الربافنات اليت روعي "
مستعمال اللون كداللة ورمز يعني املشاهد على معرفة ما و ،"2حتريكها إبعطاء تكوينات هندسية وبيئة خمتلفة

)أنظر  .لداللة لرتف اليت كان يعيشه احلكم امللكي اإلضاءةومستخدما  ،جيري يف تصميم مشهد القصر امللكي

 (61الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 _SCREEN  املطلوب رالديكو لتكوين صورة البعض و الشاشات: هي عبارة عن جدران متحركة ميكن ربطها ببعضها أ.   
  . 62،ص ص 2000ر املصرية اللبنانية للنشر،  القاهرة، ،ا، الد1جوردون كريج، يف الفن املسرحي، تر: دريين خشبة، ط ينظر:_  1
  72ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س،  صأ_ سعد  2
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 يف اعماله املسرحية. كريغتبعها  إاليت  screenقة الشاشات يالطر  متثل( 15 الصورة)
_Moze Halperin and Shane Barnes, 45 Transgressive Spins on Shakespeare, 

Past and Present, Date  Publié:  26 November 2014 .  

voir  le site web: http://flavorwire.com 

 

 screenطريقة الشاشات  كريغوفيه طبق  مسرحية هاملت املستعمل يف  ( تبني الديكور16)الصورة 
 سرح موسكو.مب 1912ستانسالفسكي سنة  إخراجمن  ،املسرحيةتصميم  املتبعة يف

_Susannah Clapp,The Observer's theatre critic chooses the 10 sets that 

changed the face of modern theatre, from a 1912 Hamlet to Punchdrunk's 

immersive Faust, Date Publier :  22 May 2011. 

 voir le site web: www.theguardian.com. 

 

http://flavorwire.com/author/moze-halperin
http://flavorwire.com/author/moze-halperin
http://flavorwire.com/author/shanekealoha
http://flavorwire.com/
https://www.theguardian.com/profile/susannahclapp
https://www.theguardian.com/profile/susannahclapp
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 احلفاظ إىل فدعى ،سلبة دليل على ختلصه من مشكل الربط بني الفن والواقعلطريقة األ كريغفإتباع 
ه ملسرحية إخراجففي  .على التجانس يف حتقيق وحدة الشكل البصري والكشف عن طبيعة اللون وتناقضاته

املنظر، وتصميمك  ذاثناء رمسك هلأاللونني يف  هذامتس لوان عدا  نأايك إ": ماكبث جنده يشري بقوله مؤكدا
جست خيفة، وخامرك أو  إذاين اللونني له تدرجات كثرية، فذكال من ه  نألتلك املالبس، ولكن ال تنس 

كنت قد   الذي ثريف قلته لك، فانك حينما ينتهي املنظر، لن ترى بعيىن رأسك األ أوالشك فيها صنعت، 
منها اللون البين والرمادي  ،خر للروح ابلضبابحدمها يرمز لإلنسان ابلصخرة واآلإ ،"1رأيته بعني عقلك

 ه التخيلية.بداعية وقدراتكداللة رمزية معينة يف نفسية اجلمهور ومعتمدا على قدراته اإل

ختضع لتصور  نأمسامهة املمثل  ذلكورأى ان مجيع عناصرها مبا يف  خراجاإلبتكامل عملية  كريغآمن 
يتخذ منطق  االحياء بغرض تكوين مسرحا خالصا بطرق  نأواحد وفق مبدأ املخرج، وعلى املخرج املثايل 

حقل حقيقي  أوغرفة فعلية،  يهامك إبض، هو رفشياءالتشديد على واقعية األ"خمتلفة شكال ومضموان وهو 
اليت  يقدموا لنا العاطفة نأ يقلدوا أي شيء، لكنهم عاجزون نأجبل واقعي.يستطيع رسامو مسرحنا  أو

احملاكاة غري قادرة  أن كريغيرى إذ  ،"2ا، عن طريق املشاهدإليهشارة يرغب الكاتب املسرحي، الفنان، يف اإل
وكيفية التطلع يف مبادئها  شياءما وراء الواقع عرب رمزية األ إىلنتقال اإل هستهدف بإعلى بلوغ اهلدف، ما 

يكمن يف حتديد الزي  يهاممنطق اإل نأ كريغيعترب  ،الشكل هذاوعلى  .اليت يستحسن على العقل تقبلها
وهو ما  ،مكان ينشده مع ضرورة تصميم املخرجني ألزايئهم أبنفسه  الذيمكمل للشكل ه املسرحي بوصف

كتب متخصصة مثل كتب اتريخ   إىلفإايك ان ترجع  األزايءا كنت تريد تصميم ذإ"يف قوله:  كريغيوضحه 
 ألن ،"3بداعيةالعنان، ولبس شخصياتك حسب ما متليه عليك قدراتك اإل رك خليالكأتمثال،بل  األزايء

ن كانت الصعوبة تكمن إحىت و  ،هناء عملية تصميم املالبس املسرحيةإاملخرج من وجهة نظره هو املسؤول عن 
 اللون لديها فهي حتتاج الدقة يف تصميمها.يف نوعية املالبس وطبيعة 

ومطالبا املمثل  ،على املمثل الواقعي واملمثل اجلسد وفق منطق التقليد واحملاكاة برفضه الواقعية كريغاثر 
ابعتبارها مصور فوتوغرايف، فهو بغرض  بعرض وتفسري شخصية املؤداة وعدم حماكاة اليت تفرضها الطبيعة

                                                           

  1_ جوردون كريج، يف الفن املسرحي، تر: دريين خشبة، م.س، ص 59
 .138املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_   2
  .72ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص أسعد _  3
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فالتمثيل ليس فنا، " ستانسالفسيكيعند منهج الواقعية النفسية  ذلكليعارض يف الفنان املبدع  ذلكتكوين 
داعيا "1عداء الفنانإأن احلادثة الطارئة عدو من  ذلكوهلذا من اخلطل التحدث عن املمثل بوصفه فناان، و 

يف بناء ممثل جديد  كريغا إليهستبدال املمثل املتقمص احلريف مبمثل املبدع الفنان، وهي النظرة اليت يصبوا إ إىل
احلياة صورة  إىلأن خيلق ال أن يقلد الواقع، فاملمثل ينظر  "وجب على املمثل لذا ،وفق مبادئ وأسس معينة

املشاهد، صورة  إىلتنقل روح وفكرة وجودها  نألة، صورة ال تستطيع اآل هذهلتحقق الصورة اليت تصورها 
مما  ،حول مسالة تناقض الفن كريغوهي املسألة اليت يعاجلها  ،"2نفسه صلخيالية من الفن نسخة طبق األ

 ،القدمي للممثله عبارة الدمية املتحركة كبديل عن مفهوم إستخدامإلغاء املمثل ابملفهوم التقليدي و  إىلبه  أدى
صورة  أوالها مجيال، إ أوجتعل من املمثل عمالقا  نأميكن بقوة جسده وجدية تعابريه ":قولهيف ايها إواصفا 

أان املمثل، ومن خالل الدمية املتفوقة ينتظر  أومقدسة يف املسرح الطقسي ال مكان فيه خصائص الفردية 
 إىلوهو التحكم يف دقة املمثل وحتريكه كيفما يريد املخرج  ،"3استمتاعه القدمي ابلشعائر إىلاجلمهور العودة 

قنعة اليت توحي مببادئ العبادة والقدسية األ إستخدامنية والطقسية اليت تكون وراء يدالفتمثل الروح  ،اجلمهور
 . "4الصوت تدنو الدمى من الشخوص احلية هذاالشخص احلي إال صورته، وعرب "فال يبقى من  ،يف املسرح

 ذلك تعطيفإهنا لن  ،حول مستقبل الدمية املتحركة كريغمهما كانت قوة التأثري اليت فرضتها تعديالت 
الفكرة الفنية هي "فكانت  ،للمثل وعالقته املباشرة واحلية مع املتفرج الفزيونوميحيققه الوجود  الذيالتفاعل 

الرتكيبات اليت قام  يكفل جناح العمل املسرحي من خالل الذيبداعي إكوسيط    "5البحث العلمي يف الفن
ثته أحدلن ننكر ما  ،ذلكومهما بلغ  .ويف تطوير منظومة العرض املسرحي ديكوراليف جمال تقنية  غكريهبا 

جسدت  ،جنازات يف القرن العشرينإبوجود  عليهرخت أاليت  كريغالصناعة املسرحية احلديثة بفضل جناحات 
يف العروض  املسرحي عرب خمتلف تصاميمه ديكورال هندسةيف  تله مبادئ جديدة إبمكانيات اليت وفر 

 .املسرحية

 
                                                           

 .88سرحي، تر: دريين خشبة، م.س، ص نظر: جوردون كريج، يف الفن املي _ 1
 . 215 نظر: عقيل مهدي يوسف، اسس ونظرايت فن التمثيل، م.س، صي _ 2
  228_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  3
  . 82، ص9719مشق، دة، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، _ أتليف مجاعي، سيمياء براغ للمسرح، تر: ادمري كوري4 
  . 307، م.س، ص1ج املسرحي، اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدالكمال _  5
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 .يف املسرح الشامل ديكورال_ ماكس رينهاردت ومبادئ تصميم 3_2

 ماكس رينهاردتستطاع إ
Max Reinhardt  ستثمار كل الوسائل العرض املسرحي املتوافرة يف إمن

ي املناسب لكل عرض خراجاإل سلوبنتقائه لألإمن خالل  ،قصى دراجات التأثري الفينأ إىلعصره للوصول 
 أبيابداعات إه اجلديدة يف التوظيف اليت تبناها من أشكالاجلمهور من خالل  هبارإلمن عروضه املسرحية 

مل يكن راضيا متاما و  ،حتقيق واقعية التجسيد أجلإتباعه لنظرة املدرسه الواقعية التارخيية من من مث و  ،كريغو
، ومستمدا وجوده من الفلسفة الكونية لداللة املسرح وقدرته عن يف بساطة تصوير الطبيعية ومناقضا هلا

 نية.يدالوجمتمع جديد حتكمه الطبيعة  اإلنسانالكشف عن احلقيقة وله القدرة على صنع 

غراء اجلمهور مبختلف إعطاء ديناميكية التواصل بينه وبني اجلمهور من خالل إ إىل رينهاردتسعى 
 إىلفلجأ "متفرج  أوللمسرح هو شيء غريزي سواءا كممثل  اإلنسانن حب أمعتربا و  ،احليل املسرحية

قمشة غلى األأستعمل إابأللوان و  اإلضاءةكتشافات امليكانيكية يف خشبة املسرح، لعب ستغالل كل اإل إ
 تدنهار ير ما تبناه  هذا ،"1خشبة املسرح إىلكما لعب ابألعداد الضخمة اليت يدفع هبا   ،اتاألكسسوار فخر أو 

 ،برؤية فنية خالصةوبوصفه خمرجا  .خراجاإلا اخلاص يف أسلوهبن لكل مسرحية أفهو يرى  ،ه الثابتأسلوبيف 
متاز هبا إ( يف تسجيل املالحظات وهي الطريقة اليت خراجاإلعتماده على طريقة السكربت )نسخة إكان 

وهي النظرة اليت مكنت  ،األزايءو  ديكورالمالحظات بسيطة عن ابستعماله  مننجني ساكسالسلفه 
تسجل األمهيات الفنية تكتب "فهي الطريقة اليت  ،ية معينةإخراجمن تشكيل فكر جديد وفق رؤية  رينهاردت

نتقاالهتا عند كل ممثل، ويف كل مشهد تسجل الصمتات اليت إوالتوانت وتغيرياهتا و حتديدا درجات الصوت، 
وألواهنا وقوهتا  اإلضاءةدوار املمثلني، تدون املعاين احلسية واملوسيقية لكل مشهد، توضح حالة أخترتق بعض 

                                                           
 _ماكس رينهاردت  Max Reinhardt (1873/1943 :) صغري كما يعرف املسرح ال 1903خمرج منساوي، أسس راينهاردت يف عام

kleines theater عندما قدم الدراما اإلغريقية  1910. أول أعماله اإلخراجية الكبرية اليت تلفت إليه األنظار كانت )أوديبوس ملكا( عام
مل يف منهجه مذهب )اإلنقائية خمرجا أول ومديرا فنيا للمسرح األملاين يف برلني. يستع 1903ل منذ عام القدمية على سريك فيينا. عم

Eclecticism القواعد واملذاهب والتيارات، و ( مبعىن إختياره لألفضل من عناصر مستمدة من مصادر خمتلفة، أي األفضل من مجيع االنظمة
-569م.س، ص رويب،و رح األن عيد، أعالم ومصطلحات املسالديكمال ملسرحي عنده. أنظر:  دون يتبع نظاما واحدا يف فلسفة اإلخراج ا

570. 
  1_ سعد أردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص 85 .



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 

ا قاموس لغوي مسرحي حيتوي على كل املفردات العرض أهنطريقة سكربت على عتربت إو ، "1وضعفها
 ستثمارها عند احلاجة.  إعلى  رينهاردتاملسرحي اليت متكن 

 سرحي وجتسيده عنه لعمل املإخراجكثر حرية يف طريقة أفلم يتقيد به وأصبح  ،ما النص املسرحيأ
ياله واليت ساهم خوصور وحركات على خشبة املسرح بفضل سعة  أشكال إىلوهو ترمجته  ،طريق املناظر

 ع التكوينات البصرية واحلركيةمر نفسه على تعامله منعكس األإمما  ،بتحرير املخرج يف كيفية تعامله مع النص
 جنازا يف تدعيم التكوين وأتكيد عمقه التشكيلي واجلمايل.إيعد و 

ليت كانت يف القرن العشرين وتسخريها خلدمة العرض من خمتلف التقنيات ا ماكس رينهاردتإستفاد 
وحد بني منصة لياملنصة و  إطارليتجاوز  ،غريقي القدمي وبني املسرح احلديثمن مجع بني املسرح اإل ،املسرحي

ضفى شكال مجاليا أف ،اتركا مسرح العلبة وديب ملكاأما حتقق يف مسرحية ، وهو التمثيل وصالة املشاهدين
عمدة مربعة أربعة أفواجهة قصر اليوانين بدائي تتقدمها "غريقية خالصة إاملسرحي أببعاد  ديكوراليف توظيف 

قاعدة مستطيلة طويلة، وجبانبها جمموعتا درجات تصالن حىت  هذاضخمة، ويف منتصفها ابب، ويتقدم كل 
 ،"2اجلزء املخصص للتمثيل كان يشمل ميينا ويسارا على جناحني نصف دائرتني نأعلى  رضية السريك،أ

من انحية  هاعناصر  تعطياليت  ابحثا عن العالقة بني الفضاء املسرحي القدمي والرؤية املعاصرة للسينوغرافيا
املطروحة وفق سياقات فكار املسرحية سهاما بصورة فعالة يف التعبري وتشخيص عن ماهية األإاملساحة والفضاء 

ستبدل إف" يفرضه العمل املسرحي الذيخري على التعبري عن حمتوايت العرض األ هذاويساعد  ،العرض الدرامي
مظهر  أيضامظهر داخلي للمكان وتل لون واحد  أيضاات املرسومة بقماش بسيط ذي لون واحد ديكور ال

  ."3خارجي للمكان

 

 

                                                           
 . 443، ص2002، سان بيرت للطباعة، القاهرة، 2املسرحي، د.ط، ج اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدال: كمال ينظر_  1
 . 28-27ص ،2005هرة، القا، الرمحان دسوقي، الوسائط احلديثة يف سينوجرافيا املسرح، د.ط، دار احلريري للطباعة_عبد  2
  . 186_ عقيل مهدي يوسف، أسس ونظرايت فن التمثيل، م.س، ص  3
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متاز هبا املسرح يف العصر إمسرحية املعجزة اليت  رينهارتأخرج  ،وبعيدا عن مسارح العلبة االيطالية 
 Ernest stern رنست ستارنأ ديكورالعلى مهندس  عتمادهإفكان  ،الوسيط

  إىلملبيا أو بتحويل قاعة 
بشكل فانتازي غري متوقع، "كاتدرائية ضخمة وإعطائها صبغة التعبريية خالصة يف التوظيف ديكورها املسرحي 

قنعة مشوهة بشكل أا أهنزهار واألوراق والفاكهة، ابلتفحص الدقيق، بينت رابيسك مضفورا مع األاأل إستخدام
غرائيب، ويف الوسط كان هناك منصة كبرية تعلو وهتبط، وكل مرة بديكور داخلي خمتلف، مرة قاعة طعام، 

داخليا  ادهلتكشف مشطراف صن الكتدرائية تفتح بواب قرمزية ضخمة على األأومرة قاعة حمكمة وهكذا، 
بداعية اليت يضفيها مهندس وهذا وفقا للعملية اإل ،"1جرديتألف من شجرة واحدة على منحدر التل األ

غريقية إعادة تقدمي جتربة إحماولة  يفاملعجزة مسرحية  إخراج كمن اهلدف من، بينما يالديكور يف املسرحية 
 ،شكسبريمتاز هبا إاليت  القدمية تتطلبها الكالسيكيات خراجاإلليمتأل بكثري من عناصر و  ،مام مجهور حديثأ

 .املعجزةعرب مسرحية  ولتكون معاجلته احلسية ملوضوع روحي مثري وفقا ملبادئ دينية وتصورات فلسفة كونية 

 سلوب، فلم يكن يهمه األخراجاإله اخلاص يف أسلوبيف منح كل عرض  رينهاردتمبدأ يتمثل وعليه، 
ساليب التقنية القدمية دخل تعديالت بسيطة على األأاجلمهور، ف لذابقدر ما يهمه جناح العمل املنجز واملقدم 

الستارة الدائرية "املسرحي بوضعه  ديكورالتقدمي شكل جديد يف تشكيل  إىلبه  أدىفاملسرحي،  خراجاإليف 
التقليدية على اخلشبة بعيدا  شكالإبلغاء األ "2املسرح متاما اليت حتزم خلفية yclodramaC السيكلودراما

 . الفن التشكيلي أمهيةاملكررة اجلامدة واملألوفة واملوظفة سابقا ومؤكدا على  شكالعن األ

                                                           
_رنست ستارنأ Ernest stern (1876/1954 :) ساعد يف حتديد نظرة التعبريية يف كل من  أصل روماين،ملاين من أمهندس ديكور

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Sternاملسرح والسينما.
 .439_ عبد الرمحان دسوقي، الوسائط احلديثة يف سينوجرافيا املسرح، م.س، ص  1
  كان مشروعة يف خدمة الديكور . ف ن تكونأجاء خلدمة التعبريية ودعا  الغامض تقانه للونإ_ يضيف مهندس الديكور أرنست ستارن أن

ن أ، مبعىن هنا ليست ابلديكور إملعىن اجلديد وفق التوظيف، ومعتربا اب ستعمالكثرية اإلكلمة الديكور مبفهومه القدمي، أي اهنا كلمة    إستخدام
 لذي حيدد معطياته وأشكاله اهلندسية. أنظر:ن فن الرسم هو اأعتبار الكلمة إب تلكوسع للتعبري عن أما نسميه ديكور ينطلق من تقدمي  الرؤية

 _HUNTLY CARTER , THE THEATRE OF MAX REINHARDT, CORNEL UINVERSITY LIBRARY, 

NEW YORK,1935, p84 . 
 . 131، ص1997، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1عرب العصور، ط ن عيد، سينوغرافيا املسرحيدال_ كمال  2
 _ Cyclodrama  اوCyclorama حتمل أي صورة  م وال 20و  15طويلة موحدة يرتاوح ارتفاعها بني  قماشه: هي مؤلفة من

ئرة يلمس اجلدار يف وسطه من مرسومة، بل صبغة عامة تكون يف أغلب االحيان زرقاء فاحتة اللون جدا. وتشكل على املسطح، شكل قوس دا
  91مجة: هبيج شعبان، م.س، صفيليب فان تيغيم، تقنية املسرح، تر الداخل ويقرتب من أطراف اجلدران املوجودة على اجلانبني. أنظر: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Stern
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ملسرح كل شيء ممكنا ومتحركا وتظهر فيه احلياة بكل ما فيها من مظاهر يف ا أصبحمن هذا املنظور، 
أربعة من دون  أوثالثة  أومشهدين "يف تقدمي ه للمنصة الدائرية املتحركة ستخدامشتهر إبإوحركة مستمرة، ف

 حلم ليلة منتصفستعمال املسرح الدوار يف مسرحية إمن  ذلكمكنه  ،"1عناء يف تبديل املنظر املسرحي
ابنيا على اخلشبة املسرح غابة كاملة، مستغنيا عن سوفيتا " neues theatreعلى مسرح  لشكسبري الصيف

رضية خلشبة املسرح، مستعيضا عنها أبضواء قوية عالية واضحة تصدر ية األماما، وأضواء احلافة األأعماهلو 
موظفا املنظر الطبيعي و  ،"2من بروجيكتورات معلقة فوق املسرح والصالة، وتشاهد بوضوح من قبل اجلمهور

ن أحببت أ"بقوله  رينهاردتيصرح بينما ، صطناعية تتوافق مع درما شكسبريية للعملإليات آبتقنيات و 
  إذاملشكالت،  هذهتعامل مع املسرح الدائري الشكل حلل مشكالته مع اجلماهري، وجندت كل قواي حلل أ

 . "3املسرح من الظهور والتطور هذاالبد ملثل 

يف  ستحساان كبريا حىت يف توظيف اجليد لإلضاءة املسرحيةإبل الق  ،احلد هذاومل يقتصر عمله على 
إذ يتم احلصول  ،ذلكيف  كريغو أبياجنازات إ، معتمدا على حلم منتصف ليلة الصيفه ملسرحية إخراج
 إىلتوجه  ذلكلتقاطها واحلصول عليها، وبعد عدت إلأاللون عن طريق الضوء، فألقيت إال عاكسات "على 

مستثمرا كافة   ديكورالمن  "4موقع اخلشبة، حبيث يتم نشر الضوء امللون بدال من الرتكيز على نقاط معينة
ت أصبحو  ،قيما مجالية وتعبريية مؤثرة ذلككتشافات امليكانيكية على اخلشبة املسرح ومتخذا بالتقنيات واإل 

ظهار والتجسيم وخلق تكوينات من خالل اإل ديكورالواأللوان عنصرا متميزا يف تشخيص  اإلضاءةكل من 
 (.81 الصورة)انظر  .مجالية يف العرض املسرحي

 
 
 
 
 

                                                           
  . 60ية احلديثة وعالقتها ابملنظر املسرحي، م.س، صاإلخراجات اإلجتاهمحد سلمان عطية، أ_ 1
 م.ن، ن.ص._  2
 . 462م.س، ص ، 2جاملسرحي،  اإلخراجعيد، مناهج عاملية يف  الدين_ كمال  3

4  _VOIR :HUNTLY CARTER , THE THEATRE OF MAX REINHARDT, Op.cit, p 175   
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 إخراجرنست ستارن ،إديكور مسرحية حلم منتصف ليلة الصيف من تصميم ( 18 الصورة) متثل
 .1938ماكس رينهاردت سنة 

Really Inventive Stuff , Max Reinhardt - "A Midsummer Night's 

dream" (1938),  voir le site web: www.pinterest.com. 

 

 إخراجو  رنست ستارنأديكور مسرحية املعجزة من تصميم ( متثل 17)الصورة 
  الفضاء املوحد بني املمثل واملتفرج.نييب 1912ماكس رينهاردت سنة 

www.gettyimages.fr 

https://www.pinterest.com/reallyinventive/
https://www.pinterest.com/reallyinventive/
http://www.pinterest.com/
http://www.gettyimages.fr/
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املالبس  خلف ديناميكية التقارب بني ،على املظاهر الكالسيكية اجلديدة يف الفن رينهاردت عتمادإلعل 
وشخصياهتم التمثيلية  تتفق مع حركات املمثلني" األزايءكانت ف ،نسجاموكيفية تصميمها لتحقيق اإل ديكورالو 

لواان شاعرية، كما كان يلبس اخلونة مالبس ابهتة غرباء، أإذ كان يضفي على املالبس السيدات الغنيات 
معرفة دقيقة بكل تفاصيلها أييت من خالل  األزايءفمعرفة  ،"1وكان مما يلفت النظر فيها هو اللون ال الزخرف

احمليطة هبا من خالل مقارابت لونية تسهم يف تعميق الصورة على املستوى املادي  شياءة لوهنا وجممل األمعرف
 ،وهو ما يعطي للمخرج رؤية متكاملة مع مصمم املالبس بفضل شكلها وزخارفها وألواهنا ،والنفسي والفكري

القدمية غنية جدا ابأللوان  األزايء"أن  رينهاردتويعترب  ،املسرحية معا اإلضاءةو  ديكورالتوافق وتتجانس مع لت
دقيقا  اإهتمام رينهاردتل يعطينفسية املمثل، ما يف  "2لوان اجلديدة النقيةوترتيبها يظهر الشعور يف تناغم األ

نسجام بني اجلسد وحركاته ندماج واإلبكل مشهد وعلى العمل املشرتك بني املخرج واملمثل، مركزا على اإل
، "3فرديته وشخصيته اخلاصة ذلكاللعب وبعد  أتكيد فردية"ال أو فيجب  ،الداخلية نفعال وأحاسيسهواإل

 بينمامبدأ النجومية،  ذلكب نيرافض ،يف تعاملهما مع املمثل كريغو أبيامن كل وهي النظرة اليت إكتساها  
 إىلاملزاج  هذا من نقلمزاج اخلاص ابلعرض ويهدف قبل كل شيء  أوخيضع نفسه لروح  نأينبغي للممثل 

قصى درجات البساطة يف ألملسرح اجلديد خاص اب قانون قرتاحإ إىل رينهاردتيهدف وعليه،  اجلمهور .
 .املطلوب ديكورالاملوحية لتصميم  شكالبسط األأسع و أو فليس هناك وقت إلجراء تغريات تتطلب فراغ  ،نظره

مشكلة املسرح تكمن يف حتديد الوقت وعدم توظيف عناصر العرض بشكل  نأ رينهاردتيعتقد  ،يف حني
طار العام إيكون إال  نأميكن "املسرحي  ديكورالفلدى  ،ضطرااب يف سياق املشهد املسرحيإسليم خيلف 

التفاصيل والتأكيد على الفروق الدقيقة ختتفي، فصوت املمثل واملمثلة  تن وضعإللمشهد وليس له وظيفة، ف
الضوء  أمهيةاهلدف الوحيد غرضه حتقيق  املصدر احلقيقي للديكور اإلضاءةضرورية، يف حني تصبح هي حقا 

يف تصميماته ابعتبارها حقيقة وهي شرحية  إليهالذي يرمي  يهامحالة اإل هو التأكيد على ،"4للظل أمهيةوترك 
من املخرجني ممن أتثروا  الكثري مامأاملسرحي اجملال  خراجاإليف  ماكس رينهاردت جنازاتإح فتتل من الواقع.

جزءا  تأصبح املسرحي ديكوراله بتكوينات مجالية يف تصميم إرتباطفتجربته و  ،املسرحي خراجاإله يف جتاهإب
 مبادئ ومجالية الصورة السينوغرافية. إىلمن شاعرية خشبة املسرح اليت تضاف 

                                                           

  . 187، ص2009، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1عثمان عبد املعطى عثمان، عناصر الرؤية عند املخرج املسرحي، ط_ 1 
2 _HUNTLY CARTER , THE THEATRE OF MAX REINHARDT , Op.cit, p136.  
3 _ Ibid, p14. 
4  _Ibid,  p 122 . 
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 املسرحي. ديكورالوأثره على  الطليعياملبحث الثالث: املسرح _ 3

 تحول(. املسرحي ودينامية ال ديكورالبناء الصورة املتخيلة يف مسرح العبث ) _1_3

املاضي  إىلال يشري  الذي الالمنطق /، فهي املنطقبتصور غري واقعي جتسيدا للواقع املعاشالعبثية  تعترب
من احلضارة اليواننية  ءاالغريب، بدجملتمع األورويب اوال يعطي رؤية واضحة ومفهومة للمستقبل اليت تداولت يف 

كتشخيص للماضي هبدف البلوغ ابملستقبل من خالل وعي و بوادر مسرح العبث  لظهوراليت كانت منطلق 
رؤية العامل لفهم الظواهر اليت تعرتض نطاقه تت ألك، ذوتبعا ل .اإلنساينيرتتب عن السلوك  الذيابحلاضر 

اليت كان هلا أتثري كبري على البااتفيزيقية صطلح عليها بفلسفة إوهي فلسفة  ،فتقاره للمنطقإ أساسعلى 
هنا علم إمنطقة ما بعد امليتافيزيقية، شرح  الذيالعلم "أبهنا  لفريد جاريأا الكاتب هويصف ،مسرح العبث

خر من مستوايت الوجود، وحنقق وعيا ال ميكن آمستوى  إىلاخليالية، ومن خالهلا نصل  أواحللول املتصورة 
يكمل  الذيستثناءات يف الكون حبيث نكشف العامل قوانني اليت حتكم العوارض واإل إىلحتقيقه، وهبا نصل 

 ستثناء اليت ختالف نظرايت الفلسفية مبخالفة لكل قوانني املتعارف عليها. اإلوهي حالة من  ،"1عاملنا التقليدي

املسرح الطليعي يف بناء مسرح جديد ويف جتدده املستمر الذي يكمن يف وجوده  معامل ظهورتتأسس 
ية وجودا اإلنسانساخر يعطي للروح  سلوبشريطة أب ،املسرحية التقليدية شكالضمن مسرح مناهض لأل

اث والشخصيات اليت تكون نسيج احللم هي بشكل ما حداأل"على احلياة، فمسرح الطليعي هو مسرح 
 أوغري معقول، ولكنه يعرب عن فكرة معينة  أوال منطقي  أنهببعض خبط يبدو لنا يف وعينا  مربوط بعضهما

 لفريد جاريأاملسرحية اليت سادت عند  شكالفهي تعكس ثورة ضد اجملتمع وضد األ "2عاطفة معينة

Alfred Jarry
 ،وهو ما يعكسه  ،وجود نقيض للحياة وعامل مضاد يسوده فوضى يف القيمعن  عتربي الذي

النظارة يرى فيها الرذيل نفسه وله قرن ثور وجسم  أمامرفع الستارة مرآة  منذردت ان تكون املنصة أ"يف قوله: 

                                                           

  1_ هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،1997،  ص70 .

 ، ص2012اب العرب، دمشق، منشورات احتاد كتد.ط،  ، -اخلطاب املعريف ومجاليات التشكيل -عبد الفتاح قدعه جي، املسرح احلديث_ 2
125. 

_  ألفريد جاري Alfred Jarry (1873/1907:)  شاعر وكاتب مسرحي فرنسي يعتربه عدد من الدارسني من مؤسسي املسرح الطليعي
البكري، وليد أنظر:  .احلديث رغم أنه مل يبق من أعماله سوى مسرحية واحدة هي )أوبو ملكا(، وأثر جاري أتثريا كبريا يف قيام احلركة السريايلية

 .187موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، م.س، ص 
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ا كليا إرتباطوجود عالقة منطقية تعطي  أواملعىن  إىليفتقر  الذيفهو الشكل  ،"1فراطه يف رذائلهإتنني مبقدار 
 مسرح العبث. االوجود اليت تبناهمبا تبقى من النص واخلشبة ضمن فلسفة 

فال "مسرح العبث بعنف وبقسوة من عبثية احلياة املتشبعة ابلزيف والكذب يسخر من هذا املنظور، 
سياسي لعمله. جيب  أوال يعرتف لإلنسان أبي تعليل فلسفي  أنهميكن تفسري العبث من خالل العقل، كما 

املعاصر.يف مسرح العبث، نتكلم عن عناصر العبثية عندما  متييز عناصر العبثية يف املسرح، عن مسرح العبث
فلسفة البااتفيزيقية ال عطتأفقد ، "2ديولوجييعادة ترتيبها، يف سياقها الدراماتورجي املسرحي واإلإال حنس 

حلول  إجياد إىلوسعيهم  بيكتو يونيسكوكل من   أعمالأتثريا كبريا يف مسرح العبث، ويتضح ذلك يف 
 أساسستخالص واخلروج حبلول ال ختضع للمنطق والعقل معا، وهو إ أجلغري منطقية وفكرة ال وجود من 

 .نتظار غودو لصامويل بيكتإ يفو ليونسكو املغنية الصلعاءمسرحية  خراجلظهور بوادر الطليعة إب

 ويف تقدمي رؤية فلسفية ليس من السهل اإلنساينجوهر الوجود  بيكتيونيسكو وكل من مسرح  حياكي 
ضمن الرتاث الرمزي، كما كانت "الفضاء املسرحي الذي جسد يف مسرح العبث فقد جاء فهمها وتقبلها، 

الدوافع املوجودة يف  إىلتشخيص أبي معىن تقليدي، فشخصياهتا تفتقر  أوعقدة منطقية  أيةخالية من 
حيائية معربة عن احلدث املسرحي، إلتعطي رموزا كدالالت  ،"3ابلعبثيةها أحاسيسا يتعمق ذالدراما الواقعية وهب

الفكرة  إىليف النهاية  تشري نأا أهنيبحث عن الصورة الرمزية اليت من ش"جتريد للفضاء املسرحي الذي  وهو
لتبقى العالقة بني  ،"4قوى ابلنسبة لعنصري العقل والعاطفةا يصبح لإلحياء الرمزي احلضور األذوالعاطفة، وهب

كانت الرمزية تشيد ابلفن اجلمايل للفضاء   إذاف .خري عنصر عن اآلأالرمز ومدلوله عالقة متداخلة ال يعرب 

                                                           
  . 123، م.س، ص -اخلطاب املعريف ومجاليات التشكيل -عه جي، املسرح احلديثل_ عبد الفتاح ق1
 .35.ص 2015، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، 1ابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار، طابتريس _ 2
يوجني يونسكو _ Eugène Ionesco (1909/1994 :) ل ملسرح العبث مؤلف مسرحي، وكاتب فرنسي من أصل روماين، قدم األفض

 (.1959( ووحيد القرن )1952( والكراسي )1950يف فرنسا، وكتب العديد من األعمال منها: املغنية الصلعاء )
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/ Eugène_Ionesco                                                         _ 

 ل بيكت ي_ صامو samuel Beckett (1909/1989 :) ة ابلفرنسية. مؤلف مسرحي وروائي ارلندي، كتب معظم أعماله االخري
 .172البكري، موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات املسرحية، م.س، ص وليد أنظر: 

  .346ا احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، صل. ستيان، الدرام_ 3

  . 218، ص1988وت، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بري 1، طدباأل ومذاهب_ فايز ترحيين، الدراما  4
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املسرحي  خراجاإلستفاد من جتارب الداديني والسرايليني كحركيتني مناوئتني يف إ يونسكون إاملسرحي، ف
 املوظفة يف العرض املسرحي.  "1حتقرت اجلمال ووسائله من التنسيق واإليقاعإف"

 يف مسرح يوجني يونسكو. ديكورال_مالمح توظيف 1_1_3

ما يعطي السلطة  "2مسرح مؤلف ال مسرح خمرج"يبىن مسرح العبث على دالالت فكرية وفنية فهو 
للمؤلف يف التحكم على جمرايت العرض وفق رؤية دراماتولوجية معينة لتعطي تناقضات على مستوى الشكل،  

ابجلنون  أوال عالقة ابلفكاهة مبعناه التقليدي "فالنص العبثي هو نص اباتفيزيقي أببعاد فلسفية مغايرة، نص
ن أنخذ أن أنخذ مأخذ اجلد، وال جيب أومن املضحك  [].. ن احلياة ال معىن هلاإكما يعرفه علم النفس. 

 ."3مأخذ اجلد سوى كل ما هو فكاهي وال معقول

يف  ذلكد يستم جتليرمزية يف طبيعة التوظيف،  ابعادأ يونسكويف مسرحيات  ديكورالتوظيف حيمل 
. 1976سنة  Jorge Lavelli  جورج الفيلي للمخرج Le roi se meurt سرحية امللك ميوتمل هإخراج

لة لعب، قطع ديكور آن بعض عناصره تصبح إمظهرا تشكيليا، ف"حسب رؤية املخرج  ديكورال ال ميثل لذا
قل عالنية، فهو ينتج معاين أهو  إذنفالغرض  [].. ليات بنيويةآمتنقلة، وتصاميم منحنية، ومتحركات، و 

ال وقبل كل شيء، ومن مث تكون وظيفة املخرج أو خيضع لرؤية املؤلف  هبوصف "4سينوغراقية تتطعم ابلنص
ا يعطي للديكور املعىن التجريدي الغري مستخدم بغرض منح غرض مجايل مم ،املمثلني أداءمرتبطة مع طبيعة 

 يف تشكيل الفضاء املسرحي.

 أشكال هي عبارة عناملوظفة  ديكورالقطع ن أعلى ا التشكيل يف الفضاء املسرحي ذهيعطي  بينما
      مسرحية مكملة للديكور، فتوظيف الكرسي املتحرك للملك وسقوط الكراسي الناتج عن حركة املمثل

، واملمثل، ومجيع ديكورال أساسيشكل  أنهيف صلب ويف قلب التمثيل، مما يدل على "جاءت  ،)اخلادمة(

                                                           
  . 222ص  م.س،، دباأل ومذاهب_ فايز ترحيين، الدراما  1
  345 النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، صل. ستيان، الدراما احلديثة بني  _ 2

  . 119م.س،ص  هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، _ 3

_ جورج الفيليJorge Lavelli  أنظر:ببونيس آيرس،  وهو خمرج مسرحي وأوبريايل أرجنتيين 1932: ولد سنة . 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorge_Lavelli.                                                              _ 

  . 367م.س، ص ابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار،ابتريس  _ 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorge_Lavelli
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 الذياملعمارية الفنية  شكالن يلم مبختلف األأمما يتطلب على املخرج  "1القيم اجلمالية للعرض املسرحي
تبيان صورة  أجلمن حيث الزخرفة والنقش من  ،يتطلبه كل عصر ضمن تصميماته اليت تؤرخ لتارخيه املعماري

من خالل رؤيته  ديكورالمهندس  أويبديها فنان  الذيالعصر، و  ذلكمجالية للديكور بلمحة موجزة من 
أييت دور الفحص والتنظيم والفهم  ذلكنطالق التلقائي ولكن بعد لطوفان الالوعي ابإل"بداعية اليت تسمح اإل
 إىلالوصول  أجلالدوافع الالشعورية من  إبراز إىلالذي يهدف  "2ختيار لتحقيق العمل الفين الناجحإلوا

 إليهيهدف  الذيمن خالل الفكر اجلمايل  ديكورالتكمن مجالية ف الرؤية واضحة يف تصاميمه اهلندسية.
Max Bignens ماكس بينانس ديكورالمهندس 

 مينح  الذي ،االلوان والكتل والتصميم اهلندسي إبدراج
ومهندس وهي اجلمالية اليت وضفها املخرج  ،نسجام يف رؤية هادفة يستخلصها اجلمهوراإل توازن وخلق

خافته  ضاءة رماديةإبواب والنوافذ وجدران قاعة العرش حتت ختفاء األإف .وفق متطلبات النص ديكورال
خلق بيئة تتناسب مع بنية  ضرورة إىلية رمزية تستند إخراجرؤية خدمة ل أييت ،3ختفاء امللك وعرشهإو 

 العمل كديكور يفحركة املمثل وميماء الوجه وأتشرياته تشكل مظاهر دقيقة الرتابط ومتكاملة ف" الشخصية
يا يف حتديد أساسدورا  يونيسكويف مسرحيات  ديكورالتوظيف يلعب لذا  ."4يساهم يف اجناز الفضاء املسرح

حتقيق خطاب فكري قائم على اجلمالية واإلهبار والالمعقول، فتحققت شحنة  أجلمن "بنية العرض املسرحي 
، فعبثية يونيسكو تعمل يف نشاط خمالف ملبادئ مسرح العبث "5فكرية مكثفة إلعادة النظر ابحلدث عموما

ليس مسرح بال خطاب فكري موجه، وال يعتمد اللغة العاجزة اليت هي مبحصلتها جمرد هدايانت ال "فهو 
املتناقضات  فكيف نرى تلك ."6فعل أوحىت عن التفكري نفسه ال القيام بدور  اإلنسانتكشف إال عن عجز 

لساحر ومن مث موته يرتبط اليت مجعها يف مسرحياته واليت شكلت لنا صورة مغايرة للواقع، فحياة امللك ترتبط اب
 تفسريات وإعطاء رؤية ال هنائية حول العرض املسرحي وبفلسفة مغايرة.   إىلراء حتيلنا أبزوجته امللكة، فهي 

                                                           
1 _ Patrice Pavis, l’analyse des spectacles, Armand Colin, paris, 2005, p171 .  

  . 122م.س،ص  هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة،_ 2

 _ ماكس بينانس Max Bignens (1912/2001:سينوغراف، ومصمم مالبس سويسري.أنظر :) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Bignens                                                                                _  
3 _ Ionesco, le roi de meurt, Mise en scéne : Jorge Lavelli , Date filmé : 27/11/1976, Editions 

Montparnasse, DVD 9, 2009. 

  . 103، ص 2010،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتزيع، دميشق، 1_ أكرم يوسف، الفضاء املسرحي، ط4
  . 125، ص2013، منشورات ضفاف، بغداد، 1ط _ حسن عبود خنيلة، خطاب الصورة الدرامية، 5
  . 126ص  م.ن،_  6

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Bignens
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 يف مسرح صامويل بيكت. ديكورال_ مجالية 2_1_3

 ،خلق الواقع يف كتاابته املسرحية عادةإو ختارها إ اليتمنصبا على الروح التجربة  يونسكومل يكن فكر 
حىت يرى الناس  إليهيصبو  الذيي برؤية مغايرة للشكل إخراجومن مث كيف يستحيل التعبري عنها يف قالب 

املرتبط " يونيسكوعمق أتثريا من مسرح أ بيكتن إعلى حقيقتهم من الداخل بقالب كريكاتريي عبثي، ف
تغوص داخل  نأحتاول شخصياته  الذيمعظم شخصياته ابملنطق العقلي العقيم، عكس مسرح بيكت 

ية العميقة ترتبط  ساساملعاانة األ نأعماقها وحتلل دوافع سلوكياهتا وأسباهبا بقدر ما تستطيع مث نكتشف أ
 ةساير من ميسمح للممثل ف ،حىت يعيد خلق الواقع الداخلي للشخصية بكل حركاهتا "1مبعاين كلية مطلقة

مضمون "على عتماده إب هذاو ميائية اليت تساعد يف خلق فضاء مسرحي متكامل، احلدث من خالل تعبرياته اإل
مياء ومسرح املنوعات املوزاييك هول والسريك والكوميداي ديالريت يف تصويرها لنشاط احلياة وتقنيات اإل

قيامه "إىلجمرد كاتب مسرحي طليعي فقط، فقدرته الفكرية مكنته  صامويل بيكتلم يكن ف ."2اليومية
فكار وكائنات حية أخرس، وإمنا نص يتجسد يف أال يعد جمرد كلمات نص صامت  الذيه لعمله خراجإب

ضبط يف  هتماموبوصفه خمرجا شديد اإل .هاخراجبدع يف عمله وفق مفهوم معني إلفقد أ ،"3تنبض ابحلياة 
تت لبناء صورة ديكور أن نظرته يف تشكيل الفضاء املسرحي إ، فوحركتهم ونربهتم الصوتيةمياءات املمثلني إ

تقنبة  بعاد رمزية اليت يستحيل للجمهور الفهم والتعرف عليها بنظرة ميتافيزيقية يف جتسيدأغري مؤلوفة حتمل 
  .املسرحي ديكورال

        Roger Blin  بلني روجر إخراجمن  نتظار غودوإيف كمسرحية   هالنظرة جسدت يف مسرحيات هذه
 املسرحي ديكورال نأ بيكتاملسرحي العبثي، فريى  خراجاإلتشكيل فين ورؤية مغايرة يف طبيعة  تعطأ يتال
 ."4الكلمات املنطوقة أوعن حركات املمثلني  أمهية، ال يقل إليهكل تغيري يطرأ عليه، وكل جزئية تضاف "

                                                           
  . 255، ص 9819القاهرة،  ور العبث يف الرتاجيداي االغريقية، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ذ_اندية البنهاوي، ب 1
  . 347_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  2
  . 58تر: هناء عبد الفتاح، م.س، ص  اإلخراج،يات فن ل_ زجيمونت هنرب، مجا 3
_ روجر بلني Roger Blin (1907/1984 ممثل وخمرج مسرحي فرنسي، رجل املسرح والسينما، قام بتحرير :)دد كبري من مسرحيات ع

 ظر:. أنفيلم 70يف اكثر من  صامويل بيكت، إكتشفه جان جنيه ليقدمه إىل اجلمهور الفرنسي، كما قام بتصوير

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Blin                                                                                       _ 

  . 129م.س،ص  _ هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة،4 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Blin
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مسرح شعري يتجسد يف تشكيل فين حمسوس على خشبة املسرح، فستبدل الكلمة  بيكتفمسرح  ومنه،
ية، وجزءا ال يتجزأ من احلدث املسرحي. ومل أساسأداة تعبري درامية شعرية "املسرحي ديكورالابحلركة وجعل 

نعكاسا إد رمزاي، بل مل يع أوطارا حيتوي احلدث واقيا إ أوالنوع من املسرح جمرد حلية،  هذايف  ديكوراليعد 
جيااب يف الصراع الدرامي ال يكتمل إعنصرا  ديكورال أصبحتشكيليا للحدث يؤدى وظيفة التكثيف للمعىن، بل 

 ديكورال " على هداعتمإب نتظار غودوإيف سرحية مل ديكورالتشكيل تكمن مالمح و  ."1معىن احلدث دونه
جبو خاص غالبا ما  إليهيرتك احلرية  للخيال املتفرج، موحيا  الذي ديكورال ذلكحيائي املدروس جيدا، اإل

قتصاد حنو اإل جتاهاإلجاء خلدمة املسرح احلديث، وهو  ديكورالالتصور لتقنية  هذاو  "2ا شاعراييكون جو 
مبهندس  روجر بلنيستعان إفقد هبدف االحياء ابملقصود الداليل،  ديكورالجزاء أوالعمل على تقليص يف 

 اإلضاءة"فوظف  التوافق يف العمل املسرحي، أجلمن  neiSergio gerst ن سرجيو جريستا ديكورال
ليصبح  "3سرتاغونأالشديدة والشجرة اهلزيلة النحيلة كما صممها جياكومييت وعلى وجود حجر جيلس عليه 

الرتكيز  إىليهدف  روجر بلني إهتمامعل جيما  املسرحي، ديكورالاملرئية اليت تتحرك يف  شياءالضوء من األ
الكالمية،  أيضااملؤثرات الفراغية، ليست  أوه ابملالبس إهتمامكثر من أالعنصر املرئي للمسرح ابلطبع "على 

ا لوحات للضوء والفراغ، تقدم نصوصه مجاليات متميزة للمسرح وهو أهنبشدة على  بيكتفتعرف مسرحيات 
هي مواكبة الواقع  اإلضاءة، فالغرض من توظيف "4ما يطلق عليه الظروف املضادة للوجود واملعرف معا

ابملسرح  هتمامفضل إبأشعور  إىلمن الوصول "متكنه  املخرجا إليهوالتأكيد على شاعرية العرض اليت يصبو 
 أجلمن  ديكورالستعان هبما مهندس إ ينالذني أساسعنصرين الضوء والظالل كل من عتبار  إب ،"5كمشهد

 (19الصورة)أنظر  .جتريدي على الفضاء املسرحيكثر منه أرمزي  أسلوب إضفاء

 
 

                                                           

 . 130ص هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، م.س،_ 1 
  . 155_ عبد املعطي عثمان، عناصر الرؤية عند املخرج املسرحي، م.س، ص2 
 _سرجيو جريستان Sergio gerstein: أنظر: مهندس ديكور فرنسي ..sergio_gerstein/14681021http://data.bnf.fr/ 

  . 352_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  3
  .59، ص2003، القاهرة، -أكادمية الفنون -اللغات والرتمجة_ كيمبول كينج، مؤلفو املسرح احلديث، تر: هبة نبيل عجينة، د.ط، مركز  4
  . 60_ م.ن، ص 5

http://data.bnf.fr/14681021/sergio_gerstein/
http://data.bnf.fr/14681021/sergio_gerstein/
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 متثل ديكور مسرحية يف إنظار غودو لصامويل بيكت، تصميم سرجيو جريستان  (19الصورة )

Sergio gerstein 1953، إخراج روجر بلني، سنة. 

Geneviève Latour, premiére de ‘ en attendent godot’ au théatre 

Babylone, paris, 23 janvier 1953, Célébrations nationales, 2003 . 

visite le site web : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2003/godot.htm 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2003/godot.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2003/godot.htm
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 ديكورالجزءا من و ي من العناصر املسرحية يف حد ذاهتا، أساسفهي عنصر  ،األزايءما توجهات أ
ديدي بنطاال "املسرحي، فريتدي ديكورالتشكل بناء معماري يشد خالله  بوصفهابوصفها ديكورا حيا و 

سود أ رتدى غوغو بنطاالإضيقا خمططا وجعله يرتدي سرتة غوغو السوداء اليت كانت صغرية عليه، كما 
ن كال من يناسب مقاسه مع سرتة ديدي املخططة اليت كانت فضفاضة جدا. واملقصود هو تعزيز القناعة أب

ضح للمثل على املسرح أو مرتديها مما يعطي ظهورا  ختالفختتلف إب األزايءف ،"1خرىالشخصيتني تكمل األ
يرتديه غوغو طويال جدا  الذيفقميص الداخلي الوردي "ولكن برؤية فلسفية ترتكز على الوضوح والبساطة 

راد بكيت لغوغو أرض، ويف رقصة الشجرة األ إىلمادون ركبته حني نزل بنطاله  إىلحبيث ظهر وهو يغطي 
ن يتخذ وضعية اليوغا احلقيقية ويده فوق رأسه كأنه يصلي،  حيمل تفكري بيكت حول ترتيب اخلشبة معىن أ

ومن بني العناصر الفنية  على خشبة املسرح. حيائية متثل تناسقا تعبريايإهي دالالت و  "2ميتافيزيقيا خاص به
ا ابلغا ما مل تتشكل إهتمامملتطلبات العرض، فهو ال يعريه خيضع  بيكتاملمثل يف مسرح األخرى، جند أن 

 هذايف الفضاء املسرحي، ويف  امجالي التعطي نسق اإلضاءةو  ،األكسسوارو  ،ديكورالعناصر املساعدة له من 
 هذايكتسون مالمح ومزااي لتمضية الوقت يف  ،كثر مما هم شخصياتأممثلون جمرد ممثلون، مهرجون، " :يقول

نسجام الذي حيققه لذا فاإل ."3م يتنكرون أبدوارهم ويقتنعون بكالمهمإهننظار امللتبس، يلعبون لعبة الزمن، األ
قيم مجالية املتنوعة،  إبرازعن فهم والبحث يف جوهر العرض املسرحي و املمثل يف الفضاء املسرحي يكشف 

فالعالقة التعبريية بني العناصر الفنية للعرض املسرحي يستطيع املمثل بفضلها جتسيدها وتعزيزها حبضوره ما 
ن أن جسد املمثل بوصفه منظم للديكور املسرحي إبمكانه إيعطي قيما مجالية من خالل احلركة واملعىن، ف

املتفرج بشكل  إيهامعناصر التصميم يف الفضاء املسرحي من خالل  إحدىيشكل جسده بتعبرياته احلركية 
 .ل بيكتيمو اصعمل حيقق حركته فيها ضمن فلسفة  الذي

من خالل صراعه مع الواقع ومع  اإلنسانمسرح العبث كصياغة فنية وكمفهوم صنعه  فحوى القول، أن
 يونسكومسرح ية يف خراجاإلالرؤية ن إف ،وبتايل .يةاإلنسانالتعبري املتعلقة ابلتجربة  أشكالتسع لكل إذاته، قد 

عكس تقاليد بورجوازية ونظم سياسية،  جاء أببعاد فلسفية حتمل، املسرحي ديكورالتوظيف ب هإرتباطومدى 

                                                           
  . 352_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  1
  . 354-353ص م.ن،  _ 2
  . 26 ، ص2009، منشورات اجلمل، بريوت، 1نتظار جودو، تر: بول شوول، طإ_ صمويل بيكت، يف  3
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 أمهية يعطفي ،بينه وبني نفسه اإلنسانعدم تواصل و وة مبدأ اهليعمق  الذي بيكتحيمله ديكور مسرح  الذي
عطاء إهي عوامل مساعدة يف  ذلكه املختلفة، كل أعمالعتربه تيمة يف إي ذيف تشخيص الفضاء املسرحي ال

عداد العرض املسرحي وتلقيه وتفسريه إبدوره يعطي أتثريا على  الذيملسة مجالية وفنية للديكور املسرحي 
 وابلتايل مدى جناحه.

 مسرح القسوة.ديكور و  آرتو_ أنطونني 2_3

 آرتوأنطونني يعترب 
Antonin Artaud  عن الشعرية األرسطية،  نزايحاإلمن املخرجني الذين حاولوا

البحث عن مسرح بديل  يف حماولةوالتمرد عن املسرح الغريب املعاصر، فنادى ابلتخلي عن الواقعية النفسية 
سطوري هو حماولة تبيني أمسرح ذات بعد  إىليف خمتلف جتاربه املسرحية  آرتوللمسرح األورويب. فدعوة 

الوجود املادي بوصفه صورة غري مكتملة ملا يربزه الفن  إىل والنظر اإلنساينالصراعات املتأصلة يف الالشعور 
راكمات وظهور كانت نتاج تف ،دائيحياءات رمزية وفلسفة الروح املرتبطة بفنون الرقص واحلركة والتعبري األإمن 

ة، وسوف جتماعيعينك تبديد الثورة اإل أمامأن ترى  جيب" :خمتلف التيارات الفنية واليت يعرب عنها بقوله
التجديد يف حركة املسرح بتجاوز  إىلفن خالص يهدف  إىلالدعوة  يه ،"1تقوم السرايلية ابحلركة الصحيحة

وجود جديلة قائمة بني اخلشبة املسرحية  ترفض آرتونظرايت أن  من الواضحو  التقاليد املسرحية الغربية.
 ادهمستش (املسرح وقرينه)مساه أ الذييتضح جليا يف كتابه و  ،نساينإفلم يعد مهتما إال بكل ما هو  ،واجملتمع
 ،شيئا فشيئا ،أصبح الذيالواقع اليومي املباشر  ذلكجيب عن نعترب املسرح قرينا، ال ل" :بقوله ذلكمبا يف 

 إىلالعودة  إىلبل قرينا لواقع آخر خطري، منوذجي، املبادئ فيه كادرافيل تسارع  [..]. جامدة منه جمرد صورة
عالقة التطابق والتوافق فيما بينهما،  لوجود ذاتهفالقرين هو املسرح يف حد  ،"2ظالم املياه حاملا تظهر رؤوسها

ستعارات السحر واألساطري الغامضة واإل ستخدامامليتافيزيقا اليت تتحكم يف كيان اجملتمع إب أمهية إىلابلعودة و 
جتسيده يتجسد يف  اإلنسانمل يعد مبقدور  الذيساطري و يتجلى يف األ الذيفمخزون الطاقات "امللتبسة 

                                                           
 آرتو_ أنطونني Antonin Artaud (1896/1946 :)كتاابته يف جملده املعنون   ممثل وخمرج مسرحي، بدأ حياته شاعرا سرايليا، تتمركز

ن عيد، الديكمال ر:  ( وفيه يشرح آرتو نظرية القسوة يف منهجه املسرحي. أنظ  Le Théâtre Et Son Double) املسرح ونقيضه 
 .87م.س، ص رويب،و املسرح األأعالم ومصطلحات 

1_Yves Benot, entendre le cri d’artaud, revue du Rationalisme modern ‘ La Pensée’, N 188 , Paris, 

Aout, 1976, p103 .  
 .164، ص 1973ة، أنتوانن آرتو، املسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، د.ط، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهر _2



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

 

يفرضه  الذيراغبا بضرورة األخذ مبنطق احلكمة والعقالنية املنبعثة من املسرح الرتاجيدي اليوانين  ،"1املسرح
 ه عند الكثريأعمالأتثريا ابلغا يف بعض املمارسات الفنية وحضور  مما يعطيملسرح، ااملفهوم امليتافيزيقي على 

والطقوسي، يعتمد يف طياته  الديينالطابع الرمزي  أساساملسرح على  هذان اندوا بطبيعة الذياملخرجني من 
ن دعوا الذيو  برابو ،جوزيف شايناو ،بيرت بروكو ،ي جروتوفسكيز جري  عندعلى احلركة والغناء والرقص 

 عضاء اجلسد.أالنوع من املسارح العالجية النابع عرب خمتلف  هذاملمارسة 

 الكشف عن مبادئ املسرح، هو إدراكهيف  آرتو  حتقيقهىلإ يسعىوال ريب أن اهلدف األمسى الذي 
ما  إذااملسرح نفسه يهدم ومن مث ، تهمانوعيمن خالل الواقع املادي و الواقع املسرحي  احلاصل بني ختالفاإل

املدرسة الطبيعية على رفض مظاهر الزيف اليت تقوم  إجتاهفعل الرد ينطوي ف ،حاول نقل ونسخ احلياة اليومية
رافضا مسرح و  ،املسرح الغريب غري جدير إبعادة صياغة احلياة بشكل جديد نأى ري فعليها احلضارات الغربية، 

 ،إعادة صياغة احلياة واملطالبة بعرض أجلمن " يهاميستهدف الواقعية واإل الذيالتقليدي  خراجاحملاكاة واإل
 ،حتفال السحري، بل الصويفصفة اإلمبسرح يتخد كامل ولغة مسرحية قائمة على اجلسد والنفس، املطالبة 

 ."2املسرح تصال والعالج ابلقسوة واملطالبة بتجديد احلياة عن طريقواملطالبة مبسرح قائم على اإل

لتحقيق مسرح شامل يتحرر من القواعد املسرحية ما مل يتوفر عنصر القسوة يف  آرتوتطلعات  تجعل
ويستبدل ابلكلمات  اإلضاءةيقوم على الشكل واحلركة و  الذياملسرح "بوصفه  ،كل عرض من العروض

نفتاح على املسرح األنثروبولوجي نفعاالته الالشعورية املوروثة، واإلإمن  اإلنسانوخيلص  "3البالغة احلركية
 إىلفهو يهدف  والكولغرافيا اجلسدية والتعبري احلركي،نية يلداوالتجارب القائمة على السينوغرافيا والطقوس 

هو املسرح  اإلنسانن أ ، ومعتربانوعا من الطقوس املسرحية واألسطورة إبرازمسرح مضاد وجديد يقوم على 
 خراجاإلمسرح تشكيلي يعتمد على  آرتومسرح ويعترب  .اليت ترفض الواقعية خراجاإلبطبيعة املعايشة بنظم 

شاعرية املكان املرتكزة على اللغة امللموسة "ملباشرة اليت حتقق ا والرموز شكالاملسرحي ويستمد وجوده من األ
 الذياحلقيقي  ديكورالحد بعيد من  إىلاللغة تنبعث  هذهاليت ينطلق هبا كل ما جيري وما يوجد يف املسرح، و 

                                                           
، 1994سكندرية، آلاثر، اإل،مطابع اجمللس األعلى ل1( ، تر: سامح فكري، ط 1996حىت 1896ينز، املسرح الطليعي ) من إكريستفر _ 1
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  . 160-159أنتوانن آرتو، املسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، م.س، ص _ 2 
 . 70صم.س، _هناد صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة،  3
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 ،دهن املتفرج إىل آرتويت يقرهبا وهي الفكرة ال "1لواقعيته اث املسرحية نظراحدجيعل املشاهد يتعايش مع األ
من  آرتوينطلق املتفرج. وعليه، نفسية الشكل امللموس بوصفها دينامية املنظر املسرحي اليت تؤثر يف فيعطيها 

وهي النظرة اليت  "2املألوف إلفساح اجملال للفراغ كي يتكلم بذاتهال وجود لديكور ابملعىن "فكرة مفادها أن 
القدمية اليت متتاز ابلرونق ومجال  ألزايءيف بناء أفكاره حول الفراغ املسرحي، مستعينا اب آرتو يهاإلهب ذ

 ن الدمية املتحركةأعتبار إب كريغجتارب مستعيضا ابملانيكان والدمى واألقنعة، ومستفيدا من و مظهرها، 
ن حتل حمل الشخصية وأداء وضيفتها واليت أتكد اجلانب احملسوس يف تصوير كل شخصية أستطاعتها إب

ثبات املقلق، ببطء، وهم يعرجون، يف لقران املمثلني ابيرتدي مالبسها، وخيفي كل اإل"حقيقية لقرينها اخلاص 
 ."3حني تنتفض الشخصيات وكأهنا افاقة من سبات عميق

 إىليؤول  الذييف املبالغة لتصوير فكره السراييل  ةهو رغب ،للمانيكان وتوظيفها آرتو إستخدامف
ستخلصها من إزدواجية سلبية املعىن اليت إجتسيد القرين رؤية يعطي و املسرحي،  ديكورالتشعبات يف تكوين 

الصورة املسرحية يف املسرح اجلديد نسخا منقوال عن احلياة الواقعية، "ن تكون أال ميكن  ذاوالعامل، وهب اإلنسان
 هذايتمتع  نأبل جيب أن يكون طابعا اخلاص ولغتها احلية القادرة على التأثري يف وعي اجلمهور. وجيب 

ومي يفعل يف احلواس فعل التن نأاملسرح بقدر كبري من النشاط واخلربة املباشرة اليت تتخطى كل احلدود وعليه 
 "4ممثليه وكأهنم متاثيل عمالقة أبقنعة ضخمة داءعتماد على األاملرئي واحلسي واإل ستخداماملغناطيسي إب

وإشراكهم يف نسق عام مع  ،اثحدهبدف بعث التقاليد الطقسية اليت متكن اجلمهور من تقصي ومتابعة األ
ليس إال واقع زائف من "فاملسرح  ،املمثل يف فضاء مسرحي جديد خيتلف متاما عن صالت العرض التقليدية

 ."5يةخراجاإلالرؤية  ذهالتعريف املثايل هل الضرورة مبكان بشه وتقدميه الزائف يف سباق احلقيقي، هو

 ،املسرحي ديكورلاخلاصة اب شكالالقائم على صنع األ يهاماإلجعل يف ية خراجاإل آرتورؤية تكمن 
بشكل جتريدي " شكالهندسة األ هستخدامالعامل املادي إلمهور يبين قناعات معتادة حول طبيعة اجلضع ت

                                                           
  . 105، ص 1982 يونيو،، مصر، ، 03ومسرح القسوة، جملة الفصول، العدد  آرتو_ حفيظة حممد عبد املنعم، أنتوانن  1
  . 328_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  2
  .174أنتوانن آرتو، املسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، م.س، ص_  3
 _املانيكان le mannequin .دمية عرض املالبس : 
  .329-328ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص _  4
 .138م.س، ص ( ، تر: سامح فكري، 1996حىت 1896_ كريستفر اينز، املسرح الطليعي ) من  5
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 عضا أو فان اهلندسة حتدد تقديران ألوضاعنا يف املقابل  عتباراإل هذاالكيفية اليت نرى هبا بيئتنا املادية. على 
اهلندسية على  شكالألل اوضعيتنا ابلنسبة للواقع، ومن خالل تطبيقه أيضا، كذلك حتدد اهلندسة شكالاأل

يف  آرتوفحاجة  .جتسد فكرة جمردة لتأخذ أبعاد رمزية على نظم ميتافيزيقية خالصة "1رؤيته للفوضى والبدائية
املسرحي عوضا من  ديكورالمواد حقيقة يف تصميم  إستخدام إىلقاده  ،حماكاة الطبيعة بشكل هتكمي ساخر

غامض  إطارحالم يف املواد املعتادة مثل الشاسيهات والستارة اخللفية والطرائق التقليدية يف تقدمي األ إستخدام"
جتسيدا للشكل اهلندسي عرب مبادئ الطبيعية  آرتو نطوننيأل les cenci السنسي تعد مسرحيةو  ."2يإنطباع

 Balthusابلتيس والرسام  ديكورالعلى مهندس  عتمدإف ،على خشبة املسرح اواقعي االيت منحت ديكور 
حقيقية: سرير، دوالب، بواتجاز،  أشياءرؤية " أمكن، مما (17 الصورة)انظر  كمرجعية يف تشكيل الفضاء املسرحي

ما نظران  إذامن الالنظام  إطاروضعت يف  أخرىبكلمات  أوصيغت يف نظام سرياييل،  أشياءكفن، وهي 
النظام مبثابة جتاوب مع منطق العميق للحلم، خصوصا عند تلك  هذاا بزاوية الواقع العادي، وقد كان إليه

 اإلضاءةالنقطة اليت يتجسد فيها احللم ويصبح احلياة، وقد جتاوبت مع نفس عدا املنطق الغريب كشافات 
عادة النظر يف إوأجهزهتا مل تعد تصلح للعمل يف العرض املسرحي مع  اإلضاءةعتبار إب ،"3متعددة االلوان

 أحاسيس إستحداثعناصر اخلفة والكثافة والسمك بقصد "إبدراج يف عنصر الضوء  ،املستخدمةلوان األ
 (81 الصورة)أنظر .ديكورال سعى لتحقيقه مهندس الذي "4احلرارة والربودة والغضب واخلوف

                                                           
 .  130م.س، ص  ( ، تر: سامح فكري، 1996حىت 1896ينز، املسرح الطليعي ) من إ_ كريستفر  1
  .  139، ص م.ن_  2
 _ابلتيس  Balthus  Balthasar Kłossowski (1908/2001 :) بولندي. أصلرسام تشكيلي فرنسي من 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balthus  _ 

  . 141-140ص  م.ن،_  3
 .53املسيح ثروت، م.س، ص  بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balthus
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 ميم ، من تص les Cenciرسم ختطيطي لديكور مسرحية  متثل( 17 الصورة)
 Balthusابلتيس 

Visité le site web :http://www.metmuseum.org 

 

، Balthus، تصميم ابلتيس  les cenciديكور مسرحية السينسي متثل ( 18 الصورة)
 . 1935، ابريس،سنة  آرتوانطونني  إخراج

théâtre des Folies-Wagram, mai 1935 Décors et costumes de Balthus 

visite le site web : www.gettyimages.fr 

 

http://www.metmuseum.orgvisit/
http://www.gettyimages.fr/
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، فيفضل ديكورالفال ختتلف عن ابقي عناصر العرض املسرحي على غرار  ،ما توجهات الزي املسرحيأ
حرتاما للماضي إختاذ زي موحد، يف مسرحيات كلها ال إدون "مكانعروضه قدر اإلجتنب الزي احلديث يف 

ة من ينا وجدت يف حلظة معأهنالقدمية هلا غاية شعارية، ولو  األزايءمرده اخلرافة والصنمية، بل ألن  الذي
يبدو بديهيا كل  مرأ هذاجنبتها، و أقرتاهبا من التقاليد اليت حتفظت جبمال ومظهر إحيائي، إلإا قد أهنالزمن، 
 فهو يكتفي أبزايء العصور القدمية إلعطاء القدسية على العرض املسرحي. ،"1البداهة

مسرحية  املسرحية وكل ما يشغل الفراغ على خشبة املسرح يف خلق لغة األزايءو  ديكوراليسهم  ،وعليه
لتقاء الفكرة ابحلركة ولتصبح إعتبار املسرح هو خترج عن نطاق املنطق والفكر اجملرد لتصبح لغة ملموسة، إب

شخصيته املعتادة  إىل اإلنسانلغة اجلسد اليت تعيد  آرتوتنتج ما يسميه لاللغة احملسوسة لغة حركية بصرية 
يعطي نوعا من امليتافيزيقا املتحركة لألداء التمثيلي ف، يقاعتقوم على حركات املمثل وإشاراته اليت ختضع لنظم اإل

ال يؤدي نفس احلركة مرتني، بل يؤدي بعض احلركات،  الذياملمثل " أن يف ذلك يرىبينما  ،آرتويف مسرح 
، ويضمن حييا بعدها، يلحق مبا شكالاأل هذهبطبيعة احلال. إذ يهدم  شكاليتحرك، وسيقسو على األ

، داءاألمثل واألفضل اليت تتطلبها قسوة ميُِكن املمثل من تقدمي الشكل األ الذي سلوبوهو األ "2ستمراريتهاإ
الطبيعة امليتافيزيقية حىت يتمكن املتفرج من رؤية  إىلالبدين املوحي  أوالتعبري اجلسدي  إىللية و فهي تعطي األ

 Djacquesجاك دريدامتثيال وتشخيصا كامال للحياة فيحرره ويثري محاسه، وهي النظرة اليت يؤكد عليها 
Derrida  ن يتوفر املمثلني يف أينبغي " :يقول ذلكويف  لديه، التمثيل املتبع أسلوبحول مسرح القسوة و

حساس احلقيقي للمسة على خشبة املسرح خياف من اإل الذييعين، أن  هذال قبل كل شيء، و و املقام األ
 . "3ن يتولد وينشأأمن املفرتض  الذيضطراب العنيف _هو حقيقي متاما للموضوع_  من السكني، واإل

مل تكن سبيال يف املمارسة املسرحية على فضاء  آرتوا إليهومن املؤكد أن اجلمالية املسرحية اليت سعى 
 عتربإمبدأ املمارسة على مستوى النص بعدما  لت يفبقدر ما كانت يف شكل تصورات نظرية جت ،اخلشبة

قائم ال ي للمسرح املعاصرساسيعد املبدأ األ الذي خراجلإل خري غري كفيل لصناعة املسرح، اتركا اجملالاأل هذا
نطالق كل إنعكاس النص على املسرح، بل نقطة إال جمرد درجة "ابعتباره على قواعد وأسس تعليمية وفنية 

                                                           
 .53، ص املسيح ثروت، م.س بينتلي، نظرية املسرح احلديث، تر: يوسف عبد إريك_  1
 .165، املسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، م.س، ص آرتوأنتوانن _  2

3_ Edward scheer, antonin artaud : a critical reader , published by routledge taylor and francis 

group, London, 2004, p40.   
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خمتلف احلركات اجلسدية وفقا  إىلللممثل بتحويل النص  تسمح "1ةالنموذجيخلق مسرحي، اللغة املسرحية 
وتعابري الوجه كاألقنعة من بني  ،اإلضاءةوتقنية  ،األزايءو  ،ديكورالكل من ومن مث يصبح  ، ألداء القسوة

عناصر العرض اليت تعطي وصفا لفضاء العرض وعدم جتانسها هو ما يعطي مجاال مسرحيا يف الفضاء 
 املسرحي.

طابع التشويه يف  دامإستخية و خراجاإلمنهجا مكتمال يف العملية  آرتوعند  لواقعية السحريةا أضحت
حيافظ على التفاصيل  الذيثه املذهب السراييل أحد الذياملسرحي، هو التوجه  ديكورلاملنظور اخلاص اب

ين النابع يدالالبعد  إىل ضافةإ، والغري منتظم يعطي للعرض املسرحي الشكل الالعقالينفالواقعية بدقة شديدة، 
شكيل الفضاء املسرحي تلالسحر وامليتافيزيقا كمعيار  شكالمن ثقافات الشعوب املختلفة بتوظيف كل األ

 مسات مسرح القسوة. إحدىبوصفها  آرتو إليهاليت سعى 

بيرت و ي جروتوفسكيز جري كل من   أسلوبا ابلغا يف أثر  خلقت آرتوأنطونني أتثريات صفوة القول، أن 
مبكوانته  الكشفرته على وقد ديكورالالتخفيف من وطأة  إىلية احلديثة خراجاإلات جتاهاإلأدت ، وقد بروك
ة التعويض ملختلف هلم فرص يوفر الذيمبدأ التقشف  إىلم أعماهلعندما آل بعض املخرجني يف  ،مبكرا

ا إعتبار مل يعطي  الذي يروتوفسكجي ز جري ومن بينهم املخرج  ،يف العرض املسرحي خرىالعناصر املساندة األ
اليت ن الفنون التشكيلية يقوم على دمج وتكوين جمموعة م الذيايه بوصفه املسرح إرافضا  ،للمسرح احلديث

لوية و ويعطي األ ،كتوباألديب امل والنص ديكورال إىلومؤسسا ملسرح فقري يفتقر يقوم عليها فضاء العرض 
مبثابة السند الفعلي له  رتوآأن افكار  بيرت بروكيعترب  ،يف حني .للتواصل بينه وبني املتفرج أساسللممثل ك

 ،واملوسيقى ،إلضاءةاوالبحث عن مسرح شامل يعتمد على املعارف وخمتلف التقنيات املسرحية على غرار 
 والصورة البصرية. ،والرقص
 
 
 
 

                                                           

  . 82، املسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، م.س، صآرتو_ أنتوانن 1 
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 ي جروتوفسكي.ز يف املسرح الفقري عند جري  ديكورال_جتريدية 3_3

 ي جروتوفسكيز جري عمل تخذ ي
Jerzy Grotowski   بداع تعليمية يف حتقيق اإلو عدة تيارات فنية

يطلق  أصبحو  ،ي مبنطلق جديدخراجاإل هأسلوبالبالغ يف  هاأتثري  جتسدالفين، فهو ينطلق من معرفة علمية 
 .املسرح الفقريعليها مبصطلح 

فروع الرح وتداخله مع خمتلف من نظرة فكرية وعلمية لتاريخ املس املسرح الفقريملصطلح  هختيار إينبع      
 سطورةن األأخالهلا من قة، واليت وجد ثروبولوجيا الثقافية كسبيل للمعرفة احلألنستعانته بعلم النفس واإاملعرفية و 

يطال النشاط الروحي  يالذله وجود مستقل يف سيكولوجية اجملتمعات عرب السلوك  الذيهي الشكل البدائي 
ستحضار إلتت أ يف العرض املسرحي، وهي طقوس مسرحية احلديثة سطورةتوظيف األعن طربق للمجتمع 

دهشة واإلعجاب يف نفسية رة الإاثالسحر بغرض يوظف بينما القدمية من انحية الصياغة والتعديل،  شكالاأل
 املتفرج. 

وهو ما يؤكد عليه  ،فرويدكبديل مفارق لنظرية   جروتوفسكيحالم واملشاعر يف جتربة عامل األ جاءفقد 
شاعره النفسية مصفى أنتاجه الفين عن إنواع أ يعرب يف نألقد وهبت الطبيعة الرحيمة املقدرة على  " :بقوله

ين هم غرابء عن الفنان، دون أن يكونوا قادرين على ذخرين، الؤثر أتثريا قواي على اآلاخلفية حىت عليه، واليت ت
ي يعطي حتوالت عميقة يف نفسية املتفرج، وهي النظرة ذال عتبارهو اإل"1فعاالتنه اإلذيقرروا مىت أتيت ه نأ

منطلقا من  جروتوفسكيمببدأ التحليل النفسي اجلمعي حىت يشكل مشروع  كريستوفار يونغاليت خيالفها 
يستشهد ل، آرتوا إليهالتحليل النفسي اجلمعي بعد جتارب الطقوسية اليت دعا  إىل جتماعيقتصاد اإلاإل

حداث تلك الصدمة اليت حنتاج إمن الصعب جدا " :بقوله (املسرح الفقري)مبا جاء يف كتابه  جروتوفسكي
تتعرف اجلماعة على نفسها يف  أنالنفسية وراء قناع احلياة. فمن املستحيل اليوم  األعماق إىلا للوصول إليه

                                                           
 ي جروتوفسكي ز _ جري Jerzy Grotowski (1933/1999 :) جه مسرح و خمرج ومدير مسرحي بولندي، وجه مسرحه يقرتب من

ي جروتوفسكي على مسرحه تعبري املسرح القسوة يف إجراءاته، لتعتمد إمهال فنيات األزايء والديكور وفن التخطيط الوجه )املاكياج(. أطلق جري 
ن عيد، أعالم ومصطلحات املسرح الديال كمسرح الثري. أنظر:  الفقري اخلايل من الديكور واألزايء املسرحية واملاكياج، يف مواجهة قوية مع امل

 .234-233م.س، ص رويب،و األ
  1_ سيغموند فرويد، التحليل النفسي والفن، تر: مسري كرم، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بري وت، 1975، ص58  .
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على املتفرج  أصبح، ف"1مبعىن آخر أن توحد ما بني احلقيقة الشخصية الفردية واحلقيقة اجلماعية أو، سطورةاأل
اليت جتسد التوتر يف نفسيته  سطورةاحلصول على فكر جديد من خالل النفسية املرتتبة اليت يستخلصها من األ

تتحدد معطيات العرض املسرحي وفقا رؤية  ذلكوب ،يتطلبها العرض املسرحي الذيواإلحساس ابلقدسية 
ركز على توظيف القالب الطقوسي  الذي جروتوفسكيالنابع من فكر املخرج  جتاهاإله، وهو إجتاهاملخرج و 

الطقوس "ن أ، فريى اليواننية القدميةسطوري اليت كانت تتبناه املسارح أعلى عكس ما كنت حتمل من قالب 
الطقوس كان البدائيون يتحررون مما  هذهفمن خالل مشاركاهتم الكاملة يف  ،مااالدر  أشكال ىلأو البدائية هي 
وكانت مبثابة  ،archetype يصلفعاال حتمل مسة النمط األأه الطقوس إال ذعيهم. ومل تكن هو يرتاكم يف أل

املستمدة من اجلذور العميقة للحضارات والثقافات  "2عرتايف مجاعي يؤكد على الصالبة القبلية إطقس 
 ية.اإلنسان

املسرح الفقري من نفيه جملموعة من املعارف الفنية  إىل ي جروتوفسكيز جري دعوة  أتيتيف هذا الصدد، 
نطاق املسرح الشامل  عطي لنوع من املسارح املركبة حتتعلى غرار الرسم والعمارة والنحت، واليت ت واإلبداعية

 أوفيقدم عروضا مهجنة  خرىوجوده من الفنون األيعتمد على السرقة الفنية، فهو يستمد " أنه أساسعلى 
 ،"3فهي تقدم عمل فين يتسم ابلوحدة العضوية ذلكشخصية ومع  أوخليطا من الفنون بدون عمود فقري 

يف حماولة فك مسألة أن املسرح ليس إبمكانه جمارات كل  جروتوفسكيينطلق منه  الذيوهو املسرح الغين 
مكانيات امليكانيكية اإل ستخدامفمهما حاول املسرح أن يتطور آليا إب"كثر تقنيةأمن السينما والتلفزيون ألهنما 
 إىلدعو أدىن مرتبة من تكنولوجيا الفيلم والتلفزيون. وابلتايل فأنين أقل فعالية و أفستظل تكنولوجيا املسرح 

الفقر يف  أسلوبطلب يت الذييتضح جليا الكشف عن ماهية املسرح  ،ا القولذومن ه ."4الفقر يف املسرح
 التكنولوجيا . إستخدام

 post ن حقبة ما بعد املسرحنعيش اآل إننا": قولهيف  جروتوفسكييؤكد لنا  ق،ا املنطلذمن ه

theatrical  ،يضاح إوهي تسخري عناصر العرض يف  "5منا شيء ما حيل حملهإوليس موجه جديدة يف املسرح
                                                           

  . 17ص ،1999والتوزيع، مصر،  ، هال للنشر1_ جريي جروتوفسكي، حنو املسرح الفقري، تر : مسري سرحان، ط1
  . 298(، تر:سامح فكري، املرجع السابق، ص1996حىت  1896ينز، املسرح الطليعي ) من إ_ كريستفر  2
  . 13_ جريي جروتوفسكي، حنو املسرح الفقري، تر : مسري سرحان، م.س، ص 3
  . 14ص  م.ن،_  4
  .16، ص 2015، بغداد، 4و 3 ملسرح ما بعد احلداثة، جملة اخلشبة، العدد_ حسني علي كاظم التكمه جي، مفهوم اخلطاب البصري  5
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لعناصر العناصر الرتكيبية اليت تساهم  إعتباراملسرح ما بعد احلداثة يعطي  أصبحيتطلبها العرض، و  الذيفكرة 
لينا هو إن النص ابلنسبة إ " :قولهب عليه يؤكد مالك ذو  ،يف بناء الصورة واليت تعوض النص وفق رؤية املخرج

ينفي  ،ساسا األذوعلى ه ."1أمهيةالعناصر  هذهقل أفهو ليس  ذلكجمرد عنصر من عناصر العرض. ومع 
اليت يبىن عليها العرض  سطورةاأل أويتخذ شكل اجملرد من الرموز فويسقط قدسيته  املكتوب بوجود النص

 املسرحي.

 .ي جروتوفسكيز املسرحي عند جري  ديكورالماهية _1_3_3

 اإلضاءةرحي ويف املس ديكورالبتكارات احلديثة يف طرق تصميم ستعانة ابإلاإل جروتوفسكييرفض 
ومتجاهال مبدأ  ،ديثتلك العناصر هي اليت تفسد طبيعة املسرح احلن أيرى  فمن وجهة نظره ،واملوسيقى

يف  ينمباشر  نيأساسكار  جتسيد مسرح جديد يكون مبثابة التواصل واحلو  أجلمن العصرنة على خشبة املسرح 
 شبة املسرح.ختكوين النظم الفكرية واحلضارية القائمة ما بني اجلمهور و 

اليت  جهزة التقنية احلديثةعتمادا كبريا على األإملبادئ املسارح التقنية اليت تعتمد  خمالفته جليا يفيتضح ل
املسرحي املبالغة يف تشكيالته الزخرفية املوظفة يف العرض املسرحي، فاملسرح ابلنسبة  ديكورالتعطي ملهندس 

 جروتوفسكيلتوظيف، ويرى جيابية يف اإهو عبارة عن فن تشكيلي يستخلص منه نتائج  ديكورالملهندس 
واملمثل العمل  ديكورالن خيدم كل من وينادي أب ،ديبيف الغالب هاو للمسرح األ"هو  ديكورالأن مهندس 
بل هي ابلبساطة عقدة جتاه املخرج. ويفضل  دباملهنة ال تكشف عن رغبة يف خدمة األ هذهاملسرحي. 
جانب الكاتب مادام بعيدا عنهم أي غري قادر على فرض رؤاه عليهم. إن  إىلأن يكونوا  ديكورالمهندسو 
صالة يطالبون بشكل عملي مواجهة بني النص والرؤاي التشكيلية ن يتوفرون على األالذي ديكورالمهندسي 

 اجملاهبة بني النص والرؤية إىل ديكورالواليت يدعوا من خالهلا مهندس  "2اليت تتجاوز خيال الكاتب وتكشفه
كانت   إذارؤية مبدعة ال منطية،وحىت " ديكورالتعترب رؤية مهندس  لذا .التشكيلية لتفوق خيال وفكر الكاتب

جمموعة  إىلىب أ، بتحول املسرح شاء املهندس،أم ذلكمنطية، فهي تفقد طابع احلشو بنظام التضخيم.ومع 

                                                           
  .222ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص أ_ سعد  1
ار الفرقان للنشر احلديث، الدار (، ترمجة مجاعية، د.ط، د1964_ جريي جروتوفسكي، املسرح الفقري )حوار أجري مع جروتوفسكي سنة  2

  . 8-7 البيضاء، د.ت، ص



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 

 ستعمال العناصر التشكيليةإن إف ،ومهما يكن ."1فانوسا سحراي أومن اللوحات احلية ويصبح كامريا ضخمة 
 ترضي طموح املخرج بوصفه فناان ذلكوهي ب ،ستعمالثناء اإلأتعطي حتصيل فكري املرتتب  يف املسرح

 مبدعا.
حتفاظ ختزال مع اإلاإليتضمن املسرح مجلة من التعريفات حسب رؤية املخرج اليت تعتمد على احلذف و و 

 بس ودون ديكور؟يوجد دون مال نأهل يستطيع املسرح ": جروتوفسكيا يقول ذابلشيء الضروري، ويف ه
 .ذلكنعم يستطيع  [..].

 يوجد دون موسيقى ترافق التمثيل؟ نعم. نأهل يستطيع 
 انرة؟ طبعا.هل يستطيع أن يوجد دون مؤثرات اإل

 . "2وبدون نص؟ نعم

ققها جسد املمثل ليح ،نوعية رغم ضرورة عملها على خشبة املسرح إضافةتبقى عناصر العرض  ذلكوب
 .يةأمهغري ضروري وبدون و الفقر يف املسرح أي ختليص املسرح من كل شيء  بفضل أسلوب

ا إعتبار يف املعاملة مع الفضاء املسرحي مجلة من التفصيالت اليت تعطي  جروتوفسكيعطت منهجية أ
ستغناء عن العناصر ا إبذوه ،وفق رؤية املخرج الغائب احلاضراملسرحي  ديكورالخلشبة املسرح ومن ضمنها 

فممثلو   خري يف خلق ديكور خاص به،ا األذيساعد ه مماالتشكيلية اليت ال ختدم نشاط املمثل على املسرح 
ا طبيعيا، ولكن بتلك التلقائية اخلالقة اليت إستخداماثث والعناصر املسرحية ال يستخدمون األ" جروتوفسكي

حبر واملائدة  إىلرض ن حتول األأفيمكن  ،"3يتميز به الفنان املنضبط الذييتميز هبا الطفل والطالء الثقايف 
التجريد يف مسرح  أسلوب ه، وهو ما يتطلبدائهم الصامت على خشبة املسرح العاريةأزورق بفضل  إىل

على تقدمي الفرجة املسرحية، بعيدا عن  يساعد الذي العرض املسرحييف صلب  أصبح الذي جروتوفسكي
البعد الفين  ذلكب فيتخذ ،هخيلقه غياب التجريد يف مسرح الذيلطبيعة احلية االفوتوغرايف للواقع و النقل 

                                                           
  . 9-8 صم.س، (، ترمجة مجاعية، ، 1964_ جريي جروتوفسكي، املسرح الفقري )حوار أجري مع جروتوفسكي سنة  1
  . 12-11ص م.ن، نظر: ي_ 2
 ،2000من ستانسالفسكي إىل بيرت بروك، تر: فاروق عبد القادر، د.ط، هال للنشر والتوزيع،  املسرح التجرييب جيمس روس إيفانز،_  3

 .232ص
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 يؤدي وظائف خمتلفة على النسق الداليل والتواصليكما   ،هأشكالسط أبيشكل الفضاء يف  الذيواجلمايل 
 على مستوى الفضاء املسرحي.

ي ز جلري  Le prince constantمري الصامد يف مسرحية األ ديكورالمبادئ جتسيد _2_3_3
 .جروتوفسكي

ي جيسد لنا من خالله ذي واملنطلق الساسكوهنا متثل املبدأ األ  ،ه املسرحيةذهل الباحثختيار إ أييت
السمة البارزة اليت جتسد دينامية العمل ابلتخلي على ما  فهي متثلتعامله مع عناصر العرض،  جروتوفسكي

نسق معماري جيسده املمثل كونه حامل للعالمات بنسبة بناء  هبدفمسرحي هو له ضرورة يف تكوين فضاء 
 .جلروتوفسكي

ن تعرب عن مضمون العرض أالفنية للديكور املسرحي ال تستطيع  أشكالن خمتلف أ جروتوفسكييرى 
ستبعاد للديكور قدر إ إىليقودان املخرج أحياان "فجمالية املسرح الفقري والرغبة يف التجريد  ،وال النص

املستطاع، ألن اخلشبة وإن كانت فارغة فهي تبدو دائما )متأهبة(، )وفراغها مجيل(. لشيء يوحي بعدم 
وجود للديكور ليس هناك  [].. ن معني لألسطورةتصوير القصر كمكا أووجوده: غياب عرش امللك مثال، 

من خالل التلميح  أو "1من خالل حركة املمثلني وطريقتهم يف األداء أوإال من خالل )الديكور الكالمي( 
 ه على املمثلني وحركاهتم اجلسدية التعبريية واإلمياءاتإهتماميف حني ركز جل العنصر الزخريف الغري منظور،  إىل

ركز  الذي ikJerzy Guraws ي غورافسكيز جري  ديكورالستعان مبهندس إفقد اليت توحي ابلطقسية، 
اث وتشكيلها الداخلي مؤكدا على الوحدة بني اجلمهور واملمثلني، حدعلى املساحات اليت جتري فيها األ"

يشكل اجلمهور على شكل هاللني منفصلني، ميكن املمثلني خالهلما  أوفتارة نشاهد حييط املمثلني ابجلمهور، 
، أخرىواترة  من احلركة واالنتقال بواسطة اجلسور خشبية متتد بني صفوف الكراسي اليت جيلس عليه اجلمهور،

يعطي جتريدا كليا من ف "2يستخدم صالة عرض فارغة، جيلس اجلمهور يف صفوف جاذبية مالصقة للجدران

                                                           
مري الصامد _ جتدون العرض املسرحي اخلاص مبسرحية األ le prince constant .يف امللحق  
 . 160-159م.س، صابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار، ابتريس _ 1 

 _ جريي غورافسكي  ikJerzy Guraws (4/09/1935 .مهندس معماري ومصمم سينوغرايف بولوين :)  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Gurawski                                                                               _ 

  .205املسرحي، م.س، صية احلديثة وعالقتها ابملنظر اإلخراجات اإلجتاهسلمان عطية،  أمحد_  2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Gurawski


 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

 

خر اآل صار املمثل لزميله املمثل"بينما  ،مكان اجلمهور ديكورا يف حد ذاته أصبح، و األكسسوارو  ديكورال
يف تكوين جمموعة من املبادئ  بوجود جروتوفسكيوترتسم رؤية . "1يف بعض أعماله، مبثابة املنظر املسرحي

 ستخدامإبالفقري الذي يقوم على رفض كل املعارف الغري مألوفة وجعل التمثيل هو لب الفن املسرحي  همسرح
جعل كل و املسرحي،  ديكورالتبيان طبيعة  صورة يف إىلقابلية املمثل على التحويل من صورة وهي  ،جسده

ة البدائية الدينيعتبار الطقوس إب يةاإلنسانثروبولوجية ألنمن املمثل واجلمهور يف العرض املسرحي خيلق نوع من ا
 ،وال مالبس ،هي املنطلق يف ترمجة صورة مادية، لذلك قام مسرحه على إلغاء كل العناصر فال وجود لإلضاءة

 .(91 الصورة)انظر وال ماكياج 
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ومن ضمنها الديكور ،ويتضح  جروتوفسكياليت سعى إىل حتقيقها قمة التجريد  ( تبني19)الصورة 
املسرحية من إخراج ، ن اجلمهور مشارك يف العرض املسرحي وهو جزء منه اىل جانب املمثلألنا 
 . 1965ي جروتوفسكي سنة ز جري 

 Jerzy  Grotowski, Towards a poor Theatre,Edited :Eugenio Barba, published 

by_Routledge, new York, 2002, p100. 
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على  عتماده مقتصراإفكان  ،جروتوفسكييف مسرح  اإلضاءةتقنيات  إستخدام يعد من املمكن مل
جيد  نأمن خالل التعامل مع الظالل وبقع الضوء، فبمجرد ل مصادر ضوئية اثبتة اليت تتعلق بطبيعة املمث"

سي اليت و خلق الشكل الطق إىلهتدف  "1مبعىن آخر يصبح يف جمال الرؤية أواملتفرج نفسه يف منطقة مضاءة، 
 جانب املمثل.  إىلويصبح اجلمهور مشاركا يف احلدث  اإلضاءةتتطلبه 

املسرحية اليت يرتديها املمثل على خشبة املسرح  األزايء جاءتتحقيق التكامل يف العرض املسرحي، ول
نعكاس بل تعترب اإل ،والطبيعي للشخصية جتماعيانتماءه الطبقي اإل أوفي حتديد جنسيته تنلتعطي دالالت 

ال  األزايءأييت مألوفا، وغياب "ملا يلبسه املمثل اليت تستمد قيمتها من عالقتها ابلشخصية، فالزي املسرحي 
 أو جتماعيموقعها اإل إىلما مل تشر  "2لك رمز من الصراع الطبقيذيرتبط بوجود اخلشبة، فتصبح ب

هي بدون عمر "املسرحية  األزايءن إف ،مري الصامداألففي مسرحية  .وضيفتها الدرامية إىليديولوجي و اإل
ندماج جمموعة من املرجعيات: املوت، الكنيسة، الكتاب إن إواليت تتضمن صعوبة يف تشخيص املاضي، ف

تعرب عن رؤية مجالية يف العروض املسرحية، كما  نأعتقال، يف هناية املطاف ال ميكن املقدس، حمتشدات اإل
 جروتوفسكي إليهوهو ما سعى  ،"3ةجتماعيالذاكرة اإل أشكالهي رؤيتنا للعامل ومتابعته وتعزيز شكل من 

 املسرحي.   للدور هأداءثناء أمتداد فين له وعليه إو  ،للممثل يف األداءاملسرحية شريكا  األزايءيف  منح 

يغري  نأيستطيع املمثل و فال ضرورة هلا،  املاكياجال خيلو الفضاء املسرحي من التجريد إال بتجاوز تقنية و 
عضالت املمثل ودوافعه الباطنية له أتثري  ستخدامتكوين تعبري الثابت ابلوجه كالقناع ابإلب"يف مالمح وجهه 

والعرق والتنفس تصبح عضالت  اإلضاءةبفضل  "4ي يعده فنان املاكياج ليس إال حيلةذمسرحي ابهر بينما ال
 الوجه ومالحمه تشكل قناعا.

 أسس الذيعلى املمثل بوصفه عنصر جوهري يف العرض املسرحي و  جروتوفسكيا القبيل، يركز ذمن ه
ميداان لتجريب أفكاره وتطبيق نظرايته يف حماولة للوصول إيل منهج شامل قوامه  "املخترب املسرحي"بفضله 

ستغناء عن كافة العناصر اليت تدريب املمثل تدريبا متكامال حيث صار املمثل حمور العملية املسرحية بعد اإل
                                                           

  .206ية احلديثة وعالقتها ابملنظر املسرحي، م.س، صاإلخراجات اإلجتاهسلمان عطية،  أمحد_ 1 
2_ Ouaknine serge, Le costume du théatre pauvre ou la vérité cachée : Grotowski, le living theatre 

et le squat theatre, revue de théatre, n 31 , l’université de Montréal, Canada, 1984 ,p 59  
3 _ Ibid, p59 .  

  . 15سرحان، م.س، صجريي جروتوفسكي، حنو املسرح الفقري، تر : مسري _  4
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يبىن ابلنسبة للممثل، ي ذال"الفضاء املسرحي هو الفضاء  إنا فذل .خرىستعارها املسرح من الفنون املرئية األإ
خر.يقوم عمل جساد املمثلني بعضها ابلبعض اآلأي ينسجه حول نفسه وابلنسبة لرتكيب ذابلنسبة للفضاء ال

تطوين جمموعة نصية  أومري كونستانت عادة كتابة النصوص الكالسيكية مثل األإكله على   جروتوفسكي
وهو الشكل  "1قات اجلسدية بني املمثلنيتسمح خبلق فضاء ال شكلي مبىن ابلكامل من احلركات والعال

  ية . خراجاإليف رؤيته  جروتوفسكيحيتاجه  الذيالالهندسي 

جهزة تعبري صوتية وجسمانية، ولكنه أجمرد "الذي يوصف ابلقديس  جروتوفسكيممثل يعترب  وعليه، ال
يكون راقصا  نأالقدرات جيب  هذهحتقيق  أجلمن  أنهقوة ساحرة وقدرة طقوسية، و  هذا إىل ضافةابإل

شد بطأ واألشد ات األيقاعيلعب اليوجا، وان تكون له السيطرة الكاملة على اإل نأ وهبلوانيا، وساحرا، و
يف صياغة حمتوى  جروتوفسكيعتمد عليه إ الذيوهو املنهج املتبع  ،"2سرعة وعلى التحكم يف كافة عضالته

اتركا اجملال جلسمه ليكون وسيلة مرتمجة يف  يؤسس بفضله فضاء مبين على حركات املمثل، الذيالعرض و 
وغريها من العناصر  األزايءو  ديكورالستغناء عن ابقي العناصر العرض من خالل نتاجه للعمل املسرحي واإلإ

 الغري ضرورية. 

خلق  إىلهتدف ية من فكر جترييب أبسس تعليم ي جروتوفسكيز جري يف مسرح  ديكورالجتريدية  تنبع
كل من ة خالصة جسدهتا  ها أبعمال فنيإرتباطتت أمبادئ يؤسس عليه املسرح املعاصر، تلك التجربة اليت 

ه أعمالرتبطت إف، آرتو لعماجاءت مرتتبة أل طقوسية، ومستعينا برؤية حداثية كريغو أبيامريهولد و أعمال
يف املسرح  جروتوفسكينظرية شتغلوا على جتديد يف املسرح املعاصر ومدى أتثرهم بإن الذيلعدد من املخرجني 

 .بيرت بروكجنليزي اإلاملخرج  املساحة الفارغةالفقري، من ضمنهم مؤسس نظرية 

 

 

 

                                                           

  . 214ص، د.ت، -أكادمية الفنون -آن أبرسفيلد، قراءة املسرح، تر: مي التلمساين، د.ط، مركز اللغات والرتمجة_ 1 

  . 225صاملخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ردش ، أسعد _ 2 
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 لعرض املسرحي.حتقيق التكامل يف ا إىلفرتاض من اإليف الديكور _ جتريبية بيرت بروك 4_3

  brookpeter بيرت بروكيعترب 
 نتقائي يعتمد إية بشكل خراجاإلاهتم إجتاهوا أسسن الذيمن املخرجني

احلافل  بيرت بروكمن خالل مسري  التعبري عنهما ميكن و  .احلديثني واملعاصرين على منجزات الرواد السابقني
دون أن ، شكسبريم اوليتربطه ابلكاتب الدرامي اليت كانت  دراكنا للعالقة الفعالةإ هو ،جنازات الفنيةابإل
املسرحية اليت من خالل جتاربه  أوسواء من انحية فهمه الكامل للدراما  عليهأيضا أثر هذا الكاتب  يعي

. ومنه، املسرحية وعرب التنويع يف األجناس املشهدية يف خمتلف عروضه املسرحيةمن خالل كتاابته  أو قدمها
توافق زخم من التجارب الفنية  إىل أدىمما  ،التجرييب منصبا على احلدث واحلركة والفضاء بروكفكر كان 

ية املعاصرة املسرحية وتطورات يف السينوغرافيا اليت تكمن يف تشكيل خراجاإلمنها والفكرية من خالل الرؤى 
 لعرض املسرحي.ل العامطار اإل

ي فرضته ذين املتشبع ابملوروث الثقايف الغريب اليدالاخلروج عن منطية املسرح  بيرت بروكمل يكن إبمكان 
جتسيد  أجلمن  آرتوجتربة  إىلخري ا األذاملسارح القدمية بغية حتقيق التكامل يف عروضه املسرحية، فلجأ ه

يف " بيرت بروكقرر  ،املنطلق هذامن  .رويبو عراف والتقاليد اليت وضفة يف املسرح األمسرح مغاير لكل األ
نشاء معمل مسرحي جيري فيه جتاربه.وسامهت فرقة شكسبري املسرحية اليت كان إ 1924بداية العام التايل 

سم مسرح إطلق عليه أي ذوال "1التجربة املعملية هذهيف متويل  1964بروك قد عني مديرا مساعدا هلا عام 
 إىلمقتصرة  بيرت بروكمل تكن جتريبية و  يف جتسيد القسوة على عروضه املسرحية. آرتوالقسوة ليحدو طريق 

ة خمتلفة يف إجتماعيالنابعة من ثقافات وخلفيات تراثية و  جروتوفسكيعطت رؤى وجتارب أا احلد، بل ذه
فرتاض اإل مبدأكيفية تكوين املمثل الطقسي ويف معامل توظيف عناصر العرض املسرحي من بطر خاصة أتكوين 

هو ضرب من ضروب العرض املسرحي، وهو فعل قائم  الطقس" ا ما جاء يف قوله:ذمبدأ التجسيد، وه إىل
كتشاف شيء إ إىلسعى أان ال أمسرحيا. و  أصبحنية، يدالحترر من طبيعته العقائدية  إذا. والطقس بذاته

                                                           
 بيرت بروك_peter brook  عظم أعماله املسرحية يف خمرج مسرحي إجنيزي، يقدم أمبدينة شيسوسكي بلندن(:  1925ماي  21)ولد سنة

( أستوديو 1910يد )من موال Jeans Louis Barraultشكسبري( وينشأ مع املخرج الفرنسي جان لوي ابرو -)امللك لري 1963عام 
 رويب،و املسرح األحات ن عيد، أعالم ومصطلالديكمال .أنظر:   Empty Spaceيصدر كتااب بعنوان  1968املسرحي العاملي. يف عام 

 .143م.س، ص
  . 13، ص 1984 القاهرة، _ صربي حافظ، التجريب واملسرح، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب،1
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تكن قد قامت فيه  الذيعهد  إىلميط اللثام عن حقيقة طواها النسيان، حقيقة قدمية ترجع أنين إجدد، بل 
ابحثا عن طرق التجديد وخلق نظم  ي،خراجاإل مساره زتوهي التجربة اليت مي   "1الفوارق بعد بني الفنون

اجلمهور جزءا فيها  يكونبداعي يف عملية جتريبية خالصة بداعية اليت متكن الفنان من مواصلة نشاطه اإلإ
 التجريدية أعمايلغلبية. التجرييب يف خدمة املعتقدات األ طقوس مسرحي" وهو ما يوضحه بقوله:منها، 

بعد عن التعقيد،  نأاجملاميع يف يسر وسهولة.فلسفيت  إىلشعبية تنفد  مبوسيقىشبه ما تكون أاملسرحية 
حبث عن أنين إحياته،  أسلوبنتقمص  نأاجلمهور ال بد  إىلالبساطة هي اليت جتدب اجلمهور، ولكي نصل 

عتبار خلفيته الثقافية إب أوختلفت جنسيته إيستوعبها أي شخص مهما  نألغة ميكن  ،"2شكل ولغة املسرح
 املسرح ال يقتصر على فئة معينة من املشاهدين . نأ

 اليت قادته  "نظرية املساحة الفارغة"الرؤية يف بلورة نظرية لظاهرة مسرحية  مسية بــ هذهعطت وعليه، أ
 ،شتهر هباأظل حيفر يف العمق ويصوغ النظرية اليت فأقصى األماكن عرب املعمورة،  إىلذرى العاملية ومحلته  إىل

حيقق شكال تواصليا حقيقيا ومتماثال مل  نأميكن  الذياملكان املثايل  ذلكهو  بروكعند املسرحي فالفضاء 
مسيه مسرحا عاراي، وكل ما يقتضيه أتناول أي مكان خال، فأ نأميكنين "يقول : هذاففي  ،بعد إليهيتوصل 

بيرت فكر مل يعطي و  ،"3ميشي شخص عرب تلك الفسحة يف حني يراقبه شخص آخر نأالفعل املسرحي هو 
عترب املخرج شخصا ميتا ال وجود إو  ،والتمثيل وخمتلف عناصر العرض خراجاإلكرب لطبيعة األ هتماماإل بروك

كتشاف الفضاء املسرحي وحترير املمثل إالعالقة بني املمثل واجلمهور و يبحث  نأله يف احلياة اليت من ضمنها 
نطالقا إ"على العالقة اجلدلية بني املخرج واملمثل واجلمهور  بروكا يتأسس مسرح ذمن خمتلف القيود املختلفة ل

بعاد الظاهرة أكثر من مساحة خالية وممثل ومشاهد حىت تكتمل كل أن املسرح ال حيتاج أمن فكرة 
 .   "4املسرحية

                                                           
  . 33، ص 2000لعامة للكتاب، _ بيرت بروك وآخرون، التفسري والتفكيك واالديولوجية، تر: هناد صليحة، د.ط، اهليئة املصرية ا1
 .  83، ص1976، قطر، أوت 8العدد ، املسرحي العاملي بيرت بروك ، جملة الدوحة_ سناء سعيد، املخرج 2
  . 142، ص2003فريل أ  ،،، البحرين6_ حممد سيف، الفضاء اخلايل، جملة الثقافات، العدد  3
  . 15م.س، ص _ صربي حافظ، التجريب واملسرح، 4
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نواع من املسارح مبختلف املعاين اليت أأربعة  إىلاملسرح  بروكتلك الظاهرة املسرحية اليت قسم خالهلا 
 إىلربعة جنبا واع األألنا هذهقد تقف " : ما يؤكده بقوله ذلكو ،   املساحة الفارغة 'ا يف كتابه إليهتطرق 

 ساحة اتميز يف نيويورك، وقد أو، يف لندن، end westند آحيان سواء يف الويست جنب يف بعض األ
وا واملسرح اخلشن يف براغ. وقد حيدث سميال. فنجد املسرح املقدس يف وار خر مئات األيبتعد الواحد عن اآل

مسية واحدة ويف مشهد أربعة استعماال مستعارة وقد يظهر نوعان منها يف واع األألنا هذهنستعمل  نأحياان أ
عطت شكال نظراي مما أ ،"1حيانربعة يف حلظة من اللحظات ويف كثري من األواع األألنا واحد، وقد تتزاوج

 ية يف خمتلف الكثري من التجارب واملمارسات املسرحية . خراجاإلقائم على خمتلف الرؤى 

تت أالتجارب املسرحية  هذها كانت ذإ :ما يليالصدد يتمثل في هذايطرح نفسه يف  الذيولعل السؤال 
وهل  ه؟يف نظر  ديكورالا ميثل ذفما .بيرت بروكستحضار مظاهر التغيري يف منظومة الفضاء املسرحي عند إل

 أجلت من أتالنظرية اليت  هذه إىلما حييلنا  .نلمح وجودا له ؟ وفيما تتمثل مجاليته من خالل التوظيف؟
 أتتاليت و  ،اخلايل اليت قدمهافكرة الفضاء هو سعيه الدءوب يف حتقيق  ،املسرحي العرضتشكيل الفضاء 

ساليب واألدوات لتوظيف مستلزمات العرض املسرحي، شريطة أختبار لكل إلدراسة عميقة ملوضوع الشكل و 
اليت توظف ضمن  شكالاأل إستخدامفراط يف سراف اإلالغري ضرورية لغرض اإل شياءستغناء على كل األاإل

كانت   إذاليست هناك قواعد صارمة حتدد لنا ما  " :قولهيف  بروكالعام للديكور املسرحي، ويستطرد  إطار
ي علينا ان نطوره ذمور من صميم العلم الدقيق واملضبوط الاأل هذهرديئة واحلقيقة ان كل  أواملساحة حسنة 

  ."2ن، مزيدا من التنظريذإمر ا هو األذعن طريق التجريب الدائم، عن طريق التجريب القائم على احلقائق، ه

 ه بعيدا إخراجلعرض و عدادات اإيف  ابلرومانسيةضد خمتلف العوامل اليت هلا عالقة  بروك بيرتيقف 
طالع وراء مظاهر احليوية اخلارجية حنو اإل " إىليهدف فهو  ،ديكورالسراف يف بتعاد عن اإلعن اخليال واإل

اليت أتسس  "3عالقة واهيةن الفخامة اخلارجية قد تكون جذابة، لكن عالقتها ابحلياة احلديثة إداخلية.  أخرى

                                                           
 _اخلشن واملسرح املباشر،  حقدس، املسر املسرح املميت، املسرح امل شكل التايل:عل ال املساحة الفارغةالتقسيمات اليت تضمنها كتاب  جاءت

   رجاء املعمورة.أية عرب خمتلف معتمدا عليهم يف جتارب وممارسات مسرح أصبحو وهي التقسيمات اليت ال زالت رائدة من الناحية النظرية 
  . 142ص  م.س، الفضاء اخلايل،_ حممد سيف، 1
ة علم املعرفة، الكويت، العدد سلسلد.ط، ، تر: فاروق عبد القادر، -ربعون عاما يف استكشاف املسرحأ –بيرت بروك، النقطة املتحولة _ 2

  . 160، ص 1991، 154

  . 92ص  ،م.ن_  3
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املساحات املسرحية  إستخدامن أيرى بينما ، على صراعات وطقوس والقضااي الصادقة يف تشخيص العامل
 قولهيف ويتضح جليا  ،والضرورية الزائدة والغري املعتمدة شياءقصاء كل األإالوظيفة ويشرتط  ستخدامخيتلف إب

 البنايةالتخلص من خملفات  إىل وهو سعيه ،"1مساحة فارغة وسأصنع منها مسرحا حقيقيا  أيةعطيين إ":
ما  هذاو  ،ه املسرحيةأعمالكسبته التجربة واخلربة يف أفستخدمها يف عروضه السابقة إللمسرح التقليدي اليت 

 قف حائال بني احلياة واخللق الذيرفض التقليد مبعناه أالفنية امليتة،  شكالان دائما ضد األأ": جتلى يف قوله
يعتمد يف طياته على روح التغيري ل "،2مصدر احلياة املسرحية إىلجتد طريقتها  نأنا التجريبية حتاول أعمال []..

هو قابل للتغيري ومواجهة و تدمري يف لب الظاهرة املسرحية  إىليف العمل املسرحي  واألعرافاليت قادت التقاليد 
وعملية اهلدم والبناء  [].. يف بناء املنظر، ومن مث يهدمه، يشيد منظرا آخر ويعود يهدمهيبدأ "فكان  ،احلقيقة

بتحويل  هذا "3املنظر وبقاءه ذلكتلك التدريبات تقرر بنية  [].. تتخللها ابلطبع تدريبات مستمرة هذه
 . بروكبيرت العناصر الرئيسية عند  أحداملكان بوصفه  ديكورال ويصبحشكل مادي  إىلحساس اإل

بديكور بسيط خايل من البهرجة وبقطع  وأكتفى ،على خشبة املسرح قتصاداإل بيرت بروك ستطاعإ
Sally Jacobsسايل جاكوبس املالبس  ةومصمم ديكورال ةفكان تعامله مع مهندس ،بسيطة موحية

 يتال 
 جدرانعن" عبارة ديكورال، فكان 1970سنة  يلة الصيفلصف تحلم منمسرحية  هبندسة ديكور تقام

حبوائطه البيضاء  كثر من تفسري. فهو يظهرأبيضاء انصعة وسط فراغ هائل على خشبة املسرح. املنظر يقبل 
كمعمل من معامل االحباث العلمية   أوكفصل من فصول التعليم يف املدارس الراقية،   أو كمستشفى،يقة  ألنا

املمارسة لكن  يف اخلربة  على ديكورال مهندسة وتعتمد ،"4نتهى عامل الطالء لتوه من طالء احلجرةإوقد 
واملالبس  ،اتاألكسسوار و  ،اإلضاءةو  ،والتصوير ،بعدد من العلوم املهمة منها العمارة ةكون ملمتالبد أن 

 لزابييتاإلخلشبة مسرح األطر الفنية واجلمالية للطراز املعماري  إىل، والرجوع مع معرفة اتريخ املسرح وعصوره
فهي ملتحمة متضافرة متاما. املمثلون يقيمون  ذلكخطوط ثالثة مستقلة عن بعضها البعض. ومع "املتمثل يف 

                                                           
  .103، ص 1994كتوبر أجنلرتا،  ،  ا1، جملة النصوص ، العدد  !نبثاق الشكل وميالد احلدث املسرحي يف مسرح بيرت بروكإ_علي كامل،  1
  . 84م.س ،ص  سناء سعيد، املخرج املسرحي العاملي بيرت بروك،_  2

  . 105، ص م.س،  !نبثاق الشكل وميالد احلدث املسرحي يف مسرح بيرت بروكإ_ علي كامل،  3
_  سايل جاكوبسSally Jacobs  مهندسة الديكور، سينوغراف، ومصممة املالبس :
  ,http://data.bnf.fr/14684509/sally_jacobs /Bibliothèque nationale de Franceجنليزية.أنظر:إ

  . 391م.س،  ص ،1ج املسرحي، اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدالكمال _  4

http://data.bnf.fr/14684509/sally_jacobs%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
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 ."1وبغري جهد جهيد. متاما كنفس العالقة اليت قامت قدميا يف مسرح شكسبريالعالقة مع الصالة يف يسر 
 (20 الصورة)انظر 

وهو ما يؤكده  ،اليت قام بتصميم ديكورها بنفسه امللك لريمسرحية  بيرت بروكأخرج ، ذلكعالوة على 
مثريا لالنتباه ومعقدا، من احلديد الصدئ به جسور صاعدة هابطة وكنت مولعا به،  ادهكان مش" :بقوله

نتزعت معظم ما يف النموذج، إطالق، وهكذا اللعبة الطريفة ال جدوى منها على اإل هذهوذات ليلة بدا يل ان 
حىت  ،كل ما هو جوهري  إىلخلق البساطة يف املسرح و  إىلهادفا  "2فضلبقي منه كان األ الذيوالقليل 

ستغالل كل الوسائل الالزمة اليت أتسس لبناء الفضاء املسرحي وفق إطبيعة احملتوى و  إىليتمكن من الوصول 
الرتكيز يف " تهجتريبي أجلسبيال من  بروكختذها إواليت  ،نظم جتسد على الطقوس البدائية واحلضارات القدمية

دوات بساطة األ نأهبار. كل ي لتقدمي مسرح عار من الزخارف وأدوات اإلأساسعلى كل ما هو جوهري و 
كل والشراب ميكن التجربة املسرحية من التجول جمموعة من العصى وقالب وأوعية األ إىلوتقلصها  املسرحية

 (12 الصورة)انظر . "3بيسر من القرى واجملتمعات الصغرية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 392م.س، ص ،1ج املسرحي، اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدالكمال _ 1

  . 23م.س، ص ، تر: فاروق عبد القادر،-ربعون عاما يف استكشاف املسرحأ –بروك، النقطة املتحولة _  2

  . 20م.س، ص صربي حافظ، التجريب واملسرح،_  3
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 .1962( متثل مشهد من عرض مسرحية امللك لري، تصميم ديكور وإخراج بيرت بروك سنة 21)الصورة 
Bibliothèque nationale de France 

 visité le site web : www. Source gallica.bnf.fr 

 

، من الصيف الفضاء الفارغ من مسرحية حلم منتصف الليلة متثل( 20 الصورة)
 .1970بيرت بروك سنة  إخراج، و Sally Jacobsسايل جاكوبس تصميم 

PETER BROOK 1970 PRODUCTION, 

VISITE LE SITE WEB: HTTPS://WWW.RSC.ORG.UK 

 

https://www.rsc.org.uk/
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املسرح حداث  يصبحما مل تحقق تالعمل لن  إمكانيةوفهم  ،عامل متخيل إىلل و للوص بروكبيرت  ىسعي
لوايت التوظيف أو صار من  الذي ديكورالاحلدث املسرحي نقيض  أصبحيؤسس على بناء الصورة مسرحية، و 

يكون كل  نأ أريديكون كل شيء مرئيا،  نأ أريدضاءة ساطعة جدا، إأريد  "يقول:  حيث ،بيرت بروكعند 
نستخدم سجادة  ألندت بنا كثريا أقل ظل ممكن.ذات الفكرة هي اليت أشيء واقفا يف مكانه بوضوح دون 

 أريدالنتيجة ألنين من املتطهرين، وال ألنين  ذههل أصلنين مل إ. أيضابسيطة كخشبة مسرح وكمشهد مسرحي 
احلقيقي يف كل  هتمامنين وجدت اإلأمر ببساطة هو املنمقة وحزم الضوء امللونة، األ األزايء إستخدامدين أ نأ

تلك  ،"1ستجاابت اجلمهورإينفصل عن  نأخر، يف احلدث ذاته، وهو حيدث يف كل حركة دون آمكان 
كل عنصر مباشر يف العرض له إهتمامعطي يف ،اجلمهور إهتماماثرة إبغرض  بروكا إليهاحلركة اليت يهدف 

 ،وعلى املستوى اجلمايل التجديد والتطور. إىليسمح له بضرورة احلفاظ على كل شكل يهدف مما املسرحي 
ستقاها من جتاربه يف إواليت  بيرت بروكختارها إوابقي العناصر العرض على حسب البيئة اليت  األزايءتوظف 

متدادا إ األزايء فتصبحاحلفاظ على دينامية التوازن على خشبة املسرح،  إىليهدف و  ،خمتلف بلدان العامل
تكون العناصر والوسائل مساعدة ومفيدة يف فضاء اللعب  نأفينبغي "تشكيليا متحركا للديكور املسرحي 

حساس هم يف التعبري عن اإلاتلك العناصر تشكل لغة تس ،"2ا العرض املسرحي، كالبذلة املسرحيةذواخليال، هل
لغة  خلقيستطيع  بينما ية،خراجاإل تهجيسد يف شكل ملموس وفقا ملتطلبات الرؤي نأمن املفرتض  الذي

 تشكيل فضاء العرض املسرحي.ية خاصة يكون فيها املمثل طرفا مسامها يف إخراج

فال  ،مكانياته الكامنةإاجملال للغة املمثل اجلسدية لإلفصاح عن كل  بيرت بروكرتك يمن هذا املنظور، 
عرض مسرحي  أويقيم وحده  نأيستطيع "املمثل  نأوجود لديكور واملالبس ضمن متطلبات العرض بغرض 

يعتمد على النص كامل بقدر ما يعتمد على فكرة عامة لدى املشاهد عن املوضوع تكون وظيفة العرض  ال
 إىلالفكرة يتحول معها دور العمل من جمرد تقدمي رؤى جاهزة  هذهستثارات ازاء إو  أحاسيسمعها خلق 

 ."3اهدهوحثه على التفكري من خالل الصور احلسية اليت يشااملشاهد  هذاخلق فعاليات داخل  إىل املشاهد

                                                           

  . 24م.س، ص ، تر: فاروق عبد القادر، -ربعون عاما يف استكشاف املسرحأ –بيرت بروك، النقطة املتحولة _ 1 

2 _ Alexandre Demidoff, Peter Brook: «Comme Shakespeare, la neurologie permet de 

révéler l’invisible, Publié jeudi 16 octobre 2014, consulté le 15 AVRIL 2017 , voir le 

site : https://www.letemps.ch 
  . 15ص م.س،  صربي حافظ، التجريب واملسرح، _ 3

https://www.letemps.ch/auteur/134


 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 

 

يعطي  مماشراك اجلمهور يف احلدث ومشاركا يف فهم العرض يف ختيله وتشكيله إ إىل بيرت بروكومنه، يدعو 
، واليت تقول يف برسفيلدأن آمع  بيرت بروك يلتقي فيها يتشرتاك النقطة اإلوهي  ،عالقة مباشرة مع املتفرج

خيال املتفرج وحده هو  نأخر، كما ي يربط ببعضها البعض اآلذستقبال املتفرج وحده هو الإ"صددها: 
ن الفضاء املسرحي يصبح فضاء الرموز، الفضاء السيميويت مبعىن الكلمة، ففي الفضاء إي ميدها ويبسطها. ذال

يقول عاملا مرجعيا واحدا، جيب املتفرج على  نأالفارغ كل رمز له قيمة يف ذاته وكل رمز يتكلم، وبدال من 
يعطي و الفضاء الفارغ ومتطلبات رؤية ل ايعمل وفقل "1يعطيه مدلوال جديدا نأخر، آيضفي عليه معىن  نأ

 تشكيال موحيا مببدأ اخليال.

يتفجر يف العراء وال يعتمد  الذياحلدث التلقائي "هو  بيرت بروكن املسرح املثايل يف نظر أوانفلة القول، 
نفعالية مركزة ومتوهجة إنه فورة إستجاابت، عقلنة اإل أونفعاالت عداد املسبق وال على تشذيب اإلعلى اإل

أن ستطاعت جتريبيته إف "،2معا فيها بساطة تلقائية وتعقد اخلربة املكتنزة عرب عشرات التجارب واألحاسيس
ما فتئ يوما يقدم  ، واملسرحياإلنساينتتخلى كلية عن االطر وتقاليد املسرح القدمية دون املساس ابلنشاط 

 ،جتارب حديثة ومعاصرة إىلظهور بوادر نشأته  منذمع املسرح  اإلنسانكتسبها إصورة للعامل البدائي واليت 
عناصر العرض بني وجوب  ية خالصة مبنية على فضاء مسرحي متكامل جتسدهاإخراججسدهتا رؤية 

 تؤرخت معامل الشعبية اليت ذخأكيف ال وأن طابع الدراما الشكسبريية   فرتاض والتجسيدستغناء وضرورة اإلاإل
خالل التجديد والتجريب يف تكوين أطر بناء  من بيرت بروكعليه  دأبوهو ما  ،ةجتماعيلطبيعة البيئة اإل

فيها هو وليد  حلظته اليت يعمل  "املسرج اجليد  إعتبارميكن  هذااملسرحي، مع  ديكورال إىلفضاء فارغ يفتقر 
وقفات جتديدية وتعديالت  إىلحياء وحيتاج يف كل حلظة على املسرح. فاملسرح يتعامل مع املالئكة األ

تفاصيل  بيرت بروكفيعتربها  ،بكل مستلزماته بدال من تطبيق الشكل الطبيعي على خشبة املسرح "3جوهرية
  عدم توظيفها وجتسيدها على فضاء العرض املسرحي. ذلكال حيتاجها املسرح املعاصر وب

 

                                                           
   115م.س، ص  تر: إبراهيم محادة،بر سفيلد، مدرسة املتفرج، أآن _  1

  .26ص م.س،  صربي حافظ، التجريب واملسرح،_ 2 

  . 343م.س،  ص ،1ج املسرحي، اإلخراجن عيد، مناهج عاملية يف يدالكمال _  3
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رحية املتبعة وكيفية توظيفها ال يعطي وظيفة مجالية احيائية وفق املدارس املس ديكورالن أال ميكن اجلزم 
التعبريية اليت مكنت لتقنية  ىلإومرورا  ،على حقيقته الواقعية ديكورال ابلواقعية اليت جسد ءاخري، بدا األذهل
، رينهاردتو كريغو ياأب أعمالطر فنية مجالية خلدهتا أمن البلوغ نشاط ابداعي وفق مرتكزات و  ديكورال

صر العرض املسرحي جسد املمثل ينوب عن عنا أصبحومن مث بروز فكر مصاحب بنظم التجديد والتجريب و 
  .مهيتهاأمن  ابلرغم

نتقائي إية بشكل خراجاإلاهتم إجتاهوا أسسن الذياملعاصرين بيرت بروك من املخرجني  إبعتباروعليه، 
املسرح كاحلياة، "ن أيؤسس لفكرة مفادها خري األ هذان إيعتمد على منجزات الرواد السابقني، ف الذيو 

ال ميكن ات واألحكام، الوهم والالوهم يتعايشان أبمل وبطريقة نطباعيتكون من صراع املتواصل بني اإل
يف  يهامالواقعية ولكن بتقنيات تنفي اإل إىلقرب بوجود املسرح امللحمي األ ذلك. فهل يتحقق "1فصلهما
 .املسرحي؟ ديكورالتوظيف 

                                                           
  . 335ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص _  1
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 يف املسرح امللحمي. ديكوراليديولوجية وطبيعة توظيف : املؤثرات اإلالرابعاملبحث _ 4

 والسياسي. جتماعيمسرح القضية والتغيري اإل بسكاتور والبحث يف _1_4

توظيف املسرح امللحمي ذو الطابع السياسي  إىلالسب اق  Erwin Piscator  بسكاتوررفني إان ك
ليأخذ موقفا من القضااي السياسية تتمثل يف خدمة احلركات  ،من خالل خماطبة عقل اجلمهور قبل عاطفته

 اإلنسانحماولة تغيري "تتجلى يف  جتماعيواإل خالقيالبعد األ إىلليقيم مسرحا يهدف و  ،الثورية لصاحل اجملتمع
ن الدراما من جانبها هي إهتم ابلتجارب اجلديدة، فإكان التغيري الثوري يف مسرح بيسكاتور قد   إذانفسه، و 

قد حاولت رسم صورة دراماتورجية شابة تساعد الشخصيات املسرحية على الظهور مبظهر اجلديد  خرىاأل
تطلبات اليت املالقدمية وفق  شكاللغاء كل األإفحاول  ،"1الزمن العصري املسرحياملالئم واملناسب للعصر، و 

داة سياسية أبوسع املعاين أتكون  أنكان على خشبة املسرح و املسرح، يف يدولوجيا تفرضها السياسة واإل
نية بكل تفهم وتعرف اللحظة اآل أجلعرضا مباشرا للتاريخ يف حماولة للوعي، واإلملام هبذا التاريخ من "لتقدمي 

لتكون خمربا علميا و  ،"2ستيعاب الكامل للحكمة السياسية اليت يطرحها العرضمشكالهتا ومهومها، وصوال لإل
يثابر على الرتكيز على اجلوانب الكئيبة يف الواقع احلايل، "فهو  ،يتعامل مع احلقائق ومن مث يعاجلها موضوعيا

سباب أل ابلظروف املأساوية، رمبا تعزي و خواتيم مأسوية، يظل مهتما يف املقام األ إىلويف حني أيىب الوصول 
ن ا كان يسمى اآلذإ، ولكن الفساد مازال يلفت نظره، حىت جتماعينظام اإل إىلن التدهور البشري اآل

 وظيفة املسرح السياسي يف خدمة احلركات الثورية لصاحل اجملتمع بطابع ثوري سياسي. تتجلى ف، "3الرأمسالية

وهي  ،حبضاراته القدمية اإلنسانكان يربط   الذيواجملتمع من خالل املعتقد  اإلنسانوتتحدد العالقة بني 
اث حدرى األيف جم التغيرياملخرج من مهام ويرى  ،بسكاتوروالقدر حسب رؤية  اإلنسانبني  تؤسسعالقة 

 مل ما حتقيق إىل بسكاتوراملسرح امللحمي عند ويسعى  ،املناخ املعاصر إىلالدرامية من مناخها التارخيي 

                                                           
 _بسكاتور أرفني Erwin Piscator (1893/1966 ،خمرج مسرحي أملاين :)ستخدم من خالهلا أخرج مسرحيات أبسلوب تعبريي، ا

سرح امللحمي اليت شارك برخيت فيها. أنظر: وسائل املسرح امليكانيكية اليت كان ميتاز هبا سلفه رينهاردت، من هنا راح يلتمس طريقة حنو فكرة امل
 . 171سرح واملصطلحات املسرحية، م.س، صوليد البكري، موسوعة أعالم امل

  1 _ كمال الدين عيد، مناهج عاملية يف اإلخراج املسرحي، م.س، ص 619.
  2_ توفيق موسى اللوح، إجتاهات املسرح السياسي املعاصر، ط1، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008، ص16 .

  3_ روبرت بروستاين، املسرح الثوري، تر: عبد احلليم البشالوي، د.ط، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص 225 .
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بناء  علىساعده يمما ، باشر للتاريخ ال كخلفية للمسرحاملعرض العن طريق  ذلكو  حتقيقه دبيستطيع األ
كتشافات اجلديدة على اخلشبة املسرح، اإل دخلته أ الذيالتقدم التقين والعلمي  أساسمسرح جديد على 

الصور املتحركة على الشاشة، وأداة التلوين، وتبادل "لعرض املنهج الرتكييب يف العرض املسرحي  إىللجأ ف
الوسائل والعديد من  هذهاملتقابل بني الضياء وبني الفيلم وحتريك اخلشبة على حنو متكامل، من خالل 

لتعبري عن ليسمح فهو  "1العلم اخلالق، ليحل حمل صندوق الدنيا القدميةستجده إهو ما  خرىالوسائل األ
ستعانة ه على توظيف واإلإهتماممما زاد رؤى ومضامني فكرية لصاحل كتاب املسرح واملخرجيني وحىت املمثلني، 

بتكارات امليكانيكية الىت اإلوخمتلف املسرحي الدوار  ديكورالكالسينما والشرائح املصورة و ابلعناصر التقنية  
ن إ"وهو ما يؤكده يف قوله:  ،بعادهأالفراغ املسرحي مبختلف  توظيف ستطاعإو  ،احلديثة االكتشافاتاتحتها أ

ممتدة على حماور ومنصات  عةر وادليس مسرحا، بل جمتمعا هائال به جسرا متحرك ورافعات  إليهما حنن حباجة 
 . "2طنان حول خشبة بضغط من قاعأتنقل اثقاال تبلغ عدة  أنعملية معرتضة ميكنها 

بل  مفسرا للنص املسرحيخري األ هذايكن  مل، بسكاتورنطالقا من املرتكزات اليت سار على حنوها إ
ستعداد لتعديله حىت يتناسب وآلياته، ليتم تعويضه ابلشكل التقين املتمثل يف الوسائل التكنولوجية إكان على 

كساب العرض املسرحي الطابع القصصي والوصفي مع اللجوء الكافة الوسائل التوضيحية إ"املتاحة من خالل 
اث حداث اليت جيري عرضها أبحدألكاملعلقات واليفط والبياانت والشرائح الزجاجية واألفالم التسجيلية لربط ا

فهي التعاليم اليت سادت يف مسرح بيسكاتور اجلديد  "3التاريخ القريب والبعيد، من خالل العالقة دايلكتيكية
النص من  أن ذإ"ن يكون املخرج حتت سلطة النص وال خادما له أنظراي وتطبيقيا، يف حني يرفض بيسكاتور 

 أونظرة واحدة ال جدال فيها،  إىليؤدي ابملخرج  جامدا أووجهة نظر مدرسة بيسكاتور ليس شيئا مطلقا 
 ،"4أخرى إىلتتجدد من حلضة  خرىالعامل يتجدد من حولنا، واحلياة هي األ ألنرأي مطلق.  إىلحىت 

نص  الالفتات كخلفيات تشكلو  -كما إستعملها مريهولد من قبل-ت السينما والصور الفتوغرافية أصبحف
 مرئي يتجسد يف صورة مسرحية بوسائل تقنية حديثة.

                                                           
 . 461بينتلي، نظرية املسرح احلديث، املرجع السابق، ص  إريك_  1
 . 106ص ىل بيرت بروك، تر: فاروق عبد القادر، م.س،إمن ستانسالفسكي  املسرح التجرييب يفانز،إجيمس روس  _ 2
 .141ردش ، املخرج يف املسرح املعاصر، م.س، ص أسعد  _ 3

  . 626م.س، ص  ، 1ج املسرحي، اإلخراجعيد، مناهج عاملية يف  الدينكمال _ 4 
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رقى العروض أيف تقدير  بسكاتوررغم التقدم العلمي والتقين يف وسائل التكنولوجيا احلديثة، ساعد 
آالت ثقيلة كالرافعات وخشبات  إستخدام إىلمسرح تقين يهدف بتوظيف املسرحية اليت قدمت للجمهور 

أن ريى فحماولة ربط بن اخلشبة وصالة اجلمهور لتحقيق التواصل يف العرض املسرحي،  يفو  ،املسرح الدوارة
ستفادة من الصور اإل"من خالل  ديكورالمثل بني املخرج ومهندس براعة التشكيل تكمن يف التواصل األ

يستطيع  ذلكبعاد، ومع بعاد مع ثالثي األبيم وسيط ثنائي األاملعروضة على الشاشات والستائر للتوفيق 
جيري تصويره  الذيمتداد تكنولوجي حديث للعامل إفة اضإبعضهما بعضا، فتستطيع السينما  إبرازثنان اإل

يعلق على احلدث اخلشبة، والصور املوجودة  أوعلى اخلشبة. ميكن التحكم ابلشريط زمنيا حبيث يعزز، يوسع 
أداة ك  السينمائيشراك الفيلم إوهي ضرورة  ،"1وعلى الشاشات ليوحي حىت ابلسبب والنتيجة على اخلشبة

الفيلمية صورة اللتعطي ، ستارة الفوندوللتعبري الفين ابستعمال األشرطة الواثئقية والسينمائية تنعكس على 
 العرض املسرحي .خالل تلقي داللة رمزية يكون يف اجلمهور طرفا حيمل صراعا بني احلقيقة والوهم 

 ديكورالن ضرورة توظيف أريى ملواكبة تطورات التقنية اليت الزمت حياته الفنية، ف بسكاتورا مل مينع هذ
 اتوربسكث أحدفقد  تغيري يف موازين الفضاء املسرحي بوسائل تكنولوجيا حديثة،لل أساساملسرحي هو 

مسرح الشامل لبناء  واليت تؤسس عنها تغيريات على املستوى التقين جنرإ، و تبديالت على مستوى العرض
مل داخل الوحي املسرحي التقين، والتعا ستخدام)من املعىن( لإل بفضل التمييز املعنوي "يسمح لكل خمرج

 بشكل  سرح الدائري، إماامل خشبة أومقدمة خشبة املسرح( ) الربوسينيوم أوفوق خشبة املسرح االيطايل،  ذاته
ديكورات ابهظة  قتناءإكبرية يف   أمهيةبيسكاتور وىل يا املنطلق، ذ. من ه"2مجيعها يف وقت واحد أومنفرد 

مل مينع  هذاىل، و الثمن رغم تكلفة الوسائل اليت كان سببها الظروف اليت طالت العامل خالل احلرب العاملية األ
خبروج مهندسني "فضل على خشبة املسرح بفضل خمتلف التدابري اليت تسمح من مسريه حنو تقدمي األ بسكاتور

ضفاء إ أجلمن  "3الدرامي الزخريف بواسطة اخلشبة املعمارية وبواسطة الفضاء ديكورالستبدال إل ديكورال

                                                           
  . 565_ ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س، ص  1
 و غري أثل السماء، او أي منظر طبيعي، و الستارة اخللفية: ستارة مرسومة، تشد رأسيا فوق املناطق اخللفية للمرزح كي متأ_ ستارة الفوندو

 م.س،واملسرحية،  الدرامية صطلحاتاملإبراهيم محادة، معجم طبيعي، وهي بال شك حتجب املنطقة اخللفية للمرزح عن انظار املتفرجني. أنظر: 
 297ص 

  . 105ص س،م.بشونياك، املسرح والتجريب ما بني النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتاح، -_ ابرابرا السوتسكا 2
3 _ Emile Copfermann, ‘Renversement de signe’ L'argent dans le théâtre, Travail théâtral, Op.cit, 

p48. 
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التيتجعل  ،وسائله التكنولوجية نسق مجايل يف تكوين ديكور مسرحي وفق ما يتطلبه التقدم التقين مبختلف
ترفع يف مستوى  أنرجح كتماال، وعلى األإكثر تالئم مع الواقع، وأكثر أستعادة صورة إاملسرح قادرا على "

 ."1الدراما الواثئقية اليت ال تقبل اجلدل

عتربه كتاب تعليمي إستعمال نسخة سكربت و يف هنجه إب بسكاتور، سار رينهاردتوعلى خطى 
مسرحية  تصميم ديكوريف  George Grosz جورج جروس ديكورالستعان مبهندس إ، فديكورالملهندس 

والفانوس السحري لعرض الصور لتحديد خشبة  projection اإلضاءة" ، فوظفالتائهةالسفينة 
وال ختلو الرؤية  ،"2املسرح.يضيف جزءا ابلشريط السينمائي ليعكس البيئة والظروف السياسية للدراما

، فكان 1927لتولستوي سنة  راسبوتنيه ملسرحية إخراجإال من خالل  بسكاتورعند ية من اجلمالية خراجاإل
ابنوراما ضخمة تبدو كمقطع "ميثل  Muller Traugott  تروغت ميلر تصميم مناملسرحي  ديكورال

اث حدفالم السينمائية اليت تصور األالبانوراما تستخدم لعرض األ هذهرضية تدور فوق قاعدة، من الكرة األ
ستخدم ثالث آالت إبداية خدمة راسبوتني يف بالط القيصر رمانوف. وقد  منذالسياسية والعسكرية املهمة 

وشريط علوي، تظهر فيه اهلوامش وتتابع  أخرىلفي مرت، وعلقت شاشة أوفيلم طوله  للعرض السينمائي،
 ."3اث والتواريخحداأل

جاء خلدمة متطلبات العرض اليت  ديكورالأن تعامل بيسكاتور مع مهندسي  ،ذكره ويتضح مما سبق 
ا يف التعريف أثر هلا  اليت كانلتقنية السينما بيسكاتور  توظيف بفضل هذاتكفل لنجاح العمل املسرحي، 

شعور اجلمهور  لكشف عنول ،خشبة املسرح يتجسد على الذيابلفضاء املسرحي والوصف الدقيق للحدث 
الفيلم السينمائي يؤرخ لظروف ن توظيف إفومن مث  ،صور املعروضة على شاشات العرضمن خالل ال

                                                           
1 _ Emile Copfermann, ‘Renversement de signe’ L'argent dans le théâtre, Travail théâtral, Op.cit, 

p 49. 

 _جروس  جورجGeorge Grosz (1893/1959 :) ،كان عضوا مهما يف احلركة الدادية فضال عن اجلناح األيسر   الذيرسام أملاين
  https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Grosz .من حركة املوضوعية اجلديدة

  . 620م.س،  ص، 1جاملسرحي،  اإلخراجعيد، مناهج عاملية يف  الدين_ كمال  2
  _  تروغت ميلرMuller Traugott (1895/1944.سينوغراف أملاين، مسرحي وخمرج سينمائي :) :أنظر           

https://de.wikipedia.org/wiki/Traugott_ Müller                                                                                

  . 90م.س، ص ،ية احلديثة وعالقتها ابملنظر املسرحياإلخراجات اإلجتاهسلمان عطية،  أمحد_  3

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Grosz
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اث اترخيية معاصرة بوسائل تقنية متنوعة أحدتقدمي  إىلهدف من العامل، ي بسكاتورستقاها إليت ية ااإلنسان
 (22 الصورة)أنظر  .ومتعددة
على بلوغ هدفه، مكنه من التقدم حنو عامل أمثل يفرض وجود اجلمهور كشريك يف  بسكاتوررار صفإ

 الذي Walter Gropius  وولرت غروبيوسابملهندس املعماري  بسكاتوررتبط إالعرض املسرحي، فقد 
 أمامعروض  أولبة احليتسع لعروض  ،فنية خالصة سساملشرتك يف تطوير مسرح مصمم أب هماإهتمامزاد من 
عشر عمودا، أما صالة املتفرجني فتنزلق سقف يسرتيح فوق اثىن "على منطقة متثيل دوارة عتمادا إالستارة 

يطالية، واليت ختص سفل نعثر على خشبة املسرح الثالثة اإلفتحة املسرح يف ثالث درجات، ويف األ أمام
 أواملسرحي فوق خشبة املسرح املتوسطة  داءميكن األ ذلكول ماماأل إىلبدرجات مقاعد املتفرجني املتقدمة 

فوقها مجيعا أي فوق اخلشبات الثالث يف وقت واحد، ويسمح  أويف واحدة من خشبات املسرح اجلانبية 
وهي إحدى إهلامات ، "1قضاابن فوقهما عرابت مسرحية ابلتغيري السريع واملستمر للديكورات املسرحية

 (32)أنظر الشكل  .اجلمهور مشاركا يف بناء احلدث جعليف  غروبيوسوولرت  املعماريالسينوغراف ومهندس 

 

 

 

 

 

                                                           
 _وولرت غروبيوس Walter Gropius (1883/1969هو مهندس معماري، مصمم أملاين، حيمل اجلنسية ا :) المريكية، وهو أحد

 مؤسس مدرسة ابهاوس، وهي حركة رئيسية يف الفن األورويب بني احلربني العامليتني.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius_ 

  .105النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتاح،م.س، ص بشونياك، املسرح والتجريب ما بني -ابرابرا السوتسكا_ ينظر: 1
تصميمات جروبيوس  ذ_ مل تنفGropius  القرن التاسع  يهامحتجاجا ضد اإلإبشكل هنائي. ولكن أفكارا تشكيلية مماثلة ألفكاره، كانت

ات متعددة مياختذت مسإهنا إفكار يف مراكز متنوعة من مسارح العامل، وحتقق بعضها فيها، فضال عن األ هذهعشر يف املسرح، وقد توالدت 
تواقت أو املتزامن، املسرح املتنامي، كلها مسارح جتريبية يف صياغة وتشكيل وتناول ومتباينة: مسرح الفضاء املسرحي، مسرح اخلالصة، املسرح امل

  .106ص مفردات العرض املسرحي. أنظر: م.ن، 
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 .1927صممه غروبيوس لبسكاتور سنة  الذيرسم توضيحي يبني الشكل املعماري للمسرح ( 23)الشكل 
_C .D.INNES ,ERWIN PISCATOR’S POLITICAL THEATRE, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, LONDON, 1972,P 146. 

 

من تصميم تروغت ميلر  مسرحية راسبوتني يفالديكور املستعمل ( متثل 22)الصورة 
Muller  Traugott  1927سنة  رفني بسكاتورإ، إخراج. 

_Chris salter, Entangled Technology and the transformation of 

Performance, The MIT Press, Cambridge, London, 2010, P35. 
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طرق توحيد ما بني الفنان والتقين، ويهدف " نيف حبثه ع غروبيوسمهندس املعماري  إهتمامزاد هذا مما 
ه إهتمام، النحت وفن العمارة، قاده ديكورالوضيفي مشرتك للفنون البصرية كالرسم وتصميم  أسلوب إجياد إىل

، فأخذ يكشف الفراغ والضوء بسكاتورمناذج من الدراما املمكنة وجدها يف ستوديو  إىلاخلاص ابلتكنولوجيا 
حترير  إىليهدف  بسكاتور إرفنيي خلق أتثري كبريا عند ذاملسرح ال "،1املسرحيني على مسرح ابوهاوس ذاته

واألقنعة  األزايء"كل من عتربت  إو بتعاد عن الزخرفة الزائدة، واإل الفن من الصناعة وإحياء احلرفية من اجلديد
لية مضبوطة، كان آهندسية الشكل يف مظهرها، واإلمياءات واحلركات متخشبة ومتقطعة كأهنا صادرة عن 

تى أ الذيوهو التوجه  ،"2شكل فراغي جيب وضع تصميمه وإضاءته مثل الرقص أنهالتمثيل على  إىلينظر 
 .بسكاتورية لدى خراجاإلبه مسرح الباوهاوس ومدى أتثريه على الرؤية 

أتثريات مسرح ابوهاوس على  إىلراجع  هذادراسة حىت يف كيفية تصاميمها و املسرحية  األزايءتتطلب 
عمدا خلطوط اجلسم  مالبس خشنة ذات زوااي حادة خمالفة"، فريتدي املمثل بسكاتورلاملسرحية  عمالاأل

رتداءه من قبل املمثل إكبرية يف فضاء العرض عرب   أمهيةفيكسب  ،"3اآليل اإلنسانالبشري، حيث يبدون ك
للرتابط  ديكورلللزي املسرحي عالقة وثيقة اب بينمايعترب من عناصر تشكيل الفضاء املسرحي،  الذي ياحل

تقدما علميا وتقنيا  بسكاتوراليت حقق بفضلها و  ،الكهرابئية اإلضاءةتعززه  الذيالتشكيلي يف تكوينهما 
واليت تشكل  ،ي للعرض املسرحيساسانجحا من خالل توظيفها وإسهامها بشكل مجايل لدعم احملتوى األ

 (42 الصورة)انظر  .ه كل عناصر العرض املسرحيإبراز تتضافر على   الذيهدفا  
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . 571ص ل. ستيان، الدراما احلديثة بني النظرية والتطبيق، ترمجة: حممد مجول، م.س،_  1
  . 571ص _ م.ن،  2
  . 15، ص2001 القاهرة،، سان بيرت للطباعة،1املسرحي والتشكيل، ط الديكور_ عبد املنعم عثمان،  3
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' wir Hoppla 'هيا حنن نعيش'يف مسرحية  الزي املتبعوضح ( ت24)الصورة 
'leben عبارة املمثل  أصبحيث حب ، وفق مدرسة الباوهاوس هتصاميم تواليت جاء

  Muller Traugott، املسرحية من تصميم تروغت ميلر روبوت متحركعن 
 .1927من إخراج بسكاتور سنة 

    visité le site web : www.pinterest.com 
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حركة املمثل اليت يكتسبها العرض من تعبريات وجود ال يكاد يتحقق التكامل يف العرض املسرحي لوال و 
على  فرضمتيز ابحلركة والضجيج، ف الذيالواثئقي  بسكاتورما حققه مسرح  هذاجسدية وصوتية للممثل، و 

 داء من األابأسلو جزاء املتحركة، ولذلك فقد طور على من صوت األأيصرخوا بصوت  أناملمثلني "
جتربته يف مشاهدة مسرح  سلوبا األذوعكس ه objectiveايه التمثيل املوضوعي إالالتشخيصي مسميا 

وهلذا مل يكن  .اجلمهور مباشرة إىلن يكون التمثيل موجها أشريطة  "19301الكابوكي الياابين يف برلني سنة 
ه احلركي أداءستطاعته اخلضوع بنفسيته و يغري من جمرايت العرض املسرحي بل كان إب أنستطاعته املمثل إب

 يف املسرح السياسي. بسكاتوروفقا ملتطلبات العرض اليت عمل عليها 

املسرحي هي وسائل فنية  ديكوراليف بناء  بسكاتورا هستخدمإن الوسائط املتعددة اليت أانفلة القول، 
كتشافات ه اإل إستخدام يف بروتولد برخيتوظفت للتغريب على املستوى التقين، تلك اليت رسخها من بعده 
املسرحي، وحامال فكرة  سياسة يف العملالالعلمية احلديثة يف خطوى لتأسيس املسرح الشامل حيمل بوادر 

 صبح غريبة عما هو واقعي.اليت تنفي عنها صدقها وت شكالواأل شياءتغريب األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  1_ سباعي السيد، املسرح الواثئقي بعد بيسكاتور، جملة القاهرة، العدد 113، مصر، فرباير، 1991، ص 95 .



 رح اجلديد ومجالية التوظيف.: أثر املدارس الفنية على الديكور املسرحي بني رؤى املس ولالفصل األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 

 

 لد برخيت.و تو مسرح بر على مجهور تقنية التغريب وأثرها _ 2_4

 بروتلد برخيتيرى 
Berot Brecht  رسطي هو مسرح جترييب ،كون املسرح امللحمي غري األسرح ن املأ

الثورات واليت  تؤرخ احلقائق صالح العامل مبختلف إاملشاركة الفعالة يف  إىلن حيرك شعور املتفرجني أجيب 
ي ذالعقل هو ال أن و ،ذات متغرية وليست على طبيعة السكون اإلنسان أنيرى و  ،التارخيية مع بيان حتليلها

نه ال يريد إفه الثورية. ادهأن ثورة بريشت اجلمالية ال تنفصل عن أبل "حكام وليست العاطفة يقيم جمرى األ
ي ذال السرديسرح املهو ف ،"1يكون جمددا للشكل املسرحي، بل جمددا للمسرح ولوظيفة املسرح أنلنفسه 

اث، بل يعرض بصورة متسلسلة حيث يرتك لكل مشهد كيانه املستقل من دون أن يرتبط مبا حدال ميثل األ
 ،يقدمه للجمهور الذيهبار اجلمايل مينح اإل الذي سلوبخري مل يكن يبحث عن األا األذن هإف .قبله أو بعده

 شكال حبثا عن وسيلة جتعل الفن قادرا على مواجهة كل األاإلنساينحياور التاريخ  أن هذاراد من كل إوإمنا 
ظاهرها موجهة ضد نفاق اجملتمع "جاء يف برخيتن ثورة أغري  .ضد الفقر والعزلة اإلنساناليت تطال ظروف 

الربجوازي وجشعه وظلمه، وهي يف ابطنها موجهة ضد عدم النظام يف الكون والفوضى يف النفس البشرية، 
ه الثورة مبفهوم التغيري يف موازين ذت هذفأخ ،"2، عالجية، واقعيةإجيابيةة موضوعية جتماعيثورة برخيت اإل أن

 أجلقتصادية، والنهوض ابلفن من ة والسياسية واإلجتماعيتفرضها النظم اإلاحلياة اليومية وعلى قوانني اليت 
ثروبولوجية ألنالشكل لن يتم إال بوجود مسرح ملحمي يؤصل ملفهوم ا هذاستقرار، و اإل يسوده إجتماعيواقع 

 ية.اإلنسانها ابلظروف إرتباطة و جتماعياإل

مسرحه عن مسرحيات " على عزل عمل يذرسطي المبادئ املسرح األ الربخييتسرح املفهوم ميرفض 
ملحمية ومسرحيات  ديبرييت،أو رسطي كمسرح بيكت ويونيسكو و طليعية موازية يف اخلروج على املسرح األ

 .توعيته بكل ما حيدث عتمادا كليا على عقل املشاهد من خاللإيعتمد ل ،"3كبرية تنطلق من الفكر املادي

                                                           
بروتولد برخيت _ Berot Brecht (1898/6195 :)راما احلديثة يف القرن شاعر أملاين وكاتب درامي وخمرج مسرحي، أحد أركان الد

ا أمساه علماء املسرح )اإلغراب الربخييت( وكتابه موالتأثري املسرحي، وهو  يهامالعشرين، هتتم نظريته )اإلغراب( ابجلمهور واالبقاء عليه بعيدا عن اإل
العالقات الداخلية و حيدد تفصيلها نظرايته  1953كتبه عام   الذي Kleines Organon Fur Das Theater) األورجانون الصغري( 

 .134-133م.س، صن عيد، أعالم ومصطلحات املسرح األورويب، الديللنظرية الربخيتية. أنظر: كمال 
  1_ حممد بري العواين، دراسات مسرحية- نظرية وتطبيقية-، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دميشق، 2013 ، ص 31 .

  2_ روبرت بروستاين، املسرح الثوري، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص206 .
  . 80، م.س، ص-املعريف ومجاليات التشكيلاخلطاب -نظر: عبد الفتاح قلعة جي، املسرح احلديثي_ 3
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 ، حينها أيقن ضرورة العودةأن مفهوم املسرح امللحمي مفهوم ضيق ال يعرب عن احلقيقة برخيتوابلتايل وجد 
مسرح دايلكتيكي عرب توظيف تقنيات املسرح التقليدي يف تركيب جديل مع تقنيات املسرح امللحمي  إىل

ولكن من منظور  رسطيي حيمله املسرح األذاحملاكاة والتطهري ال مببدأ ذأيخ الذيلتقدمي منهجا لتحليل الواقع 
الواقعية، لكنها ختتلف عن الواقعية التقليدية  إىلقد أدار الدفة "املسرح امللحمي  نا أإعتبار ، وهذا ماركسي

اخلالصة، فمحيطها رحب إذا ما قورن على سبيل املثال ابحمليط احملدد ألبعاد إبسن. فاملسرح امللحمي يهدف 
   Aristote أرسطويبطل آراء بينما جنده  ،"1التعرض للحقائق اخلاصة ابلعامل احلديث الذي يعيش فيه إىل

ن تتيح له الفرصة يف استغالل مواهبهم الفنية أعتقاده الراسخ أن على املتفرج وهذا إل ،اخلاصة ابلنظرية النفسية
 .جتماعيية حىت خيرجوا حبصيلة هادفة ووافرة من النقد اإلفسوالن

حماولة االبقاء  أوالتناقض  هذايدور على التناقض، وعلى حماولة رفع "لكتيك هو مفهوم ايدالفومن مث 
ابلفلسفة املاركسية اليت ما فتئ  برخيتمن خالل أتثر " 2يف حماولتني، يدور على املطلق والنسيبعليه وتناقض،

عترب إ، و يهامالقائم على التمثل واإل"رسطية ي خيالف القواعد األذحياول جتسدها يف خدمة مسرح جديد ال
من خالل االعالن عن املسرحة يف مرحلة ما من مراحل العرض خيلق عالقة خمتلفة ما بني  يهامكسر اإل  أن

جديد من حيث الشكل  اجمسدا مسرح "3الواقع واملسرح، أي بني املتفرج وواقعه وما يراه على اخلشبة
اته الكامنة بدعوته  لتوظيف إرتباطالتعبري عن  إىلعلمي وساعيا  سلوبواملضمون، فيساعد على تغيري الواقع أب

يقاظ الوعي مبا فيه الوعي السياسي عن إ إىليهدف  ،جتماعيالتغيري يف الوضع اإل أجلالفن املسرحي من 
  .يخراجاإلمن حتقيق وجوده  خريحىت يتمكن هذا األ، برخيتطريق اجلمع بني الفكر واملتعة عند 

املسرحي  يهاميف خلق اإل إسهاماعطت أيطالية اليت برفضه لتقاليد اخلشبة اإل برخيتقام من هذا املنطلق، 
 أشكالشكل من " يهاممسرح اإل أنعتبار برفضه ملبدأ اجلدار الرابع إبو  ،بفصل اخلشبة عن صالة العرض

قصى أ إىليعيشه املتفرج  الذيقتصادي واإل جتماعيحتقق نفي النفي: حيث يصل التشابه بني واقع العامل اإل
السلبية  إىلاللجوء  إىلاته، أو بشكل اكثر حتديدا جيد نفسه مضطرا ذدرجات التشابه حىت يتأرجح الواقع 

                                                           
  .148م.س، صاألدب،  ومذاهبفايز ترحيين، الدراما _ 1

  . 74، ص1997، دار العامل للنشر، 1لكتيك، طالذايراد وهبة، قصة ينظر: م _ 2
  . 257، صم.س_ ماري ألياس وحنان قصب، املعجم املسرحي،  3
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ية، خراجاإل برخيتاملسرحي يف رؤية  يهامفال وجود لإل "1العامل ليبدو حقيقيا هذامام واقع حياول حماكاة أ
اثبتة يرى املتفرج مصدرها، وجعل اخلشبة تعلن على  اإلضاءةستخدم إحيان، و الستارة يف بعض األ"فألغى 

فال تكون اخلشبة ، "2هنا خشبة مسرح بشكل دائم من خالل عناصر تربز املسرحة الفتات، توجه للجمهورأ
ملبدأ النقد  سسللعامل وال خلفية لواقع املتفرج بل هي أت ي يعرب عن صورة مصغرةذاملسرحية هي املنطلق ال

 هذا لقيامي الزم خشبة املسرح، ذالتغيري ال أساسالبحث يف  إىلالقول  هذا حييلناوقد  واحملاكاة يف وجودها.
دراكه ملا يشاهد، فالصورة املغربة إالغرابة يف نفس املشاهد مع  أثرإبحداث "بتوظيف تقنية التغريب  برخيت

 يهامفيعمل على كسر اإل "3الوقت تشعران أبنه غريب عناهي تلك اليت جتعلنا ندرك املوضوع ويف نفس 
وحدها  برخيتا مل تكن تقنية التغريب اليت وظفها ذومع ه. املتفرج أماماملسرحي مع إظهار آلية البناء الدرامي 

ت نوعا من اخلطاب الفكري واجلمايل للواقع من خالل أصبحبني املمثل واملتفرج بل  يهامكفيلة لكسر اإل
مبا يتضمن من عرض الصور على الشاشة واملشاهد  برخيتالالومهي عند  خراجاإلن إو  .املسرحيالفن 

ي بصدد ذهدف ال إىليكرس خلدمة التمثيل السردي والتوجه املباشر حنو اجلمهور بغية الوصول  ،واألفالم
 حتقيقه على خشبة العرض املسرحي.

 لديكور املسرحي.ليف صياغة مفهوم جديد  اتغريب وأثره_تقنية ال1_2_4

ملختلف التقنيات  اتهإستخداميف ساليب جتريدية مجالية أ إىليرتكز  املحمي امسرح برخيتسرح م عتبارإب
ة جتماعياملسرح جدير خلدمة حقيقة اإلن أ فإنه يرى، التمثيلي داءواملؤثرات املسرحية واأل ديكورالاملسرحية يف 

املسرح  إىلفكاره، أاملسرح الصيين يف بعض  إىلفيستند "حقيته وانتماءه السياسي ومنه الثقايف أاليت أتكد على 
فقد  "،4عراضه عن املشهد التقليدي واحلوار الصوري إيف  عداء الواقعيةأ إىلالروسي يف الكثري منها، وتقرب 

املساحة  أوسحر الفراغ املسرحي "يف توظيف هكان ضمن أولوايت  الذي الفضاء املسرحيتشكيل يف  إىلجلأ 
آخر نلمسه يف مسرحية دائرة الطباشري القوقازية على سبيل املثال حني  سلوباخلالية من مسرحه ولكن أب

الوسائل يف توظيف املساحة  هذهروشا املسرح اخلايل وكأهنا تعرب جسرا فوق اجلليد، وخلف كل ـتعرب ج
                                                           

  . 50-49ص  م.س،آن أبرسفيلد، قراءة املسرح، تر: مي التلمساين،  _1
  . 459_ ماري ألياس وحنان قصب، املعجم املسرحي، م.س، ص 2
رة، عامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر، القاه_ برتولت برخيت، دائرة الطباشري القوقازية، تر: عبد الرمحان بدوي، د.ط، املؤسسة املصرية ال 3

  . 13، ص د.ت
  . 156، ص 2009ر، قطر، ، وزارة الثقافة والفنون والرتاث للنش1ها، طإخراج_ مجعة أمحد قاجة، املدارس املسرحية وطرق 4 
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كوسيلة   برخيتعتمد عليه إي ذفنرى مبدأ التغريب ال "،2خيالية أوواقعية  أشياءاملسرحية لتصوير أماكن و 
 املسرحي. ديكورالعناصر اليت جتسد الواقع رؤية دقيقة وشاملة ومن ضمنها  أحدالوحيدة لرؤية 

وابلتايل  ،املسرحي يهامالطبيعية ولكن بتقنيات تنفي اإل إىلمن املسلم به أن امللحمية الواقعية أقرب 
هي طبيعته يف جتسيدها. وكمثال على  لديهالطبيعي وأهم ظاهرة  جتاهاإل إىلينتمي مسرح  برخيتمسرح ف
الطباشري  مسرحية دائرةفلكتيكي، ايدالاملسرح  إليهيهدف  الذيبطابعها التقليدي ه مسرحيات متازتإلك، ذ

على  برخيت عتمدإستعادة مبادئ الطبيعية يف توظيف عناصر العرض املسرحي، يف حني إحاولت  القوقازية
خلفية زرقاء وقضبان حديدية وألوان فضية تغطي املسرح من كل جانب مما أعطى احساسا ابلربودة طوال "

اجلزء الثاين كان  أنوتزاحم الصور الدرامية، إال  يقاعل قد متيز بسرعة اإلو ا كان اجلزء األذإالعرض املسرحي، و 
تكمن يف جتسيد الواقع العصري سواء أكان ابلزي  ديكورالن مجالية إف ،"2داءوبرودة األ يقاعيعينه ببطء اإل

 .3املسرحي ديكورالاملستخدمة يف حماولة لتحقيق عنصر التغريب يف  ألكسسواراب أو

ميثل بعض واألغراض  أصبحعلى نقل الصورة الواقعية على اخلشبة املسرح وإمنا  ديكورالمل يقم  ،لكذومع 
غراض املسرحية منتقاة بشكل جيد ما يسمح بتشكيل ن تكون األأاملوحية على وجوده يف املنصة، شريطة 

ات الغري املوظفة والناقصة ديكور المتام إتوظيف خياله يف  إىلا ما يدفع املتفرج ذ، وهديكورالي من أساسجزء 
يقاظ انتباه املتفرج فيخلق له نوعا من إبغرض  شكالوجتريد األ ،غري مألوف إىلإبحالة كل ما هو مألوف 

 ."4اث بعني فاحصة وانقدةحداأل إىليوجه املشاهد "لك أن ذويعين ب ،الدهشة

 هألعمالاملناسب  سلوباأل يف تقدمي هدور و املخرج  ةعن رؤي الكشف ،القول هذا يتضح جليا من
لوية أو ة عرب خشبة العرض املسرحي ويعطي جتماعياملتطلبات اإلحتديد وحتقيق  إىليسعى  فهو ،املسرحية

بداعية على ن يعكس رؤيته اإلأ ديكورالن من واجب مهندس أفريى  ،كبرية يف تشكيل الفضاء املسرحي
بناء  أسلوب إستخداميف  برخيت أتثروقد  ،خشبة املسرح ليتمكن املشاهد من فهم مستجدات اخلشبة

                                                           
  . 144-143_ جوليان هيلتون، نظرية العرض املسرحي، تر: هناد صليحة، م.س، ص1
  . 201، ص2006 ، د.ط، أكادمية الفنون، مصر،-وسبنمائياالنظرية والتطبيق.. مسرحيا -_ أمحد سخسوخ، برت بريشت 2

3 _VOIR:Bertolt Brecht ,Le Cercle de craie caucasien, mise en scéne: Benno Besson ,Date de 

diffusion:09 juillet 1996, source :INA, Festival d'Avignon, France,1978. Voir le site : 

http://fresques.ina.fr. 

  . 332،ص 1997تر: ماري لورمسعان، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، _ برانر دوت، قراءة بريشت، 4 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/Fonction.Personne.id/413/e
http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/Fonction.Personne.id/413/e
http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/Oeuvre.titre/Le%20Cercle%20de%20craie%20caucasien/e
http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/Fonction.Personne.id/574/e
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Festival%20d'Avigno
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Festival%20d'Avigno
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لغابة كشكل اخري خلق صورة رمزية حتل حمل املنظر املرسوم  درك األأفقد  ،غكريكوردون  ابملخرج  ديكورال
جراء التمارين مع إثناء أ"هي  ديكورالفضل طريقة ممكنة لتصميم أيرى أن بينما  ،مثال أبكملهاجمسدة 

ال ينهي املصمم تصميماته  أنأهم شرط لتصميم املنظر املسرحي العلمي والناجح، هو  أن إذ املمثلني، 
 عطي رفضامما ي ،"1يسرتشد آبراء وأفكار فريق العمل املسرحي أنجدر به املنظرية قبل بداية التمارين، بل األ

ستعدادات التطبيقية اإلاعطاء فرصة للمشاهدين أن يشاهدوا  أجلوجود ستار يف عروضه املسرحية من ب
 ديكورالاليت عمل على جتسيدها مهندس ية ديكور الن القطع ألذلك جند  .مباشرة قبل بداية العرض املسرحي

ىل على و لك. كانت املواد األذ إىلواخلشب والقماش واجللد ما  النحاس"يف تتمثل ية خراجاإله أعماليف 
كانت تراوح بني الكاريكاتريية الساخرة ونوع من البساطة والتجريد على   "2املنصة دائما صرحية، حية، طيعة

 .فضاء العرض املسرحي

ص نفهمه لحبرية حمددة  بتمتعالذي ميتلك وسائل تعبريية خاصة  ديكورال مهندسيهدف لك، ذوتبعا ل
 كتفىإبل  ديكورالهندسة من خالل  يهامهو خلق اإل برخيتم يكن هدف فل ،املؤلف والعرض املسرحي

 إىلدائرة املكان املوحد والضيق الرقعة "ابخلروج من  اث اجلاريةحدمكان معني تدور فيه األ إىلابإلشارة فقط 
أن املخرج حر يف أن يضفي على مكان احلدث ما يراه من مسات " إىل برخيتيشري  ،وعليه."3تساعاإل

 ديكورال مهندسفعلى  ،"4ة خفية قد ال يكون متاحا للمتلقي مالحظتها دون تشخيص فين هلاإجتماعي
 ديكورالمتطور وفعلي ،ومل يعد دور  سلوببشكل تصويري ويعكسها أب اجملسدةيعي املادة  أناملسرحي 

املسرحي  يهاممرتبطا ابحلدث املسرحي، وغرضه هو كسر اإل أصبحاملسرحي يقتصر على تفسري النص إمنا 
 . يهامواإلومبعدا املتفرج عن التوحد 

                                                           
، مقال منشورة  29/12/2016ة عن اتريخ ية يف املسرح االملاين، جملة الفنون املسرحية ، مأخوداإلخراجات اإلجتاه_ أمحد سلمان عطية،  1

 http://atitheatre.ae  من املوقع االلكرتوين:
  . 214، ص 4197القاسم، مطبعة جامعة دمشق، سوراي،  الدين_ جينيفيف سريو، اتريخ املسرح احلديث، تر: بدر  2
  . 84، م.س، ص-اخلطاب املعريف ومجاليات التشكيل-نظر: عبد الفتاح قلعة جي، املسرح احلديثي_ 3
  .  94_ كرمي رشيد، مجاليات املكان يف العرض املسرحي املعاصر، م.س، ص  4
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بعدا مجاليا من  املهين Caspar Neher  كاسبارنيهري ديكورالمبهندس  تلد برخيتو بر  إرتباط أعطى
يقصد إعطاء تصور خادع ملكان حمدد، ولكنه "فلم  خالل شكل الرسوماته التوضيحية اليت قام بتصميمها،

األاثث واألبواب  إىلاث: يثري، وحيكي، ويعلن، ويذكر، مكتفيا ابإلشارة التلخيصية حدكان أيخذ موقفا يف األ
اث أو حداخل، ويف حدود العناصر اليت تشارك يف اللعب، ومبعىن آخر، العناصر اليت بدوهنا تتوقف األ []..

يتضح جليا من خالل  ،مهما من عناصر الفضاء املسرحي اعنصر  ديكورالبوصف  "1تتواصل بشكل خمتلف
م الشجاعة وهي ألااملشاهد أن  أحدنرى يف  ذ، إلربخيت م الشجاعةاألسرحية متصميم ديكور يف مالية اجل

مل يسلم من آاثر احلروب ،  الذياملنازل و  أحد إىليشري "بناءها ابلقرب من العربة، نلمح ديكورا أتغين برفقة 
لواح اخلشبية، ويف أعاله شباك خيرج منه شعاع فيأخذ املنزل شكال مستطيال ال لتغطية سوى بعض األ

 . "2الضوء

 ديكورالهذا كان يستخدم ويصور جزء من "بل  ديكورالاملخرج مل حيقق الطبيعية يف فلك، ذبناءا على و 
من الواقع  ديكورال هذاستحضار أيخذ الشكل التجريدي يف حماولة إل ديكورالكما يف الواقع مث جيعل بقية 

عتبارمها املسرحية واملاكياج إب األزايءوال يتم حتقيق التكامل يف العرض املسرحي إال بوجود  ،"3إليهشارة واإل
املسرحية هلا وظيفة مجالية تساهم يف تشكيل صورة السينوغرافية  األزايءجزءان مكمالن للديكور املسرحي، ف

اث وخمتلف دالالت حدفصاح عن املعاين األبعث طاقة تساهم يف اإل إىل إضافةللعرض املسرحي، 
ن فن املسرح الربيشيت ونظرية املباعدة، إ":  Roland Barthesروالن ابرثلك يقول ذالشخصيات، ويف 

كل ما تسلم به التقنية   ألنواملالبس ككل تطرح قضية عالماتية بينه،  ديكورلوممارسة جمموعة برلني املتعلقة اب
 ."4قل هو الفن املسرحي عليه أن يدل على الواقع أكثر من أن يعيب عليهاملسرحية الربيشتية اليوم على األ

                                                           
   _كاسبار نيهري  Caspar Neher (1897/1962) : ملانيا، تدرب على يد برتولت برخيت، بدأ يف أيف املسرح  الديكورمهندس
من سلسلة شكسبري.   Engelاملسرحي ملسرحية اإلخراجالسينوغرافيا يف  أساس، وهي 1937نشاء وإقامة ديكورات لألوبرا قبل عام إ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caspar_Neher                                                                                     _ 
  . 153_ سعد أردش، املخرج يف املسرح املعاصر، املرجع السابق ، ص  1
  . 259، م.س، ص-النظرية والتطبيق.. مسرحيا وسبنمائيا-أمحد سخسوخ، برت بريشت  _ 2
 :ميكنكم مشاهدة مقاطع من العرض املسرحي ملسرحية االم الشجاعة على املوقع التايل _ 

_ Brecht, Mère Courage , mise en scène de Jean Vilar, voir le site : http://fresques.ina.fr 

  . 259، م.س، ص -النظرية والتطبيق.. مسرحيا وسبنمائيا-_ أمحد سخسوخ، برت بريشت 3 
  .94م.س، ص ح، بشونياك، املسرح والتجريب ما بني النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتا -ابرابرا السوتسكا_ 4 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caspar_Neher
http://fresques.ina.fr/
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احلديث عن وظائف القناع كونه يتوسط املساحة  إىليقودان احلديث عن املاكياج من هذا املنطلق، 
بغية حتقيق التغريب لعناصر العرض املسرحي قام بتوظيف  فربخيت ،املسرحي املاكياجو  األزايءالفاصلة بني 

حد ما، مع القناع يف الكويدي دل  إىليقاطع " الذي يخراجاإل فكرهالصماء من خالل  قنعة الربخيتيةاأل
مستندا و  ،هبدف حتقيق التغريب "1ةجتماعياط اإلألمنا حدعه، حىت يتحول رمزا ألناآرت، فما يضع املمثل ق

نتماءه إالفرد تنبع من  أمهيةاط يف توظيفه السياسي ضمن إعتبارات فنية ومجالية ترى أن ألمنلفكرة ا"
اط ألمنا حدرمز أل إىلوسيلة هامة بغية إخفاء فردية املمثل وحتويله  الربخييت يشكل القناع ذلكل"2الطبقي

 .دائرة الطباشري القوقازيةمن مسرحية  25 رقم الصورةوضحه تكما   ةجتماعياإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 92، ص2004، دار املدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط لغة العرض املسرحي، _ ندمي معال،1
  .44-43، ص2012ع، عممان، ، دار احلامد للنشر والتوزي1وقفات يف الفن املسرحي، ط مدارات الرؤية ،حيىي سليم البشتاوي_  2
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القناع املستعمل يف مسرحية دائرة الطباشري القوقازية، من ( 25)الصورة وضح ت
 إخراج برتلد برخيت.

Le Prat Thérèse (1895-1966) ,Gérard Lorin portant le masque 

d'un médecin dans "Le cercle de craie caucasien" de Brecht. visite 

le site web : http://www.photo-arago.fr. 

 

http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm&ERIDS=2C6NU0OBY4CR:2C6NU0OBSIV4:2C6NU0OBM3RQ:2C6NU0O0GWB3:2C6NU0O3JYZH
http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm&ERIDS=2C6NU0OBY4CR:2C6NU0OBSIV4:2C6NU0OBM3RQ:2C6NU0O0GWB3:2C6NU0O3JYZH
http://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm&ERIDS=2C6NU0OBY4CR:2C6NU0OBSIV4:2C6NU0OBM3RQ:2C6NU0O0GWB3:2C6NU0O3JYZH
http://www.photo-arago.fr/
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ال ميكن فصلها عن العناصر املكونة للديكور و هتم املسرح امللحمي حبركة املمثل إمن جانب آخر، 
ن يوحي بفضاء أاملسرحي  ديكورالفال يستطيع بعاد اهلندسية للفضاء املسرحي، حتدد األ فهي املسرحي

 أعمدة، أوميثلوا شكل أشجار  أنميكن  الذيبواسطة متايل أجساد املمثلني  "مسرحي حمدد فيمثل مشهداي 
نفعاالته  إنتخيل الفضاء املسرحي من خالل عواقب العاصفةـ تستطيع حركات املمثل و  أنا نستطيع ذوهب

ندماجا بل هو جمرد تصوير لشخصية، إفالتمثيل املسرحي ليس  "1توحي لنا بفضاءات مغلقة أنالداخلي 
طبقة  أوة اليت تنوب عن فئة إجتماعيالشخصية يف املسرح امللحمي ال تعرب عن ذاهتا بل هي صفة  ألن

 وساجلست أو ابلتحركما يعرف  هذاو ،ميائي من خالل اجلسد والصوت والوجه يحددها التعبري اإلفة إجتماعي
(GESTUS) ، اجلسمانية، واحلال أن  وألعابهتصرفاته، وردود فعله " تبيان ي تتحدد معامل توظيفه يفذال

يكشف  الذيجمموع واملعقد  ذلكواحد، احلركة والكالم واملوقف واملوسيقى، أي  أناحلركات هنا هي يف 
 ."2للجمهور ليس فقط بوسائل سيكولوجية، بل كذلك غرب تصرفاته واحلركة 

  ديكورالتقنية بينها  بتغريب يف كل وسائل العرض ومن بروتلد برخيتهو قيام ، به ما ميكن أن خنلص
ستعماال إمكانيات املسرحية ستعمال اإلإ الدراما امللحمية إخراجعند  فيقتضي، لبناء الفضاء املسرحي أساسك

على املكان والزمان عن طريق  التعرف إىلحيائية تدفع املتفرج إن تكون املناظر غري واقعية، بل أشريطة خاصا 
دون  إليهلواقع ابإلشارة اهو حتقيق  ديكورالالغرض من توظيف أما  .تفاصيلها إىل الولوج صغرية دون أشياء

فرج للتفكري والتأمل يف حياته حتقيق الطبيعية يف تفاصيلها بغية احلفاظ على يقظة العقل يف منح الفرصة للمت
اقعية صادقة وليست املسرحي غريبة عما هو واقعي، فهي ليست و  ديكورالاليومية، وهكذا تصبح عناصر 

 أولتصورات الطبيعية ابال يعين  خييتالرب ديكور فصل الشيء، أمنا هي شيء ينوب عن إرمزية وال تعبريية 
 أصلها. إىلالواقعية بل يعرض شرائح تشري 

 
 

                                                           
  . 100نظر: أكرم يوسف، الفضاء املسرحي، م.س، صي_ 1
 _ اجلستوس التحرك او GESTUS ،وهو أخرىجتاه شخصية  جتماعياملعىن اإل وأيخذ: للتحرك معىن اخلاصية احملددة الستعمال اجلسد ،

 . 260حول التحرك. أنظر : ابتريس ابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار، م.س، ص نظريتهبرخيت يف  ذكره الذييعد  املفهوم 
  . 126، ص 1999، دار الكندي للنشر والتوزيع، االردن، 1املسرح اجلديد، طنظر: عقيل مهدي يوسف، مجاليات ي_2 
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سرحي بني رؤى املسرح امل ديكورالاملدارس الفنية على  أثروالتحصيل حول الكم من املعلومات  ذاوهب
املسرحي  ديكورالية تقنما له عالقة بني عاجل كل  الذيل و خيتم الفصل األ ،اجلديد ومجالية التوظيف

ات فنية  إجتاهعدة مدارس و هور تنامت العالقة بني التشكيل واملسرح مع ظ، ه. ومنختلفةاملفنية الات جتاهإلاب
ئل القرن العشرين ومن مث مدرسة اأو يف  مللحمياواملسرح  ومسرح العبثلية ايالسر و كطبيعية والتعبريية والرمزية 

 .سرحيالتكعيبية والتجريدية يف الفكر امل بزمام املدرسة األخذو الباهاوس األملانية 

 ذأتخ، املسرحييف الفضاء بظهور املفاهيمية وفن التشكيل  اتداخل العالقة مع الفنون احلديثة مرور  يعترب
والبحث يف  إليهالتشكيل حنن بصدد الولوج  هذا .فن املسرحيلكل ما له عالقة اب  والبحث عنمببدأ التقارب 

وظيفة السينما "يرى أن ي ذال بزان هأندريكره على لسان املنظر الفرنسي ذ إنطالقا وأتسيسا ملا ورد  ،عماقهأ

ما هو و  ."1هي أن تكشف وتلقي الضوء على بعض التفاصيل املعينة اليت كان املسرح سيرتكها بال معاجلة
 ديكورالآلية توظيف تقنية  يف املتمثليف الفصل الثاين املربهنة  هذهيف التأكيد على  البحث إليه سوف يسعى

السينما ابلفنون اجملاورة على غرار الفن التشكيلي، ومن مث  إرتباطومدى  ات السينمائية املختلفةجتاهاإلعرب 
 هندريأ كل من  نظرايت اليت جاءت خدمة للسياق اجلمايل يف فن الفيلم على غرار واقعيةمبختلف  األخذ
يتقدمهم والفن السينمائي  جتماعيكل ما له عالقة بني البحث اإلومن مث ضبط   ،سيغفريد كراكاووبزان 

 األخذو  ،مكانية وضرورة تواجد سينما احلقيقة يف الواقعإالذي يؤكد على  دغار مورانإالفرنسي  جتماععامل اإل
 يلي فورإحماوالت املنظر الفرنسي  إىلمرورا  ،اميهنر أدولف و ر  ملايناملنظر األ دىل لبصريدراك ااإل ةنظري بزمام
 إىلاملرور  هذاوما يسميه بسينيبالستيك. مما سيمهد لنا كل  يفن التشكيللالسينما اب إرتباطيرى مدى  الذي

مع  بني املسرح والسينماكور يدالبني مجالية ئتالف اإلو ختالف اإل أوجهحتديد  من خاللالتطبيقي اجلانب 
 ملية وفقا للمنهج املقارن.اع نماذجدراسة ل

                                                           
  .359، ص 1981، دار الرشيد للنشر، بغداد، 2_ لوي دي جانييت، فهم السينما، تر: جعفر علي، ط1
 



الواقعي بي التاهات الديثة والعاصرة ف الفيلم الروائي.البحث الول: الديكور 

البحث الثان: فن الديكور بي التقاليد الثنوغرافية والمارسات اليدانية ف الفيلم الوثئقي. 

البحث الثالث: تقنية الديكور السينمائي بي الدارس الفنية التشكيلية.
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 احلديثة واملعاصرة يف الفيلم الروائي. اإلجتاهاتالواقعي بني  الديكورل: و املبحث األ_1

فة مؤطرة ببنية مجالية الواقع بطرق خمتل إنتاجتستطيع  ،النتاج الفين أشكال أحدالسينما الروائية تعترب 
وير الفوتوغرايف يتها يف مواجهة التصإستقاللمن احلصول على  التطور اجلمايلحيث مكنها  ،مؤثرة ابملتلقي

تعطي واليت  ،اجملال التقين خدمة للصورة السينمائية ىلإابللجوء وحتديدا  ،ويف مواجهة نقل العامل الواقعي
بدورها للمتفرج رؤية فنية ومجالية حول متطلبات العرض السينمائي وما حييط به من عناصر تضفي بعدا 

جتاهاهتا إنوعت السينما فن الواقع حىت وإن تتعترب  لذا، السينمائي الديكوردالليا وواقعيا يف تشكيل فن 
خوين األلية عند ظهور السينما التسجي ا كانت بوادرذإوعليه،  .لواقع هو مادة التعبري السينمائيافإن الفنية 
 الفيل  السينمائي يف الديكورفهل توظيف تقنية  .العاملية لسينماوالفين لتعكس اجلانب اجلمايل  لوميار

 .؟يف الفيل  الروائي لدى املخرج يكفل بوجود نسق معريف ورؤية مجالية فنية 

 والبداايت السينما مع األخوين لوميار. الديكور_ 1_1

ما  هذاو  ،التسجيلية حينها فالملعرض األ إمكانيةهناك  تأصبحو  إالبوادر ظهور السينما  تكنمل 
الوضوح  إمكانية وأعطى 1981 سنة سونيدأتوماس اخرتعه  الذي الكينوتوسكوبحتقق بوجود جهاز 

خرتاعه طريقة التسجيل على إبفضل  1981ل عرض للصور املتحركة سنة أو  إىلفضال  هذا ،لمخرتعل
دراك قيمة السينما إوهو  ،1981سنة  لوميري لألخوينل عرض سينمائي أو  إىلشريط مغناطيسي مرورا 

مبدأ  يعتربل فه  طبيعتها بوصفها وسيطا فنيا دراميا ابملعىن املسرحي. إىلعتبارها جمرد وسيلة تسجيل ال إب
كانت   فالمجتسيدا أل Auguste et louis  Lumiére ولويس لوميري  أوجستخوين الواقعية عند األ
 كتأسيسية واجلمالية  تستمد مبادئها الفن اليتسينما الواقع  عن طريق واقعيتهاحقيقتها و  علىتشخص احلياة 

الواقع  نأ André Bazin بزان أندرياملنظر الفرنسي يرى  لكذل األحداث،ي تسري فيه ذللواقع ال
بدونه  لذياواقع التعبري ولكن واقع املكان أو واقع مادة املوضوع ليس " فهوكداللة نوعية جاء  ائي مالسين

                                       
 _ولويس نيكوال لوميري ماري  أوجستLumiére Auguste et louis: ( 11/10/1810-18/11/1981)ماري  أوجست

ر الفوتوغرايف. يف اتريخ السينما والتصويمهندسني وصناعيني فرنسيني لعبوا دورا رئيسيا :(18/18/1809-11/11/1980)ولويس نيكوال 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumiére  أنظر: ر.ياخوة لومس  اإلوغالبا ما يشار إليه  إب
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ها اللحظة الىت وجد في ذلكعتربت بإجاء قطار اإلخوة لوميري  منذ أن ،"1لن تكون الصورة املتحركة سينما
لسينما  ولدت ا حينذاك ،واقعيإنتاجه ىف شكل  إعادةو  أرادمىت  الزمن ستحواذ علىاإلنسان وسيلة لإل

كد أيت يات الساسن األإف ،املنطلق هذامن  ملرئي.خلق العامل ا عادةكطريقة جديـدة إلو  جديد مجايل كمبدأ
 ،واقعية طروحاتجاءت خلدمة الشكل الواقعي يف السينما وأب ،بتدعاهاإواليت  خوين لومياراألعليها 

وتصوير مشاهد  ةالصخ ةطبيعي اتديكور ذات حقية التصوير يف املشاهد اخلارجية أمتثلت يف التأكيد على 
 آلةبدع م"اهتا، فبوجود ذعنصر الطبيعة يف حد متثل  لوميار أعمالن أنوعية هادفة، فضال على 

ومل يستعن مبمثلني  راجإخ أبيلوسائل اليت وضعها املسرح حتت تصرفه،  فهو مل يق  االسينماتوغراف رفض 
الكشف  أجلمن  "2صدقائهأ أوقرابءه ومستخدموه أطالقا، وكانت نصوصه السينمائية )السيناريو( ميثلها إ

ستخالص إ أجلومن  ،وضرورهتامهيتها أاحلياة رغ   أشكالو  شياءلألعن جوانب تشخيصية وتصويريه 
ضمن مهور عند اجلوجوده  خرياأل هذاالرغ  من فرض  ىعل ،املسرحفن مع  وتوافقاهناالسينما  أمهيةمدى 

ا وبوادر ظهورها السينما ورغ  تقنياهتفإن  ،مهما يكنو  .والفنانني واملنظرين املخرجنيالرؤية الفنية لعدد من 
رجاء أل عرب والتنق ،لتصوير املشاهد اخلارجية أساسققه املسرح بوجود الكامريا كحيي مل ذالالشكل هو 
  الوصف الدقيق للواقع.   أجلمن  ماكناأل

مالية ـجلالبلوغ  أساسك ،لوميارخوين األكد عليها أالسينمائي اليت  للفنالشكل التعبريي  يعترب
ية خالل حقبة بداعاإل Georges Méliès ليسيجورج م خرجـامل أعمال ل ـمثلها مثاملعروضة  فالمألا

واقع  وجوديكفل ب هذاختالف املدرستني. فهل إخلدمة السينما رغ   تتأواليت السينما يف بواكرها، 
 ما؟.ية املوظفة هلخراجاإلالرؤية خالل من  هي نستخلصذ؟ وما هو املنظور الماأعماهليف السينمائي 

                                       
  1_ جورج سادول، اتريخ السينما يف العامل، تر: ابراهي  الكيالين، ط8، منشورات العويدات، لبنان، بريوت، 8691، ص33 .

  . 33-33ص ، 6189، عمان، ، دار ورد االردنية للنشر والتوزيع 8الفيل  السينمائي، ط أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _  2
 _ جورج ميليسGeorges Méliès (1681/1396  أشتهر أبفالمه اخليالية املعدة بشكل معقد، وأفالم احليل الغربية، وكثريا ما :)

ة ألخوين لوميري، فقد كانت إنطالقته خيالية يت  إعتبارها العكس من األفالم احلقائقية اليت يقدمها األخوان كشرحيكانوا يصفونه أبنه نقيض ا
 ،2112، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 2، ج1ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، طمن احلياة. أنظر: 

 .312ص
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هو  ، السينماطباعية يفإلنمن مؤسسي التقاليد الواقعية وا ليسيجورج مو رالويس لومي ميثل كل من
 نظرية الفلمية،مدرستني لل أتسيسكبري يف ال ابإلهلامتوسيع دائرة املعارف الفنية  إىلهما إهتمامزاد  ما
ىل من خالل و ابلدرجة األ فالمالتأكيد اجلوانب التسجيلية لفن الفيل . تقي  األ" إىلالنظرية الواقعية تهدف ل

غري مرئية  قنياتت ذات فالمالدقة اليت تعكس هبا احلقيقة اخلارجية. من انحية الطراز يفضل الواقعيون األ
صلة بني السينما والتصوير  تكون نأومن املؤكد  هذا ."1واملؤثرات الفنية املختلفة شكالعلى األ التأكيدمع 

جورج  أفالمتتجه  ا ، بينمدب والدراما كشكل تبىن عليه التقاليد الواقعيةالفوتوغرايف وبعض من مالمح األ
 ليست هناأعلى اجلوانب الشكلية للسينما، احلقيقة اخلارجية ليست ابلضرورة كما "التأكيد  إىل ميليس

ابلتأكيد على  لويس لومياروهو يعكس نظرة  ،"2ي يقي  مبوجبه عامل الفيل ذىل القياس الو ابلدرجة األ
   .قيق التقنيةحت أساسهابنظرة ها ولكن أساسالفكرة على  ليسيجورج م خذأياملوضوع املراد تصوير بينما 

حول يف كيفية بناء  دينامية الت الصامتة فالماأل إخراجالفنية املتبعة يف  ساليباألتعطي من هذا املنظور، 
، وهو ما ائية حول املوضوع املصورإحيبرغ  ما حتمله الصورة من دالالت  ،النسق العام للفيل  ومجاليته

ضا يعتربان يأال توجد سوى حقيقة تشكيل املشهد، بل مها  أيمعركة الثلج والساقي يبلل " أفالمتعكسه 
اء على ستغناليت تعتمد عى اللقطة السينمائية املعربة واإلو  ،"3ىل السيناريوهات يف اتريخ السينماأو من 
 .ختالف لغات املشاهدإعل من السينما الصامتة مفهومة رغ  فغيابه جي ،احلوار

كان املكان أواء يل سأو جتعل املكان قابل للت نأويف مقدورها ستطاعتها السينما إب نأ ،من املسل  به
احلصول  جلأصبح مكاان مالئما للواقع الفين من ويالواقع السينمائي لتنظي  فيخضع خياليا،  أوواقعيا 

 شتغال على املكانداللة اإل إىلالسينمائي، هو ما حييلنا للوصول ي يبىن عليه الفيل  ذعلى نسق مجايل ال
رير اخليال املعروف حت ذلكيبتدع اخليال ابملعىن الدقيق للكلمة، ولكن بدال من  أومل خيرتع جورج مليس ف"

                                       
  .233_233ص  م.س،_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، 1

  2_ م.ن، ص 233 .
 الالواقعية  إىلستجابة الواقعية املطلقة للوميار، واإل إىلالنظر:  إعادةدغار موران بني لوميار وميليس جيب وابلتايل، إ _ هي اجلدلية اليت توقعها

ندماج السينمائي إالسينما، هو يف ن تكون قد نشأت وتطورت أو كان من املقرر أن حيبه هيغر، أ لإلعجاب نقيض ما ميكنفاملطلقة مليليس، 
 لوميار وخيال ميليس. أنظر :

  _Elizabeth Ezra , George Méliès, Manchester university  press, England, 2000, p 81. 
3  _ Michel Pascal, Le cinéma, Editions Le Cavalier Bleu, Paris, 2003 , p 15 . 
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من  واضحةصورة  عطاءإضرورة  مع "1مكانيات البصرية والسينوغرافيةإوحتريكه يف ثغرة مفتوحة على هناية 
 .الناحية اجلمالية

 رتباطهإ ىلإ لوميار األخوينو ليسيجورج مكل من  أفالم يفاملكان املرئي حييلنا ، النحو هذاعلى 
اليت تظهر  شياءواأل وجوداتعلى حنو خاص وهو ما نطلق عليه مكان الفيل ، فينهض ابمل املتخيلا هو مب"

 ختيار املكان يعطي اجلو املصاحبإف ،"2سه جو الفيل كعلى الشاشة وخيضع عليها وجودا خاصا يع

 خوينألل ما يعطي ،ت الفكرية واجلماليةالعناصر هبدف حتقيق القي  والدالالي يتألف مع بقية ذللمشهد وال
عل من جتو  ،لسينمائيل امبفضل جهاز السينيماتوغراف ليخلق دينامية يف الع تأكيد على الواقعيةال يارملو 

ماالت العرض للسينما الناشئة، كما هو احلال يف املسرح، حتكل اإل"أتسس على  ليسيجورج مفعالية 
من تصمي   L'Affaire Dreyfusقضية دريفوس فيل   عرب "3صطناعيةإمن ممثلني حقيقيني، وديكورات 

 . 1988سنة  جورج مليس

ها أساست الفنية للديكور السينمائي من تشكيال أطر حتديديف  مليستوجهات  تنبعاملنطلق،  هذامن 
وظف في دع العنيي خيذالرس   وخيتلف متاما عن ديكور املسرح، ف ال"السينمائي  الديكورف، والواقع املسرح
 لةآختيار املكان عرب تعامل مع إلية آ إىلفهو خيضع  ،"4القماش بغية خدعة العني، بواسطة مليس على

 .الفيل وضوع ع املماملتلقي مبا يتناسب  إىلصال جوهر يإالتصوير هبدف الكشف عن قوة التعبري و 

 لوميار: أفالميف  الديكورالسياق اجلمايل لتقنية _1_1_1

ية عرب بداعال رؤيته اإلصإيتكمن يف طريقة  ،اجلمالية اليت يضيفها املخرج على الفيل مبدأ لعل حتقيق 
 الديكوريقة التعامل مع طر وتكمن ، ملوضوع الفيل  اومجالي دالليا نسقا وكيفية توظيفها حاملة تقنية الكامريا
بني الفيل   لعالقةاحول طبيعة النتيجة اليت تؤسس لنظرية  يوه تبيان مالمح الواقعية هبدفالسينمائي 

                                       
1 _ Michel Pascal, Le cinéma, Op.cit, p15. 

  . 43، ص 2112، دار اجلنادرية للنشر والتوزيع، عمان، 1، طاإلخراج_ رائد حممد، صالح عبد ربه، مبادئ 2 
3 _article non signé, Demain George Meliés sera fété au ciné 37 de l’exposition et le pionnier 

du cinéma présentera ses premiers films , journal ce soir, édition 6, n217 , paris, octobre, 

1937 ,P3. 
4  _Roger Boussinot, L'encyclopédie du cinéma A-H, Édition Bordas, paris, 1980 , p 366 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Affaire_Dreyfus_(film,_1899)
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=Roger+Boussinot&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=Roger+Boussinot&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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ختبار يؤكدها اإل"نظرة فنية هادفة ل ايراعي الشكل اهلندسي للديكور وفق الذياملبدع  وبني الفنان ،والواقع
ي احلقيقي ليس التعبري السينمائ نأخر آيعين من جانب  هذاي يقوم به للواقع ال تغيريه لشكل الواقع و ذال

وسيط بواقعية ولو ال إستخدم إذمدروس للصفات اخلاصة للوسيط الفين ولكنه قيمة تتحقق  إستخدامنتاج 
فهم )يف كتابه   لوي دجيانييت حيددوعليه،  عن حقيقته. واقعا جتريبياالسينما تجسد لنا ل ،"1ختيارابإل أهنا

ن من نسخة من الواقع، ال يتكو "الواقع، فالفيل  مع بني عناصر املكونة للفيل  اليت تربط عالقة ال (السينما
وهي الفكرة  ،"2الوسط الفيلمي أشكال إىلولكنه نوع من الرتمجة للخصائص اليت تت  مالحضتها، حتول 

 السينمائي. الديكوراليت تتيح لنا قراءة متعددة للطبيعة توظيف 

لعمال ا وخروجحول تصوير حركات القطارات متثلت  راخوين لومياألجل موضوعات ال مناص أن 
اهدة تعابريه  مش إمكانيةة متثيل ابألشخاص حقيقني، ادعإ"التشخيص هبدف حماولة  هذاجاء من املصنع، 

 راقوأو املتمثل يف الطبيعة  الديكورمع تصوير  "3يقدمون على املسرح يف تلك الفرتة امما لو كانو  بشكأل
 قدورهامبهبدف التشويق عن طريق كامريا  السينماتوغراف اليت   ،ندفاع القطارات حنو اجلمهورإشجار و األ
 اكن هلا ديكور مل ي لوميار أفالم أولإن ف ،وعليه واقعية من الطبيعة. وأجزاءعطاء صورة من مواقع حقيقية إ

ممارسات  لك، فهيذ، فيجوز له الديكورلديه العديد من اخليارات الختيار "مسبقا، فاملخرج  اموضوع
فيل  ي صور ذر الالويس لوميكيكون املخرج موجود يف املكان مسبقا،  و بداايت السينما،  إىلترجع اترخيها 

جيعل  هذا ،لتقاطهإميكن  ما تصويرو بينما يكتفي املصور ابلرتكيز كمرياته  "4الساقي يبلل يف احلديقة
ز فيل  الساقي يبلل ، ومل حياحلديقة املتمثلة يف ديكورات أحدشخصياته وممثليه يؤدون قصة بسيطة على 

يو السينمائي حمطة سيواتت ولكن السينار  إىللك وصول القطار ذخمتلف الصفات التقنية اليت سبقه يف 
  جناحه. ذاهبضمن  

                                       
  . 64-69الفيل  السينمائي، م.س، ص  أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _  1
  . 43، ص2111، دار الكتاب اجلديد املتحدة، لبنان، بريوت، 1_ عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، ط 2
  . 66الفيل  السينمائي، م.س، ص  أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _   3

4 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, 3 édition, De Boeck supérieur, paris, 2014, 

p193 . 



 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

120 

 

ندما ع إال ذلككرر أن يكون واقعيا، و أ"خارجيا أو كان داخليا  سواءاجليد  الديكورتتميز صفات 
ما  ،"1للدراما السيكولوجي يساه  يف احلدث، ويعاون يف خلق اجلو نأيكون املوضوع نفسه غري واقعي، و 

هبدف حتديد  يل الفيف  التأطري أو توظيف الكادر كان املساه  فيها بقدر كبري  ألسباب هتماماإل تلفي
قيمة الل من خيف جمال السينما  هتماملإلاثرة اإل الديكورعطي لي ،السلوك السيكولوجي للشخصيات

 إعادةان البد من ك  ،تشكيل الصورة البصرية للفيل  إىلالتوصل  أجلفمن  .املستمدة من توظيفهنوعية 
 ىلإبناءه فحسب بل الرتكيز على العناصر اجلمالية داخل الصورة، فهو يسمح  إعادةال  الديكورتشكيل 

، 1981سنة  Le repas de bébé وجبة الطفلكفيل    الواقعختيار عناصر من إ إمكانيةتوفر  إعادة
سرة  موقع األمن توظيف املنظر الشامل لتعيني أرادتركز على جوانب احلركة: ف" يف الفيل  فوضعية الكامريا

، الديكورود طري الشخصيات يف املنظر املتوسط لتقليص من وجر أتايف سياق احلديقة، يف حني يفضل لومي
 .ينمائيلفيل  السيف ابغية حتقيق التكامل  "2سرةاأل فرادالوجه أل وإمياءاتاحلركات  أمهية إىلراجع ابلنظر  هذاو 

سواء  ألكسسواراجتاه الواقعي تواجد املكمالت السينمائية على غرار اإل لك، يتطلب حتقيقذ إىل إضافة
)أنظر حقيقته الواقعية. ده علىوجتسيطبيعة الفيل  لا نوعيا إعتبار يعطي  ، مماابحلدث أوابلفعل  أوتعلق ابحلركة أ

 (3 الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
، دمشقسينما، املؤسسة العامة لل -_ مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة ابلصورة، تر: فريد املزاوي، د,ط، منشورات وزارة الثقافة1 

  . 43، ص2112
2 _David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 288. 
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لويس ـ ل Le repas de bébéالتأطري املستعمل يف فيل  وجبة الطفل  3متثل الصورة رق  
 .5981سنة لوميار،

 Voir: David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 199 . 
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، فال ركاتهمن خالل عمل املمثل وتنقالته وحالسينمائي  الديكورتتحدد معامل التكوين والتشكيل يف 
 ذلكغري  ىلإالدخول يف غرفة من الغرف والنظر حوله  أومن أحد االبواب وفتحته "يستطيع أن يقرتب 

سواء  إنهلك فذيعرف موضع اجلدران واألبواب واألاثث وخالفها يف حدود طاقة آلة التصوير، ل نأدون 
بغرض  "1لاملمثل يصبح تعريف كل مسألة من املسائل مرتبطا ابلبيئة اليت يت  فيها التمثي أوابلنسبة للمخرج 

يساعده يف  الذيهو الشكل  ،ترسي  البيئة اليت تتعلق بدور املمثل ويف رس  توضيح مجيع حتركات املمثلني
ى املتعلقة خر تكوين الصورة وكل املطالب الفنية األ أجلك  يف حركاته من حكافة جهوده لت  إستخدام
ضوع التوافق مع العرض ويف فه  مطالب الصورة املستوحاة من مو  إمكانية، حىت يتمكن املشاهد من ابلفيل 
اليت تشكل النسق  داةعتباره األركات املمثل واملخرج إبيتطلب الفه  الدقيق للحدث الناتج عن ح، ولالفيل 

 اجلمايل بني الصورة واملشاهد.

  خالل جنازاهتإخرتاعه  من خالل مسارات إبفضل  لتواصللتجسيد مبدأ ا لوميار أفالمهتدف 
 على اداعتمإ جتاه الواقعي يف السينما هو تصوير الواقع على طبيعتهفتحقيق اإلحقب السينما الصامتة، 
يف  أو توديوسكان داخل األأسواء  الديكورطبيعة توظيف  إىل واإلشارة ،اثحدالتوازن الدقيق يف سرد األ

ليه خمتلف إت ما آلهو  .يف املكان نفسه أوضاعها وحركاهتا أو امريا يف كافة كتراه الما بفضل الطبيعة 
اقعية وخمتلف ية اليت طرأت على السينما العاملية خصوصا الو خراجاإلاملنظومة الفكرية والفنية و  التغيريات يف

  جتاهاهتا الفنية.إ

 

 

 

 

                                       
-22_ل.كياريين وا. ابربوا، فن املمثل، تر: طه فوزي، د.ط، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص 1

23 .  
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 نوار والواقعية الشعرية يف السينما الفرنسية.و جون ر ديكورات  _2_5

Ma vie et  يأفالمحيايت و )كتابه  يف Jean Renoir  نوارو جون ر املخرج جاء على لسان 

ma film) أو ا،أفالمميكن لك ان تصنع منها. أعمل  الذيهل السينما فن؟ وجوايب هو :ما " :قائال 
كانت   ذاإلوحة ديالكروا. ف أوي تكون غليه قصيدة لفريين ذعمل حدائق، فكالمها فن بنفس املقدار الأ

 ."1لك فناانذفن السينما. وتكون ب أومتارس فن صنع احلدائق  فأنته احلدائقية جيدة، أعمال أوك أفالم

ملهن، ه مهنة من اإعتبار الفن ال ميكن  نأمن فلسفة مفادها  نوارو جون ر ، ينطلق املنظور هذامن 
مقتدايت احلياة  ي والفكري حسببداعاليت ترتكز عن نشاط اإلو الطريقة اليت متارس هبا املهنة،  ميثلفهو 

ت حول الفن، وحسب ما جاء من تعريفا .إنسايننشاط  أيفهو ميثل الطريقة اليت متارس هبا  ذاهبو اليومية، 
 "2فالفن الشعري هو فن عمل القصائد، وفن احلب هو فن عمل احلب ،العمل" أبنه نوارو ر  جونيعرفه 

ى مبدأ موضوعية الكامريا يقوم عل فنياعتباره توجها إبتصويرها بشكلها الواقعي،  ةتشخيص الطبيعة وحماولل
عية يف ية وركيزة هامة يف منطلقات الواقأساسوتداخلها يف تصوير الواقع، فالشكل املوضوعي هو صفة 

 املنظرمنها  ينطلقوهي الفكرة اليت ، نوارو جون ر مجالية وفلسفية حسب رؤى  وأسسالسينما كمفاهي  
توجيه  إىل وسيلة تؤديلنا توفر اليت  فكارالنقل والنسخ األ هي ن قدرة الفيل أي يرى ذال أندري بزان

رية السينما عرب نظالفين للكامريا  ستخداماء بفضل اإلحيعلى اإل اتكمن قدرهتف ،اتنا للواقعإهتمام
الكامريا  ستخدامإمدى ميكننا  أي إىلثبات إعن طريق "السينما فن  نأثبات إ إىلالكالسيكية اليت تصبو 

السينما  جعل إىل التوصلبفضل خمتلف النظرايت اليت جنحت يف  "3نتاج الواقعإ إعادةبتعاد عن من اإل
كز على شكلني ترت نوارو جون ر فلسفة  نأيعين  هذا ،عن طريق رؤى فنية وفكرية خالصةهادفة قيمة  ذات

                                       
 _ جون رونوار Jean Renoir (1923/1242:)  خمرج وكاتب سينايو وممثل فرنسي، وهو واحد من أكثر السينمائيني أصالة يف اتريخ

ري كيث ابالسينما الفرنسية. وهو شاعر الواقعية وأستاذ الصنعة، وثوري وكالسيكي، وشخصية مهمة يف اتريخ احلداثة األروبية. أنظر: 
 .8196صم.س، ، 3جالسينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، ، موسوعة تجران

 . 99، ص2111، دمشق، -املؤسسة العامة للسينما –ي، تر: حسن عودة، د.ط، منشورات وزارة الثقافة أفالم_ جان رينوار، حيايت و 1
  2_ ينظر: م.ن، ص 99 .

 ، 2113، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1ط، تر: حممد يونس، -عل  اجلمال إىلمدخل  -_ جوردون غراهام، فلسفة الفن 3
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 عليه نا ما يؤكدوهجود الواقع على حقيقته ومن مث التسجيل السينمائي للواقع، و  أي فالميف صناعة األ
ن لكل صانع فيل  إ" بقوله: الصدد هذا يفkracauer Siegfried  كراكاو غفريدسي السينمائي املنظر

عملت من تلقاء  ذاإدافعني حمتملني، دافع الواقعية ودافع الشكلية وحتط  الشكلية املعاجلة السينمائية فقط 
القيام  تساعد يف فإهناا سليما إستخدامت إستخدم إذانفسها دون وعي لتلك السلطة اليت هلا لكن 

ما يشغل املشاهد  نأ أي ،"1الواقع ونغوص فيه إىلندخل  نأ، فالمعي األنابلواجب الثاين من واجيب صا
 عجاب وما حتتويه من أتثريات فنية ومجالية.هو القدرة على اإل فالميف األ

الفكر  جاءت خلدمة متطلبات نظرايهتا الفنيةل االسينمائية وفق ساليبن بروز األأنرى  ،من هنا
ية معاشة عن طريق واقع جذور ذاتحساس العاطفي تثري اإللتعبري عن الواقع بصيغة مجالية ا ذوك، إلنساينا

املخرج  لكذالواقعية، وقد كتب يف  فالموجدانية يف تصوير واقع ميتلك مبدأ شاعرية األ وإاثرةالتأمل 
 يعرجعن مكامن بروز الواقعية الشاعرية يف السينما، وهو  Roger Manvell مانفيل رروج الربيطاين

 واملخرجني املنتحينيعطى أ، 1811فالس الشركات الرئيسية الكربى حوايل عام إن أحلسن احلظ ": قائال
 يها اس  املدرسةالعتيدة اليت ميكن ان نطلق عل الفرنسيةاملدرسة  أساسشرطة كانت أفرصة حتقيق  املستقلني

ة يف الواقعية الشعرية مهمف لذا .نوارو جون ر املخرج الفرنسي  أعماللك ذجسدهتا يف  "2الشاعرية الواقعية
، ولكن ألهنا ليسميو رالومي ات مجالية خبطىإبداعاتريخ السينما الفرنسية ليس فقط ألهنا تصل بني 

 اخليال العاطفي.  جتسيدو يتني يف السينما ومها تذوق الوثيقة امللموسة أساسبني غريزتني لك التفاعل ذحتدث 

روبولوجية واقعية نثأيقدم سينما ل يجتماعواإل مرآه عاكسة للواقع الثقايف نوارو جون ر  أفالمعترب ت
الوصف  يف تهاامهيسو للواقع ها وصفمن  الصورة إمكانيةومدى ، القريب واملعلوم إىلأتتى من البعيد والنادر 

اليت حيتاج  ل للفيتوظيف العناصر املكملة  إىلشأان  هذالطبيعة موضوع الفيل ،   والثقافية جتماعيةاإل احلالة
 إىل نوارو جون ر ، فيحتاج  يلوتبيان توظيفها يف الفتشكيالت اليت يت  توظيحها  أه  إىلبفضلها املخرج 

                                       
 _  كراكاو سيغفريدkracauer  Siegfried (8116/8699 صحفي وابحث :)أنظر:جتماعي ومؤرخ أملاين. إ 

 _  Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, édition 

nathan, paris, 2001, p118.  
  . 18الفيل  السينمائي، م.س، ص  أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _ 1 
  . 666جورج سادول، اتريخ السينما يف العامل، تر: ابراهي  الكيالين، م.س، ص _ 2 
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 ،املالبسو  ،ابملناظر كاإلحساسالسينمائي ومكمالته   الديكورالفنية املساعدة يف تشكيل  طركل األ
وعرب  ،ثروبولوجيةنألاملتعلقة ابلبيئة ا اتدالعاخمتلف الثقافات احمللية و والكومبارس هبدف الكشف على 

زيقا دو ،روبر فالهريتأمثال ك ذلكمن بعد تلت  أعمالاليت كانت ضمن  ةثنوغرافيالسينما اإل معامل
الدراسة  هذهعي وملا كان س .مجالية وفنية أطر ذاتثقافات نوعية  انتجو أوغريه  ممن  روسوليينو ،فريتوف

ي حدود مفهوم تقص إىل أوال البحثرأتى إ، جون رونوار أفالميف  الديكورتوظيف تقنية مكامن اد إجي إىل
وكيفية  ارتباطاهتإ ىلإكيفية ولوج املخرج حتديد   إىلاثنيا تتبعه دالليا و  ،رونوار أفالمثروبولوجيا يف ألنا

بني املخرج ومهندس  تكون تفاعلية أنال بد  اليت  العالقةبفعل هذا جتسيدها يف السينما الواقعية الشعرية، 
 منطلقا من التساؤالت التالية: الديكور

 .ثروبولوجي دخيل على ثقافة الشعوب؟ألنيعين أن العامل ا هذاهل  _

 .حيقق مبدأ الواقعية يف السينما؟ نوارو جون ر  أفالمثروبولوجي يف ألن_ هل وجود العامل ا

 .؟ ارنو و جون ر  أفالميف  الديكوراليت نستوفيها من توظيف تقنية  تما هي اجلماليا_ 
 

يق للصورة اليت الوصف الدقو  صيل املادة على حقيقتها الواقعيةيف تو  نوارو جون ر تكمن براعة املخرج 
 الثقافة وصف حقائق العامل عرب درجة من النضوج بغية تسجيلليها إ يضافل ،الشاعرية أساس تعترب

 اتدرتكة واملعتقالقي  املشو "مبادئ  هي نظرة الفكرية والفنية حتمل نوارو جون ر نظرة  أنعتبار اجملتمع، إب
ضفاء الشرعية إاليت تساعد يف  جتماعيةاإل ابلعالقاتهي دائما مرتبطة  إمناو ال تتالقى بشكل عشوائي 

لكشف عن ا أجلمن  هذاكل  ،الواقع شاعرية عندما تقوم السينما بتصويره والتعامل معه ليمتلك "1عليها
حقب يف قوم ي جون رونوار مما جعل شاعري. سلوبتواجدة يف الواقع والرتكيز عليها أبعناصر الشعرية امل
–ىل و ات األالديكور "بتدع ، فلفائدة السينماوتوظيفه ستغالل الفضاء املسرحي إمن السينما الصامتة 

                                       
  1 _ جمموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، تر: علي سيد الصاوي، د.ط، سلسلة عل  املعرفة، الكويت، العدد 223، 1224، ص 31.

 سرحديكورات صورت على خشبة امل –بعاد مسرحية أرونوار يف توظيف ديكورات حتمل  أفالم_ تكمن بوادر الواقعية الشاعرية يف- 
محل يف طياته  إذ، عن رواية إميل زوال1224فيل  انان سنة عرب أوىل أفالم الواقعية الشعرية لالشكل  هذا لفائدة السينما، جسد وتوظيفها

  .املسرحتصوير جل مشاهد الفيل  داخل 
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نطباعا ابلصدق إ اليت تعطي الديكوراملصطلح يف فكر رونوار يلعب على عناصر  هذا أن، مبعىن  -الواقعية
(، فالفضاء هو عمل املؤلف وليس جمرد Bouduيف أروقة نه يروج ملسرحياته_ )أ، فضال على واألصالة

ة الشعرية من العاطف إحساسا يف نفس الوقتخالقة عن طريق املزج بني املسرح والسينما  "1عنصر واثئقي
ماكس له وهو ما يؤكده عي ،املشاهد وإحساسنكهة واقعية يف نفسية  الشعريةتكتسب تلك ل ،شياءلأل

 نوار كانو ر  أنحياان أيقال "يف قوله:  نوارو جون ر  أفالمأحد مهندسي ديكورات  Max Douyدوي 
نوار و رفوا ر ع إذا ألهن نوار، و   ال يعرفون ر إهنن يقولون الذيات، فالكثري من الناس لديكور مهتما جدا اب

 لديكوراكبرية على   أمهيةيعلق ، ذلكنوار على العكس من و الكالم الفارغ، ر  هذا  لن يقولوا مثل إهنف
 . "2اتالديكور ومرافق التصوير اليت جتلب 

دخول  إىل ذلكبل زاد  ،الصناعي أومنصبا على العامل التقين  رونوار إهتماممل يكن  ،ذلكفرغ  
ية خراجإلامرحلة الواقعية املطلقة اليت ال تعتمد على فصل الواقعية عن بعض املعاجلات والتعديالت يف الرؤية 

واقعية الفانتازية لاب الواقعية بتحقيق ما يسمى ذروةعلى الشاشة، وهو بلوغ  أوسواءا على املشهد املعروض 
ة للعناصر اجلاحم للفنتازاي سطعت ممارسة عباديتإ"يقول:  هذاويف  ، Nanaانانه ومن ضمنها فيل  أعماليف 

كمن تهنا  ."3ورلديكاب املختصنيالواقعية حبيث ان كل ما هو عجيب ومستبعد يف الواقع جتاوز خميلة 
ظر حسب ما يؤول نالدور املخرج يف حتديد النسق العام للفيل  ومعاجلة السيناريو وحتديد وجهات براعة و 

يتمثل ، ذلكى عالوة علالنوع من الواقعية يف الفيل .   هذا إىلي ومدى تقبل اجلمهور خراجاإلفكر ليه الإ
ندس مع مه هتعاملكان   فقد الفين للفيل ، طارخلدمة اإل الديكورمع مهندسي  نوارو جون ر تعامل 
 وأستودي إىلحيمل  أون يقلد ال يقنع أب"الذي Claude Autant Lara  اتنت الراأو كلود  الديكور

                                       
1 _ séverine calais, La politique d’un auteur ? une analyse critique des personnages renoiriens, 

Thèse pour obtenir le grade de doctorat, université de Nancy 2,paris, 2006-2007,p 73. 

  _دوي  ماكس Max Douy (1213/2114:مهندس ديكور فرنسي. أنظر :)                                        
https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Douy                                                        _  

2 _ ibid, p73. 

  . 134ي، تر: حسن عودة، م.س، ص أفالمرينوار، حيايت و _ جان  3
 _ اواتنت الرا  كلودClaude Autant Lara (1811/1111 :) مهندس ديكور موهوب، لديه عدد قليل من األفالم القصرية

 أنظر: اليت إعتربت منوذجا للروح األصلي لألفالم األوىل.
_ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (, éditions robert laffont, paris, 1982,  

p33. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Douy
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 -ة مثالذل الناف يراها املتفرج من خاليتهو يستعمل للمستوايت اخللفية للديكور_ ال إمناحقيقية، و  أشياء
)أنظر الصورة   ."1بعادأثالثة  ذاتماكينات  أوصورا فوتوغرافية مكربة،  أولوحات من قماش ملون املرسوم، 

 بذاهتا تربز اليت"دراسة ثقافة  إىل الديكورمهندس  يذهبالسينمائي،  الديكورحىت يكتمل تشكيل و  (4
كات، النوادي، وسائر الشر   ،م ، اجلماعات العرقيةاأل بتنوعالتصور تتنوع  ذاهبحقيقة تفردها، فالثقافات 

 إىلم رموزا متباينة ها، وتستخدري خرى بني الناس اليت تفكر بطريقة خمتلفة ولو قليال عن غالتجمعات األ
افة بغية قالث هذهفتستخدم  ،"2اليت تعرب ممارساهت  وصنائعه  املعتادة عن شيء ما خاص هب  أوحد ما، 

طريقة اللباس يف يدة و ات الربجوازية املشالديكور التعريف املوروث الثقايف كما هو احلال يف الثقافة الفرنسية و 
 .اناناملستخدم يف فيل  

بنظرة براغماتية عملية  Noël Burch ل ابرخينو القبيل، يصر الناقد واملؤرخ السينمائي  هذامن 
لتكوين و  الديكورلتشكيل صورة  داةأك  ’contre champخارج احلقل ’ الكادراججوانب  أحدعلى 

جون يبين  ،ومنه .ستغالل بغرض التواصل التعبريي للسينوغرافيالسينمائي قابلة لإلا خراجاإلسس ونظ  أ
+ للكادرربعة ألالعدد ستة: اجلوانب ا" انانفيل  يف تصنيفا مفصال لألجزاء املختلفة خلارج احلقل  نوارو ر 

، مث حيلل دور العمليات البصرية كداخل وخارج احلقل، ونظرة موجهة املرئي+ خلف الكامريا الديكورخلف 
وهي النظرة  ،"3لستةجزاء ااأل هذهخارج احلقل، اليت توفر عن طريق تعبئة العناصر اخلفية املوجودة يف  إىل

 يؤمن املبدأ ال ذاالسينمائي، فهو هب خراجاإليف  ةعلى عمليات خمتلف ادهعتمإب ل ابرخينو اليت خيالفها 
 (1 الصورةانظر ) الفيل . نطولوجياألعامل لشكل الطبيعي اب

 

                                       
  . 14، ص2112مساين، فنون السينما، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ل_ عبد القادر الت 1
  . 33_  جمموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، تر: علي سيد الصاوي، م.س، ص 2
 _ نويل ابرخNoël Burch  أنظر:صل امريكي. أ( : مؤرخ وخمرج فرنسي فرنسي من هذايومنا  إىل 5832)من 

_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p22 . 
3 _ Antoine Gaudin, L’espace cinématographique ’esthétique et dramaturgie’, Armand colin, 

paris, 2015, p12. 

  _أو املفاهي   طبيعة الوجود الالمادي يف القضااي امليتافيزيقية املرتتبة على التصوراتعن كشف واليدرس هذا العل  يف البحث نطولوجيا: أ
 .والقوانني العلمية
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 le champ/contre 1متثل الصورة رق  

champ،  احلقل /خارج احلقل ألحد املشاهد
 التصويرية لفيل  انان على خشبة املسرح.

 _ séverine calais, La politique 

d’un auteur ? une analyse critique 

des personnages renoiriens, 

Op.cit, p 81. 

 

ديكور فيل  انان لصورة  4متثل الصورة رق  
nana كلود  من تصمي  مهندس الديكور

،  Claude Autant Laraوتنت الرا أ
 .1818جون رونوار سنة  إخراجالفيل  من 

Voir le site : 

http://www.jugendohnefilm.com 

 

http://www.jugendohnefilm.com/
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املخرج  العالقة بني لطبيعةو عنصر التمثيل با ابلغا إهتمام وارنو جون ر إىل ذلك، إهتمام  ضف
ه ضمن الفضاء داءأمماثل يسهل عمل املمثل على  أسلوب ختاذإبتتحدد الرؤية الفنية للمخرج ، بينما املمثلو 

ن طريقة التمثيل جيب أضا أيعتقد أان أ"قوله: يف  نوارو ر اليت يثين عليها املخصص للتمثيل، وهي الطريقة 
على  يكبح مجاحه وأال ميثل بشكل كامل أنطلب منه أ ذلكيكتشفها املمثل نفسه، وحينما يت  له  أن

شارات ضيف اإلال يإوعلى اخلصوص عليه  [].. يتحسس طريقه وخيتربه يف حدر أنبل عليه  [].. الفور
سمح لنفسه ي أنيكون على البينة كاملة من معىن املشهد، قبل  أن و [].. يف النهاية إالالالزمة  واإلمياءات

بغرض تفعيل دينامية املمثل وابقي عناصر  "1شعال سجارةإ أواالمساك بقل ،  أوبتحريك منفضة سجائر، 
 الذيهام يكبري، ليس من خالل اإلحد   إىل ذلكيساه  يف  أن "للديكور فيمكن الفضاء السينمائي، 

ه خاص، يف صحيح، بوج هذاميارسه على املمثل، و  أنميكن  الذييقدمه للمتفرج، بل من خالل التأثري 
ما أاجلمهور فان تصويرا مكربا سيكون وافيا ابلغرض.  إىل. ابلنسبة ستوديوالتصوير خارج األ حاالت

 .والفضاء السينمائي الديكورمكمالت  أحدعتباره إب "2ن التأثري خمتلف متاماإابلنسبة للممثل ف

افية الربجوازية عن الطبقة الثق طابعا تقليداي ومرتتبات أخذف ،نوارو ر أما توجهات األزايء يف فيل  
 كل حيايت لقد يف": قائال، وهو ما يصرح به بعاد فلسفيةأ ذاتالفرنسية اليت حتمل سياقات مجاليات 

 اعنصر  عتبارهاإب "3مالبس جديدة رثة ألهنامتياز تداء املالبس إبإر ال مينع  هذاأعرتف،  .غريت فقط الزي
يت تدور وقائعها زايء اليف فن األيتطلب البحث ودراسة  مما ،السينمائيمن عناصر املكونة للديكور  ايأساس

  Le grand illusion الوهم الكبرييف العصور التارخيية مثلما هو احلال يف توظيف املالبس يف فيل  

التاريخ  حلقبة من حقب التشخيصيةابلدقة والتفاصيل  متازتإاليت ، و1811سنة  جون رونوار إخراجمن 
 هذايف  رونوار الفيل  خلدمة املمثل، فيعرج كسسوارية يفأ أشكال إىلميكن حتول املالبس  ،يف حني .القدمي

تها  إستخدم وأنين الثياب القدمية، هذهنين قد نسيت أما يتيح يل التخلص بكرامة هو  أنغري " بقوله:الصدد 
ل لست فعاأيتبدى يف ردود  الذيهو جوهر املسألة، بل ما أحس به، و  ذلككسسوار. مل يعد أكقطعة 

                                       
  1_ ينظر: عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص91-42 .

  . 122م.س، ص  ي، تر: حسن عودة،أفالمجان رينوار، حيايت و _  2
3 _ séverine calais, La politique d’un auteur ? une analyse critique des personnages renoiriens, 

Op .cit, p72. 
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  ات املتنوعة وحتقيق مبدأ التكامل يف الفيلاألكسسوار ستحضار خمتلف إ أجلمن  هذا "1ان املتحك  فيهاأ
 .السينمائي

يف ية خالصة اجإخر هو حتقيق التوافق بني عامل التقنية املستوحاة من رؤية  التعبري عنهما ميكن 
ستخالص إقايف يف اطها ابلعامل الثرتبإو  نوارو ر  فالمألستحضار مبادئ فنية ومجالية تت إلأواليت  ،توظيفال
غريها من واملالبس و  ،واملمثل ،الديكوريبىن عليه الفيل  عرب شاعرية  الذيي كمبدأ ساسوهر األاجل

ل العامل ستغإ جون رونوار أنيعين  هذاهل ف املكمالت املساعدة يف تشكيل صورة سينمائية خالصة.
 .؟ الديكورثروبولوجي خدمة للفضاء السينمائي ومن ضمنه تقنية ألنا

اجملتمع  نسبة للسكانلوسائط احلياة ب ونزيهةصورة عادلة  لتبنيفجاءت متيزت الواقعية الشعرية ابلعقل ، 
 نسانمع كمصري اإلللمجت جتماعيةه احلالة اإلأفالميف  رونواريعاجل بينما  _،الطبقة املتوسطةفهي متس _
يف  إليهنه ينظر إف ،كان عنصر الشعر جيلب اجلمال احلقيقي للناس قليال إذاف .السئية جتماعيةالطبيعة اإلو 

بعاد أوداء حتمل سكتصوير شوارع ه  أفالميف هي الدقة يف بروز الواقعية  ،من فكاهة والتنوع والفردية ذلك
رغبة هي حدود ال ميكن التغلب عليها ابعتبار ان ال الضباب يف املدن.منظر تصوير مع  مجالية للديكور

ن كانت إو  ه،أعمالتلف يف خم نوارو جون ر اليت خلص هبا  جتماعيةسبيل يف أتصيل احلياة اإل هولتغيري يف ا
 املتطور، نساينع اإلعتبارها نتاجا للواقية إبنساناحلضارة اإل إىلاملعرفة التارخيية جتعلنا قادرين على النظر "

كان   إذالتها. و ية ودالنساننتعرف فيه على ماضي احلضارة اإل أناضي من أجل ملالبحث يف ا إىلوتدفعنا 
الوعي  هذا أننسينا قد ي ذلككان   إذاالوعي التارخيي يبدو لنا اليوم كعنصر طبيعي وجوهري يف ثقافتنا، و 

 ."2يةنسانة اإلالوعي يف اتريخ الثقاف هذا أمهيةغفال إ إىلبنا  يؤدي أنكله ينبغي هذا  ن إحديث النشأة ، ف
ة على تطبيقها السليب للثقافة الشعبية الغري املعقول املنعطفابلتايل حيدو  هنإف ،الشكل ذان مل يكن هبإو 

 أعمال ت منحى التشكيل يفأخذتحمل سياقات فنية ومنها مجالية لاملعطيات جاءت  هذهكل ،  وتقبلها
عرف ي  الذي  1811 نةس Le Grande illusion لكبريا الوهمعلى سبيل احلصر فيل   نذكر ،نوارو ر 

 والظروف السياسية اليت طالت تلك الفرتة. احلالة التارخيية للمجتمع الفرنسي

                                       
  . 42م.س، ص ي، تر: حسن عودة، أفالمجان رينوار، حيايت و _ 1

  .11 ، ص1294، 29سلسلة عل  املعرفة، الكويت، العدد نثروبولوجيا، د.ط، _ حسن فهي ، قصة األ2
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مثلة أ"نه  يقدم إف، Le Grande illusion الوهم الكبريالواقعية يف فيل   املظاهرعلى رغ  من 
 الذيو  "1هاميستفتاح على اإلإلنا ذاهبدين أان أاليت قادتنا حنو الفنتازاي. و  Stylisationسلبة على األ

حد أو السينوغرافيا  عناصر أحد عتبارهإبفاملمثل  .السينمائيلفضاء اخدمة  ةسينوغرافي وأبعاد أشكال يتخذ
يتطلبه الفيل   لذياكانت تتمثل يف الثراء التمثيلي   نوارو جون ر ن حاجة إف ،العناصر التشكيلية للديكور

احملافظة على  ية تكمن يفساسمثلما يف احلياة هو مسألة التوازن. واملسألة األ"قواعد الفن  إىل إىلابلرجوع 
لواقعية يف فقد تصرفت بصدد زي سرتوهي  متاشيا مع نظراييت ا ذلكتوازن كفيت امليزان يف مستوى واحد، ل

وهو ما يؤكده  ،هي دائما واقعية يف حتمل الطابع التارخيي يف الفيل  رونوار أفالميف  فألزايء ."2الوقت ذلك
 ىلإالزي هو أصيل من ثروة المعة غري معروفة لقائد معسكر السجناء خالل احلرب. كنت حباجة "بقوله: 

 . "3الثراء املسرحي ملوازنة عظمة البساطة الفرنسية هذا

د يتبار العدخإعلى توظيف و ه أفالميف ي منصبا خراجاإل رارونو ما من اجلانب التقين، فكان فكر أ
يعرف لذي ا الديكوريرتكز عليه مهندس  الذي، هو املهام الديكوررتباطها بتقنية إسات ومدى العدمن 

ق ابلنواحي قناعة فيما يتعل وجودختبارات اإل هذافيستخلص من  حدود املنظر وفقا للعدسة املستخدمة،
 على رة، ولكنإلانفتاح، وهو ما يعطي مزيدا من اإلنعدسة شديدة ا إستخدامجيري "ن أفإما  ،البصرية

 اخللفيات يف العدسات املستخدمة تسمح بتحقيق الوضوح أن أوعماق اليت تغدو ضبابية، حساب األ
 ذاهاللحظة اليت وقعت فيها على  منذو  أكثرضاءة إ إىلقا وحتتاج ألقل أالعدسات تكون  هذهولكن 

 أنون مشهد د أيصور مطبقا أال  أن إىلالصورة وأجزاءها سعيت الوحدة بني عناصر  مهيةألكتشاف اإل 
تغيريات يف بؤرة  ىلإجلأ أرتباطا ابحلدث، سيندهش البعض ألنين مل إقل أ أو أكثرعززه حبركة يف اخللفية أ

 "4التبادالت يف املسافة بني املقدمات واخللفيات تبدو يل مصطنعة هذه، فذلكحب أان ال أالعدسة. 
 .خارجيا ضمن نطاق الطبيعة أو ستوديوكان داخليا يف األأهبدف الوصف الدقيق للديكور سواء 

                                       
  . 139ي، تر: حسن عودة، م.س، ص أفالم_ جان رينوار، حيايت و 1 
  . 134_ م.ن، ص 2 

3 _ séverine calais, La politique d’un auteur ? une analyse critique des personnages renoiriens, 

Op .cit , p71. 

  . 133 -133ي، تر: حسن عودة، م.س، ص أفالمحيايت و جان رينوار، _  4
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سمح ومواهبه الشخصية اليت ته إحساس متمثال يف الديكورملهندس ي بداعالعمل اإلليكون نتاج 
يمون عماال يف خمتلف احلرف: فالنجارون يق"فهو يستخدم  ،ه مع وجهة نظر املخرجأسلوبابلتكييف 

سناف يكسونه بتلك املادة ويعملون يف صبها وتشكيلها، ويطلى اخلشيب، وعمال األ الديكورهيكل 
املعدنية اليت  اءشياملختلفة، ويقوم احلدادون برتكيب االقفال واملقابض، وكل األ الديكورجزاء أالنقاشون 

 نأ يتحلى بثقافة فنية واسعة و أن الديكوريتطلب على مهندس ل ،"1اتالديكور تدخل يف بناء  أنميكن 
اجلوانب  حدىإثقافات واحلضارات التارخيية للكشف على على خمتلف الطالع إبل  مبختلف العصور ي

 السينمائي.  الديكوراجلمالية لتصمي  و  الفنية

ما خارج إ هأفالمتصوير مشاهد ب نوارو جون ر قيام  إىل، ذكرهاوفقا للمعطيات السابق نستنتج 
ضاء نثروبولوجية يف تشكيل الفأبنظ   ضمن مشاهد داخلية واقعية أوضمن مشاهد خارجية  ستوديواأل

ليس "ج  غياب الن هوه أفالم تتخذهان السمة البارزة اليت كانت إبل  ،احلد هذا إىلليس  .السينمائي
، 1811 سنة Toni فيلم توينخاصة يف  "2املوقف–، وحىت النج  الديكور  -املمثل، بل والنج  -النج 
 إىلاملعطيات أتسس  هذهكل  .واقعي سلوبأبمنحى مغايرا عن الشاعرية يف الفيل  ولكن  يتخذ الذي

بلوغ واقعية له ح خرى تتيأالعناصر الطبيعية على حقيقتها ومن جهة  إستخداملوغ نوع من الواقعية يف ب
تلف النظرايت خم اية وفقخراجاإل ساليبيفتح اجملال للعديد من التوجهات واألل، قدر ممكن أبقلمنقولة 

سمى ابلواقعية ظهور ما ي إىليؤسس  مماجتسيدا للواقع على طبيعته،  أكثرحتقيق واقعية  إىلمن النظر 
 .روبريتو روسوليين يف سينماطالية ياجلديدة اإل

 

 

                                       
  . 21-12نظر: عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص ي_ 1
  . 131ي، تر: حسن عودة، م.س، ص أفالمجان رينوار، حيايت و  _  2
 _ ح املوقف، منه، فبينما يف املسرح املمثل يوضيلعب دورا أكرب من دور املمثل، وتعرب بدال  أنيرى إدغار موران أن وجود الديكور إبمكانه

ينظر:  .يف السينما املوقف يوضح املمثل. يف السينما يدخل الديكور يف مالمح الشخصية، بينما يف املسرح حيدد املكان، وشيئا من اإلمياء
 .124ص ، 2112، النظمة العربية للرتمجة، بريوت، 1إدغار موران، جنوم السينما، تر: إبراهي  العريس، ط
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 الية.طيالواقعية اجلديدة يف السينما اإلديكور الفكر الروسوليين وبوادر تشكيل  _3_1

اقعية اجلديدة ظهور الو  إىلقد مهدت  الفرنسيةيف السينما الواقعية الشعرية  فالمكانت بعض األ  إذا
العامل  يفن السينما ال تزال تعطي املنحى اجلمايل إف، 1811سنة  جلون رنوار Toni توينفيل  يف  خصيصا

روبيرتو املخرج  يتقدمه  نياملخرجطالية يف فرتة ما بعد احلرب بفضل خنبة من ياإل الثقافية احلياةميزت بقوة ف
مجالية توجهات فنية و  إىلطالية يمكنه الوصول ابلواقعية اجلديدة اإل ،Roberto rossellini روسوليين

 لعاملية.من الناحية التارخيية يف السينما ا أتثريااملدارس  أكثرمن  واليت تعد يةخراجاإلبفضل رؤيته 

صناعة يف صادي قتالوضع اإل إىلانتج  هذاو ي خراجاإل سلوبالواقعية اجلديدة كتيار فين يف األ برزت
ادقة عن وطرح مشاكله بطريقة ص ،العاملية الثانيةما بعد احلرب  نسانلة وصف الصورة اإلأو السينما وحم

يف  موسوليينه كان حيكم الذيليه النظام الفاشي إل آ ما إىلتتس  ابلواقعية  مبوضوعاتالواقع احلقيقي 
كدت أ. ويف مؤمتر فاريزي، 1808مربتو ابرابرو يف عام أبتكار إمن "الواقعية اجلديدة  بوادروترجع  طاليا،إي

 شرتاكيةالواقعية اإل إىل جبذورهاتعود  1801زدهار بعد عام احلركة اليت عادت لإل أنسوزاان غوراين على 
التعبري عن  درسةامل هذهيف  نيسرت د نبينما يرى جا هذاالروسية، وقد تكيفت بفعل معطيات التاريخ، 

 ."1احلل  إىلالشعور و  إىلسبقية رومانسية جديدة، تعيد األ

إذ يقول يف  ،أخرىمن وجهة نظر  George Sadoul جورج سادولبينما يرى املؤرخ الفرنسي 
 "2الشارع ىلإما فصلنا هاتني العبارتني عن التعبري النزول  إذاننا مل نفه  شيئا من الواقعية اجلديدة إ" :ذلك

عامة وتصوير تبلور عرب مساس الفيل  بعمق حياة الطبقة ال إىلبوادر الواقعية جديدة يف طريقها  تدأواليت ب
وكشف الدقيق  ةالربجوازيالنظ  الزيف واليت تبديه  أسلوببعيدا عن  هذااحلقيقي والصادق للشارع، كل 

طالق إلنقطة ان ديديف حتعوامل ال هذهساعدت  طايل.يالفقر والظروف احلياة القاسية للمجتمع اإل ألثر

                                       
  _ روبيرتو روسوليينRoberto rossellini(1214/1244:)  خمرج إيطايل، ينبع مفهوم سينما روبريتو روسوليين من منظور اجتماعي

 ذات خلفيات كالسيكية. أنظر:
 _ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p182 . 

  1_ هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، ط1، دار الطليعة للطباعة وللنشر، بريوت،1291، ص22 .
  2_ م.ن، ص41 .
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 اجلديدةن الواقعية أ عتبارإب، الشعبية اجلديدةه مبصطلح إاييدة وما وصفت ديف تطور السينما الواقعية اجل
لتغبري عن النزاعات جتاه لمن اإل ذلكلوية ملا هو شعيب مبا يعين و عطاء األإتعرب عن رؤية للواقع تقوم على "

 ءابد "1يةإلنساناو شرتاكية الثورية والطبيعية والفلسفة الوضعية وعناصر املسيحية واإلقليمية واللهجات اإل
دة لرؤية العامل ، وهو فيل  يتيح طريقة جديلربيرتو سوسوليين روما مدينة مفتوحةمع فيل   1801من سنة 

كشف  الذيسوليين ، بفضل الفكر الر املقاومة حينها أعمالطاليا وخملفات احلرب جتسيد إيومتثيل الواقع يف 
، ةيل  روما مدينة مفتوحخص يف فواقعا ابعثا على التشتيت والتبديد، حافال ابلثغرات والتمزقات، وعلى األ"

 Sasابيزا، سلسلة من املصادفات متشظية، مبتورة وضعت الشكل  paisaخص يف فيل  ولكن على األ
 De Sica دي سيكاهلمت أ، هي اليت ابألحرىموضع التساؤل. وكانت االزمة االقتصادية ما بعد احلرب 
صف املشاعر و و رفع مستوايت الدرامية  مع ،"2املمثل واملؤلف السينمائي واحد رواد الواقعية اجلديدة

 جلديدةافرغ  التنوع يف املوضوعات اليت قدمها رواد الواقعية  .1809سنة  سارق الدراجةية عرب فيل  إلنسانا
كان واضحا يف   اعيةجتموصف الطبيعة اإلو يه وكشف دالالته إلتماء إلنن التعبري عن الواقع واإف ،طاليةياإل

 طالية.يالسينمائية اليت قدموها يف السينما اإل عمالية ابرزة يف جل تلك األأسلوبوضع بصمة 

للواقعية  يةسلوبتشكيالت األال أه ، برزت مفتوحة روما مدينةخصيصا يف فيل  و املنطلق  هذامن 
املمثل غري " ستخدامإب يخراجاإلو على الصعيد الفين  طرأتطالية بفضل خمتلف التغيريات اليت ياجلديدة اإل
والبيوت وبعيدا  عالشوار اد على التصوير اخلارجي يف عتماملخبأ واإل أوستعمال الكامريا اخلفية إاحملرتف و 
سبب عدم توفر بتعاد حرفيات الصنعة بالطبيعي وحماولة اإل أيهات والتصوير ابلنور السائد ستوديو عن األ

بعيدا عن نظام التصوير  "3خرىأعلى التعبري الصادق عن احلياة الواقعية من انحية  واإلصرارمكانيات اإل
لصة حىت ية خاديكورات طبيعجتسيد لها أساسياة واقعية يتيح الفرصة لبلوغ حبما  ، هوستوديوداخل األ

                                       
  _سبة للكاتب والناقد املصطلح نفسه، فبالن إستخدامقضية مثرية للجدل ك ين حتديد نقطة النهاية يف تطور السينما الواقعية اجلديدة هإ

حينها املصطلح  أعتربن املصطلح قد مت فهمه على النحو اخلاطئ، و إ، ف1232كتب مقاله حول املوضوع يف عام الذي  ين فرانكو فورتي
ر: أمحد يوسف، ت نظر: جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثاين( السينما الناطقة،يفضل هو الشعبية اجلديدة. األ
  . 323، ص2111، رتمجة، القاهرة، املؤكز القومي لل1ط

  . 323_ م.ن، ص 1
  . 291-291، ص1224، دمشقو فلسفة الصورة، تر: حسن عودة، منشورات وزارة الثقافة، أاحلركة -لوز، الصورةو _ جيل د2
  . 861الفيل  السينمائي، م.س، ص  أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _ 3
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والتأكيد على الطبيعة  ،املمثلني الغري حمرتفني أداءو اد على التلقائية يف التصوير عتمدق تفاصيلها، مع اإلأيف 
كامل حلالة اللقطة العامة يف الوصف ال إستخدامكاهتا  إستخدامالتصوير مبختلف  آلةاملوضوعية يف عمل 

    ستمرارية الزمانية واملكانية يف الفيل .بغرض احملافظة على اإل الديكور

عن  طالية، جند كل ما يتعلق ابجلانب الفين يف الكشفيومن مسات الواقعية اجلديدة يف السينما اإل
املواقع احلقيقية وعدم  على التصوير يف"ق العام للفيل ، معتمدين داللة الصورة وحمتوايهتا بغرض تبيان النس

ظات سطوري بقدر ما جيري الرتكيز على الناس العاديني يف حلالشخصية البطل األ أوبطال الرتكيز على األ
 من العناصر لشكلية، مع ضرورة التصوير يف أكثرمادة املوضوع  أوبطولية، مع التأكيد على املضمون 

 طالية هييالسينما اإل التحوالت اليت طرأت يف هذهكل   ."1املمثل غري حمرتف إستخدامالضوء السائد و 
 حقيقية. فادهأبحقيتها يف بلوغ صورة واقعية أكتشاف الواقعية اجلديدة على إعوامل مساعدة يف 

 :ستوديوواخلروج عن نظام األ الديكور _1_3_1

 .ع يف طريقة التصويرتبم أسلوبالسري يف هنج  إىلطالية طريقها يالواقعية اجلديدة يف السينما اإل خطت
 ستوديووكانت ديكورات األ طاليةيكرب من الشنيشيتا اإلأل، دمرت احلرب اجلزء ا1801 من سنةعتبارا إو 

على ديكورات  فرتو  مراأل يتطلببعاد الواقعية اجلديدة أفيل  حيمل  إخراجولكي يت  غري كافية ومتاحة، 
وهو  لى الشاشة،املعروضة عالواثئقيات  اجلانب اخلام من اجلديدةالواقعية  فالمعتربت صورة األإحقيقية، و 
ين نقصا  أان من تصوير الفيل  بعد شهرين فقط من حترير روما، وكنا نعالقد بد"بقوله:  روسوليينميا يؤكده 

 ثيلها لكي نصورهااث اليت نعيد متحدرت األمصوران يف ديكورات الطبيعية حيث  [].. كبريا يف الفيل  اخلام
 ."2كومودينو ودوالب مبرايةبدأ الفيل  بعت سريري مث  أولكي []..

ستنتجها إ يف الكشف عن احلقيقة اليت اجلديدةبوادر التغيري اليت طالت الواقعية  متثلتوعليه،  
 ،ستوديواأل عدو السينما الكبري هو أنومعتربا   ،ستوديوتصوير ديكور داخل األ املتمثلة يف روسوليين

 هذهدخل يف أ نأ منذكنين . ولذلكستطيع غري أال حينما ال إليه إجلأ أان ال أ": ذلكيف  سوليينرو فيقول 

                                       
  . 122-123الفيل  السينمائي، م.س، ص  أساليبنظرايت و رعد عبد اجلبار اثمر، _ ينظر: 1 
  . 131عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص _2 
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 ذاهالبنطلون، و  هذالبس أ أن [].. رتداء مالبسي بطريقة معينةإ إىلجدين مضطرا أالت الضخمة اآل
يتطلب  هذاو ، "1نيكلية والتكستعراض الكبري لآلختصار اليونيفورم السينمائي، مث يبدأ اإلإب [].. القميص

فقام  ،واخلروج عن نطاقه والكشف عن وجه الشارع وواقعيته يف التصوير ستوديواألغالل أالتحرر من 
مدينة  روما إخراج أجلمن شراء قطع فارغة من املخزون اخلام لدى املصورين من " روبريتو روسوليين

 حتماالتإبوجود فيفتح اجملال  ،"2مفتوحة، وابلتايل مت تصوير جزء كبري من الفيل  خبصائص ونوعيات خمتلفة
ريقة التواصل طالتصوير اخلارجي بفضل  إىلجديدة للكشف عن خمرجي الواقعية اجلديدة من خالل العودة 

جيدا يف  عطى مرونة معينة يف التأطري، يتضحأات، الديكور  إستخداميف احلركة ويف رجتال حرية اإلعرب "
 .7 رق  الصورةوضحه توهو ما  "3مشهد موت بينا يف روما مدينة مفتوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  . 21 عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص_ ينظر: 1

2 _David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 110. 

3 _ibid, p 744. 
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طالق انر عليها إقبل  pina أحد املشاهد املصورة يف الشارع بوجود بينا 7توضح الصورة 
ملانيني وهو ما يبني وجود عالقة بني أداء املمثل والديكور الواقعي من طرف اجلنود النازيني األ

 ية اجلديدة.الواقعاملوظف بفضل ما حتمله الكامريا من توجهات فنية ومجالية اليت تكتسيها 

_Peter Bondanella, The Films of Roberto Rossellini, first published, 

Cambridge university press, England, 1993 ,p 58. 
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السينمائي  ورالديكوجهة نظر مغايرة حول طبيعة توظيف  روبريتو روسوليينحيدد من هذا املنظور، 
ستغناء حقية توظيفه واإلأ، وهي النظرة اليت تنفي وتؤكد على عدم تكوينهبعناصر املساعدة يف  رتباطهإومدى 

، الديكورحب أ ال انأ من انحييت،"بقوله:  يؤكد ما ذلكيف و  ،عنه مع بقية العناصر املساعدة على حتقيقه
ظهر احلقيقي للجلد لتغيري املستغىن عن املمثلني. يكفي طبقة رقيقة من الطالء إ أن وأفضل، املاكياجكره أو 

ا ابلتمثيل قامو  أنشخاصا قد سبق هل  أي أفالمت يف أخذكنت قد   إذاليك  شيئا: إ. وسأسر ومالمح الوجه
لظروف وا ،واألزايء ،كياجا وامل ،الديكوربتغري  ذلكوحتقق  "1حيان ممثلني ال شهرة هل غلب األأفقد كانوا يف 

غ  للديكور ر  ابلعناصر املشكلة رتباطهإستجابة ومدى احمليطة ويبقى املمثل على طبيعته من خالل اإل
 أنما جيب  ىلإتباه على املمثلني إلنا إعادةمهمة املخرج  ذلكاد املخرج على ممثلني هواة، وتكون بإعتم

من  شكيالت خمتلفةتبروز  ذلكا ينجر عن مو  ،اءاته اجلسديةإمينتباهه اليت تعكس إتتمحور حوله طاقاته و 
بارة عن خملفات اليت ع املاكياجيبقى ل ،على السيناريو الفيل  ادعتمابلرجوع واإلخالل الشخصية املكتسبة 

 لظروف.ا خلصتاد عليه مهما عتمبعدم اإل روسوليينوهو ما خلص به  ،ثناء الدورأيبديها املمثل 

 إىلراجع  هذا ،التواصل بني عناصر اجلمالية للصورة السينمائيةلحفاظ على دينامية ل روسوليينسعى ي
 ذاالنوعية الواثئقية للفيل  الفوتوغرايف اليت كانت دائما واحدة من املعايري التقليدية للواقعية اجلديدة. وهب

كسبيل يف حتقيق  Ubaldo Arata   رااتأيبالدو إ على املصور الفتوغرايف روسولييند إعتمالتسجيد، 
صوير الفوتوغرايف بديل حياكي الواقع عري الت إىل أجفلالسينمائي،  الديكورالواقعية وكمعيار مغاير عن تصوير 

 بزان أندريئي السينما ، وهي فكرة اليت يؤسس عليها املنظرهأفالمبعض  يف الديكوريف غياب مهندس 
André  Bazin   خيتار  أن على املراء" نأفريى والواقع،  الفوتوغرافيةحول مبدأ العالقة بني الصورة

                                       
  1_ ينظر: عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص92. 

_ راات أبالدو إي Ubaldo Arata (1922/1234 مدير تصوير :)أنظر:طايل. إي 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubaldo_Arata                                                                _ 

 _ بزان أندري André Bazin (1219/1229 يظل :)بزان بعد مخسني عاما من وقاته أه  انقد وصاحب نظرية سينمائية  أندري
ابلغة التنوع واحلماس. وخالل حياته الفنية  أعمال، واستمر يف عرض جمموعة 1233يف ابريس عام  فالميف العامل. بدأ ابزان الكتابة عن األ

القصرية، كتب حنو ثالثة آالف مقالة، نشرت يف العديد من الصحف اليت كان أشهرها كراسات السينما، واليت شارك يف أتسيسها يف عام 
، 6189للرتمجة، القاهرة، ، املركز القومي 3، ج8، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، طتابري كيث جران. أنظر: 1222

 .8143ص

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubaldo_Arata
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س الطريقة مر اتم وكامل، بعكأسر الصورة فوتوغرافية هو أ أوالتسجيل  ألنصورة ويقوم بتاطريها. لكن ،
الكشف  إمكانيةللواقع  ن التصوير يتيحإغري متقنة وانقصة ومتحيزة اليت تعاجل هبا العني البشرية للعامل، ف

الرصد والكشف وهي قدرة الكامريا على  "1ستثنائيإعن نفسه بطريقة جديدة واضحة وعميقة بشكل 
 .يينلروبريتو روسو عن بوادر تشكيل الواقعية اجلديدة يف سينما 

ايف عناصر التعبريية الواضحة للتصوير الفوتوغر النصف قرن يكشف عن "منظور ما يقارب حيدد 
ية التصويرية يف علواقابمثل مشهد التغديب، وتعريف ما يسمى  مهيةاألعلى التسلسل يف غاية  اإلضاءةو 

اليت تندرج  "2ايننسحد ما على التجربة الشخصية ومعرفة التاريخ اإل إىليعتمد  مفتوحةفيل  روما مدينة 
 حتقيق الواقعية الفوتوغرافية إىلسعى  الذي Ubaldo Arata رااتأيبالدو إ املصور الفوتوغرايف ضمن مهام

شخص احلالة ي الذيالتصوير اخلارجي  إىلابلولوج و  ،لديكورلوانب التفصيلية اجل إحدىابلكشف عن 
 إمناو قط الكامريا اليت ال تكشف عن املوضوع ف وآلةواحلدث  الديكورالتواصل بني عناصر املكونة لتقنية 

 .يوحي بسياقات خمتلفة للرؤية ذلككل  ،pinaموت بيينا شارع مدينة روما و إىلن النظر إف ،ضاأيسياقه 
ث املقاومة حبيوية اأحديعيد تشكيل  مما دور يف املشهد،ي الذيخمتلفة ملعايشة احلدث  طرقهي  ،وابلتايل

يؤكد لنا  وهو ما ،الديكورما يرونه واقع حقيقي بفضل جتسيد واقعية  أنابلغة جعلت املشاهدين يشعرون 
يف ديدة برز توجهات الواقعية اجلأكان  الذيالسينمائي  الديكورالكامريا يف تكوين مبادئ  أمهيةمدى 

 طالية. يلسينما اإلا

بل  ،فحسب متثيل الواقع إعادةمل يكن سبيال يف الروسوليين ن الفكر أ، ذكرهنستخلص مما سبق 
ية ملخرجي لوبسالسمات األ أحدكان  الذيتقدمي الواقع مباشرة يف حماولة التقرب من الفيل  التسجيلي 

رجتال واحلدس العنان لإل فأطلقتطبيعة مجاعية،  ذاتمن رواد الواقعية اجلديدة اليت قدمت مجاليات جديدة 
 خاصةد املسرحية حتررت من التقالي ،وابلتايل .تحدث عن نفسهياتركة الواقع و من الغريزة دليال هلا  متخذة

                                       
، املركز القومي للرتمجة، 1، تر: حممد هامش عبد السالم، ط-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالم_ مارلني فيب، 1

 . 22، ص2112القاهرة، 
2 _Peter Bondanella, The Films of Roberto Rossellini, first published, Cambridge university 

press, England, 1993 , p 09. 
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 ،يقيةاحلياة الواقعية ابلتصوير يف املواقع خارجية وبديكورات حق إىل والولوج ستوديوواخلروج عن نظام األ
ما تربزه من مضامني فكرية من اجلانب السياسي للمقاومة ومن اجلانب الفين واجلمايل من خالل النظ  و 
 فالماأل أنرى ييعتمد يف طياته على الصناعة احمللية وعدم التقليد، و ل ،كفل عمل املخرجاليت تية بداعاإل
مؤكدا ، تاج احمللينإليف اطالية يلتحدو هنج الصناعة اإلتتغري  أنجيب  األمريكيةخرى على غرار الصناعة األ

 فالمتثمار، األستعتمد الصناعة السينمائية يف امريكا على بيع آالت العرض وعلى اإل": ذلك يف قوله
تقبل. إنه ملن همة املنتوج املسماهلوليودية مكلفة جدا حىت تكون مرحبة، وكلفة جدا على قصد لتثبيط 

ها إخراجمكلفة حقا لكي يت  تصورها و  فالمكانت األ  إذاو ، األمريكية فالمرواب األأو أن نقلد يف  إذناجلنون 
 ذيالتاج احمللي إلنالتكثيف من ا إىل هتدف "1، جممالتأفالمخمططات  إمنا، اأفالمحبرية، فعلينا أال ننتج 

لكن ابملقابل ظهر و  ،طاليةياألوروبية ومن ضمنها الواقعية اجلديدة يف السينما اإلخيدم الصناعة السينمائية 
احمللية بفضل ئية السينمااثر على الصناعة  الذيس  املوجة اجلديدة إيف السينما الفرنسية حيمل جديد تيار 

 .حد سواء إىل كيةاألمريالشعور القومي وإعجابه ابلسينما  إىليفتقر  الذي فرنسوا تريفوجنازات املخرج إ
التارخيية خالل و  ،جتماعيةوالدراما اإل ،الكوميداي أفالمالفلمية التقليدية ك مناطستمرار األإوعلى الرغ  من 

ه  يف ن التطور األإف ،خرىفضل مبقارنة مع الصناعات السينمائية األأفرتة املوجة اجلديدة وحتقيقها جناحا 
 سينما املؤلف خالل حقب تواجد وإنتاجها ضمن سياسة أفالمزدهار إالسينما الفرنسية كان تكاثر و 

 املوجدة اجلديدة.

 

 

 

 

 

                                       
، 2111،هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث)الكلمة(، االمارات العربية املتحدة، 1ط حيايت، تر: السعيد بوطاجني، أفالمفرنسوا تريفو، _ 1

  . 333ص
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  .وداربني حداثة فرنسوا تريفو وجتريبية جون لوك غالفرنسية املوجة اجلديدة سينما ديكور  _4_1

حتقيق الدافع العاطفي والثقايف يف آن واحد،  إىلFrançois Truffaut  فويفرنسوا تر  يهدف
عن  ت اليت تعربه اخلصوصياأفكار  تبنتية له، بينما خراجاإلمنبع الثقافة يف رؤية  يوكانت  السينما ه

واحلاضر  أن على املرء تعل  التاريخالسينما مبوضوعات متس الواقع االجتماعي، فهو يرى من وجهة أخرى 
 تريفو لكذصدر الدائ  للثقافة اجملتمع، ويكون باملعتبارها السينمائية إب فالماضي السينما من خالل األمو 

 فالماأل وأمر ابلسينما الصامتة تعلق األأالقدمية سواء  فالميوالون مشاهدة األ الذيواحدا من السينمائيني 
صادر ستمدة من ماملعناصر ال خالل املؤلفة من هأفالموابلرغ  من طبيعة  .ىل من السينما الناطقةو األ
 هذاله  ضمنخرى أة يإخراجن طبيعة التعامله مع توجهات فكرية إ، فيف املوضوع أو سلوبنتقائية يف األإ

يقول  ذلك، ويف بريتو روسوليينو ر ومبادئ الواقعية اجلديدة وخصوصا مبادئ وأفكار  سلوبأبالتوجه التأثر 
يت الساذجة نضباطه ومنطقه جردوين قليال من محاسإ. صرامته، هل أثر يف روسوليين؟ نع ": فويفرنسوا تر 
ت ادارتداملاكرة املشاهدة اليت تسبق املقدمات، اإل فالم. روسوليين ميقت مقدمات األاألمريكيةللسينما 

د حاولت، كنت ق  إذاطبائع الشخصيات،  أوبشكل عام، كل ما هو تنميقي ، كل ما ال خيدم فكرة الفيل  
 ،"1ين مدين لهنألشخصية واحدة ببساطة وصدق، وبطريقة واثئقية تقريبا، فاتبع أي، أن أفالميف بعض 

وأتثري على  هتمامستقطاب اإلإبواحلداثة  متيز بطابع الذيه أسلوبكالسيكية يف   أكثرتروفو كان  ألن هذا
بتوجهات قرتانه إنتمائه و إ، فحيانسوء يف غالب األجتاه األفضل أحياان وإبالتجارية حنو األ فالمصناعة األ
 واء.حد س إىلية ستقاللمثاليا للحرية والثقافة واإل منوذجامريكة ضمن له أن يكون السينما األ

 ،مهورية تكمن يف تعامله الدائ  واملستمر مع اجلخراجاإلأن صعوبة حتقيق عامل الرؤية  وريفتيرى 
عامل دائما مع نه تأ صعبة هوين حياة يأظن أن ما جعل احلياة املهنية لروسول"يؤكد عليه بقوله:  وهو ما

يل، ال يشرح، ال يط ذاوحيواي، هل ذكرايستثنائيا، إاجلمهور على قدم وساق، يف حني كان هو نفسه رجال 

                                       
 _ فرنسوا تريفوFrançois Truffaut (5832/5894 خمرج فرنسي، وانقد سينمائي يف جملة دفاتر السينما، مث شخصية فعالة :)

 أنظر: . ومؤلف العديد من كتب السينما.فالميف املوجة اجلديدة. كاتب سيناريو ومنتج، وظهر كممثل يف خمتلف األ
          https://fr.wikipedia.org/wiki/ François_Truffaut                                                             _ 

  . 333صم.س،  حيايت، تر: السعيد بوطاجني، أفالم_ فرنسوا تريفو، 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
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املبادئ اليت يستخلصها تروفو  إحدىهي  "1الواحدة تلوى األخرى أبفكارهال يطول، ال يغايل: يقدف 
 طالية. يلسينما اإل ايفنتجته الواقعية اجلديدة أوما  روسوليينروبريتو عند ية املتبعة خراجاإلمن خالل الرؤية 

صطلح بـاملوجة اجلديدة الفرنسية واليت ميثلها جيل من أتيار  1819مع بداايت سنة يف فرنسا  ظهرت
اجليل من  ذاه، كلود شابرولو ،جون لوك غودارو ،فرنسوا تريفوبرزه  أالرواد والسينمائيني الشباب 

جتاهات جديدة يف إدمي فضلها تقب استطاعو إو صناعة السينمائية  إىلالسينمائيني ه  نقاد سينمائيني حتولوا 
السينما الفرنسية  تيار املوجة اجلديدة يفستخدم يوعليه، العامل التقين.  إستخدامجمال املوضوع واجلمالية يف 

وسينما هوليوود  الواقعية اجلديدة اإليطالية الذين أتثروا بسينما سينمائيني فرنسيني أفالملتعبري عن ا هبدف
مائي الواعي للشكل السين الرفض مكنه  مناملوجة اجلديدة  رواد رتباطإولعل  ،األمريكية الكالسيكية

السينما الفنية  من ا مهماجزءفيما بعد شكلوا ف ،الكالسيكي وروحه  الشبابية املتمردة على التقاليد
اليت كانت نقيض  Luc Godard-Jean  جون لوك غودارخرج امل أفالمصناعة  اما عد، األوروبية
صناعة  كنا مجيعا نقاد قبل أن نبدأ يف": ويف هذا أتكيد على ذلك يف قولهمتاما،  اهلوليوديةالسياسة 

ا ، والواقعية اجلديدة. ومن خالل السينماألمريكيةالروسية،  فالماأل -كل أنواع السينما-، ولدي فالماأل
 "2ا. مل أكن أعرف شيئا عن احلياة، إال عن طريق السينماأفالمصنع أيف أي حال، أردت أن  أواليت لدينا 

ارهب  جتمن ، جاعلني جتماعيةالسياسية واإلالكشف عن اجلوانب  إىلهتدف  عمالشرتاكه  أبإل هذا
داللة ن مالسردي جزءا الشكل و  عن طريق الصورة البصري سلوبألمنطلقا يف الكشف عن االراديكالية 

 الفيل  السينمائي.

كرية يف جمال الفنية الف  سياقاهتممن محل  وغريه جون لوك غودار و فرنسوا تريفوكل من   بدأفقد 
واملنظر أحد مؤسسي اجمللة  واليت كان cinéma Cahiers du دفاتر السينما يف اجمللة ادانقالسينما، 
مبدع ومبا أن املخرج هو املؤسس احلقيقي و . تيار املوجة اجلديدةمصدر أتثري على  ناابز  أندري السينمائي

                                       
  1_ فرنسوا تريفو، أفالم حيايت، تر: السعيد بوطاجني، م.س، ص333 .

 _ جون لوك غودارLuc Godard-Jean  من  أكثر(: خمرج سينمائي فرنسي، له مقاالت مصورة بقدر ما هو 1811)ولد سنة
 نظر:أضبط مسألة الشعور ابلصورة الفلمية. أجلمن  ذلكنصوصه املكتوبة، يظهر جون لوك غودار يف قاموس لنظرية السينما. كل 

_  Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p81 . 
2 _  David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 777. 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
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مت دجمها دية ها املقاالت النقأساساليت كانت بوضع القاعدة لعدد من املفاهي  التأثري  هذاالفيل ، خلف 
بح هو املؤلف الفيل  فيص اليت تؤكد على أحقية املخرج يف التصرف يف جمرايت سياسة املؤلف، أو يف
ه سياسة املوجة اجلديدة، اليت تفرض النقاط اليت ميكن معاجلتها واليت كانت املنطلق السليبومن بني  .هفالمأل

عتباره تقليد إب ه  كتاب فالمنظرية املؤلف، ابملقابل كانت توضح أن مؤلفي األ إستخدامهو التأكيد على 
 دب.انتج عن األ

 ن املؤلف الفيل  هو املخرج، وليس مؤلف الفيل  السيناريستأيعترب منظري املوجة اجلديدة  ومنه،
مي  هو املسؤول عن الصور، واملشرف على تص" الذي يعتربيقوم عليه الفيل ، نظرا لعمل املخرج  الذي

د كتابة ضا، يف حاالت كثرية، يعيأيات املمثلني، و أداءات، والتصوير السينمائي، واملونتاج، و الديكور 
لفنية صاحب الرؤية ا يعتربون املخرج هو الذيوفقا ملنظري ونقاد املوجة اجلديدة  ،"1النص أوالسيناريو 

 .واجلمالية يف الفيل  وليس كاتب السيناريو

 هذاى ، ير جون لوك غودارملخرج عن ا السينمائي خراجاإلاحملاضرات اليت دونت يف  إحدىويف 
من  أتلفت من دع  املؤلف حىت لو كان ضعيفا. لقد كان"عن وجود مبالغة يف نظرية املؤلف اليت  خرياأل
ام بكتابته ( عن دع  فيل  جيد ق-م-ندع  فيلما رديئا قام بصنعه مؤلف )وهو نفسه املخرج أنسر لنا ياأل

دة املؤلف عبا إىلصارت الفكرة أبكملها مضللة. فقد حتولت  ذلكشخص آخر غري املخرج، لكن بعد 
 م يريد حىتاياأل هذهالكل مؤلفا، و  أصبح هكذاو  -املخرج-بدال من عبادة عمل املؤلف -املخرج–

مصطلح  يهدف ومل يعد "2ات أن يسموا بـ مؤلفي املسامري اليت يثبتوهنا داخل احلوائطالديكور مصممي 
رية املؤلف يف خر لتوظيف نظآعتبارا إ غودارفلسفة تعطي  ،وابلتايل .لفيل اداللة املؤلف للكشف عن 

، بينما كلمة النظرية هي اليت كانت تستحق auteurأتكيد كلمة مؤلف "سينما الفرنسية، والقيام على 
 إمناو ما جيدا يصنع فيل الذيعدم إظهار من  املفهوم هو ذااهلدف احلقيقي هل ألنأتكيدان وإصراران عليها، 

                                       
  . 212م.س، ص ، تر: حممد هامش عبد السالم،-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، _ 1
 الطريقة يف دراسة السينما  هذهكانت الذي  قوى املنتقدين لنظرية سينما املؤلف، فكانوا متأثرين بـ ماركس وفرويد أكادميون األ_  يعترب النقاد

انوا مهتمني بفه  و أتويل رسالة الفنان. كأببساطة غري مقبولة وال يعتد هبا. ومل يكن هؤالء النقاد معنمني بدراسة السينما كفن وبتفسري 
  .219: م.ن، صو افكار بطريركية عن النوع السينمائي. أنظرأستهالكية رأمسالية دولوجيا الثقافية، سواء قي  اإلياليت كانت فيها اإلاملعاجلة 

، املركز القومي للرتمجة، 1السينمائي: دروس خاصة من أفضل خمرجي العامل، تر: حمسن ويفي، ط اإلخراج_ لوران تريار، حماضرات يف  2
  . 231-232، ص2113القاهرة، 
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جوب و  إمناو عل الفيل  جيدا جت من ت ابلضرورةملوضوع ليسامادة ف ،"1يصنع فيلما جيدا الذينوضح ما 
 ا للفيل  السينمائي.املخرج اجليد مؤلف ذلكب فيصبحعلى املعاجلة  التحك  والسيطرةاملخرج  علىف، امعاجلته

للفيل  املفتعل  دميالشكل الق"ليه رواد املوجة اجلديدة يف السينما الفرنسية هو حتطي  إبرز ما سعى ألعل 
تيب الزمين ابلرت  اإللتزاميعتمد على التداعي احلر وعدم  خراجاإلاخر من  أسلوباجلدي الصنع وتفجري 

طبيعة تعامل  إىلابلعودة  "2الكامريا احملمولة احلاوية إستخدامضاءة خفيفة و إ اتدمع إستخدامو  لألحداث
غبة يف السري حنو والر ختالف يف املوضوع والتقنية، إفرزته الواقعية اجلديدة برغ  من أوما  خراجاإلمع نظ  

الشارع  جستدرا إو حماولة التحرر من خمتلف املستلزمات الصناعية الباهضة هبدف التصوير بتكلفة أقل 
 يعرضوا أنتاروا خإ، و ستوديوسينما األ"نظام على اث الواقعية، مناهضني حديف تقصي األاحلقيقة  ماكنواأل

 "3يةساسأصبح التصوير يف املواقع اخلارجية قاعدة أو ضاع حقيقية، داخل ابريس وما حوهلا. أو ه  يف أفالم
 إىلواللجوء  يوستوديفرضها األ الذياد املصور على الكامريا الطليقة للتخلص من القيود عتمبفضل اإل

  وفق السلوك العادي. مع حماولة التمثيل الذاتية، بينما كان على املمثل التعبري عن شخصيته ديكورات واقعية

 اإلضاءةتقنية  الزم الذييف سينما املوجة اجلديدة، جند التغيري املصاحب  الديكورومن مظاهر جتسيد 
احمليطة وبعض املصادر  اءةإلضهات ابستوديو املثالية لأل اإلضاءةستبدال إفت  "وتطوراهتا يف السينما الفرنسية 

 رة السينمائية.لصو امجالية  جتسيدويف  الديكورتقنية تشكيل يشكل دينامية التوازن يف ف "4ضافيةاإل

اقعية، اليت تفرتض هو طبيعة التأثر جبماليات الو ه أفالميف  فرنسوا تريفو أسلوبالزم  الذيولعل التأثري 
البصرية للسينما،  حتقيق اللغة ابألحرى أوتوظيف التقنية السينمائية لمثل األ سلوباأل ختاذإعلى املخرج 
طات املصاحبة قاملفرط لل ستخداماإل"حبيث  ،ضربة 044 هفيلم عرب جمسدا هذاجند  ذلكوكمثال على 

اللقطات  أو حالل الرتكييب، والنقالتواحملوية، واالقطات العلوية، والدوران البانورامي السريع للكامريا، واإل
 مساعدة  عواملفهي  "5خراجاإلعملية  إىلتباه إلنب اذالثابتة اليت تعمل كلها على ج اتطار واإلاملفاجأة، 

                                       
  . 231ص م.س، السينمائي: دروس خاصة من أفضل خمرجي العامل، تر: حمسن ويفي،  اإلخراج_ لوران تريار، حماضرات يف 1 
  . 869الفيل  السينمائي، م.س، ص أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _ 2 

3 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 119. 

4_ Ibid, p118. 
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لقطة "ه مثل أفالمة يف للتقنيات السينمائي فرنسوا تريفو إستخدامف .يف الفيل  الديكوريف تشخيص صورة 
مدى كان  أيضا يأالوسيط السينمائي توضح  إىلتباه إلنب اذالزووم والدوران البانورامي السريع، اليت جت

اخلفيفة والكامريا  اتدستغل خمرجوها محل املعإاليت  "1سينما احلقيقة أوتريفو مدينا لـ السينما املباشرة 
السينما  أسلوبى عل هادإعتمبينما  .اث تلقائيا ويف مواقع خارجية وبصورة واقعيةحداليدوية لتسجيل األ
 ،قنيات السينما التسجيليةه ترتبط يف حقيقتها بتأفالم لتنفيذكان دافعا   ،التصوير أماكناملباشرة وبتقنياهتا و 

الواقعية اجلديدة  المأف ذلكسبقتها يف  اليت الشعرية فرنسوا تريفوضمن خيارات  إذنت فيما أصبحاليت 
 (8 الصورة)أنظر  يطالية.اإل

: بقولهالصدد  ذاهه، بل يرى يف أفالمليهمل العامل التقين يف  سوا تريفونفر املنطلق، مل يكن  هذامن 
 "2السينما الفرنسية: جيب تصوير شيء آخر، بروح مغايرة ومناهج أخرى ذزمة وحدها هي اليت ستنقاأل"

ستغناء اإل مبادئ الواقعية اليت تتطلب إستخدامللفيل ، ومراعاة اد على اجلانب التقين عتممع ضرورة اإل
وكتاب احلوار، حىت يقوده  شغفه  للعمل  اإلضاءةات اجملسدة وأجهزة الديكور هات و ستوديو على األ

 .حرتامه  للواقعإوصدقه  و 

مع  ابلعالقته يف السينما بنظرايت تعىن جون لوك غودارجتريبية رتبطت إ، فرنسوا تريفوعلى غرار 
بينما تتعمق السينمائية،  ساليبتتعدد وتتنوع فيها األو يتميز حبثه الدائ  يف خلق صلة مجالية ابلواقع  املتفرج،

ية اليت يستلهما راجخاإلاملبادئ  إحدىكثر عمقا من سابقيه، وهي أصلته يف تعامله الفين ابلواقع بشكل 
 تبيان كيف نتاج الواقع، بل يفإ إعادةلواقعية ال تتخلص يف ا" أنيرى  الذي، برخيتاملخرج املسرحي من 

 سيدها عرب كل هام اليت يت  حتقيقها وجتييف حماولته ملخاطبة وعي املتلقي عرب قطع اإل "3واقعيا شياءهي األ
تعريف حبدود الواقعية فهو حياول ال ،العناصر املكملة لهوخمتلف  الديكورما له تقين وفين مجايل يف الفيل  ك

ل أو إن "قوله: يف ده وهو ما يؤكمبعىن حتقيق حوارية بني املخرج مع املتفرج،  الذهينلرتكيز على الواقع اب

                                       
  . 223-222صم.س،  ، تر: حممد هامش عبد السالم،-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، _ 1
  .113ص  ،2111املدارس اجلمالية الكربى يف السينما العاملية، تر: مي التلمساين، د.ط، املشروع القومي للرتمجة، القاهرة،  جي آنبال،_  2
 لف طريقة ن تقلل من واقعية الفيل  أبأمدعيا أبهنا ميكن  ستوديويتجنب مناظر األ الذي_ من املخرجني املعاصرين هنالك جان لوك غودار

  . 312لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص صغرية. أنظر: 
  . 42، ص2113، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1_ قيس زبيدي، يف الثقافة السينمائية، ط3
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مبا هو أمام الكامريا أكثر من الكامريا نفسها، أن  هتماماملوهبة اليوم، يف السينما، قوم على اإل أشكال
عندما فاملشاهد  ."1؟’كيف‘جابة عن السؤال اإل ذلكلكي نتمكن بعد  ‘؟اذامل‘ال على السؤال أو جنيب 

واقع اليت تقود، فالفيل  مل يضع حدودا بني ال ماذاىل إيرى  إمناو يستغرق فيها  أنيرى لعبة ال جيوز له 
غلة الشخصية الرئيسية وهي منش" أنعلى خلق الواقع من جديد، انهيك  إعادةتشخصه الكامريا وبني 

  على سخرية ليينطوي الف وكذلكانس حقيقيني ال يعلمون بوجود الكامريا، أتؤدي وسط  إمنادورها  داءأب
 هناية مشهد موت البطل يف أن السينما السائدة يف التمثيل والتكوين واحلبكات، و أساليبعميقة من 

املمثل يكفل لنجاح  أداءف ،"2مام الكامريا وهو ميوتأستعراضيا ساخرا من عمل املمثل احملرتف إل  كان يف
بادئ الواقعية عطاء مجالية للصورة اليت بدورها حتقق مإالسينمائي و  الديكور منظومةنسق الفيل  ويف تشكيل 

 (9 الصورةأنظر )بنسبة للمتفرج. 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
  . 113_ جي آنبال، املدارس اجلمالية الكربى يف السينما العاملية، تر: مي التلمساين، م.س، ص1
 .112، ص 2111، دمشقاملؤسسة العامة للسينما، -نطق السينما التجريبية، منشورات وزارة الثقافة_ ابن جبار خلف، م 2
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للمخرج جون  À bout de souffle على آخر نفسلقطات من فيل   أحد 8متثل الصورة رق  
لوك غودار، ويتبني من هذا املشهد عن وجود داللة توضيحية لطبيعة تصوير املستوحات من الشارع ويف 

سية للديكور اجلواب التأسي حدحقية الصورة يف الوصف الدقيق ألأمواقع خارجية منه، بغرض توضيح عن 
 Raoulاترد . تصوير روول كو حوارية بني املخرج  واملتفرجالسينمائي، وهو ما يعطي دينامية التواصل و 

Coutard،  1241جون لوك غودار سنة  إخراجسيناريو و.  

Viewing Log: January 2013, voir : www.andrewsidea.wordpress.com. 
 

حىت  حركة الكامريا املوضوعية اليت تتابع املمثل أنطوان املراهقضربة لفرنسوا تريفو،  311من فيل   9متثل الصورة رق  
وصوله شاطئ البحر، فتبدو شاعرية للغاية بسبب طول اللقطات، ومن جانب آخر فإن الرتكيز على عامل الواقعية 

،   DecaeHenriيف الفيل  يزيد من مجالية الديكور الطبيعي املوظف بفضل تقنية الكامريا. الفيل  من تصوير 
 .1818فرنسوا تريفو سنة  إخراجسيناريو و  Bernard Evein تصمي  ديكور لـ

_Robert Ingram et Paul Duncan, François Truffaut : film author 1932-1984, 

edition Taschen, English,2004. P44. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Coutard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Coutard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Coutard
http://www.andrewsidea.wordpress.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Decae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Evein
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AIngram%2C+Robert%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AIngram%2C+Robert%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ADuncan%2C+Paul.&qt=hot_author


 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

148 

 

ر يف ظالدقة النو يف صدق الصورة  غودارجون لوك ية عند خراجاإلالرؤية  أمهيةتكمن  ،يف حني
وال  لفيل ،يف اة احلالة الواقعي وصفلمستخلصاهتا وطبيعة توظيفها بفضل ما تقدم الكامريا من مجاليات 

 زوليينابولو بيار اب امساهأخرى حسب ما أتقدم الكامريا ببساطة رؤية الشخصية وعاملها، بل تفرض رؤية 

Pier Paolo pasolini "تدعي  أنالصورة  إبمكان من خالل السينما ،"1غري مباشرة حرة ذاتية
السينمائية،   يف الصورةذايتاملوضوعي وال يتجاوز مغايرمر يتعلق بشيء األ هذاو ، ذاتيةال أواملوضوعية 
 إحساس-رتباط املتبادل بني صورةاإل"ية من خالل خراجاإل غودار فلسفة رتباط يفاإل هذاويتحقق 
 ذاتمسألة السينما  تأصبحو  ،"2حساساإل -يغري الصورة conscience cameraكامريا -وشعور

 . دورها يف السينما املوجة اجلديدة إبرازو التعريف ابلكامريا و خصوصية كبري 

نه ليس أمع  techniciste التقنوي" للشكل أتسيسامبثابة  خراجاإليف  غودارومنه، تعترب شاعرية 
والدة  ألحرىاباملادية، وهي مفعمة ابحلياة. ومتثل  حريتهاة درجة من أيمل تفتقد  أهناغري  []..قل شاعرية أ

بغرض اء جه أفالماملفارقة يف لعنصر  غودار إستخدامف ية،خراجاإله أعماليف  "3جديد نثروبولوجيأ منوذج
الواقع وغري مغيب  منتجا يف متفرجهيف جعل "التأكيد الطابع التغرييب يف املكان والزمان واحلدث، راغبا 

، كرهذ أتسيسا ملا ورد و بنائها وأتويلها. إعادةو فيتطلب منه تفهمها  "4مامه من صور فلميةأعما يدور 
ية، وهو اجخر اإلضمن رؤيته  الديكورالسيما وجود  غودار أفالمعن وجود داللة معرفية يف  يرى البحث

اليت ينفرد  اءشيلألكل وسط منحاز   أنمبا "الصدد بقوله:  هذايف  كراكاو  سيغفريدما يؤكد عليه املنظر 
 أكثريف  ن السينما يف تصوران حتيا ابلرغبة يف تصوير احلياة املادية العابرة، احلياةإال يصاهلا، ف إبمكانياهتا

ستخالصه من إميكن  اوهو م "5طباعات السريعةإلنوا اءات العفوية،ميا زواال، حشود الشوارع، اإلأشكاهل
 يف السينما الفرنسية. غودارجتريبية 

                                       
  .114ص م.س،و فلسفة الصورة، تر: حسن عودة، أاحلركة -لوز، الصورةو _ جيل د1

  2_ م.ن، ن.ص .
  3_ م.ن، ص 119 .

  . 44ص م.س،، -دراسة يف مجاليات السينما–الصورة السينمائية  جاذبية_ مهدي عقيل يوسف، 4
 . 49صم.ن، _ 5
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 حماولة  تريفو خرجلمليعطي هو ما يف السينما،  غودارمغايرة عن جتريبية  فرنسوا تريفوحداثة جاءت 
ه كأهنا عروض أفالم"ترب تعل ستمرار،إبتقدمي للمتفرج ما خيتلف عن توقعاته بغرض حمافظ على مفاجأهت  

 أوىل الريف إني معه يصطحب املتفرج أنالسريك تض  حتويالت عديدة وتبهر متفرجني ويفضل يف النهاية 
ا م هو مالمح الطبيعة وواقعيتها، الكشف عنبغرض  "1حبر أومنظر يوحي ابلرضا والطمأنينة، جليد  أي

وجة اجلديدة ه واليت لعبت دورا هاما يف بلوغ سينما املأفالماملستعمل يف  الديكوريؤسس على تبيان مالمح 
 الفرنسية ذروهتا العاملية.

مجالية  طرأال مينعهما من البحث على  هذا، فيخراجاإلو ختلفت توجهاهتما يف اجملال الفكري إمهما 
ديولوجي يف ياإل ، فسياقوالكشف عن مالمح جتسيد واقعية الصورة السينمائية وفنية يف اجلانب التقين

وتداعياته يف سينما  ستوديومل يكن ليتأكد لوال ضرورة اللجوء اىل حتطي  نظام األ روبريتو روسوليين أفالم
 غودارو ريفوت أعمالية مغايرة جسدهتا إخراجفاقا مباشرة للبحث عن نظ  أيفتح  هذاالواقعية اجلديدة، 

روبولوجي يف ثألنديولوجي واملفهوم ايالبناء اإل أساسيوظف على  الديكوركان   ذاإوعليه،  الفرنسيني.
 تكدأخرى أجتاهات إبوجود تيارات و  ذلكىل مىت يت  حتقيق فإ ،روبريتو روسوليينو جون رونوارالسينما 
اخلروج عن و  حقية توظيف الصورة الفوتوغرافية وأمهلت اجلانب الفين واجلمايل للديكور السينمائيأعلى 

هل احلقيقة؟ و  ، وعالقته املتبادلة مععن عالقة الفيل  الواثئقي التسجيلي ابلواقع ماذاو  ؟ستوديونظام األ
ثنوجرافية إات الواقعية هي واقعية الديكور  أي ماكنواقعية األ "نؤسس على الفرضية القائلة أن  أنميكن 

 .؟"2نسبة اىل عل  خصائص الشعوب

 

 

 

 

                                       
  .92ص م.س، ، -دراسة يف مجاليات السينما–الصورة السينمائية  جاذبيةمهدي عقيل يوسف، _  1
  . 34، صم.س_ جي آنبال، املدارس اجلمالية الكربى يف السينما العاملية، تر: مي التلمساين،  2
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 م الواثئقي. ثنوغرافية واملمارسات امليدانية يف الفيلبني التقاليد اإل الديكورفن  املبحث الثاين:_ 2

السينمائي   الديكورة تقنيالبعد اجلمايل والفين لها إبراز خالل من عملية تشكيل الصورة الواثئقية أتيت 
كشف ينما يبجعل الصورة وثيقة صلة ذات مستوى فكرى ومجايل، يفلتشكيل العرض السينمائي،  أساسك

 ،موضوع الواقع منب قرتاعن طريق اإل ن بىن متعددة يف الواقع واحلقيقةع ساسالفوتوغرايف ابألالتصوير 
تشري الواقعية ل عن موضوعات غري مباشرة.بداللة فكرية مجالية خالصة عن طريق الكشف  هوالتأكيد مالحم

فاجلانب رة السينماتوغرافية. للصو  تنيومعاجل فالمىل طريقتني خمتلفتني يف صناعة األإيف السينما الواثئقية 
نقطة  أخذفت ،ثاينفيل  للوقع ومصداقية الشخصيات واألحداث، أما اجلانب الالىل مماثلة إيشري  ،لو األ
  اآللية للكامريا على نسخ الواقع.قها من القدرة نطالإ

 الواقعي يف الفيلم الواثئقي التسجيلي عند روبرت فالهريت. الديكور_ 1_2

خاصة للمادة  يا حقيقيا يقرتح رؤيةإبداعن الفيل  الواثئقي التسجيلي بوصفه عمال أ ابلذكرجدير 
عليها خنبة من  يؤسسالواثئقية تتأتى من وسائل ومعاجلات سينمائية ومجالية خالصة، هي الفكرة اليت 

ثنوغرايف من بحث اإللصيته  يف اجملال السينمائي الواثئقي والغوص يف ا ذاقن الذيالباحثني واملخرجيني 
يؤسس  يالذمجلة من املعارف والبحوث  عن طريقية، نساناإلجل الكشف عن جوانب املعرفية للحياة أ

يعد  الذيRobert  Flaherty  فالهريتروبرت  مريكيالطبيعي األ يالرومانتيك جتاهاإل صاحبعليها 
 ."1صلية لألحداثاملواقع األ ه كلها يفأفالمجتاه الرومانسي، حيث كان يقوم بتصوير مشاهد رائد اإل"

عتمد ت يتالئقية من خالل مادته الواث فالهريت دللفيل  الواثئقي التسجلي عنيتحدد البعد املوضوعي 
ية لتقاط املباشر للواقع بواسطة الكامريا واملادة الفوتوغرافابإل"مصدر الصورة على الواقع احلي املباشر 

 الذي اننسعملية التصوير ال تت  من دون تدخل اإل أن أياحلساسة هو واقع موضوعي بصفة مطلقة، 

                                       
 روبرت فالهريت _Robert   Flaherty  (1993/1221 :) خمرج سينمائي أمريكي، كان حبثه مقتصرا يف البحث عن اإلنسان وعالقته

 . أنظر:1231، بريطانيا الصناعية 1224-1223، مواان 1221ابلطبيعة. من أعماله: اننوك رجل الشمال 
 _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 111 . 

  .91، ص2112، دمشقفكار للدراسات والنشر، أ، دار 1، ط-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع 1



 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

151 

 

 كفاءةعن    يعتمدإنساينعملية التصوير هي فعل  أن هذا السياقمعتربا يف ، "1العملية ويوجهها هذهيديره 
جل أواثئقي من  فيل كفيلتقط واثئق من الواقع ويقدمها   ،صانع العمل على حتقيق الواقعية يف الفيل  وجرأة

 ياة وتشخيصها.منح مصداقية الفكرة وكوسيلة مادية مقنعة هبدف الكشف عن جوانب احل

 ملادة التوثيقيةاب األخذ إمناو ه فحسب أفالممنصبا على حتقيق الواقعية يف  فالهريتمل يكن فكر 
 الذات إبسباغ" الهريتفالرومنيتيكي الطبيعي يف سينما  أووهو ما يتطلبه االجتاه الرومانسي  ،وتفسريها

في مغزى رفيع وه  على تض أبهنايف العمل الفين وتتميز الرومانسية  تفعاالإلناعبري عن تعلى املوضوع وال
حبيث ختلق  "2شياءألا ذهمظهر خمتلف ومبهر هل وإعطاءية نساناليومية املعتادة واملؤلوفة يف احلياة اإل شياءاأل

 فالهريتما لرومانسية يف سيناملشكلة لعناصر  بينما تكونطفيا لدى املشاهد، احساسا عإمشاهد الفيل  
 واقعية. اثأحدىل التأمل يف عناصرها وما يدور هبا من إانبعة من الطبيعة مبا حييل 

ى وقو  نسانتناول الصراع بني اإلاليت ت فالماألأه  من  1811سنة  الشمالرجل اننوك ل  ييعد فو 
ويف على حقيقته، واقع ال تشخيص ىلإاليت هتدف  الطبيعية رومانتيكيةالحرى تبيان مالمح أو ابألالطبيعة 

كتشاف إ نأمو. يسكيبدا على اخلصوص يف عمل فيل  عن اإلأمل أكن قد فكرت ": فالهريتهذا يقول 
يلي نين سافرت لعمل فيل  تسجأرت شعوري وشجعين، ومع أاث وأخالقياهت هلها أت اداالبالد وع هذه

كل   خراجإلستعداد إين على إاحلالة  هذهفقد عدت بفيل  اننوك رجل الشمال. يف  [].. عالنللدعاية واإل
ي الرومانس الفكرجتسيد  أمهيةابلنظر اىل  "3كتشاف بلد ما واحلياة اخلاصة لسكانهإفيل  ميكنين من وسيلة 

 أو فرادلوك األىل النظر اىل السإنثروبولوجي ابلدعوة األالعامل يتطلب دراسة  هذان إف ،فالهريت أعماليف 
بفضل ما ميكن و  ،لوكالس هذااليت حتك   والقواعديف السياق العام للقي  و اجلماعات يف الثقافات املختلفة 

 األخذىل إ"ة بعاد واثئقية مرتبطة ابلواقع والدعو أكحد سواءا يف تكوين صورة حتمل   االكامري  آلةتقوم به  أن
ختالف بني جه التشابه واإلأو ىل إحرتامها، وحماولة دراستها وتفهمها والوصول إ، و بضرورة تنوع الشعوب

افة، والتعرف على ك  فرادية وتفسري سلوك األنسانفضل للطبيعة اإلأيساعد على فه   الذيمر الثقافات، األ

                                       
 . 34ص م.س، ،-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع _ 1
  . 22_ عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص 2
  . 91، م.س، ص-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع 3
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بحث طريق الالفكرية عن بعاده أ فالهريتيستمد بينما  ،"1يف احلاضر واملستقبل جتماعيةاحلياة اإل أمناط
 يةإنسانانب على جو  وينطيل ،ية عن طريق فن السينمانسانجوانب احلياة اإل للكشفة ادأك ثنوغرايفاإل

بني الصور للثقافات السائدة أو الىت ىف سبيلها إىل التالشي، حبيث تمن هتدف إىل احلفاظ على العديد 
مينح القيمة  أناملخرج  يستطيع وعليه، .عن طريق الفيل  الواثئقي التسجيلي خصوصيتها أو جوهر عامليتها

ن املخرج إدوات السرد اليت تض  الشخصيات واحلبكة وشكل القصة، فأ"ملشروع الفيل  من خالل  مهيةواأل
ر ابملتعة ضفاء قراءة مركبة اىل معىن النص. فنحن نشعإ أجلاجليد يستخدم مقاربة تعتمد على التباين من 

ص املمثلني وقراءات الن أداءو تنسيق املعطيات البصرية مع  "2اليت نزيد من عمق القصة ابملفاجآتوالسرور 
ل  يله سياقات الفمديب وجتسيده عكس ما حتالسيناريو األ مبادئيرتكز على  ن كان الفيل  الواثئقي الإ –

 ذاإعليه، و ستحداث املعاين الضمنية قادرة على زايدة عمق جتربة الفيل  اليت يعيشها املشاهد. إل -الروائي
يؤكد على  هذا. فهل هوتعريف يف تبيان مالمح الفيل  الواثئقي التسجيليكفيل ثربولوجي  ألنالعامل ا كان

ن تكمن واقعيته السينمائي؟ وأي الديكورتقنية  ومنه فالهريتروبرت  أفالميف  اجلانب الفينوجود ضرورة 
 .التوظيف؟ من

عليها كل  ؤوليالفوتوغرايف للفيل  السينمائي، وهي النظرة اليت  ساسعلى األ روبرت فالهريتيؤكد  
ل تصوير هو يف ك"ن أريى فوتفسريها،  وإنتاجهااث حدالتسجيلي لتقصي األ الواثئقيجانب من الفل  

ات، يف ظروف هستوديو خارج األ الواثئقية خاصة تعرب )كقاعد عامة( فالمطريقه للمغامرة، فتصوير األ
كتشاف من ور واإل ختبارات العبإمانسي يتيح و موضوع ر تصوير الحيان، فلعمل الصعبة يف بعض األاة و حيا

 ليست أتملية على وجه التحديد فالهريتفسينما  ."3يرس  شيئا من قوهتا ومجاهلا أنحيث الفيل ، من شأنه 
  اث املعروضة.حدالرؤية اهلادفة والتحقيق والتفسري يف األ ضبطفهي تعمل على 

ية عن الفيل  الروائي لستقالبينما يؤكد الفيل  الواثئقي التسجيلي على عدة جوانب تقنية تتيح له اإل
 تعد ديكورات النحو مل هذاعلى و  ،للديكورات الطبيعية احملرتمةابلغة  أمهيةيعطي فروبرت فالهريت "

                                       
  . 124نثروبولوجيا، م.س، ص_ حسن فهي ، قصة األ 1
  92، ص2113، دمشق، -املؤسسة العامة للسينما -_ كني دانسيجر، فكرة املخرج، تر: حممد عالم خضر، د.ط، منشورات وزارة الثقافة 2

3  _ Jean louis comolli, L’homme essentiel, Man of Aran de Robert  flaherty, revue image 

documentaire, n20, 1er trimestre, paris, 1995, p53. 
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شيد، والراوي امل الديكوريل، و و فالفيل  الواثئقي يف جوهره يلغي السيناريو األ "1ذلكبديال ل ستوديواأل
دث وتشخيص ستقرارية احلإالطبيعي يضمن  الديكور أن فالهريتيرى و تشكيل التاريخ من جديد،  إعادةو 

احلقيقة  طريق فرضعن زلية جي ملختلف احلضارات األبولو ثرو ألنكتشاف عامل اإو  جتماعيةاحلالة اإل
 .املستوحاة من الطبيعة الرومانسية 

ظف يو  الذي ذلكاهلادف هو  السينمائي الفين سلوباأل أن أندري بزانيرى  ،ساساأل هذاعلى 
 فالهريتروبرت ل  يقول عن في ذلكستكشاف معامل الطبيعة ومناظرها، ويف والبعد البؤري إل اللقطة الطويلة

شيء ال يتخيل يظهر لنا منظر الشهري لصيد الفقمة يف فيل  اننوك الشمال الصياد ": الشمالرجل اننوك 
حلادثة ما يف حني  دة املكانيةـببساطة مسالة احرتام للوح إنهواحلفرة وحيوان الفقمة مجيعا يف نفس اللقطة. 

يوظف اللقطة الطويلة والبعد البؤري بينما  ،"2ىل شيء متخيلإجتزئتها كان سيغريها من شيء حقيقي 
قطة الطويلة يف لالوتؤكد ، نساينكتشاف الدافع والكشف الغموض يف السلوك اإلالفرصة إل  إاتحةرض غب

يعة الكاملة بالط نرى أنتيح لنا البعد البؤري ي السياقحرتام لزمان احلادثة، ويف نفس مبدأ اإلعلى نظر  
 (8 الصورةانظر ) فقمة.اليت جيرى فيها صيد حيوان ال

 

 

 

 

 

 

                                       
1 _ Guy Gauthier, Géographie sentimentale du documentaire: L'esprit des lieux, Edition 

L’harmattan, paris, 2010, p17. 

-24، ص1292_ آالن كاسبيار، التذوق السينمائي، تر: وداد عبد هللا، د.ط، منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  2
29 .  
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ينمائي، الس فن الديكوروجود العامل الرومانتيكي الطبيعي يف تصوير  8الصورة  وضحت
 .1811روبرت فالهريت سنة  إخراجو  الفيل  من تصوير 

Voir le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanouk_Esquimau 
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رب يف السينما فهو يعت ئه،اأدو جبود املمثل  إالوتشكيله  الديكوريكتمل  أن، ال ميكن ذلكعالوة على 
اث خالل عرض حدفين، وتقدم تشويقا وحمركا لسري األ سلوبأبتعبريية اليت تعكس الواقع  داةأالتسجيلية 

يد على ظواهر وجدت وأع أوالظواهر املوجودة يف الواقع "، فهو يعتمد على الديكورىل جانب إالعمل 
اد بناها. اث املعحدة األحصلخرق  أيو صيغة تسجيلية صارمة ال حتتمل ذ أداءصل. وهو بناءها طبق األ

يف عمله، ويف  كل يومنه يصطدم هبا  أ إذحاسيس مألوفة عليه، و أواملمثل يف الفيل  التسجيلي يعايش 
طبيعة تعتمد و  "1يعيش فيه الذي، ذاتهالوسط صدقاء وهو عادة ميثل ظروف السكينة، يف الشارع ومع األ

 أنري الواقع ال تساه  السينما التسجيلية يف تفسف، داءعلى الواقع ويف حتقيق املمثل واقعية األالتمثيل 
جل الشمال للمخرج اننوك ر "يف فيل    ذلكيتجلى لوضوح الرؤية للمتلقي، يكتفي بعرضه حىت تكتمل 

ن جعل شخصيات الفيل ، وه  صيادون حقيقيون يتصنعون احلقيقة، فقد منعه  م إنهمريكي فالهريت، فاأل
ات ستخدامإالبنادق يف الصيد الفقمات، وجعله  يستتخدمون اخلطافات اليت كانوا قد تركوا  إستخدام

ن خالل ويف تشكيل عنصر الدراما م هبدف خلق احلقيقة املرتتبة عن واقعية التصوير "2مدة طويلة منذ
 يف مواجهة الطبيعة. نسانعن صورة اإلالكشف 

لتمس إاحلد، بل  ذاه إىل روبرت فالهريتاملخرج  أفالمجي يف و ثروبولألنيقتصر توظيف العامل ا مل
يف املالبس يف وهو توظ والتقاليد اليت تتميز هبا املنطقة، اتدالعاية من خالل نسانجانبا من ثقافات اإل

ومن املؤكد "صورة واضحة للديكور الطبيعي  منحالفيل  السينمائي بوصفها احلامل لشخصية املمثل ويف 
 ثروبولوجي حيث عمل على حمو ما هو غريبألناان مبيوله الرومانسية وحماولة القاء ادفالهريت كان م أن

اظه حتفإيف مهام املخرج  يتبنيوهنا  ."3تستخدم وقتهاسكيمو يرتدون الثياب التقليدية اليت تكن يوجعل اإل
 أنرة الفنان اخلالقة تستطيع قد"، ومنه ما يؤكد عليه  بقوله: السينمائيةيف تشكيل الصورة الواقع  مهيةأب

  يتقيد أنفينبغي للمخرج  ،"4التمثيل أوتنشط فحسب، حيثما ال يتوافق معا، حقيقة الواقع وجمال التصوير 

                                       
  1_ ينظر: أمين عبد احللي  النصار، إعداد الربامج الواثئقية، د.ط، دار املناهج للنشر والتوزيع، عَمان، األردن، 2114، ص21 .

  . 31-31م.س، ص، -دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –لسلوم، سينما الواقع كاظ  مرشد ا_  2
املركز القومي ، 1( السينما الصامتة، تر: جماهد عبد املنع  جماهد، طول_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد األ 3

  .413ص ، 2111للرتمجة، القاهرة، 
  . 21-32م.س، ص  يوسف، جاذبية الصورة السينمائية،عقيل مهدي _  4
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 .وابقي العناصر املكملة له يكورالداحلقيقي نفسه حىت يكتمل التوافق بني جتسيد تقنية  ابلواقععند متثيله 

يف التصوير  متثيل إعادةكان مقتصرا على عملية   فالهريتعمل ستنتاج مفاده أن خنلص إب ،من هنا
بناء صورة  ةإعادالطريقة يف عملية  هذه فأضحت، مشال رجل اننوكفيل  ما تضمنه  هذاي خراجاإلعمله 

ت الىت طالت اداتقنإلية، وكرد فعل على اخراجاإلاملصداقية يف التعامل مع الواقع خالل رؤيته  واثئقية متتلك
يجيب لالتسجيلية،  هأفالممن خالل التالعب مبوضوعاته وشخصياته يف خمتلف  روبرت فالهريت أسلوب

بنسبة  أمهيةيف غاية وهي دالالت  ،"1يشوه شيئا لكي ميسك بروحه احلقيقيةعلى املرء أحياان أن " قوله:يف 
غري  أوة تسجيل وتوثيق العناصر الروحي منالتسجيلية  فالماأل إمكانية مع ملمارسة السينما التسجيلية

 امللموسة واجملسدة للحياة بطابع مادي واملرئي.

كتشاف ظاهر اإل م ستحضارإل روبرت فالهريتعند  التسجيلية السينما الواثئقيةتت أالشكل  ذاوهب
رق املعاجلة والتعبري وتبقى ط ،نسانلإل ثروبولوجيألنالفين واجلمايل جلوانب احلياة اليومية عن طريق العامل ا

الولوج اىل  من مثو  الواقع هو جوهر العمل الواثئقي، أن ذلكعن الواقع حمل جدل يف السينما التسجيلية 
ن أ إال .ضافات وبدون وسائل تعبريية ال حتتاج اىل الكثري من الفنإنقل الواقع كما هو يف احلقيقة بدون 

اجلة والتعبري عن فضل الطرق للمعللبحث دائما عن األ نييدفع املخرج السينما الواثئقية التسجيليةتطور 
عي وخمتلف الطبي الديكورتقنية  إستخدامىل إوالولوج  ستوديواخلروج عن نظام األىل إ إضافة ،فكاراأل

جون ة عند يخراجاإلالرؤية جسدهتا  معينة يةإخراجوفنية و  ضمن رؤية فكرية هذا العناصر املشكلة له،
 .جريرسون

 

 

 

 

                                       
 .232صم.س، ، 2جالسينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، _ ابري كيث جرانت، موسوعة  1



 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

157 

 

 عند جون جريرسون. الديكورالفيلم التسجيلي السياسي وواقعية _ 2_2

بعد احلرب  روايو أالطبيعة السياسية سريهتا يف  ذيالواثئقي التسجيلي  الفيل ن واصلت صناعة أ ذمن
خبارية إ أفالم اجإبنت فالممجلة من التغيريات الفكرية اليت الزمت فرتة صناعة األ، جاءت ىلو العاملية األ
لف الصراعات تخمديولوجية اجملتمع من تطورات سياسية وفكرية و إيلية أتكد على أو كصناعة   وإعالمية

 العرقية يف العامل.

، 1222 اجملرفونيل  بسيط يف فيف شكل  ،جنلرتا إالفيل  التسجيلي اجلديد يف "وعلى حنو مغاير، ظهر 
دقيقة عن عملية الصيد. يركز على سفينة صيد تبحر  29جون جريرسون، فيل  تسجيلي صامت يف  إخراج

هبدف الكشف  "1للسوق إلعادتهن جيدبون الشباك ويضعون السمك يف الرباميل  الذيلصيد الرجنة والناس 
التجديد  إمكانيةدى وم ،قتصادي حينهاالفيل  الربيطاين يف بلوغ تشخيص العامل السياسي واإل أمهيةعن 
جون لواثئقية عند عادة الصناعة ا ظهر يف الثالثينات وما بعدها بنسبة للفيل  الواثئقي التسجيلي. الذي

ة ختدم اد حلول فكريإجيىل إوضوعات هتدف مىل إ فرتة الثالثيناتيف  hn GriersonJo جريرسون
 جتماعيةالتعامل مع املوضوعات اإل يفقتصادي والسياسي، وكان السباق اجملتمع خالل فرتة الركود اإل

واملعاانة  ستغاللإلابيف التعبري عن حقيقة تتجاوز املسائل اخلاصة "ىل البحث إاليت تسعى التسجيلية 
ميزج السرد  أنتطاع سإ إنهىل هامش فيلمه، فإن قاموا ابلعمل الفعلي الذي نه تنحى الناسأقتصادية، ورغ  اإل

 ادةإعدون  أووهي احلقيقة اليت سعى اىل حتقيقها دون زيف  ،"2تاج جبماليات حديثةإلناملعتاد لعملية ا
 رومانسية.  كثراأل روبرت فالهريتالطريقة نقيض لرؤية  هذهعتبار ، إبمن جديدمتثيل التصوير 

سينمائي للدعاية السياسية بفضل قدرة الوسيط ال داةأ جون جريرسونتعترب السينما التسجيلية عند 
 جريرسونون جالسينما يف نظر بوجود مفهوم جديد املبدأ  هذايؤسس فعلى الوصول اىل اجلمهور وتعليمه، 

كفن.   اليهإينظر  أنوية و اثن أكثروالسياسة، ومكانتها يف اجملتمع هو  دولوجياياإليف خدمة  ،داةأ"بوصفه 

                                       
  .423م.س، ص ،جماهد عبد املنع  جماهدتر:  ،الصامتة( السينما األولجيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد ا_ 1
 _ جون جريرسونJohn Grierson (1929/1242 منتج وخمرج :)أنظر:جنليزي. إ 

_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p80. 
  2_ م.ن، ص 423 .
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يس عمال فنيا ولكن ، والفيل  للإلنتاجاجلماعية  داةأولكن  ،الذاتليست وسيلة للتعبري عن  فإهناوابلتايل، 
  جتاه الواقعي.ديولوجية خدمة لإلإي أفكاروما حتمله من  إجتماعية أمهية ذات "1جلة للموضوعهو معا

مام الفنان التسجيلي أفاقا جديدة آ جريرسونجون عند  الفيلم الواثئقي التسجيليتعريف  يفتح
 Paulبول رواثاملخرج يعرج الصدد  هذاا أتثريا، ويف أكثر جل الكشف عن الواقع وبشكل فين أمن 

Rotha يظهر الذير العص ذلكالسياسية  جتماعيةجتاه يف السينما يعكس اخلصائص اإلإكل ": يف قوله 
نوع قتصادية القائمة، واملنهج التسجيلي كنعاكس الظروف اإلإىل إاخلصائص بدورها ترجع  هذهفيه، و 

 هأشكالو ه هدافأالتفكري الفلسفي خمتلف متاما يف  أوجتماعي شرطة وكمحاولة لفه  احلس اإلمتميز من األ
متطلبات لعدة نتيجة  ملموسةهي حقيقة مادية ف ،"2عن دوافع التسلية املوجودة يف الشطة الروائية

واقعية تستطيع ه، وعلي الفلي  الواثئقي التسجيلي.مكامن لسياسية والفكرية اليت حيملها وا جتماعيةاإل
ملبدأ الواقعية  ساسالواقع هو األ أن رعتباىل املتلقي إبإكبرية   أبمانةسجل صورة الواقع وتقدمه ت أنالسينما 

ن الفنية الصورة السينمائية ال خيلو م منظومةالتشكيل يف  ألنيف السينما عموما والواثئقية خصوصا، و 
 الديكوروظيف املتمثل يف تىل توظيف العمل التقين إ جون جريرسونبعادها اجلمالية، يتجه أمبختلف 

اقعي يف خيدمه االجتاه الو  الذيستغالل عامل املكان إيضمن جناح الفيل  والعمل على  الذيالسينمائي 
 بداعن اإلإ": يف هذا يقولو ، ومن مث تفسريها على حقيقتها شياءمشيدا بطبيعة تصوير األ ،السينما الواثئقية

 أنفالبد  ،"3ياءشيكمن خلف األ الذياملغزى  إبرازبعينها بل يقصد به  شياءالفين ال يعين تصوير األ
 ماكنيت  التصوير يف األ أناثه، و حداىل املستقبل والتنبأ أب النفاذالسينمائي على القدرة على  يتوفر الفنان

عن مالحمه  الطبيعي والكشف الديكور شتغال علىاإلو  ستوديواحلقيقية والطبيعية بعيدا عن نظام األ

                                       
1  _Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, op.cit, p95.  

ليزي إلجنترمجة ملصطلح افهو حيمل لة التداخل يف املعىن بني مصطلحي الفيل  التسجيلي والفيل  الواثئقي أ_ال وجود ملسdocumentary 

film  الواثئقي  ل يكون الفرق بني الفي ال ذااطالق املصطلحني على مدلول واحد وهب مكانيةاجلوانب املشرتكة اليت تسمح إب فهي أحد
تعبري مسرح  تخدمإسمن  أول) أن  ذلك إىلضف وإبعتباره نوع سينمائي خالص فهو نوع مسرحي أيضا ،،يف تسمية املصطلح  والتسجيلي

اري مية حلقائق الواقع( . أنظر: إبداعالشكل أبنه معاجلة  هذاوصف الذي ،  j jerisonو تسجيلي هو الناقد جون جريرسون أواثئقي 
 . 161قصب، املعج  املسرحي، م.س، ص لياس وحنان ا

  2_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية-، م.س، ص49 .
  . 32م.س، ص أمين عبد احللي  النصار، إعداد الربامج الواثئقية،_  3
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ااي الصورة املتحركة واحدة من مز " ما يشكل، مبىل حد تقديرإيف عالقة تربط بني املخرج واملصور وتشكيالته 
صوات الغري األ أالف، والبيئة احمليطة به عن طريق اةالطبيعي للحي الديكور إستخدامتكون قادرة على 

ميزات الفيل  الواثئقي  إحدىفهي  ،"1اجلانب احلقيقي من املشهد املصور إبراز، فتساه  يف مألوفة
قدر  أبقل نلكو  الواقعصياغة  إعادةيت   حياانأنه أيصور عناصر طبيعية على الرغ  من  الذيالتسجيلي 

 (11الصورةأنظر )ث واقعية. اأحدللحفاظ على واقعية ومصداقية ما يعرض من  هذاو  ،ممكن من التغيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 _ Théophile Pathé, Le cinéma, Edition Corréa et Cie, paris, 1942, p 57. 
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متثل أحد املشاهد التصويرية من فيل  اجملرفون، حيث قام جون جريرسون إبعتماد  11الصورة رق  
 على عامل التصوير اخلارجي بتوظيف ديكورات واقعية يف الفيل ، الفيل  من إخراج جون جريرسون

 .1222سنة 
Beatboxer Jason Singh to provide Scots silent film score. 

voir le site: http://www.bbc.com 
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فيتحدد ي، ىل كل ما هو واقعإابللجوء  جريرسون أفالمالسينمائي يف  الديكور أمهيةوعليه، تتمثل 
يت يعرضها ال والوقائعمبتكرة، جلعل املناظر  أساليبو عن طرق جديدة "الكشف  علىاملخرج بقدرة  هذا

 أومملة وجافة  اأهنيشعر  أنىل املتفرج العادي، دون إومثرية، وقادرة على توصيل املعلومات  جذابةتبدو 
ا الفلسفية يف طروحاهتأالعام للفيل  ولتكون الصورة السينمائية اليت ابتت  طارفيخدم اإل ،"1مفوضة عليه

 الذيجيلي ومعاجلة الفنية جديدة للفيل  الواثئقي التس ،تسابق الزمن يف الوصف اجلمايلمجاليات الفنون 
 .لدى املشاهد معينة ذهنيةصلية تساعد يف تكوين صورة أيقدم دورا هاما يف تقدميه معاجلة ملوضوعات 

بني رؤى  يةبداعكوسيط فين مؤسس للعملية اإلجند املمثل   ،ومن العناصر املكملة للديكور السينمائي
 جريرسونة اث التسجيلية املباشرة، فالواقعيحدكعامل يف تقصي األ  الكامريا آلةاملخرج وما حتمله سياقات 

 وإمناسب، من الطبيعة ح جمرد تقدمي الشخصيات املألوفة والشائعات واملوضوعات املستمدة"ليست هي 
اتركة اجملال  ،"2ن واحدآخرين يف شر اآلالبضا عن فردية البشر وتشاهبه  وتقارهب  مع أيهي تكشف 

 ون روشجيعرج املخرج  هذايساه  يف بلورة احلدث ومكان احلدث ، ويف  الذيتمثيل لا أسلوب ضبطل
ا لو طلبت مام يف البحث عن الصدق فيمىل األإنه ميكن السري خطوة جديدة ألقد قلت لنفسي ": يف قوله

عمل املخرج يساعد مما  "3يعيدوا بناء حياهت  اخلاصة بدال من دعوة املمثلني للتمثيل يف الفيل  أنمن الناس 
كل رتف يف الفيل  الواثئقي التسجيلي على التعبري عن نفسه وعن مشاعره اخلاصة باحملغري المع املمثل 

تعطي مجالية ل ،الفيل  اليت ختدم اإلضاءةىل جانب إ قطار املشكلة للديكور السينمائيأ أحدوهو  ،حرية
 .اثئقي التسجيليوسيكولوجي يف الفيل  الو  الطبيعية كعامل تقين فين اإلضاءةىل إستناد املعىن من خالل اإل

تاحة يف على مادة احلياة وعلى الظواهر واملواد امل ريرسونججون قية التسجيلية عن ئالسينما الواثرتتكز ل
بناء الواقع دون  ةإعادويف  الواقعي الديكوريبىن ويؤسس عليه  الذيمسات  إحدىهي ف ،والطبيعية الواقع

                                       
  1_ أمين عبد احللي  النصار، إعداد الربامج الواثئقية، م.س، ص32 .

الشاشة بكل تواضع  إىل، فهو نقل 1222و الغواصون سنة أثها فيل  اجملرفون أحداملزدوجة اليت  ضافة_ لقد حدد بول رواث بوضوح اإل
من السماء،  ن مسكة الرنكة يف طبقه  ليست شيئا يهبطأ وىلعمل صيادي الرنكة يف حبر الشمال.. حبيث يدرك املتفرجون، ورمبا للمرة األ

 تماعي.جإا طابع ذ ولاهلدف األ هذاخرون، فكان بل نتيجة لعمل جسدي يقوم به اانس آخرون، ونتيجة للشجاعة اليت يتحلى هبا هؤالء اآل
 .22براهي  العريس، م.س، ص إأنظر: هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: 

  2_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية-، م.س، ص91-42 .
  3_ أمين عبد احللي  النصار، إعداد الربامج الواثئقية،م.س، ص21 .
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 بوصفهية نسانمن نشاط فكري وكمرتكز فعلي خدمة للطبيعة اإل نسانبفضل ما يبديه اإل ،كتفاء بنسخهاإل 
 .تبىن عليه السينما الواثئقية اليتاحلدث الواقعي والفكرة 

ي السياسي ويف يلجيف الفيل  التسنوعيا عتبارا إال يعطي  نساناإل أنال ميكن اجلزم من هذا املنظور، 
ال وجود له  نساناإل أنمن يعترب  كهنا ،ولكن تبىن عليه واقعية الصورة السينمائية.جديد  مفهومصياغة 
يكون البطل و  ذلكينوب عن  نخيدم الواقع بل هناك م أن إبمكانهلوايته الفكرية والفنية وليس أو ضمن 

املخرج عند الز( ج-)الكينو أواليت اصطلح عليها بــ سينما العني  النظرايت دىإحوهي  ،احلقيقي الكامريا
 . زيقا فريتوفدالروسي 

 الواقعي عند دزيقا فريتوف. الديكور_ سينما العني وجتربة 3_2

زيقا دي عليها املخرج الروس دإعتمالواقعية اليت  اإلجتاهات أحد جالز(-)الكينو تعد سينما العني
ع احليايت طباعات عن الواقإلن تسجيل ايف هدفهايتمثل ، يةخراجاإليف رؤيته  vertov Dziga فريتوف

كامريا عني ال أن مبدأمن  ومنطلقا"جتماعي من خالل عني الكامريا وليس من خالل العني البشرية واإل
ة كما امليكانيكية كان يف نظره  خري ضمان للحقيق لةحساس يف اآلاإل عدامإن أنتفوق العني البشرية، و 

اثئقية التسجيلية لسينما الو اوتعترب ، نسانالكامريا هي البطل احلقيقي وليس اإل أنعتبار إب ،"1هي يف واقعها
 من مواجهة الواقع. نسانتصوره عني الكامريا حىت يتمكن اإل الذيصدقا ابلواقع  أكثر

مبستوى يفوق  مامكإبصار ما جيري إالقدرة على الرؤية وتعل  كيفية "ينبع مفهوم السينما العني من 
ما حيصل ،وهو على العكس من السينما الروائية التجارية اليت ال تطرح  أو ععملية الوصف املباشر للواق

ن ينتج ع الذيبهار إلنحينها عاجزا عن مواجهته من خالل ا نسانفتجعل اإل ،"2الواقع بشكله الصادق
 .العني نظرية السينما يف بلورة فريتوفاليت تفرزه السينما من خالل مبادئ اليت طورها  ،ابحلقيقة حساساإل

                                       
 _دزيقا فريتوف Dziga vertov (1924/1223 ،خمرج سينمائي روسي :) أتسس للخيال يف السينما،  إىلاجلوانب رفض كل

 أنظر:ات السينما الواثئقية . إجتاه أحدوصاحب نظرية )سينما العني ( وهو 
 _  Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, op.cit, p111. 

  1_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية-، م.س، ص92 .

  2_ م.ن، ص 93 .
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رب عنه يف ظل يع أنال ميكن الشكل الذي  ،ختلفه السينما للمشاهد الذيجتماعي اإل التأثري يعترب
قيقته من يف فه  الواقع على ح ذلككي يتسىن ل هذا، الوجود أشكالوحماربة  وجود التوه  العميق للواقع

 ندري بزانأ يف حني يؤكد املنظر السينمائي ،مجالية وظاهرةوصل  داةأخالل السينما الواثئقية بوصفها 
ملخرج اجيعل  هذا ،"1عن طريق عامل يطابق رغباتنا أبصارانن السينما حتل حمل إ"بقوله:  ذلكصحة  عن

د توظيفها والتعبري الفيل  وليس حسب طبيعة موضوعها اليت يري يتقيد ابلدالالت الفكرية بتحديد الوثيقة يف
ت تلك أخذلقد " :معرجا يف ذلك  Jean Mitry جون ميرتييقول  هذا، ويف عنها يف نطاق بنية الفيل 

، ذاهبابحلياة يف قلب احلياة نفسها، عائدة  واإلمساكالواقع كما هو،  لتقاطإاملدرسة على عاتقها مهمة 
ن عاما يار على هديها، كتتويج خلمسة وعشرييخوة لومية اليت سار اإلساسىل املبادئ األإىل، و للوهلة األ

 ."2من البحوث اجلمالية

ووسائل اجلمالية  لواقعامتكامل يتعامل مع  شكال فرتوف ادزيقط اجتاه سينما العني بتجربة ارتبإ يعترب 
 direct cinemaسينما املباشرة "صفة  متخذة ،ختطو حدوها يف تناول الواقع أناليت ميكن  والفنية

ين التعبريين على مسات خمتلفة، مع السينما املباشرة ذويؤكد كل من ه cinema veriteوسينما احلقيقة 
املواجهة.  أسلوبعلى  أكيدالتكيد على طرق املالحظة، بينما يعىن التعبري ابلنسبة لسينما احلقيقة أيكون الت

عتباره ما احلقيقة إبىل صانع فيل  سينإفائدة النظر  كثرممن األ إنهوقد ثبت بوجه عام يف التطبيق العملي، 
لتعديل اب واتسمإ فريتوف أفالمالواقع واحلقيقة يف كل من  أن ذلكويتضح من  ."3مشارا يف املالحظة

للتعبري عن  سينمائية مبهرة جبدود وضوابطمكانيات إتعطي ل ،بفضل ما خلفته سينما احلقيقة ضافةواإل
 الواقع.

ظريهتا يف السينما السوفياتية ال ختلو عن ن فالماألاحلقيقة يف  سينمان تناول موضوع أ البحثويرى 
مكامن توظيف  شف عنك، هنا جيب التأكيد على السياق النظري يف الوال الربيطانية الفرنسيةالسينما 

الباحث  يتقدمه ا تى هبا خنبة من الباحثني يف عامل السينمأ يتوال ،ومفهوميتها هاأهدافحتديد و سينما احلقيقة 

                                       
  . 32، ص1244، املطبعة العربية للنشرروبري الفون، السينما املعاصرة، تر: موسى بدوى، د.ط، جرامون و _  1
  . 22براهي  العريس، م.س، ص إ_ هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: 2
، املركز القومي للرتمجة، 1، تر: أمحد يوسف، طاملعاصرة_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثالث( السينما 3

  .  944-942ص  2111القاهرة، 
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تواجد سينما احلقيقة وضرورة  إمكانيةؤكد على ي الذيEdgar Morin  دغار مورانإجتماع اإلوعامل 
 يصبحاملعاجلة  ذهصالة احلياة كما هي معيشة يف الواقع، وهبأ يقتنص الفيل  التسجيلي"يث حب ،يف الواقع

لكي يعرض  املوضوع الفرصة وأيخذ ابلكامريا، إجتماعية خلق دراما صانع الفيل  مشاركا فعاال ويسه  يف
يعين  ذاهل ، وهو ما ميثل حالة هلا من قيمة ما مياثل قيمة صدق التحليل النفسي، و فيمام صانع الأحياته 
 خراجاإلمع ضرورة املشاركة الفعالة لصانع الفيل  يف  هذا "1كل ما هو خمتفي يظهر على السطح  أنبدقة 

الكامريا  آلةوجعل  ،زيقا فريتوفدسينما العني عند يف الجتاه الواقعي ليعد مبدأ مؤسسا  الذيالسينمائي 
التصوير املفاجئ  أوة املخفي الكامريا إستخدامىل إ"وثيقة الصلة ابلواقع املباشر يف تشخيص احلدث واللجوء 

 . "2الطويلة الدقيقة ملوضوع التصوير واملالحظات

يتحدى  فالملفيل  الواثئقي الراديكايل، وهو نوع من صنع األل"األب الشرعي  توفري زيقا فديعترب 
دراك املشاهدين للواقع إن يغري أستطاع إف ،"3رؤية الواقع املتعارف عليها اليت متليها الفطرة السليمة شكالاأل

 .التسجيلي يدراك كل مشاهد متتبع للفيل  الواثئقتنهض إب أنراديكالية حتاول  أساليباليومي من خالل 
ستعاد إ"قليدية ت كثررافية األغثنو ه اإلأفالمملصطلح السينما احلقيقة يف  روشجون املخرج  ستخداموإب
 فالموهو نوع من األ "18114 عكاسي كما يف الرجل والكامريا سنةإلنللفعل التسجيلي ا فريتوفجتاه إ

على كشف احلقيقة،  وقدرته لألحداثفصاح للمشاهد عن التقليد التمثيل الواثئقي اإلىل إدف هتالواثئقية 
عكاسي تصبح خواص إلناعكاسي على كيفية تصويرها، ففي الفل  الواثئقي إلنا الواثئقيالفيل  "بينما يركز 

ببساطة  إنهعكاسي نإلالرئيسي، ال يدعي الفيل  الواثئقي ا تباهإلنالفيل  وعملية صنع الفيل  موضع تركيز ا
 أنحني  ضح للمشاهد كيف تبىن صورة الفيل . ويفيو  أنضا أينه حياول أ عتبارإبمن الواقع،  شرائحيقدم 

                                       
 _دغار موران إ Edgar Morin  تصال يف دراسة اإل، كان يف وقت مبكر من املهتمني جتماع فرنسيإهذا(: عامل يومنا  إىل 1811)من

( يتماشى مع هذا القلق 1811، عن طريق مقاالت يف اجمللة الدولية للسينما. إذا كانت النجوم )1811اجلكاهريي، الذي نشر سنة 
 ( يقدم كمنهج أنثروبولوجي للسينما. أنظر:1818اإلجتماعي، فإن السينما أو رجل اخليايل )

_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, op.cit, p135-

136.                                               
  . 942_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثالث( السينما املعاصرة، تر: أمحد يوسف،م.س، ص 1
  . 21، م.س، ص-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع  2
  231 -231، ص 2112، دمشقي، د.ط، املؤسسة العامة للسينما، صبح، تر: حممد منري األفالم_ وارن بكالند، فه  دراسات األ 3
  . 922محد يوسف، م.س، ص_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثالث( السينما املعاصرة، تر: أ 4
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عكاسي جيعل عملية نإلن الفيل  الواثئقي اإمعروفا لدى املشاهد، ف الفيل جتعل وجود صانع  املفتعلةالصيغة 
لواثئقي الفيل  ا مبادئاليت محلت  فالممن األ رجل الكامريا ويعد فيل . "1معروفة لديه اعماهلأب الفيل صنع 

 (88 الصورةانظر ) .دزيقا فريتوفالروسي يف جتربة املخرج  عكاسيإلنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .231ي، م.س، صصبح، تر: حممد منري األفالم_ وارن بكالند، فه  دراسات األ 1
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وجود الة الكامريا وهي يف حالة تقصي األحداث وتسجيل حركة املدينة،  88توضح الصورة 
ميخائيل كوفمان   Mikhaïl Kaufmanبينما يعتمد فريتوف هنا على املصور السينمائي 

 .1818يقا فريتوف سنة ز كمدير للتصوير يف فيل  الرجل الكامريا، الفيل  من إخراج د
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ى وفق ال يعمل عل"جتاه سينما العني إخر ، فآجتاه اىل إمن  خراجاإل، تتحد نظ  ذلكعالوة على 
د على املونتاج توليف تمإعن فريتوف أديب ومن مث فلفها األأفريتوف يعتربه خرافة  إذ أنسيناريو معد سلفا 

فيلمه الرجل  ىل عملية التصوير وكذلك عملية املونتاج وأييتإمادته الفيلمية تستند  أنالواقع بشكل كبري، و 
ستبعاد إيف حماولة  "1إلنسانامريا وليس اـيف جعل البطل احلقيقي هي الك إمكانيةالكامريا دليال عن 

حلظة وقوع  جيعل الكامريا تصورو جتاه سينما العني، إيطرحه  الذيالسيناريو وعدم وضع سيناريو مسبق 
يفرضه  الذيعداد املسبق احلدث عارضة احلقيقة كما هي عن طريق عملية املونتاج وليس من خالل اإل

 ه. أفالميف  فريتوف

، فبوجود زيقا فريتوفدية يف سينما العني عند خراجاإلىل فه  حقيقة ومرتتبات املمارسة إحييلنا البحث 
فهل إبمكان  .بعادها اجلمالية يف سينما العنيألتشكيل الصورة الواثئقية ويف تشكيل  أساسالكامريا ك
ر املرتتبة عن والعناص الديكورومن بينها تقنية  خراجاإلاد عن التشكيالت املكملة لنظ  عتماإل فريتوف

 .سينما العني؟ جتاهإعكاسي يف إلنن تتضح مالمح توظيف الفعل اأي؟ و ذلكمن ممثل واملالبس وغري  ذلك

ن على السينما ترفض املمثل أ"بقوله:  kino pravda يف بيانه جاء يف صحيفة  فريتوفعلن أ
مام أسل  لتست خراجاإلبكلمة واحدة ترفض كل  أي، اإلضاءةواملناظر و  ستوديوواأل، املاكياجواملالبس و 

فضل أكية هي احليادية امليكاني أنموضوعية من العني البشرية، وكانوا يرون  أكثرالكامريا، اليت هي العني 
شكل  أيو  ةاإلضاءو  الديكورمل جيعل لتقنية  ن اجتاه سينما العنيأ ،ذلكمن  يتضح ."2للوصول اىل احلقيقة

د لوايته الفكرية والفنية واجلمالية عنأو ال وجود هلا ضمن  خراجاإلاليت تدخل يف نطاق  شكالمن األ
فردها يف فيل  لتقاط الكامريا للحدث مبإعن كيفية  مارسيل مارتن، وهي املربهنة اليت خلص هبا فريتوف

على احلدود اليت ال حتد الواقعية ": مارسيل مارتنيقول  الصدد هذا، يف 8666سنة  رجل الكامريا

                                       
  . 93، م.س، ص-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع  _1
_ عداد الثالثة والعشرين من صحيفة األن إkino pravda  عوا وهو سينما احلقيقة فد الإيضا أتطرفا  أكثرمفهوم  إىلقادت رواد احلقيقة

ن أياب والتمشيط، و ن ترفض املمثل والثأ ذلكاملستقبلي الغريب، فكان على السينما مبوجب  سلوبه  وبياانهت  احملررة ابألأفالمبواسطة 
هي  الكيالين، خ السينما يف العامل، تر: ابراجورج سادول، اتريو شيئية من عني البشرية. أنظر: أموضوعية  أكثرختضع للمصورة وهي عني 

 .616م.س، ص
  . 22_ هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، م.س، ص  2
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ديهي ال ميكن للمرء نه من البأ ديقوم بنسخ الواقع: بي الذياقعية الفه  املزيف للو  ذلك، بل حتد ابلتأكيد
فيجعل املخرج قادرا يف  ،"1ال بقوة لفن وحدهإيكون طبيعيا  أنخرى يف السينما، كما يف بقية الفنون األ

 منها.  ةأمهيستخالص خمتلف الدالالت ذات إمجع الواثئق اليت تقوم بتسجيلها الكامريا ومن مث 

 أرادفر املشكلة له، وال العناص الديكورابلغة يف توظيف  أمهيةمل يعطي  فريتوفدزيقا ن أ، صفوة القول
يصورا وما  نأيريدان  ماذايعرفا  أنيستوعبا الواقع فكراي، و  أناملصور واملخرج  أنيؤكد على "ن أ ذلكمن 

شرة، وهنا مبا حلظةاث يف حدفيتيح للمصور الفرصة يف تقصي وضبط األ ،"2هو اهلدف من  التصوير
يف  الديكوردس مهن أمهيةيكون بقدر  أنية و خراجاإل فريتوفدرج مهام املصور الفوتوغرايف ضمن رؤية ني

 كوفمانل  ميخائيومدير التصوير ومساعده املصور  فريتوفستطاع إتشكيل الفضاء السينمائي، ف
Mikhaïl Kaufman  "احلالية كاحلفالت، ن يسجال دون عناء موضوعات عادية من الوقائع أ

مثل  اصةخموضوعات  أو [].. واملبارايت الرايضية اخل واملظاهراتجتماعيات الشعبية واخلطبات، واإل
ويكون عمل املصور قد منح  ،"3للمصور انتباهه يف العمل ما حيول دون  مستغرقنيالد صغار أو منظر 

 داقية.  اث تعرب عن نفسها مبستوى من املصحدلصانع الفيل  الواثئقي التسجيلي املرونة يف جعل األ

احلقيقة( -وما يسميه مبدأ )الفيل   فريتوفني يف عمل أساسني ئىل وجود مبدإشارة وجتدر اإل هذا
بناء  عملية"و ما املبدأ الثاين فهأيتمثل يف عمل التصوير احلياة كما هي،  لو فاأل ،العني(-)الفيل  ومبدأ

ل لقطة تصوير سينمائية، ك آلةاللقطات من خالل خصائص الفيل  احملددة.يف رجل معه  هذهفيل  من 
مادة خام اليت يصنع منها الفيل  الواثئقي التسجيلي عند  وكأهنا "4هي قطعة صغرية من الواقع ذاهتاحبد 

 اخليارل  يكون لدى صانع الفي ذلكآجرات الفيل ، بعد "النوع من اللقطات  هذايطلق على ل ،فريتوف

                                       
 .23صهنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، م.س، _  1
  . 93، م.س، ص-دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية –_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع  2
  _ ميخائيل كوفمانMikhaïl Kaufman (1981/1891مدير :) :تصوير وخمرج سوفيايت. أنظر 

_ https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Kaufman 

 .616جورج سادول، اتريخ السينما يف العامل، تر: ابراهي  الكيالين، م.س، ص _ 3
  .231ي، م.س، صصبح، تر: حممد منري األفالم_ وارن بكالند، فه  دراسات األ 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha
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ويكون مبثابة جتسيد املعادل الفلمي يف بناء قصر وتشيده  ،"1اآلجر هذاقصر من  أوبني بناء منزل متواضع 
 أنفمن املمكن  ،فريتوفال وجود له يف فلسفة  الديكورن كان حىت وإ .منظورا جديدا للواقع ذاهبفيعطي 

يجعل ف ،وتكون حقيقة الصورة فيما بعد مبنية اليت يعطيها للمشاهد الفيلمييعرب عنه من خالل املعادل 
الفيل  الواثئقي ن يكون أمن املؤكد  اه سينما العني.إجتتبناه  الذينعكاسيا إفيلما واثئقيا  رجل الكامريافيل  

ليت محلت مبدأ ا فكارعلى املالحظة، هي األ إلنسانقدرة ا تتجاوزعينا على اجملتمع بطريقة التسجيلي 
تناول الواقع خالل  نم إالاجلمالية  مبدأقر ت، ولكن ال يسدزيقا فرتوفجتاه الواقعي على يد التغيري يف اإل

يجعل فعليه،  التأثري وأبوصفه املادة اخلام يف بناء الفيل  الواثئقي مع ضرورة التقرب منه من دون املساس به 
ليه إا توصل كشف احلقيقة اليت تتوافق مع م  أجلوحيادية معه من يتعامل مع الواقع بشفافية  التأثري هذا

تسجيلي وعملوا الواثئقي ال الفيل كدوا على مجالية أن الذي املخرجنيبرز ألواقع، ومن لمن البحث وتوثيق 
يورس ملخرج اهلولندي ا وهو خرىجتاهات اإلية كسبيل مغاير لإلخراجاإلعلى حتقيق مبادئه الفكرية والفنية و 

 .إيفنز
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 فنز وديكوراته يف السينما الواثئقية.إي_ سيمفونية يورس 4_2

حبيث  ،عرب إجنازاهتا املتنوعة بتلك احلركات والتيارات السينمائية املتعاقبة العامليةتفاعلت السينما  
ليت اات اليت تطرح تلك األسئلة اجلمالية والفكرية بقدرات االبتكار والتجديد بداعقدمت الكثري من اإل

جيل فظهر  ،أفالم املبدعني يف اجملال واملخرجنيدأب على حتقيقها خمتلف دارسي السينما والباحثني فيها 
لسينما ا تأثر فيها صناع السينما العاملية على غرار جتارب وجهود رائدف السينمامراحل تطور يف الرواد 

زة عاين حبرفية فنية متميبفضل كامرياته اليت  Joris Ivens  فانزإييورس اهلولندي الطائر التسجيلية 
عتبارا نوعيا إي يعط أن إيفنزيورس ستطاع إ .القرن العشرين منمن حقبة زمنية  أكثرية يف إنسان الظروف

لقاسية اليت ا السياسية الظروفمن خالل  جون جريرسونللفيل  التسجيلي السياسي على غرار سلفه 
لكشف عن ا أجلمتثيل الواقع من  إعادةه ستخدامالسينمائي يتعلق إب هعملهولندا، مما جعل  شهدهتا

لتسجيلي هناك طريق للحرية لكل البشر، وعلى الفيل  ا"ل: يقو  هذاويف  احلقيقة الداخلية للعمل السياسي،
ربز كل تول ،حترر داةأ التسجيليهبدف جعل الفيل  الواثئقي  "1التقدم حنو احلرية هذايسجل ويساند  أن
 نتظارها وحتقيقها.إ يف إلنسانرف من الظروف السياسية والكشف عن احلقيقة اليت طال اظ

على حركة املشاهبة بني  اعتمد يف طياهتتاليت الواثئقية  فالماأل مغاير منكاجتاه  إيفنز سيمفونيةجاءت 
يف  املوسيقى عن عنصر احلركة يف الزمان بينما السينما تعرب عن حركة الضوء"السينما واملوسيقى، فتعرب 

بيعية، املناظر الط أوبعيدا عن الرومانتيكية الواثئقي النوع  هذااث يف حدجتري األو  "2الزمان واملكان
خرج إ لذيابينما يعد فيل  املطر ية مثل املدن والقرى، إلنسانفمواضيعها هي خمتارات حول التجمعات ا

قصة " الواثئقية التسجيلية، وهي فالممن األ السيمفوين الشكل هذااليت مثلت  فالممن األ 1222سنة 
البنية  صداءأكخلفية، تعكس فيها العاصفة  تدور حول يوم املطر، يصاحبها مويسقى كالسيكية

                                       
 _ إيفنزيورس Joris Ivens (8181/8818 :) راديو 8898، املطر 8891خمرج سينمائي هولندي، من أعماله: اجلسر ،

 . أنظر:8891، أرض اسبانيا 8898فيليبس 
 _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 111 . 

 .  913 م.س، صتر: أمحد يوسف،  الناطقة( السينما الثاينجيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد _ 1

  2_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية-، م.س، ص91 .
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يورس  سيمفونيةعطي لت ،قصة عن احلياة الواقعية تدعي املصداقيةالفيل  الواثئقي يروي  . وعليه،"1املوسيقية
ني الشكل الذي ابلعامل وب هتماماملشاهدين يصوغون معىن أي فيل  من خالل اجلمع بني املعرفة واإل إيفنز

 .إلنساينالعامل ايصور به املخرج 

العادية اليت  اثحدجتري األ "بقوله: ي الشكل الواثئق هذاعن  جون جريرسونويعرب املخرج والناقد 
االجتاه  أفالما يف املناظر الطبيعية الغربية كم أوالنبيل  إلنسانالرومانتيكية اأو ال يتوافر هلا طرافة اجملهولة 

ا مكون من ها خطااب موسيقيمع الصورة السينمائية بوصف يتعاملالشكل الواثئقي  هذاكون   "2الرومانتيكي
ريق صياغة مفهوم عن ط ستغل العديد من الفنانني مفهوم سيمفونيات كوسيلة لتجربة الشكلإوقد  احلركة،

ظل "ات الفيل  ختلفت موضوعإمهما  .إيفنزية عند خراجاإلجديد حياكي واقعية جتسيد احلقيقة يف الرؤية 
 هذه كانت ايأوالطبيعة واضحا. فالطبيعة متثل من املصدر الرمزي القوى معا،  إلنسانمتثل التفاعل بني ا

الية ضفاء ملسة مجإه  املرتكزات اليت يعتمد عليها املخرج يف أوهي  "3انر أوهواء، ماء،  أرضالطبيعة: 
طبيعي   ديكوراليؤسس لوجود  هذاوفنية من خالل توظيف عامل الطبيعة وبلمسة موسيقية خالصة. فهل 

 .؟إيفنز يورس عند السيمفونيةيف  تشكيل مبادئ  أساسك

واقعية عن طريق بلوغ عتبة ال إيفنزيات اليت يستطيع بفضلها ساسجبملة من األالشكل  هذايتميز 
قرتاب من تآلف هو اإلال هذاحتقيقها، فهو يعتمد التآلف بني الواقع والطبيعة واملوسيقى والة التصوير، و 

، 1929سنة  املطريل  فيف  اجلمالية وأبعادهامل مع الصورة حىت يتسىن للمخرج التعاالواقع ببساطة وعفوية 
وبعد  ،على طوال احلياةحساسية عناصر السوائل ، اهلواء واملاء، واليت ستستمر "يكشف عن  الذيو 
 القويالدافع  ومعه املسرح العاملي إىل إلنساناأييت  أنالطبيعي، جيب  أو، احلضاري الديكورستكشاف إ

دم العمل خي أناملسرحي  عتبار املسرح والسينما فنني متالزمني، بينما ميكن للديكورإب" 4للمواجهة

                                       
  1_ ابتريشيا أوفرهايدي، الفيل  الواثئقي، تر: شيماء طه الريدي، ط1، مؤسسة هنداوي للتعلي  والثقافة، مصر، 2113، ص12 .

  2_ كاظ  مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة حتليلية يف السينما الواثئقية-، م.س، ص92-91 .

  3_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثاين( السينما الناطقة تر: أمحد يوسف، م.س، ص913 .
4 - Philippe Roger, Joris Ivens, revue études )revue électronique(, numéro de juin , 2009, date 

consultation 02/09/2017, voir le site : https://www.revue-etudes.com/article/joris-ivens-11916  

https://www.revue-etudes.com/auteurs/philippe-roger-23932
https://www.revue-etudes.com/article/joris-ivens-11916
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ا هو ستحداث كل مإ إىلمر اللجوء املعينة فيتطلب األ الديكورحسب رؤية مهندس  هذاالسينمائي و 
 مسرحي خدمة للفيل  السينمائي.

لباته، وهو ما ومتط ستوديواأل إطارمل يعمل حتت  إيفنزيورس ن املخرج أيتبني لنا الصدد،  هذايف 
التصوير يف ليها املخرج من خالل إهي ضرورة يسعى ، "1ستوديوان لست خمرج األأ"يؤكد عليه بقوله: 
بوصفها  ضاءةاإلو  ،التعامل مع عناصر املشكلة للديكور كاملمثلعتبار بعني اإل واألخذاملواقع اخلارجية 

ن الدور تكشف ع" اإلضاءةفواملمثل،  الديكورعنصرا دراميا يساعد على توصيل احلدث وفهمه بني 
 ، وخلق جو درامي يف املشهد، عن طريق وضع املشاهد يف حالة من التلقي،يف الفيل  تلعبه الذياحلاس  

 هذه أننما، حيث السي فهي تساه  عرب التغيري يف مشاعران. وابملثل، يف حنن حساسون لوضوح الضوء،
كما  "2اجلمهور للعمل الدرامي وإعدادواحلالة اجلسمانية للممثل،  الديكورتشكل  الطبيعيةت ءاضااإل

سجيلي وتعريف اجلو اجلمايل والداليل للفيل  الواثئقي الت إلضفاءها املخرج يلإبعاد سيكولوجية يستند أحتمل 
ن أ" (تاج السينمائيإلنا)يف كتابة  كني دايل ىير و  .جانب املمثل بوصفه احملرك للحدث إىل ونوعيته به

 أداءوير، ويعطون التص آلةمتاما بوجود  مدركنييبقون غري   عماهلأبالغالبية العظمى من الناس، مستغرقون 
صابة ا على مسالة اإلساسأيكون فيه التصوير الفعل التلقائي العفوي معتمدا  الذيطبيعيا متقنا، ويف الوقت 

 إنهاملتعة، ف وأقصرية من البهجة  حلظاتاز إلجنالصرب متناه  إىلواليت حتتاج  أخر،حينها واخلطأ حينها 
يتطلب الدقة ف ،"3سرعأاحلصول على نتائج  أجلافعال املوجهة، من  إىلفضل غالبا اللجوء يكون من األ
ستوعبا للحدث والفعل م ذلكاملمثل بغية خلق التوازن يف الفيل  الواثئقي ويكون املتلقي ب أداءيف تصوير 

 ( 12 الصورةأنظر ) اليت تنتجه الصورة السينمائية.

 

 

                                       
1 _P.U ,ce que nous dit  Joris Ivens qui a filmé la défense de Madrid, journal « regard », n167,25 

mars 1937, paris, p 04 . 
2 _ Théophile Pathé, Le cinéma, op.cit, p 57-58 .  

كادميية الفنون اجلميلة، دار العريب للموسوعات، أ، 1ن املصري، طالديالسينمائي، تر:عصام  نتاجالفنية يف اإل ساليب_ كني دايل، األ 3
  .112بغداد، ص
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ه  اللقطات اليت قام يوريس افنز بتصويرها، كما توضح هذه اللقطات بوجود حركة أ 12توضح الصورة 
سنة  إيفنزورس وتصوير ي إخراجاد على الديكور الطبيعي، الفيل  من عتمالشخصيات واإل أداءسيمفونية يف 

1929. 

Regen (Rain) | Joris Ivens (1929) 

voir le site : http://www.monsieurcocosse.blogspot.com 
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 الواثئقيلفيل  االفنية اليت سامهت يف بلورة السينما ومجالياهتا ومن ضمنها  اإلجتاهات ختلفتإمهما 
 الذيالسينمائي  ديكورالويف كيفية تعاملها مع تقنية  ومفهوم هدافيف األ اتنوعهنا تعطي إف التسجيلي،

ائي جاءت هبدف يف الفيل  الرو  الديكور، فطبيعة التعامل مع السينمائي خراجاإلمطلبا مؤسسا لنظ   أصبح
قي التسجيلي ال جتسيده يف الفيل  الواثئ إضافةالواقعي وخمتلف العناصر املكملة له،  لديكورالتعريف اب

ب رؤية املخرج جان إىليراعي ظروف العمل  الذيالفوتوغرايف واملصور  الصورةبوجود  إاليتحقق  أنميكن 
وغرايف يف السينما ثنثربولوجي واإلألنويف الكشف عن مظاهر جتسيد البعد ا ،الفنية والفكرية واجلمالية

ئتالف حبدود اإل ل كل ما يتعلقو حدود املبحث األ يكون البحث قد إرأتى إىل  وهبذا .الواثئقية التسجيلية
تلف اجلماليات اليت ، فهي خمالديكورقنية لت هماختالف بني الفيل  الروائي والواثئقي وكيفية توظيفواإل

 العام للسينما العاملية. طارمتكامال يف حتديد اإل ءامبدعلى تشكيل تؤسس 

لواقعي، فقد سبقه ا جتاهيف اإل خراجاإلعامل مع سيمفونية يت الذيالوحيد  إيفنزرس و ياملخرج مل يكن 
، وهو يوثق حلياة يوم كامل 1222سنة  برلني سيمفونية مدينة عظيمة هوفيلم يوري لومتاناملخرج  ذلكيف 

يف  إيفنزيورس  همحلا وفق م األملاين، ملدينة برلني ملقيا الضوء على التناقضات والتفاوت الطبقي للمجتمع
هو عبارة عن تتابع للصور الفوتوغرافية  8666سنة  هإخراجمت  الذي املطرفيل   كان  إذاوعليه، .  ذلك

نعكاسها على إحسن تركيبها على املظاهر التشكيلية املتعددة هلطول املطر، ونقاط املاء يف برك املاء و أاليت "
بوجود  ذاهيتحقق فهل  .يف السينما حيمل يف طياته بوادر الواقعية "8من الرطوبة اللمعةاألرض واملظالت 

 الواقعية. فالمن مل يكن عنصر التشكيل غري مؤسس عليه يف األإمالمح التشكيل يف الفيل  السينمائي؟ و 
 .فكيف تعاملت املدارس الفنية معه؟
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 السينمائي بني املدارس الفنية التشكيلية. الديكور: تقنية  الثالثاملبحث _ 3

الفين  بداعن بروز العديد من احلركات الفنية التجريبية اليت مل تقتصر على أنواع اإليشهد القرن العشر 
ليت متيز تلك ا ختالفاتواإل التنوعاتالفين اخلالق، ورغ   بداعابإلمشلت كل ما له عالقة  إمناو فحسب 
كري التقين من حيث ما له عالقة ابجلانب الف أوالبعض سواء أكان يف الشكل الفين  يبعضهااحلركات 
والتعبري  رؤية الفنان املعاصر لعامله ستيعابإجديد قادر على  أسلوبلت البحث عن أو ح فإهناوالنظري، 

عصر وما لية اليت حتاكي عصره، التجربة اليت تتمحور ابلضرورة بفكر انسانعن ما له عالقة ابلتجربة اإل
رخيه الطويل تبط الفن عرب اتإر  ،من هنا ية.نسانالتجربة اإل ذهيؤسس هل يتبادر عن الفن بوصفه عامال

جتماعي ، فأبدع الفنان مناذج تشكيلية عرب هبا عن العالقة اليت ترتبط ابلطبيعة وابحمليط اإلنساينابلعمل اإل
لنشاطه  ميثل اجلانب العضوي الذيلفين وبرؤية عميقة لألمور وبتصوير صادق هلا عن طريق الشكل ا

 ية بينه وبني العامله املعاصر.إبداعصياغة عالقة  إىلحد بعيد  إىلالعملي، فأدى 

سا نعكاإي فيكون الوسيط التعبري  يبداععن طريق املنجز اإل واقعهالفنان  يشخص، ساساأل هذاوعلى 
اليت تؤسس لرتكيب  سينما الطليعة  أو التجريبيةالسينما من خالل  إالن جيد حريته أال يستطيع ف لذهنه،

صول الفن أ يبحث يف الذيجيري وفقا ملنطق التجريب نفسه  التأسيس هذا ،جديد للغة السينمائية
املدارس الفنية ني ب اليت تربط أصول العالقة السعي حنو إجيادالصدد  هذايف  البحثحياول و  .وتداعياته

فين  كل ما هورت  واليت سامهت يف بلو  ،يةخراجاإلرؤية لعامل اوفقا لالسينمائي  الديكورالتشكيلية وتقنية 
 .السينمائي الديكور يف فن بداععنصر اإل تجسيدل ومجايل

 

 

 

                                       
السينما الطليعة أمساء  الروائية التجارية،و لقد مسيت فالم_الطليعة تعين مقدمة اجلبهة، يف مقدمة اجلس  الرئيسي، أي اجلس  الرئيسي يعين األ

جانييت، فه   و السينما الشعرية. أنظر: لوي ديأهو الفل  التجرييب ربعينات كان املعروف عدة ليست مجيعها مؤدبة، يف الثالثينات واأل
  .322، صم.سالسينما، تر: جعفر علي، 
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 السينمائي.  الديكوريف توظيف الفين  بدا _السينما التعبريية ونظم اإل1_3

من القرن العشرين،  لو خالل العقد األ احلركات الطليعية اليت ظهرت أكثرمن احلركة التعبريية  تعترب
، كيليوالتصمي  اهلندسي وعلى اخلصوص الفن التشواملسرح واملوسيقى  بادواآلوأهلمت فنون التصوير 

تعبريية على النقيض من الاحلركة تقع و  .والفن دبوالطبيعية يف األ التأثرييةوجاءت كرد فعل ضد املدرستني 
 الذي Casimir Archimedesد كزميري إدمشيلواقع كما يصفها لالطبيعية ومن مجاليات مشاهبة احلركة 
  تقسيفعل ضد هي رد  ةيالتعبري "يقول:  ذلكمنظريها يف تعريف جوهر التعبريية يف الفن، ويف  أحديعد 

ملظاهر العابرة املقلق، وا والتنوعمتغايرة،  تعكس الغموض املتأللئ أبلوان ثطباعية، حيإلنرات عند اذال
هدفها للطبيعة. يف نفس الوقت تضع التعبريية نفسها يف املقابل الواقعية هبوسها بتسجيل احلقائق اجملردة، و 

 إعادةن العبث لرياه اجلميع، وسيكون م كالعامل هنا ةياحلياة اليوم أوالزائد غري املكرتث بتصوير الطبيعة 
التشويه حنو التجريد و يسعى الفنان التعبريي فيجعل  ،"1بسيط كما هو عليهتوليده على حنو نقي و  أوه إنتاج

ملانية نه التعبريية األم نبثقتإ الذيابلعامل التارخيي  واألخذ ،لتجاوز املظهر اليومي الواقعي لتصوير العامل
نع العديد من الفنانني مل مي هذا ،من مث هزميتها ىلو حلرب العاملية األيف ا أملانيا يلق الذيواملتمثلة يف الدمار 

ويف اة اليومية. التصرف الالعقالين يف احليو صباغ رؤيته  للعامل مبشاعر الدعر إالفرتة من  هذهملان خالل األ
عن مبادئه التعبريي  كيف عرب الفنان  األملاين.ديولوجية للمجتمع يالبنية اإل طرأت يفضوء التغيريات اليت 

 .يري؟صاحبة ملبدأ التغه املأفكار و 

ن الفن أ ،(؟هو الفن ما)يف كتابه  Lev Tolstoi ليف تلستويالروسي  واألديبيرى الكاتب 
ن ليس البعض االخر، وهو أي ف إىلحاسيسه  أينقل بعض الناس من خالله " إنساينالتعبريي هو نشاط 

هو  الفن أنكان حقا   إذانقبل به حتما. و  أن، فعلينا ذلكوما شابه  فكارلأل إظهار أوخدمة للجمال 
نه من كل بد، أب عرتافخرين فعلينا اإلاآل إىلحاسيس ينقلها بوعي أعاىن من  إنساننشاط يقوم بواسطته 

صورة للنشاط الفين  تلستوي فليومنه ينقل  ."2يف كل ما يسمى بيننا ابلنتاجات الفنية للطبقات الغنية
ه يف الكالم والرس  مهارات يستخدمو من الواقع  تهجتربالفنان يستله  ل ،املنتشر على نطاق عام بني الناس

                                       
  . 49م.س، ص ، تر: حممد هامش عبد السالم،-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، _ 1
 .149-144، ص 1221دمشق، ، دار احلصاد للنشر والتوزيع، 1_ ينظر: ليف تلستوي، ما هو الفن؟، تر: حممد عبدو النجاري، ط 2
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يف نقل جتربته  هدمما يساع  ،فين هفعال يف عملإلنيف بناء احلركة لتجسيد عنصر ا أوواملوسيقى والنحت 
 اجلمهور. إىلفعالية إلنا

يما يف جمال فحسب بل القت حتوال كبريا ال س دباألعلى احلركة التعبريية مل تقتصر  لذلك، اإعتبار و 
فناان الفنان التشكيلي يعترب ل، نساينومنها الفنون التشكيلية وعالقتها ابلفكر اإلختالفها وتنوعاهتا الفنون إب

من الواقع  كثرأة الوعي، ومنتجا للصور البصرية اليت تعكس احلاالت الداخلية إراد ابيا من خاللإجيخالقا "
ابت الفرشاة الصرحية، ، فان التعبرييني فضلوا ضر التأثرييةلى العكس ألوان الباستيل الشاحبة يف السطحي. وع

يت   الذيلشيء املظهر الطبيعي ل إىلها بدون النظر إستخداموالظالل الونية الثرية والكثيفة، واليت يت  
 إىلوالولوج ، للعامل ةالذاتيحيل حمله رؤية الفنان  الذيطباع الفوتوغرايف للواقع إلنورفضه  لنسخ ا "1تصويره

س الفنان ورفض اث يف نفحداأل أو شياءالعواطف واحلاالت الذهنية اليت تثريها األ أوالتعبري عن املشاعر 
ت، التحذف صور العامل احلقيقي حبيث تتالءم مع هذه املشاعر والعواطف واحلافمبدأ احملاكاة األرسطية، 

 ،contrasts شدة التباينواصطناع اخلطوط القوية و  شكالوتشويه األ األلوانثيف وذلك من طريق تك
 .حلركة التعبريية ايفعتباره وسيطا فنيا للعمل التشكيلي التصوير إبمببدأ جعل الفنان التعبريي يهت  و 

جز ندينامية كبرية يف امل بل القت ة فحسبالتشكيلي وناجملال الفن يفمل يقتصر حبث احلركة التعبريية و 
 الفنية احلركات كمثيالهتا من  السينمايف أن التعبريية  إىلاألمر  هذايعود ي على غرار فن السينما، بداعاإل

املخرجني ه  أسار عليها  يتاملرتكزات ال منوهي  ،نشوئها يف أحضان احلركة التعبريية التشكيلية األملانية أخذ
كانت   ذاإعليه، و  .هانز رخيرتو ،فان جول هانزو، فريدزالنج، واين روبرتمثال أيف اجملال الفين التعبريي 

ي يف اجملال بداعمبنظومة التغيري والتجسيد يف املنجز اإل أتتالتجريبية يف السينما  أواحلركة الطليعية 

                                       
  .334ص، م.س، 2ج_ ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف،  1
 صيال أاللة التعبريية كان ن عدم التحديد يف الدإماة ابلتعبريية، فأوائل املعلقني التارخييني على احلركة املس أحد_ طبقا لرودولف كريتز وهو

ربط كريتز بني مرباطورية قبل احلرب العاملية الثانية. وياإل أملانيامرة بواسطة جمموعة من الفنانني البصريني يف  ولاملصطلح أل إستخدامعن 
ش، بينما رأى أن البورتريهات رشيبينكو، وكازمري ماليفيتألكسندر أملانية وكل من تكعيبية اببلو بيكاسو، والفن البنائي الروسي عند التعبريية األ

ج البحث من خالل ما يستنت. ومنه ل جوجان هي أعمال تبشر ابلتعبرييةعند فينيسينت فان جوخ ولوحات اجلنوب عند بو  األلوانمشبعة 
املدرسة التفوقية أو السوبرماتية و ، constructivisme، واملدرسة البنائية  cubismeاملدرسة التكعيبية كريتز: أن تقدم به رودولف  

suprématisme  ،طباعيةإلنا ما بعد مدرسةو الداعمة للمدرسة التجريدية postimpressionnisme هي أه  التشكيالت ،
 .334-332م.ن، ص الفنية اليت أخذت احلركة أو املدرسة التعبريية كأساس للبناء الفين التشكيلي هلا. أنظر: 
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مع بداايت القرن  ىلو العاملية األخمتلف التيارات اليت صاحبت احلرب  أن إعتبار إبمكاننافهل  .السينمائي
تلفة يف جمال وتكتل التيارات الفنية املخ تضافرن أية، يف وقت نرى ري احلركة التعب هاأساسالعشرين كان 

جيرب وينجح ي أن السينمائ الفنان أو يستطيع املبدعهل و  خري؟األ ذاهلعطت أتسيسا أ التشكيليةالفنون 
 ساليباألو فاق جديدة وفقا للمدارس التشكيلية املختلفة، يف وقت خيضع فيه ملختلف النظرايت آتياد إر  يف

  .مائي؟السين الديكورتوظيف تقنية ل أساسك كدت على تواجد اجلانب التشكيليأالفنية اليت 

 واين. تر عند روبلفن الديكور مارسات التعبريية املعلى  ثرهاأالكاليغارية و  النزعة_ 1_1_3

ىل، مل يتجلى و املية األقبل احلرب الع أملانياأتثري احلركة التعبريية على املشهد الثقايف يف  إىلابلنظر 
عبريي لتقصي املباشرة، فخلف نظرة جتريبية للفنان الت أملانيااليت تلت هزمية  تيف السنوا إالجليا  هاظهور 

يل  حيتوي على لتصوير ف رجتالاإلضرورة  إىلي، فكان سعي املخرج إبداعالواقع وتشكيله يف عمل فين 
العوامل  لعل منو  السينما التعبريية. أفالمتشكيل اخلطاب البصري يف  إىليهدف  سلوبوأبعناصر الفن 

 Robert روبرت واينمخرج لل فيل  ،الفضل يف بداية السينما التعبريية وأعطتالفيل   أسلوبت يف أثر اليت 

Wiene يزخر و فه األملانية،كالسيكيات احلركة التعبريية  وهو من 1212سنة  يادة الدكتور كاليغاريع
 أسلواب يتخذينما ب، سلوباأل ذاابلكثري من املالمح اليت يعتربها املؤرخون يف حقل السينما مسة مميزة هل

جتسيدا ماداي ملموسا  شكاله ميثل املالمح احلركة التعبريية فيضفي تشويه األعتبار مألوف إب غرييتس  بطابع 
كال   نأالعصر على حد سواء، و  ذلكملانية يف شخصياته وتشوهات احلضارة األ إحدى ذهنلتشوهات "

بشكل ابرز،   لسقوف بزوااي حادةاملناظر الداخلية واخلارجية تفقدان تعامد مستطيالهتا املألوفة، ومتثل ا
وية على طول الطريق ملت واألشجارالزجاجية معقوفة، وتنحدر اجلدران بطريقة خطرة،  النوافذ وألواح
عيادة ل  يديكور ف مصمميأحد  عليه يؤكدهو ما املخرج هو الفنان اخلالق للعمل السينمائي، ف "1جتريدية

                                       
 _روبرت واين  Robert Wiene (1991/1239 ممثل وخمرج مسرحي أملاين، كان دخوله :)بعد مخس 1213عامل السينما سنة  إىل ،

 أنظر: سنوات، أخرج فيل  عيادة الدكتور كاليغاري، وهو فيل  يبني مسات احلركة التعبريية.
_ Jean Tulard, Dictionnaire Du Cinéma (Les Réalisateurs), Op.it ,p 33 , p728.  

   .124، م.س، ص_ ينظر:  آالن كاسبيار، التذوق السينمائي، تر: وداد عبد هللا1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
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تصويرا متفتحا للحياة،  فالماأل"تكون  نأعلى  Hermann Warm  هريمان وارم كاليغاريالدكتور  
التشكيل و  ،رؤية خاصة للعامل من انحية املنظورلخيضع الفيل  فيما  " 1تصبح الصورة نقشا حمفورا أنجيب 

ن البانتومي  ف ختاذإرتياد على واإل ،كياجا وم ،زايءأومستلزماته من  ،واملمثل ،اإلضاءةو  ،املعماري للديكور
 نمائي.السي الديكورمجالية للفيل  بفضل رؤية الفنان التشكلي التعبريي هلندسة  إلضفاء

من ما هو  أكثر ايتذحتقيق ما هو  إىلاحلركة دف التعبريية يف الفن احلداثي، هت يف ضوء تطور احلركة
اطب اجلمهور سينمائية خت أعمالواجلمع بني الفن وقضاايه يف  موضوعي وما هو خيايل وخارق للطبيعة،

يف السينما  لذاتيةاعترب إحني  كزميري إدمشيدجاء به  الذيالتجارية، هو الطرح  داخل سياق ثقافة السينما
عندما يصبح املتفرج راغبا  ةالذاتين، بل تكمن فنا دالتعبريية ال تت  وال تتحقق رؤيتها كمجرد تعبري فقط عن

ن التصمي  فيكون طرفا يف حتقيق املتعة البصرية اليت تتأتى م ،عامل مغاير عن عامل الواقع إىليف الدخول 
صطناع الفين للصورة، ، وحنو جعل املتفرج واعيا ابإلالذاتأتمل  إىلتنحو "السينمائي،  فالسينما التعبريية 

 وأاملباشر والصريح للديكورات املرسومة،  ستخدامتستهلك الصور، سواء من خالل اإل كذاتومكانه  
لني املفرط يف تمثامل أداءغرتاب املتفرج عن إ أوغري الطبيعي للفيل  اخلام امللون والعدسات،  ستخدامابإل

عن السرد قض منا سلوبأبيف السينما التعبريية  املوظفختالف يف طبيعة السرد ليكون اإل "2هأسلوب
 للمخرج. لذاتيةاالعامل فقط من خالل وجهة النظر  جتسدالتعبريية السينما ، وتصبح األمريكياهلوليودي 

الدكتور   عيادة فيلمه يف واين رتروب جتسيدهعامل التناقضات يف السينما التعبريية اليت دأب يف  جاء
طها رتباإيف السينما التعبريية، فكان  caligarisme ابلكاليغاريةصطلح إهبدف حتقيق ما  ،كاليغاري

حتقيق الدوق يف ها الرس  ، بينما يكمن أتثري وعلى اخلصوص فن ملانية يف الشعر وثيقا ابحلركة التعبريية األ

                                       
 _ هريمان وارم  Hermann Warm (1992/1244 ،مدير فين أملاين ومهندس ديكور يف السينما :)ة شخصية هامة يف احلرك أعترب

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Warm أنظر:. 1221التعبريية سنة 

 . 21ص جي آنبال، املدارس اجلمالية الكربى يف السينما العاملية، تر: مي التلمساين، م.س، _ 1
  . 324، م.س، ص2جابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف،  _ 2
  _الكاليغارية (caligarisme) للمخرج  1212: كلمة مشتقة من الفيل  اخليايل الكالسيكي الشهري عيادة الدكتور كاليغاري سنة

مرحلة ما بعد احلرب  رواي يفأو حياء ذكرى: روح القلق اليت سادت ستعماهلا إلإالكلمة بعض الكتاب الفرنسيني على  هذهروبرت واين. حثت 
اطقة كتسب شهرة واسعة يف عامل السينما بفضل فيل  املخرج وين. أنظر: كيفن جاكسون، السينما النالذي إالتعبريي  سلوب، األوىلالعاملية األ
 .42، ص2114، دمشقاملؤسسة العامة للسينما،  -، تر: عالم خضر، د.ط، منشورات وزارة الثقافة1229-1224

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Warm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Warm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Warm
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اليغارية بسبب النجاح الية ابلكمالنزعة اجل هذهة، ومسيت يقريبا من التعبريية التصوير " اجلمايل يف السينما
طوط طيطي ابرز جدا واليت تؤدي فيها اخلختات املرسومة بشكل الديكور  نإل . يالفحققه  الذياهلائل 
 ذلكالقلق، كل  ىلإوطابع الوجه يدعو  املمثلني مبالغ فيه أداءعدم التوازن يف حمتوى الصورة، و  إىلاملائلة 

   ."1سودل  األيحياان ابلتيار التعبريي بل فيما وراء الفأعلى ما نسميه  أثر

وادر التصويرية يف السينما التعبريية حيمل يف طياته ب الكاليغاريصطالح ن اإلأ خض  حبثنايف يتنب 
جتسيده يطبق و  ة للفنالرئيسي وظائفد أحالتصوير  عتبارإبابلفنون التشكلية،  رتباطهاإومدى التعبريية 

والنزعة التصورية التصوير،  أساليباملطرد يف فتقدم الفن يتوقف على حتسن " على اخلصوص على فن الرس 
representationalism  دم الفن، ي أفالطون أننصار بني الفالسفة الفن. وعلى حني أ إىلال تفتقر

املميز ملا  الطابع شياءجيعل من التصوير األ أرسطون إ، فشياءملظهر األ إنتاج إعادةمن  أكثره ليس ألن
حتقيقها  إىلعى النزعة التصويرية نظرية وصفية ستعترب التصوير يف فن الرس ،  أمهيةفربغ  من  ."2نسميه فنا
ي مدى ميكن أ إىل، وعليه يف السينما التعبريية. الكاليغاريةصطالح لإل أتسيسيف  واين رتروباملخرج 

 دراكا يقدمه اإلن تقدم شيئا شبيها مبأن متضي يف اجلانب السينمائي؟ وهل ميكنها أالقدرة التصويرية  ذههل
 ؟.واين رتروبجتربة املخرج يف  بصريال

 السينمائي:  الديكورامليزونسني التعبريي ومجالية  _1_1_1_3

ستطاعت فإ، غاريعيادة الدكتور كاليتطوير مجيع مبادئ الفن السارية يف فيل   إىلتسعى التعبريية 
ملية اخللق الواقعي حتاكي ع أنحاولت و تقد ثورة ثقافية يف عامل السينما،  أنالعنيفة  مطالبهابفضل طرح 

كيز على املزاج القدر الكبري من الوسائل التخيلية والرت  إستخدامو  ،وتشكيل صورة العامل بطريقتها اخلاصة
ناظر العتمة، وامل ،القوطية شكالعن وجود األ ذلكمن الشكل املادي احملسوس، بينما يتأتى  أكثرالنفسي 

 خمتلفة.ان و والظالل املركبة من عدة األ
 

                                       
1 _ Marie Thérèse journot, Le vocabulaire du cinéma, Armand colin, paris, 2006,p14-15. 

  . 144صم.س، ، تر: حممد يونس، -عل  اجلمال إىلمدخل  -_ جوردون جراهام، فلسفة الفن2
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 واملبالغةStéréotype  يةسلوباأللقولبة اب روبرت واينالتعبريي عند  خراجاإليتميز من هذا املنطلق، 
 أساسو  ،زايء هاتني السمتنيواأل املاكياجات والتمثيل و الديكور عداد إ"فيها، فتتجسد عن طريق 

الصراع تناقضا مرئيا عن طريق مظهر  هذاجيسد  "1ضدادهما يف الفيل  هو يف جوهره صراع األإستخدام
 ،كور السينمائيحد عناصر املكملة للديأعتبارمها إبوالزي  ،كياجا يف كيفية توظيف املو  ،اخلاص ابملمثلني

عيادة التناقض يف فيل  مبدأ فيف كيفية جتسيده وفقا ملبادئ احلركة التعبريية. كبريا حيمالن تناقضا   وبدورمها
بة، وضعت ذبذملبشدة اخلطوط الراوية ا"ات اليت تربز الديكور ، يشكل ابملقابل العديد من الدكتور كاليغاري

دائرية، وحتمل غرفة جني مظهر االمان والطمأنينة بشكلها الدائري على حنو  مناذجمناظر منظمة حول 
ونقيضه يء صبح الشيداخل العمل الفين حىت  لألضدادظهر التناقض من خالل مجع الفنان في ،"2ملحوظ

توظيف ل أساسكإجياد وحدة مبنية على املفارقة   يفالفنان  يتجلى عمل، بينما من مكوانت العمل الفين
خرج الفرنسي ، وهي النظرة اليت يعرب عنها املعيادة الدكتور كاليغارييف فيل  وعدم التوازن  مبدأ التناقض
عطته أية اليت جخرااإلإن كاليغاري اجلديد هو ضرورة، كل التفاصيل ": بقولهالفيل   هذايف  جون كوكتو

املصنع وواقعية الشخصيات، مرحه السمج والسطحي بعض الشيء،  الديكوروزان وثقال، عدم التوازن بني 
ات ر الديكو  ألحد أنواعالتأثري البصري على  روبرت وايناملخرج  يعتمد لذا ."3سيصبح روح العمل

قدمة وخلفية لقطات خيمة  م"التجريدية ابلرتكيز على عامل الطبيعي والعامل الصناعي املركب، يتضح جليا يف 
مشاهبة هلا تظهر يف املدافن، وحول الكوبري يف مطاردة  وأخرىأحراش،  أوشجار قصرية أكاليغاري، هناك 

ضحت غري أصور للطبيعة ميكن متييزها، لكن  أهناسيزار، وقرب الطريق حيث ينهار سيظار يف النهاية، 
 شجار عادةهنا خترتق قواعد النمو، على جانب التل، حيث تنمو يف مكان ال تنمو فيه األإطبيعية، 

للوحة  هإنتاجالفنان لدى ف ،"4راق كالرباع و راق، تبدو األأو راق، وحيث تكون هلا و معضمها عارية من األ

                                       
 _ية أو الصورة النمطية سلوبالقولبة األ(Stéréotype) :نسانليصف ميل اإليف فيل  كاليغاري، هذا املصطلح روبرت واين  يستخدم 

تس  حكما متعجال غري مدروس، ي حبيث ميثلاث يف قوالب عامة جامدة، حدواألفكار واألختزال املعلومات واملدركات، ووضع الناس إ إىل
 . أنظر:مرجعي معني إطارابية ملوضوع يف جيالصورة السلبية أو اإلوالقولبة هي  .ابجلمود وعدم التغري

https://fr.wikipedia.org /wiki/Stéréotype _ 

  1_ آالن كاسبيار، التذوق السينمائي، تر: وداد عبد هللا، م.س، ص 129 .  
  2_ ينظر: م.ن، ن.ص.

 . 113، ص 2112املؤسسة العامة للسينما، دمشق، -_ جان كوكتو، فن السينما، تر: متاضر فاتح، د.ط، منشورا وزارة الثقافة 3
  . 42، تر: حممد هامش عبد السالم، م.س، ص-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالم_ مارلني فيب،  4
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 ،ريصو قوم بتمن خالل ما يال خيضع لقاعدة معينة  أووقد خيضع  ،اعملييسعى لعكس فكرة معينة  الفنية
واليت قد تشكل  ،تناقض وصعوابت تناول بني ما يعكسه يف الصورة املعرب عنها يةإشكاليجعله يقع يف ف

  .روبرت واينخرج عند املية والتقنية سلوبووثيقة جتسد ذلك احلدث وبني وجهة نظره الفكرية واأل امستند

 إىل، فينساق فناان تشكيليا حيمل يف طياته بوادر التشكيل يف السينما التعبريية الديكور مهندس يعترب
لك ذوب ى اللون،التأكيد عل أو شكالحتريف األ"اتيه عن طريق ذنفعاالته الإالتعبري عن مشاعره اخلاصة و 

اخله ل احلقيقة الواقعية اليت تراعا العني ملصلحة التعبري النفسي الداخلي فيعرب عما بدأمهيكون الفنان قد 
ل والنور خاصة ـالظو  بلغة الشكل واللون واحلج  لآلخرينعن مشاعره لك ذبيفصح فهبا غريه،  ومن مث يؤثر

 التشكيليالفنان  أو الديكور هندساملف ،"1األلوانعن طريق املبالغات والتحويرات الكثرية يف اخلطوط و 
إبحداث  هذاو  ،واحدة واقع خمتزل بصورة إىلحقيقة جزئية والواقع املطلق  إىلمبقدوره حتويل احلقيقة املطلقة 

اليت  فكاراللوحة برتكيبه لأل أواحلركة واخلروج عن سياق الواقع إبجياد واقع تقين جديد داخل الكامريا 
العام  الشكل غرض ب وانهتما التقنية والفنية والتحك  فيهاوتنظي  مك ،ختزاهلا يف فكرة واحدةإحيملها و 

التأكيد  إىل السينمائي خراجاإلالفنية يف  ساليبواألخمتلف النظرايت  هتدف، وابلتايل .الذي يراد التعبري عنه
اقع يف الو  إنتاج إعادةعن  بتعادهاإواالكامريا  إستخدام إمكانيةثبات مدى إن السينما فن عن طريق أ

الواقع  إنتاج عادةإمدى متنح القدرة اخلاصة على أي  إىلبات ثإخرى يف النظرية األتتجلى السينما، بينما 
 .؟ لواقعهاته النظريتني؟ وما عالقتهما اب أساسفما  .خرىال تتمتع به الفنون األ اإبداعو للسينما متيزا 

ن فن الفيل  هو نتيجة مباشرة أRudolf Arnheim  أرهناميرودولف األملاين  يرى املنظر
الوسط ليقي   ذاهاملخرج السينمائي يستغل قصور  أنوالواقع السينمائي و  الفيزايئيالواقع "ختالفات بني لإل

وع من . ففن الفيل  ال يتكون من نسخة عن الواقع ولكن من نعاملا يشبه العامل احلقيق ولكن مبعىن حمدود

                                       
  _ رم، والرت رييمان، والرت رهريج(، حيث كان تصميمه  على شكل خلفية )هريمان وا الفنانني الذين صمموا ديكورات كاليجاري:من بني

خلارجي املعذب الطبيعي بغرابة إىل أشكال جتسد أو تربز العامل امن الديكورات التعبريية املرسومة على حنو ميكن متييزه حيث تشوه العامل 
 .97ص  .س،م ، تر: حممد هامش عبد السالم،-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، واملشوه. أنظر: 

  1_ أسامة حممد مصطفى الفقي، مدارس التصوير الزييت، د.ط، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 2114، ص 191 .
  _ أرهناميرودولف  Rudolf Arnheim (1213/2114 عامل :)ر:أنظ وفيلسوف ومؤرخ للفن وانقد سينمائي أملاين. نفساين 

 _ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p10. 
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 به تكمن هتمامفقيمة الفيل  واإل ،"1الوسط الفلمي أشكال إىلحتول  ظتهامالحالرتمجة للخصائص اليت يت  
ية يف السينما خراجإلاالرؤية الفين لتقنية الكامريا حسب  ستخداماء اليت تنبع من اإلحييف قدرته على اإل

 ،تشويها هلا أرهناميودولف ر الفيل  يعترب حسب رؤية يف فن فعدم التقيد مبظهر الطبيعة  ،وعليه .التعبريية
 ند قيامتتجلى عن طريق تشويه مظاهر الطبيعة ع الديكورية اليت ينطلق منها مهندس بداعفالعملية اإل

يعة ولكنها رقى من حقيقة صادقة مفرتضة يف الطبأ ألنه بداعوهو سبب اإل"وصناعة الفيل   الديكورهبندسة 
مهندس  علىكون يلو  ،"2فنها البارز فالماأل هذههي اليت تعطي  بذاهتااحلقيقة املشوهة  هذهبال فن: 
 خالص. تعبريي سلوبأب تشكيلية رس  لوحة بغيةخلياله العناء  وإطالق هأفكار حترير  الديكور

 :السينمائي الديكورتقدير اجلمايل لتقنية البصري وال دراكاإل _2_1_1_3

يف السينما وحة تشكيلية لعلى اد عتمإب أوالفن التشكيلي  مبادئ ىيف طياته عللفيل  سينمائي ا يعتمد
إذ  ةرب اخل إدراكلى ع أرهناميرودولف يستند و ، عيادة الدكتور كاليغاريكما هو احلال يف فيل   التعبريية

شهد يف حتسس مناطق الضوء من العتمة، والبحث عن حقيقة فحوى املادة مجيد املتلقي نفسه أمام 
، تزامن مع بناء اللوحةبفيل  البينما يبىن ، صوهلاأالبحث يف و  السمعية البصرية املزدوجة اليت بصدد متابعتها

عينة، فيجب ىل، لوحة مو عندما ترى العني، للمرة األ"قوله: يف  أرهناميرودولف املنظر وهو ما يؤكد عليه 
كانت   ذاإلوحة. و ال هذهفه  معىن  إىل ذهنستقود الجتد بنية  أنتتوجه،  أنتواجه موقفا جديدا: جيب  أن

 أللواناىل تقوم على فه  موضوعاهتا. ولكن املوضوع اتبع للشكل، لرتكيب و و ن مهمة األإلوحة متثيلية، ف
واملخرج السينمائي يف حماولته حماكاة الطبيعة  ،"3جمردة غري حماكاتية أعماليظهر يف حالته اخلالصة يف  الذي

للوحة  دراكبقى عنصر اإليالتصوير، ل آلةيستطيع تفسري من خالل  إمناو ال يستطيع تسجيل العامل الفيزايئي 

                                       
  . 249م.س، ص  السينما، تر: جعفر علي،لوي دي جانييت، فه  _  1
 الديكور إىلهندسة و  ىلإكاليغاري، أن التشويه يف فيل  روبرت واين يعود عيادة الدكتور  مجالية فيل   حول_  يف حني، يرى املنظر بيال ابالش 

ن ما فعلته الكامريا كان تصوير الرسومات. أنظر: هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: أالفيل  اخلاص، و  أسلوب إىلبكثري مما يعود  أكثر
 . 92براهي  العريس، م.س، صإ

  2_ عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية –دراسة يف مجاليات السينما-، م.س، ص43 .
، 1222، شقدم -املؤسسة العامة للسينما-شورات وزارة الثقافة، تر: أنطوان محصي، د.ط، منفالممون وميشيل ماري، حتليل األو _ جاك أ 3

  . 144ص
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، نسانوفر عند اإلواليت ال تت يف السينما دراكلإليتحدد عن طريق القنوات ميكانيكية املتعددة  التشكلية
لسالبة والعدسات الصور ا أوالتعريض املتكرر  أوما يقابل التداخل التدرجيي " نسانبينما ال متكلك عني اإل

الل خ املشوهة واملرشحات والتحك  يف التوضيح وكل املؤثرات اخلاصة االخرى اليت ميكن حتقيقها من
، ه عمل تشكلي يستهدف جزءا معينا من متعة العنيأساسيف الفيل  يعترب ل ."1الطابعة الصورية إستخدام
 عني املشاهد ويف العالقة البنيوية بني ،تنحصر يف جمال عالقته ابملشاهد أرهناميرودولف نظرة وتبقى 

ن نظرة أ ،لكذويستخلص من  وتركيب العمل يف أتسيس لعالقة تربط بني الفن التشكيلي والسينما.
يل  السينمائي، جاءت  وكيفية جتسيده يف الف بداعطباعية يف كيفية الربط بني العامل اإلإلنا أرهناميرودولف 

قدرة الفيل  على  نأي يعتقد ذال أندري بزانميثله  املنظر الفرنسي  الذيالواقعي  جتاهكرد فعل على اإل
عيادة الدكتور   فيل  يف الديكورصورة تحمل ل ه ابلواقع.إهتمامالنقل توفر للمتلقي وسيلة لتوجيه  أونسخ 

الفن، بينما  والبحث عن قي  اجلمال يف نسانفطرية متعلقة بنفسية وسلوك اإل إجتماعية ادابعأ كاليغاري
لتقاء املعرفة ابلواقع عن طريق العقل _املتلقي إدورا مركزاي ونقطة  perception دراكيتجسد فيها اإل

كيبة من بشكل عام هو تر  دراكواإل _،عيادة الدكتور كاليغارييف فيل   الديكورستعاب صورة إوحدود 
العمليات  ذههعطاءه للمثريات احلسية، وتشمل إاملعىن وجتميعه و اليت يت  من خالهلا تنظي  "العمليات 

للصور على مكوانت فيزايئية وطبيعية خاصة ابملثريات اخلارجية، ومكوانت  دراكاملشاركة يف عملية اإل
ال يقتصر  دراكفاإل ،"2نفعاالتوانت وجدانية خاصة ابإلكوم فيسيولوجية وعصبية وحسية خاصة ابحلواس،

مل ولكنها تتحدد من خالل خمتلف العوا ،لديكور مهندس أواخلارجية اليت يدركها الفنان  شياءعلى األ
 .للعمل الفين دراكاليت تشكل طبيعة اإل

 

                                       
  . 243م.س، ص  لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي،_ 1
 .22، ص 2112، 311سلسلة عل  املعرفة، الكويت، العدد _ شاكر عبد احلميد، عصر الصورة، د.ط،  2
  _ أمهها: اإلنتباه   دراكالعوامل املؤثرة يف عملية اإلمنattention الثبات أو الدوام _constancy  الدافعية_motivation 

_ اخلداع distorsion_التشويه أو التحريف  past expérience_اخلربة السابقة  set_الوجهة organisation_التنظي  
 .25-25م.ن، ص. أنظر: closure_ اإلغالق figure et ground_ الشكل واألرضية illusionاإلدراكي 
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تخذ من تط وغريها من العناصر اليت اخلو  ،والشكل ،كل من اللونأن   البحثيرى يف هذا الصدد، 
بريي وبدورها التع الديكورهي عناصر تعطي دالالت لصورة  ،ا لبناء العمل الفينأساساهلندسية  شكالاأل

توحي  أنقصد بنية وشوارع مطلية يأهي "عناصر التصمي  التعبريي للمشهد، فاخللفيات  تكون من بني
وتنوع املساحات  "1لدى الشخصيات جتماعيةوالفوضى اإل الذهيناملشوهة بعدم التوازن  اأشكاهلو زواايها 

على فكرة النظر  ورالديكمهندس  فريكز، اهتا املختلفةإجتاهو  شكاللخطوط واأللتبعا  شكالاهلندسية يف األ
 هذا إىل ولوالوص ،عيادة الدكتور كاليغارياملوظفة يف فيل  من خالل األجسام اهلندسية  شياءاأل إىل

 (31 الصورة)انظر  .يةيف السينما التعبري  اهلدف ال يتحقق إال عن طريق حتطي  الشكل اخلارجي والصورة املرئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
، -عامة للسينمااملؤسسة ال-ي، د.ط، منشورات وزارة الثقافةصبح_ تيموثي كوريغان، دليل موجز للكتابة عن الفيل ، تر: حممد منري األ 1

  . 21-92، ص2113، دمشق
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أحد الديكورات املرسومة يف فيل  عيادة الدكتور كاليغاري، إذ يعترب املمثل  53متثل الصورة رق  
ة ، وإخراج روبرت واين سن هريمان وارمعنصر مكون للديكور التعبريي. الديكور من تصمي : 

1212. 
Voir : David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 751. 
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 مان وارمر ه الديكورستناد بقول مهندس الفين، هو اإل لعمله الديكورمهندس  إدراكولعل ما يربر 
 وثيق تتماثل بشكل"الصورة التعبريية  إعتبارو توظيف الرتاث التعبريي يف السينما،  إىلالعودة  إمكانيةعن 

سود بني األ التقابالت مع احلفر على اخلشب يف جمال احلفر التعبريي، من حيث غياب العمق وقسوة
جديد  دراكتى إبأت أهناية املفرطة، كما سلوببيض، وعنف وصالبة اخلط والتشويهات املبالغ فيها واألواأل

الشخصيات  ذاتلبوصفه بناءا  إمناو  شكالللمكان، حيث مل يعد املكان مدركا بوصفه حمتوى، مستقبال لأل
 ،واملمثل ،الديكور وبني ستحالة التعايش بني املرسوم واملعاش يف السينما التعبرييةإفتصعب  ،"1النفسية
 واحلج . ،واللقطة

 يف العمل التعبريي: فلسفة الضوء والظالل _3_1_1_3

لتعبريية، وكان لسينما ايف الكثري من مواقع التصوير السمات املميزة  إحدىالسينمائية  اإلضاءةمتثل 
الصناعية بدال من املصادر  اإلضاءة إستخدامداللة للضوء والظل، بينما كان  إلعطاءالطالء  إستخدام

وار ألننفع، ا ذاتمن جمرد كوهنا   أكثر"هي  فالميف األ اإلضاءةأن  أرهناميودولف ر الضوء الطبيعي، ويرى 
 أو ظهارإتربز خصائص الشيء اجلوهرية وهي تستطيع  أنهنا تستطيع إرمزية،  فكارتوحي أب أنميكن 

 اإلضاءة ابتتو  "2خرى على الشاشةأ إىلاملشاهد من نقطة  إهتمامنقل  وإبمكاهناخفاء تفاصيل معينة إ
ستجابة العفوية اإلثل متومنه ، فالميف صناعة األ أمهيةعنصرا هاما يف التصمي  البصري السينمائي وهي تلقى 

أثري على طرق ل  هبدف التييف عل  النفس البشري الذي يستثمره خمرج الف اهام اعنصر للظالم والضوء 
 .ستجابة املشاهد للتطور السردي يف الفيل إ

ستخالص احي عدة إلجلة نو مبعا ،ا يف السينما التعبرييةتشكيلي فناان بوصفه الديكوريسعى مهندس 
لتوزيع الظالل  ءةاإلضاختيار وضع إب هذا، عمقال أومبختلف النتائج تعوض النقص يف اللون ويف احلج  

البلدة،  درانج طليت الظالل على الشق اليت تشكل"، حيث عيادة الدكتور كاليغاريخاصة يف فيل  
والصناعي ي يقحق شكل إستخدام. وحىت مع واألدراجرضيات واملواقع الداخلية املتنوعة، بل وحىت على األ

                                       
  . 21_ جي آنبال، املدارس اجلمالية الكربى يف السينما العاملية، تر: مي التلمساين، م.س، ص1

  2_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص 242 .
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الضوء فتوظيف  ،"1التأثري يقوي بظالل مطلية: شكل من التعبريية املفرطة هذاضاءة، كان لإل ذلكمع 
 والالوعي. ،والوعي ،واليقظة ،الوظيفة الوصفية اليت ترس  احلدود بني احلل يعترب  روبرت واينوالظل يف فيل  

ا إحساسكتسبوا إأن صناع السينما التعبريية  Gilles Deleuze جيل دولوزالفرنسي املنظر يرى 
ة اليت شهدت عرض ن التظليل كان معروفا يف فرت أ" عتباربعني اإل خذاألاهت  الفنية، و إبداعقواي للتلوين يف 

 مت تظليله يف العرض، وكان املشاهدون املثقفون سينمائيا سيالقون قليال من الصعوبة يف الذيفيل  فاينه 
التعبريية  فالماأل لتتأثر" 2لحب والغضب مثالمحر لية: األساسفه  احلاالت اليت تثريها الظالل اللونية األ

للون من خالل التعبريية بزايدة ا فالميف األ خراجاإلفوسعت من عملية  ،التعبريياملسرح  مببادئ وأسس
لظالل ابينما تعمل ، السينمائي الديكوراملشكل لتقنية يعرض على الشاشة و  الذياملدى البصري 

تدخل ضمن ل ،نعلى تعزيز وتنمية التحريف والتباي الدكتور كاليغاري عيادةصطناعية املرسومة يف فيل  اإل
رفة والتشويشات املنظورات احمل" عن طريقية املكونة للديكور واملتكاملة والفاعلة يف احلدث ساسالعناصر األ

املفرطة: شوارع متداعية، مباين وسقوط ملتوية ومعوجة، جدران آيلة للسقوط حنو بعضها البعض، حىت 
 وهي اجلمالية "3التجريدية ختدم يف أتكيد املخاوف النفسية كالرهاب واهليولية الوشيكة شكالاأل أوالنماذج 

ية خراجاإلفقا لرؤية السينمائي و  الديكورظالل وعالقتهما بتقنية اليت نستوفيها من توظيف عامل الضوء وال
 . روبرت واينلدى 

 كيفية  ،احلركة -الصورةطبيعة العالقة بني حول  لوزو جيل داملنظر الفرنسي تعطي فلسفة وعليه، 
 الضوءف ،لموضوعل الرمزاي اأتثري  تعطيل الفيل  التعبريي ديكوراتيف   contrasteختالفمعاجلة التباين واإل

متزاج من اإل أو contrasteيدخالن يف عالقات حمسوسة من التضاد ' سوداأل'وكصفر  'بيضاأل'كدرجة "

                                       
، 2113، دمشق، -املؤسسة العامة للسينما -ن روبرتس، السينما التعبريية األملانية، تر: يزن احلاج، د.ط، منشورات وزارة الثقافةاي_ إ 1

  . 34ص
 _ جيل دلوزGilles Deleuze (5752/5772 فيلسوف فرنسي، كانت حاجته متمثلة :)ة دديايت جر ع الدائ  لنظا خرت يف اإل
 أنظر: للبحث الفلسفي. جديدةالنصوص الكالسيكية مبدأ لتوليد طرق  ذختاإو 

_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p08. 
  . 34م.ن، ص _2
  . 32، ص1222د.ط، دار الكنوز األدبية، بريوت،  _ أموس فوغل، السينما التدمريية، تر: أمني صاحل،3
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mélanger  ،تلك هي سائر السلسلة املتضادة من خطوط البيضاء واخلطوط السوداء، الشعة الضوء
ظهر لدى واين يف اللوحات التصويرية لفيل  حجرة الدكتور   rayé مضلع striéواخلطوط الظالم: عامل خمزز 

 والشر من رياخلعنصر الضوء بني فيوازن يض الناصع ضد الظالم القائ ، معاجلة اللون األ أي "1كاليغاري
 .نمائي السي الديكورتوضيح مالمح يف الفعالة  مشاركتهو  لفيل لاملسامهة يف بناء الدرامي  أجل

 السينمائي:  الديكوريف تشكيل  البصراي ااملمثل بوصفه عنصر  _4_1_1_3

فضل أختيار إفيسمح للمخرج من ، السينمائي خراجاإلبادئ م أحد الديكوربوجود املمثل  حركة عتربت
قية العناصر مع بيتعامل مع املمثل بنفس التعامل  أنوعلى املخرج  ،داءالطرق لتحفيز املمثل على األ

لرغ  من بعض صوله التمثيل املسرحي ابأبينما يشبه التمثيل السينمائي يف قواعده و خرى، البصرية األ
عنصر  رت واينروبيجعل املخرج فية بينهما تتجسد يف اجلمهور على سبيل املثال، ساسالفروقات األ

يل،  اآل نسانات اإلمعنب يشبه جبرك أسلوبمتكيف مع املفهوم امليتافيزيقي للعمل ومؤدى وفق " التمثيل
تبدو  . وجوه املمثلنياخلادعة الديكورالشخصيات نسخ مزدوجة ومطابقة ملنحنيات وحركات  أنكما لو 

 داءستفادة من ميزات األيتعل  اإل أنفعلى املمثل  ،"2كياج املبالغ فيها نتيجة امل ابألقنعةحمرفة وشبيهة 
قناع اجلمهور إحملاولة  ضطرمفاملمثل يف السينما التعبريية غري  ،ه التمثيل السينمائيإايالتعبريي اليت مينحها 

 شياءأليستخدم خمتلف ا الذييستخدمه حقيقي، هو نفسه مع املمثل املسرحي  الذي األكسسوارن أب
بريية لدى والبيئة التعاملوظف  األكسسواريعطي مما ، على سبيل املثال واألغراض مصنوعة من الكرتون

 .روبرت وايناملخرج  دعنالتصنع والتكلف ها أساسيكون سدية فردية ستجاابت جإاملمثل 

لتعبريية وجدوا ن املمثلني يف السينما اإاحلركة التعبريية يف الفن املسرحي، ف رثإوبصرف النظر عن 
مر منه  األ تطلب ،أحرفيا. وبد، الديكور، فشخصياهت  جزء من فالمفسه  خاضعني لبصرايت األنأ"

احلركي  داءتنفيذ األف "3الديكوركتفاء مبجرد التحرك يف موقع التصوير بطريقة تتناغ  مع تصمي  عدم اإل 
امية التوازن يف الفيل  دين إىلاملبالغة احلركية اليت تؤدي  ساسالتعبريية يكون على األ للمثل يف السينما

                                       
  . 43م.س، ص احلركة او فلسفة الصورة، تر: حسن عودة،-لوز، الصورةو جيل د_ 1
  . 32م.س، ص أموس فوغل، السينما التدمريية، تر: أمني صاحل،_ 2
 . 34م.س، ص إابن روبرتس، السينما التعبريية األملانية، تر: يزن احلاج،_ 3
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ة املرسومة من وطبيعة الشخصي داءمع سياق األللممثل طبيعة الفعل احلركي  تناسببينما ت ،السينمائي
ناسبة مع طبيعة متاملمثل التعبريية حبيث تبدو حركة  ،جزئي مع الشخصية اجملسدة اندماجخالل عملية 

 .املخرجمع رس  أبعاد الشخصية تالشخصية ومع املعطيات اليت 

 الديكورية واألغراض املشكلة لتقن شياءاأل اليت تطرأ على التعامل مع اجلسد وحتوالت نأميكن القول 
، حيث خالصين عمل ف سلوبمفردة بصرية ديناميكية خللق الصورة املعربة أبهي عبارة عن  ،يف الفيل 

 ،الفنية يف املسرح يبسالستنباط خمتلف املبادئ واألإ إىليف السينما التعبريية سعت الكثري من التجارب 
ولكن مع تسليط ل ، يعنصر بصري من الف" بوصفهالتعبريي املمثل  أداءحتقيق اجلانب البصري يف  إىلو 

دة الدكتور  ثناء النوم يف عياأميشي  وهوه رقصة القيصر، أداءخالل  كونراد فيدتالضوء على الشخصية.  
لدكتور  عيادة اصرية والتشكيلية يف فيل  بفاملبالغة ال ،"1الديكورمع الرسومات  تقريباتزج ميكاليغاري، 
كدت على كيفية توظيف الصورة مبا يعكس ويرتج  احلالة النفسية واحلركة الداخلية للشخصية أ كاليغاري
 .ملانيةمن السينما التعبريية األ أشكالمبثابة هي فطابع الرمسومات اهلندسية ما أيف الفيل ، 

يف بناء  ادورهو السينمائي  الديكوري يشكل منظومة ذالالبصري  النسقاملمثل  تعترب حركةوعليه، 
ن طريق تفعيل أدواته من ع الفيل توظيفها يف  إىليعمد املخرج  ،رؤية فنية ومجالية اوفق الصورة التعبريية

غريبة املشوهة ومكمال للصورة ال، يةبداعالتشكيل والتعبري لكي تتحقق العملية اإل إعادةختيار و خالل اإل
 ،األكسسوارو  ،الديكورجيعل تفاعالته مادية مع  أنفيتطلب على املمثل ، الديكوراحلادة اليت صنعها 

ة قوام املمثل وتناسقه، فهي عناصر تساعده على رس  وتوضيح احلدود املادي إىل إضافة املاكياجو  ،واملالبس
عنصر فهي  ،واملاكياجاملالبس كل من  أما توجهات .الديكورللشخصية بفضل العناصر املشكلة لتقنية 

، فينبغي تور كالغاريعيادة الدكاملسرح كما هو احلال يف فيل   يفوال يقل دورها التعبريية نوعي يف السينما 
فيت  حتديد املالبس  ،تكون املالبس اليت يرتديها املمثلون مالئمة للظروف اليت تقع فيها حوادث الفيل  أن

تتبع  خلق مؤثرات سيكولوجية ابلغة الداللة، فيمكن"فينتج عن توظيفها املناسبة ملكان وزمان احلدث، 
ري لون املالبس يكون تغ أنيف املالبس، فال يصح  األلوان ستخدامالشخصيات إب حدىإلالتطور العاطفي 

                                       
1 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 118. 
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يف املالبس الكاتب يف رس  شخصياته ومن مث  األلوانفتساعد  "1يكون له وظيفة أنجماين، بل ال بد 
عن  أمهية ما عنصر املاكياج فال يقلأ ي،خراجاإليف جتسيد رؤيته للعمل ثناء التصوير أتساعد املخرج 

كياج دورا مهما يف ا مللعب اوي ،املالبس يف طبيعة التوظيف فكيالمها ميثالن نسق تعبريي مجايل يف الفيل 
 "بقوله:  راندغار مو إ واملنظر السينمائي جتماع الفرنسيعامل اإل عليه يؤكد كماحتديد مالمح الشخصية  
الوجوه، تبعا  لصنائع التصوير، لتحول املالمح، يف وجه من داامتدإيف كوهنا  املاكياجأتيت صنائع التربج أي 

 املالبسو املاكياج  إستخدامابلشكل من خالل  التعبرييةتهت  ل "2ةتتطلبه كل لقطة على حد الذي للتعبري
 بالغ فيه.املرسوم وامل الديكورابلضوء و التالعب ابلغموض من خالل  إحساسوخلق  مألوفةبطريقة غري 

 ،لواناألو  ،شكال، أن السينما التعبريية جاءت بلغة االفصاح عن األذكرهنستخلص مما سبق 
 ي، وعن قيمة فنية حيس هبا الفنانبداعلبناء العمل الفين اإل أساسالظالل كو  ،واألضواء ،واألحجام
ية سامهت حبد كبري التعبري الفنية  شكالخرين، هته األاآل إىليف نقل مشاعره  الديكورمهندس  أوالتشكيلي 

 روبرت واينملخرج اويعترب اخلارج كي يتأثر هبا غريه،  إىل لديه لشحنة الداخليةانتقال إ إىلعند الفنان 
ية، خراجاإلؤية البصري املتبع يف الر  سلوبالتعبريية يف السينما عن طريق األ ظهورصاحب الفضل يف 

للعمل الفين  نتاجاو  عالمة فارقة مميزة يف امليزانسني التعبريي املعتمد يف الفيل  سلويباألاملنهج  أصبحو 
عيادة الدكتور  يل  فجاء وعليه،  حيمل يف طياته بوادر التشكيل يف السينما التعبريية. الذيي بداعاإل

 خالصة بصرية أببعادجسد ديكورات مرسومة  ،يزونسني التعبرييامللعرض رؤية شخصية عرب  كاليغاري
تضافر  على ؤسساليت تالتشكيالت الفنية  أه فإن دوات مستعارة من املسرح التعبريي. وابلتايل، أوهي 

  للعامل ووعيه  به. ، تعترب الواقع معيارا يف تكوين رؤيتهالسينمائي الديكوررتباطها بتقنية إاملدارس الفنية و 
العشرين واليت  ية اليت برزت يف القرنساسالتيارات الفنية األ أه تسليط الضوء على  البحثحياول  ،ومنه

 ضمن السينماشتغل ت فكيف. التعبريية للحركةالفين  بداعاإل أساليبو سامهت يف بلورة احلساسية الفنية 
املختلفة رس الفنية عرب املدا الديكور تقنيةل التشكيلياجلانب ابلرتكيز على  ذلكو  ،اجملاورة الفنونحقول 

 ة فيماوظيفة التصمي  كما هي يف ضوء تنوع وتداخل املدارس الفني تبقى؟ وهل  نفتاح الفنون وتداخلهاإو 
 .؟ بينها

                                       
  1_ عادل النادي، مدخل إىل فن كتابة الدراما، ط1، مؤسسات ع الكرمي بن عبد هللا للنشر والتوزيع، تونس، 1294، ص 139 .

 .131براهي  العريس، م.س، صإدغار موران، جنوم السينما، تر: إ_2
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 ديكورات كارل هاينز مارتن يف السينما التعبريية التكعيبية. _ 2_1_3

توالت احلركات الفنية يف القرن العشرين بشكل كبري حيث شهدت تطورات وتغريات واضحة يف الفكر 
رويب خاصة يف جمال الفن بشكل واضح، فقد حترر الفنان من التقاليد الفنية اليت كانت متبعة يف املدارس و األ

حتقيق  إىلعى املرئيات وألواهنا فس شكالمبدأ حماكاة الواقع، حينها مل يعد يتقيد أب ذلكالسابقة ورفض ب
 يف جمال الفن. بداعواإلنظ  التجديد 

 الذي هدف الفنان البحث عن الشكل اجلوهري أصبحو كان الفن التشكيلي مرتبطا ابلواقع املرئي، 
السطحية،  اأشكاهلو  شياءيهت  ابملضامني الكامنة وراء الشكل اخلارجي بدال من جمرد البحث عن مظاهر األ

مر ابلفنون لق األها ما تعومنقابلة للتحول وخاضعة للزوال والتغيري  شياءلألاحلقيقة الظاهرة  أنعتبار إب
الفنان  إحساس هي تصوير عامل جديد خارج إمناو ، فل  تعد الصورة عندها نقال عن الطبيعة التشكيلية

 أشكال ىلإكل شيء  ذلكبوغريها، فتحول  واملخروطية،سطوانيةواأل،يعرب عن طريق االجسام املكعبة
ت أصبحيف كالعالقة القائمة بني اجلمالية والفن؟ و ما هي فوعليه، الفين.  بداعهندسية بفضل نظ  اإل

 .مببدأ التغيري والتجديد يف الفن التشكيلي؟ خذأت شكالاأل هذه

 

 

 

 

 

                                       
يقة، مانويل )عامل اجلمال( يف الظاهر واحلقإعن املطلق، عن اجلوهر. خاصة مع ظهور نظرايت   فقد بدأ الفنان يف البحث الدائ ذا_ هل

كل اجملرد. وفيتاغورث يف الشكل املثايل والشكل اجلوهري والش أرسطوو  أفالطونجانب نظرايت  إىلوكروتشه يف الشكل املعرب عن املضمون، 
ظر: كلود عبيد، ليه مذاهب الفن التشكيلي احلديث. أنإامله  اليت تستند  ساساأل أصبحاجلانب امليتافيزيقي شأان كريا حىت  ذامما جعل هل

، 2111، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 1، ط-يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر–مجالية الصورة 
  . 39ص
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 التشكيلي:الفن نظور ماحلركة التكعيبية من _ 1_2_1_3

بدال  بداعواإل التعبريالفنان املتزايد بطرق  هتمامنتيجة إل Cubisme  احلركة التكعيبيةمتثل ظهور 
، سيزانو ،براكو ،بيكاسووكان ميثلها عدد من الفنانني التشكيلني يف طليعته  ه ابملضمون، إهتماممن 
ن غاية الفن ليست أ احلقيقة": الصدد هذايف  قائلني ،عطوا تعريفا عن جوهر احلركة التكعيبية يف الفنأ إذ

 إذا [].. داخلال إىلتوجهنا  إذا إال ذلك إىلنا النفسي هلا، وال سبيل إدراك، بل تصوير شياءتصوير األ
 التكعيبيةن إ [..] يف العامل اخلارجي واألبعادعماقنا، ال كما متثله لنا احلجوم أصوران الزمن كما حنس به يف 

بية تبقى ن التكعيإف ولذلك []..تستخدم عناصره الواقعية كما هي  أنال ترفض املوضوع، بل حتاول 
حبثه  عن  إطاروا يف أفبد "1تصور تعاقب الزمن احلي أنمستعبدة للمكان، وحنن نفتخر أبن حركتنا تريد 

دوا عتمإظهاره من زوااي املنظور لكشف عن جوهره، حبيث إاد طرق جديدة للتغيري كتمزيق الشكل و إجي
ن إابلتايل، فو  استعمال اللون شيئا نسبيا يف الفن التشكيلي التكعييب. أصبحو على احلركية وهندسة اخلط 

 دراكغايرة لعمليات اإلللواقع، وم أبكملهات اليت يشتغل عليها اخلطاب البصري التكعييب تعد مغايرة الياآل
 لو بيكاسواببفنان التكعييب فيعرج الاحلسي اليت هتت  ابلشكل الفيزايئي يف حيثيات الوسط اخلارجي للفنان، 

Pablo Picasso  شعرت  الذي سلوبابألقلته  إذ [].. قولهأكل ما عندي ال " الصدد: هذايف بقوله
ا الكشف ينتج عنهو التكعيبية ما هو جوهري يف نفسية الفنان،  شكالاألفتحاكي  "2يقال أنمبا جيب 

خطاابت متهد "خالل العالقة اليت تربط بني الفنان وخياله ضمن  ظهورهاعن العالقة التشكيلية اليت تبني 
د منه نسغية تتصاعإذ وفضاءات سطح تصويري ينضح ابملثالية  إال [].. ال عامل له [].. لتجريد خالص

                                       
  _ة التكعيبيCubisme : صوير مجلة من النشاطات يف جمايل الت إىل يشري ،القرن العشرين ظهر يفمصطلح يف اتريخ الفن احلديث

ة ، فاشتغل الفنانون متأثرين أبرضياحلديث م وكانت أه  حركة يف اتريخ الفن5759-5751فيما بني عامي  والنحت، ظهرت يف ابريس
مث تلتها فرتة التكعيبية التحليلية فيما بني  م،5799–5797 عرفت ابلفرتة السيزانية فيما بنيودامت هذه الفرتة اليت سيزان اهلندسية، 

تسهال سإكردة فعل على  م. وقال أبوللينري إن احلركة التكعيبية نشأت5751 التحليلية الرتكيبية بعد ظهرت ام، وختام5755-5759
أنظر: عبد العزيز علون، أعالم النقد الفين يف التاريخ، د.ط،  .ؤية الفنيةللتعاطي مع الر FAUVISM  طباعيني والوحشينيإلنالفنانني ا

 .571، ص5955منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
، مشقدمساعيل، مطالعات يف الفن التشكيلي العاملي: أعالم ومدارس وتيارات فنية، د.ط، منشورات اهليئة العامة للكتاب، إ_  صدقي 1

  . 99، ص2111
  . 242، ص2113، دار الرضوان للنشر والتوزيع، االردن، 1_ علي شناوة آل وادي، اخلطاب اجلمايل املعىن والتشكيل،ط2
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مهما يف خطاب فن ما بعد احلداثة  أتثرياتشكل اليت املعاجلات  إحدىفهي  ،"1ةصاعد الذهنيةعقلية 
ال أجنة، التكعيبية ليست ال بدورا و " :بقوله اببلو بيكاسوكما يصفه   ،الفن التكعييب وابخلصوص يف جمال

كانت   ذاإ [..]. الشكل فهو هناك ليحيا حياته اخلاصة يتحققوحني  ،شكالاألال أو يعاجل ولكن فن 
 ."2التكعيبية كالأشسينتج عنها هو شكل آخر من  الذيشيء الوحيد  أنالتكعيبية فن التغيري فأان متأكد 

يف مضمون  اهإخراجو ومن هنا تظهر مجالية التشكيل عند الفنان من خالل واقعيته يف حتليل العناصر 
املنحنية  اد على اخلطوطعتمالزوااي فضال عن اإل ذاتاد على اخلطوط احلادة عتمابإل هذا، تعبريي جديد

 واللوحات التشكلية. النحتيةه أعمالعامل التجريد يف  إىلستناد واإل السطوحوتعدد 

 هذهختزال إ إىلالطبيعية، ومتجهني  شكالبدأ حماكاة األمل ةفضاجاءت احلركة التكعيبية ر  ،وعليه     
بينما  صلية، جديد بعيد عن عناصرها األ سلوبأبصياغتها  إعادةو اهلندسية  وأصوهلامنحاها  إىل شكالاأل

يما يف جمال ال سوالتصوير  ،والنحت ،معيارا مجاليا يف العمارة نسانكانت العالقة النسبية يف جس  اإل
وخمروط وغريها من  ،وكرة ، هندسية جمردة يف شكل مكعبأشكاال شياءوأضحت األ، الديكورهندسة 

وبناءا على . قبليةلايقوم بعمليات الرتكيب والتحليل وفقا للمعطيات اليت جعلت الفنان التكعييب  شكالاأل
وأين يكمن  ؟للعمل السينمائي يالتشكيليضيفه البعد ما الذي ميكن أن سؤال مفاده:  يطرح، ما تقدم

 ؟.السينمائي الديكورتقنية أتثري احلركة التكعيبية على 

 يف سينما كارل هاينز مارتن:احلركة التكعيبية التعبريية  _2_2_1_3

ضاع و روجا عن األخ، و األلوانفين يرتكز على تبسيط اخلطوط و  إجتاهاملدرسة التعبرييه تعترب  
يف تلوين  وأتسجيال دقيقا سواء يف اخلط  الكالسيكية اليت تقوم على تسجيل معامل اجلس  والطبيعة

                                       
  . 241، ص سم. _ علي شناوة آل وادي، اخلطاب اجلمايل املعىن والتشكيل،1
 ن أينبغي له  مناإلفنان حبدود حرفية النقل الواقعي و كماله، وال يقف اإ_ إن تقنيات اخللق الفين لدى الفنان تكمل ما مل تستطع الطبيعة

 إلنساينودوره العقل ا تبحث يف توجهات احلسية والتجريبية واحلرفية والعلمية أرسطوستطيقية لدى ن التجربة اإلأيعرب عما جيب التعبري عنه، و 
علي مثال. أنظر:  خالقي كما يظهر جليا يف عامل املسرحستطيقية عن الفعل السلوكي الرتبوي واإلنفصال التجربة اإلإيف اخللق الفين وعدم 

 .81، ص1111، دمشق، صفحات للدراسات والنشر، 1، طفلسفة الفن و عل  اجلمال، واديآل شناوة 

 _ روبرت جولد ووتر وماركس تريفيس، الفن والفنانون، تر: مصطفى الصاوي اجلويين، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2
  . 321، ص 1224
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زاء اجلس  بعض أجو  حنرافات اخلطوطإاملبالغة يف من مث جسام ورمسها و ركزت على دراسة األف ،شكالاأل
يف  1819صلة وثيقة بني منهج التعبرييني واملدرسة التكعيبية اليت ولدت عام "هنالك  أن إىله، وحركت

اخلطوط املنحنية اليت نراها يف احلياة لتعرب عن املستوايت املسطحة  ونك  إىلابريس وحاولت الوصول 
التكعيبية اليت  ةتلك احلقيق  جيعل الفنان التشكيلي يبحث عن احلقيقة اهلندسية للشكل،مما  "1يةساساأل

 .ئيوالسينما ياملسرح اجخر اإلسائر الفنون كالعمارة و  إىليف فن التصوير بل تعدت فقط مل يقتصر أتثريها 

اللغة ) هيف كتاب Marcel Martin ل مارتنيمارس الناقد والكاتب السينمائي الفرنسييستشهد 
طباع إلن، يصف فيه ا de cinéa revueمن جملة سينيا  1811بنص كان ظهوره يف مستهل  (السينمائية

 De l'aube à minuitمنتصف الليل  إىلمن الفجر ل فيل  تعبريي يف فرنسا بعنوان أو ثه أحد الذي

 Ivan Gull فان جولإيملاين الكاتب األ يعطيف، Heinz Martin Karl  كارل هاينز مارتنللمخرج 

الشاب،   ن املخرج العظي إجو حمموم، ف ن كل شيء يدور يفإ"النص بقوله:  هذاالفيل  يف وصفا حول 
خمرجي مسرح رينهاردت، قد تناول املوضوع وخلق  أحدهو يف الوقت نفسه  الذيكارل هاينز مارتن، 

مكربة ومصغرة  شياءحسن رسامي املدينة، أول فيل  تعبريي تكعييب: أي أن كل املناظر وكل األأمنه، مبعاونة 
بنك املرتحنة، ، شبابيك الاملأخوذةء يبدو كما تراه عني الصراف بشكل مفرط طبقا لفرتة املنر، وكل شي

 أشياء ىلإوالشوارع املقلوبة رأسا على عقب، ورجال يصرخون كاجملانني، كل روح البطل مفصلة ومنقولة 
ه يتضح ، ومنالعاملية النص مفهوما مجاليا يف اتريخ السينما هذا يتخذل ."2يف جو داخلي للفيل  أشكالو 

بطريقة جتعل من  سلوبللعامل عن طريق تشويه الشكل واأل ذاتيةمؤسس على رؤية التعبريي  املذهب أنلنا 
 حلركة التعبريية.يف ا طابعا رمزاي يتخذ الديكور

                                       
  1_ مجعة أمحد قاجة، املدارس املسرحية وطرق إخراجها، م.س، ص 134-132 .

 _ كارل هاينز مارتنHeinz Martin  Karl (1994/1239 خمرج أملاين، أشتهر بفيلمه :) منتصف الليل  إىلمن الفجرDe 

l'aube à minuit  جلرافيك.ا ساساليت جعلت من الفيل  مبين على األ صالته من خالل ديكورات نيباشأالفيل   خذ، أي1811سنة 
   inéma (Les Réalisateurs),Op.cit, p469.cu dJean Tulard, Dictionnaireأنظر:

، دمشق، -ينمااملؤسسة العامة للس -_ مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة ابلصورة، تر:فريد املزاوي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة 2
  . 42ص ،2112
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وحتويل  شكالندسة األه إىلعمد ي ،تشكيليا وفق أسس تكعيبيةفناان  الديكورمهندس  وابلتايل، يعترب
 الديكورمجالية  تأتىتيما بعضها، بينما ف شكالواألالسطوح  فيه خترتقسطح له بعدان  إىلاجلس  اهلندسي 
املرسوم  الديكور"اده على عتمإب De l'aube à minuitمنتصف الليل  إىلمن الفجر التكعييب يف فيل  

هندسيا، ولكن يف  املتطابقكياج ا اد على املعتمعلى وجوه املمثلني ابإل األلوانتنعكس ف واألبيض ابألسود
 ها والفراغمع وجود شخصيات غري واقعية مما يرتج  شفافيت صفة جمسدة، الديكورهناية املطاف يعترب شكل 

 ىلإرمزاي يف الفيل  وهو التأكيد على عامل الزمن بوصفه بعدا  ،"1الكابوس عامل إىلدون الدخول حقا 
 .لفنان التكعييبابعاد اليت يستخدمها املصور يف تقدمي والكشف عن احلقيقة اليت يهدف اليها جانب األ

 (11 الصورةانظر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 _ Claudine Amiard chevrel Et auteurs, Théâtre et cinéma années vingt: une quête de la 

modernité, Tome 1, volume 1, L’âge D’homme, Paris, 1990, P182. 
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  .De l'aube à minuitمن الفجر إىل منتصف الليل  أحد ديكورات فيل   54متثل الصورة رق  

 ن كل جس  يف الطبيعة ميكن ترسيمه إىل معادله اهلندسي، أي إىلأيرى الفنان التشكيلي بول سيزان 
يها وهي رجاعه إىل اهلندسة اليت يقوم علإو مكعب، فأساس العمل الفين ميكن أو دائرة أو مستطيل أمربع 

، 1811أساس التكوين وجوهر البناء يف العمل السينمائي. الفيل  من إخراج كارل هاينز مارتن سنة 
 . Robert Neppachش ر لروبرت نيباوتصمي  الديكو 

Voir: www.cineaste.com 
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 شكالألاقيقة حالبحث عن  هبدف كارل هاينز مارتنفيل  يف  الديكوريتحدد البعد اجلمايل لتقنية 
مي  مكعبات صغرية تتألف من تركيب وتص إىلأجسام "طريقة جمزئة من بجاءت ف، اهلندسية املرسومة

ت ظالل متنوعة تكسر من حدود العالقا ذاتضاءات خمتلفة إجديدين عرب السطوح منبسطة ومتداخلة و 
 ،األلوانو فأمهلوا عنصر التظليل  "1ات حركية شىتإحساسحينها وتؤكدها أحياان أخرى حبيث تتوزع عليها 

عناصر  إىل شكالصور الوجوه التكعيبية يف الفيل  نقطة حبث يف املعادل اهلندسي وحتويل األ تأصبحو 
 هندسية خمتلفة. 

رؤية و  الديكورس مهند العالقة اليت تربط بني إىلجناح العمل السينمائي وتكامله يرجع ن أومن املؤكد 
 تشكيليوالفنان ال الديكورهتدف ديكورات مهندس إذ لفيل ، يف امجالية ملسة ضفاء إ أجلاملخرج من 
لسرد ا عن مالمح لكشف"منتصف الليل  إىلمن الفجر يف فيل  Robert Neppach  روبرت نيباش

ات من قبل وجهة النظر الداخلية لشخصية البطلة يف الرواية، ومن مث يرى الديكور بقدر ما يت  حتديد 
د تلميحات. ومع هي جمر فشعر الشخصية البطلة يف الرواية، تيف املشهد كما  يتشكلي ذلعامل الااملشاهد 

من حيث  اءةاإلضوتركيز على  واألبيضسود ديكورات الفيل : األيرتأس  الذي سلوبلك، فهو نفس األذ
 عتمد على التعبري الدرامي يف الفيل ، فينبغيي يذال forme Laابلدراسة الشكل  هتمامواإل "2املعىن والقوة

صمي  ما قواعد فن التصوير كي يستطيع ت إىلستناد واإلالسينمائي  خراجاإلأبصول  الديكورام مهندس إمل
 .خراجاإليالئ  طبيعة 

ضاء العرض حمل بوادر التشكيل يف فياهلندسية تكعيبية ل شكالمع األ الديكورتعامل مهندس  أييت
 خذألاختالفات اليت سايرت ظهور السينما العاملية متثلت يف اإل أه ن أ البحثيرى  ،ومنه .املسرحي

ة سفرت عليه املدارس الفنية احلديثة من مبادئ مجالية وفكريأابملبادئ فن املسرح خدمة هلا خصوصا ما 
 هي موجودة يفقد حدد مساحة الفضاء كما " Robert Neppach نيباشروبرت ن أفنجد للفن، 

                                       
  1_ كلود عبيد، مجالية الصورة –يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر-، م.س، ص 32 .

 _ نيباشروبرت Robert Neppach (1921/1232 مهندس ديكور، منتج ومدير فين منساوي. أشرف على صنع أكثر من :)
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Neppach  فيلما. أنظر: 91

2 _Claudine Amiard chevrel Et D’autres  auteurs, Théâtre et cinéma années vingt: une quête de 

la modernité, Op.cit, p 191.  
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مشوهة.  يف منظورات الديكورل جمال احلركة مغلق متاما، يتصادم الفعل مع و املسرح، ففي املشهد األ
هي فوارق ،"1وتظهر كحيل مسرحية كتتحر -طاولة املنزل، ابب املتجر-يتكون من ورق مقوى  األكسسوار

 . بادئ احلركة التكعيبيةمي حيمل يف طياته ذالسينمائي يف الفيل  التعبريي ال الديكورمؤسسة لتقنية  تعترب

ن لكل خمرج طابع مميز ضمن حدود التشكيل  اهلندسي للحركة التكعيبية، أ، ذكرهنستنتج مما سبق 
، ختالفها وتنوعهاإب متثل أتثريها يف حوارية الفنون إمناو جانب الفن فحسب  منمل يكن منصبا  فتأثريها
والرتكيب يف تصمي   ،واخلط ،واللون ،التشكيل كالكتلةفات جديدة ملفاهي  اضإ التعبريية للسينما فأعطت
ية ومن مث مبوضوع شياءية كرس  األساساأل طرهاأالسينمائي، وصارت تتحرك بصورة عامة ضمن  الديكور

يف قالب جديد ها ضعر من مث و  ،بتعاد عن الطبيعةي بدأ فنانوه ابإلذالتحريف التكعييب ال إىلستناد اإل
دة مع بداية حركة جدي موجودة يف الطبيعة، فمهدت لظهور كما هي  شكالنقل األبطريقة مميزة بعيدا عن 

 ،الشكل إىلنصبا م إجتاه هذامتياز هلا مقومات، بينما كان ه احلركة كنشاط فين إبذوأمست ه العشرين القرن
احلركة؟  ذهه أساسفما  وعليه، ستغناء عن الطبيعة بكل مكوانهتا وعن املوضوع.واخلط مع اإل ،واللون

.؟ئيالسينما احلقليكمن أتثريها يف  أينو 

                                       
1  _ Claudine Amiard chevrel Et D’autres  auteurs, Théâtre et cinéma années vingt: une quête 

de la modernité, Op.cit, p183. 
 ا ذ، هلديكورا_ كما هو احلال يف املسرح والسينما التعبريية فيما مضى، تلعب السالمل دورا رمزاي يف الفيل ، بينما يرس  الفضاء دائما على

ت ضرورية ا الرصيف امام وكر للقمار، هي مساراذايم، هأالفندق، امللصق يستمر ستة  إىلا الطريق يؤدي ذبيض يف شكل ثعبان، هاخلط األ
 أنظر: جاءت يف شكل لوحات مسرحية جمسدة للديكور.الديكور صية فهي مقصودة من طرف مهندس للشخ

     ibid, p184._ 



 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

200 

 

 هاينز رخيرت. أفالم_ ديكورات التعبريية التجريدية يف 3_1_3

 ،حس الفنان ابللون يفبرؤية فنية جديدة تتجلى الواقع  صياغة عادةإليف الفن  التجريديةجاءت احلركة 
 ،مثلثات ىلإورؤيته من زاوية هندسية حيث تتحول املناظر  هتمت ابألصل الطبيعيإف ،واخليال ،واحلركة

 داللةا جمرد قطع إيقاعية مرتابطة ليست هلاهلندسية التجريدية  شكالبينما تظهر األودوائر،  ،ومربعات
 . التجريدي دى الفنانلشيئا من خالصة التجربة التشكيلية  بوادرهاوإن كانت حتمل يف  حىت بصرية مباشرة

 أشكالعنها يف  والتعبري شياءالبحث عن جوهر األ إىل الفن التشكيليالتجريدي يف املذهب يسعى 
يف الفن التشكيلي "، فمصطلح التجريد وجدان الفنان التجريدي تثريخربات فنية  طياهتاتحمل يف ل ،موجزة

ستخالص اجلوهر من الشكل الطبيعي وعرضه يف شكل جديد، فالفن مهما إاملعاصر هي صفة لعملية 
جزاء والكل، ، أحكام العالقات التشكيلية بني األهذاالفن  أساسه التجريد، ويعين أساسختلفت مظاهره إ

ذن بوالدة اجلديد، ية اليت أتبداعبني التفاصيل والصيغ، حبيث ينصهر كل شيء يف بوتقة العملية اإل أو
من  تتخلص احلركة التجريدية  لكذبو  ،"1تتدثر به القطع الفنية الذياملغزى عام ال يه  فيه املظهر  هذاو 

ن موضوع الصورة الطبيعية الواضحة م وإلغاءواخلروج من تقاليد التصوير رتباط به، كل آاثر الواقع واإل
 يعتربعى عن العامل الواق اخلروج ةللخامات وحماول البارع إستخدامالتيار التجريدي و بزوغ  الفنان، وكان

 اليفيتشمكازمري وعليه، يرى الفنان التجريدي  التشكيلي.يف الفن  فكارللموضوعات واأل امصدر 
Kasimir Malevitch  يف الفن التشكيلي ةاهلندسي احلركة التجريدية عالما أحد ،يف الفن التجريد  أن

  إحساس نهإي عرضته، مل يكن مربعا خياليا، بل ذاملربع ال"يقول:  لكذعن الواقع، ويف  منعزال شكالميثل 

                                       
  1_ كلود عبيد، مجالية الصورة –يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر-، م.س، ص29.    

 _ كازمري ماليفيتشKasimir Malevitch (1918/1811 :)حناتو أوائل الفنانني التجريدين يف القرن العشرين.رسام  أحد 
أنظر:  ، وصاحب احلركة الفنية اليت امساها بـ السوبرماتيزم.بولندي ومنظر

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch 

  ن تكون أرتاب من قستطيقا النقاء اخلالص حد اإلإ_ يبحث كازمري مالفيتش من خالل معاجلاته التجريدية، يف البحث يف مثاليات
ليه إ ذهبما  إىل هذاه كد الفنان يف مسعاأقد ففكار جمردة، أ إىلقرب منها أالظاهرة اجلمالية ال ترتبط أبي فيزيقيا السطح التصويري لتكون 

 يف قمة النقاء، يف أشكاالحاسيس اخلالصة اليت تنتج يبحث مالفيتش يف األ إذذهنية جمردة،  هذهال كروتشه إذ تغدو ظاهرة كاجمل هذايف 
  .34ضامني. أنظر: علي شناوة آل وادي، اخلطاب اجلمايل املعىن والتشكيل، م.س، صملفكار واملوضوعات واتفوقية تغادر األ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasimir_Malevitch
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 فلكل  "2موضوع احملض، غري املرتبط أبي حساسد، تعبريا عن اإلر الفن اجمل أعتربلك ذاملوضوع، وببفقدان 

طريق املمارسة  عن هذاكل  ،فنان طريقته اخلاصة يف التعبري عن شخصيته وفكرته اليت جتول يف خميلته
الفن  دافأهوق الفين كهدف عام من ذوتعزيز احلس اجلمايل وال ةتنمي إىليهدفان  اللذانوالتجريب 
 .التجريدي

فن  إستقالل يأ ت تقليدا يف الفنأصبحمور اجملردة يف الفن التشكيلي األ إىلالدعوة  أنومن املؤكد 
العاطفة لدى الفنان، و  حساسواإلرتباط ابملوضوع والفكرة لغي اإلأ ذاة غاية وضرورة فنية، وهبأيالتصوير عن 

، ولكن شياءيعي لألللتمثيل الطب، ولكنه ليس معارضا شياءللتمثيل الطبيعي لألمعارض "فالفن التجريدي 
وفاق  معارضة للطبيعة اخلام البدائية احليوانية للمرء ولكنها على معارضا للطبيعة  كما يظن عادة. إهنا ليس

لتوازن الساكن ا ي للتوازن احلركي يضادأساسمع الطبيعة البشرية احلقة. أوال ويف الصدارة ليس هناك قانون 
 الكشف عن طبيعة املوضوع، أجلخاص حيمله الفنان من  أسلوبهو لتجريد ا نأأي  ،"1ابلشكل اخلاص

املوجودة  تغيري يف النظام البنائي ملختلف العناصر أوحتريف  أو حذف أو إضافةعبارة عن  سلوبويكون األ
ختزال إعملية حينها  يالتجريدالفن  يصبحو  تتجسد يف رؤية فنية خالصة لدى الفنان التجريدي.و  ابلفعل

التجريدية  ستكمالإلستغناء عن املوضوع اإلو ا د الفنان عن الطبيعة هنائيابتعإو  ،جوهره إىليف الشكل وصوال 
ستغناء عن واإل ،طوخ ،لونو  ،الشكل يعتمد يف طياته على موضوعي  ال هو فنفالفن التجريدي ، لبنائها

 ،األلوانمايل سواء يف وق اجلذحتقيق ال إىلالتجريدي عرب رسوماته الفنان  ىسعفقد ، عن  املوضوعو الطبيعة 
فعال إلنضعا لضحى خاأفيف الفن  سلوبطابع األ ختذإ الذي، وتطبيق مفهوم اجلمال شكالواأل ،واخلطوط

 ي.بداعيف العمل اإل داءوخصوصية األ الذايت

كعيبية سهامات احلركة التإرويب احلديث، هي و ولعل ما يؤسس على ظهور حركة الرس  التجريدي األ
ان الفن التجريدي مك وليد التكعيبية وعزز" اظهوره تفكانآخر يف بلورة حركة الفن التجريدي،  أوبشكل 

طوط مكاهنما فيهما من مربعات ومكعبات وخ أخذني يف جتاهالعناصر املشرتكة بني اإل ذاتلقيام  ذلكو 
لروابط التحليلية حكام اأيف  خذوأيصل الطبيعي ويراه من زاوية هندسية، متقاطعة، وفيها يبدأ الفنان ابأل

                                       
  . 121م.س، ص التشكيلي العاملي: أعالم ومدارس وتيارات فنية،  مساعيل، مطالعات يف الفنإصدقي _ 2
  . 322-329م.س، ص روبرت جولد ووتر وماركس تريفيس، الفن والفنانون، تر: مصطفى الصاوي اجلويين،_  1
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، حمملة أقواسو جمرد، مثلثات، ومربعات ودوائر  إىل، وتتحول ةاهلندسية صلتها ابلصل شكالحىت تفقد األ
حاول الفنان التجريدي يف" 2صل الطبيعيسطح اليت جردت من األعن مميزات لتلك األ تنبئمبالمس خمتلفة 

  الكروي جتريدا اجلس أوالتعكيبية، ومتثل الدائرة  شكالستفادة من الدراسات وتعزيزها مبختلف األمن اإل
 بغرضكيل يف التش أوبينما تستخدم الكرة يف الرس   ،اليت حتمل طابع التجريد شكاللعديد من األ

 .املضمرة جسام التجريديةالكشف عن داللة ضمنية حنو األ

لتحمل  جاءت ،بري عنها يف خالصات موجزةعوالت شياءالبحث عن جوهر  األ نإ، فساساأل هذاعلى 
ن التجريدي على ومنه، يؤسس الف .وجدانه وأاثرتيف طياهتا مبادئ التشكيل اليت مر هبا الفنان التجريدي 

اسيلي كانديسكي، ف أعمالروحانية يتمثل بصورة واضحة يف  و النزعة تعبرييةذحدامها إ"رئيسني  نيأسلوب
ين ذبيت مونداين، وقد بلغت على يدي ه سلوباأل هذاو نزعة هندسية رايضية وقد تزع  ذوالثاين 
ر التأثيتجه حنو  أسلوبل هو و األ جتاهفاإل ."1ن مها قطبا التيارين املتقابلني يف الفن التجريديالذيالفنانني 

كاس لطبيعة الغنائية اليت عنما الشكل الثاين فهو اأالتعبريية،  إىل جذورهتد ميالغنائي  أوابلتجريد املوسيقى 
بيون، يكعيف الشكل اهلندسي املعماري اليت بدأها الت واملتمثل للفن التجريدي ءامبد سكينكاندها إستخدم

 جتريدية هندسية.فهي تعد ما الثانية أىل تعبريية غنائية و ا تعد األذل

  هتإ ذإعلى الشكل الواقعي قضاءا اتما،  مونداينو كاندنسكيجتريدية كل من لقد قضت  
عبري عموما ال ينفصل عن املادة والت مونداينابللون على حساب الشكل، بينما الشكل عند  كاندنسكي

ستبعاد إ عن املنحى الطبيعي ألهنا تعد عملية شكالفهو يتصل بكل ما هو هندسي جتريدي، وتبتعد األ
العشرين.  ظاهرة من ظواهر الفن التشكيلي يف بداية القرن نيجتاهاإل أصبحفلكل ما هو عضوي وطبيعي له، 

 الديكور صبحأوهل فن السينما؟  هضمنعلى ابقي الفنون ومن  سلوباأل هذان يطبق أأي مدى ميكن  إىلف
 .يف الفيل  التجريدي؟ االتجريبي ابعديؤخذ السينمائي 

 هاينز خيرت: أفالميف  الديكورجتريدية _ 1_ 3_1_3

                                       
 .    22م.س، ص ،-يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر–كلود عبيد، مجالية الصورة _ 2

  . 41ص م.س،  ،-يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر–كلود عبيد، مجالية الصورة _ 1 
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ال تقتصر السينما على ": يف قوله David Lynch ديفيد لينشاألمريكي جاء على لسان املخرج 
ن ي ميكذالتجريد ال هذاولكن خللق جو عام. ما أراه ،هو الكلمات واحلوارات،  إخراجسرد القصص، و 

ي ذعمق، الأواقع  إىل يذهبالتجريد، هو أن  هذالك يف ذأبعد  إىلن يشارك الفيل  مع الرس . الذهاب أ
حتتوي على  نأن قصة الفيل  ميكن أن نرس  فقط، فنحن نعل  أكان لنا ا  ذخرين. إيوجد ابلتوازي مع اآل

 ."1التجريد
حيمل بعدا جتريبيا  حأصبن عنصر التجريد مل يقتصر فقط على فن الرس  بل أيتنب لنا ، من هذا املنظور

وعدم ي  احملك  عتمد على التصمتلهندسي طابع بالسينما التجريدية  أفالممتيزت وقد ، يف فن السينما
ن خالل ممن مبادئ الرس  التجريدي  خذابألالتجريدية لوحاته  ستندت جلتو ، األلوانعلى  ادعتماإل

 ،سواألقوا ،اخلطوط املستقيمةاهلندسية اجملردة ك شكالاألتصميمات هندسية موزونة متكاملة سادت فيها 
شهره  هو أ"الفيل   التجريد يف أويف برلني مبا يسمى ابلفيل  التجريدي الصدد، ظهر  هذايف  واملربعات.

 أشكالتكون من ي إمناو ليس فيه حمتوى حقيقي  الذيقدم للبطولة ما الفيل  املطلق  الذياينز رخيرت ه
قص متثل يف حمتواها مبادئ الفن التجريدي والر  أهناعلى  رخيرتاليت عرب عنها  شكالتلك األ ،"2حبتة

الفيلم  تخذي فيما ، الدراما يف الفيل دباألالطبيعية ك ةاحلركمبادئ  إىل واملوسيقى التجريدين وليس ابلعودة
غري تشخيصية مصممة  جومناذ  وأنسجة أشكاال"Hans Richter  هاينز رخيرتعند املخرج  املطلق

                                       
1 _ Eric Dufour, David Lynch : Matière, Temps et Image, Librairie philosophique j. Vrin, paris, 

2008, p7. 

  2_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص 211 .
 رفة املستديرة ممثال املع إىليستند الذي يصعد من اجلمال  أفالطونالتجريد ال ينفصل عن مسميات مثل الطلق واخلالص والالمرئي، ف_  إن

 يكمن مجاهلا فيها أي اهلندسية اليت شكاليعتقد جبمال األوهو يتسامى فوق احلسي... الذي ي لعامل املثل متومسا املنحى العق إىل اتهابرتقاء
زهة من احلسية جتريدية خالصة من أشكالهنا إقرب منها على مناذج الكاملة يف عامل املثل. أ، غري  قابلة للهوائية والتبدل، فهي شيء آخر

أنظر: علي شناوة آل وادي،  والغرضية والزوال ذات نسقية صاعدة تتصل ابملعرفة اجملردة واملثال، ترتبط أبحكام املوضوعية املثالية. أنظر:
 .33مايل املعىن والتشكيل، م.س، صاخلطاب اجل

 _ هاينز رخيرتHans Richter (1999/1818 خمرج ورسام :)أفالمرومتان واجنلنج يف جانب  السينما إىلعظماء  أحدملاين، أ 
، 1811 11قاعي، اإل1811 11قاعيه: اإلأعمالقصرية. من  أفالم إنتاجيف   1818زنشتاين يف سنة إيجانب املخرج  إىلالطليعة. عمل 

 أنظر: .1811، التضخ  1811 11قاعياإل
 _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 119 . 
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نغام موسيقية جمردة، أيتشكل من  الديكوروكان " 3لعالقات شكلية متغرية قاع يف مهرجان صوريإيوفق 
  ىل ضمن احلركة الطليعية، وكانتو التجريدية األ فالممن بني األ rythmus21 11قا  يفيلم اإلبينما ميثل 
 يا  لتشخيص اللوحات الفنية اجملسدة يف الفيل .أساسمصدرا  متثل املوسيقى

بقية  إىلابلغة  يةأمهعري السينمائي، فهو ال ي خراجاإلالتجريب يف منظومة  إىلالفيلم املطلق يهدف 
اجملردة  شكالاأل"طابعا رمزاي يتكون من  الديكورحيمل العناصر املشكلة له كالتمثيل والسيناريو، بينما 

عتقد إوفة أي نوع من املواد املعر  أون السينما ال عالقة هلا ابلتمثيل والقصص أوالتصامي ، وإبصرار على 
فاملوسيقى ال  "1ةغري تشخيصي شكالابأليهت   أنالفيل  مثل املوسيقى والرس  التجريدي جيب  أنرخيرت 

 أشكالارة عن لك عبذقاعات، ويصبح التجريد بعد يتتفاعل ابلنغمات واإل إمناو تنقل موضوعا بصراي 
التعبري  ، ألنيديوتبايناهتا واليت تبعث من التعبري التجر  األلوانوتوافقات  ،وامللمس ،واملساحة ،اجملردة ابخلط

لية التشخيص والتبليغ عمالتجريدي، يتأتى دوره يف  يف الفيل صفة من صفات الفن التشكيلي ومن مث هو 
حينما  ذاهتا يف األلوانو  شكالاأل"، أي أن الديكورالفنية املشكلة لتقنية  شكالاليت حتدث من خالل األ

تولد املكاين التشكيلية، وهي ختتلف عن معاين اليت تعتمد على الرتابطات البصرية، فالتزاح   ،تصاغ
 تقنيةمشكلة لالتجريدية  عمالهي معاين تثريها خمتلف األ ،"2وامليوعة والصالبة ،فراجإلنوا والتدفق، والوفرة،

من الفن  نز رخيرتهاياملخرج  تخذيل معني.ن يربطها مبدلول بصري أفيستجيب هلا املشاهد دون  الديكور
مبادئ الفنان الروسي  ىلإ الوقت نفسهالتجريدية اهلندسية، مستندا يف  إىلنقطة البداية للوصول  التكعييب

سود ومتثل يفيتش األمربع مال أوسود املربع األ"اهلندسي للديكور بتوظيف  يف التشكيل كازمري ماليفيتش
ستغىن على إس ، حيث  1998× 9891 أببعادالزيت  أبلوان ذلكية بيضاء، و ضر أسود كامال على أمربعا 
يؤسس على تشكيل حركة فنية  هذاكل " 3اجلديد املذهبل دعائ  أو سود املربع األ هذاوكان  ،األلوان

                                       
  .م.ن، ن.ص_ 3 
 . 212_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص1
 .     43م.س، ص  ،-والشعريف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي –كلود عبيد، مجالية الصورة _  2
  . 339م.س، ص ،أسامة حممد مصطفى الفقي، مدارس التصوير الزييت _ 3
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ية ساسكأحد احلركات األالسوبرماتية  التجريدية أو suprématisme سوبرماتيزملابصطلحت إجديدة 
 (18و 11)أنظر الشكلني  .التشكيلية يف الفنونالتجريد  فناملنبعثة من و لفن احلديث يف ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
 _ التجريدية السوبرماتيةsuprématisme : يعتمد هذا اإلجتاه على اهلندسة، وعلى اخلط املستقي ، ويعترب املربع العنصر األساسي يف

رضية سوداء أسودا  على ألفيتش يف فرتة تكعيبية ومستقبلية. ويف لوحات مالفيتش وضع مربعا السوبرماتية، ألنه يتوافر يف الطبيعة، وقد مر ما
اجه اعالء العقل على ول يف بعض إنتانه خال من الرتابطات البصرية لكنه ميتلئ ابملعىن. وقد حأوضعه ليس خاواي،  ن املربع الذيأيعتقد 

يف جدلية –لصورة كلود عبيد، مجالية ااملادة، وقد اندى ابحلرية الروحية. وهو يعترب من أوائل الفنانني املخرتعني للفن الالموضوعي. أنظر:  
 . 43، م.س، ص -العالقة بني الفن التشكيلي والشعر

د تمإعهندسية جتريدية  شكالميثل صورة أل 11الشكل 
عليها كازمري ماليفيتش يف رس  لوحاته الفنية، ومن ضمنها 

 .1811سنة   Le Carée noirسود لوحة املربع األ
_Voir: Gerry Souter et Karin Py, 

Kasimir Malevitch,Parkstone Press 

Internaional, new York, 2008, P55.  

 

https://www.amazon.fr/Gerry-Souter/e/B004MZ52EI/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1516834156&sr=8-1
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التجريدية  شكالاجلانب اجلمايل من خالل التأثري السيمفوين حلركة األ برازابإلهاينز رخيرت هت  املخرج ي
، 1811سنة  Inflation التضخموالتوقيت السلي ، يتضح جليا يف فيل   قاعيواإلاد على القطع عتمابإل

نتج  ،نية ومجاليةفكغاية املستخدم يف الفيل    الديكورمبادئ  احلركة من خالل تركيزه على  إىلستند ي ذإ
الصورة يف فيل  ت بلغو اد على اجلمال احلركي املوسيقي، عتمديكور ابإللالتأثري البصري ل إستخدامعنها 

، السينمائيللفضاء  فتصمي  البصري"قتصر تعبريها على الفكرة واحلركة إمستوى التجريد ف هاينز رخيرت
شكيل مكانيتها تإملعالجة الشاشة، كنظافة سطح التكوين، من خالل تساؤل عن  أيضا أن يؤدي ميكن

ن الفضاء أميكن القول  ولكن ،الطليعة الغري التصويرية فالمكما هو احلال يف بعض األ  ،املرئيالبعد الثالثي 
ود الفضاء كرة وجميكننا احلفاظ على ف األبعاد:ثنائي جتريدي التشكيلي للصورة ال يعين ابلضرورة فضاء 

اجملردة، مثل  فالماأل لك بعضذستقبال الفضاء الثالثي االبعاد املصور، مبا يف إالتشكيلي مع احلفاظ على 

جمردة وتصامي  هندسية  شكالصورة أل 18بينما ميثل الشكل 
، حبيث يستند هاينز رخيرت على 11يقاع املستعملة يف فيل  اإل

مبادئ الفنان التشكيلي كازمري مالفيتش يف جتريدية الديكور 
وفق احلركة التجريدية السوبرماتية، ويرى رائد الفيل  املطلق 

 ن الفيل  مثل املوسيقى والرس  التجريدي، جيبأهاينز رخيرت 
 خراجإالغري موضوعية. الفيل  من تصمي  و  شكالابأل ن يهت أ

 .1811هاينز رخيرت سنة 
 _Voir :Leah Dickerman,Matthew 

Affron, Inventing Abstraction, 1910-

1925: How a Radical Idea Changed 

Modern Art, The Museum of Modern 

Art, new York , 2013, p 348. 
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التضخم وفيل   11قا  ياإلالتشكيل البصري يف فيل  فيصبح ، "18111 هلاينز رخيرت سنة 11قاع يفيل  اإل
، ملنظور احلسييعتمد يف بعض جوانبه على ا الذيندسي اهلتجريدي الفن لل اأساس هاينز رخيرتلدى املخرج 

يت لديكور البصري على دقة التصمي  الكلي وتفاصيل اهلندسية الاملشكلة لاهلندسية  شكالتنطوي األلو 
  .ابحلركة يف الفيل  التجريدي حساستولد اإل

هلام اليت اإلا فيخفي خالهل"ات الفنية خمتلفة جتاهواإل مذاهبجتربة يف صورة  الديكورخاض مهندس 
بعض العالمات أخرى حيتفظ ب وأحياانبال مدلوالت بصرية،  وألواان أشكاال إالالتجريد، وال يرى  إىلصلته أو 

فتتحدد  ،"2الطبيعي  ألصلاباثلثة يظل حمتفظا  وأحيااناليسرية اليت تربط الرائي ابملصادر البصرية للتجريد 
لتعبريي النفسي ويفتح جمال ا يوسع يفللتزام الفنان ابحملاكاة للمرئيات إعدم  يفالتشكيلية  كاندنسكيرؤية 

 ستخدام إب، حماوال التعبريالديكورمهندس  أواليت يعيشها الفنان التشكيلي  فعاالتإلنا برازإلاجملال 
مدلول  ىلإن القوة التعبريية يف الفن التشكيلي ال تستند ابلضرورة أتبني  مااللونية اجملردة بعد  شكالاأل

تشكيله  ساسأي يؤسس على ديكور ذمشكلة ما يسمى ابلفن الالموضوعي ال ،التجريدييف الفيل  بصري 
 ."1اع املوسيقيقيحجام، موسيقى مرئية ترتبط بسهولة اإلأقاع وزخارف متحركة من خطوط ومستوايت و إي"

عبريية يف السينمائي، فال ننكر جهود السينما الت خراجاإلالفنية يف  ساليبختلفت املناهج واألإومهما 
يادة الدكتور  عختلف مدارس الفن التشكيلي، وما محله فيل  مب رتباطهاإاألخرى و احلركات الفنية تشخيص 
 علىالبحث سس ؤ يومنه  .من دالالت فنية ومجالية شكلت عنصر التجريد كحقيقة فنية هادفة كاليغاري

ميكن أن الالفردي  اهجتالالنفسي واإل جتاهاإلن إمن السينما التعبريية.  مبادئهااحلركة التجريدية تستمد "ن أ
 أو، ماليفيتش، اتتلني أعمالابلتايل، يف الفنون التشكيلية، من و :التجريد. ا ذروة واحدة فقطميكون هل

                                       
1 _ Antoine Gaudin, L’espace cinématographique ’esthétique et dramaturgie’, Op.cit, p 30. 

 فن جتريدي هندسي،  ساسالتجريدية وخداع البصر، وهذه احلركة يف األ إىلمتدادا إن يكون الديكور البصري يف الفيل  التجريدي أ_ ميكن
عض جوانبه على املنظور يعتمد يف بالذيحكام التنظي  اهلندسي أونزعة الباهاوس..ويت  خداع النظر نتيجة  ه امتدادا للتكعيبيةإعتبار وميكن 

توزيع  إىل ضافة، ابإل التنظيا هذاهلندسية يف تدرج، بينما غريها يف املقابل ينظ  ابلعكس، ويتولد نتيجة  شكالاحلسي، حينما تصغر بعض األ
-42م.س، ص  ،- جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعريف–عام ابحلركة. أنظر: كلود عبيد، مجالية الصورة  إحساسالقوائ  والفواتح، 

43. 
  2_ ينظر:م.ن، ص42 . 

  1_ عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية- دراسة يف مجاليات السينما-، م.س، ص 31 .
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 ملخرجا أما الشكل الثاين فيتمثل يف التجريد احلركي ميثله ،"2ونداين متثل نتيجة هنائية للمحاوالت التعبرييةم
ضوء حسب رؤية ال -الصورة أواحلركة -الصورة أوعنصر الضوء واحلركة تفعيل ينطوي على  ،هاينز رخيرت

     غاية التكثفكحركة يف"ملانية يف السينما التعبريية األ فيكون جتسيده، لوزو جيل داملنظر الفرنسي 
intensité متياز، وما جنده هنا هو فن حركي احلركة املكثفة إب اهنإcinétique  جمردabstrait  أفالميف 

اينز رخيرت ه فالمأل ةبنسبتشكيل حركة متتالية ممتدة  إىل يهدفانفالضوء والظل  ،"Richter 3 رخيرت
 التجريدية عموما.التعبريية خصوصا والسينما 

الفن يف تجردي ابلنشاط ال ةاملتعلق املبادئ جسد كل رخيرتهاينز ن املخرج أ، ذكرهنستخلص مما سبق 
بيت يلية احملدثة عند التشك أوالغنائية والتجريدية اهلندسية  كاندانسكيجتريدية  إىلستناد التشكيلي واإل

املنبعثة من الفن التجريدي  ةمبا يسمى ابحلركة السوبرماتي أورتباط الفين ابلصيغ الرايضية اإلمن مث و ، مونداين
ني ما هو ب من بلوغ دينامية التواصل هاينز رخيرت املخرجساعدت هي عوامل  .كازمري مالفيتشعند  

 حوير والتشخيصيف التوعلى الرغ  من قوة الفن اجملرد ضمن مدارس الفن التشكيلي  ،تشكيلي وسينمائي
ة من غايالهندسية ذات صبغة رمزية، ف شكالوفنية وأببطريقة مجالية  الديكورفقد جسد ، الفنية شكالاأل
كل شكل يعترب  فهل  .ز رخيرتهاينعند  بلوغ النسق التجرييب بنظ  تعبريية يف الفيل  التجريدي التشكيل هذا

وكيف  يلية؟يف الفنون التشك على مبدأ الرمزيةاهلندسي  لالشكا ذهوهل يؤسس ؟ اتهذيف حد ا رمز  هندسي
 .ا املبدأ التشكيلي يف السينما التعبريية؟ذهل فريدزالنجملاين تبىن املخرج األ

  عند فريدزالنج.النسيج املعماري وصورة املدينة التعبريية الرمزية بني _ 4_1_3

يتها  اخر القرن التاسع عشر بفرنسا وكانت بداأو ال كحركة فنية جتسد منشأها يف إمل تظهر الرمزية 
 شياءاليت جاءت لتنكر حقائق األ Platon أفالطونمثالية  إىل، وترجع مبادئها الفلسفية أديب ذهبكم

يدة متاما عن العامل ثالية بعمرموز حلقائق و ال كنشاط فين يتجسد يف شكل صور إومل ترى فيها  ،احملسوسة
ة الرمزية يؤمنون كصحاب احلر أن أعتبار وتشكل احلركة الرمزية ثورة ضد ما هو واقعي وطبيعي إب .احملسوس

                                       
2 _ Rudolf Kurtz, Un cinéma de l’abstraction, Le Cinéma Expressionisme Allemand, voit le 

site :http://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/expressionnisme/exposition/films-

expressionnistes/rudolf-kurtz-7.php. 

  . 43م.س، ص  احلركة او فلسفة الصورة، تر: حسن عودة،-لوز، الصورةو جيل د _ 3
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ه، فيعطي تعريفا هام والتموييال لوان من اإلإن كل مشهد واقعي ليست إن احلقيقة البشرية ابطنة وخفية، و أاب
ن أو  [].. عغرتاره  بظواهر الطبيعة والواقإنكروا أف"كتفاء مبالحظة ما هو ظاهر فقط للحقيقة عن طريق اإل 

ريقته  وليس حتت سطحها، وكانت ط شياءعماق األأال يف إصلية احلقيقة ال تبدو يف صورها الصادقة األ
الرمز  نألاء والتلميح، وليس ابجلهر والفضح والتصريح، حياالعماق ابلرمز واإل هذهيف الكشف عن  

، فيتحك  فيها مبدأ "1هن القارئ واملتفرجذاء والتسليح يف نظره  هي عوامل خالقة، تولد املعاين يف حيواإل
 إىلاعره املختلفة ه ومشأفكار لية على املشاعر العاطفية، يقوم الفنان برتمجة أو ل الرمز كداللة اخليال وجيع

 شارات ورموز تعرب عن املعاين بصورة رمزية تتجسد يف لغة التعبري لديه.إ

ية املتوارثة، نسانعالمة هلا داللة معينة يف جمال التجربة اإل أون الرمز هو عبارة عن صورة أومن املؤكد، 
ن إ، فعن غرضه ابلفكرة املباشرة، أي املعىن التجريدي، ومبا يعادله من الصور التشبيهية"جتعل الفنان يعرب 

يصبح  ذافة، وهبفكرة وعاط إىلتشري يف النهاية  أنالفنان الرمزي يبحث عن الصورة الرمزية اليت من شأهنا 
2العقل والعاطفةقوى ابلنسبة لعنصري اء الرمزي احلظور األحياإل

الرمزية هبدف التعبري  إستخدام، فكان "
 صبحأعن احلالة النفسية العميقة لدى الفنان بفضل حنت الصور يف شكل رسومات فنية هندسية جمردة، و 

 متثيلها فيما بعد جيسد عرب مبادئ الفن التشكيلي.

رتباطها مبجال ال إبإن متثيلها مل يقتصر إ، فديبوبرغ  من ظهور احلركة الرمزية كالنشاط فين يف اجملال األ
 خذه الفنية، ومل أيأعمالالرموز يف  ستخدامه إبأفكار الفنان التشكيلي يستوعب  أصبحالتصوير الفين، و 
 Paulبول غوغانالفنان التشكيلي  أعمالال عن طريق إالفنية واجلمالية  هأهدافعنصر التجريب 

Gauguin   هر اللون واخلط بعيدا عن وصف املظ إستخداميقتصر على  الذيبتجريب يف جمال الرس
 هذا، فأدى ساننظهار العامل الداخلي والروحي لإلإالفنان التشكيلي ابلرمز هو  إهتمامالعادي للموضوع، ف

 مسامهة فعلية يف ظهور احلركة الرمزية بنظ  تعبريية يف الفن التشكيلي. إىل

شكال  ذخن رمزيتها ال بد أن تتإف ،فن الواقع والتعبري عنهعتبار أن السينما هي إمن نطلقنا إ إذاو 
وفقا ملوظفة، حسب رؤية الفنان لطبيعة الصورة ا ياذاتتعبرياي لكي يكون منسجما مع طبيعته حىت يكون 

                                       
 .144، ص1241، د.ط، ملتزم الطبع والنشر، القاهرة،  املسرحياتأشهر املذاهب املسرحية ومناذج من أشهر _ دريين خشبة، 1

  2_ فايز الرتحيين، الدراما ومذاهب األدب، م.س، ص 219 .



 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

210 

 

مزي حتمل السينما ر الفيل  يف الصورة  أين إ" :يف قوله إدغار مورانجتماع الفرنسي عليه عامل اإل يؤكدملا 
الشعور صفة الرمز هي أن توحد فيه السحر و الدولة الوليدة.  إىل العقل البشري ذاهتا كل الثرواتيف حد 

 ."يء الذي يرمزهي الش سحر الكلمة أنيعين  هذاو  ، الدراسيوالتجريد. يرتبط الرمز بشكل واقعي ابملعىن 
يكمن يف التعبري  لرمزيةا التعبريية، وأن جوهر تعبريية الصورة من الناحية الشكلية إىليعود  ذلكوالسبب يف 

طابع  اتذية الفنان بشكل رمزي عرب السياق الدرامي والشخصيات ومعاجلتها للتعبري عن فكرة ذاتعن 
 تعبريي.

جديدا  أسلواب واطور  الذينمن املخرجني  Fritz Lang  فريدزالنجيعترب املخرج من هذا املنطلق، 
لفن ا وأثره واضح يف توجهه السينمائي من خاللملونتاج، وا اإلضاءةه للتعبريية و إستخداممن خالل 

رة لكل تبقى أحداث معاصإال أن إجتهاده يف التشكيل املعماري واهلندسي لديكورات املدينة ، والعمارة
اليت شكلت حمطة  فالماملتقدمة تدهش املخرجني اليوم وجتعل منه أحد أبرز األ تقنيتهزمان ومكان، وتبقى 
نقل يحبيث  ،1224سنة  Metropolis )مدينة املستقبل( ميرتوبوليسعرب فيل   هامة يف اتريخ السينما

 تماعي. االج املشاهد إىل عامل اخليال عرب ديكورات مذهلة، فيجمع بني الفانتازاي و اخليال والنقد

عن طريق  عماريةواحللول امل جتماعيةالظروف اإلودوره يف معاجلة  اخليايل املعمار أمهية فريدزالنج يربز
عرب الفانتازاي اليت  ومتنوعةاملتخيلة  ماكنتنويعة كبرية من األ إىلبينما ينقل املشاهد  ،الصورة السينمائية

 اليت تقدم فالمموعة فرعية من األعلى جم"ية لديه، فهي تقتصر خراجاإليا ضمن الرؤية أساست مبدأ أصبح
1غري ممكنة الوجود يف العامل كما نعرفه أو، مستحيلة أماكن أوأحدااث،  أوات، الشخصي

يتناول قصة فهو  "
رض ستقبلية، حيث تعيش فيها الطبقة الراقية والغنية حياة رفاهية، بينما العمال مستعبدون حتت األاملدينة امل

 تبقي املدينة حية. حىتحيافظوا على صيانة اآلليات 

                                       
 _فريدزالنج Fritz Lang (1921/1244  ،يعترب فريدزالنج واحدا من أعظ  املخرجني يف السينما األملانية واهلوليودية الكالسيكية :)

ج ز كان ابرعا يف املالح  الكبرية وامليلودرامات القامتة يف آن واحد. وطوال حياته الفنية ظل معروفا أبسلوبه البصري القوي، الذي كان مي
موسوعة السينما  ابري كيث جرانت،وينات اهلندسية، لكي يعرب عن عامل قدري حياصر الشخصيات. أنظر: تقنيات اإلضاءة األسلوبية والتك
 .341م.س، ص ،2)شريمر(، تر: أمحد يوسف، ج

  1_ ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، ط1، ج2، م.س، ص391 .

https://www.imdb.com/name/nm0000485/
https://www.imdb.com/name/nm0000485/
https://www.imdb.com/name/nm0000485/
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التقنيات تسه  يف  ذههاليت تزيد من تعبرييته ورمزيته، و  خمتلف املؤثرات اخلاصة ميرتوبوليسحيمل 
الغالب  التقنيات كان يف املمارسة مستخدما يف هذهبعد فانتازي خيايل برغ  من أن  ذاتاث حدتصوير األ

 ميرتوبوليس  ليها يف فيلإيستند  أنستطاع إ زالنجدفريال أن إعلى حنو عام لتصوير ديكورات واقعية، 
ني شوفتان يف منتصف إيوجاألملاين  خرتعها املصور السينمائيإالتقنيات املعقدة مثل التقنية اليت "بفضل 

 هذاقد تضمن ف (.1811) ميرتوبوليس زالنجدأخرى يف فيل  فري أفالممن بني  إستخدم، و 1811ات سنو 
مام أالبناء أواسط بيئية مصغرة توضع جبانب احلدث الدي سيت  تصويره. وتوضع حينئد مرآة مكشوطة 

درجة ويت  التقاط احلدث من خالل جانب املرآة املكشوط، بينما تنعكس املناظر ك   01الكامريا بزاوية 
ن جانب املنظر ميكن أن ينطمس خبليط معدين، ويت  إخالل اجلانب غري املكشوط. وبشكل تباديل ف

2ه يف القطة فيما بعد يف املعملذإنقا
 .ستوديوسقاطها على شاشة يف خلفية األإتكون هناك خلفية ميكن  أو "

يرتبط  سينمائياا وهلذا السبب ظل اخليال العلمي نوع ،املدينة التجسيد األعظ  للبنية التكنولوجية تعترب لذا
ه، واليت إنتاجمرآة لزمن  سليميرتوبو كيفية اليت يكون فيها فيل  يف ال هتماموهو اإل، ضراابحل ارتباطا شديدإ

أبعد  ميرتوبولس الرؤاي يف رواب، ولكنأو إجيابية عن مستقبل  يف انطحات سحاب نيويورك نظرةالنج "وجد 
اإلسهام  من القراءات املعاصرة للفيل  ألنه أخفق يف . ويف احلقيقة، تذمرت كثرياليوتوبيا ما تكون عن

ة للمدينة توحي وهندسة معماري . وفيما نرى لقطات هلاتف فيديو،تقبلياحلياة املس أسلوبعن  بتنبؤات
 على حتليقها املعتاد، عدا عن أن ثياب  معني، إال أن احلوامات ال تزال يبتطور تكنولوج

 عبريية ينطبقتاملستوحى من ال الكشف النفسي مما يبدوا أن هذاو  ،"1ما الشخصيات ال تدل على تقدم
ج تمتز ليف الفيل ،  كتجسيد لألحالم سييرتوبولم لفيل مبا أن مثة أتويال آخر  عامالوضع هنا بشكل  على

ومجاهلا "يل  يف الفالفين ابلتطور تتعلق  رؤى واضحة وسالسل أحالم مع عناصر متخفية بشكل أكرب
التقلبات الدرامية يف اجملال املعماري والتكوين اجلرافيكي تنقل املوضوعات  أنالتصويري الرائع حيث 

 ."2الرئيسية

                                       
  . 243.س، صم( السينما الصامتة، تر: جماهد عبد املنع  جماهد، وللعامل )اجمللد األجيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف ا_ 2
  . 92-99م.س، ص ن روبرتس، السينما التعبريية األملانية، تر: يزن احلاج،ايإ_  1
 . 221.س، صم( السينما الصامتة، تر: جماهد عبد املنع  جماهد، ولجيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد األ_  2
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 ،دا صورتنيالعلمي. عرض الفيل  حتديصورة أولية للمدينة يف فيل  اخليال " فريدزالنج يقدم ،ومنه
أي مستوى النخبة احلاكمة وعائالهتا، ومدينة العمال حتت األرض.  ،األوىل للمدينة الكربى فوق األرض
ا من لوحة يحلاك  املدرج، واملستوحى تصميمه جزئ أي جممع ،اثحدي عطي البداية أولوية كاملة ملكان األ

نطباعات النج عن ماهناتن، اليت تنعكس يف لقطات ملاكينات ضخمة أثناء إو  الرسام بيرت بروجل برج اببل
للمدينة الكربى كمجمع مبان صناعية حضرية يسودها منط حياة وحشي  اهي تقدم تعريفف ،"3عملها

هورية مجية ابلتقدم التقين والتكنولوجي يف تلك الفرتة من مجهورية نسانرتباط احلياة اإلإومدى  ،خاص هبا
 (11 الصورة)أنظر  األملانية. فاميار

 

 

 

 

 

  

 
  

                                       
  . 23ص ،2114، مؤسسة هنداوي للتعلي  والثقافة، القاهرة، 1ديفيد سيد، اخليال العلمي، تر: نيفني عبد الرؤوف، ط_  3
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: إن تلك املاكنات هي ما تقدم تعريفا يسودها  منط حياة وحشي خاص هبا. يف الرواية 14الصورة 
ظمة يف وحركته  املنت األمل الوحيدتصف الكاتبة تيافون هاربوزي العمال  ،1224األصلية الصادرة عام 

 ، وهو عاد تقدميه يف الفيل  عرب التسلسل اهلرمي البنوي للمدينة الكربى الذي يضع«برج اببل اجلديد»
بعته تصورات تإمنطا من الصور املزاجية « املدينة الكربى»أتثري العمال أسفل املاكنات. وقد حدد فيل  

ضري يف حقبة رتباطا وثيقا ابلتخطيط اخليال العلمي احلإالحقة للمدينة يف اخليال العلمي، وهو منط يرتبط 
( الذي يستخدم األشكال 1222« )مدينة الغد»العشرينيات، كما يتضح يف كتاب املعماري هيو فرييس 

 اهلندسية احلديثة يف ختطيط املدن.
 .24ديفيد سيد، اخليال العلمي، تر: نيفني عبد الرؤوف، م.س، صينظر:   _
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ل الفرتة التجريبية خال فالمفيه التجريب بعدا واسعا، فأغلب األ أخذ ميرتوبوليسمن املؤكد أن فيل  و 
، اليةاخلي فالمواحلج  القياسي لألتكلفة  كثراألمل  وهو  33بقياس  صورت إمناو مل   11صور بقياس مل ت
، إال أن فالما األالدخل اليت تصنع هبعتبار عوائدها املادية حمدودة إب وفقا ملختلف امليزانيات الصغرية هذا
 بغرض التقليل من النفقات.(Super 8) مل    8سوبر  إىلمثال التجريبية تستند  فالمك القليل من األهنا

ستكشاف ما لة إلكوسي"تعبريية يستخدم خمرجوها الفيل   أفالمموجة الطليعة هي  أفالمن إف ،عليهو 
كون خيايل متاما.   خبلق إمناإهن  ال يهتمون بتسجيل احلياة احلقيقية و  العامل املادي. هذاحتت السطح يف 
ة كتشاف ويفضلون التقدمي على التمثيل. الكثري منه  منشغل ابحلقيقعلى اإل  خرتاعإهن  يفضلون اإل

مل ئية يف العاابلتخوم الروحية اليت ال تظهر مر  ابحلقيقة السايكولوجية الباطنية أو الوجود األسطوري الغارق
1املادي

نيات مكاإستكشاف إو  للفنان يبداعالتجريب على هامش النشاط اإل أينش ،السبب ذاوهل ."
 ية الفنان من العامل.ؤ الوسيط التعبريي يف التعبري عن موقف ور 

خلفيات  ذاتي التعبري  ذهبابمليتس   روبرت واينلمخرج ل عيادة الدكتور كاليغاريكان فيل    إذاو 
ميرتوبوليس  النوع األول، وستظل حتفته األوىل فيل  ذاتعبرياي معماراي موازاي هل اذهبم"، إال أن هناك مسرحية

2الغربية ملانيااملقبل أل حيث تبدو الكارثة اليت حتيق ابملدينة ملتهمة الرجال كأهنا تنبأ ابملصري
عن طريق  هذا"

اليت  تكوين وإنشاء احلجوم والفراغاتمن خالل لفن املعمار،  ديكورات عجيبة جمسدة أبطر فنية ومجالية
بذلك فإن و  .جتماعة على خمتلف أصنافها وأنواعهاية واإلنسانالوظائف والنشاطات اإل أجلصص من خت

ـ ب روالن ابرث، وهو ما يسميه ومسات اإلجنازات أكانت مادية أم حضارة شكالنعكاس ألإهو  املعمار
 وعمارات وشوارع وشبابيك وأسيجة وجسور، مبعىن أنه يرفعالديكور املديين )ديكور املدينة( من جسور "

3من قيمة ما هو بصري
تربز  مما ،يةراجخاإلوفقا ملتطلبات الرؤية  بعدا تعبرياي ورمزايديكوراته تحمل ف "

خمتلف  ذلك إىلضف  .ةالغريب وديكوراته اخليالية األوىل، وبرباعة تصويره فالمالفيل  يف كونه أحد األ أمهية
  افطر امية األي خيرتق املباين املضررة للمدينة املرت ذال ذربيق الفوالك"مجاليات توظيف الديكور السينمائي 

                                       
  1 _ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص329-324.

  2_ مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة ابلصورة، تر: فريد املزاوي، م.س، ص44 .

  3_ ابن جبار خلف، منطق السينما التجريبية، م.س، ص141 .
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1حواف حادة متتص بقسوة جل الروبواتت إىلقطع الديكور املقطوعة  أن حيث
". 

أجواء مواضيع التعبري النفسي و و  ،التمثيل أساليبو من الضوء والظالل  كل إستخدام ال مناص إذن من
 اورهدقتفاء إربز صعوبة ت ،والسينمائية ية واملسرحيةدبمبظاهرها األ التعبريية إىلوما وراء الطبيعة  الفانتازاي
 يف تشكيلع عناصرها ت مأخذالفنية،  لسينمائية كمثيالهتا من احلركاتاأن التعبريية  إىليعود ي ذال الدقيق

 فالمبصري املميز ألال سلوبففي األ"الفنيني والسينمائيني و  ينيدباألسالف األ نظرهتا من طيف واسع من
ممزوجا مبيزانسني  وغريها Jugendstil الرس  الرومانسي، النغ، ميكن متييز عناصر من املسرح التعبريي، فن

 عتناقإ، و ضاءةاإلمتفردا مع توظيف أتثريات الكياروسكورو املطلية يف  أسلوابمبتكر أعطى الديكور 
ليكون عنصر التمثيل من العناصر الرئيسية  ،"2فاميار أفالمشهرة  االتكّلف كمنهج يف التمثيل، أطلق الحق

، ناصر الفنية األخرىجانب الع إىليف تشكيل وحدة الفيل  التعبريي وأحد العناصر املشكلة لتقنية الديكور 
 شكالمن شأنه أن جيعل صورة من األتقريبا أي صورة، توقفت،   كل شيء يتكون:"أن  إعتبارا هذاو 
يوية، ميتاز ح كثراليت ترتك يف الذاكرة الرؤى األ فالممن األ أحدمتوازنة بشكل رائع. كما أنه و  اإلضاءةو 

3وهو تواجد الرس ، أنه يعترب فن معماري متحرك ذلكمن  أكثرابلدقة، القليل من اجلمال اجلامد. ولكن 
". 

 كتفاءوبذا تطلب األمر منه  عدم اإل  ،من الديكور ئيةجز  شخصياتالتعبريية  فالمممثلو األ يعترب
السمات  إحدى اءةاإلضومن مث هناك  ،مبجرد التحرك يف موقع التصوير بطريقة تتناغ  مع تصمي  الديكور

إلعطاء  ريات الطالءأتث إستخدام، كان فريدزالنجعند مواقع التصوير التعبريية  لكثري من املميزة خصوصا
فقد  ،الصناعية بدال من مصادر الضوء الطبيعي اإلضاءة إستخدامنطباع الضوء والظل، وكذلك تفضيل إ
هنا تكثفة يف الكل. إساطعة لتعرب عن التغريات امل faux Raccordsبتكر النغ لقطات وصل مزرورة إ"

وسطوح الظالل  projectionsسقاطات اإلعنيفة تعمل من خالل  Perspectivisteهندسة منظورية 
Plages d’ombres سقاطات القطرية من خالل املنظورات املائلة. فاإلDiagonales سقاطات واإل

ل فقية والعمودية، واملخروط حيحتيل االسقاطات األ أن إىلمتيل  contre-diagonalesالقطرية املعاكسة 

                                       
1 _ Collection Encyclopédie de la Pléiade , Histoire de l'art : Du Réalisme a nos jours, tome 

4 , Editions Gallimard, Paris, 1969, p 1071. 
  . 21م.س، ص روبرتس، السينما التعبريية األملانية، تر: يزن احلاج، نايإ_ 2

3 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p111. 
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إصرار مما يعين أن  "1حتل حمل اخلطوط املنحية أو القائمةحمل الدائرة والكرة، والزوااي احلادة واملثلثية احلادة 
 ضافةابإلظل، كياروسكورو يف الضوء وال ه لتأثرياتإستخدامعلى السيطرة التامة على الصورة، و  جالنفريدز 
يف تكريس  ساه ي، كل هذا بتعبرييتها ورمزيتها دواخل الشخصيات كشف  إىلميزانسني يسعى غالبا  إىل
اط التجميع متديد اخلطوط ونق"من خالل ضاءة يعمد على حتقيق الشكل التقين لإل تعبرييمسه كمخرج إ

اءة ضلإلن اخلاصية التعبريية إف ،"2غري مباشر، ضمن عالقات مرتية )الرتكي ( اليت ال تعود تظهر إال على حنو
اليت تربز نتيجة  ميرتوبوليساهلندسية يف فيل   شكالوالظالل واأل متتلك حضورا مجاليا من خالل الرتكيز

يربز من خالل  يذيف الفيل  تعرب عن اجلمال ال اهلندسيةالتكوينات والتشكيالت عتبار أن إب، ذلكل
ى املشكلة لتقنية خر جانب العناصر الفنية األ إىل اإلضاءةي تعززه ذالتعبريات الكلية للشكل الفيلمي ال

مكاانته إاجلمال يف العمل الفين من خالل  ، ليزيد عنصراملعربةوتنتج من خالل القي  اجلمالية الديكور 
 .اخليالية فريدزالنج توالرمزية بفضل الشكل اهلندسي واملعماري ألحد ديكورا التعبريية

ل من الرمز داللة سيطرة جتع فين يغلب عليه سيطرة اخليال، إجتاهالرمزي هو  جتاهأن اإل ،صفوة القول
 إىلفكاره ومشاعره ترمجة أ إىلأولية على خمتلف املعاين الفعلية، حبيث ينربي الفنان أو مهندس الديكور 

 شارات تعرب عن املعاين بصورة رامزة على العموم، فتسمي وحدها لغة التعبيري يف العمل الفين السينمائي.إ
 إبرازنان يف ذاتية الف إستخدامرتباطه ابلشكل و إحيدو حدو الرمزية عن طريق آخر فين  إجتاهإال أن هناك 

أال  ،ل فن الديكورني مسامهني يف أتصيإجتاهلرمزية التعبريية عن طريق ملشاركته لية، وهذا بداعالعملية اإل
ين. العامل اخلارجي وابلوجود الذهين الذي ينحصر فيه، أو الوجود الذه إدراكغييب خاص بطريقة  إجتاه": ومها
فين  إجتاهروز ب إىل. كل هذا يؤسس "كتشاف العقل الباطن وعامل الالوعيإ إىلابطين وهو السعي  إجتاهو 

ر ختطى دو الظاهرة منها واملنطقية، و  شياءالعقلي حلقيقة األ دراكجاوز دور اإلويت آخر، حيمل نظ  تعبريية
 احلركة هذه ساسأ، لرتتكز فيما بعد على عامل املخيلية وحدها. فما شياءهذه األالشعور الطبيعي حبقيقة 

 يف أتصيل لفن الديكور السينمائي؟.التجريبية 

 

                                       
  . 44و فلسفة الصورة، تر: حسن عودة، م.س، صأاحلركة -لوز، الصورةو جيل د_ 1
 م.ن، ن.ص._ 2
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 كوكتو ولويس بونويل.  ونج أفالميف  السينمائي الديكورسرايلية  _5_1_3

يف  نسانلتماس اإلإىل متثل يف و اليت كانت سائدة قبل احلرب العاملية األ فكارلعل سقوط املبادئ واأل
لتحلل يف ا إىلعرب فلسفات جديدة، فظهرت حركة تدعو  جتماعيةمواجهة حياته وعالج مشكالته اإل

 ،نسانبات يف نفس اإلشباع الغرائز والرغإخالق وحترير الغرائز والرغبات املكبوتة يف النفس البشرية هبدف األ
لسرايلية  ظهور ما مسي اب إىل أدىدب، ما الفن واأل إىلمتدت إقتصارها على احلياة فحسب بل إومل يكن 

 الالوعي.منطق  إىلاحلركة اليت تستند  أوما وراء الواقع  أو

ام التعبري عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظ إىلهتدف  الفن احلديث يف السرايلية حركة ثقافية تعترب
ماوراءها،  وأإن كلمة السرايلية أي ما فوق الواقعية " بقوله: برايتون أندري، يعرفها أحد منظريها واملنطق

وضوحا من قبل،  كثرأوعي ابحلياة  إىلتعترب يف رأينا عن رغبة يف تعمق اسس الواقع، والرغبة يف الوصول 
صرين نصف احلقيقة الداخلية واحلقيقة اخلارجية كعن أنعنف عاطفة واشد شعورا. لقد حاولنا أوعي هبا  إىل

 لفكر،بقواعد اإذن فاألمر يتعلق ."1دماج لكي يصبحا يف النهاية حقيقة واحدةإلنا إىلعما يف طريقهما 
د اإعتمكان ا  ذل ،خالقياألمايل أو اجلنشغال إيف مركب بعيد عن أي حتك  خارجي  نشاطهي سرايلية الف

 شكالابأل لبلوغابرموز للتعبري عن أحالمه  و يف  تتجسدالواقعية  شياءالسرايليون يف رسوماهت  على األ
 .ما فوق الواقع املرئي إىلالطبيعية 

تدوينها "ة فإن عملي ،انني السرايلينينللف ايأساس اموضوعميثل األحالم عنصر على الرغ  من كون 
ا جدا. وكما أوضح كثري من املعلقني، كانت تلك الفكرة مناقضة يتستوجب متهال واع  قد كانتايبصر 

ادئ، أمست تقيي  مستمرة للمب إعادةلنموذج جتاوز رقابة العقل. إن تدخالت نقدية كهذه، اليت تتطلب 
ين بديل ف طرح إىلفقد وجهت احلركة السرايلية جهودها  ،"2حد كبري يف السرايلية إىلالقاعدة املعمول هبا 

السرايلية  جاءتوعليه،  رويب.و ومجايل وتشكيلي مغاير ومفارق متاما لكل ما كان سائدا على ساحة الفن األ
اجلمود، فهي و  ،والراتبة ،والشكلية ،والنظام ،والعقل ،ن قيود املنطقموحترره  إلنسانطالق روح اإ هبدف

يف منجزه  لاد على نظ  الالعقعتمقادرا على اإللك الفنان ذحالم ويكون بتنكر الواقع لرتاه يف شكل األ

                                       
  1_ كلود عبيد، مجالية الصورة –يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر-، م.س، ص33 . 

  2_ ديفيد هوبكنز، الدادية والسرايلية، تر : أمحد حممد الرويب، ط1، مؤسة هنداوي للتعلي  والثقافة، القاهرة، 2112، ص31 .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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 جتاهوجود اإل كرب يفالعامل األ لبفض احلل  والالوعي يف الفن احلديث أساسبينما يتشكل  ي،بداعاإل
فض نصار املدرسة السرايلية على ر أ أبفقد د .الالشعور أو يف الالوعي سيغموند فرويدهي نظرايت و 

ه  املكثف للتصوير بشكل غري مؤلوف، فيمثل حينها تعبريا عن ستخدامإب شياءفكرة نقل مظهر األ
كن التجريب يف ومل ي، فرويدمن التحليل النفسي عند  امنطلق حالموالكوابيس واأل ،واهللوسة ،التداعيات

الفنون وتداخلها  يا يفلمجابعدا  خذأي أصبحاملراحل الزمينة املعينة، بل  أحدمقتصرا على  الفنون اجملاورة 
 العموم وفن الفيل  على اخلصوص. علىالسينما فن يما يف ال س

دأ الرتابط فعال عفوية واخليال والتأكيد على مبأوليد السرايلية املخرج السينمائي ابحلركة  إهتمامجاء 
ير حيمل دوافع لكن بنسق مغا ،حيمل بوادر تشكيل احلركة التعبريية الذييف امليزنسني  حساساحلر واإل

ملخرجني السرايليني من ا لويس بونويلو ن كوكتوو جكل من ويعد   .والتجريب يف الفيل  السراييلديد التج
يات أساسما هي فوعليه،   السينمائية.أعماهلخمتلف يا يف أسلوب تتبلور  اتدومعتق فكارأباندوا  نيذال

 .؟لويس بونويلو وكتوكجون  السراييل عند  الديكورمجالية توظيف فن  وأين تكمن، يف فن الفيل  التجريب

 ي:خراجاإلالسراييل يف منهج جون كوكتو  الديكور شاعرية _1_5_1_3

كانت شاعرية السينما تتطابق "يف قوله:   Henri Agelجيلآهنري جاء على لسان املنظر الفرنسي 
 ."1ستلهام عامل خيايل ومع السرايلية تكون واقعية مع الواقع اليوميإيف الوقت نفسه مع 

يز به السينما مابلواقع الظاهري اليت تت هتماماإل مالشاعري بعد جتاهاإليتلخص املنظور اجلمايل ملخرجي 
شاعري  أسلوبصله أن جوهر السينما هو يف أي يرى ذال كتوجون كو قول  إىل اداستنإ هذاالشاعرية، و 

ما بزمام  خذاأل إىل cocteau jean و جون كوكتالشاعري يف سينما  جتاهاإل أصولعود ، بينما تمتيازإب
ة ي حيتوي على تركيبة سينمائية من خالل التصوير يف مشاهد خارجيذاملسرح ال، ابملسرح املؤفلممسي 

ال  إنه"لك ما يؤكد عليه يف قوله: ذ، ويف 9123سنة  قياءشهل األاأللك يف فيل  ذخمتلفة، وقد جتلى 

                                       
  . 39، ص2114ندن، للنشر، ل  kutub Ltd-E، 1_ عبد الباسط اجلهاين، مجاليات السينما: الصورة والتعبري، ط1
 _ جون كوكتوcocteau jean (1992/1243 كاتب وخمرج سينمائي فرنسي، له عدة :)1231سينمائية أمهها: دم الشاعر  أعمال ،

 أنظر: .1239، النسر دو الرأسني 1234اجلميلة والوحش 
 _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 118 . 
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بفضل  هذا ،"1السينما مل أتت هنا لرتاك  بل لتكثف ألني شيء للديكور، أن يضيف أينبغي عليه 
 النص املسرحي. سيدجت أجلمكانيات اللغة السينمائية من إتقنية الكامريا يف املسرح وتوظيفها كل  إستخدام

 أجلن تكثيف اجلهود يف العمل م إىل جون كوكتو أفالميف  الديكورت توظيف فن لياتكمن مجا
عه  فوق السالمل يرونه م"ويقتصر العمل على جهود عماله السراييل،  الديكورظفاء بعد تشكيلي يف فن إ

وأن حيس بنفسه   والعيش فيه، الديكورمرات اخلشبية بينما عيناه حترتقان. فالبد من معايشة مللواح واواأل
حىت  جيعل شخصياته تعيش فيه، أن ذلك، حىت ميكنه بعد الديكور ذلكنعيش داخل  أنكيف ميكن 

يعد وتنفيذه  الديكورتصمي  ف "2اخلارجي الديكور ذلك بعض االحيان، كان يقوم بنفسه بعمل ، يفإنه
مث اخلربة ومن  الية يف اجملساس، ومها أمران يتطلبان معرفة املبادئ األالسينمائيأبرز العناصر يف العمل  من

فيتفق   ،نمائيالسي الديكوريف فن  رجتالالعشوائي واإل إطارتظل األمور تدور يف  هذاومن دون  ،والتجربة
بيعة اجلمالية والدرامية يف آن وتفاصيل أخرى يف ط الديكورعلى وظيفية  الديكوراملخرج ومهندس كل من 

 .السينمائي  العمل

بع لطاله اب ىلأو  فالمتسمت األإو  ،جون كوكتوسينما التجريب بعدا واسعا يف  أخذمن هذا املنظور، 
تضح جليا يف فيل  ، يالسينمائي خراجاإلواجلمايل لعناصر  ابجلانب الفيناألمر خصوص ما تعلق  التجرييب

 فالمفرتة صناعة األ إىلي ينتمي ذال فن الفيلم نهأعلى حد كبري  إىلمتيز  ذ، إ1811سنة  دم الشاعر
تعريفا موجزا عن  هناميأر رودولف يعطي  ،. ومنهالتجريبية يف فرنسا خالل العشرينيات من القرن العشرين

 يت  ون من نسخة عن الواقع ولكن نوع من الرتمجة للخصائص اليتكل  ال يتفيفن ال" يف قوله : فن الفيل 
ة متتلئ بعدد من املظاهر الالواقعي أرهناميفالصورة يف نظر  ،"3الوسط الفلمي أشكال إىلمالحضتها حتول 

                                       
 . 121هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، م.س، ص_  1
  . 13_ رينيه جيلسون، جان كوكتو على شاشة السينما، تر: فتحي العشري، د.ط، املشروع القومي للرتمجة، القاهرة، ص2
_  يزة من اخلصائص من حيث روبية له جمموعة ممو اخلمسينات حني ظهر تيار يف السينما األ إىلفيل  الفن لفن الفيل  أو يشري التعريف احملدد

ن موعده للسينما رتقاء أتخر عإعتبارها جزءا من الثقافة الرفيعة، تشكل الشكل واملوضوع، ومنافد متخصصة للعرض، ومكانة فنية خاصة إب
ينما )شريمر(، تر: موسوعة الس ،جرانتين املعنيني مرتبطان ببعضهما. أنظر: ابري كيث ذه ذحداثة فنون القرن العشرين.إ إىلحىت تصل 

  .311-314، ص 6186، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 8، ج8أمحد يوسف، ط
  . 93-96م.س، صالفيل  السينمائي،  أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _ 3
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ابلدرجة  عتمد على تناول ما هو مرئي تقنياي يذالو  ،تكون املادة اخلام لفن الفيل  أنجيب بدورها واليت 
صال املعىن بينما يإيلعب الشكل وظيفة درامية مجالية يف لحقية الشكل والتقنية ، أىل مع التأكيد على و األ
مشاهد السينمائية  حدأما يوضحه  هذا، التقنية وسيلة لتوكيد وحتقيق الشكل يف السينما السرايلية ذتتخ

والغرابة ورة، تعريفه من قبل الص إعادةي يت  ذال" الديكورالوصف الدقيق لتقنية مع  الشاعردم من فيل  
 ."1ا وثيقا ابلشعررتباطإيرتبط  الديكوريف طريقة املشي، حركة عظالت الظهر ملطخة من العرق والرس  على 

باطن من خياالت يف العقل ال أوال يهت  حبقيقة الواقع بقدر ما يولده الواقع يف النفس  السراييل الديكورف
 أوان ومن مث تركه يعرب عن مضامينه اليت يطرحها خيال الفن ،الالشعور إىلحماولة لتخطي الواقع والدخول 

عناصر  إىلوصول التعبري الفين املألوفة وحماولة ال أساليباحلركة السرايلية لرفض كل  لتأيت .الديكورمهندس 
عي لدى زالة احلواجز السيكولوجية بني الوعي والالو إحماولة  إىلبناء عامل خيايل يهدف  أو ،خمتلفة لالوعي

ئيسية يف تكوين يعد حلقة ر  الذيعلى غرار املمثل  ،الديكوروحىت العناصر املشكلة لتقنية  الديكورلفنان 
لكشف ل لديكورامهندس يف نفسية أفسحت جماال واسعا مما  ،السراييل الديكورالفنية واجلمالية داخل  أطر

 دخيلته من فرصته لبلورة ما خيطر يف الديكورعن رؤاه الدفينة وعن خمتلف عوامله السحرية، فوجد مهندس 
ح ليده وفرشاته يسم أواته وهو يكاد يكون نصف انئ ، إحساسجتعل الفنان يسرتسل يف جتسيد "هواجس 

بفضل التأثريات الواضحة  "2ودون حساب فكري اته العضلية وخواطره املتتابعة، دون عائقإحساستصور  أو
والتخلص  ،عورستكشاف الالشإلة او من خالل التأكيد على حم سيغموند فرويداليت خلفها العامل النفساين 

 سيغموند فرويدظرية ن إىلستناد فاإل .يف السينما السرايلية حالممما يعرضه الشعور عن طريق التلقائية واأل
جود بلغة خاصة كمرآة للو   حالمنشغاله ابألإيف العقل الالوعي و "متثلت  جون كوكتو أفالمها يف إستخدامو 

ء، كانوا يعتقدون هؤال فالمثري عميق على صانعي األأت ذلكهبا مع التأكيد على الرمزية اجلنسية كان لكل 
ع يسيطر يف النهاية حقيقة، واق أكثريستطيعون كشف واقع  إمناأبهن  عن طريق حفر الينابيع العقل الباطن 

الظاهرة  شياءالعقلي حلقيقة األ دراكجتاوز دور اإل جون كوكتو.فاملخرج "3على كل سلوكنا اخلارجي الواعي

                                       
1  _ Jean Cocteau, Le sang d'un poète, Editions du Rocher, Paris, 1999, p13. 

  . 34، م.س، ص-يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر–كلود عبيد، مجالية الصورة _ 2
  . 212لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص _ 3
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ا املوظفة يف ليكون الرتكيز على عامل املخيلة وحده ،شياءقيقة األواملنطقية وختطى دور الشعور الطبيعي حل
 .جون كوكتوة عند خراجاإلالرؤية 

وىل حلمل ة األالسينما هي مركبة من الدرج نشاعر، يؤمن أبمبثابة ال جون كوكتويعترب املخرج يف نظر و 
، والالوعي المحاأل عوامل إىلن يصطحب املشاهد السينمائي أ -بوصفه شاعرا-لمخرج لتسمح ف ،فكاراأل

وكتو  مشاهد تسجيلية من عامل آخر ابلطبع إن الواقع ابلنسبة لك"بوصفه  دم الشاعريف فيل   هذايتضح 
وارع. كان كوكتو مهتما الش أحدكما ابلنسبة للسرايليني األخرين ليس شبيها ابلواقعية اليت جندها يف زاوية 

من الطبيعة كما  شكاليستله  حيثيات األف ،"1ابحلقائق الداخلية، ختوم النفس والروح وخاصة روح الفنان
 السينمائي. الديكور يف تشكيلضفاء عليها جو من الواقعية وبصورة خادعة إو هي 

كل ،  الديكورفن  يف تبيان مالمح الفوتوغرايف اد على التصويرعتمالسرايلية ابإلمجاليات السينما تكمن و 
 أنستعارة. اإل املعىن هنا ابلطبع هو التعبري احلريف عنف"ة آيف مشهد دخول الشاعر يف املر جليا يتبني  هذا

 إىللتشبيه ما حاولنا ا إذاالشرح املفصل اللفظي للمشهد قد يكون اخللق الشعري يشبه دخول املرأة. أو ، 
ستعارة اخللق الشعري هو دخول مرآة. يف خماطبة حوارية مزاجية من فل  دم الشاعر يقول متثال للشاعر اإل

من  كتوجون كو ها إستخدماستعارات جمسدة  حتملاليت املؤثرات البصرية  إحدىهي  "2أبن يسري يف املرأة
كما جسدت املؤثرات ،  (59 الصورةأنظر ) الديكورفن الناحية التقنية بواسطة خدع التصوير يف تبيان مالمح 

رض تبدو اجلدار واجلدار مثل االرض. مث وضع دورق فيه سائل األ" على شكل الديكورفن يف البصرية 
املرآة. مسر العديد من االاثث  إطار هناحافات الدورق توحي أبرض، فكانت يعكس الضوء على األ

على اجلدار فوق الدورق، عندما غاص املمثل يف السطح العاكس للسائل  -خلإ []..كراسي–وامللحقات 
يساعد مما  ،"3علىاأل إىلبعد عرض الفل  جبعل اجلانب الصحيح  ذلكنه يدخل املرآة و على الظهر أبأمن 

الدخول  أووفتحه  بواباأل أحدقرتاب من فال يستطيع اإل" الديكورداخل  وتنقالته وحركاتهيف عمل املمثل 
ث وخالفها اثبواب واأليعرف موضع اجلدران واأل أندون  ذلكغري  إىلالنظر حوله  أويف غرفة من الغرف 

                                       
  . 214لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص_  1
 .212م.ن، ص_  2
  . 219_ م.ن، ص 3
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ألة مرتبطا  املمثل يصبح تعريف كل مس أوسواء ابلنسبة للمخرج  إنهف ذلكحدود طاقة آلة التصوير. ل يف
  نمائييسال الديكورأن يضع مرجعية يف تصمي   الديكورمهندس فعلى  ،"1رتباط اليت يت  فيها التمثيلكل اإل

 :نيأساسني ئوفقا ملبد 
  الفيل . سيناريوها من خذالبيئة املكانية والزمانية اليت أيأوال: 
  اجلمهور. أو: البيئة اليت يعيش فيها املتفرج ااثني

مساحات  ربع اميمهتص يف وضع الديكور مهندسعمل  أمهيةتكمن  ،هذين املرجعيتنيوبناءا على 
ركة املمثل عرب أن يتكيف مع ح البدف الديكورما تشكيل أ، حبرية مطلقة يتحرك من خالهلا املمثلخمتلفة 

 املوظفة لدى املخرج السينمائي. خطة ميزانسينية

يف  شاعراي عداب ذختإيف السينما السرايلية  الديكورن معامل تشكيل فن أكره، ذ نستخلص مما سبق 
 جتاهاإلبادئ من أوال ننكر  السينمائي، الديكوريف تبيان مالمح التجريب يف فن و  جون كوكتو أفالم

الفنية  ي حيمل كل املتطلباتذالابملسرح الشاعري ه ما مسي أساسكان   جون كوكتوالشاعري يف سينما 
ي  ذال"لوحيد ا هو املخرج جون كوكتولك، أن ذ من بنيويت .والعناصر املشكلة له الديكوريف حتديد فن 

ئ  الشكل يال أنللمضمون  ديدة مبتكرة مسحتـمضموهنا بطريقة ج -وعصره -اأسلوهباغ ـل من صأو كان 
شاعرية ما املضمون فهو الأفال الشكل يغاير املضمون وال املضمون ينفصل عن الشكل،  ه،عيتجانس مو 

ه ذمسحت ه ،"2سلوب، شاعرية اللغة وشاعرية األحساسشاعرية الفكرة وشاعرية اإل [].. وليس الشعر
شكال  ةلفنيا حتقق الشاعريةن أ -ةالتعبريي النظ  ذيتخي ذالاملسرح  – جون كوكتو الشاعرية يف مسرح

ها مجالية التصوير ساسأوكيفية جتسيدها يف لغة سينمائية  ،ومضموان عرب حتقيق نظرية كوكتو يف املسرح
 (18 الصورةأنظر ) الفوتوغرايف يف سينما السرايلية.

 

 

                                       
  . 23-22ابربوا، فن املمثل، تر: طه فوزي، م.س، ص_ ل.كياريين وا.  1
، تر: فتحي العشري، د.ط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، -روائع من املسرح العاملي –ن كوكتو واآلخرون، املعقول والالمعقول ا_ ج 2

  . 14، ص1292القاهرة، 
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من  5831املؤثر البصري اجملسد يف فيل  دم الشاعر سنة كيفية إستخدام   19يتضح من الصورة 
الكشف عن معامل  ه  التشكيالت الفنية واجلمالية يفأالناحية التقنية بواسطة خدع التصوير السينمائي، فيعطي 

 Jean، وتصمي  ديكور لـ جون دوبون5831جون كوكتو سنة  إخراجتقنية الديكور السينمائي. الفيل  من 

d'Eaubonne . 

 .111أموس فوغل، السينما التدمريية، تر: أمني صاحل، م.س، ص _ أنظر:  
 

 

عتمد املخرج إ ذ، إ1811ميثل صورة من الديكور املوظف يف فيل  دم الشاعر سنة  18الشكل 
 حتقيق نظ  املسرح الشاعري وجتسيده خدمة للغة السينمائية.جون كوكتو على 

1932, The Blood of a Poet, Le Sang d'un Poète, J. Cocteau - J. d'Eaubonne 

Voir : www. theredlist.com 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Eaubonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Eaubonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Eaubonne
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ي يتمثل يف نقل كل ذالو  ،يف كل معانيها عنصر التغريب جون كوكتواحلركة السرايلية يف سينما  حتمل
عناصر املشكلة وال الديكورهو ما حتقق يف تشكيل تقنية و  ،وسط غريب عنه إىلشيء من وسطه املعهود 

  السرايلية، يا من مرتكزات املفاهيأساسله، فاجلانب النفسي ومنطق الالشعور لدى الفنان يعترب مرتكزا 
ن مرتكزات حجامها ضمأا و أشكاهلاملوضوعية وظواهرها و  شياءالعقل الواعي والشعور ابأل إطاربتعاد عن واإل

واقعية  أكثرهي  جون كوكتووعليه، مبا أن احلركة السرايلية يف السينما  .توجون كوكية عند خراجاإلالرؤية 
تتمحور حول تفعيل اجلانب التقين واجلمايل للتصوير الفوتوغرايف، فهناك من يعتمد على التشويهات 

ي يف السينما خراجاإل اهجتاإل هذاي تبىن ذيف امليزنسني. فمن ال جتاهالإلجانب لتأكيد على الفوتوغرافية مع ا
 السينمائي؟. الديكور فنتغريب يف جسد عنصر الالسرايلية، وكيف 

 يس بونويل.لو  يف سينما الالوعيو احللم  نطقوفقا ملالسراييل  الديكورفن تشكيل _2_5_1_3

عتربت إو ، خالقية التقليديةواأل جتماعيةالسراييل ابلتحرر من قيود القي  اإل جتاهاإل بصحاأاندى 
يفرضها  فيكون املرء وفيا لغرائزه وأن يتخلص من القيود اليتي، بداعلوايت العمل اإلأو احلرية اجلنسية ضمن 
فهي  لكاثوليكية،ا عتربوها رجعية وخاصة الكنسيةإخالقية اليت النواهي األ إىل إضافةاجملتمع الربجوازي 

املخرج  أعمال السيما يف عندما يتعلق األمر برغبات اجلنس البشري وغريزته الطبيعية ومدمرة مادية أشكال
  .Luis Buñuel  لويس بونويلالفرنسي 

كانت رة  تلك الفك نإفي للفنانني السرايليني، أساسحمورية كموضوع  حالمعلى الرغ  من كون األ
املعمول هبا ة ت القاعدأمس تقيي  مستمرة للمبادئ إعادةتطلب ي يذالمناقضة لنموذج جتاوز رقابة العقل 

 .ملتطلبات السرايليةا إىلستجابة إلا أجلمن  فالملأل هذالذا كان الطريق مم ،السرايليةاحلركة حد كبري يف  إىل
السينمائي  خراجاإلالتحول يف نظ   دينامية لويس بونويلعطى أأواخر عشرينيات القرن العشرين،  ويف

"  Un chien andalou كلب أندلسيفيل  " إخراج إىل دايل سلفادورابلفنان التشكيلي قادته صلته 
عناصر من ال . ولعلزمتياسورايليا إب فيلما نايتو أندري بر  زعي  احلركة السرايلية عتربهإ الذيو  5751سنة 

                                       
_  لويس بونويلLuis Buñuel (1811/1891خمرج من أصول اسبانية، له :)  عدة أفالم يف مسريته الفنية، منها: كلب أندلسي

 . أنظر:1811، املنسي 1811، ارض بدون خبز 1811، العصر الذهيب 1818
  _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 118 . 
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واملشاعر  ،والالمنطق ،واجلنس ،واحلل  ،والرعب ،الصدمةالسرايلية كاملساعدة يف تشكيل مبادئ احلركة 
 عتبارهاإبية تتعارض متاما مع صناعة السينما التقليداءت لج ،يف الفيل  وضفتاملعادية للبورجوازية اليت 

 .السوراييل ي من التفكريأساسجزء 

الشكل  صارنتإليؤكد جاء  ،من املضمون أكثرسسه على مبادئ الشكل أالسراييل يف  خراجاإليعتمد 
 كلب أندلسي  فيل خراجمر إبخصوصا ما تعلق األ ،نسانعن احلياة والواقع واإل بلغة التعبريالسينمائي 

  اداإعتمقل أقط، و ف واقعية_ ابملعىن النسيب أكثر"د يف طياته على تشكيل مبادئ السرايلية إعتم الذي
 وجوداتانسني. تقطع املامليز  جتاهابلإل حساسعلى التشويهات الفتوغرافية اخلاطفة وتؤكد السرايلية على اإل

يتعلق  ،فتحقيق التكامل والتشكيل يف امليزونسني ."1عتباطية مدهشةإمن سياقها الطبيعي وتوضع يف مواقع 
تفرج للقطات، على كيفية فه  امل إمنالوجود اللقطة واملونتاج كي ال يؤثر على بناء سرد الفيل  و  ساسابأل

 سلوبفهي تستغل األ ،السرايلية فالمامليزونسيين على وجود الغرابة املقصودة يف األ جتاهبينما يتعلق الإل
 .سجام والرتابطإلنلتوحي بعدم ا شياءالسراييل بغية تفكيك األ

قدرة على  أكثرنما صبح السيتلهادفة جعل من السرايلية قوة تصورية  إىل لويس بونويلملخرج اسعى ي
تأثر بفن يغالبا ما  خراجاإل .نتقائيإالسينما السرايلية  أسلوب"ا فإن ذ، لما هو كامن يف الواقع إخراج
يتجاوز  نسانجيعالن اإل انالشاعرية واحلل  اللذ يؤكد املخرج على نفسه الوقت يف ."2من نفس احلركة الرس 

 حالمألصور ل إستخدام إىل  ا واللجوءه القدرة على جتاوز زماهنا ومكاهنأفالممما أكسب  ،شروط امللموس
 بعدا مجاليا يضفي ل ةجتماعياملنطق والتقاليد اإل اليت يفرضهاو  ،خليال العقل الباطن بشكل خايل من القيودو 

                                       
  _لسرايلية املعلنة يف غاايت ا إحدىعلى مصراعيها كي تنهل السينما من كشوفاهتا ولعل  "كلب أندلسي"بواهبا عرب فتحت أالسرايلية  إن

 إىللواعي الالوعي من عقل ا إىلشىت فنوهنا، من الرس  ودراما وسينما وشعر ورواية وغريها كانت جعل الكائن البشري يتحول من الوعي 
  .113ية، م.س، صالعقل الالوعي. أنظر: ابن جبار خلف، منطق السينما التجريب

  1_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص 213 .
 اد إجي اولحده حيو مربر ويرتك املشاهد لو أأندلسي( مثال وضع بونويل ودايل محارا ميتا فوق آلة البيانو، ال شيء واضح  _ يف فيل  )كلب

يحات ا وغالبا ما كانوا يسخرون من التوضذاهت أجلمن  "للغرابة"ستعراضات الشادة. كان السرايليون يغتبطون اث واإلحداأل ذهأسباب هل
 حيتوي ابلطبع على  الالذي "شيء  إىلالفل  يرمز  هذاال شيء يف "نه بونويل ودايل بشكل غري طبيعي إب "اوضح" ، لقد أعماهلاحملرجة يف 

 .212-213ص  م.ن،او أي شيء. أنظر:  "أندلسي"و أكلب 
2  _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 759. 
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 السراييل. خراجاإلتشكيل يف 

 حساسإبطابع غري مؤلوف، فهو يتمتع ببنية سردية مؤكدة فيها  كلب أندلسيالشكل يف فيل  تس  إ
 إىلمن الغرفة -التغيري املفاجئ يف املكان" حساسخرى، يعزز اإلأومن جهة  .اث يف الفيل حدبتقدم األ

" 1لتشويشية تشعر املتفرج ابشاطئ. مرة أخرى، تتحرك شخصيات الفيل  عدوان إىلاحلديقة، من الغرفة 
 لى عنصر تغريبتعتمد السرايلية علون املنطق لصاحل الغريزة. ذتقوده  النزوات وينب أفرادفالشخصيات ه  

ا، هبدف عنه وسط غريب إىليف نقل الشخصيات من وسطها املعهود و  الديكوراملكونة لفن  شكالاأل
 سرار الالشعور.أاخلروج السرالية على حدود املنطق والعقل الباطن للكشف عن خبااي و 

تساق السردي تسمت بطابع الفنتازاي لتتخلى عن اإلإ لويس بونويلاملخرج  أفالمن أكر ذ جدير ب
خاصة  راتلديكورات ومؤث" املخرج السراييل إستخداميف  ذلكرويب، متثل و ضمن مبادئ فن الفيل  األ
املزج بني فا ذل ،"2السينما كتعبري عن دوافع ثورية وغري واعية إمكانيةكتشاف ومفعمة ابحليوية، املونتاج، إل 

حقيق التكامل يف تفال عن طريق فن السينما. ومنه، إاحلياة واحلل  وبني املدرك والالمدرك ال يت  حتقيقه 
احلاالت  حركات الشخصيات توضح، الديكورمشاهد خيالية، عناصر "عبارة عن  هوامليزونسيين  جتاهالإل

 ونندري برايتأات يف فلسفة ذفتأكيد ال ."3'ترمجة النتيجةيبحث عن  الذيبني التمسك ابلتفكري ' النفسية
يعتربان مرتكزان  ،حالمته يف إضاءة مبدأ الالوعي وتفسري األاداجتهإيف التحليل النفسي و  فرويدونظرايت 

رموزا  ب أندلسيكلبينما تشكل احليل السينمائية يف فيل   ،يان من مرتكزات املفاهي  السرايليةأساس
كل  [.].. يكل شيء طبيع"لغت كل القوانني الفزايئية: أف" الديكورسس تصمي  فن أتشكيلية ضمن 

 ."4فلمة ما هو سحري يف جمرى احلياة اليوميةأ إىلا أساسيهدف  الذيالسوراييل  املسعى إنهشيء ممكن 

 

                                       
، 5951 ،دمشق، -املؤسسة العامة للسينما -، د.ط، منشورات وزارة الثقافةأكرم احلمصي :تر ،بونويل إىلالدليل  ،غوين إدواردز_  1

  . 19ص
  . 392م.س، ص ،2ج أمحد يوسف، السينما )شريمر(، تر:ابري كيث جرانت، موسوعة _ 2

3 _ voir: Henri Béhar, Le cinéma des surréalistes, Editions L’Age d’Homme, Lausanne, suisse, 

2004, p51. 

  . 31هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، م.س، ص_ 4 
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 وظيف حركةتوجود عالقة تكاملية بني املسرح والسينما السيما يف  عنالصدد  هذايف  البحثيؤكد و 
بادئها ومرتكزاهتا ستقى مإواليت ، كلب أندلسييف فيل   لويس بونويلعند  يةخراجاإلالرؤية املمثل ضمن 

املخرج  أعمال لكذ، دون أن نستثين يف الديكورالفن املسرحي ويف تشكيل تقنية  من_حركة املمثل_ 
املتمثلة لقسوة ا على خصوصياتركز ي ذلا لويس بونويل أعماله يف أثر و  وانن آرتوطأنالسراييل املسرحي 

، إهنا اهي موضوعية كلي" بونويل إال أن قسوة ،الالوعي اجلماعي عرب عروض ذات أجواء أسطورية يف
هنا اجلمايل فذلك أله أسلوب إطارالرمحة خترج عن  كانـت وإذا التشاؤم، من قدر صحوة وليس فيها أي

 .لتواءاتواإل ،الصراخو  ،احلركةعلى ؤكد يل "1تغمر كل شيء

 اومجالي افني اي طابعيكتسفالسينمائية، زايء األتوظيف  ومتثل يفال إاجلمالية مبدأ وال خيلو الفيل  من 
ستقطاب الدعاية، ديكور املعرض كوسيلة إل"السراييل  الديكورستغل مهندس إ، فقد ندلسيأكلب يف فيل  
ت متاثيل عرض األزايء مثال ري عست  إفقد  ،نشغال أسالفه إ حد كبري إىلنشغاهل  بعامل األزايء جتاوز إلكن 

مد على تلقائية فنية ونفسية، تعت أهناعلى زايء السرايلية األ إعتبارومن املمكن  ،"2من بيوت أزايء رائدة
السرايلية من مبادئ  ختلص إال أن. حالمالالشعورية واإلميان ابلقدرة اهلائلة لأل فكارعن األ أللوانالتعبري اب

السرايلية يف  ستطاعتإف ،تعتمد على الالشعور اليتبعدم الواقعية  إحساسخلق  شكلالرس  التقليدي 
فنان لية لللوحات التشكيلا إىلستناد ابإلن حتقق الوسيط التعبريي السينماتوغرايف وخاصة أالفن التشكيلي 
 إخراج يف ويس بونويللجانب املخرج  إىلامليزونسيين  جتاهيعترب مبدأ يف حتقيق الإل الذي سلفادور دايل

 . كلب أندلسيفيل  

نتج  ،السينمائي رالديكو فن يف  اابلغ اأتثري يف الفن السينمائي أعطى ظهور السرايلية من املؤكد أن و 
كليزي إلنول الناقد اق إىل البحثوعليه، يستند  .شياءالوصفي لأل غري املنطقوت عاملا جديدا من املتعة عنه

 هذاي، ويف إبداعستلهام الفنان ملادته املوظفة يف عمل فين إحول طبيعة  Herbert Read هاربرت ريد
ما واعيا، لكي هلامه حتكهلامه، وغدا يتحك  إبإل مرة يف التاريخ شاعرا مبصدر و لقد غدا الفنان أل"يقول: 

                                       
 .19، ص5997، دمشق، -املؤسسة العامة للسينما -منشورات وزارة الثقافة_  أندري ابزان، سينما القسوة، تر: مروان حداد، د.ط،  1
  . 32_ ديفيد هوبكنز، الدادائية والسرايلية، تر: أمحد حممد الرويب، م.س، ص 2
 للمخرج لويس بونويل عرب املوقع االلكرتوين: "كلب أندلسي" فيل   إىل_ أنظر

https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM                                                                _ 

https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM


 الديكور عرب اإلجتاهات السينمائية املختلفة.الفصل الثاين: آلية توظيف تقنية 

228 

 

 "1نسانإلنا بكلية حقيقة الوجود، وتنمية وعي اإحساسالطريق هو تعميق  هذايف طريق الفن: و يسريه 
ري مؤلوف يف الغ اد على الشكلعتممن قيود املنطق والعقل واإل إلنسانحترير ا هوفاهلدف من السرايلية 

لي يالفنان التشكضع خي ،ومنه .الديكورمهندس  أوالتشكيلي فنان ال أعمالية سيما يف بداعالعملية اإل
د إعتمحيث  ،ندلسيأكلب فيل   وابخلصوص ه الفنيةأعماليف معظ  القي  التشكيلية  إىل دايلسلفادور 

ررة اليت حتمل العنصر وسيلة املتك ميثلي ذال احلل كتشاف الالوعي واإل  هانجر عنيالتلقائية اآللية اليت على 
اطه رتبإو  يف الفيل  الذي يعكس وه  احلقيقة احلاملالرسم لتقنية  الكامل ستخداماإل إىلوالولوج ، السراييل

 .Psychoanalysis تحليل النفسييف ال فرويد سيغموندبنظرايت 

اين الكامنة يف للمع الديكورالتشكيلي ومهندس طالق الفنان إالسرايلية على  قتصر عملي ،وابلتايل 
ي ساساملصدر األ يكون الالشعور هو لتظهر من خالل التعبريات الفنية ،املكبوتة فكارالنفس البشرية ولأل

تقرة يف سحقيقة م فهياحلقيقة  جلالسراييل ال ميثل  الديكورن مهندس أا يتضح جليا ذل .فكارلغالبية األ
ملكبوتة والتصورات ا فكارطالق األإلسرايلية يتمثل يف البعد عن احلقيقة و ي لساساألدف اهل ألنالالشعور، 

عاد عن بناء بتاإلو  حالمعمل األ أساسساه  يف تطور اجلماليات على ي هذاكل   .حالماخليالية وسيطرة األ
لتطور السينمائي ا يف لويس بونويلاملخرج  أمهيةبفضل  هذا، منطق احلل  هبدف تتبعالسرد التقليدي 

 .التحليل النفسي فكارأل

                                       
 .  33، م.س، ص-يف جدلية العالقة بني الفن التشكيلي والشعر–_ كلود عبيد، مجالية الصورة  1
  _الوقائع البديلة  الرس  مت فيه تصوير أمناططبا. من انحية، كان هناك منط واقعي فين من قمست اتقريب كان الرس  السراييل من بدايته

رمزيني الفرنسيني لدى الرسامني ال ضاأي جورجيو دي شرييكو، ولكنها جتذرت أعمالت هذه النزعة يف خالالعقالنية بدقة شبه أكادميية. ترس
ك النزعة، تل ولو أن أمثلة  "الرس  احلامل"سمى تلك النزعة توجوستاف مورو. وألغراض التيسري،  ن التاسع عشر، أمثال أوديلون ريدونيف القر 

جالت حلاالت قامت على س ا مااألحالم الشخصية، بل كثري  ستغل بضرورة احلالتاليت أنتجها إرنست ودايل، كما سيتجلى لنا الحقا، مل 
 .93م.س،  ديفيد هوبكنز، الدادائية والسرايلية، تر: أمحد حممد الرويب، ة. أنظر:فرويدي

 الالواعية )العوارض  ، وهو يعين بتنظي  العملياتويللدى فرويد مستويني من النشاط النفساين: املستوى األ _ مييز عل  النفس التحليلي
طرة، ورمبا فرويد، مستوى التشكيل، والسي إىلهو، وابلنسبة الذي عي حالم...(، واملستوى الثاين، وهو مستوى الفكر الواالعصابية، واأل

، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، 1، اخلاضع ملبدأ الواقع. أنظر: جاك أومون، الصورة، تر: ريتا اخلوري،طوىلالكبت، والطاقة النفسية األ
 . 22، ص2113
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بيعة توظيف الصورة طالبحث يف  إىلحييلنا  ،لويلويس بونالقي  التشكلية يف فيل   إستخدامإال أن 
فلسفة )كتابه يف  لوزو جيل ددة، فريى املنظر الفرنسي ها لتحمل نظ  فلسفية متعدإدراكالسينمائية وكيفة 

التكرار  قوةدخال إ تمثل يفي لويس بونويل أعمالأن حضور الصورة/الغريزة يف  الصورة احلركة( -الصورة
 symptomesعراض الغريزية األ زاءإمل يكن بونويل يتوقف كثريا " ، حينهاعلى مستوى الصورة السينمائية

واليت  "مشهدداللة "  scéneنسميها أنشارة ميكن جا آخر إلذعد منو أ، فقد féticfesالتيمات  أو
اوز ه قد جتألن ذلكبونويل املتأخرة،  أعمالجانب من جوانب  ذلكزمن مباشر. و -تعطينا، رمبا صورة

فعل ال بد -ي بناء صورةأ "1طالقاإينكرها  أنالطبيعة، ولكن بونويل يتجاوز الطبيعة من داخلها، دون 
 ومن مثية، حلركة السرايلمن ا جذ اسط والسلوكات كنمو و مباشرة خالل العالقة بني األو ن تكون متناولة أهلا 
جلانب التشكيلي ا دراكمر إبتعلق األيالغريزة خصوصا ما -الفعل هي اليت تشكل كاحبا للصورة -الصورةف

السراييل  الديكورصورة  دراكإيحقق دينامية التفاعل بني املتفرج والفيل  ويف كيفية فيف السينما السرايلية، 
 (11 الصورة)أنظر وخمتلف العناصر املشكله له. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  1 _ جيل دو لوز، الصورة-احلركة أو فلسفة الصورة، تر: حسن عودة، م.س، ص 193 .
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 إصرار“ La persistencia de la memoriaاللوحات التشكيلية لسلفادور دايل  أحد 11الصورة متثل 
 البحثيعطي ف، كلب أندلسين هناك صلة قرابة بني اللوحة التشكيلية وفيل   أويتضح جليا  .1931 سنة “ الذاكرة

 الذاكرة إصرار“يلية تشري اللوحة التشك ذإ، هذا الفيل سقاطا ضمنيا حول طبيعة توظيف الصورة السرايلية وحمتوايهتا يف إ

 الغري الوقت مرور إىل ترمز واملائلة الذائبة فالساعات حل ، تصور حالةف الوقت إىلعدد من الساعات اليت تشري  إىل“
ختضع من مث و أن الوقت ال يوجد له أي أتثري يف عامل األحالم  إىلتشري  كما  احلل ، اثناء املتفرج به يشعرب الذي منتظ 

 .وابنذملنطق ال
 فأصبحشكيلي التالزمن لسبب معني لدى الفنان  هخذ عليأ ،من احلياة ةشجرة ايبس جمردال املوجودة على غصن_ الساعة 1

يشبه ليف شق العني  هاحتريك ستعمال املمثل شفرة احلالقة وإمن خالل  يتضح جليالال ضرورة له يف احلياة،  الوقت لديه
 ض.ر حول األعلى حنو ما حركة قمر 

سالح،  ىلإبتحويل الكتب على الطاولة خدعة بصرية _ الساعة املوجودة على الطاولة، جسدها لويس بونويل يف شكل 1
 كسسوارات تشكل يف معانيها نطاقا سلبيا يف املدرسة السرايلية.أن حتتويه الطاولة من أغراض و أفكل ما ميكن 

وتصبح  لديكورامن وليغري يف ز رض، ليتغري الضحية وهو امللقاة على األ رض توضح لنا حالة_ الساعة املوجودة على األ3
 حالم والدوافع اجلنسية.الضحية خاضعة ملتطلبات الطبيعة ونض  األ

ت العناصر جلماليا حساسستطاعته أن جيعل من ذكائه الفين إعطاء اإلإب الديكورفالفنان التشكيلي ومهندس 
 .ليةخيضع الزمن دوره يف حتديد مالمح التشكيل وفقا ملتطليات املدرسة السراي سلوبأب الديكورية واملشكلة لفن اإلخراج

Parkstone International, Paris, 2009, p Surrealism , Editions  , Nathalia Brodskaïa:  Voir

202. 
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رودولف ها املنظر يعترب  أشكالالراديكايل واجلوهري، هي  إىلاملألوف والتقليدي نزوح املتفرج من  لعل
 طارحنراف عن اإلإوالفعالة إلحراز التوتر املوجه املدرك تلقائيا ك"لية و مشوهة والوسيلة األ أشكال أرهنامي

وبني موضع  املعيار أوج ذ يستلزم توترا بني موضع النمو  هذا، فقيي للخط العمودي واألساساملكاين األ
لتكون  "1يشمل املوضع واملظهر معا أنراف ميكن إلحنا هذا، و طاري يناوش اإلذاملنحرف ال لك الشيءذ

لويس ليه املخرج ما يؤكد ع إال أن هنالك، أرهناميرودولف احلركة السرايلية فنا فاعال حموال وتدمرياي يف نظر 
لواقع أن ا": قولهب ذلك يفمستدال ، يةخراجاإلضمن الرؤية  السراييل الديكورصورة  إدراكيف كيفية  بونويل

-كثريا أفكر ،كنتاجخر إلاب يقوم وهو إيبستني راقبت عندما [...]ما تعلمته من إيبستني كان قليال للغاية 
 أوالكامريا  موقع وأن الشاكلة، هذه على بذلك أنين ال أرغب يف القيام -املستجدين كل متيز اليت ابجلرأة

وجه  بتلك. لقد تعلمت ما تعلمته على أوختيار املمثلني كان ميكن أن يت  هبذه الطريقة إو  اإلضاءة
الصورة السينمائية هتت   وعليه، ."2يف عقلي، كي تكون خمتلفة عما أراه اخلصوص من خالل بناء الصورة

ي ذكل احملري الابلش وخمتلف العناصر املشكله له، الديكورمن خالل وصفها الدقيق لتقنية السورايلية 
 ن حيدها منأن الصورة حتررت من كل قيد ممكن أيدهش املشاهد وحيفزه معتمدة على الغرائبية، ما يعين 

ن مصادر عتباره مصدر مإبيعتمد على احلل   إمناو  ،ا على الواقعأساسال يعتمد  الذيخالل منظور مجايل 
 .لويس بونويلاجلمال عند املخرج السراييل 

 عامل إىلقيقة احليف  يرجع لويس بونويل أفالمالصور السرايلية املعروضة يف تفسري أن  لك،ذيتضح من 
، يقدروهنا. وابلتايل وغالبية السورايليني بونويل واليت كان تطفو على سطح الالوعيوالكوابيس اليت  حالماأل
للقيود  اتهمعارضو جتسدها البورجوازية اليت  لسلوك الغريزي املتحرر من العقل كان مصدر عدائه للحياةفا

قامت على  ةصرف فنية من جمرد حركة أكثرهي  السورايليةفذا ل ،السلوكية اليت تفرضها تعالي  الكنيسة
، فرويددى لختبارات التحليل النفسي إ إىلرتكازها إبسبب  موقف ثوري من احلياة وعلى فلسفة شددت

 .العقل واملنطق أعمالالالوعي والرغبة الغريزية مقابل  أمهيةعلى و 

                                       
  . 31أموس فوغل، السينما التدمريية، تر: أمني صاحل، م.س، ص  _1 
  .17، م.س، صأكرم احلمصي :تر ،بونويل إىلالدليل  ،غوين إدواردز_ 2 
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 بني ةكره أه  الفروقات واملبادئ والتوجهات الفنية لطبيعة العالقذ مما سبق البحث يستخلص  ،وعليه
 :ضمنهاكان من ،   وعالقتهما ابلفنون التشكيلية السرايليةالسينما التعبريية و  السينما

 هبدف ،هصولأيف  الديكورالفنان التشكيلي ومهندس املخرج و ي لدى بداعاخليال اإل يتحرر_ 5
جماايت الصورة السرايلية حتداي للفتشكل يف صورها،  حالمطالق قوة األإستكشاف الرغبة اجلنسية و إ

 .شغال الفلسفة ابلتأمل واحلجج املنطقيةإلنآخر معىن ورصانة، مما يشكل حتداي  كثراأل

 الديكورشويه يف فن فعال العنيف والتإلنالتنافر والتكثيف وا أسلوبعلى السينما التعبريية  إهتمام_  5
 لذا .الاركا فعامش أصبحيعد حينها متفرجا متأمال بل  ن الفنان ملأهو دليل على والعناصر املشكلة له، 

 ذاتتصور  اليت كالشاأل، و الديكوروالتضخي  وحتريف املبالغ يف اللون والشخصية و فاملنظورات احملرفة، 
وهري. الالمألوف واجلالشكل  إىلنتزاع املتفرج من شكل املألوف إ إىلدف جلها هتة، ذحجام شاأاهر و ظم

لوية أو رب الرتكيز على ع كتشاف احلقيقة الباطنيةإل  غوص يف الواقعلتكمن مجالية السينما التعبريية اب وعليه،
مهندس لي و املرتبط ابلفنان التشكياملزاج النفسي من مث الرتكيز على و  ،الشكل )الصورة( على املضمون

 داب حنو السر الكامن وراء املظهر اخلارجي املألوف والشائع عنذإلجنيؤسس على ا هذا .ملتفرجاو  الديكور
 خمرجي السينما السرايلية.

من خالل   (ليالفن التشكيالفنون اجملاورة )و السينما فن بني تربط تواصلية لعالقة يؤسس  هذاكل 
ة التفاصيل بلغة الدقة من خالل اللوح أه الكامريا من توفري  إمكانيةادمها على الصورة، ومن مث إعتم

الصورة  يةمجال هما عن طريقبيني يوسع دائرة التكامل فيما ذال الديكورفن  أوالنحت  أوالتشكيلية 
 ظر يف جمال الفنواملنحماوالت املؤرخ  إىل اداإستنميتاز جعل السينما فنا تشكيليا إب ومن مث، السينمائية
لعبة "على  اليت تقوم (cinéplastique) سينيبالستيكبـ  وما يسميه Élie Faure إيلي فور الفرنسي 

ي تشكيلية الفنون بشكل جوهري: فالسينما ه إىلالبصرية اليت جيب أن تكون أقرب  شكالشبه حرة يف األ

                                       
 _ إيلي فورÉlie Faure (5591/5719يعترب واحد :)كرسة كانت كتاابت إيلي فور م  ،من املفكرين يف النقد الفين يف فرنسا ا

 أنظر: (.5755 ’كيسينيبالست’و ’شاريل‘ذلك ثري كبري )مبا يف أتمباشرة للسينما نوعا ما، ولكن كان هلا 
_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit, p11 . 
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املناظر تفاق اثبت، وتوازن دينامي مع الوسط، و إتكون يف  أنال: وهي متثل نوعا ما، بنية متحركة جيب أو 
 وهي حماوالت تؤسس على دينامية التفاعل بني السينما والفنون اجملاورة. "1تسقط عليها أواليت ترفع 

حركات على هذا القدر  بظهورمل يعش أي عصر تفجرا ثقافيا وفنيا مماثال يف فرتة زمنية قصرية نسبيا 
كعيبية، والتجريدية، رتباطها ابلسينما كالتعبريية، والتإنامية يف املدارس الفنية التشكيلية، و يدالمن التجديد و 

ت بنقل هاته املدارس نشغلإالطليعي قد -ات الفيل  التجرييبإجتاهن معظ  أوالرمزية، والسورايلية، وابألخص 
السينمائية  ساليبالفيل  الطليعي إمتيازه من خالل تطوير األ أوالفيل  التجرييب  أخذالسينما، ف إىلالفنية  
ا متثالت جديدة يف عتبارها كمصدر لتجاربه وأفاقه، يف عالقة تؤسس بني السينما والفنون اجملاورة إبأساس

ستوعبت إن الفنون اجملاورة _ الفنون التشكيلية_ إا فذحقل الفنون اجملاورة اجملسدة داخل فن الفيل ، وهب
 أوة ات الفنية لتجسدها يف الفيل  التجرييب سواء على صعيد اللغة السينمائيجتاهواإل ساليباملناهج واأل

عة ه  التطورات والكشوفات يف جمال الصناأستمرار ملواكبة السينما إب هذااملضمون الفلمي.  أوالشكل 
 ني:أساسني ئليها يف املبحث املوايل وفقا ملبدإدد الولوج الفلمية، اليت حنن بص

السينما  جا فعليا يف حتديد املرجعية الثقافية لتوظيف الرتاث يفذعتباره منو ديولوجي إبيالبناء اإل_ 5
 السوفيياتية.

 .ألمريكيةا_  جتليات العوملة التكنولوجية وبوادر الصناعة الفلمية يف تشكيل اخلطاب اجلمايل يف السينما 2

عامل الثقافية ثروبولوجي( يف حتديد مألنوعليه، يطرح السؤال التايل: كيف يساه  الرتاث )الفكري، وا
ضع لنظ  تكنولوجية خي الديكوري نستوفيه من تصمي  فن ذيف السينما السوفياتية؟ وماهو البعد اجلمايل ال

 حديثة؟.

 

 

                                       
  1_ ينظر: جاك أومون، الصورة، تر: ريتا اخلوري، م.س، ص 49 .
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 تكوين فن ديولوجي والعوملة التكنولوجية يفياخلطاب اإلالصناعة السينمائية بني : الرابعاملبحث _ 4
 السينمائي.  الديكور

، بة لبداية حكايتهمناس امن فكرة تعرب عن مضمون لرياه يةخراجاإليف العملية ينطلق املخرج السينمائي 
ضمون يف امل ترتج  ية اليتإخراجتقن ورؤية امل الروائيللبناء اجلمايل يف الفيل   أساسكالصورة   آليةعرب  اذه

حاالت من الوجود  عنووصفا  اتعبري  لتصبحالتمرس والتطبيق من مشتغل عليها بنوع  ،لقطات ومشاهد
 . شياءاملتناهي لأل

يا يف الوقت إبداعشكيال عتباره وثيقة وتعنصرا مهما يف التيار الثقايف السائد، إب السينمائيالفيل   أصبح
خرى، وليكون املخرج أذاته، فهو يعترب خطااب مزدوج يرتبط ابلواقع ومبتغرياته ليختار موقفه منها من انحية 

لفنية للفيل  إال وكانت ولن يتحقق التكامل يف البنية ا، ثقافية املختلفةلخريته اذمبسايرة الواقع نفسه تبعا ل
ومدى عالقته ابملشاهد،  ثنوغرايفاإلالعامل التلقي والتواصل عرب كسبيل يف حتقيق   الفيل وجود  إمكانيةهناك 
ح وم علن إال ال تظهر بشكل صري ديولوجي اليتياإل ا للمشاهد عن طريق اجلوهرإهتمامتويل  فكاراأل تلك

 .معينةمن خالل تصورات ثقافية 

 اي يريد بفضلهذال، و عرفةاملوجوب حتقيق  عن Paul Sartre-Jean جون بول سارتر يؤكد ،ومنه     
 أولفيل  روائي جا خمر  أوروائيا  أوكاتبا   مبدأ التغيري سواءا كانحتقيق يصبح املبدع طرفا مسامها يف ن أ
ومن ضمنها  تضمنةديولوجيا امليمن اإل أشكالحتتوى على اليت  فالمالعديد من األا متثل ذاثئقي تسجي، لو 

ستعماالت اإل"ق قرتن مبدأها بتحقيإاليت  فالمتلك األ، للفيل  السينمائيسياسية الصناعة السوفياتية 
ن احلق )تقليد، الروح، بنية، وه ، تعاقل( وختتلف املنطلقات اليت متيز األدلوجة ع اخلمسة تتغاير التعابري

بارها عتديولوجيا إبييات تعرب عن ماهية اإلأساسهي  ،"1(، حياةإنساين)العقل الفردي، اتريخ عام، جمتمع 
 السينمائيفة الفيل  تعتمد فلسا ذتبيان احلدث احلقيقي وأتصيله ليخضع لنظ  فكرية معينة. للية يف آ

غري املرئية  عماقهأ إىلابلكشف عن الواقع للوصول  هذاستنطاق حقائقه، إا على  حتقيق الواقع و أساس
 جتماعيةاإللك من خالل معاجلة العديد من الظواهر ذثنوغرايف، كل وبشكل مباشر عن طريق البحث اإل

                                       
  1_ عبد هللا العروي، مفهوم اإليديولوجيا، ط9، املركز الثقايف العريب للنشر، املغرب، 2112، .131
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حتققاهتا يف عرب البحث عن ماهية العوملة و  نساينقتصادية والعلمية اليت تطال اجملتمع اإلوالسياسية واإل
 .األمريكيةالصناعة الفلمية للسينما 

خلفياته عن  إىلا ستنادإهو تشكيل الواقع و  السوفياتيةديولوجي يف السينما يلعل ما مييز اجلوهر اإل
ياهتا أساسيت ترتبط دورا حموراي يف الثقافة السينمائية الفن الديكور يمثل لعلى حقيقته،  نسانير اإلطريق تصو 

جملتمع يعىن بسجال فكري وفين وحامال خلصوصيات ا خريهذا األ أصبحية للمخرج، حينها خراجاإلابلرؤية 
عن البعد البحث  إىل اوهو ما ما حييلن وخلفيته الثقافية والتارخيية والفنية.ه وحسته  حسب جتربنسايناإل
السينما السوفيياتية، أي  ف الرتاث يفجا فعليا يف حتديد املرجعية الثقافية لتوظيذمنو  بوصفهديولوجي ياإل

 الديكوريصبح هل  آخر، مبعىن يف السينما السوفيايتية. الديكورثروبولوجية لفن ألنالبحث يف التمثالت ا
اب طالعوملة التكنولوجية وبوادر الصناعة الفلمية يف تشكيل اخل  إىل ؟، ومن مث الولوجةنحامال لثقافة معي

 .السينمائي الديكورتوظيف فن  والبحث يف مكامن األمريكيةاجلمايل يف السينما 

 .وديكوراهتا  ولوجيا يف السينما السوفيتيةيدي_ سالح اإل1_4

 شتاين.زنإيشرتاكية عند سريجي وسؤال الرتاث يف سينما الواقعية اإل الديكور_ فن 1_1_4

ريجي سدخل املخرج الروسي أاجلدي عندما  ت تعىن ابلطابعأصبحن السينما أغين عن البيان 
فاقا جديدة يف احلقل السينمائي تتمثل يف خمتلف اآلراء والنظرايت آ Sergueï Eisenstein  زنشتاينإي

خمتلف  وضع نيزنشتاإيالسينما عبارة عن نشاط فكري حياول من خالهلا  تأصبحاجلديدة، حينها 
 ذلكفقد عرب عن  ،املعادالت الرايضية املختلفة لتصبح السينما نتيجة صيغة مكتملة ختاطب العقل مباشرة

يف تزايد  عمالأن السينما تستطيع مبا هلا من حرفيات تتحسن يوم بعد يوم، ومبا حتققه من إ"حني قال: 
ممتازا حبق، وحيتل  تربجناز الكثري الذي يعإن تقي  صلة عاملية مباشرة من الفكر اخلالق، فقد مت أمر، مست

اجلديدة واملثل  يةجتماعاإل فكارليه املضمون، التيار املندفع لألإ ذهباملكان األول، فيما خيص ابقصى ما ي

                                       
 _ زنشتاين ميخالوفيتش إيسريجيSergueï Mikhailovitch Eisenstein (1989/1809 شخص متفرد متاما يف اتريخ :)

ه وكتاابته فالمأول بناء وطبيعة السينما. وكانت حا وكتب العديد من الكتب أفالمالسينما. لقد كان سينمائيا ومنظرا ذاته للسينما، صنع 
 .322ص، م.س، 2جيوسف، ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد )اليت متأل أجزاء عديدة( ابلغة التأثري أنظر: 
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امها ي طرفا مسخراجاإلنفراد كلي داخل اجملتمعات ويكون العمل إكون السينما هلا  "1شرتاكية احلديثةاإل
ستناد الفيل  إا ومن مث شرتاطاهتإهلا قواعدها و  ، فتصبح السينما وسيط تعبريي متميزيف يف أتصيل الواقع

ت أصبحومنه،  املختلفة. من عوامل متعددة متد الفيل  مبوضوعاته ال عامالإصوله الروائية والدرامية أعلى 
ه دراكإل ذلكية و لغة سينمائية فكر  اتدمفر  ةشكلالصورية متعىن بطابع الرمزية  زنشتاينإيسريجي  مأفال

   . متكامليف عمل فيناللغة السينما مع لغة العقل  دمجن يعملوا على أستطاع صناع الفيل  إنه مىت أ

بيعة الوجود ، هي فلسفته اليت تتمثل يف ط إيزنشنتاين ولعل ما يربهن على صدق العمل الفين عند
كسبيل ضداد  األ ل يف صراعيتمث  هعتقادإ، فيصبح اجلوهرية واليت تعتمد بدورها على جراين والتغيري املستمر

دخال مبدأ إضداد، و ناميكي بني األيدالقتناص الصدام إفوظيفة كل الفنانني هي "يف بناء احلركة والتغيري 
 زنشتاينيسبة إليضا. كان الفن ابلنأوالتقنيات  شكالملوضوع الفنية حسب بل يف األالصراع ليس يف مادة ا

اهد احلساسية ن يعطي املشأ. وظيفة الفنان هي متدادا للطبيعة نفسها. كان الفن نوعا من العامل الصغريإ
ياة. فالصراع نالحظه يف كل مكان من احل يثري يف نفس الصراع الذي أنزيل للكون الكبري، و جتاه النبض األ

 أكثرلتكون السينما  "2احلركة إىلمح طت زنشتاينإي ن كل الفنون كما يقولإف ذلكمشويل يف كل الفنون ول
والصراعات  ،والصراعات احلركية للرقص ،الرس فن املتمثل يف الصراع البصري بني الفنون مشوال جتمع 
قصص الفعل والشخصية يف الدراما وال صراعاتمن مث و  ،الكالمية للغةوالصراعات  ،الصوتية للموسيقى

  .املختلفة اخليالية

صورهتا  عتبارإبمست واقعية أن رمزيته أال إ ،بعدا رمزاي زنشتاينإيكل قيمة صورية يف سينما   تذختإ
تس  إبينما  ،عطاءه قيمة تعبريية خلدمة املضمونإ ينالطبيعة يع كن اشراأو الطبيعة،  أومستمدة من احمليط 

يف مؤمتر "ل جليا متثمنطلقات واقعية،  ذات شرتاكيةابلواقعية اإل زنشتاينإيي يف سينما خراجاإل جتاهاإل

                                       
  1_ سريجي إيزنشتاين، مذكرات خمرج سينمائي، تر: أنور املشري، د.ط، مكتبة األسرة، القاهرة، 2112، ص4 .

  نية اثرة املتفرج ما كان يطلق عليه مونتاج عناصر اجلدب. فمع ظهور النزعة البنائية، وهي احلركة الفزنشتاين إلإيسرتاتيجيات إ_ من أشهر
اج.وهي الكلمة الفرنسية ابعتباره مسألة مونت بداعالفنية واآلالت، حتدث العديد من الفنانني السوفيت عن اإل عمالتصنع تشاهبا بني األاليت 

، املركز القومي للرتمجة، 1بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، طجزاء. ينظر: اليت تعين األ
 .412، ص2113القاهرة، 

  . 213_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص  2
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شرتاكية، السوفييت ميني الوالء للواقعية اإل فالمقس  صناع األأ، حيث 1232لكبار صناع السينما يف عام 
يف العمليات  إمناابخلط الرمسي يف التصوير العامل، و  اإللتزامقوة الفن تكمن ليس يف  أنزنشتاين فكرة إيطرح 

 كثرىل األو الفكرة األ عتبارهالكالم الداخلي مفهوما إب أصبحالشكلية والبنائية للقوة البدائية العظيمة. واآلن 
طابع فين ل حامالصبح هذا التوجه ي ."1ظهورا من طقوس الثقافت البدائية، وكان هو مفتاح التعبري الفين

 أفالميف  للمجتمع  العليا وأتكيد احلضور الدائ جتماعيةالقي  اإل إبرازمن خالل شرتاكي إ أسلوب ذات
قتصر إ بذلك. و شرتاكيالطبقة العاملة والعامل اإل أهدافأن الفن يتبىن يتبىن "يعين  هذا، و زنشتاينإي

شرتاكي، سكر اإلبلدان املع إىلاليت تنتمي  فالمشرتاكية على جمموعة األعبارة عبارة الواقعية اإل إستخدام
ايب جيإه التعبري عن حقائق واقعية عرب موقف أفالموحماوال خالل  "2رواب الشرقيةأحتاد السوفيايت وبلدان اإل

 السينما يفحركة التطور والبناء اجلديد  عنهاستبداد نصب ستغالل واإليكون اجملتمع قد خلص من اإل
القة تربطه مع الشكالنيني بعه أفالمعلى جتريبية  زنشتاينإياد إعتم التكامل الفين ذلكليحقق السوفياتية، 

 فن الفيل  ؟.لنظرية يف ضوء أتسيس  العالقة هذهفيما تتمثل وعليه، الروس. 

 زنشتاين:إيسريجي يف سينما  وحتققاهتاالشكالنية الروسية  _1_1_1_4

ن ماملذاهب املؤثرة يف ميدان النقد األديب يف روسيا من  formalismeالشكلية  أومتثل الشكالنية 
املفكرين الروس ذوي  أعمالعدد من وهي تشتمل على ، 1811و 1910 بني العامخالل الفرتة  املمتدة 

 رومان جاكوبسونو ،يوري تينيانوفو ،فيكتور شيكلوفسكي أمثال:التأثري الكبري على الساحة األدبية 
 إىلوذلك يرجع  ،الثالثينياتفرتة  إىل 1914 بني العام النقد األديب ثت ثورة يف ميدانأحدوهي أمساء 

وتعد الشكلية الروسية حركة  ،والفن واألدب الشعر جهوده  اليت بذلوها للتأكيد على خصوصية لغة
نتج له مليعترب األدب  ،واضحة جلهوده  وأعماهل  أهدافمتشعبة ال جيمع مناصريها فكرة موحدة وال 

 حتقيقها الشكالنية الروسية. إىلاليت تصبوا  يته وخصوصيتهإستقالل

الشكلية السينمائية  ةالنزع"ابألدب، وهو أن  يف السينما لعل ما يربر العالقة اليت تربط النزعة الشكلية
ئي. وكما ات التارخيية والتقنية للوسيط السينمانيكامدب، بعد ضبطها بدقة على اإلمستقاة من نظرية األ

                                       
  .414صم.س، بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، _  1
  . 833الفيل  السينمائي، م.س، ص أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _ 2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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" 1يفسر السمات غري العادية للنزعة الشكلية السينمائية الذيه هو ذاتالضبط  هذان أسوف نرى، ف
وق ذجوهرها ويف فحواها برانمج للتحليل والتفهي متثل يف ، سعو األجزءا من التقاليد الشكلية  وتصبح

 . املوضوعات مجالية أحدعتباره كإب فالمالبنائي لأل

ه مثل أفالمعرب  اينزنشتإيبتعثه إ" الذييتحدد نظ  الرتاث الشكلي بنسبة للفكر الشكالين الروسي و 
 إضافة الفيل  و يف نطوت على كشوفات مهمةإفان الرهيب. واليت إيضراب واملدرعة بومتكني و كتوبر واإلأ

 أو  سابق هلا، مل تصنع على منوال فل إذجتريبية بكل املقاييس،  أهنا إىل إضافةللنظرية الشيء الكثري، 
ن السينما هو ف أنزنشتاين هي إيكانت الفكرة املسيطرة على   إمنانطلقت من جتارب لتضيف عليها، و إ

ن فن السينما كان ممثال للرتاث إخرى، ف أنومن انحية  ."2من انحية نسانالفنون أتثريا يف اإل أكثر
 عقيدا لفن الفيل .ت فكاراأل أكثرينقل  كان ذهينوالفن والعل  كنشاط ومستوى  دبالسوفيييت يف جمال األ

تعارات من الفنون سإمن الشكالنية الروسية عبارة عن  زنشتاينإيبتعثها إومنه، متثل تلك املبادئ اليت 
النية وتسخريها خدمة ه النزعة الشكأفكار مبادئ و  إىل فالولوج. الوسيط التعبريي لفن الفيل  اجملاورة لتثري

عند الروسية  امليكانيكيةمنظري الشكلية  حدأبجاءت لتكفل لوجود عالقة تربطه ، زنشتاينإيلسينما 
 الطرق الشكلية والرتكيزعلى  هإهتمامنصب إالذي  Victor Chklovski  يكتور شكلوفسكيف

تخدمها ية والفنية اليت يسدبالفن هو تفاعل األدوات األ"أن  إىلحيث أشار  ،على التقنيات واألدوات
ية دبما كان شائعا يف األوساط األ ذأعماله. وقد كان هدف شيكلوفسكي يف هذا أن يفن نتاجالفنان إل

سريها جتماعيا أو سياسيا حيث كانت ختضع يف تفإمنتجا  دبيف ذلك احلني حيث كان يعترب األ وسيافري 
للعامل يوضحها  شخصيا عن نظرة املؤلف يعد تعبريا دبكما كان األ  ،جتماعيةوفهمها للخلفية التارخيية واإل

                                       
  1_ بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص223 .

يضفي املشروعية  أن أولللسينما خالل عشرينيات القرن العشرين، عندما كان الوسيط السينمائي ال يزال حي ولالشكلي األ اول_ ظهر التن
ة أثروا أولاحمل هذه، ويف السينما إىلبية متداد جبمالياهت  األدة من الشكليني الروس لإلاولحم اولالتن هذاعلى نفسه بوصفه شكال فنيا. وكان 

. فالمللغة والبناء التقين لألاب هتمامشرتكت هااتن اجملموعتان يف اإلإين. وقد ازنشتإيعلى فناىن املونتاج السينمائي السوفييت، خاصة سريجي 
  .222ينظر: م.ن، ص

  2_ ابن جبار خلف، منطق السينما التجريبية، م.س، ص132 .
  _فيكتور شكلوفسكي Victor Chklovski (1981/1890 منظر أديب وكاتب روسي، ومؤسس مجاعة الشكليون الروس :)

 ومؤلف العديد من رواايت السرية الذاتية. كما كان انقد سينمائي وكاتب سيناريو. أنظر: OPOYAZيف سانت بطرسبورغ  
_ https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Chklovski 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ولكنه ال يوجد توافق بني الشكليني أنفسه  حول هذه األدوات  ،"1من خالل توظيف الصور والرموز
 . أداة فنية بوصفها

ملصطلح "ه تخدامسيف وصفه لوظيفة الفن متمثال إب شكلوفسكيفيكتور املنظر  يستندوعليه، 
(ostranenie) ومصطلح زالة التعودإ أوالتغريب  أو ،(zatrudnenie)  جعل الشيء  أوالتصعيب  أو

 ذلكبصعبا. إن العمل الفين يقوم بتغريب وتصعيب مادته على الفه ، من خالل التحول اجلمايل، وهو 
2-احلياة إحساس- إىلعادتنا إحدة، بتفكيك التعرف التلقائي و  أكثروجيعله  دراكجيدد اإل

 أنيعين هذا  "
نصر من هو ع"الفين  دراكاإل أنعتبار ، إبلة لتدريب احلواسيوسو داة أالفن عموما والسينما خصوصا 

 مناإالشكل معىن جديد، فل  يعد غشاء، و  كتسى مفهومإ. لقد دراكعناصر الفن، والفن ال يوجد خراج اإل
فرق ضايف. وها مها يربز الإا خارج كل عنصر ذاهتديناميكية وملموسة. هلا معىن يف  intergrité وحدة
مون.  يستكشف عرب الشكل، شيء من املضنه جيب أالشكالين واملبادئ الرمزية اليت ترى  ذهببني امل

عجاب ببعض عناصر الشكل بعد إ، وهي l’esthétisme دليل عقبة عقبة النزعة اجلماليةتمت  ذلكك
ة هبدف للموضوعات الفني فتاريخ الفن بنسبة للشكليون الروس هو تقليب دائ  ."3عزهلا عن املضمون

ية التغيري من وجهة نظره  آل أهناالشكليني ابلنزعة الطليعية، حيث  فتتانإيفسر  و ماهو "حتقيق التغريب 
ه  إهتمامقدر ب فالمن التشكيليني اجلدد مهتمون ابلتقاليد الراسخة لصناعة األإف ذلكمع و التارخيي. 

ما لكي  سلوبمفهوم التغريب لتفسري الشروط التارخيية أل. لكنه  يستخدكون التقاليد هذهابخلروج عن 
شدد على تطبيقها وهي الفكرة اليت  ،"4سينمائي خاصا أوتعبرياي،  أوواقعيا،  أويعترب اثقب الفكر، 

 يف بنائه وسياقه. بتأثريات الفلي  على اجلمهور هتماممن خالل اإل زنشتاينإي

اصة يف شراكه لعناصر دالة ومنفردة خإبعدا رمزاي من خالل  زنشتاينإي فلسفةحيمل التغريب يف 
انرة إالساعة يف املشهد اخلتامي من الفيل  ومن مث عقارب توظيف ن لأحيث ، 1918سنة  كتوبرأفيل  

                                       
   https://ar.wikipedia.org/wiki املدرسة_الشكلية_الروسية ينظر: املدرسة الروسية الشكلية، موقع ويكيبيداي املوسوعة احلرة:_  1

  2_ بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص222 .

 ،مؤسسة األحباث العربية، بريوت ،1ط إبراهي  اخلطيب،: ، تر-نصوص الشكالنني الروس-تودوروف وآخرون، نظرية املنهج الشكلي_  3

 .31ص ،1361
  . 233-232م.س، ص بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف،_  4
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نطالقا من إكتوبر أالبعد الرمزي والداليل يف فيل   للكشف عن ةبغيت جلها جاء ،يف موسكوالشوارع 
 .زنشتاينإيسريجي حتقيق عنصر التغريب يف السينما 

 زنشتاين:إيسريجي  أفالمالرتاث يف توظيف  _1_1_1_0

 ،موضوعاتو  ،بساليألملختلف اي بداعاإلحضور العمل شتغال على الرتاث يف السينما يعين اإللعل 
 أو ،ييلالتخ أو ،مواصفات السرد أوخدمة لتشكيل  ستلهامإو  ،قتباسإو  ،مضامنيو  ،أشكالو  ،مجالياتو 

 أوهوية  أوثقافة  إىلل  ينتساب الفإ على أحقية لتأكيد أو يف الفيل  السينمائي ، أسلويبما هو مجايل و 
ه أفالميف  زنشتاينيإسريجي حتقيقه املخرج الروسي  سعى إىل الذيشتغال وهو اإلوفقا لبيئة معينة، جهة 

يف مسرح "ه يف قوله: يؤكد علي وهو ما ،يةخراجاإلضمن رؤيته سيوية والثقافة األواملتمثل يف توظيف الرتاث 
صوات األ نأنوع خاص جدا وغريب. فهنا نالحظ  إىلالكابوكي يرينا الياابنيون جمموعة متوحدة تنتمي 

ل هي تعاجل  بواحلركات واحليز املكاين ال ترافق املمثلني الياابنيني بل وال تشتغل متوازية مع بعضها البعض، 
الكابوكي، بدال من عملية الرتافق يكشف عن عملية تبادلية بني خمتلف املواد  أنية. أي أو كعناصر متس

 ."1وبني خمتلف الفئات التحريكية

هي  ،صوصنتماؤه العرقي على وجه اخلإمبا فيه  نساناخللفية الثقافية لإلجليا، أن  ذلكيتضح من  
هن  إابحلضارة ف"علق فسؤال الرتاث يتنثروبولوجي يف حتديد ثقافة معينة، تصورات يتحك  فيها البعد األ

اع العامة السائدة ضو والقي  واأل فكارثقافة تقف موقف التعارض والتقابل مع األ إىلشارة يقصدون هبا اإل
لى ن احلضارة ابملعىن الدقيق للكلمة تصدق يف نظره  عإف ذلكيف ثقافات اجلماعات البدائية. وعلى 

البحث  إىل لولوجاب ذلكيتجلى  ،"2جتماعياليت تتميز ابلتغاير والتفاضل العضوي واإل ج الثقافيةذ النما
يف  زنشتاينيإسريجي املخرج  هذا ضمن رؤيةكيولوجي يف البحث عن ثقافة وتراث احلضارة القدمية ر األ

 حتقيق التكامل يف الفيل  السينمائي.

                                       

_ voir : le film October (Ten Days that Shook the World) (1928), sur le site: 

https://www.youtube.com/watch?v=YVuf3T3k-W0 

  . 111براهي  العريس، م.س، صإ_ هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر:  1
  . 23، ص2112، دمشقاي للدراسات والنشر والتوزيع، ، النا1براهي ، األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية، طإ_ الزهرة  2
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تت لتحمل ما أ، فإن البحث يف اخللفية الرتاثية وتوظيفها يف احلقل السينمائي، ذكرهوأتسيسا ملا ورد 
" 1بيعيةن يعرب مساهتا النمطية عندما تعاجل املناظر الطأما ميكن "اليت تعرض  فالمالرتاث، األ فالممسي أب

 سسأستنباط إه من خالل الشكل املتنوع يف أفالميف  زنشتاينإيحتقيقه  إىلدأب  الذيتأسيس الهو ف
ألكسندر  نشتاينز إيسريجي للمخرج التارخيي فيل  الجليا يف  هذا، يتمحور سيوياملوروث الثقايف اآل

 لرتاث املاغويل اآلسيويا لديكورات حتملوتوظيفه  1239سنة  Alexandre Nevski  نيفسكي
 (.21 الصور رق )أنظر حقبة اترخيية قدمية.  ذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  . 219، م.س، ص2_ ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، ج 1
 ملان والسويديني نتصاراته العسكرية على الغزاة األإمكانة أسطورية بسبب  إىلرتقى إشخصية عسكرية سياسية روسية : نيفسكي_ ألكسندر
  .جتاه القبائل املغوليةإعمالة ال سةسيا كان يتبعو 
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وروث الثقايف تسمت ابملإ، حيث نيفسكيلكسندر أيف فيل   ستخدمةات املالديكور توضح  11الصور
الفين املاغويل واليت متثلت يف العربة ويف الشخصيات العسكرية، فهي عينات جاءت خدمة لديكور 

 .1819يزنشتاين سنة إسريجي  إخراجالفيل ، الفيل  من 
Voir : Alexandre Nevski (Aleksandr Nevskii) - 1938 - Sergeï Eisenstein, sur le 

site : https://www.youtube.com/watch?v=mr3S6ItLMTo 
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هد النهائي تتقاطع ففي املش" توليفة املنوعاتبـ  زنشتاينإيسريجي ما يسميه املخرج و  ذلك إىلف ض
كني حيث  التوليفة ليست موجودة يف فيل  الدارعة بومت هذهن إ. فحثور يف مسر  ذبحة املضربني مع ذحبم

1كل ما حيتويه الفيل  مرتبط ابلسريورة املنطقية للحدث
 نزنشتايإيسريجي  أفالميف  الرتاث إستخدامف ،"

يف  دوات السينماأنية و وبني التقالتوظيف  أسلوبو  ابلفكرة هتماموتنوعت بني اإل هإستخداممعايري تتباين 
 إستخدامومتكني ستثناء بإب"شكال ميثل بعدا رمزاي  الديكورضمن نسق  سيدهجت عتربإبينما تشخيصه، 

2جيعل الوقاع نفسه يتتبعها أنختارها بعشوائية ليطبقها على الواقع بدال من إرموز 
لتعريف مبكامن  هذا ،"

 سينمائي السوفيايت.ال للفيل عطاء مجالية إهبدف  زنشتاينإيها إستخدمتوظيف الرتاث ضمن ثقافة حملية 

 زنشتاين:إيسريجي  أفالميف  الديكورفن _ مجالية 3_1_1_0

ن أيرى و يف خض  حبثه عن كيفية صياغة مفاهي  جديدة يف احلياة،  زنشتاينإيسريجي يبدأ املخرج 
3الغاية ذههمث يقرر أحسن وسيلة لتحقيق  ذهنهعلى وعي كامل ابلغاية اليت يف " الديكورمهندس 

ويكون  "
يعرج  ،ويف هذا الصدد .السينمائي الديكوراخليال طرفا مسامها يف حتقيق ديناميكية األفضل يف تشكيل فن 

إن فكرتنا عن شارع مألوف لنا ال ختلقها جمرد املعلومات عن تضاريس "يف قوله موضحا:  زنشتاينإي
شارات إللبيوت والدكاكني و  -وحبك  العادة–املكان، لكننا نعرف الشارع من خالل التعرض كل يوم 

 إىلاكمة. و نطباعات املرت اإل هذهن فكرتنا عن الشارع مؤلفة من إ، وعالماته البارزة ومساته املميزة. املرور
مما يطلق عليه  تشكلت أفكارهن، مع ذمفهوم جترييب )يقوم على التجريب( يف تصوير ال ذلكن إحد ما ف

4قرتان الدائ (هيوم ) اإل
 ضافةإبديكور الشارع ميثل شكال عاطفي،  حساسن اإلأ ذلكومنه يتضح من  ،"

 .الديكور دسهنا بنسبة ملذاهتحاسيس تولد من عملية التكرار والتداعي ن األأعتبار هين، إبذنه أ إىل

عن كيفية  Slavoj Žižek سالفوي جيجكالفيلسوف والناقد الثقايف  إال أن هناك إدالء أتى به
غبتنا، وتشبع ما يقدمه اخليال ليس مشهدا تتحقق فيه ر ": يف قوله ذلكليتضح ، اخليال ابلواقعقرتان مبدأ إ

                                       
  .112 هنري آجيل، عل  مجال السينما، تر: ابراهي  العريس، م.س، ص _ 1

  2_ م.ن، ن.ص.
  3_ ابن جبار خلف، منطق السينما التجريبية، م.س، ص 134 .

  4_ بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص419 .
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ة يف التحليل يساسابلكامل، ولكن على العكس، هو املشهد الذي مييز، ويربز الرغية كرغبة. والنقطة األ
 نأالرغبة ليست شيئا يعطى مقدما، ولكنها جيب بناؤه، وأدور اخليال على وجه التحديد  أنالنفسي هي 

اثيات لرغبة الشخص، وأن حيدد هدفها، وأن حيدد املوقع الذي يفرتض وجود الشخص فيه. حديعطي اإل
1يعترب الشخص راغبا، نتعل  كيف نرغبمن خالل اخليال 

القدرة على  الديكورفنان خيال يمثل ل "
صور  ستخدامستكشاف اجلديد من خالل العقل، وعلى البناء والتشكيل واحملاكاة والربط إبإالتجريب و 

 .زنشتاينإي سريجيى شرتاكية لدضمن فلسفة الواقعية اإل هذا ذهنية حتاكي الطبيعة

بالغ يف فنيتها ات املالديكور "بتوظيف فان الرهيب إيالسينمائي يف فيل   الديكورتكمن مجاليات 
ستنتاج إ إىلدراسة الصورة تتوصل دوات الباهضة، وفخامة األلبسة. ولكن من خالل وضخامتها، وغزارة األ

أقل بكثري مما يبدو. وهناك ديكوران كبريان جدا مها: كاتدرائية أوسبينسكي واحلجرة  ذلكغري متوقع، كل 
قلبية طر، شبيهة ابألضغوطة يف قناات مالديكور (، حيث يت  متثيل العرس، الكثري من الذهيبة )القصر الذهبي
عنها  ، مجيعها تقريبا فيها جدران غري فنية مبيضة، أما اجلدارايت اليت كثريا ما يكتبمما تشبه القصور أكثر

هنا  "2فقط منها: )الكاتدرائية، حجرة االستقبال، حجرة الطعام، ومشرقة املطران( أماكنفكانت يف أربعة 
كما يساه  ة،  بنسق واقعي يف تشكيل مبادئ اللغة السينمائي الديكوريكمن البعد التعبريي يف تشكيل فن 

 حداث.يف جتسيد احلدث ويتعاون يف خلق اجلو النفسي لأل

، لديكوراوجود حركة املمثل ضمن نسق  إمكانيةال وكانت إالفيل  السينمائي وال يتحقق التكامل يف 
كون مبالغا فيه، ي أنكنت أومن على الدوام أبن التمثيل للسينما جيب "يف قوله:  إيزنشتاينوهو يصرح 

علمه يف حتويل يت أنهو شيء الرئيسي الذي جيب  داءاللمحة الواحدة، أن حتك  يف األ هذهت يف أيلكين ر 
اء على حيواإل داءي وقت، دراسة فن التحك  يف األأ، ومن املمكن يف الشاشة إىلفنه من خشبة املسرح 

وأتكيد  داءؤكد على ضرورة التحك  يف األما ي "3الشاشة مبراقبة متثيل شاريل شابلن الذي ال ميكن تقليده

                                       
، هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة، اإلمارات 1_ جون ستوري، النظرية الثقافية والثقافة الشعبية، تر: صاحل خليل ابو أصبع، فاروق منصور، ط1

  . 142، ص2113العربية املتحدة، 
، 2112املؤسسة العامة للسينما، دمشق، _ ايكف ليونيدوفيتش بوتوفسكي، مصور الروائع أندري مسكفني، تر: حممد اخليمي، د.ط، 2

  . 313ص
  . 133زنشتاين، مذكرات خمرج سينمائي، تر: أنور املشري، م.س، صإي_ سريجي 3
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، هذا ابلعودة ورالديكج الفعلي يف بناء حركة املمثل ضمن أطر تشكيل فن ذ اء النمو حيويكون اإل املبالغة
كروابيت يف بالغة األامل أسلوباملختلفة يف تدريب املمثل أن تزرع "اآلسيوي  الشرقي التمثيل أسلوب إىل
ان ابلتقاليد ابملشاعر القوية. لقد كان مفتو ، غري واقعي يف معىن ضيق، لكنه مالئ  ليعدى املتفرج داءاأل

مثيل تالتمثيل اآلسيوية، واليت تقدم بديال سينمائيا للتبادل بني السكون والسرعة، وهو ما كان يطلق عليه )ال
فان إيفيل   اده يفإعتم يف التمثيل من خالل سلويباأل داءابأل هتمامستمر هذا اإلإحيث  ،" 1نتقاالت(إبال 

 .الرهيب

سريجي  ىعطأفقد ، الديكورعن ابقي العناصر املشكلة لفن  أمهيةفال تقل أما توجهات املالبس 
هناك "   تعبرييةها واقعيا بنظإستخدامجانب حركة املمثل، وكان  إىلابلغة يف توضيفها  أمهية زنشتاينإي

و رداء الراهب.  فان مرتداي القميص أإياملالبس الفخمة للحاشية والقيصر نفسه، ولكن يف اجلزء األكرب كان 
 ،"2ادوات الباهضة قليلة جد. كانت األكان اخلدم اخلاصون يرتدون ثيااب سوداء غطس وألبسة الرهبان

واملالبس يف السينما جتعلنا نتعرف على زمان األحداث ومكاهنا، ونوعية الشخصيات، وكذلك حتدد الطبقة 
ختيار إذلك،  إىل ضف .للشخصية ، وحتدد لنا الفروق الطبقية بني الشخصيات وبعضها جتماعيةاإل

 .النفسيةوكذلك حالتها ها نوعيات معينة من املالبس ابلنسبة لشخصية حيدد طبيعة مزاج

وظائف املالبس وظيفة جديدة، وهي خلق مؤثرات  إىلأضيفت ف يف السينما،  األلوان إستخدامأما 
ه يف املالبس أللوانا ستخدامالشخصيات إب حدىسيكولوجية ابلغة الداللة، فيمكن تتبع التطور العاطفي إل

نتناول اللون،  عندما هذا نذكرن أجيب "قوله: ب ذلكيف موضحا  زنشتاينإيه لي، وهو ما يؤكد ععلى اللون
ا  دراكإاملناهج  هذا إدراكحلاح على املراحل السابقة لسبب حمدد، هو أنه بدون اإل هذاركز بكل أان أو 

حيل يستحيل القيام )تطور عناصر اللون( اهلادف يف الفيل  كله، مثلما يست على اللون، هكامال يف تطبيق
لتصبح املالبس وسيلة  ،"3للغاية )لتطور عنصر اللون( يف السينما ليةو قامة املبادئ األإ دراكاإل هذابدون 

 إضافة، لديكوراايب يف بناء حضور املمثل داخل إجيخلق تفاعل  أوقناع املشاهدين ابحلدث السينمائي إل

                                       
  . 412م.س، ص بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف،_ 1
  . 313ئع أندري مسكفني، تر: حممد اخليمي، م.س، ص_ ينظر: ايكف ليونيدوفيتش بوتوفسكي، مصور الروا2
  . 221زنشتاين، مذكرات خمرج سينمائي، تر: أنور املشري، م.س، صإي_ ينظر: سريجي 3
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بغية تشخيص  ليه املمثلإيستند  الديكورفهو يعد من العناصر املكملة لفن  املاكياجتوظيف عنصر  إىل
ة يف لقطات ن تعبري الوجوه املشعثة، واجملعدة، واملتغضنأفبينما نرى "والتعريف بسلوك الشخصية املكان 

ميثل  لذياشعاع وجوه النجوم ابلشفه نصف مفتوحة، هو إن اجلمال إزنشتاين الكبرية، هو سر مجاهلا، فإي
داللة تعبريية بنظ   ذات السينمائي الديكورهو مجايل وفين يف تشكيل فن يف عالقة تربط بني ما  "1تعبريها

 .زنشتاينإيسريجي شرتاكية يف سينما اإلواقعية ال

افية واملقدس الواقعي بني التقاليد الثق الديكوراتركوفسكي يف تشكيل فن  أندري_ فلسفة 2_1_4
 ين.يدال

اليومية كما  ا يف تشخيص حياتهإعتبار  نسانأن السينما من أه  الفنون اليت تعطي لإل إلعتبار نظرا
، فقد سامهت خمتلف اجلماهري إىلوقدرة على الوصول  اإنتاج كثر، فهي متثل الشكل الفين األليننيقال 

زدهار يف تيارات ينها إبالنتيجة ح ت، فتمثلالثورة أهدافالنضال السوفيايت ويف نشر يف حينها بقسط كبري 
 .والسينما دبنواعها يف الرس  واملسرح واألأختالف عات الفكرية إب، وخمتلف النز شكالالطليعة املتعددة األ

من  هذااتية، و ي يف التجربة السوفيخراجاإل سلوبقايف نشوء عدة تيارات فنية يف األهذا التوالد الث شهد
لسفية يكون يف رؤية ف توىلتحام الشكل واحملإو  ،ديولوجيا الراديكاليةينسجام الفن الطليعي واإلإخالل 

املخرج  أعمال يفاليت جسدت وهي النظرة  .وفاعال يف جتسيد مجالية الفن السينمائياملخرجا طرف مؤسسا 
ملختلف العالقات املعينة ه جتسيدا أفالمبوصف  Andreï  Tarkovski  اتركوفسكي أندريالروسي 

 بني البشر والعامل املادي املعاش.

، هو ما خمتلفة سفيةفل فكاريوحي أب إمنا اتركوفسكي أندري أفالمالسياق الفلسفي املعتمد يف  ولعل 
فتاركوفسكي يضع "من خالل اخللفية الفلسفية اخلاصة اليت متس جبدورها يف الثقافة الروسية  ميكن تفسريه

حباث بلغة سلسلة من األ هأفالمنفسه يف التقاليد الثقافية للفلسفة املسيحية الروسية، وميكن أن تعترب 

                                       
 . 131_ ينظر: إدغار موران، جنوم السينما، تر: إبراهي  العريس، م.س، ص1
 _اتركوفسكي  أندريAndreï Tarkovski (1811/1898 املخرج :) ( روائية اندرة، لكن كان أفالمأنتج )ستة  الذيالروسي

من: اتركوفسكي فوق كل شيء يبقى حساس ملسألة الزمن. وجود الوعي البشري يف الز  أندريتقادات الدولية، إلنستمرار بسبب امرحبا به إب
 أنظر: الدافع الرئيسي ملشاهدة الفيل  هو البحث عن الزمن: السينما هي فن الزمن.

_ Jacques aumont et Michel marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Op.cit,p111 . 
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لتكون  "1يف مدينة أواخر القرن العشرين -حياؤهاإعيد أ أو، التقاليد هذهستمرت إالسينما عن سؤال كيف 
حتتوي على رسالة مسيحية أو أخالقية، اليت  سينما املسيحيةبصطلح إما صناعة نظرته الفلسفية متمثلة يف 

فة معينة من طائ فالمعابرة للطوائف املسيحية، ولكن ميكن أيضا أن تستهدف هذه األ فالمتكون األف
 .الطوائف املسيحية

يـه املبدع أن الشكل الفين الوحيد الذي يستطيع ف" اتركوفسكي أندرياملخرج يف نظر السينما تعترب 
توكيد  إىلتأصل الدافع امل ،يف السينما ولعامل خاص به. ،غري مشروط ،يرى نفسه بوصفه خالقا لواقع اتم

ستقبله اجلمهور:  هكذا ي[..]مباشرة لتحقيق ذلك.الفيل  هو واقع عاطفي كثروسائله األ أحداملرء لذاته جيد 
 أندرية واجلمهور وبني ما هو مجايل وفين يف فلسف يف حتديد مسعى العالقة بني الفيل  هذا "2كواقع اثن
 .اتركوفسكي

لقرن والفرنسية يف بداية ا األمريكيةنتشر يف الفلسفتني إ فلسفي مثايل تيارظهر من هذا املنطلق، 
 قيمة ايننسن للشخص اإلعلى فكرة أجتماعي مبين إجوهره عن مذهب أخالقي و  يعرب يف ،العشرين

لكل و ية، نسانتصافه بصفات متكنه من املشاركة العقلية والوجدانية يف العالقات اإلإمطلقة، من حيث 
شرتكأمع أي شخصيات  لضرورةشخصية مميزة وال تتشابه اب إنسان

 
ة اليت خرى، إال يف بعض السمات امل

جتمعية
 
رخيية دراسة ات من خالل حتقيق وجوده كفرد إىل هتدفواليت ، ترتبط ابلعادات العائلية أو امل

يف  إبداعن معتبار ما يتحلى به بعني اإل خذأخرى، مع األ إىلوهو يتطور من شخصية  له إجتماعيةو 
صي رأيه وهويته اليت متيزه ه الشخأسلوبودقة يف الشعور وقوة يف التعبري، أي مجيع الصفات اليت متيز  التخيل

ية خراجإلاالتيار الفلسفي، وكيف ميكن حتقيقه وتسخريه ضمن الرؤية  هذا اسأسفما . فرادعن غريه من األ
 ؟.اتركوفسكي أندريعند 

 اتركوفسكي: أندريوحتققاهتا عند مبدأ الشخصانية _ 1_1_1_0

العامل، كما  دراكإلضروري  personnalisme الشخص أو الشخصانيةمصطلح من الواضح أن 
ا تعمل بدراسة الشخصية الفردية بصفتها العامل الرئيسي املؤثر يف البيئة احمليطة ابلفرد، وجند من يعتربه

                                       
  1_ بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص214 .

  . 141، ص2114للدراسات والنشر، بريوت، ، املؤسسة العربية 1_ أندري اتركوفسكي، النحت يف الزمن، تر: أمني صاحل، ط2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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لسفة وهنا جندها تعطي للشخصية مكانة مركزية يف الف ،احملور الرئيسي لبناء فلسفة عامة داخل اجملتمع
نزعة متأثرا ابل"كان   اتركوفسكي، فإن عن أي مكون آخر من مكوانت الفلسفة أمهيةتقل ال واليت 

ه أفالم، وأن يولد الشخصية اخلاصة بكل فرد ذاتالشخصانية املسيحية الروسية، اليت تنادى أبن الوعي ابل
لفكري عند أتثريا يف تطور ا أكثرهي نزعة فلسفية  فالشخصانية املسيحية ،"1الفكر ذامتثل هنضة حمددة هل

ختصار أي إن كل شخصية عبارة عن عنصر كامل، لإل الشخصانيةعدم قابلية وهي  ،اتركوفسكي
العامل،  فالشخص ال يشبه أي شيء يف" التعامل مع حالة معينة منها فقط أوكن جتزئتها، مي ال تكاملمو 

ط  عملية العامل تتح العامل، إىلوال تكمن مقارنته أبي شيء. وعندما يدخل الشخص املتفرد وغري املتكرر 
 الشخصحيث يعترب  ،"2هإدراكحدث ال ميكن  ذلكتغيري مسارها، برغ  أن  إىلالعملة  هذهوتضطر 

 أندري فالمأمشوال ووضوحا يف  أكثرية وكانت  طبيعة العالقة بني الشخص والعامل اخلارجي إنسانمادة 
 .بني الشخص والعاملو  اليت تتجلى بوضوح يف الدور احملوري لفكرة الصراع بني الشخص والفرد اتركوفسكي

لتحمل  مائي،السين بلغة التغريب يف الفيل  تجاء اتركوفسكي أندرين فلسفة أ البحثويرى 
ابلعناصر  خرياأل هذا طرتباإبعدا رمزاي ودالليا يف تكوين شخصية املمثل ومن مث مدى  الشخصانية
 L'Enfance d'Ivan يفانإلة و طفمن خالل فيل   ذلك، ونستدل السينمائي الديكور املشكلة لفن 

 لكبريا مع كرهه  وشرسة فان شخصية عنيدةإييعترب املمثل  ذإ، 1881سنة  اتركوفسكي أندريللمخرج 
ة لكي يتطور شخصية جتربته عن العامل اخلارجي ال تعطيه فرص"الفيل   هذايف  اتركوفسكييقدم ف، للعدو

ية عن حميطه، إنه خملوق من خملوقات احلرب، ويتصرف طبقا إستقالليفان إشخص. وليست لدى  إىل
ناصره الطبيعية ع إىلعلى العودة  نساناإلقدرة مع  ألن اإلميان ابلنسبة إليه عبارة عن صيغة جمردة  "3ذلكل

 معادل وفسكياتركبنفسه هو عند  نسانان اإلإميو  نسانان ابإلميالقدرة على اإلومن مث  ،األصلية اومساهت

                                       
 . 214بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص_  1
  . 219 ، صم.ن :_ ينظر 2
 _ مل تعترب احلالة اإلنسانية مسة موحدة لإلنسان. إمنا تقس  اإلنسان إىل كينونتني متضادتني.  -على عكس الوجودية –لكن الشخصانية

 -وهو جزء مه  –ومن حموري للفكر الشخصاين ففكرة أن اإلنسان متكامل جزئيا يف البيئة البيولوجية واإلجتماعية، لكنه يف جزء آخر 
  .219-214ل مع البيئة من اإلنسان يسمى الفرد، واجلزء املغرتب يسمى الشخص. ينظر: م.ن، صمغرتب عن البيئة. واجلزء املتكام

  . 221_ ينظر: ن.ص، ص3 
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شكل ي اتركوفسكي أفالمين يف يدالن العنصر أمن الواضح ف .فانإيطفولة يف فيل   خمتصر لكلمة األمل
 الذي (،1898-1811)اتركوفسكي  أندريفيل  "يتضح جليا يف  إذخرين، رتباطه مع اآلإحيزا للسلوان و 

، يزاوج بني معتقدات يبانية ومسيحية يف الروحانية (1898) -التضحية-يلخص هناية حياته الفنية، 
لعامل من الدمار هللا أن ينقد ا إىليرتديه البطل ألكسندر، وهو يتضرع  الذيعاملية تضاهى رداء الكيمونو 

اليت حتمل  فالممن خالل األاآلسيوية  الدينيةابلثقافة  اتركوفسكي أندريرتباط فلسفة إوهي  "1النووي
 البعد الروحاين يف تطرقها ملختلف املعتقدات املتعددة.

 اتركوفسكي: أندرينظور فلسفة وفقا مل الديكورشعرية _1_1_1_0

 العقيدة الطبيعة واجملتمع ويفلوحدة الوجود يف ه إدراك إىل اتركوفسكي أندري أسلوبيرجع تطور 
 ،ين والروحاينيدلاالبعد  إدراكمن  نسان الذي يقرب اإلنسايناألرثودكسية، ومن مث أتمل اجلمال الطبيعي واإل

رتباط فن إمدى ن عالعالقة  تتجلىقوانت دورا حموراي يف حتديد وظيفة الشكل، ومنه يتلعب الرموز واأل إذ
 .ينيدالابملقدس  أورثودكسية األ الدينيةابلعقيدة  الديكور

مل األلوهية من ة على عاذالناف" أوقوين يالشكل األ اتركوفسكي أندريالسينمائي عند  الديكورميثل 
ين قو يالفاصل األ أوقوانت. يرثودكسية حبائط األHالفكرة يف الكنائي ال هذهخالل اجلمال. ويت  تقدمي 

 نسانلإل الديكورليحقق  "2املساحة الدنيوية واملساحة املقدسةالذي يعزل املدبح يف الكنيسة، ويفصل بني 
لذي يساعد اتصال البصري الغري مباشر من خالل توظيف اخليال اإلو  ،تصال البصري مع العامل املقدساإل

بعدا  ركوفسكيات أفالمالسينمائي يف  الديكوروعليه، يشكل توظيف يف أتمله للجمال.  الديكورفنان 
ىل تشري و لدرجة األهاما من ا اليت تلعب دوراوثروة يف سياق الرمزية، كما تؤدي العناصر الطبيعية "فلسفيا 

وهو  للطبيعة عة وخارقيالغامضة من الطب الوحدة هذه تردد صداه بعمق يف نفوسنا. واملخرج الذي يف إىل

                                       
 فان إي: فيل  طفولة _ ينظرL'Enfance d'Ivan  لكرتوين: اتركوفسكي عرب املوقع اإل أندريللمخرج  1993سنة

https://www.youtube.com/watch?v=Z0nx70hAqjM                                                                 _ 
 .8114م.س، ص، 3جالسينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، ، موسوعة تابري كيث جران_ 1
 . 229ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، صبيزىل _ 2

https://www.youtube.com/watch?v=Z0nx70hAqjM
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ها قونية اليت يعتمد عليياأل أشكالمن  شكالفتكون الطبيعة  "1اتركوفسكي أندريحضورا عند  أكثررمبا 
 .السينمائي الديكورشعرية يف تشخيص  اتركوفسكي

 هذايف   Michèle Debidour ميشال دوبيدوراملؤرخ وعامل األاثر الفرنسي ، يرى ذلكويف خض  
يعة دينية رمزية ت عناصر الطبأصبحعتباره صالة و ه إبنثودكسي فر املسيحي األ هذاميارس "قوله: بالصدد 

فلقد شكل الرمز  "2سننظر يف مثالني: النار والشجرة، الكتاب املقدس إىلشارة إاقل وضوحا يف  أو أكثر
عن طريق  نسانسهمت يف تنمية الوعي لدى اإلأ بكافة معارفه اليت نساينية يف توسيع الفكر اإلأساسثيمة 
 الدينيةالقي  "يفها ، يعطي توظيفانإطفولة قونيا يف فيل  أيت الشجرة ديكورا رمزاي و أصبحداين، ومن مث األ

)شجرة اخللود(  وأالرموز، رموز )شجرة كونية(  هذهضح ما تتجلى يف مثل أو للحياة النباتية تتجلى، أبقوى و 
. وبعبارة أخرى، إن الشجرة املقدسة أو النبااتت املقدسة تكشف عن بنية البديهية يف (أو )شجرة العل 

داسة، كما قلنا سابقا، هي اليت تكشف النقاب عن اعمق بنيات . والقشىت األنواع النباتية املشخصة
يفان إيف فيل   الديكورنطالقا من رمزية إ "3ين وحدهيداليبدوا )الكون( لغزا يف املنظور  إمنا)العامل(. و 
 (.11 الصورة)أنظر . الصورة املواليةوضحه توما الرهيب 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
1 _ Michèle Debidour, Le cinéma, invitation à la spiritualité, Les édditions de l’atelier/éditions 

ouvriéres, paris, 2007, p56.  
2 _ voir: Michèle Debidour , Loc.cit. 

 .149، ص2112لياد، املقدس والعادي، تر: عادل العوا، د.ط، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزبع، بريوت، إ_ ينظر: مرسيا  3
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الطبيعية وهي رمزية الشجرة  توظيف أشكال مستوحاة من 11متثل الصورة 
مشكال ديكورا شعراي ذات خلفية واقعية يف فيل  طفولة إيفان ألندري 

 .1881اتركوفسكي سنة 
Voir : http://www.passioncinema.ch/lenfance-divan 
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 إذ، لديكوراعالقة املخرج مبهندس  إىلستناد السينمائي ابإل يف العمل الديكورتكمن مجالية توظيف 
فخر  ن تشيد مناظر رائعة وفاتنة تكون مصدرأمكانك إب"يف هذا الصدد بقوله:  اتركوفسكي أندرييرى 

ندئد ميكن ا عإهنصلية، فاملناظر مستوحاة من فكرة املخرج األ هذهمل تكن  إذاوزهو ملصم  املناظر، لكن 
ية وحرفية وتقدميه مبهن الديكورلتأكيد على ابتكتمل عناصر العمل الدرامي ل "1أن تشكل عائقا أمام الفيل 

، الديكور مهندسو  اتركوفسكي أندريتقدمي هذا العنصر مبا يتناسب مع رؤية املخرج ومن مث  ،عالية
نظر البصري التوافق بني الرؤاي اجلمالية واملحتقيق  يف الديكورليكتمل بذلك العمل الدرامي ومهمة مهندس و 

 .للفيل  املناسب مع السياق الدرامي

وكما يدركه  ،رؤية العامل حسب منظوره هو إىل"امليل  الديكور، أن على مهندس ذكرهيتضح مما سبق 
متالك إتبـدأ فـي 'األخـرى  شياءبذاهتا ومبعزل عـن األ'اليت توجد  شياءواأل ،أو حيسه. لكن العامل ليس كذلك

فة أن يعـرف الوظـائف هبذه الطريقة تعين معر  نسانخالل جتربتنا اخلاصة.حاجة اإل 'من أجلنا'وجود خاص
صبح يف "2املعىن.الناس حمدودون يف قدرهت  علـى معرفـة العـامل بواسطة أعضاء احلواس اليت منحتها هل  الطبيعة

ي ساسالعوامل الرئيسية اليت حتدد جناح أو فشل العمل الفين، حيث يعد جزءا من البناء األ أحد الديكور
األجواء الدرامية مع  يناسبلكي كربى   أمهيةكتسابه إل  هذاو للفيل  ويعرب عن احلالة الدرامية للعمل الفين، 

يف سينما  الدينيةو تحمل معها شحنة كبرية من األحاسيس املرتبطة ابألبعاد الروحانية ف ،اليت تصل للمشاهد
على املخرج ف .هأداءو املمثل حركة على غرار  الديكورجانب العناصر املكملة لفن  إىل اتركوفسكي أندري

بكل  الشخص الذي يعيش حالة من خالل نصاملمثل  فيمسي أن يعمل على حنو مغاير مع ممثليه
مستوى الفرجة  إىلو  املشاهد إىلياته وتفاصيله ليصل أساس عنه متقمصا مجيع عربأحاسيسه ومكوانته، وي
، يف تصوري، هو املمثل احلقيقي"وله: ـيف ق اتركوفسكي أندريؤكد عليه ـوهو ما ي يف الفيل  السينمائي،

ي، ودون أية وعلى حنو طبيع بسهولة [..] مامهأالقادر على قبول أي قانون من قوانني اللعبة اليت توضع 
ا يف العمل مع . أان لست راغبنفعال، وأن يظل تلقائيا يف ردود فعله جتاه أي وضع مرجتلإابدرة إجهاد أو 

ج نطاق ما هو مألوف وتبسيطي   سوف لن يؤدوا أي شيء يقع خار ألهن ذلكأي صنف من املمثلني، 

                                       
 .. 22_ أندري اتركوفسكي، النحت يف الزمن، تر: أمني صاحل، م.س، ص1

  2_ م.ن، ص142-149 .
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تطيع أن أنت تس"يف قوله:  ذلك، مؤكدا على الشكل الواقعيعلى املالبس عنصر  يوظف. بينما "1هل 
وأن ترس    ،حنو صحيح وواقعي جداتنجز مشهدا بدقة واثئقية، وأن تكسو الشخصيات ابملالبس على 

 ."2كل التفاصيل متاما كما يف احلياة احلقيقية

متداد إتعد  ه السينمائية اليتأفالمبعدا رمزاي ودالليا يف  اتركوفسكي أندرييف نظر  الديكورحيمل 
، وهو ما يؤسس لديكورايف تبيان واقعية  اتركوفسكيرثودوكسية كخلفية عقائدية يعت  عليها للداينة األ
لوهية الطبيعية والصناعية، واملناظر الطبيعية اجلميلة تثري يف كل التفاصيل الصغرية وجود األ شياءاأل"على أن 

يضفي طابعا مهما فهو  "3جتماعياليت تبقى كاملة أاي كانت القسوة اليت حتيط هبا يف احمليط املادي واإل
أن مجيع أدوات العمل الفين جيب أن تكون متجانسة  األه ، و والفكرة على العمل وله بعده الدرامي

زءا من جوالعناصر املشكلة له  الديكور، فيصبح جزء من هذه العملية الديكورهندس موأن ومتكاملة 
 الديكور تشكيل فن فلسفته يفضمن  اتركوفسكي أندريحتقيقها  إىلشاعرية الفيل  ومجاليته اليت سعى 

 ين.يدالملقدس ومدى عالقته ابالواقعي 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 . 139س، ص_ ينظر: أندري اتركوفسكي، النحت يف الزمن، تر: أمني صاحل، م.1

  2_ ينظر: م.ن، ص21 .
  3_ بيزىل ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أمحد يوسف، م.س، ص222. 
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 .هاتستوديو يف كنف األ وبوادر الصناعة األمريكية_ السينما 2_4

 .الواقعية امللحميةديكور و  ثغريف رك_دافيد وو 1_2_4

التاسع عشر،  من القرن خرييف العقد األالتقاليد النمطية والصناعية للسينما امللحمية  إىلابلعودة 
على تقدمي عروض اترخيية ودينية ابخلصوص يف عالقة مع فن التصوير التشكيلي  فالماأل هذهدت إعتم

ينما كان ب)املسرحيات اليت تصور حياة سيد املسيح(، الم جواء الرومانية ومسرحيات اآلومسرحيات األ
 ههذلتكون  ،الشكل امللحمي يف بداايت القرن العشرين مرتبط بني ما هو ديين واترخيي والنزعات القومية

حرتام للموضوعات إها رتبطت لديإالتقاليد سائدة بشكل خاص بني خمتلف الطبقات املتوسطة والعليا واليت 
(، واليت تتناول موضوعات من 1212مولد أمة )"مثل  فالموالتارخيية واملسرح التقليدي، ومع األ الدينية

ف، وفائقة وضخمة وعالية التكاليمبهرة  أفالمساعدت عن أتسيس  هذها مثل أفالمن إمريكي، فالتاريخ األ
د عددها نتقاء عرضها يف املسارح التقليدية، والقصور السينمائية الفاخرة، واليت تزيإالتميز واليت وسوف يت  

يل تكاليف ابهضة الثمن بغية أتص ذاتاد على توظيف ديكورات عتمليكون اإل "1ك يف املدن الكربىذاآان
 .تتطلبه واقعية الفيل ين الذي يدالللحدث التارخيي و 

 ركافييد وو دريكي مالواقعية امللحمية يف السينما العاملية هو املخرج األ أسلوبلعل خري من ميثل 
اث طابعا حدالواقعية األ فالمالنوع من األ هذا ذتخحبيث ي، David Wark Griffith  غريفيث

 1214ولعل فيل  )التعصب " ية على العمومنسانسرداي قصصيا تكون فيه الشخصيات ممثلة لإل
intolérance اع يقدم موضوعا ملحميا حيدد فيه طبيعة الصر  أنجريفيت الذي أراد فيه  أفالمبرز أ( من

                                       
 1 _ ابري كيث جرانت، موسوعة السينما )شريمر(، تر: أمحد يوسف، ج2، م.س، ص334 .

 جريفيث خطوته املصريية، فقد هجر بيوجراف. عندما رفضت الشركة عرض  ذختإ، 1213_ يف عامjudith of Bethulia  فيلمه
(، 8681سلسلة من الشرائط الروائية املمتازة فنتج عنها مولد أمة ) ذلكنتج وأخرج كأالروائي الطويل. بعدما سدد ضرابته بنفسه، فقد 
ريخ شديدة التأثري. أنظر: ولي  رومثان، عني الكامريا  )مقاالت يف ات فالمن تكون عليه األأالفيل  الذي أظهر للعامل على حنو كامل ما ميكن 

 .39، ص6181، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 8ط تر: حمسن ويفي، السينما، ونقدها، ومجالياهتا(،
  دافييد وورك غريفث _David Wark Griffith (8141/8661منتج وخمرج سينمائي أمري :) كي، يعد أه  شخصية يف السينما

 األمريكية واملخرج األكثر أتثرا ابلسينما العاملية. أنظر
 _ Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma )Les réalisateurs (,Op.it ,p 118.  
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، ويف هذا ةحدأ عرب عصور خمتلفة ابلرغ  من ارتباطها بفكرة و نساينبني اخلري والشر وطبيعة التعامل اإل
تلك  املضمون استطاع ان يطور أوجريفت يف املونتاج وفقا للموضوع  أسلوبالفيل  وكما عرف عن 

هذا  ،"1ربعة بصورة متوازية أي تتقاطع فيه املشاهد من فرتة زمنية مع املشاهد من فرتة أخرىالقصص األ
 ،غريفث فالمأمة التارخيية يف حابملل حساساثرة اإلإخلق  نوع من امللحمة وبشكل موضوعي مع  إىليدفع 

 ملحمي. سلوبالتارخيي وأب املوضوع أساسالواقعية على تشكيل قدر من ال ذلكوب

ويسلزم ميزانسني  ،ية اليت تتآلف مع الفن املسرحيخراجاإلكل العناصر الفيل  من  شكل امليزانسني تي
 أوختيار مكان التصوير إختيار املخرج للممثلني وكيفية توجيهه ، وطريقة اليت يضاء هبا املشهد، و إ"الفيل  

السينما،  ىلإ. وألن جريفث كان ممثال قبل قدومه املاكياجات، واملالبس، و األكسسوار ، و الديكورتصمي  
من املخرجني  رأكثالشاشة. كان جريفث يستغرق وقتا،  إىلفل  يكن مفاجئا نقله  خلربته من املسرح 

 ،"2ل تصوير املشاهدبه  بعناية قبختيار طاق  املمثلني املناسبني لالدوار وتدريإاآلخرين املعاصرين له، يف 
ردية تعزز من معلومات ستوفر ات وأماكان التصوير وبنظرة هادفة األكسسوار ختياره املالبس و إ إىل إضافة

د أبعا ذاته فالمكسسوارات مساعدة ألأعلى بناء ديكورات و " صرارهإأدى فقد  .التأثر الدرامي للفيل 
ثالثية تبدو أصلية. كما عمل أيضا على إضفاء املزيد من الواقعية على الشاشة عن طريق توجيه املمثلني 

 إستخداممما يبدوا التقدم الواضح يف  "3مقيد، وطبيعي، وأقل تكلف أومسرحي حمج   سلوبليؤدوا أب
ه أفالمجمموعة  يث من سنة ألخرى يفاملخرج جريف أعمالاثرة يف السرد الروائي يف التكنيك السينمائي واإل"

ىل. وقد أدرك جريفيث يف بداية عهد السينما الصامتة أن حمىت اللقطة السينمائية هو الذي و القصرية األ
كتشف إيدة. و البع أوة الواسعة ، وهو اللقطآانذاكيقرر عالقة الكامريا هبا بدال من التقليد الذي كان سائدا 

املضمون العاطفي للمشهد السينمائي، وليس موقع املشهد، هو الذي يقرر املوقع الصحيح  أنجريفيث 

                                       
  . 838الفيل  السينمائي، م.س، ص أساليبرعد عبد اجلبار اثمر، نظرايت و _  1
  . 23، تر: حممد هامش عبد السالم، م.س، ص-فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالم_ مارلني فيب،  2
 _قريبة، لقطات القطع املرتابط، اللقات ال–بتدع وحده ما ميكن أن يسمى مبرونة حنو السينما إمرة تعل  طالب السينما أن جريفث قد  ذات

ملدة تزيد عن  فالمعربة، املونتاج املتوازي والتقنيات األخرى واحليل الشكلية اليت وظفتها األامل اإلضاءةوجهات النظر، لقطات حدقة العني، 
ر: حمسن تولي  رومثان، عني الكامريا  )مقاالت يف اتريخ السينما، ونقدها، ومجالياهتا(، (. أنظر: -الدراسات هذهسبعني عاما )وقت كتابة 

  .34م.س، صويفي، 
  . 22_ م.ن، ص3 
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ا واملونتاج الكامري  إستخدامبتكارات املخرج غريفيث على إبينما مل تقتصر . "1للكامريا يف اللحظة املناسبة
مهاراته يف  الضوء وتوظيفه يف الفيل  السينمائي ومن مث مهيةضا ألأيإكتشافاته حتوت إفحسب، بل 

 ه السينمائية.أعمالاملؤثرات الضوئية يف  إستخدام

الفيلمية "صطلح مله إستخدام ، هوغريفثلدى امليزانسني الواقعي يف تشكيل الولعل ما يعطي مجالية 
(profilmic) ات،إخل. األكسسوار املمثلني، املناظر، -تصويرها مام الكامريا ليت أاملوضوعة  شياءاأل إىل

املوجود يف العامل  اءشيختالف بني األاإل إىلنتباه يلفت اإل أوه يسرتعي ألنوهو مصطلح مفيد وه  نقداي 
يارات اليت يقوم هبا اخلبينما تتجلى  ،"2ا مبجرد أتطريها على السيلولويدذاهت شياءوتلك األقبل تصويرها 

متحركة  أوتة لقطة بكامريا اثب أولقطة مقربة،  أوكانت يف شكل لقطة عامة   املخرج يف أتطري الصور سواءا
 داللة قوية  للحدث املصور. ذاتن تضيف خمتلف التأثريات الدرامية أميكنها 

ل ستوعب جريفث جيدا الصدى الرمزي احملتمإكيف " مولد أمةاملوظف يف فيل   الديكورليوضح 
الغابة اليت متر هبا  .التسلسل الدرامي يف الفيل  إخراجموقع التصوير الذي جرت على خلفيته  أوللخلفية 

النبع تستدعي على حنو منودجي منظر طبيعي للحل ، غاابت القصص اخلرافية  إىل)فلورا( يف طريقها 
واليت من احملتمل  السالسل أوساطري حيث الفتيات الفتيات الصغريات الربيئات الاليت حيملن الدالء واأل
 ،وهي اللقطة العامة اليت تظهر فيها الشخصية فلورا يف ديكور طبيعي "3ة شريرةائب كبري ذيصادفن فيها أن 

على فلورا،  اءةاإلضنا بضالتها وهشاشتها. الطريقة اليت سلطت هبا إحساسدراميا لتزيد من "حيمل بعدا 
املالئكية(،  اإلضاءةـ )شار اليها بالتقنية، امل هذهحبيث أييت الضوء من خلفها، ختلق أتثري هالة حول رأسها. 

وما ئنا برباءهتا. يؤدي ظل داكن لوتد مائل يف قاعدة الكادر الذي تتجه صوب دورا مشإحساستزيد من 

                                       
  . 212، ص2114، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، 1حممود الزواوي، روائع السينما، ط_ 1
  . 22م.س، ص، تر: حممد هامش عبد السالم، -فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، _ 2
  . 32_ م.ن، ص3
 يك الواقعة يف هات ريليانس ماجيستأستوديو _ ديكور غابة كان يف احلقيقة بعيدا عن ديكورات منزل كامريون، اليت جرى تصويرها يف

سانسيت بوليفار يف لوس أجنلوس، وفقا لـ ريتشارد سكيكل، صور جريفث املواجهة بني جس وفلورا يف التضاريس اجلبلية يف حبرية الدب 
  .ص.املشهد. أنظر: م.ن، ن ذاستكشافية حبثا عن مكان يتيح جوا مناسبا هلوالت اإلاجليا، بعد الكثري من الكبري يف كاليفورن
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وأه   مولد أمة وهو التعريف بديكور فيل  "1) وحرفيا( يندر ابملصري الذي ستالقيه نتيجة لدخوهلا الغابة
 .العناصر املشكلة له

فيستطيع املخرج  ،غريفث أفالميف  الديكورفن  إطاروسائل التعبري السينمائية ضمن  أحدثل يعد املم
جيش من " متمثال يفه إستخدامفكان يضع املمثل املناسب يف موضعه املالئ  كما ينص السيناريو،  أن

ز وهو قصر ابلتا -اتالديكور  هذهغاية ف الضخامة. وكان  املمثلني والكومبارس، وبىن ديكورات
يث أربعة آالف  جريف إستخدمترتفع أبراجه سبعون مرتا، وعمقه ألف وستمائة مرت. وقد  -بليوينالبا

. طائر تساع اهلائل أن يصور من ابلونة ابلتازار، واضطر مصور الفيل  أمام هذا اإلأدبكومبارس يف مشهد م
ويف لقطة أخرى من الفيل  صور جاليفيث ستة عشر ألفا من احملاربني يف اجليوش الفارسية. ولنقل ومتوين 

 غريفث إخراجمن  التعصبفيل   عربهذا  "2الفرق أقاموا خطوطا للسكك احلديدية والتليفون هذهوإدارة 
اث، كما حداجلو املناسب لألخرج يف خلق ماحلرية الكاملة للسيناريست ولل الديكورليعطي  .8689سنة 

. يات يف الفيل حالة النفسية للشخصمبثابة جتسيد لل الديكورعتبار يساعد على بلورة رؤية كل منهما إب
 (63 الصورة)أنظر 

 

 
 

 

 

 

 

                                       
  . 22م.س، ص، تر: حممد هامش عبد السالم، -فن تقنية السرد السينمائي إىلمدخل  -مشاهدة بدقة أفالممارلني فيب، _ 1 


 _voir : film Naissance d'une nation (The Birth of a nation) -1915 - D.W. Griffith – VOSTF. 

  . 114_ عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص2 
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متثل أحد القصور البابلية اليت إعتمد عليها دافيد غريفث يف فيل  التعصب  63الصورة  
من ة : ل كّل جزء منها فرتة زمنية خمتلفثإىل أربعة أجزاء، ميالفيل  وينقس  ، 8689سنة 
إذ اعترب فن الديكور ذات خلفية اترخيية قبل امليالد،  138 بـابـل القدمية يف عامبينها 

 ودينية خالل القرون املاضية، معتمدا يف ذلك الواقعية امللحمية يف تشخيص أحداث الفيل .

_ voir : Junius P. Rodriguez, Encyclopedia of slave resistance and  

rebellion, volume 1: A-N, Greenwood press, London, 2007, p264. 
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يف القرن السادس عشر. وديكورات لبيت املقدس أايم  باريس لديكورات "تشييده ضف إىل ذلك، 
ثنني وعشرين إشرتك ستون ألفا من الكومبارس والعمال واملمثلني والفنيني يف العمل خالل إاملسيح. وقد 

ريفيث مائة نني من الدوالرات. وقد صور جمليو الفيل . وبلغت التكاليف يف النهاية  إنتاجشهرا هي فرتة 
وبينة ع عشرة بوبلغ الطول النهائي للفيل  أرب -ساعة عرض 49ي أو أي ما يس–ألف مرت من الفيل  اخلام 

بدءا  الديكورليجد مهندس  "1)مخسة آالف ومائتني من األمتار( أي ما يقارب من ثالث ساعات عرض
ملخرج الذي حيك  فكرة ا طارها واإلذتنفيومن مث على وجهة نظره،  من التباحث مع املخرج للتعرف

 .غريفثدافيد  أعمالضمن ه وشخصية أسلوبو 

اق واسع. ية على نطإنساندراما  تصور دافيد غريفث أعمالة يف امللحميأن الواقعية  فحوى القول،
زة للفيل  األخرى، وهذه الطبيعة املمي فالمويكون نطاق القصة يف الفيل  امللحمي أكرب منه يف أنواع األ

 شياءوضع وترتيب األ امليزانسني يف إستخداميف الفيل  امللحمي مع التأكيد على جتعله مبثابة قطعة زمنية 
 .ألمريكيةايف الصناعة السينمائية  الديكورمبا خيدم فن  صال املعىنإيالصوري و  طاروحركتها داخل اإل

 

  

                                       
  1_ عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص114 .
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 .ويلزورسن أسينما الواقعية التعبريية عند ديكور _ 2_2_4

قرن على وجود  من أكثرمبثابة نقاط فاصلة يف اترخيها الطويل بعد مضي  فالماألظهرت جمموعة من 
ليت متيزت االقليلة  فالمهذه األ إحدىالسينمائي، وهي فن الهامة حددت أو شكلت معامل  أفالمالسينما، 
 مريكيخرج األامل ما صنعه ومتفرجمرجع وإهلام هام جدا عند أي خمرج وكاتب  أصبحلدرجة أنه  اخبصائصه
ن أ ستوديو، وهو الذي حظي من خالله على سيطرة كاملة من قبل األOrson Welles  ويلزأورسن 

يف  ويلزرسن أو عرج يالصدد  هذا، يف ابلضبط وحبرية مطلقة بطريقته اخلاصة هأفالميكتب وميثل ويصدر 
وهي ضرورة العمل على  "1ال حينما تكون الكامريا عينا يف رأس شاعرإال يكون الفيل  جيدا "قوله: 

يف  ويلزرسن و أوعليه، يصبوا  خمتلفة.السينمائي من وسائل تقنية الفيل  ستحداث كل ماهو جديد يف إ
ستعمال طرائق إوهو وإن كان قد أعاد  [..]ثوراي جديدا يف التعبري السينمائي" أسلوابستحداث إ إىله أفالم

مستوى  ات املسقوفة، والتصوير من حتتالديكور  إستخدامالوراء، و  إىلمثل العودة  -فنية معروفة من قبل
ستخلص منها خمتلف إبينما  ،"2حوهلا مجيعها بطريقته اخلاصة الثوريةإال أنه قد  -النظر ومن زاوااي غريبة

 الذي  1801سنة املواطن كنيسينمائية عرب فيل  التأثريات اجلديدة اليت هلا طابع أصيل يف الصناعة ال
 أعطى أتثريا ضخما يف السينما العاملية.

القائمة  خراجاإلريقة ط"إكتشافه  ،املواطن كنييف فيل   على صعيد اللغة السينمائية إجنازاتهمن بني 
مق اجملال وبناء اللقطة كمشهد تكون فيه الصورة مهمة يف املقدمة مثلما يف خلفية املشهد، ع إستخدامعلى 
وأعترب  ،"3وتكوين املشهد ال يكتفي ابلصورة املستطحة، بل يوحي ابلعمقحركة املمثلني يف الفيل   أنأي 
شاف املنظور يف كتإيته أمهيعادل يف  أصبح الذي خراجاإل أسلوبيف  طفرة نوعيةكتشاف مبثابة اإل  هذا

الفرنسي  لية املنظرإويعترب عمق اجملال أحد مسلمات الواقعية كما أشار ، الرس  يف القرن الثالث عشر

                                       
 _ أورسن ويلز Orson Welles (8681/8611 ممثل وخمرج سينمائي أمريكي، من :)ه: ) أفالمhearts of age  فيل  غري

 (.Citizen Kane 1941( ،)8666 The Magnificent Ambersons( ،)8666It's All True(، )8636جتاري 
  Op. cit ,p. (Les réalisateurs)  Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma,111أنظر:

  1_ عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص122 .
  2_ م.ن، ص124 .

  3_ حممود الزواوي، روائع السينما، م.س، ص23 .
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 الذياجلزء  ىلإكما يف املسرح، إعطاء الفرصة للمتفرج لينظر " ويلزرسون و أ، حبيث حاول ابزان أندري
حيدده الفوكس  لذياختيار احمليطي خالل اإل دد مننتباهه جتاه املكان احملإ، وليس توجيه طارحيبه يف اإل

 شكل التصوير الذي حيافظ على مساحة واحدةنرى  ،املنتقى Focus  الفوكسفمن خالل  ."1املنتقى
 ميامة دراال تبدو مهاللحظة  ابلرغ  من أنه يف مناطق أخرى توجد عناصر يف هذه هذا يف حالة فوكس،
 أندري  هالواقعي وعلى رأسجتاه منظروا اإلإال أن واضح.  تبقى يف حقل غريومنه  ،املخرجمن خالل رؤية 

فقد أطرى " كني  املواطنيف فيل   عن اللقطة العامة كشكل يضمن حرية يف رؤية املتفرج يدافعون ،ابزان
 إىل ه اللقطات الطويلة والتصوير يف العمق، حيث شعر بزان أن الفيل  جلبستخدامحد كبري إل إىلالفيل  

يطور ويوسع  ويلزرسون أو مما جيعل املخرج  ،"2الشاشة واقعية ابلغة العمق وشكل ثورة يف لغة الشاشة
يعترب  املواطن كنيانية، كون فيل  ملتقنيات التعبري املرتبطة ابملونتاج السوفيايت والتعبريية األ إستخدامتقان إب

  من العالمات الفارقة يف مجع بني الواقعية والتعبريية يف الشكل السينمائي.

يف  ارية والتواصل يف الزمان واملكان، بينما تتجلى ميزاهتاستمر تقنية عمق اجملال حالة من اإل تعطي
 اللقطة العامة وعمق اجملال تكمن يف"قيمة ف لذامامية للصورة بشكل اتم، ظهار العناصر اخللفية واألإ

يها، ويلز( ال ميكن أن يكون مبالغا فأورسن ) إخراجكتمال املوقف كما يف )املواطن كني( إاحملافظة على 
ما يؤكد على جتسيد البعد الفين واجلمايل  هذا "3فإن مشاهد كاملة تعاجل يف لقطة واحدة بفضل عمق اجملال

 إستخدامكيفية   إىلظر والن اإلضاءةعلى غرار توظيف تقنية  ،اصر املشكلة لهوالعن الديكورعية يف تشكيل واق
املتنوعة املتناقضة العنيفة و  إلضاءةاب"ه إهتمام، وهو روسن ويلزأعند اللقطة العامة وعمق اجملال  أسلوب

يف نفس الوقت، والكتل الكبرية من الفاتح القامت خترتقها ثغرات من النور كان ميارس عن عل  ودراية مع 
 ."4املمثلني

                                       
  1_ فران فينتورا، اخلطاب السينمائي لغة الصورة، تر: عالء شنانة، د.ط، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، 2112، ص114 .

 _الفوكس Focus : ،تحك  تحك  ابلفوكس عن طريق حتريك عناصر العدسة للويهي عملية تقوم هبا العدسة لتظهر الصورة بشكل واضح
 املستوحاة من اخلارج. مبكان تالقي أشعة الضوء

  2_ مارلني فيب، أفالم مشاهدة بدقة- مدخل إىل فن تقنية السرد السينمائي-، تر: حممد هامش عبد السالم، م.س، ص132 .
 .42ص ،م.س_ عبد الباسط اجلهاين، مجاليات السينما: الصورة والتعبري، 3
 ن.ص. م.ن،_  4
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طويلة  رتةأن طبيعة آلة التصوير اليت تكون ساكنة لف ابزان أندريالصدد، يرى املنظر الفرنسي  هذايف 
مسافة  ن اللقطة الطويلة زمنيا ختلقأ ، مبعىنشاهد يف األحداث والشخصياتمن الزمن حتد من مشاركة امل

 إن رفض"ما يؤكد عليه بقوله:  هو، و واألحداث والشخصيات من جهة أخرى بني املشاهد من جهة
 ة وخترج مندفعةلعاطفيا متر أغنس مورهيد أبزمتها ستمرار املشهد، وخاصة حنيإحتريك آلة التصوير طيلة 

حلدث يف وضعية نشهد ا ، يعادل جعلنا(التصوير أنفها ملصقًا بعناد حبلوى الكاتو والفراولة آلةوتبقي )
 هسلوبأل ويلزختيار إجوانب إجيابية كثرية يف  ، إال أن هنالك"1رجل مربوط بكنبة وعاجز عن حترير نفسه

خيص فن ومسامهني يف تش يبقيان كاملني ومستمرينن لذاالوزمان املشهد  كانواملتمثل يف م يخراجاإل
نتائج  إحدىو  .زمنيا تلتزم بوحديت املكان والزمان املسرحيتني فإن اللقطة الطويلة"السينمائي  الديكور
عدة  إىل داءاملمثل. فبدال من جتزئة األ أداءعلى  بوحديت املكان والزمان املسرحيتني هي الرتكيز اإللتزام

قد  اهد،خاصة يف أحد املش أمهيةاملمثل ذا  أداء. وإذا كان مقاطعةالشاشة دون  لقطات، جيري تتبعه على
 "2ورهأثناء تط داءمقاطعة ذلك األ متناع عناللقطة الطويلة زمنيا من أجل اإل إىليقرر املخرج اللجوء 

ديت املكان احلفاظ على وح بغيةخر اآل إىلحني من  املخرجون املعاصرون اللقطة الطويلة زمنياليستخدم 
  يف الفيل  السينمائي. لاملمث أداء أو الرتكيز على ينياملسرح والزمان

قام  ية،خراجإلايف رؤيته  ويلزأورسن املخرج  أعمالكتشاف التقين والفين الذي ساير يف خض  اإل 
املتمثل يف و جديد ساه  إىل حد بعيد يف تشكيل مجالية اللغة السينمائية، إبخرتاع تعبريي  خريهذا األ
 كتشاف املالمح العامة للديكورإالشخصيات املصورة و  للتأكيد على  الكونرتابيكادا زاوية إستخدم

 نطالقا من هذاإأعتقد أن الفوتوغرافية تظهر أفضل "يف قوله:  ويلز أورسنوهو ما يوضحه  ،وحركة املمثل
للقطة من ااملواطن "كني"  ت كثريا يفإستخدماملنظور. نع ، أعتقد أنه كذلك، ببساطة. أعتقد أنين 

متمثلة يف فل  يكن غايته  ،"3ابلنتيجة وشكل اللقطة األسفل، بزاوية منخفضة، ألنين كنت مستمتعا
                                       

  . 32_ وارن بكالند، فه  دراسات األفالم، تر: حممد منري األصبحي، م.س، ص1 
  . 33_ م.ن، ص2 
 :كونرتابيكادو" بشكل طفيف، حىت " لقطة عادة تكون هذه الزاوية العمودية خمتلفة بدرجات قليلة،_ الكونرتابيكادا أو الكونرتابيكادو

أنظر: فران فينتورا، اخلطاب   .ادقة لتحديد زاوية الكامري  أكثركونرتابيكادا" حادة. ال توجد مصطلحات  ، أو لقطة(درجة12)من  أكثر
 .119السينمائي لغة الصورة، تر: عالء شنانة، م.س، ص

  .112م.ن، ص_ 3 
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عجابه ابلتأثري البصري إيف  ذلكمتثل  إمناثناء الدور و أالتقنية بغرض اليت تعطيه الشخصيات  هذه إستخدام
 (15 الشكل)أنظر  اللقطة املوظفة توظيفا حمكما. هذهالناتج عن 

موعة هناك جم"ن أ ، فريىرسن ويلزأو  أفالميف  االكونرتابيكاد زاوية إستخداممن األسباب و 
د أفضل بكثري تباه نظرا لطبيعتها، وتشاهإلناملساحات الداخلية الكئيبة، املواطن كني مليء هبا، ال تثري ا

حول نتيجتني  يستخلص أه  ،ومنه ."1تها بكثرةإستخدمعندما تكون الكامريا منخفضة. أعتقد انين 
، من خالهلا رالديكو لفن مع كيفية تشخصيها  رسون ويلزأو  أعماليف  زاوية الكونرتابيكادو إستخدام
 برازللزاوية احملايدة أن تكون رتيبة، بينما متنح الزاوية زايدة يف تقدمي املنظور. إهنا تقنية جيدة إل"ميكن 
يف زاوية ". أما من جانب آخر، فإن وضع الكامريا "2غري املمتعة، أو الكئيبة كما يسميها ويلزات الديكور 

عندما ال يعنينا إظهاره يف الصورة، سواء كان ألسباب مجالية، أو درامية.  الديكورمنخفضة يضمن إخفاء 
قمنا  إذا ،آخرمبعىن  ."3ما خسران ديكورا أمهيته قليلة، فإننا نكسب السقف إذاعند خفض الكامريا، 

 ات مثل األاثث، سيكون البعد مجاليا وسرداياألكسسوار أي  الديكورتلزمات غرفة نوم من مسبتصوير 
 وممتعا من خالل التوظيف.

ة، وقد رأينا ذشاات الالديكور موضة "مبسامهته يف نشر  ويلز أورسناملخرج  إىليرجع الفضل وعليه، 
غري  اليت يتوارى فيها إخفاق احلدث وراء الرواء السهل للديكورات فالمتتكاثر فيها األ األمريكيةالسينما 

يتضح و السينمائي من خالل تبيان البعد الدرامي يف الفيل ،  الديكورتشكيل فن ل "4متوقعة على اإلطالق
شكل مرئي ليظهر ب إستخدمقصر كني الضخ  )زاندوا( يف فل  )املواطن كني(. العقار الفخ  "جليا عرب 

من املخزن  أكثرو  كثرأروة كني اخليالية وسيطرته املتزايدة على اآلخرين. خالل فرتة حياته يظل يضيف ث
. القلعة املوجودات املخزونة يف هذا املخزن الكبري إحدىاألمر  قصره. حىت زوجته الثانية هي يف جوهر إىل

تناقضات ا غري اثبت من الغريب من الطرز والفرتات التارخيية كما كانت شخصية كني مزجيهي مزيج 

                                       
  ..120، م.س، صالسينمائي لغة الصورة، تر: عالء شنانةفران فينتورا، اخلطاب _ _ 1
 _ م.ن، ن.ص.2
  _ م.ن، ن.ص.3
  . 44_ مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة ابلصورة، تر: فريد املزاوي، م.س، ص4
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حلاالت العواطف واو التعبري عن املشاعر  إىل فين هعمليف  الديكورليخضع مهندس  ."1السايكولوجية
فعاالت إلنن امتثيل الطبيعة وحماكاهتا للتعبري ع إىله و األحداث يف نفس أو شياءالذهنية اليت تثريها األ

طالق وتغيري يف نإو  اجملاورة ومنها الفن التشكيليويطلق بصفة خاصة على الفنون  ،واألحاسيس الذاتية
 هذار زااندوا. نقرتب من قص" املواطن كنيمن فيل  ففي اللقطات األوىل ، الطبيعية شكالالعناصر أو األ

ابئ خمحد كبري توظيف املؤثرات اخلاصة: املنزل عبارة عن صورة مرسومة، املرتبطة بواسطة  إىليعيد  املشهد 
 اد على البعد التعبريي يف تشكيل عتمابإل هذا "2ج ثالثية االبعاد مرتبة يف احلقل األماميذ حتتوي على منا

 (11 لصورةا)أنظر . ويلز أورسننظ  الواقعية التعبريية يف فلسفة املخرج  إىلخيضع  الديكورفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  . 313_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص1 

2 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 498. 
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الديكورات املرسومة يف فيل  املواطن كني واليت حتمل مسات البعد التعبريي  أحد 22متثل الصورة 
 Darrell Silveraيف تشكيل فن الديكور السينمائي. قام هبندسة الديكور دارال سلفريا 

 .1911أورسن ويلز سنة  إخراجو 
Voir : David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p 498. 

  

 

ي واملتمثلة اهتا التعبريية يف الفيل  السينمائإستخدامصفات الصورة و رس  ختطيطي ل 51يوضح الشكل 
تها خمتلفة ورسن ويلز، فعندما خنفض ارتفاع الكامريا، وجنعل زاويأ أفالميف توظيف زاوية كونرتابيكادا يف 

ران فينتورا، اخلطاب فعموداي لتأطري املوضوع أو الشخصية املصورة، فإننا نصور لقطة كونرتابيكادا. أنظر: 
 .119السينمائي لغة الصورة، تر: عالء شنانة، م.س، ص
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كل منهما عترب  ياليت واللون  اإلضاءةالسينمائي، جند تقنية  الديكورمن مجاليات التشكيل يف فن و 
اللونية. فطول  بيض يف املواطن كني غين ابلرموزاألسود واأل" ستخدامهذا إبالعنصر اخلالق لتعبريية الصورة، 

ون الثلج فقد الرباءة، هو ل ذلكالفيل ، يستخدم اللون األبيض كرمز متناقض. فهو يوحي ابلرباءة وك
كار ذ احلقيقي الذي عرفه كني يف صباه ولون الثلج الصناعي يف مثقلة األوراق الزجاجية اليت حيتفظ هبا كت

واألبيض أيضا رمز للحرية، فحني ترتك سوزان كني، يصبح ببغاء أبيض ويطري مبتعدا.  الزمن السعيد ذلكل
مليء ابلتماثيل  ،بو زااندوا، وهو بيت كني املتشابه للقصورلكن األبيض يستحضر أيضا العق  واملوت. فق

تدخل  البيضاء اللون. والزي الرمسي للممرضة اليت شياءغري املصدقة، وكأن كني جيمع بصورة رئيسية األ
القيمة الرمزية للون على حنو فين ن يعطي أميكن تمثيل ال هذاو  ،"1الغرفة كني قي حلظة موته أبيض اللون

بفضل ما و  ،بيض حبيث ال يشعر املتفرج بغياب اللون يف الفيل سود واألاأل إستخدامخالل ومجايل من 
الذي عرف  ملاكياجاجانب املالبس السينمائية وعنصر  إىلائية إحيمن داللة رمزية و  الديكورحيمله اللون يف 

احليل يف  ذههمثل  إىلضا جلأ أيىل بتمثيله أدوار قوية مسيطرة إال أنه و ابلدرجة األ" ويلز أورسنعند 
ليزيد اخلالفات بني أدواره. املمثلون غري حمرتفون يضعون عادة أقل ما ميكن من مكياج بسبب أن  املاكياج

 ."2هتمامملظهره  الفيزايئي احلقيقي واملثري لإل ذاتختياره  مت ابلإ

 ،من نقطة أكثرها ميكن ترسيم ويلز أورسنمجاليات الواقعية التعبريية عند فإن ، ذكرهوأتسيسا ملا ورد 
 أندريب رؤية املنظر ه حسذاتختفاء التقاليد وحمو الفنان لإالواقعي للوسيط السينمائي يف  ستخداموهي اإل
من  عن الواقع ابلصورة فن التعبري أهنابرز التنظريات الواقعية خبصوص جوهر السينما يتضح أوتصبح ، بزان

يف اللغة  التقين كتشافاإل املتمثل يف  الشكل التعبريي إستخدام مثمن و  ،وجتسيده الديكورواقعية خالل 
  .أورسن ويلزلدى املخرج األمريكي  السينمائية

                                       
، 2113املؤسسة العامة للسينما، دمشق،  -ي، د.ط، منشورات وزارة الثقافةصبح، تر: حممد منري األفالم_ برانرد ف. ديك، تشريح األ1

 . 149ص
  . 313لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص_  2
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 السينمائي. الديكور_ هوليوود والعوملة التكنولوجية يف تشكيل 3_2_4

 ،ع املعاصراجملتمــي فشاملة بدوره ظـاهرة  أصبحالذي و  التكنولوجيايشكل التطور التقين اهلائل يف ميدان 
منها بوجه خاص  ألمريكيةانتشارها وبتعميق اهليمنة إثريهــا و  تكريس العوملة وتوسيع دائرة أتيفيا أساسسببا 

ساير التقدم  لذيات تعىن ابلسجل الثقايف أصبح، واليت العوملة رايةعلى جممل النشاطات الدولية حتت 
تغيري مجاليات  إىل"تؤدي التطورات التقنية يف بعض األحيان لالتقين والتكنولوجي يف جمال الفن السينمائي، 

الفن، ويف أحيان أخرى، فإن الرغبات اجلمالية تستدعي تقنية جديدة، ودائما ما يكون تطور التكنولوجيا 
ية التعبيري عن أن تستطيع الدوافع الفن إىل. لكن قتصاديةديولوجية واإليا نتيجة ملزيج من العوامل اإلذاهت

 ،السينماكل من كانت  ف "1نفسها من خالل نوع ما من التكنولوجيا. فإنه ليس هناك وجود لعمل فين
لى تقنيات مسامهة بقسط كبري يف العصر الصناعي تعتمد متاما ع أشكاالوالفوتوغرافيا  ،والتسجيل الصويت

 رافيا.يف جمال السينماتوغ اطها مبقهوم احلداثة والتجريبرتبإابرعة يف جمال التكنولوجيا ومدى 

يف  احلداثيو  بزوغ عصر السينما ابحلقل التجرييب ذمن األمريكيةرتبطت السينما تمن هذا املنظور، 
ابلنسبة للصناعة  ن احلداثة يفأعتبار إب هذاالتطورات اليت سايرت النشاط اهلوليوودي يف الصناعة الفلمية، 

م اخلطي املستقي  عتقاد ابلتقدجتاه وضعي وتقين مركزي وعقالين جرت مماهاهتا مع اإلإ"اهلوليوودية شكلت 
 ،"2نتاجاملعرفة واإل بتنميط قوة ذلكاملثالية، وك جتماعيةقالين للنظ  اإلعالواحلقائق املطلقة، وابلتخطيط 

ب من خالل جاءت مبسعى التجري يعين أن احلداثة شأهنا شأن املنعطفات الكربى يف اتريخ البشرية هذا
دافعا   ستوديويعطي نظام األل السعي حنو التقدم التقين والتكنولوجي ضمن سياسة الصناعة اهلوليوودية.

ستثمار واإل نتاجإلا خمتلف الشركات الكربى على ةا حنو أتصيل للصناعة اهلوليوودية من خالل سيطر كبري 
فإن ، ألمريكيةايف الصناعة السينمائية ويونيفرسال  ،وابرامونت ،ومرتو ،والتوزيع العاملي كشركة فولكس

–ينيات هات يف العشرينيات والثالثستوديو كما صممت أصال يف  عقول مديري األ"السينما اهلوليوودية 
 صممت لتكون سينما عاملية، ولو كانت تسعى حينداك -والسيما بعد دخول الصوت، وبروز مشكلة اللغة

                                       
، 1والوسائط، وما بعدها الفن، والتكنولوجيا، واللغة، والتاريخ، والنظرية، تر: أمحد يوسف، ط ،فالم_ جيمس موانكو، كيف تقرأ فيلما: األ1

  . 43، ص2114املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 
  2_ ابن جبار خلف، منطق السينما التجريبية،م.س، ص23 .
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جمرد سينما  ، ملا جنحت فقط. إهنا ليست، كما يقال عادةاألمريكيةومنط احلياة  األمريكيةترويج الثقافة  إىل
شهد السينما لت "1تكون أنكما جيب دقة، السينما   أكثرقومية: بل هي السينما الوحيدة العاملية، أو مبعىن 

ثورة تكنولوجية أحدثت حتوال جذراي يف مسريهتا كصناعة وفن ووسيلة ترفيه مجاهريية، وأحدث  األمريكية
، األمريكيةينما عصر جديد للسبناء يف  هوليوود وأنواعها ومجهورها أفالمذلك تغيريات رئيسة يف طبيعة 

مع فيل  ستيفن سبيلبريج  1811عام " إىلت تسمى بعصر هوليوود اجلديدة اليت تعود بداايهتا أصبحو 
ألربعينات ولد يف ا الذياجليل  هذاأعلن عن دخول جيل جديد من خمرجي هوليوود،  الذيالفك املفرتس، 

ليعتمد جناح هوليوود اجلديدة على  "2هوليوود الكالسيكية أفالموترىب مع السينما وأنشأ عالقة محيمية مع 
 ضمن سياسة الصناعة السينمائية يف أمريكا. فالماأل مناطاملستمر أل نتاجاإل

عاملية تسيطر هات الستوديو النزعة املستمرة حنو العوملة، وزالت األ"أما من الناحية االقتصادية، فزادت 
لبلدان أخرى للحاق ابلركب، ليس من خالل على السوق السينمائية العاملية. لكن هناك منافد ممكنة 

وقراطية ميدال إىليتزايد صعوبة حيث إن التكنولوجية أدت  أصبحاألمر  ذلك، ألن األمريكية  فالمحظر األ
ريات ا، فقد فهمت أن التأثذاهتعلى أرضها  األمريكيةهات ستوديو األ بتحدي إمناعملية التوزيع، و 

م بلوغ ذروة التقديف ودورها التكنولوجيا  سهاماتإعن طريق  "3الثقافةقتصادية املتضاعفة تزيد تصدير اإل
خدمة احلاسوب  مإستخدااملؤثرات اخلاصة البصرية والصوتية و يف اجملال السينمائي، هذا من خالل  التقين

  .اعه وتزايدهرتفإالسينمائي و  نتاجيف طبيعة اإل فرتاضيةات اإلالديكور  تصامي ل

ييد د على تشيعتم الذيحتقيق كال من الشكل التقين والفين  إىلمريكي األ ستوديويهدف نظام األ
أغلب  .ذلككلما أمكن   ستوديوتشاد داخل األ"ات الديكور فتصبح ، ستوديوديكورات داخل نطاق األ

                                       
  1_ حممد خضر، دفرتي:سيادة النمو ذ ج السينمائي األمريكي، ط1، إصدارات أكادميية الفنون، القاهرة، 2114، ص33 .

 .23، م.س، ص1_ جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتريخ السينما يف العامل )اجمللد الثالث( السينما املعاصرة، تر: أمحد يوسف، ط2
ر: أمحد يوسف، م.س، ، ت، والوسائط، وما بعدها الفن، والتكنولوجيا، واللغة، والتاريخ، والنظريةفالم_ جيمس موانكو، كيف تقرأ فيلما: األ3

  .344ص
 ،ستمرت الوسائط البصرية يف تطوير قوهتا ودقتها، لتفتح مزيدا من العملية التقنية الغامضة أمام جمموعات جديدة إ_ ومن انحية التقنية

صية ومرنة للتواصل،  اآلن أداة شخ أصبحستثمارات كبرية يف الرأمسال، إ إىلمن الفنانني. فما كان يف املاضي يعترب مشروعا مجاعيا حيتاج 
 .391قد أمساها )الكامريا القل (. أنظر: م.ن، ص Alexdre Astrucكان ألكسندر أسرتوك 
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املرتبطة بفرتات اترخيية  فالماألف "1املناظر تسمح له بدقة وسيطرة أكرب هذهاملخرجني كان يشعر أبن مثل 
 الديكورمسى أ إذ، ستوديوابلواقعية يف ديكورات مبنية داخل األ حساستستفيد يف غالب األمر من اإل

تصنع يف " املصغرات الفلمية اليت إستخدامك،  ي يف الفيل ساسثبيت األشكال ضروراي من أجل أغراض الت
لواقعية أقدام تبعا لكمية التفاصيل وااملصغرات قد تبلغ من الطول ستة أو مثانية  هذهاألغلب، رغ  أن 

 واملكان ختزال مفهوم الزمانإلى ع -املصغرات الفلمية –تعامل تقين ال أسلوبومن مث يعتمد  "2املطلوبة
ى يد من مصادر املعلومات علمكان تسجيل العدإبحيث  ،ستوديوألعن طريق الصور امللتقطة داخل ا

التكنولوجيا  جاءتوعليه،  .ضرورةصغرية واسرتجاعها عند  أماكنخاصة مبساحة صغرية وحفظها يف  أفالم
 إنتاجزمن يف يعطي مدة من ال يذ، والهوليوود أفالمالتقين يف  بداعاإلبفضل  خدمة للصناعة السينمائية

ات خاصة هلذا ولذلك مت تطوير كامري   حىت يت  تطوير التكنولوجيا السينمائية القادرة على محل فكرته.
ورات كبشخصيات وديالفيل  ابلذات، كما أن شخصيات كاملة ابلفيل  عبارة عن برامج حاسوب، 

  مريكي.األ ستوديوضمن سياسة نظام األ حلصول على التجربة كاملةا أجلمن  فرتاضيةإ

 فرتاضي يف جتارب جيمس كامرون.اإلالرقمي  الديكور_ 1_3_2_4

ميزانية  ذاتا مأفالتعد  نتاجهات يف اإلستوديو اليت حتدوا طريقة األ فالمن كل األأال ميكن إعتبار 
 أسواق يفن هنالك ميزانيات صغرية تكون طرفا مموال أضخمة وممولة من خمتلف الشركات الكربى، بل 

بية بدور عرض التجري فالمعرض خمتلف األ إمكانيةجليا مع بداايت القرن العشرين و معينة، هو ما يتضح 
وليوودي في خض  التطور التكنولوجي والتقين يف عصر اهلف .املستقلة فالماأل إنتاجخاصة هبا ضمن نطاق 

د تتشابك ق فالم، ويف هذا النوع من األفالمالفيديو هو الوسيلة لعرض مثل تلك األ" أصبحاجلديد، 
ما ميكن أ، كختصاصات، حيث ميكن أن يقوم املخرج بكتابة السيناريو، فيكون مبثابة املنتج للفيل ،  اإل

 السينمائي الذي خيضع نتاجوهي عالمة فارق يف طريقة اإل "3املونتري بعمل مهام مهندس الصوتيقوم 
 .األمريكيةالسينما  وتداعياهتا على ملتطلبات العوملة التكنولوجية

                                       
  .319_ لوي دي جانييت، فه  السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص1
  _ م.ن، ن.ص.2
  . 21ج السينمائي األمريكي، م.س، صذ _ ينظر: حممد خضر، دفرتي:سيادة النمو 3
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 يمس كامريونجاملخرج األمريكي  فكربوضوح اتم، عرب بينما تتجلى بوادر التطور التكنولوجي 
James Cameron   وائل املخرجني الذين أإبعتباره من ابلتقنية العالية يف التصوير، ه أفالمتتميز اليت

 من The Terminator)( املبيد سلسلة عرب، هوليود وا احلاسوب يف التصوير السينمائي يفإستخدم
 تتناول  ال مانع من تصوير أوراق األحباث اليت"ما يؤكد عليه يف قوله:  ذلك، ويف لسلسلةلة خري األجزاء األ

ملتعلقة مبناطق املهمة ا هذهكيفية عمل الطباعة الضوئية وعرض الفيل  على الربوجيكتور، وكل ألف ابء 
وتر، فقد  أو إبتكار صور الكومبي إبداعالوقت مل يكن هناك  هذا. يف خراجاإلالتكنولوجيا املتقدمة ملهنة 

كيف أفعله، مت  كله وتشربته وتعل  ذلككانت الصناعة تقوم على الكيمياء الضوئية وعل  البصرايت. قرأت 
 ".1منحت نفسي جرعة تعليمية تكنولوجية راقية يف اإلخرج السينمائي مبنهج املالحضة والنقل والتصوير

     يتانكاتليتضح جليا عرب فيل   واآللة نساناإل التشابك والصراع بني جند ،ضاأي فكرهضمن و 

 (Titanic) والدي  فوق تكوين ف"مت بناءها جلها  وبديكورات ستوديومت جتسده ضمن نطاق األ الذي
ل يف الصهريج. احل إذنكتساح املياه. لكن أين هي املياه؟ إأعلى وأسفل أثناء  إىلكبري، ميكن أن يتحرك 

يفية ت األمور مدهلة ممتعة يف كأصبح. لقد علينا أن نبىن الصهريج أيضا إذنلكن أين هو الصهريج؟ 
ذي يتبعه ال سلوبواأل رؤية فنيةعلى  الديكور يتوقف تنفيذف ،"2التخيالت هذهالعثور على حلول خللق 

 تساه  يف تشكيل األسس اجلوهرية اليتضمن وفلسفته  ،السيناريوستجابة حلاجة إلفيل   هإخراجاملخرج يف 

  .الفين جتاههإو املخرج  أسلوبمهما كان  الديكور 

طبيق احللول ت اجلوانب، حيث تقوم علىمتعدد  ختصصا مهنياوتنفيذه يعد  الديكورهندسة إال أن 
التشكيل يات فمن مجالوالعناصر املشكلة له،  الديكورفن  كوينوالتقنية داخل هيكل معني لت يةبداعاإل

ديكورات املشهد الداخلي للسفينة واليت كانت بضع عشرات من األمتار من الربكة الكبرية، يف "جند 

                                       
 _  كامريون فرانسيس  جيمسCameron Francis James (1911   هو خمرج وكاتب سيناريو ومنتج سينمائي :)إىل يومنا هذا

 https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Cameronكندي. أنظر: 
  . 142، ص2111، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، 1مرة، تر: هناد إبراهي ، ط أول_ روبرت جي إميرى، املخرجون كالكيت  1
  . 123_ م.ن، ص2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%83_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
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يت ية الخراجاإلوهي مصممة خصيصا وفقا ملتطلبات الرؤية  "1ستيعاهب هات صممت خصيصا إلأستوديو 
صنوعة ابحلج  كانت مات األخرى،  الديكور معظ  "عتبار أن حتدوا منحى مجايل وفين يف غاية التصمي ، إب

بطريقة تتناسب و  صليمع الشكل األمقارنة  توسيعهالطبيعي. أما الدرج الكبري، من انحية أخرى، فقد مت 
 (24 الصورةنظر )أ. "2مع الشخصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 _voir : Florian Paume, Retour vers le cinéma, Dans les coulisses de Titanic, Date 

d'entrée :28/07/2018, viste le site web : https://www.retourverslecinema.com/galerie/dans-les-

coulisses-de-titanic/. 
2 _voir : Pierre Rossignol, Titanic une bréve histoire, Société des écrivains, Paris, 2008, p47. 
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أحد ديكورات فيل  تيتانيك واملتمثل يف غرفة الطعام اخلاص ابلدرجة األوىل واليت  24متثل الصورة 
يف املكسيك مبقياس حقيقي.  Les Estudios Churubusco Aztecaشيدت يف أستوديوهات

حيث يت  تصوير  Rosaritoبعد بضع أسابيع، سيت  تفكيك الديكور وارساله إىل أستوديوهات جديدة لـ 
 .1224وإخراج جيمس كامريون سنة  Peter Lamontالفيل .  قام هبندسة الديكور بيرت المونت 

_Voir :https://www.retourverslecinema.com/galerie/dans-les-coulisses-de-titanic. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Lamont
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حتقيق العامل البصري يف فكره  إىل جيمس كامريوناملخرج  أسلوبيهدف من هذا املنطلق، 
قنية ثالثية ت ستخدامتكون من خالل التصوير املباشر إب خراجن أفضل وسيلة لإلأيرى فهو ي، خراجاإل

 يف أسلويبن ثالثي األبعاد، أل إىلمتكنت من حتويل فيل  اتيتانيك "قوله: بما يؤكده  هذااألبعاد، يف 
وشخصيايت تتوضع ضمن ديكور واسع، لدرجة  التقنية. أان أعطي عمقا للكادر هذهقريب من  خراجاإل

ية ثالثي أه  ركائز تقن الكادر أحد. العمق يف شخصية مستقلة إىلا قد حتولت ذاهتأن السفيمة حبد 
هبار التقنية اليت جعلت من املخرجني يبحثون عن اإل هذهستثمرت السينما إها لواليت بفض "1األبعاد

بعاد قنية ثالثي األيتفننون بفضل ت نيتضح األمر عند الكثري من املخرجيني الذي لذا .والتأثريات البصرية
نع ماسرت رقمي ص عادةقمنا إب": يصرح قائالتكوينه، ويف هذا مدى املستخدم و  الديكورمن حتديد مجالية 

لفيل  ا على صورة يف غاية الوضوح، هذه هي الوسيلة الوحيدة للتمكن من حتويل ذي دقة عالية كي حنصل
حيث ميكن للمخرج أن حيظى برؤية مسبقة ملشاهد  ،"2واحلصول على نتيجة مماثلة للتصوير ثالثي األبعاد

الرس  ثالثية  فرتاضية مصنوعة يف برامجإخالل جتمع املمثلني احلقيقيني وخلفيات ومؤثرات  من الفيل 
تضح جليا عرب فيل  ما ي وهو هأداءميكانيكية وأداة تقنية حتل حمل املمثل يف  آلةبعاد، ومنه يصبح املمثل األ

 نأ إىلابلشكل البشري يشري " أعترب املمثل روبوت ذ، إجيمس كامريون إخراجمن  1890سنة  املدمر
البناء  عادةإالتكنولوجيا تعمل يف كثري من األحيان يف اخليال العلمي على جتزئة اجلسد وتفكيكه ألغراض 

 ستوديواأل داخل نطاقو املمثلني داخل مواقع التصوير  أماكنومن مث يعطيه التحك  الكامل يف  "3والتعديل
 جيمس كامريون أتسيسا مبا جاء على لسانويف ذلك  ،عادبفضل تقنية ثالثي األب وبديكورات جمسمة

 الديكور ! جتعل دماغك يتقبل واقعا آخر، تعتقد أنك بصحبة الشخصيات، إنه فرق كبريإهنا " يف قوله:

                                       
-19، ص2112املؤسسة العامة للسينما، دمشق،  -_ سعيد حممود، لقاءات مع رواد السينما اجلديدة، د.ط، منشورات وزارة الثقافة 1

12 .  
  . 32، صنم. _2
  . 42ص م.س،_ ديفيد سيد، اخليال العلمي، تر: نيفني عبد الرؤوف، 3
حك  يف هام بواقعية املؤثرات اخلاصة يف السينما، وأاتحت الكامريا املزودة بتقنيات التي_ حققت التقنيات الكمبيوترية تقدما هائال يف اإل

لقطة  حتتوي على املمثل أو احلدث الرئيسي، أما الثانية فتصور نفس ما كان موجودا ابلوىلاحلركة إجناز املؤثرات اخلاصة من خالل لقطتني: األ
، لكنها ال حتتوى على ممثل أو احلدث. أن الكومبيوتر يسجل حركة الكامريا أو الكادراج، وميكن له أن يصنع هلا نسخا مطابقة يف وىلاأل

، م.س، د يوسفالسينما املعاصرة، تر: أمحخ السينما يف العامل )اجمللد الثالث( لقطات متعاقبة. أنظر: جيوفري نوويل مسيث، موسوعة اتري
  .43ص
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العامل متطلبات  لبفض "1ة على عامل جديدذبعدها الطبيعي فتشعر أبنك فتحت انف خذوالشخصيات أت
 يدا يتناسب مع جمرايت السيناريو.املوظف توظيفا حمكما وج التقين

العام لفن  طارإلسبيل يف تكوين ا اإلضاءةوال يتحقق التكامل يف العرض السينمائي، إال وكانت تقنية 
ة، وإضاءة كتلة شخصي اإلضاءةاملشهد، ف  ابلعديد من العناصر لتمرير معىن"املخرج  يستعنيف ،الديكور

فهي مبثابة املؤثر البصري  "2تقنية ثالثي األبعاد هي أحد هذه العناصر من غريها أمر له دالالت. إن أكثر
 هايصفواليت  املتفرج، إىلتوصيلها  أجلليها املخرج من إيضفي رونقا ومجالية لصورة الفيل  اليت يسعى  الذي
 أكثرستهوي العني مؤثر مسرحي ي" عتبارهإب أو ابملؤثر البصري ستعراضإلاب (فن الشعر)يف كتابه  أرسطو

لنفسها، بغض  تمامه. واملؤثرات البصرية تستدعي اإلأمهيةاملسرحية  عتربه أقل عناصرإمما جيذب العقل، و 
فإننا  يل ف األمام كما يفعل احلوار، إىلالشكل الذي تتخذه. أما حني تدفع املؤثرات احلبكة  النظر عن

 ."3فيل نالحظها، ولكن ضمن سياق ال

ي والتعبريي الواقع هءوفضا ياتهأبحداثه وشخص من العناصر الفنية األخرى، هري عن غفن الديكور ز يتمي
 اجلمالية والفنية  يواليت من خالله تتكاثف وتتداخل مجلة من الق بسياق الفنون اجملاورة،رتباطه إومدى 

ة يشكل بني يإبداع عملكون بذلك يفمن خالل التوظيف، الواقع  تشخيصتعمل على ترابط األحداث و 
ن خالل الفصل وسنحاول م .التقنية هذهواجلمالية  الكشف عن خمتلف الرؤى الفنيةزة هلا القدرة على يمتم

 ذلكومربزين يف  ،حليلابلت الديكورط الضوء على مبادئ جتسيد فن يسلتاخلاص ابجلانب التطبيقي املوايل 
يف مدى بلورته  الديكورومن مث مساءلة  ،التقنية هذهالتعامل مع  من خاللاملخرج  سلوبيته وعالقته أبأمه

ا من خالل لكل منهم ئتالفاإلو  اإلختالفجه أو  مع تبيان ،كل من املسرح والسينمايف  ية خراجاإللرؤى 
 السينمائي. املسرحي والفيل  ومدى مجاليته يف العرض الديكورفن توظيف 

 

                                       
  . 11_ سعيد حممود، لقاءات مع رواد السينما اجلديدة، م.س، ص1
  . 11-12_ م.ن، ص2
  . 192ي، م.س، صصبح، تر: حممد منري األفالم_ برانرد ف. ديك، تشريح األ3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لهارولد   Le gardienالمبحث األول: تطبيقات فن الديكور في مسرحية الحارس 

  .Didier Langبينتر إخراج ديدي النج 

 La Maisonالمبحث الثاني: تطبيقات فن الديكور عبر فيلم  منزل الدكتور إدوارد

du docteur  Edwardes  .للمخرج ألفريد هتشكوك 

المبحث الثالث: اإلختالف واإلئتالف في الديكور المسرحي والسينمائي عبر 

 النماذج التطبيقية المعروضة.

 

 le الفصل الثالث: تطبيقات فن الديكور بين مسرحية الحارس

gardien   لهارولد بينتر إخراج ديدي النجDidier Lang  وبين

 La Maison du docteurمنزل الدكتور إدوارد  فيلم 

Edwardes  دراسة مقارنة-هتشكوك للمخرج ألفريد- 
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ديدي هلارولد بينرت إخراج   Le gardien املبحث األول: تطبيقات فن الديكور يف مسرحية احلارس
  .Didier Lang النج

، ديدي النجإخراج  هلارولد بينرت احلارسسرحية ملالعرض املسرحي حتليل  إىل األول املبحثيتطرق 
املصدر  هإبعتبار  ،املسرحيةوحتققاته يف  ومدى تطبيقاته بدراسة فن الديكور وعالقته بعناصر التشكيل ذلكو 

 ح الصورةية اليت تعمل علي توضية والفنيم الفكر يتضمن القيها الدراسة، إذ أنه يعل ي الذي تقومساساأل
املسرح، وهو أحد  ل الفين للمكان علي خشبةيالتشكيف ة يأهم العناصر البصر  منعترب ي، فهو ةياملسرح

 .ة املكونة للعرض املسرحييالعناصر البصر  ن الفضاء املسرحي وأهميل وتكو يالعناصر اخلاصة بتشك

ضبط مفهوم الدراماتورجيا وعالقتها بفن املسرحي من خالل حتديد  إىلالصدد  هذايف  سنتطرقبينما 
مبختلف التساؤالت اليت حنن بصدد الولوج  موضوع املبحث األولميكن مساءلة  كما،  ها املتعلق بهوظائف
 :، من أمههاوالبحث فيها إليها

 .قراءة حمايثة؟هي عبارة عن م أمعىن معريف ومجايل  وإنتاج أتويلهل هي  ؟ما هي الدراماتورجيا _

 .البناء الدراماتورجي والصراع كي نفهم فن الديكور من خالل التوظيف؟ إىلنتطرق  ملاذا_ 

مسرحية ا من إنطالقاجلانب الشكالين يف العرض املسرحي  إىلمبدأ اجلمالية )اجلماليات( خيضع هل _ 
 .؟احلارس

 .؟يف مسرحية احلارس يتم حتقيق التكامل بني فن الديكور وعناصر املشكلة له ف_ كي
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 _ البطاقة الفنية للمسرحية. 1_1

املسرحية سنة  هذهكتبت فقد  املراد دراسته،  البطاقة الفنية نقدم تعريفا موجزا ابلعرض املسرحي هذهيف 
على خشبة  ها األولعرضكان و ، Harold Pinter  هارولد بينرتالربيطاين  املسرحيللكاتب  1959

ها إقتباسأن يتم قبل  ،Donald McWhinnie اكويينمدوانلد من إخراج  1960فريل أ 27يف ن مسرح لند
ديدي النج ملخرج الفرنسي من طرف ا Théâtre de l'Œuvreعلى مسارح فرنسا  2006سنة وعرضها 

Didier Long  . 

 بينرت هارولد: كاتب املسرحية_  

 الكوميديةالدراما : نوعها_ 

 3: عدد الفصول_ 

 1959: اتريخ كتابة املسرحية_ 

 اإلجنليزية: األصلية اللغة_ 

  1لندن: النشر مكان_ 

 دجيان فيليب: إقتباس_ 

 نجال ديدي: إخراج_ 

 روتنربغ آن: مساعد املخرج_ 

 روبريت هارش )ديفز( _  :الرئيسية الشخصيات_ 
 _ صامويل الابرث )آستون(                            
 _ سرييل ثوفينني )ميك(                            

 

                                                           

 هارولد بينرت _ Harold Pinter (1930/2008 كاتب، دراماتورج وخمرج مسرحي بريطاين. كتب للمسرح، الراديو، التلفزيون :)
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Harold_Pinter . أنظر:2005وللسينما.انل جائزة نوابل لآلداب يف سنة 

 _   ديدي النجLong Didier : أنظر:  .2015بتداءا من إخمرج مسرحي فرنسي، ومدير مسرح الورشة بباريس
                                                                                 https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Long_ 

1 _ voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gardien_(Pinter) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Long
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Long
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Long
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 آدم ميشال نو ج: أزايءو  ديكور_  
 _ إضاءة: جاايل دو ماجلاليف

 بريوين نسواو فر : األصلية املوسيقى_ 

 Théâtre de L'oeuvre: مكان العرض_ 

 Théâtre de paris: برعايةتصوير العرض املسرحي _ 

 COPAT_  :إنتاج_ 

            _France 2 

             _Centre National de la Cinématographie 1 

 2:13:47: العرض مدة_ 

 2006: اتريخ العرض_ 

 _ ملخص املسرحية.2_1

الطبيعة يف و على منهاج الواقعية  االيت تعكس ثورهتمن املسرحيات  رتهلارولد بين احلارستعد مسرحية  
املسرح احلديث خاصة وأن الواقعية مسة غلبت على الدراما األوروبية بشكل عام وعلى الدراما اإلجنليزية 

  .املسرحية أطوار يف كلذات دالالت رمزية  اعبثي تشكل املسرحية طابعا إذ، كجزء يتجزأ منها

 وانفهناك األخ، تتكون من ثالثة أشخاص رئيسية لندنتدور أحداث املسرحية يف أحد املنازل بغرب 
وقد عرف  ،طيب القلب ويعيش يف عزلة عن اآلخرين، الثالثني من عمره هسن يتعدى ولألا ،ستون وميكآ

صغر أفهو  األخ الثاينبينما ، مراض العقلية كي يعاجل بصدمات كهرابئيةدخل مستشفى األأ أبنهاألخري  هذا
  .رجل دون الثالثني سنا من أخيه آستون

 أنقذه الذيو  ديفز العجوزمنزله القدمي املتداعي مصطحبا  إىلستون وقد عاد آنرى يف بداية املسرحية 
 . ليمضي ليلته رفقا بهغرفته  إىلاملقاهي، وجاء به  من معركة يف أحد  آستون

                                                           
1 _ voir : Harold Pinter, Le Gardien, mise en scène : Didier Long, Date filmé : 2006, Théâtre 

L’œuvre, paris, Production : COPAT avec le participation de France 2, (DVD), 2007. 
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 تدرجييا أصبح الذي ،البيت حارس ديفزأن يصبح  على -اخلاصة بطريقته واحد كل- األخوان يقرتح
 ،ستطالعإلاغرور وحب يتملكه  أطوارهوبغرابة  بتشردهالعجوز ديفز سرعان ما عرف  للشفقة. مثريو  فظ

يومهه لفخا  ديفزينصب لميك مما جعل  أمسى من غريه، نهيشعر أبمهيته وأب أنه بال مأوى إال أنهوابلرغم من 
قوى هو األ ميك أن ديفزوحينما يعرف  ،جيعله حارسا هلذا املنزل الذي ميتلكه أن يريد  أنهيثق به و  نهأب

ستون آمن شأن التقليل يبدأ يف فب اليه ومتلقه، ر مر والنهي، يبدأ يف التقوهو صاحب املنزل وصاحب األ
بذلك يقوي مركزه ويستطيع  أنهخ وأخيه معتقدا بني األ يقاعجانب ذلك حياول اإل إىل، و ابجلنونهتامه إو 

د ر هنا نرى صراع املتشومن  آلمره، كتشافهماإبعد يف األخري  ويناألخليطرده ، مبفردهحيصل على غرفة  أن
 هنزامه.إو  ليه ضعفهإيعيش فيها وفشله يف ذلك، وهو فشل يؤدي  غرفة أجلمن 

 _ قراءة يف حمتوى العرض املسرحي.3_1

 للعرض املسرحي._ البنية الدراماتورجية 1_3_1

غريها ويف املسرح حتديدا بوصفها ابملسرحة  عنعمال الدرامية خاصية تتميز هبا األالدراماتورجيا تعترب 
 تمتحن احلدث والشخصية واملكان والزمان، ومجيع الوسائلللكتابة الدرامية املسرحية، متمثال ابقرتاهنا إكان   إذ
إذ تعتمد على  ،األنظمة التطبيقية على مستوى النص واملسرح أتسيس يفاليت أسهمت  ختالفها وتنوعهاإب

 .ترتبط ابلقواعد الكالسيكية للعمل املسرحيال فاتصالية إبداعية  حتقيق

ستخدمها إفن أو تقنية التأليف الدرامي أو التقدمي املسرحي وتلك الكلمة " أبهناا يتعرف الدراماتورج
وهي  (1869-1868) )دراماتورجيا هامبورغ( وقد نشرت من فرتة)ليسنج( يف سلسلة مقاالت بعنوان 

مشولية  كثرففي معناها األ ،"1)احلدث املسرحي( أوالدرامي(  التأليفغريقية وتعين )كلمة مشتقة من اإل
إما بشكل "مبادئ بناء على العمل املسرحي  إلقامةتعترب مبثابة التقنية والشعرية للفن الدرامي اليت تشتغل 

ملفهوم ا هذاض ستقرائي عرب أمثال )حمسوسة( واقعية، وإما عرب نظام من املبادئ اجملردة. يفرت إستنباطي إ

                                                           
  .22م.س، صبستيمية للمستشار اجلمايل، جملة اخلشبة، الدراماتورجيا الوظيفة اإل_ يوسف رشيد، 1
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ليلها بصورة صحيحة حتلتصبح املعرفة ضرورية وهامة للكتابة املسرحية ومن  "1جمموعة قواعد مسرحية خاصة
 وواضحة.

 الدراماتورجي التحليل"مها: و  ،املفهوم العام للدراماتورجيا بني مفهومني آخرين يفز يأن من، ومن املسلم به

تبلور  وبني  النظرية الدراماتورجية وهي اليت ،أي املمارسة النقديـة اليت تتعلق بنقد وتقومي هـذا الفن املسرحي
 ،"2احلديثة الكالسيكية والدراماتورجياز بني الدراماتورجيا يالضرورية هلذه املمارسة كما أنه جيب أن من دواتاأل

والبنية السردية للنص  ،والنهاية ،والصراع ،والعرض ،الدراماتورجيا الكالسيكية كبنية داخلية ابلعقدةتهتم ل
على  بسبل ووسائل اإلنتاج تمامهاهإلالدراماتورجيا احلديثة كبنية خارجية ، بينما ينحصر مهام الدرامي

 .بكل عناصر العرض املسرحي تمامهاإهو  خشبة املسرح

، للنص الدرامي النص ووسائل اخلشبة يف خدمة املعاين املتعددة واملتداخلة أدواتالدراماتورجيا ع ضت
ختيارات اجلمالية جمموع اإل تكون يف خدمة فهي ،ا لنظرة معينةختيار معني وتوجه العرض وفقإب هذاو 

ويف لقاء أجراه الباحث مع  .السينوغرافو واملمثل املخرج من واإليديولوجية اليت يتبناها فريق العمل الفين 
بداعية لدى العملية اإلتوظيف مكانية إخري عن مدى األ هذايوضح  ،السينوغراف املسرحي حليم رمحون

ابلعملية  ا قام الدراماتورج )الكاتب(إذ"قول: ي هذا يفو  ،خدمة للعرض املسرحي تسخريهاالدراماتورج و 
 إىلنوغرافيا، يديكورات وشخصيات وس إىلالنص  هذا جتسيد إىل أوتشخيص  إىلفإنه ينادي  اإلبداعية،
يتضح من  ."3بنص، املخرج أييت بنظرة أييتج ر بداعية، الدراماتو هناك شخصني قاموا ابلعملية اإل حد اآلن

وبذلك  املسرح،الدراماتورجيا هي نسيج العرض املسرحي أي سبل تشغيل األحداث على خشبة أن  ذلك
 .املؤلف الكاتبو  ،اإلخراجالدراماتوجيا والعرض املسرحي، و  كل من  يصعب التمييز يف املسرح احلديث بني

الدراماتورج  بضرورة تواجدوال يتحقق التكامل يف بنية الدراماتورجيا وتطبيقاهتا يف العرض املسرحي، إال 
الفرنسي والباحث املنظر  رفهعوالذي يستعمال التقين احلديث للمصطلح، من خالل اإلاملؤلف املسرحي  أو

                                                           

  . 195م.س، صابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار، ابتريس _ 1 
  . 11، ص2009، دمشق، 67/68_ يونس لوليدي، الدراماتورج والسينوغرافيا املقدس، جملة احلياة املسرحية، العدد 2 

  ، والية مستغامن.بدار الثقافة ولد عبد الرمحان كاكيصباحا  10:30على  27/12/2016 يوم_ لقاء مع السينوغراف حليم رمحون، 3 
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املؤلف املسرحي ومصدره انبع من املعىن رقم واحد أي: دراماتورج، " يف معجم املسرح على أنه ابتريس ابفيس
مبخرج  أو قةبفر ستعماله للمعىن األملاين، ويعين اليوم املستشار األديب واملسرحي امللحق إترمجته و  إىلستنادا إ

وليس شرطا  ،يشارك فيها على األقل أوالدراماتورج كل األدوار يلعب ف "1مبسؤول عن حتضري عرض ما أو

خالق يف  إنتاج إىلالصنعة  يقودلجمزائ لعدة أشخاص  كان الدوررمبا   أوالدراماتورج شخص  أن يكون
 العرض املسرحي.

خمتلف النصوص ابلتحليل والتجسيد لتفجري كوامنها  أومبثابة تصدي لنص معني  اإلخراجوعليه، يعترب 
تصدي  وبشكل آخر فهو ميثل ،خراجي معنيإ وأبسلوبوفقا لقراءة فلسفية معينة وبرؤية معاصرة  هذا

 ،وخميلته للمخرجمجالية   ذائقةنص معني بقراءة مجالية وفلسفية عرب خطاب بصري تشيده  أولفكرة معينة 
التسمية )املؤلف(  هذه تكرار فإنترى أن املخرج هو املؤلف الثاين  التأسيسية اليتالفرضية "ا من إنطالق هذا

تكون  ،ومنه ."2يف العرض املسرحي جبارية بني عمل املخرج وعمل املؤلفإمقاربة  إىلحالة يربر شرطية اإل
بني الفعل الدرامي  العالقة الدرامية وتداخل شكالعلى توظيف األاملسرحي للمخرج مهمة وظيفية يف العمل 

ل ملنطلقات عمله و األ املنبععلى طبيعة القيم الدراماتيكية اليت تشكل  اإلشتغالمن مث و  ،ونظرية الدراما
 ي.اإلخراج

على تلقي  هأساسركز يف ي مستقبل الدراماتورجيا وحتدايهتا أن ابفيسس تريابيرى من هذا املنطلق، 
 كثراأل اإلشتغاليقرتح ضرورة التفكري يف طرائق فاجلمهور، فالتأمل النظري مينح من املمارسة التطبيقية، 

 دوار الصنعةأطرق و  ممارسة عامة لكل فهي ،من خالل الدراماتورجيات اجلديدة مع التجارب اجلديدة أتقلما

تشدد على  حبيث والتشكيل امليزونسيين،السينوغرايف  العرض مرورا ابلتأليف والتصميم بدءا من الفكرة وحىت

 أن إال خلدمة العرض املسرحي. ةعلميصناعة العرض بناء على منطلقات  مبادئ هامة يف أداء الدور لدى
اجلديدة اليت حتقق التكامل يف العرض يف خضم املعارف  'الدراماتورجيا ما بعد السرديةـ 'هناك ما اصطلح ب
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عن والسرد البعيد املتحررة من كل احلكاية، و  ةالنصوص والعروض اخلاصكل تشمل  املسرحي واليت 
 املسرح العبثي على اخلصوص.يف عروض  ذلكيتمثل ، الدراماتورجيا الكالسيكية

جسد يف قالب مسرحي  الذيو  هارولد بينرتالنص املسرحي هو نص مقتبس من كتاابت  ولئن كان
فيمكن ، يةبكتابة اثن قيامه يف السياق تكمن  هذايف  الدراماتورج مهمة فإن، انجيد فيليبفرنسي عن طريق 

 مع هذا، يديولوجيتها املعينةإو مهما كانت جنستها ولغتها  مسرحية أورواية أي من  قتباساإلدراماتورج لل

يندرج  قتباساإل هذا، و منها قتباساإل املرادة ياء هذه املسرححية وذلك ابحملافظة على إيمراعاة األمانة العلم
جمموعة " إىل، مبعىن أن التضمني يشري د نص آخرينص ولفيه كون ي 'النسق التضمنيـ 'طار ما يسمى بإيف 

نص قدمي معروف يف  إستخدام أو []... من العالقات اليت تربط نصا معينا بكوكبة من النصوص األخرى
يهدف  الذيالرتمجة جانب عنصر  إىل املسرحي اإلعدادأحد عمليات  قتباس، ليعد اإل"1نص أديب جديد

النص املقتبس دون إخالل أبي عنصر من عناصر البناء  إىلصلي سقل كل املعاين الضمنية من النص األ إىل
نقل النص  إىل األخري هذا سعىياملخرج وتصوره الذي  من مهامإعداد النص املسرحي ، فيصبح الدرامي

 .مبفهومه اخلاص ايإعدادا دراماتورج وآلياته مع إعداده ى النصشتغل عليجعل الدراماتورج و فوق اخلشبة  إىل

 أوحتديد صياغة جديدة للكتابة املسرحية، فاملؤلف املسرحي  إىلرؤية الدراماتورج هتدف  ،من هنا
 إىل، بينما املشاهد مشدود يف املسرحية واإلهباممنح جو من الغموض  احلارسالدراماتورجي يف مسرحية 

قدام أويظل ساكنا حىت وان مسع وقع ميك وحده يف الغرفة  فنشاهدىل يرفع الستار و الوهلة األ ذاحلاضر، فمن
 الغرفة ويغلق الباب هبدوء. ذلكعد يغادر به فإن ،مقبلة

هو ما تتطلبه حاطة مبسرحيته بنوع من الغموض واالهبام، يف اإل احلارسدراماتورج يف املسرحية أفلح فقد 
كعمل مناقض ملفهوم الدراماتورجيا الكالسيكية، وللنمط امللحمي الربخييت ولواقعية املسرح "املسرحية العبثية 

ستغناءها إالعبثية يف  ومنه تتضح مالمح املسرحية ."2(antithéâtral)الشعيب املناقض للمفهوم املسرحي 
فاملشاهد مرغم  ،ي تصرف خادعأ أوحركية وجسمانية  أوترفض املسرحية كل حماكاة نفسية  عن احلبكة،
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خطاب  إىلصطالحات تعبريية جسدية لعامل اخليايل اجلديد واملبتكر، ومنه تتحول املسرحية العبثية إعلى قبول 
 اخلشبة. إطارعلى املسرح ليتخطى 

ما وحدة أقد حافظ على وحدة الفعل واملكان، يف املسرحية الدراماتورجي  أوجند أن املؤلف املسرحي 
 هذهفصول ثالثة، و  إىلاملسرحية تنقسم  هذهعليها خروجا صرحيا داخل هبا اخالال ابلغا. ففقد خرج "الزمان 

، تصاال زمنياإل ال جتري حوادثه متصلة و الفصل األ فإن ذلك. ومع مشاهد أومناظر  إىلالفصول ال تنقسم 
 ،"1حيلة بسيطة هي الظالم إىلأخر، جلأ  إىلولكي ويضح الكاتب مرور فرتة زمنية ينتقل هبا من مشهد 

 ظلت املسرحية يف معني جانب يف أنه رغمب الزمانو  كاحلبكة  السائدة املعايري أبغلب صلته قطعي فهو
 ،(التقليدية املسرح عناصر أحد واملكان الفعل توظيف) ما نوعا تقليدية املسرحي للمنظور والوسائل شكالاأل

تدور  أحداث املسرحيةفاحلوادث املتمثلة على املسرح يف مكان واحد،  وتستلزم وحدة املكان أن حتدث كل
احلائط اخللفي انفدة، نصفها األسفل مغطى بزكيبة. على طول احلائط " ، تتشكل منداخل غرفةجلها 

 "2األيسر سرير حديدي يعلوه دوالب صغري، وجرادل طالء وصناديق حتتوي صواميل ومسامري قالووظ، اخل
 .دقة دومااحملمصدر قلق لعدم مالءمتها ويف الوقت نفسه ملجأ محاية من خماطر خارجية  تشكل فهي

شيئا  كونه  ،وجوده مستقال عـن األشـياءميسى وجود املكان أن يف فلسفته  هارولد بينرتيؤكد  ،من هنا
 رؤيتنامالحظة  عن طريقواحد ميكن إثبات ذلك  مكانأن تعاقب أجسام على  مبعىن ،مستقال عن ذاته

ضمن حميط ساكن ممـا خيلـق  حيقـق حركـة الفعل املسرحي فهو، مكان آخر إىلنتقالنا منه إملكان معـني و 
 يف الفصل األول من املسرحية:  جليا هذا، يتضح جدلية فـي احلركة والسكون ضـمن الفعـل املسرحي

 ينفتح الباب"
 يدخل ميك، ويضع املفتاح يف جيبه

 السكون. يقف عندويغلق الباب يف 
 الباب ويرقب ديفز.
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 راق؟و األ هذهحيتفظ بكل  ملاذا
 خيطو ديفز فوق بساط امللفوف

 حقيبة زرقاء. إىل
 مالية وخمدة جاهزة هنا.

 يفتح احلقيبة
 .الشيء 

 يغلق احلقيبة
 على أي حال، وجدت مكاان ألانم فيه. أان ال أصدر أصواات.

 النافدة إىلينظر 
 ؟هذا .  ماذلكالزكيبة ال فائدة منها. سأخربه ب هذهالشبك.  هذاولكنه يستطيع أن يغلق 

 ."1يتناول حقيبة أخرى وحياول أن يفتحها. يتحرك ميك حنو املسرح يف سكون

ابلفعل  املكان إيقاعهي اليت تـسهم فـي خلـق  اجلدلية املقطع من املسرحية، أن هذايتبني لنا من خالل 
حتقيقها  إىلاليت سعى  فعل اجملاميع ضمن فضاء العرض فـي توظيفا أكثرجند أن احلركة هي  الذ املسرحي،

 .احلارسيف مسرحية  هارولد  بينرتالكاتب املسرحي 

 هعتمادإل هذا خر،آ إىل مشهد من بفضلها ينتقل معينة زمنية فرتة مرور املسرحية كاتب  لنا يوضح ومنه
 :الثاين الفصل من املسرحية اجزاء أحد يف الكاتب يقول ،آلخر مشهد من النتقال كآلية  الظالم عنصر على

 الصباح. يف األن حنن األنوار. تضيء مث الظالم. يسود أن إىل الضوء يتالشى"
  سريره، رأس إىل حوله يتطلع اجلهامة. من شيء وجهه يعلو طويل. سروال فوق بنطلونه يرتدي أستون نرى

 ."2حوله هبا يلوح مث السرير شباك على من منشفة يتناول
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 :املسرحية نص يف وجليا واضحا ذلك جند الثالث، الفصل مستهل ويف

 بعد أسبوعني."
 اليسار، إىلميك راقد على األرض، 

 البساط امللفوف، إىلرأسه مسندة 
 السقف. إىلينظر 

 ديفز جالس على الكرسي، ميسك 
 بغليونه. يرتدي جاكتة التدخني.

 ."1بعد الظهر الوقت

 ألحداث الزمين نتقالاإل ضرورة على قوله يف الكاتب لنا يوضح الثالث، الفصل من جزاءاأل أحد ويف
  قائال: ،والعتمة الظالم خاصية طريق عن املسرحية

 دامس. ظالم"
 النافدة. خالل من خافت ضوء

 انئمان. وديفز آستون ليل. الوقت
 أستون، جيلس يئن. ديفر

 الغرفة ويضيء السرير، من وينهض
 ."2ويهزه ديفز إىل يذهب مث

خاصية يكون قوامه قة مغايرة يبطر  هارولد بينرتحتقيقه  إىلسعى  الذينتقال الزمين ن اإلأيتبني لنا 
 عبثالبناء الدرامي يف مسرح الفالظالم، يقوم عن طريق التصرف القائم من جانب الشخصيات املوظفة، 

ومن مث يبقى توظيف الزمن خيضع  ،بتطور الزمن ذاهتابري عن صورة مركبة تكشف عن وسيلة للتع يعترب
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الكتابة املسرحية ف لذا واحدة. زمنية الصورة املركبة ولو حلظة هذهدراك إحينها فيصعب  ،لضرورة شكلية
الدراماتورج قادرا على التحكم يف  أواملسرحي، يكون فيها الكاتب  اإلخراجالوجه األخر لعملية  إالليست 

يف حتقيق مجالية عمل متكامل  إىلالوصول  ضرورةف ظمة املسرحية ومن ضمنها النص.ألنمجيع املكوانت ا
اهلدف اثبت ال يتغري  لكن يظل يكون له وسائل خمتلفة لبلوغه ابلشكل النهائى للعرض، العرض املسرحي

نتهاء من كتابة النص مبثابة إشارة البدء فاإل ،جيب أن يكون املؤلف على درجة كاملة من الوعى به يوالذ
والديكور وغريها من العناصر  ،اإلضاءةو  ،حركة املمثلكل من   وتشكيل لعناصر العرض األخرى من إخراج

 .حتقيقهاراد املف ادهوأ ينمعا الىت تبىن على ما يوجد ىف النص املسرحى من الفنية

يتلقاه القارئ.  الذيكما سجله الكاتب يف النص و "تعترب الكتابة الدرامية فضاء مسرحي  ،وعليه
فصل األدوار، واحلوارات، والتوتر بعض األسس الدراماتورجية اآلتية:  إىلفاملسرحية متصورة كبناء أديب مرتكز 

الكتابة الدرامية تتمتع مبميزاهتا تسهل عبورها أو مواجهتها مع الكتابة  هذهالدرامي، وأفعال الشخصيات. و 
رشادات املكانية والزمانية، ومع لتباساته، ووفرة اإلإهفواته و  ذلكأدوار، وك إىل، خاصة توزيع النص املسرحية

مجيع  عتباربعني اإل أخذفي ،"1لكتابة املشهديةا، ال جيب أن تلتبس الكتابة الدرامية بشكل كامل مع ذلك
مكانيات التعبريية خلشبة املسرح كحركة املمثل والعناصر احمليطة به والفضاء الزماين واملكاين للعرض اإل

 املسرحي.

دراسة فحوى العالقة بني خمتلف العناصر  إىليعترب عمل الدراماتورجيا من بني األعمال اليت تستند 
املرتبطة ابلفضاء العرض  'األشياءدراماتورجيا ـ 'سمى ب، واليت يطلق عليها ما يالفنية يف العرض املسرحي

ستوىل إا إذ إال: يعطي يف احلقيقة خلالاملسرحي والزي  األكسسواركور و الدي"املسرحي. وبتايل، فالتمييز بني 
صورة مسرحية. عندما جتعل الشخصيات  ذلكالديكور، فسينتج عن  أواملمثل على قطعة من الزي 

يف  للجمهور يعرض ماف ،"2املسرحية شكالمن بني األ هذااألشياء، والزي، يصبح التعليقات اليت تشمل 
 ابألشياء ومغامرة وغامضة مضيئة بطريقة متحركةو  حقيقية أنثروبولوجية جدارية لوحة عن عبارةهو املسرح 
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عن طريق حتديد ثالثة وظائف  احلارسهنا تكمن وظيفة دراماتورجيا ديكور مسرحية  .احلارس ةيف مسرحي
  ا من:إنطالق، العرض املسرحيورئيسية يف  يةأساس

اليت نظن أهنا ستكون موجودة يف الفضاء املسرحي: ينتقي "وترسيم خمتلف العناصر الفنية  إظهار_ 
ابألحرى، يوحي ويرمز ابحملاكاة  أونه يعاصر إيف النص:  مصمم الديكور بعض األغراض واألماكن املقرتحة

، ذلكوخري دليل على ، لإلشاراتختيار دقيق إالتشخيص يعترب رسم تزييين و  هذا ،"1الفضاء الدرامي إىل
يوحي ببعض العناصر بدال من التصوير  الذيو  احلارسيف مسرحية حيائي أو الشرطي جند توظيف الديكور اإل

النوع وظيفة داللية يف  هذايعترب  إذلحمي الكامل والتفصيلي للمكان املسرحي كما هو احلال يف املسرح امل
 العرض املسرحي.

 يدعي أبن عليه أن يقدم لنا عرضا"ها آلة لألداء، فلم يعد الديكور حينها إبعتبار اخلشبة _ هيكلة 
كل يتجسد  ل "2كهمر مقلدا بل إنه جمموعة خرائط، وجسور، وأبنية تقدم املمثلني مساحة منصة ومكاان لتح

كهندسة ديكور الغرفة ببناء فضاء حركي أماكن خمتلفة   ذلكفيقوم يف خضم  ،عن طريق حركة املمثل هذا
 اإلضاءةالتقنية اليت تندرج يف كتواجد املشيد أبطر عبثية ميتافيزيقية ابمتياز من خالل التجهيزات املسرحية  

 وطبيعة الزي املوظف. األكسسوارونوعية 

قع ابلكشف عن حالة كل شخصية من اوالشعور مببدأ احلقيقة والو  اإلضاءةو كل من األلوان   أمهية_ 
يفية جتسيده للحدث كاملمثل و  أداءالكشف عن فكال من العنصرين يسامهان يف  ،شخصيات املسرحية

كل منهما اخليال مما حيقق   ،الدرامي وعن الكشف عن حركة املشهدية ضمن فضاء والبيئة املسرحية املناسبة
 .ق خشبة املسرحو فاعل بني املتلقي وما جيري فيزيد من الت الذي

 

 

                                                           

  . 160م.س، صابفيس، معجم املسرح، تر: ميشال ف. خطار، ابتريس _ 1 
  .ن.ص م.ن،_ 2 
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 _ الصراع.1_1_3_1

وهو الـذي حيول أجزاء احلكاية اليت تقوم  ،جلميع أركان التأليف املسرحيالشامل  الصراع النسيجيعترب 
فالصراع الدرامي ، وقد تغري تناول بقية عناصر التأليف املسرحي حبكة مثرية ذاتعمل  إىلهبا شخصياهتا 

صراع بني إرادات إنسانية، حتاول فيه إرادة إنسان ما أو جمموعة "هو  ،عزيز محودةعبد كما يراه الكاتب 
حنن على خشبة املسرح طوال الوقت  من البشر كسر إرادة إنسان آخر أو جمموعة أخرى من البشر. وما نراه

عدما نف "1ورد، بني مد وجدر لصراع بني إرادتني متباينتني أخذيف العرض املسرحي جيد هو تيار مستمر بني 
 إىليا، كون املتفرج يتطلع دائما أساسومبدأ  إنسانيااملستوى يصبح عنصرا  هذايكون الصراع مشكال على 

 التعاطف مع جانب ضد اآلخر.

، ليمضي ليلته بهرفقا غرفته  إىلجاء به قد و  ،املنزل إىل ديفزصطحاب آستون للعجوز إب املسرحية تبدأ 
متثيل العامل اخلارجي لتلك الصراعات على الشخصيات من تصورات  حماولني جتسيد قيم الصراع مـن خالل

 املخرج أن يعطي بكل قطب من أقطاب الصراع بعـده التعبريي فيحاول ،طريف الصراع ها متثلإبعتبار ورؤى 
يشكل منطلقا ألحداث املسرحية عرب الغرفة  لذيا املكــانكتسابه لشخصية معينة ودور إو  ،أداء املمثلعرب 

 وديكورها العبثي والرمزي يف تشكيله. 

، ومن مث حياول وأخرىيف صراع بني فكرة وفكرة وبني فلسفة  احلارسبينما يتجلى الصراع عرب مسرحية 
يبدأ منه املؤلف املسرحي عادة  الذيأن يكون كل جانب فيه من إثبات صحته ووجاهته، فاملنطق  الصراع

فهو يعد  ،دوار اليت يفصلهاجياد خمتلف الشخصيات ليلبسها األإ ذلكبعد  ما يكون منطلقا فكراي حياول
 .احلارسأصناف الصراع يف مسرحية  أحد ومن هنا يشكل الصراع الفكري ،عامال من املنطق الفكري

، ليعد صراع مع نفسه اإلنسانصراع واملتمثل يف جند الصراع النفسي  ،من أصناف الصراعات األخرى
، ومن مث حياول أن يعوض النقص ذاتهويتصارع مع  اإلنسانفيتواجه  اإلنسانداخلي يدور داخل نفس 

دخل أ الذيو  ،يعيش يف عزلة عن اآلخرين الذيللشخصية آستون واملرض والضعف اجلسماين كما حيدث 

                                                           

  . 110، ص1998العانة للكتاب، القاهرة، _ عبد العزيز محودة، البناء الدرامي، د.ط، اهليئة املصرية 1 
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لذلك أدخلوه املستشفى ليشفوه من بصريته اليت ، بصدمات كهرابئيةمراض العقلية كي يعاجل مستشفى األ
. ليهم حديثا أعلى من مستواهمإهتموه ابهللوسة ألنه كان يتحدث إجتعله يرى بوضوح ما ال يراه اآلخرون و 

 إىلغاية الغرابة يف مما يدفعك  ونولوج يفآستون مب هناية الفصل الثاين، حيث يديليف جليا  هذايتضح 
 : يقول ذلكويف التفكري يف مرماه ومغزاه، 

الشيء مبخي. كان املفروض أن يفعلوا  ذلكأن فعلوا  إىليل إسبوع شرعوا يف احلضور األ ذلكبعد "
ن كنا يف العنرب. وجاءوا، وفعلوا ما أرادوا بنا واحد بعد اآلخر. واحد كل الذيالشيء بنا مجيعا، حنن  ذلك

لينا إفعلوا ابآلخرين. وكانو جييئون ليلة. وكنت أان من بني اآلخرين. فكنت أستطيع أن أرى بوضوح ما 
كانت تشبه الكماشة الكبرية، وهبا أسالك. كانت األسالك   [...] ا كنتذرف ماعال أ [...] الـ هذهومعهم 

 ."1مربوطة يف آلة صغرية. كانت مكهربة

مما  عدوه، نتصار علىاإليعوض املرض والضعف اجلسماين ابملثابرة و حياول آستون أن  ،املنطلق هذامن 
ث تتحول يحب، ةجمرد ةفكر ها إبعتبار ابعادها  لمام اجلمهور بكأالصراع يف طرح قضية  هذايساعد 

 نسانية.إهلا شخصيات ذات أبعاد  فكاراأل شخصيات جمردة حاملة إىل فكاراأل هذهالشخصيات اليت حتمل 
الصراع يف املسرح التقليدي، فالبناء الدائري يف املسرحية العبثية  خيتلف نظريهالصراع يف مسرح العبث إال أن 

هي نسخة طبق األصل "ففي بداية الفصلني األول والثاين ينتهي كما بدأ فال ينتظر اجلمهور ما سيحدث، 
يف هناية كل  توقف الكوميداي. إىلاليت تنتقل من الكوميداي  من الفصل الثالث، يف تتبع احلركة الدرامية

مسلية. ويف هناية  حىت ولو كانت الردود السابقة مضحكة أو رتياح،اإلفصل، حيافظ على الشعور بعدم 
 يف حني تقدم ايالكوميداي والرتاجيد بني تشابكاتعطي مات الكهرابئية جتربة ميك يف الصدالفصل األول، 

فعال اليت ليست هلا دوافع ظاهرة ومبينة ناإليواجه مسرح العبث املتفرج مبختلف ف ،"2الصراع إىلالقصة 
  ويف أفعال يف غالبيتها غري معقولة ومفهومة. وشخصيات دائمة التغيري من حالة أخرى

                                                           

  1_ هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص112 .

2 _ Brigitte Gauthier, HAROLD PINTER: le maître de la fragmentation, Edition L’Harmattan, 

paris, 2002, P33. 
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 إىلللوصول  سعىيقة و يلم ابحلقحيالعامل الداخلي لإلنسان الذي  هارولد بينرتجسد الكاتب 

تلف عن الواقع خي الذيو النفسي،  ثالن الواقعاللذان مي وهي موجودة ضمن عامل اخليال واألحالماملعرفة، 
يدور بني العجوز  الذيالسجال  ، والثاينآستوناملستأجر الظروف النفسية اليت مير هبا املادي، فاألول مرتبط 
الداخلي  العامل تمثل يفيالصراع هنا  أبنة يأحداث املسرح من خاللنجد فميك، غرفة املتشرد ديفز ومالك 

لكل شخصية من شخصيات ق العامل اخلارجي يقة عن طر ياحلق إىل سعى بدوره للوصوليلإلنسان الذي 
 .احلارسمسرحية 

ن الفن يكمل إ" يف قوله: يوضح لنا الذي أرسطو الفيلسوف اليوانينرؤية  إىليف األخري البحث يستند 
 يرج ودراماتورجخم منيف داللة أن الفنان املبدع  ،"1ما تفشل فيه الطبيعة، أو حياكي األجزاء الناقصة

يصور الطبيعة ل ،القول ذاالصورة _صورة املسرحية_ جيعله جتسيدا هل ذهالنمطية وهب ذهبتشخيصه للصراع هب
 يف الواقع. بصورة أحسن مما هي عليهواملكان 

 _ الشخصيات.2_1_3_1

ضمانة لنجاح املؤلف ولتمكنه و  أهم عناصر الدراما أحد هويف العمل املسرحي لعل رسم الشخصية 
 الذي، فالفعل هو هنايتها إىلللفعل الدرامي من بداية املسرحية  حاملوتعترب الشخصية ، اإلنساينالفين و 

فيها طاقة  فعال املتتالية الفعل لروح الشخصية فيبثاألفتعال نسيج فتتطور إب يكشف عنها وعن خصائصها
 تبيان احلدث املسرحي. أجلللتعبري من 

حول نفسها خاصة بعدما حتطمت العالقة املنطقية بني شخوصها، مسرح العبث الشخصيات يف  تدور
، احلارسيف مسرحية  دون روابطه اللغوية تتواصل هبا الشخصياتجملرد األلفاظ و  فأخذت تتكلم جملرد الكالم

وضع ي، جيعل هارولد بنرت الدرامي ملرض الشيزوفرينيا ستخدامإلات ستخداماإلمتعدد "السياق  هذاففي 
ممارسته اللغوية  خذجتماعية جمزأة، أتإو  ضحااي هوية ثقافية همالشيزوفرينيا مبدأ الدرامية يف عمله. شخصياته 

                                                           

  . 127عبد العزيز محودة، البناء الدرامي، م.س، ص_ 1 
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فالشخصيات  "1نعكاساهتا هو جزء من الرؤية الوجودية للتجزئةإنفصام و اإلعتبار ظاهرة اإلوالدرامية بعني 
 امما يتولد صراع ت خاصة هبا،االنفعإال تعرف كيف تفكر ألهنا ال تعرف كيف تنفعل، فال عواطف هلا وال 

 .كيان خاص هبا  إىلتفتقد ف منها، م )الشيزوفريينيا( اليت تعايننفصااإلطريق ظاهرة آستون شخصية  انفسي
واليت تربطها  ةية على خشبة املسرح بلغتها وسلوكها وعالقاهتا اخلارجيات املسرحيالشخصتتحرك  ،وعليه

تعلق املاحملور النفسي  ووه يأساسحمور  إىلفهي تستند  ،ات األخرى يف العمل املسرحيالشخصختلف مب
ة إقرارا للحالة يالشخص تكون مالمح ذلكوبعد ة، يالشخص تلكها يصورها الكاتب لتتحرك فيابحلالة اليت 

 .احلارسلكل شخصية من شخصيات مسرحية  ةيالنفس

هارولد الكونية اليت حاول متريرها و  الرسالة الضمنية لكل مناملضمون العميق  جتسيد إىلاملسرحية  هتدف
 يف كتابته املسرحية، بينرتعتمد عليها إخلفية سياسية وىل تشكل الرسالة األ، احلارسية من خالل مسرحبنرت 

حول عروض  خنبة من الصحفينيمن طرف معه  أجرييف حوار  ديدي النجاملخرج وهو ما يؤكد عليه 
 هذههناك دائما بعد سياسي يف "يف قوله:  ذلك( متمثال  Atelier’de lthéâtreمسرح الورشة بفرنسا )

 ".2القصة الكبرية اليت تواجه القصة الصغرية هذه: نظرة على أحداث اجملتمع. جتماعيةإالنصوص، صراعات 
رسالة  هذهتوضيح مالمح  أجلالكاتب يصبوا من غري مباشرة، ولكن  الرسالة هذهتصبح آخر، مبعىن 

 فكاراألجتردا يف التعبري عن  كثرالوسائل األ واملتمثل يف الكشف عنمباشرة من خالل حضوره السياسي 
. ففي مستهل يف العرض املسرحي خر للرسالة املباشرةهي الوجه اآلفتصبح صدر عن كل شخصية ت يتال

مكانية إدىل به العجوز ديفز خماطبا ميك حول أ الذيالطرح  هذايتبني لنا  ،الفصل الثالث من املسرحية
تتحدث، اليت ة يشخص لكلاليت تعطي سياق ضمنيا و ومن مث مسألة اجلردل )الدلو اململوء( ترميم الشقوق 

رها احلوار والرغبة رب يقد  الشخصيةقة يف نظر ياحلق تصبحالواقع يف نظرهتم و  خيتلفوجتادل، وتسأل، ومن هنا 

                                                           
1_ Brigitte Gauthier, Harold Pinter et les dramaturges de la fragmentation, Edition L’Harmattan, 

paris, 2002, P10. 
2 _Interviews réalisé par un groupe de journalistes avec le réalisateur Didier Long, au théâtre de 

l’Atelier, À propos de parler de ce programmation de lectures faites par de grands comédiens à 

côté de la programmation habituelle des spectacles du soir, Voir l'interview en annexe. 
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، ة، فكل شخص له عامله اخلاص وهو مشغول بهيطرت على شخوص املسرحية قد سري يف الفهم، وجند احل
 :ديفز يتضح جليا يف قول

 الشقوق. ذهديفز: يظهر أنه فعل شيئا هب"
 صمت

 نزلت األمطار كثرية يف األسبوع املاضي، ولكن املطر مل يكن ينزل يف اجلردل.
 صمت

 ال بد أنه دهنها ابلزفت.
 صمت

 حدى الليايل.إكان هناك شخص ميشي فوق السقف يف 
 البد أنه هو.

 صمت
تصادف أن كنت  إذاكانت مسألة خطرية، مسألة اجلردل. كما من املمكن أن ينزل على رأسي يف أي وقت 

 كان قد أفرغه اآلن.  إذاواقفا هناك. ال أدري 
 صمت

 ."1. مل يقل يل وال كلمةذلكولكن يظهر أنه دهنها ابلزفت فوق السقف. مل يقل يل شيئا عن 

وعالقته ابملستأجر  شبه مستعمر إىلاملتشرد الذي حتول  لغريب/ل يةساسالتيمة األفهي أما الرسالة الثانية  
 .واملالك

الشخصيات الثالثة متباينة كل التباين ومتناقضة فيما بينها،  أبن ويتضح لنا من خالل العرض املسرحي،
ناح رمحته على رقيق وديع كرمي، يبسط ج ذلكرجل بطيء احلركة، بطء التفكري، ولكنه مع " هو آستونف

                                                           

  1_ هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص116-115 .
ىل الـ إقال فيه أن ديفز يرمز  سجنليز عن مسرحية احلار _ يف أحد املقاالت اليت دونت ألحد النقاد اإلId  .اهلو(، أي أتثري الوراثة والغرائز(

ىل إ)األان األعلى(، أي أتثري الناس يف الشخص وخاصة أتثري األب واألم واملدرسني. وأن آستون يرمز  super-egoىل الـ إوأن ميك يرمز 
  .20صم.ن، اجلزء الذي ينمو من )اهلو( ليكون مهزة الوصل بينه وبني العامل اخلارجي. أنظر:  ذلك)األان(، أي   egoالـ
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يف يده مفك أو فيشة أو توسرت أو  األفاق الشريد )ديفز(. وأستون دائما يفعل شيئا بيديه، فأما إن يكون
ال يصلح لشي. ال بيت له وال  الذي)ديفز(، األفاق الشريد  ذلكولدينا بعد  [...] القبيل هذاشيء من 

إضافة لشخصية ميك سريع، كثري الكالم،  ،"1مأوى. وال هو ابملستطيع أن يفعل شيئا جيىن به قوت يومه
الطبقة السفلى من اجملتمع، أما  إىلا تنتمي فإهنا، هبينوإن تفاوتت الشخصيات فيما . وشديد الطموح

 اإلختالفيدل على  الذياملسلك حول مسلكها الظاهر، ه أساسيف فيما بينهما فهو يتمحور  اإلختالف
ا أييت مب تمامإهأي نتقاء أحداث حكايته دون إيف  احر  املسرحي لكاتبا مما جيعل تهما ومأرهبما.ييف عقل

خياله فال حيده  ووقائع ال ميكن أن يقع يف احلياة. وهو هبذه احلرية املطلقة له، يطلق جناحمن أحداث "به 
قيد واقعي أو فهم سطحي ملعىن الواقعية شريطة أن تكون أفعال وأقوال شخصياته الغريبة املدهشة منسجمة 

املسرحية.  ابةـأسرار الكتالتناسب بني األفعال ودوافعها، فقد ملك أكرب  امـمع دوافعها. فإذا أحسن إحك
ستثنائية ألن إلاب يجعله يتصفف ،"2بناء الشخصيات سر -وهذا هو األخطر واألصعب واألهم  -وامتلك 

عبثية يف التشكيل الفين للعرض  إىليف جتسيد األحداث  الفعل هو الواقعية إىلوالدافع  ،التناسب بني الفعل
 .احلارسيف مسرحية  أو املألوف خيال الكاتب بعيدا عن الواقعجيعل و  ،املسرحي

وليدة جاءت للشخصيات ملكان دور مهم يف نفوس الشخصيات، حيث إن النفسية املتأزمة يعد اكما 
ف العناصر املشكلة للديكور املسرحي يظتو  إىلإضافة . )الغرفة( مارس من طرف املكان عليهاالعنف امل

ملمارسته على شخصيات املسرحية، وهو ما عربت عليه هذه األخرية بطريقة ختدم القهر الذي يسعى املكان 
بينما . هنايتها إىلمن بدايتها  عن طريق التذمر الدائم والنفسية املشحونة الذي رافقها طيلة أحداث املسرحية

ومدى كور يف حتقيق مبدأ اجلمالية يف العرض املسرحي الديفن  أمهيةتبيان  إىليف العنصر املوايل سنتطرق 
 .ديدي النجمن إخراج  احلارسعناصر املشكلة له يف مسرحية وبني  هحتقيق التكامل بين أمهيته يف

 

                                                           
  . 16-15ص ،احلليم البشالوي، م.سهارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد _ ينظر:  1
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 .Le gardienديكور مسرحية احلارس يف _ دراسة 4_1

 _ دراسة حركة املمثل.1_4_1

عند طريق أداءه وموصل للمشاعر  فكارهو حامل ألفية للعرض املسرحي ساسيعترب املمثل الركيزة األ
، فال جتاهات املسرحية اليت عملت على تطوير أداءهاإلحلصوله على مكانة ابرزة ضمن كافة  هذااملتميز، و 

نوغراف يما يؤكد عليه الس هذاويف ه جزءا ال يتجز من منظومة العرض املسرحي، إبعتبار ستغناء عنه اإلميكن 
 نتغاضىهو جوهر العرض، يبقى دائما جوهر عضوي، يف بعض األحيان  الذياملمثل "حليم رمحون يف قوله: 

مكانيات إفهو يعرض  "1يصنع الفرجة الذيويبقى املمثل الوحيد  [..] على السينوغراف واملخرج واملوسيقي
 قناعهإنفعاالته ومقدار إه وقوة أداءيؤثر يف املتفرج بصدق ل،  ه ضمن سياق الديكورأداءمتباينة حول طبيعة 

لطبيعة نسجم مع ابقي العناصر الفنية يو  يتناغم الذيبفضل التشكيل احلركي ومدى براعته وجتسيد تعبرياته 
 الذياحلركي للممثل من أبرز األساليب التعبري الفين  يعترب التشكيل إذ لصورة الدرامية للعرض املسرحي.ا

ليونة يف التعبري  كثرفاحلركة مبثابة الوسيلة األه املسرحية، أفكار حىت يتماشى و  ديدي النجاملخرج  إليهايستند 
 املسرحي.أهنا تستطيع أن تكون حامال خلطاب الديكور  ذلكعن الفضاء املسرحي 

 إىلتفجري النص بيهدف  الذيتشكيل احلركي على  عتماداإلإىل يف طياته   ديدي النجيعتمد املخرج 
يتجسد يف  الذيالرتكيز على الفعل املسرحي  إىلحتقيقه، إضافة  إىليصبوا  الذيحركات تصب يف املعىن 

غراض اليت يتعامل معها املمثل واليت حتيط به، بينما لتعطي حركة املمثل دالالهتا عن طريق خمتلف األالنص، 
عندما يتكلم أحد املمثلني يصدر حركة مصاحبة ف، بعاد اهلندسية للفضاء املسرحياحلركة األ هذهحتدده 

للمالك ميك فتنتج حركة مصحوبة بفعل أدائي لشخصية  ديفزكحديث العجوز طوق،  وموازية للكالم املن
 كل ي واملوازي لكالم املنطوق لاحلرك أيضا تتحدد معامل التشكيليويف مقطع آخر من الفصل الثاين ، ديفز 

                                                           
  ، والية مستغامن.بدار الثقافة ولد عبد الرمحان كاكيصباحا  10:30على  27/12/2016 يوملقاء مع السينوغراف حليم رمحون،  _ ينظر:1


 _ voir : Le spectacle - Le Gardien- pour Harold Pinter, mise en scène : Didier Long,  Deuxième 

Acte (1 :13 :24/1 :13 :28). 
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 :يف الفصل الثاين من املسرحية من ديفز وميك

 الشيئا عجيبا. هذاميك: أان ال أرى يف "
 وال أان.ديفز: 

 ميك: هل تبدأ يف النفاق؟
 مل أكن... كنت أقول...ديفز: ال، ال. أان ال أكن... 

 ميك: ال حتاول التهرب.
 ."1 ديفز: إمسع. كل ما كنت أريد أن أقوله...

 عتمادإلبينما تبدوا من الواضح أهم التشكيالت املعتمدة يف العرض املسرحي طبيعية يف أداء املمثل وفقا 
انبع من صدق الفين هو ال مؤكدا على أن ،ستانسالفسكيمنهج الواقعية النفسية عند املخرج املخرج على 

ها من العناصر ، واملالبس وغري كسسواراتأو  ،زايءواألالديكور، صدق الذي يتمثل يف ارجي فكره اخل
يكمن النجاح يف  بينما للواقع،يعد العرض جمرد حماكاة مسرحية ل ،املساعدة يف تشكيل العرض املسرحي

املمثل وأسلوبه الفين وفقا لرؤية  أداءن كانت حقيقة فنية خارجية وصادقة فهي تكشفت إجتسيد احلقيقة و 
الشخصية يف املسرح  ألنندماجا بل هو جمرد تصوير لشخصية، إفالتمثيل املسرحي ليس  خراجية معينة.إ

جتماعية اليت تنوب عن فئة أو طبقة اجتماعية فيحددها التعبري إامللحمي ال تعرب عن ذاهتا بل هي صفة 
شارة احلركية إلأو اب( GESTUS) جلستوسابما يعرف  هذاو  ميائي من خالل اجلسد والصوت والوجه،اإل

، فيصبح اجلستوس تتحدد كل من احلركة واللغة للتعبري عن رسالة واحدة ال ميكن تزييفها مطلقا إذالدالة، 
 فكرة توحد أو تكامل عناصر التعبري الفنية األخرى.عبارة عن 

بتوظيف جسده وصوته  يف ضبط حركة املمثل وأدائه يف الفضاء املسرحي، ديدي النجأفلح املخرج 
فيجعل من املمثل يستحضر لتحريك دالالت النص املسرحي حىت تصبح مرئية ومسموعة لدى املتلقي، 

                                                           
 _ voir : Le spectacle - Le Gardien- pour Harold Pinter, mise en scène : Didier Long, Deuxième 

Acte (1 :14 :23/1 :14 :39). 

  .102هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص_ ينظر: 1 
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يستحضر اجلانب  ، مما جعل املخرجفيها عالقاته املتنوعة فيما حولهات تكنيكية خاصة به واليت حيدد عتبار إل
يف الفضاء للممثل  احلركي عن طريق الفعل سقوطالوتقنياته اجملسدة كخلفية املمثل  أداءالواقعي يف 
 :يف هناية الفصل األول ذلكيتجلى املسرحي، 

 السقوط إىلسرعان ما يضطره ميك "
 مكفهرعلى األرض. ديفز يقاوم وهو 

 ."1قالوجه، ينشج وحيمل

يوحدها ويعززها حبضوره  أن ،العالقة التعبريية بني العناصر الفنية للعرض املسرحي يستطيع املمثل بفضل
التباين والتنوع، فهي بدون  إىلأن ترمي "ويكسبها بعدا مجاليا متنوعا من خالل املعىن واحلركة اليت ال بد هلا 

رتكاب إ إىلودائما ما تؤدي  [...] ال تقوم بوظيفتها. إن آلية احلركة تتناقض مع جوهر روح املمثل ذلك
يف الشعر اليت تقتل روحه، عندما يغدو  يقاعاإل، كآلية ذلكمجيع أاثم الشعر. فهي غري مربرة، وغري حمتملة ك

 "2حركة املمثل ينبغي أن تتخلى عن اآللية فإن وكذلكالنص املسرحي شعرا موقعا أبسلوب آيل يف الكتابة. 
 فهي نفس املبادئ واألسس اجلوهرية اليت جيب مراعاهتا يف حالة التمثيل اجلماعي.

 كي تشكلحركة املمثل وميماء الوجه وأتشرياته   ابلرتكيز على ديدي النجاملخرج  يهدف أسلوب
يسهم يف إجناز الفضاء  الذيديكور جانب  إىلاملسرحي ومتكاملة يف العمل  مظاهر دقيقة الرتابط

يشكل داللة تعبريية عن تكوين الفكري واجلمايل  احلارسأن جسد املمثل يف مسرحية  إبعتبار، املسرحي

                                                           
يستويل على املمثل يف حالة السقوط ال عالقة له بشرود التفكري أو توقفه. ألن  املمثل ينبغي  الذيسرتخاء _ من الضروري أن نضيف أن اإل

اجلسدي للممثل، تر: إبراهيم محادة، الطبعة الثانية، أكادميية الفنون، القاهرة، : جان دوت، التعبري أن يتهيأ لسلسلة من احلركات الواعية. أنظر
  .47ص ،1995

 _ voir : Le spectacle - Le Gardien- pour Harold Pinter, mise en scène : Didier Long, Première 

Acte (44:46/44:49). 

  .71الوي، م.س، صهارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البش_ 1
 .67م.س، ص النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتاح، بشونياك، املسرح والتجريب ما بني-ابرابرا السوتسكا_  2

  _voir : Le spectacle - Le Gardien- pour Harold Pinter, mise en scène : Didier Long, 

Deuxième Acte (1:15:58/1:16:04). 
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جتسيدا من  كثرتمام املمثل جبسده وأداءه بوصفه املكون األهإل هذاللنص عند بلوغه العرض املسرحي، و 
يف رؤيته  ديدي النجريتكز لميائية ويف ابسط مكوانهتا، اإلمن خالل أجزائه  خالل خمتلف حركاته التعبريية

يستبدل ابلكلمة املنطوقة احلركة. " الذيو التمثيل الصامت يف بعض املشاهد من املسرحية  على يةاإلخراج
  ."1أما املمثل، فهو يقرتن الكلمة املنطوقة ابحلركة احلقيقية

حدى عناصر التصميم يف الفضاء إ احلارسيف مسرحية  احلركية مبختلف تعبرياتهيشكل جسد املمثل 
 املخرج إعتماد ليايتضح جه وحركته فيها، أداءاليت حيقق يهام املتفرج مبكان احلدث إاملسرحي من خالل 

الواقعية  مبادئ إىلابلعودة  هذا، و على تشكيل فن الديكور يرتكز يف طياته على مبدأ اخليال ديدي النج
ية اإلنسانبوضعه جملموعة من الوسائل املساعدة واليت تبعث على تصوير الروح  ستانسالفسكيالنفسية لدى 

لو السحرية اليت تعد مبثابة احللقة التواصلية اليت يستطيع املمثل من  إستخدامبرزها أعلى اخلشبة املسرح، 
من خالل  ابألداءه إرتباطو  ،املتخيلديكور الكيل العامل الواقعي امللموس يف تش إىلخالهلا نقل الشخصية 

املتخيل  تتحدد مالمح تشكيل الديكور ،مشاهد الفصل الثالث أحدففي  .اللفظية شاراتاإلو ميائية اإلاحلركة 
الغرفة  هذهالغرفة.  هذهمثال  ذجنة. خ إىلاملكان  هذاأستطيع أن أحيل "قوله:  ميك يف بنسبة لشخصية

رضها أفرش ألطيف، وتدخلها الشمس. و  تستعملها كمطبخ فاتساعها مناسب، شباكنت أن أتستطيع 
أدهن اسطح أجهزة املطبخ  ذلكمبسمع أزرق وأمحر. وأجعل هد األلوان تتكرر على اجلدران. ويف املقابل 

بلون رمادي. واملكان يتسع لدوليب الصيين. دوالب حائط صغري، ودوالب حائط كبري، دوالب حائط 
 . "2رفف متحركةزاوية أب

وتشكيل  ، قامت برسميف الفضاء نفسه وأبعادها تهفعل املمثل احلركي والشخصي، فإن من هذا املنظور
عناصر التصميم يف املشهد أحد تخلق حركة املمثل على خشبة املسرح ل ،يف خميلته النوع من الديكور هذا

تعبريية خمتلفة حيقق فيها أتثريات متعددة  أشكالو بتكار حركات إستطاعته ن املمثل إبأمبعى "املسرحي 

                                                           
  . 14التعبري اجلسدي للممثل، تر: إبراهيم محادة، م.س، صجان دوت، _  1
  .119-118_ ينظر: هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص 2
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اليت يساهم يف  أفكارخمتلف  أجلياله من فيتخذ املمثل خ "1ألشياء ال وجود هلا ماداي وفعليا على اخلشبة
فاملمثل حبركته املتواصلة  .احلارسيف مسرحية  ديدي النجاملخرج حتقيقها  إىلية اليت يسعى اإلخراجاملعاجلة 

يبعث الروح يف تلك العناصر  ،للديكور املسرحي املكونةا من العناصر إنطالقو  معينة يف جتسيده لشخصية
يساعده على حتقيق اهلدف  الذيمر األ ،بشكل مجايل خشبة املسرحاجلامدة وجيعلها حتيا من جديد فوق 

 مجالية العرض املسرحي.  تشكيلالفكري واجلمايل يف 

 .األكسسوارالديكور و _ 2_4_1

وعادة ما  ،فراد على محله وتبادلهخبفة وزنه وقدرة األ األخرىعن عناصر الديكور  األكسسواريتميز 
فهي تستخدم يف  ،تطورها إىلخطوة تفضي  أواحلبكة سياق خر تطورا يف آ إىلتقاله من شخص نإميثل 

 املسرحي. تكون خارج سياقات املادية لباقي العناصر الفنية يف العرضاليت حداث املسرحية حتقيق األ

روافد تعبريية يف حقل التواصل  على من خالل توفره احلارسيف مسرحية  األكسسوارستعمال إ تعدد
 أوفوق خشبة املسرح  وأداءهشرتاكه الفعلي واحليوي حبركة املمثل إمن خالل  هذاضمن اخلطاب املسرحي، 

فال يستطيع املمثل التحرك على خشبة املسرح من خرى، مع ابقي عناصر العرض املسرحي األ متزاجهاإب
جناز الفعل إمتام فعله الدرامي واليت بدوهنا ال ميكن إيساعده على  الذي األكسسوارستعانة بعنصر اإلدون 

قميص جند مثال خاص هبا، فحتديد الفضاء املسرحي  أوصياغة شكل اخلشبة وهيكلها و واحلدث املسرحي 
فتنتج  ،زايءاألخارج حدود يبقى ات و األكسسوار جنس  إىليتعدى وظيفة الزي ليتحول  الشخصية ديفز

 يكسبها حيوية زائدة بفعل احلركة والتعبري الذيما يشغلها جبسد املمثل داللة وبعد مجايل ختتلف متاما عن 
 ستبدال اإلستعمال و يكتسب أمهيته من كونه قابال لإل األكسسوارألن  ذلك ،يف تشكيل الفضاء املسرحي

  (01 الصورة)أنظر الوظيفي مع من يستخدمه. 

 

                                                           

  . 90م.س، ص،  -املفهوم ، العناصر، اجلمالية  -جبار جودي العبودي، السينوغرافيا _ 1 
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يهدف  وإمناوالقضااي  فكارال يقوم عرض األ ،يف خلق نوع جديد من املسرح ديدي النجستطاع إ
عن طريق الشكل املرئي امللموس لعناصر العرض عبثيتها  إظهارو من جديتها  فكارتفريغ مجيع األ إىلا أساس

من خالل بعض التغيريات اليت طرأت على على خشبة  ذلكوعالقته بفن الديكور  األكسسوارك  ،املسرحي
ات العشوائية يف غري األكسسوار ستعمال إيف تبيان لوحة عبثية من خالل املخرج  إليهاواليت جلأ  ،املسرح

ه متمثال إستخدامفكان  نسجام يف شكل الصورة املرئية للعرض املسرحي،اإليولد التناغم و  الذيو  موضعها
حوض غسيل للمطبخ، سلم خشيب، جردل فحم، آلة لقطع احلائش، عربة شاي، صناديق، أدراج "يف 

الوراء انحية  إىلا. ذاملوقد متثال بو  هذامام فرن بواتجاز. فوق أ. الكومة سرير حديدي هذهبوفيه. حتت 
وكرسي من خشب ملقي على  اليمني، مدفاة. فوقها حقيبتا مالبش، وبساط ملفوف، ومصباح غازي،

بعد مجايل تؤثر بدورها يف املتلقي وتدوقه للعرض  ذاتورمزية تعبريية  أشكاللتفرز االكسوارات عدة  "1جانبه
  .تعطي رموزا كدالالت احيائية معربة عن احلدث املسرحياملسرحي كما 

يف خلق صورة تشكيلية اليت ينتج عنها  من خالل إستخداماتهيف العرض املسرحي  األكسسوار يشارك
تقنية  إىل ديدي النج ستناد املخرجإ وهو األخرى،التفاعل والتنوع والتداخل مع عناصر العرض املسرحي 

واليت ما مسية بفلسفة احللول اخليالية  أوالفلسفة البااتفيزيقية  إىلالولوج و التغريب يف امللحقات املسرحية 

                                                           

  1 _ ينظر: هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص35 .

ثل قميص للشخصية ديفز مت  01 الصورة
أثناء تفقده للحقيبة، لتتعدى وظيفة الزي 

إىل تتحول فوتبقى خارج حدود الزي 
 سسوار.أك
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 أويشرح منطقة ما بعد امليتافيزيقية، إهنا علم احللول املتصورة  الذيالعلم "يف قوله:  جاري ألفريديصفها 
آخر من مستوايت الوجود وحنقق وعيا ال ميكن حتقيقه وهبا مستوى  إىلومن خالهلا نصل [ ...] اخليالية
يكمل عاملنا  الذيستثناءات يف الكون حبيث نكتشف العامل اإلالقوانني اليت حتكم العوارض و  إىلنصل 

لفلسفة ل اريج ألفريدبوجود عامل روحي وراء الظواهر الطبيعية حسب رؤية  إلميانفتقاده إو  ،"1التقليدي
ومتثال  )الدلو( اجلردلو املصباح و  أكوام األوراقكتوظيف   احلارسالبااتفيزيقية وكيفية توظيفها يف مسرحية 

وتفرض حضورها على وعي املتفرج بصورة حتوهلا  صياغة احلدثدورا هاما يف  شكالاأل هذهتلعب ل .بوذا
عنصر فاعل يف تشكيل املسار الدرامي للعرض  إىلات األكسسوار حدى إ أومن جمرد جزء من الديكور 

يعتمد  وإمناستقاللية فحسب اإلات املسرحية ال يعتمد يف طياته على األكسسوار  أداءجمالية فاملسرحي، 
 (04و 03و 02 الصورةأنظر ) .بتداخلها الفكري والفين والفلسفي مع كل عناصر العرض املسرحي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115م.س، ص صليحة، التيارات املسرحية املعاصرة، هناد_  1
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 ثل أكوام األوراق القدمية                    مت  (02 الصورة)                 

 

 

 

 
 
 

 ثل اجلردل واملصباح مت (03 الصورة)
 

                                          
 

                                        
 
 
 

 بوذاثل متثال مت  (04 الصورة)                                      
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ا مباشرا من خالل إرتباطاملسرحية  إلضاءةاب األكسسوار إرتباطكما جند يف العرض املسرحي مدى 
عتيادي اإله بشكله إستخدامستعمال عود ثقاب و إ، و كاملصابيح املثبة على ديكور الغرفة  دواتبعض األ

يف  ذلك يتضحداللة تعبريية ومجالية،  ذات اإلضاءة إنتاجيسهم يف  الذي بشكله أوكجزء من امللحقات 
 شاهد من الفصل الثاين: امل ىحدإ

 ؟هذاا أفعل اآلن؟ )يتحرك، فيعثر( ايرب، ما ذما"
 !آه، فكرة !نور! نور

 يبحث عن ثقاب يف جيبه. خيرج 
 علبة ويشعل عودا. ينطفئ العود

 ."1وتسقط العلبة

املستخدم يف  األكسسوارهبدف تشخيص  اإلضاءةستخدمت إل الثاين، يف مشهد آخر من الفص
يسود الظالم، ومن مث يعلو ضوء غري  أن إىلضواء اإلفتتالشى  اذكتشخيص لتمثال بو   احلارسمسرحية 

 يعطي رمزا الذي األكسسوار أشكال حدألاجلوانب التفصيلية  أحدة يركز على ذمتجاور آتيا من الناف
 األكسسوارفابلفضاء املوجود فيه،  حياءاإل األكسسوار يوضح لونفلوظيفة روحية وبعدا دينيا متساميا، 

 اإلضاءةكل من تلعب   من هنا .(04 الصورة)أنظر  يتعرض كثريا ألشعة الشمس البد من أن يبهت لونه الذي
ها املباشر والوثيق رتباطوذلك إل ودورا كبريا يف تشكيل الفضاء املسرحي ركحيا دورا فاعال األكسسوارو 

 املسرحي. الديكور املشكلة لتقنية بعناصر

 

 

 

                                                           

  1_ هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص95 .
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صياغة صورة الديكور يف  ستخداماإلت حضورا مجاليا ابرزا على املستوى الشكل و األكسسوار  تشكل
يف التخطيط والتشكيل جملرايت العرض وسامهت  كانت حمورا مركزاب  هناأإال على الرغم من بساطته  ،املسرحي

 يف العرض املسرحي.للممثلني  واألدائية ية احلركيةاإلخراجغناء التصورات إيف 

 .زايء_ دراسة األ3_4_1

، إضافة املسرحية يف إضفاء مجالية يف تشكيل الصورة النهائية والعامة للعرض املسرحي زايءتساهم األ
، اث والدالالت املتعلقة ابلشخصياتحدفصاح عن خمتلف معاين األاإلشارية يف اإلمسامهة طاقتها  إىل

بح تفاق املسبق مع املخرج املسرحي، فيصاإليناسب شخصيته ودوره مع  الذيفاملمثل يبحث عن الزي 
يصمم عليه  الذيالبناء "بداعية يف العرض املسرحي بكونه هو اإلاحلامل لداللة الزي ضمن العملية جسده 

يعزز تصميم  الذي، والرسم الدائم هو وسيلة اليت ينتمي هبا الفنانون فهمهم التشرحيي زايءالسينوغرايف األ
 ."1زايءاأل

                                                           
 106، ص2013للنشر والتوزيع، عَمان، ، دار الرضوان 1ميائي، طنوغرافيا يف العرض املسرحي اإلي_ مسري عبد املنعم القامسي، مجاليات الس1

. 

تعرض متثال يبني  04 متثل الصورة
النافدة مما  آتية منا ألشعة ضوئية ذبو 

ينتج عنه الكشف عن لونه وحتديد 
 شكله. 
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الشر/ التعبري عن احلالة -اخلري واملتمثلة بني يف العرضالثنائية حتقيق  إىلهتدف أجواء  ديدي النجمينحنا 
وظيفة رمزية يف مسرحية روامز لونية أو شكالنية لتحقيق من خالل  ،النفسية عند الشخصيات-جتماعيةاإل

جتماعية والطبيعة األنثروبولوجية للشخصية، فنجد أن اإلختلف نوعية الزي حسب نوع البيئة تل ،احلارس
معطفا قدميا من التوليد، حتته بدلة رقيقة رثة مقلمة بصف زاير واحد، وبلوقر، وقميص ورابط "آستون يرتدي 

معطفا ابليا بين اللون، وبنطلوان ال شكل له، " ديدي النجأما الشخصية ديفز فقد ألبسها  ،"1رقبة ابهتان
يرتبط حبالة من التحول الوظيفي حسب  زايءالزخم من األ هذا ،"2وصدراي، وفانلة بدون قميص، وصندال

ل القدرة على ـكان له دورا هاما يف منح املمث  الذيليزيد التوسع يف السياق الداليل جتماعي، اإلتطور الواقع 
 (06و 05الصورة أنظر ) .احلارسومجاليا يف مسرحية  فكراي كل من آستون وديفز  ر عن الشخصيةـالتعبي

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                           

  . 36_ هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص1 
  . 37_ م.ن، ص2 

الصورة 05 توضح مالمح الزي 
 املعتمد لشخصية آستون

توضح مالمح الزي املعتمد  06الصورة 
 لشخصية ديفز
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يف مسرحه توظيفا فنيا  زايءاأل وظفت إذ، ديدي النجميكننا رؤية بوضوح مجاليات الزي يف مسرح 
حتمله شخصية ديفز  الذيستالء والشر اإلعن معاين  ديدي النج، فقد عرب مقنعا وعميق البالغة يف داللته

يف  يف داللة على احلالة الشعورية مما يساهم، داخلية خاص ابلنومعلى مالبس  عتماداإلو ملعطفه  هأثناء خلع
نزواء والبعد عن الناس اإلاألعراض بني " هذهتعيش فيه الشخصية، وترتاوح  الذيأتكيد العصر مع  رتدائهاإ

ومعناها أن الفرد املتمرد على جمتمعه  ستعراض يف املظهر أو امللبس،إستعراض بشىت األساليب، ومنها اإل إىل
ويعترب الزي من  ."1يتكيف مع متطلبات احلياة أبسلوب خيتلف عن أساليب أغاب من هم يف سنه وبيئته

فراغ مسرحي يشكل فراغا زمنيا من خالل  ضمنهم عناصر تشكيل املشهد البصري على خشبة املسرح أ
املكاين فيتمثل يف حركة الفراغ ما أ ،يف الفصل بني مشاهد املسرحية( ديدي النجعتمد عليها إ) اإلضاءة

 (07 الصورةأنظر ) .املمثل وأداءه ضمن نسق الديكور

 
  

 

 

 
 

تقنية من  عتربهإ، و الصدد إبراز مكانة الزي يف العرض املسرحي هذاحياول روالن ابرث يف وعليه، 
مما يعين  ،مضامني الفكرية واجلمالية ذاتمياءات اإلعن بؤرة من بغية التعبري املمثل  إليهاالتقنيات اليت يلجأ 

منها تشكيلية أو عاطفية.  أكثرالوظيفة تكون فكرية  هذهأن نوكل للزي املسرحي دورا وظيفيا صرفا، و "
فالزي ليس إال طرفا من أطراف العالقة اجلدلية اليت ترتبط بني املعىن وشكل املسرحية يف حلظة من حلضاهتا، 

                                                           
 .46، ص.2008املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  ، دار1_ عليه أمحد عابدين، دراسات يف سيكولوجية املالبس، ط1

اخللفية  07 الصورة رقمبني لنا ت
نثروبولوجية املتبعدة يف األيديولوجية و اإل

 توظيف الزي املسرحي لشخصية ديفز.
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جتماعي يف العرض فهو اإلاجلستس العالقة وضوحها أو يناقض أو يطمس أو يزيف  هذهوكل ما يفقد 
 من خالل حدوده الوظيفية املقدرة له.احملافظة على الزي  إىلابرث روالن  يسعىومنه  ."1سيء

 النج ديديستقها إجتماعية وداللتها املكانية واليت اإلوعليه، يؤكد ابرث عن دور املالبس ووظيفتها 
 ليتأكد لنا عن وجود عالقتني هامتني يف توظيف الزي املسرحي:، احلارسية يف مسرحية خراجاإليف جتربته 

لباسا يتماشى  يرتديأن مبعىن على كل ممثل  ،جتماعي واملكايناإلإقامة عالقة بني كل من الزي والفضاء _ 
مستجدات  إىلستناد إلاب هذااليت تعيشها الشخصية و ثروبولوجية ألنمع روح عصره حسب متطلبات البيئة ا

 النص املسرحي.

صنع الشكل املسرحي املعرب ب زايءاألتمام هإل هذاأما العالقة الثانية فتتمحور بني كل من الزي واملوضة، _ 
حتمله يف تكوينها  الذي، قوة الشكل من خالل املعىن أتسيسالعناصر البارزة يف  أحدقيم اجلمالية كوهنا لاب

ما دأب  هذا ه بطبيعة خطوطها وتفاصيلها.إنتاجيتم  الذي وطريقة تصميمها التشكيلي واللوين واملضمون
وكيفية جتسيده  الشخصية ميك زياليت تتجلى يف  طبيعة املوضةلرتكيز على اب ديدي النج حتقيقه املخرج إىل

 (08الصورةأنظر )للعالقة الثانية. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35، صم.سوقفات يف الفن املسرحي،  مدارات الرؤية ،حيىي سليم البشتاوي  _ 1

الزي املعتمد للشخصية  08 الصورةثل مت
ميك، ليحقق العالقة الثانية حسب روالن 

على املوضة كأحد  عتمادابرث اي اإل
يرافق  الذييات تكوين الزي و أساس

 متطلبات العصر.



هلارولد بينرت إخراج ديدي النج   Le gardien تطبيقات فن الديكور بني مسرحية احلارسالفصل الثالث: 
Didier Lang  إدوارد منزل الدكتور وبني فيلمLa Maison du docteur Edwardes  ألفريدللمخرج 

 -دراسة مقارنة-هتشكوك 
 

306 
 

والديكور املسرحي  زايءعلى العالقة اليت تربط بني األ ديدي النج، حيافظ املخرج ساساأل هذاعلى 
أتخذ املالبس يف الديكور املسرحي )ديكور  لذا ،اإلضاءةتعززه تقنية  الذيكيلي يف تكوينها ـللرتابط التش

وظيفتها يف التعبري عن الزمان واملكان والشخصية،  إىل إضافةغناء اجلانب التشكيلي إالغرفة( دورا مسامها يف 
ية ساساخلصوصية التشكيلية مبدأ للتعبري ابللون واملسامهة بشكل مجايل وفين لدعم فكرة األ هذهتشكل  إذ

، زايءجانب األ إىلن هناك ما يكفل بوجود نسق مجايل يف منظومة العرض املسرحي أللعرض املسرحي. إال 
جزءان "مها إبعتبار واليت أييت يف وحدة تشكيلية واحدة،  املاكياجوهي العالقة اليت ترتبط بني الزي وعنصر 

ألن كال منهما ميثل شفرة تستخدم اخلط واللون وطراز التصميم  ذلك، و اإلضاءةمكمالن لعنصري الديكور و 
 املاكياجن تقنية الزي و أ إعتبار. ومنه ميكن "1تفرجنيامل إىلومفاهيم  فكاررسال جمموعة من األإالزمين يف 

وهو ما سوف نتعرض إليه يف العنصر املوايل خالل دراستنا  .متدادا تشكيليا متحركا للديكور املسرحيإ
 .احلارسه وحتققاته ضمن نسق الديكور والعناصر املشكلة له يف مسرحية إرتباطومدى  املاكياجلعنصر 

 املاكياج._ دراسة 4_4_1

حيوية  إبرازرها اخلارجي و على خلق وتدعيم مزاج الشخصية املسرحية ومظه املاكياجيساعد عنصر 
  املاكياجكما يقوم املمثل اليت تساعد يف التوكيد على اجلو العام للعرض املسرحي مع بقية العناصر الفين،  

 متيزها مزاجها اخلاص ومالحمها اليتجتماعية ودوقها العام و اإلومكانتها بتحديد عمر الشخصية وجنسها 
 يف العرض املسرحي.عن ابقي الشخصيات األخرى 

لعدم  هذاحتقيق واقعية العناصر الفنية للعرض املسرحي، و  إىلية خراجاإليف العملية  ديدي النجخيلص 
الناتج بني يديولوجي والصراع اإلوطبيعة العمل  األداءنظرا لواقعية  املاكياجبشكل كبري لعنصر  هإعتماد

هو ما  شخصيات  املسرحية،عتمدا على تقنية الغروتسك يف تبيان مالمح ، مالعجوز واملالك واملستأجر
ديدي ية لدى خراجاإلمن رؤية ضخاص  يقاعإب أسلواب التقنية ذهه هلعتمادإبمسرح العبث حتقيقه  إىلعمد 
رواحكم أنكم ال متيكجون وجوهكم، بل متيكجون إ"ملمثليه:  ستانسالفسكييقول الصدد  هذاويف ، النج

                                                           

  1_ جوليان هيلتون، نظرية العرض املسرحي، تر: هناد صليحة، م.س، ص167 .
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 09 الصورة)أنظر  ."1من الداخل، وليس من اخلارج ن املشاعر عند املمثل تنطلقأا من إنطالق ذلكالداخلية، و 

 (11و 10و

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 . 69م.س، ص،  -املفهوم ، العناصر، اجلمالية  -جبار جودي العبودي، السينوغرافيا _ 1

 إعتماد مدى 09 الصورة  وضح لنات
على تقنية الغروتيسك  ديدي النج املخرج

 للكشف عن مالمح الشخصية آستون

ضح لنا مالمح تو  10 الصورة
 الشخصية ديفز

وضح لنا مالمح ت 11 الصورة
 الشخصية ميك
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 ظهاراإلفعل  يحولأتى ل احلارسيف مسرحية  الغروتيسكتقنية على  ديدي النج عتماداإل لعلو 
، مما وجب املعتمد يف العرض املسرحي املاكياجمن خالل تقنية  هإبراز تعرية الواقع و  إىلف يهد الذيتباعد الو 

العناصر الفنية األخرى على التقنية الظروف اليت ختلقها  ذهه هلإستخدامعتبار عند اإلبعني  أيخذأن عليه 
نسجام فيما بني اإلحصل فيدرجة كبرية  إىلومبستواه اجلمايل  ابملاكياج، فالضوء يتحكم اإلضاءةغرار تقنية 

 (12 الصورةأنظر ). ودرجته املاكياجودرجة سطوعها وبني لون  اإلضاءة األلوان

 

 

 

 

 

حيث يستخدم كال العنصرين  متكاملةيف وحدة تشكيلية فيأيت ابلزي املسرحي  املاكياج إرتباطأما 
املكتسبة من احليوية  املسرحي والزي املاكياجديناميكية أن  إبعتبار ،اجلمالية القيم إبرازواخلطوط يف  األلوان

اليت  اإلضاءةمع و  ،املمثل تتكامل مجاليا مع شكل الديكور املسرحيآلية  احلركة والتعبريات املتاحة هلا عرب
 . احلارساملشكلة لتقنية الديكور يف مسرحية  تعمق التعبري الدرامي واجلمايل جلميع العناصر

 .األلوانو  اإلضاءة_ دراسة 5_4_1

، القيم الدرامية إبرازو مسامهة كبرية يف تبيان وخلق اجلو النفسي العام فوق خشبة املسرح  اإلضاءةتساهم 
التقنية املكونة للعرض املسرحي اليت تكشف عن احلاالت السيكولوجية للشخصية برز العناصر أفهي من 
يات الديكور أساسي يف تشكيل أساسدور  ولإلضاءة ومدى تعبريها عن احلدث املسرحي وتطوره. املسرحية

 تستطيعتضخم حركة من احلركات أو جزءا من الديكور، أو تغيريمها، بل أن "ستطاعتها أن إفب املسرحي،

 اإلضاءةىل جانب إ: يرسم املاكياج 12 الصورة
وهي يف صورة الشخصية آستون وطبيعة شكلها 

فهي من العوامل النفسية واملتغريات  حالة إكتئاب،
 اليت متر هبا الشخصية يف العرض املسرحي.
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فهي تعمل على تكامل خمتلف العناصر  ،"1ما تسلط عليه من قيمة سيميولوجية جديدة إىلتضيف  أن
شخصية  إبراز إىل ابإلضافة أزايءكياج و ا مع العناصر التقنية املشكلة له من ديكور وم نسجامهاإة عرب يالفن

 املمثل يف حاالته النفسية.

الضوء والعرض املسرحي من خالل توضيح اجلانب العالقة بني حتديد  إىل ديدي النجعمد املخرج 
الضوء أحد املصادر اهلامة للصورة املسرحية،  إبعتبارواجلانب اآلخر خيتص ابخليال  ،العملي لكيفية توظيفها

مساحة العرض يف فضاء  وإانرةستعماهلا متمثال يف تشخيص أداء املمثل إفمن خالل الوظيفة األوىل جاء 
و التداخل يف أحداث أما الوظيفة الثانية فقد سامهت يف التعليق على األمكاين املتمثل يف ديكور الغرفة، 

جلأ فقد ، آخر إىلنتقال من مشهد الزمن لإلوحدة كمؤشر رئيسي لتبيان ستعماهلا  إمسارها، بينما جتلى 
 ففي مكان ما يف الفصل الثاين مثال يقول الكاتب:الظالم. "عتماد على خاصية اإل إىل ديدي النج

 أن يسود الضالم. إىليتالشى الضوء 
 مث تضيء األنوار.

  ."2حنن اآلن يف الصباح

ما مل الذي ال يتحقق و  ،مكانيات العملإفهم من خالل  عامل متخيل إىلللوصول  النج يديدسعى 
مهتداي برأي املخرج بيرت بروك الذي حداث يؤسس على بناء الصورة مسرحية،  يةاملسرح اإلضاءةصبح ت

يكون كل شيء واقفا يف مكانه  أنريد أيكون كل شيء مرئيا،  أنريد أضاءة ساطعة جدا، إ" أريد  يقول:
تمام اجلمهور، إهاثرة إبغرض  ديدي النج إليها" تلك احلركة اليت يهدف 3بوضوح دون اقل ظل ممكن

تمامه لكل عنصر مباشر يف العرض املسرحي مما يسمح له بضرورة احلفاظ على كل شكل يهدف إهفيعطي 
 .املسرحية اإلضاءةيف توظيف  التجديد والتطور إىل

                                                           

  1_ مسري عبد املنعم القامسي، مجاليات السينوغرافيا يف العرض املسرحي االميائي، م.س، ص110-109 .

  . 21هارولد بينرت، مسرحية احلارس، تر: عبد احلليم البشالوي، م.س، ص _ 2

  . 24م.س، ص ، تر: فاروق عبد القادر، -ربعون عاما يف استكشاف املسرحأ –بيرت بروك، النقطة املتحولة _  3
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 أساسبتحقيق مبدأ اجلمالية من خالل توظيف الضوء والظالم ك النج يديد ضف إىل ذلك، قيام
ستعمال الظل يف أحد املشاهد من الفصل إشتغاله متمثال يف إان فكلتشكيل مبادئ الصورة املسرحية، و 

مقتفيا  يف هناية الفصل عندما يظل آستون بال حراك، وموليا ظهره لديفز عند النافدة،خصوصا  الثالث
، عتمد على وحدة خشبة املسرح على طريقة توزيع الضوء والظاللالذي ي فيسفولد مريهولدمببادئ املخرج 

جتاهات تستوعبه، تربط املمثل برابط اإلالضوء والظالل اليت حتيط ابلفراغ املسرحي من كل "ويف هذا يقول: 
، حينما وحيثما يتحرك، وهكذا تصبح وحدة الصورة انصهر فيهيغري ملموس من كل ما حييط به وجتعله 

ات احليوية. نهم التكويأفتوظيف الظل هدفه حتقيق قوة تعبريية وجرأة يف تشكيل  ،"1املسرحية شيئا مستمرا
 (13 الصورةأنظر )

 

 

 

 
 

 

انرة الكاشفة اليت تسمح بتوضيح كل جزئيات العرض املسرحي الذي إلاب ديدي النجستعان إكما 
 شخصية يف العرض املسرحي، فعلالناتج عن  جتماعياإليديولوجي و اإلكان حيمل الكثري من الصراع 

ضوء املركز على قسم حمدد من اخلشبة يعين الفضاء ال"عن طريق كشف  الفضاء املسرحي اإلضاءةتحدد ل
فضاءات مسرحية متنوعة من خالل الظالل والنور، ودرجات هذه الظالل  اإلضاءة اآلين للحدث، كما ختلق

حتدد من خالل  وهي "2أي التأليف والتوزيع العاكسة عليهاللكتل والعوامل احمليطة ابجلسم واألضواء  التابعة

                                                           
  126إدوارد براون، مريهولد ثورة يف املسرح، تر: أمني حسني الرابط، م.س، ص  _ 1
 . 90م.س، صأكرم يوسف، الفضاء املسرحي،  _2

 الضوءع الظالل و يتوز  13الصورة ثل مت
 على أحد شخصيات مسرحية احلارس.
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لتقنية إانرة املمثل  ستعانةإل هذاكما هو احلال يف فضاء الغرفة، والقوة املزاج الذي يعرب عن فضاء مغلق   اللون
، وخلق جو عام يؤدي الشخصية ودور املمثل على خشبة املسرح إبراز أجليف خمتلف مشاهد املسرحية من 

ابلكشف عن احلالة املزاجية والتأثري النفسي  هذااجلوانب السيكولوجية والروحية لكل شخصية و  إبراز إىل
 (14 الصورةأنظر )لدى املشاهد.  اإلضاءةختلقه تقنية  الذي

املسرحي،  ، وتعترب من أهم األنساق اليت تشكل الفضاءاا وثيقإرتباط إلضاءةاب األلوانترتبط  ،يف حني
داللة مجالية وفنية ترتبط بطبيعة  ذاتيف كل جزء من أجزاء املسرحية  املستخدمة اإلضاءةبينما تكون ألوان 

 اإلضاءةيعتمد على قدرة مصمم  ذلكاللون املضيء أو الضوء امللون فإن "ختيار إ، فاحلدث والشخصية
إلانرة  ديدي النج لدى هإستخداموهو ما متثل  "1ودرجة ختيله ملا حيتاج اليه املشهد املسرحي من ألوان

وتبان مالمح كل شخصية )شخصية العجوز  ،لديكور الغرفةلداللة التشخيص ملونة )األخضر الفاتح( 
املتحركة على املسرح فتبدو  شكالالناجح للضوء امللون الساقط على األ ستخداماإلمن خالل  وميك(

 (15 الصورةأنظر ).يف تكوين متكامل شكالاأل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1_ حممد حامد علي، اإلضاءة املسرحية، د.ط، مطبعة الشعب، بغداد، 1975، ص09 .

انرة على تركيز اإلتبني  14 الصورة
 ماملمثلني املراد توضيح شخوصه

 تقنية إانرة املمثل.على  ابإلعتماد
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بداعية إعمليه  هاإبعتبار  ذلكو ، احلارسعرب مسرحية  اإلضاءةتقنية ل إستخداميف  ديدي النجلقد وفق 

 ،تتولد من احلركة املتاحة هلا عرب التنقالت يف فضاء العرضيف التجسيد، وليتمخض عنها نتائج مجالية مبهرة 
املباشر  أتثريهامام اجلمهور وتتسيد املشهد من خالل أفهي احملرك الرئيسي لتشكل الصورة املتكاملة للعرض 

 .يف العرض املسرحي األداءلتصبح عنصرا فاعال من عناصر  ،املتلقي ذائقةيف 

التجريب يف كل العناصر  جتسيدا ملبدأ ديدي النجخراج إ هارولد بينرتللكاتب  احلارستعترب مسرحية 
 أبداءاملتنوعة واليت تقوم  املرئيةالعرض املسرحي يزخر ابلعناصر الفنية كون املشكلة للديكور املسرحي،  

 بني العناصر الفنية،وظائفها التعبريية اليت يتمخض عنها القيم اجلمالية والفكرية بشكل متناغم ومنسجم فيما 
 إستخدامطار املسرحي، و اإله عنصر ديناميكي يف إبعتبار ينسجم بدون وجود حركة املمثل  أنوال ميكن 

ية يف تبيان شخصية املمثل أساسكوحدة   زايءواألاملاكياج عنصري  إىلستناد اإلو  ،هأشكالو  أبنواعه طاراإل
واملالبس بضيائها  األكسسوارو املمثل  املسلطة على اإلضاءةالعمل على و  ،نتماءه الطبقيإو  وأسلوبه هومالحم

فضاء املتمثل يف العبثي الفضاء املسرحي  حتقيق مجالية يف إىليبعث  هذاكل .  الغرفة وظالهلا على الديكور
واضح  مل عالمات تدل على الذوق والدين والثقافة والطبقة والعمل تشرح بشكلالغرفة حت هذه ، فإنغرفةال

 والديكور األكسسوارو  املاكياجو  زايءاألاملمثل و  كما هو حالهكذا   ،صفات الشخصيات اليت تقيم فيها
، ويف أتسيس ضروري وخيدم النص املسرحيما هو حتمل العناصر الفنية  هذهفإن  مع ذلكاأللوان،و  اإلضاءةو 

 العناصر الفنية خدمة للعرض املسرحي. هذهيؤسس على تضافر  الذيللجانب الشكالين _الشكل_ 

ديدي النج  إعتماد 15الصورة  وضحت
على  عتمادابإلوهذا انرة امللونة على اإل

خضر الفاتح لداللة الكشف اللون األ
 عن أحد مالمح ديكور الغرفة.
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  du docteurLa Maison إدوارداملبحث الثاين: تطبيقات فن الديكور عرب فيلم  منزل الدكتور 

Edwardes   هتشكوكللمخرج ألفريد. 

سلط الضوء يف املبحث الثاين على مبادئ جتسيد فن الديكور السينمائي ابلتحليل، ومربزين يف ذلك سن
ية اإلخراجيف مدى بلورته لرؤى ته مساءلو مهيته وعالقته أبسلوب املخرج من خالل التعامل مع هذه التقنية، أ

ألفريد للمخرج   docteur EdwardesMaison du  La إدواردمنزل الدكتور فيلم عرب  يف السينما
 .هتشكوك

من ابلفن السينمائي الدراماتورجيا وعالقتها  الكشف عن ماهية إىلالصدد  هذابينما سنتطرق يف   
الثاين يف إحدى جوانبه من خالل خالل حتديد وظائفها املتعلق به، كما ميكن مساءلة موضوع املبحث 

 والبحث فيها، من أمهها: إليهاخمتلف التساؤالت اليت حنن بصدد الولوج  إىلالولوج  

 .؟ لسينماابالدراماتورجيا  ما عالقة_ 

 إبعتبار ،فرويدلدى سيغموند  التحليل النفسي نظرايتو سينما ألفريد هتشكوك  بني الرابطما هو السياق _ 
 .؟الروائية  حلظة اترخيية يف بناء الشخصية النفسية يف السينما تكلن سينما هتشكوك شأ

ثنائية متكاملة عالقة  أتسيسحيدو حنو  أنهم أيف الفيلم، الديكور بزمام واقعية  األخذ_ هل وفق املخرج يف 
 .؟ الفنون اجملاورةو السينما بني 
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 _ البطاقة الفنية عن الفيلم.1_2

متمثال يف بعض الرتمجات اليت  ذلكجند  ،خمتلفة عدة ترمجات إدواردمنزل الدكتور فيلم عنوان حيمل 
وهو حيمل  Spellbound اإلجنليزية، أما ابللغة إسم املسحورالعربية حتت  الرتمجة حدوها يف النطاق أتخذ

يعد و  .La Maison du docteur Edwardes، أما ابللغة الفرنسية فيحمل إسم سم األصلي للفيلماإل
Alfred Hitchcock هتشكوكأللفريد اإلاثرة والغموض  أفالم أحدبني أيدينا  الذيفيلم  هذا

 فقد ،
 بعنوان Palmer John Leslie جون ليسلي ابملري رواية الكاتب الربيطاينكان الفيلم مقتبسا من 

House Of Dr. Edwardes The  سيناريو  إىلوحتويلها  هاإقتباسبيد أن الرواية أعيد  ،1927سنة
 هتشكوكألفريد مبشاركة  Ben Hecht بني هاشتعن طريق كاتب السيناريو  1945سينمائي سنة 

       .May E. Romm ماي روم ومبساعدة 

 إدواردمنزل الدكتور عنوان الفيلم: 
 هتشكوكإخراج: ألفريد 

 )كونستانس بيرتسن( برمجانإجنريد  _ متثيل:
 (جون براون /إدوارد)جون ابلونتاين/ الدكتور أنتوين  جرجيوري ابك_         

 ديكور: امييل كوري
 رسومات مشهد احللم: سلفادور دايل

  Selznick International Pictures1 :إنتاج

 البلد األصلي: و.م.أ
 1945 :اإلخراجسنة 

                                                           
_ هتشكوك ألفريد Alfred Hitchcock  (1899/1980 :) إجتليزي. هناك جزءان يف مسرية هتشكوك خمرج ومنتج من أصل

ج.م، فوكس. الطويلة: الفرتة اإلجنليزية، مث الفرتة األمريكية اليت قادته إىل العمل يف األستوديوهات الرئيسية يف هوليوود، ابرامونت، وارنر، م.
 _ 336p , Jean Tulard, Dictionnaire Du Cinéma (Les Réalisateurs), Op.it : أنظر

1 _ voir : film d’Alfred Hitchcock , La Maison du docteur Edwardes, Date filmé : 1945, 

French DVD. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Hecht
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=May_E._Romm&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selznick_International_Pictures
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 نوع الفيلم: الفيلم األسود
 د 111 مدة الفيلم:

 _ موجز ملخص الفيلم.2_2

حتقيق دافع اإلاثرة والتشويق يف  إىل إدواردمنزل الدكتور يف فيلم  هتشكوكألفريد يسعى املخرج 
ية اإلنسانتتحرى املخاوف  ،اإلنسانيف  فسية عميقةعن الدوافع النالفيلم ليكشف لنا ، العاملية السينما

منطق بني ينطوي هذا التماثل  والتشويق، فيها الغموض ابإلاثرة اليت ميتزجالطبيعية وتكشف زيف الربجوازية 
ستفادت السينما من علم النفس ومن مستوايت إأي حد  إىليعكس ل ،احللم والواقع أو التماهي بينهما
فيلم  عن طريق أول ذلكيتجسد ل، مع مستوايت خمتلفة من الواقع هارتباطاخلطاب داخل هذه املنظومة إب

 .1945سنة  النفسي التحليل عامل أساس على قائمسينمائي 

 مانور جرين عيادة نفسانية يف كطبيبة  تعملاليت  كونستانس بيرتسون  قصة عن فيلمال اثأحدتدور 
بلغ املدير سن  بعدما( مبكرا) التقاعد وشك على األخري هذا ،مورشيسون الدكتور بقيادةالنفسي  للطب

 سلوكا اجلديد املدير يظهر تثبيته، ومبجرد .إدوارد أنتوين املوهوب الشاب ابلطبيب ستبدالهإ وجيبالتقاعد 
تخلص من الدكتور املدبر يف الالرأس  أبنه يعتقدو  ،بلونتاينجون  يدعى الذاكرة فاقد شخص هأن يتبني غريبا

 ،جون براون حب يف وقعت اليتو  بيرتسن كونستانس  بينما ،هويته قتمصإ قد كان  الذي احلقيقي إدوارد
 يقوم الذي ،برولوف أليكس الدكتورمعلميه السابقني  أحد إىل فتأخذه هويته، على العثور يف ستساعده

 احلقيقي قاتلعن ال لكشفا من الفيلم هناية يف متكنها سوف واليت ،سره خرتاقإلبغية  أحالمه بتحليل
 نتحاره يف هناية الفيلم.، وينتهي الفيلم إبمورشيسونالدكتور وهو  إدوارد لدكتورل
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 ._ قراءة يف حمتوى الفيلم السينمائي3_2

 .للفيلم السينمائي_ البنية الدراماتورجية 1_3_2

 ما دامت تؤسس هلذا املنظور يف السينما،التجريب والبحث  إىل الفين حمتواهاهتدف الدراماتورجيا يف 
مفهوم مغاير له عرب ربط هذا  أتسيسحنو  الدراميةللكتابة نتقال ابملفهوم التقليدي من خالل اإلتها يف عالق

الدراماتورجيا املوجود بني   ستمرار يف التساؤل حول الرابطمن احلكمة اإل"مما يبدو  ،ابلفيلم السينمائيخري األ
وهو تصور قائم يف  ،"1الدراماتورجيا ليست ضرورة لصنع الفيلم إستخداموالسينما حىت لو ثبت بوضوح أن 

على العالقة اليت تربط بني الدراماتورجيا ابلسينما ه على التجريب الذي يشمل كل العناصر اليت تكون أساس
 .وجه اخلصوص

السينما التجريبية جاءت  أوسينما الطليعة  أفالمالرتكيبة الدرامية يف  إستخدامأن فيه ال شك  مما
وخمتلف  ألفريد هتشكوكال املخرج أعم جاءت ومنه ،املخرجني أفالمعلى نطاق واسع من خالل تركيبة 

يؤسس  ، وهو مايف العملية االبداعية عليها عتمادالدراماتورجيا واإل ملفهومكتأسيس   رواد احلقل التجرييب
العميقة يف التعبري، فيبقى السرد الدرامي أحد الركائز املركزية ختضع لرغبتهم ني يعلى أن موهبتهم كدراماتورج"

ن الكتابة السينمائية تتميز عن الكتابة املسرحية ابلفكر الغين عن التداخالت الداللية أ إبعتبار "2ألعماله
ية اليت تصوغ منها ساسهو يبحث يف جمراه عن الفكرة األف ،ي النص السينمائيأاليت تسري معىن النص 

ما يف أ .فكرة على حال الكتابة يف املسرح فهي بداية التصور واإلدراك اليت يعتمد عليها الفيلم الروائيلا
ن "مفاهيم العقل السينمائي والتفكري السينمائي إف ،ابلنسبة للسينماالدراماتورجية حدود التواصل يف الكتابة 

التصديق، التوحد والتقمص نسانية تتعلق ابلقصد )إهي السبب يف والدة مصطلحات ذات نزعة 
 بداعي بني الشكل واملضمون." وذلك مبا يتميز به الفكر السينمائي اإل3الوجداين،اخل(

                                                           
1 _ Pierre-Jean Foulon, Art Vidéo: Commentaires, Presses universitaires de Namur, Belgique, 

2004,p22. 

2 _ Pierre-Jean Foulon, loc.cit.. 

  . 269، ص 2009،  1_دانييل فرامبتون، الفيلموسويف حنو فلسفة للسينما، تر: أمحد يوسف، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط3 
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أن كتابة  إىلالكاتب تشري "ه، فإن نظرية ذاتكانت الكتابة السينمائية هي عمل أديب مستقل حبد   إذاف
فالفيلم عمل إبداعي من  [...] فيلم سينمائي إىلي للوجود ولتحويلها أساسالنص السينمائي لديها سبب 

ا يقدمه من إسهامات وجتديد يف مل دالة وهامةوظيفة الدراماتورج  هنا تصبح ."1الكاتب وليس من املخرج
 الكاتب أو راع التقليدي بني املؤلفصال حللها وسيلة هامة إعتبار ن هذه الوظيفة ميكن إف ،ملجناح الفي

يدخل  الذيحىت الكاتب املساهم  أواملخرج والكاتب الدرامي )دراماتورج(، "ا أن إعتبار  هذا، املخرجو 
 فيصبح الدراماتورج مسامها ،"2مل يكتبه الذينفسه مدافعا عن النص بعملية التطوير املتقدم للسيناريو سيجد 

 خالصة.بداعية إوبعملية  ومجالية فنية تقدميه برؤية أجلمن  ترمجته من لغة أخرى أو يف تطوير نص أصلي

دىل به كل من أ الذيتشويق، هو الرأي وال ابإلاثرةمشحونة على حنو عميق  هتشكوك أفالمعتربت إ
أحد أعظم  هتشكوك"، زاعمني أن ريك روميرييإو كلود شابرولمنظري سينما املؤلف املخرجان الفرنسيان 

جهودان سدى لو أمكن أن نبني كيف أن  تذهبأبدا لن  [...] يف اتريخ السينما ابلكامل خمرتعي الشكل
الشكل وعلى طريق قسوته وصرامته  هذا أساسعاملا أخالقيا ابلكامل مت إتقانه وإحكامه على 

سينما  ملخرجي ومنوذجمن أعماله يتسيد قصص التشويق املثرية وفناان سينمائيا جدا  هذاجعل ،"3الشديدة
تؤكد على أحقية املخرج يف  سينما املؤلف نإفومبا أن املخرج هو املؤسس احلقيقي ومبدع الفيلم،   املؤلف.

نظرية املؤلف، ابملقابل  إستخدامه، هو التأكيد على فالمالتصرف يف جمرايت الفيلم فيصبح هو املؤلف أل
 ،سينما املؤلفيعترب منظري  إذ .دبه تقليد انتج عن األإبعتبار هم كتاب  فالمكانت توضح أن مؤلفي األ

يقوم عليه الفيلم، نظرا لعمل املخرج  ن املؤلف الفيلم هو املخرج وليس مؤلف الفيلم السيناريست الذيأ
هو املسؤول عن الصور، واملشرف على تصميم الديكورات، والتصوير السينمائي، واملونتاج، "ه إبعتبار 

يعتربون  نالذيوفقا ملنظريها  "4النص أو، يف حاالت كثرية، يعيد كتابة السيناريو أيضاات املمثلني، و أداءو 

                                                           
املؤسسة  -منشورات وزارة الثقافة د.ط، ايد دك الباب،إبداعية يف فهم البنية العاطفية، تر: كاالس، كتابة النص السينمائي اإل  كريستينا_  1

 .22، ص2013 ،دمشق، العامة للسينما
  2_م.ن، ص40-39 .

 .225 ، تر: حممد هامش عبد السالم، م.س، ص-ىل فن تقنية السرد السينمائيإمدخل  -مشاهدة بدقة أفالم_ مارلني فيب، 3
  . 205ص م.ن،_  4
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على املخرج التحكم والسيطرة ف ،املخرج هو صاحب الرؤية الفنية واجلمالية يف الفيلم وليس كاتب السيناريو
 على املعاجلة فيصبح املخرج اجليد مؤلفا للفيلم السينمائي.

ستهالل مشهد اإل ستخدامإب إدواردمنزل الدكتور فيلم عرب الكتابة املشهدية  يفبداعية تكمن العملية اإل
أن يقدم الفكرة الفلسفية للعمل األديب أو  أوأن يوضح  أويوجز  أنيستطيع الكاتب "مشهد التقدمي  أو

املؤلف. وبعبارة أخرى  نشتغل عليه الكاتب أإ الذيشاري متهيدا للثيمة الدرامية بشكلها التجريدي أو اإل
املشهد عبارة عن عملية توضح أو تفسري بشكل غري مباشر للعنوان الرئيسي للعمل، ويف الوقت  هذافإن 

هان الكثري من املؤلفني يف جمال ذاملشهد أ هذافقد شغل  ،"1املوضوع ذلكنفسه عملية جتريد فلسفية ل
 الذي ألفريد هتشكوكلمخرج ل إدواردعيادة الدكتور يف فيلم جليا األمر  هذااألدب واملسرح، يتضح 

 (16 الصورةأنظر ). ويليام شكسبريشاعر وكاتب لل ستهالليف مشاهد اإل جنليزياإلاألدب  جتسيد إىلسعى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2009إحتاد األدابء والكتاب العراقيني يف البصرة، بغداد، _ قاسم علوان، البنية األدبية وحتوالهتا مسرحيا وسينمائيا، د.ط، إصدارات  1

09. 

إعتماد املخرج ألفريد هتشكوك على نصوص  16 الصورةوضح ت
.إدوارديف مستهل فيلم عيادة الدكتور الكاتب اإلجنليزي وليام شكسبري   
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فعال عفوية أوليد  هذاالفيلم و  بعض مشاهدابحلركة السرايلية يف  هتشكوكألفريد تمام املخرج إهجاء 
واخليال والتأكيد على مبدأ الرتابط احلر واالحساس يف امليزنسني، لكن بنسق مغاير حيمل دوافع التجديد 

حيرران نفسيهما  ، هتشكوك وكاتب السيناريو"فإن  ذلك، ومع إدواردمنزل الدكتور والتجريب يف الفيلم 
 :الغموضتتمثل يف  الرواية هذه قبل من أعتمد الذي توضيحيال نموذجأن ال سيما ، والمن أي شيء آخر

 مرضي نموذجال هذاجيعل هتشكوك  .شيطانية طائفة إىل ابنتمائه أوضح الذي إدوارد املزيف الطبيب جنون
 عقدة بسبب الذاكرة فقدان هيو  الرئيسية أعراضهاملتمثلة يف  الشخصية، هذه سلوك حلساب تطبيقه يتم

املرض والتحليل  هذاياته على نوع أساسسيرتكز يف  املوضوع الرئيسي يف الرواية فإن ،احلني ذلكمند . الذنب
 اموضوعميثل األحالم عنصر على الرغم من كون  "1انعقاده ضمن الوظيفة العالجيةسيتم  الذيالنفسي 

وحترره من قيود املنطق، والعقل،  اإلنسانطالق روح إ إىلياته أساسيهدف يف  الذيو  ،الفيلم هذايف  ايأساس
جتاه كرب يف وجود اإلاحللم والالوعي يف الفن احلديث بفضل العامل األ أساسيتشكل لوالنظام، والشكلية، 

 . التحليل النفسييف  فرويدسيغموند وهي نظرايت 

مثاليا هلذا الغرض نظرا لقدرته على خلق حالة درامية مثرية  تشكوكهل إدواردمنزل الدكتور  يعد فيلم
طبيعة  فإن، على الشاشة فحسب هأمام يراه ا على ماإعتماد، وليس يعتقده املشاهد ويتوقعهعلى ما  ءابنا

، التقليدية الدراما مبدأ يستخدمون الذين املخرجني"الدراماتورجيا ابلسينما تتجسد حول فكرة العالقة بني 
 يف أنه القول ميكن بل. عنه ستغناءاإل يف يرغب الذي التعبري أشكال من شكل هو السينمائي الفيلم فإن

 خالل من املنتجة فالماأل إنتاج من كبرية  نسبة فإن ، ختصاروإب. إليه اللجوء ميكن ال احلاالت من كثري
 .إدواردمنزل الدكتور لبناء العمل السينمائي عرب فيلم  أساسك  "2تورجياالدراما تستخدم السينما

 

 

                                                           
1 _ Nancy Berthier, Quand Hitchcock rencontre Dalí : Spellbound (La maison du docteur 

Edwardes, 1945), revue Savoirs et clinique, Édition ERES, N12, Paris, 2010, p116. 
2 _ Pierre-Jean Foulon, Art Vidéo: Commentaires, Op.cit, p22. 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=ERES
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 _ الصراع.1_1_3_2

فعال اليت تعمل على خلق للشخصية الدرامية يف العمل الدرامي دور مهم ملا تقوم به من صياغة األ
وملا كانت الصراعات الدرامية جتري  ،خالص الشخصية يف عمل فينالصراع الدرامي ومـن ثـم تنمـو وتتطور 

ال وجود للصراع الـدرامي مـن دون وجـود الشخصية ف ،يف عقل وواقع الشخصية ابلتأكيد تتشكلضمن حركـة 
ممـا ينمي العمل ويزيد من حركته  ،فعاهلا وحواراهتاأالصراع وتنمية وتطوره عرب  هالدرامية، فهي اليت توج

 .هم عناصـر البناء الدراميأها إعتبار ميكن  ساسالته وعلى هذا األوتفاع

صراع الفض إىل ستدفع البطل  من األحداث اليت ةسلسلتشكيل  إىل لمهييف ف لفريد هتشكوكأسعى 
كارل غوستاف يونغ يف كتاابته. ميكن أن   الغامضة اليت حيللهامن واملقصود هبا قوة التزا"بينه وبني اآلخرين 

 ضرورة إىلنتباه أو األحداث، معىن خاص وأن يلفت اإل فكارالكلمات، أو األ للتكرار العرضي لبعضيكون 
يربز يف العمل الفين سواء كان  صراعومربرات ألي  الدوافع تعطي أسبااب هته "1التصرف أو إحداث تغيري

يتعني ، ألفريد هتشكوكمبدأ الصراع يف الفيلم  ولتبيني بنسبة للشخصية البطلة. أم داخليا اخارجي الصراع
حيث  الصراع الدرامي،ومها على شاكلتني من  هيغللفيلسوف يعتمده ا الذيالتقسيم  إىلستناد اإل علينا

الصحيح، واليت  جتاهصائب ويف اإل عماليعترب  الذيو العامل الداخلي أحد أسباب التصادم الدرامي  يكون
 ا من:إنطالقيتحقق الصراع يف الفيلم ، و مر على حالهال ميكن أن تست

، كما يركز على صراع نفسي داخلي من خالل قرارة الشخصية الرئيسية الذيالعامل الداخلي: وهو _ 1
وصراع النفسي يف التغلب على احلالة اهلستريية اليت مير هبا  إدوارد أنطوينهو احلال بنسبة الشخصية الدكتور 

 ضطرإمما  هويته، قمصت قد كان  الذي احلقيقي إدواردعتقادا منه أنه الرأس املدبر يف التخلص من الدكتور إ
هر عند ظكما   ،بيضضطراب الذي يسببه له احلديث عن عقدة الذنب ورؤية اللون األعالجه من اإل إىل

 على منطق احللممعتمدا ، الطاولةغطية أصابته ابلذعر عندما رأها على أواخلطوط املتوازية اليت  رؤيته الثلج
 يعكس الذي  ،سلفادور دايلمن خالل رسومات الكامل لتقنية الرسم احلامل  ستخداماإل إىليهدف  ذيال

                                                           

  1_ كريستوفر فوغلر، دليل السيناريست، تر: زايد خاشوق، د.ط، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، 2012، ص123 .
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 .Psychoanalysisالتحليل النفسي يف  سيغموند فرويده بنظرايت إرتباطوهم احلقيقة يف الفيلم و 

نسانية وال شخصية يف جوهرها إال  إبعتبارها الشخصية يتمثل يف القوى اليت تواجههاالعامل اخلارجي: _ 2
إجياد القاتل احلقيقي للدكتور  إىلجليا يف سعي الشخصية بيرتسن  ذلك، يتمثل اإلنسانبرغم من صنع 

  .تقرر مساعدته لتذكر حقيقة شخصيته وتربئته من شبهة قتلف، مر يف هناية الفيلمتضح األإبعدما  إدوارد

على أهنا خصوم فقط، لكنها متثل  هتشكوك عندالشخصيات املعارضة  تفهمال من هذا املنطلق، 
 أجلمن قابلية  أكثرو وضوحا واملعىن  أكثرهي جتعل القضية اليت تعاجلها القصة ف ،معارضة فكارأحد األ

ولكن توجد  وقد توجد تشاهبات بينها ،الشخصيات يف خصاهلا وقيمها املتعارضةتنكشف ل ،ستعاهباإ
كما هو احلال بني القاتل احلقيقي   ،ات حتدد طبيعة الصراع احلقيقيةاإلختالف ، وهذهأيضاختالفات جوهرية إ

وضع املعاجلة ف .مع الشخصيات األخرى يف الفيلم تهشيوس وطبيعة العالقالدكتور موري إدواردللدكتور 
ية مفهوم وحدود الصراع الذي متر به الشخص إلعتبارللشخصية الدرامية يؤخذ بعني ا السينمائيةية اإلخراج
إذ بدون هذا الصراع  ،"مع غريه وصراعهسه مع نف اإلنسانصراع " هنا يتجلى يف صراع اإلرادات، يف الفيلم
ابلصراع أن ينشأ  احلس يمكن هلذاف. من التفاعل منفصال عن احلدث ويراقب فقط بدال املشاهديصبح 

يف صلب  يتمركز الصراعأن جيعل  ، مما يتعني على املخرج واحمليطبني الشخصيات، أو بني الشخصيات 
 .عملية مسرحة قصة

 _ الشخصيات.2_1_3_2

حل األخري عن طريق  إىلمن خالل الشخصية الرئيسية يف حماولة الوصول  قصة الفيلمتتسلسل أحداث 
يعرقل يف  أوالنوع من الشخصيات إما أن يساعد  هذاالشخصية املرسومة جيدا من طرف السيناريست، و 

 ويتماشى ضد الشخصية البطلة، هذا الصراع هو منبع القصة الدرامية حيث يستمر أومع صراع عنيف 
 العقدة يف هناية الفيلم. أوحىت الذروة 

                                                           

 _ voir : film d’Alfred Hitchcock , La Maison du docteur Edwardes, séquence N° 2, 

(10 :00/12 :04). 
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 إىلقد وصل "فسه ناث فيلمه، ليجد أحدهناء إيستعمل كاتب السيناريو خمتلف العناصر اخلارجية يف 
عنصر من عناصر خراج العمل الدرامي  إىلوال جيد وسيلة ينهي هبا تلك األحداث، فيلجأ  األحداث، ذروة

ستعمل إحيث  ،لفريد هتشكوكأ لممن في 82يف املشهد  يتجسد ذلكخري مثال على  ."1لرييح نفسه
يكون السيناريست قد  ذلكاحلدث حىت النهاية، وب ستمراريةالشخصية وإل ظروفاملسدس كوسيلة لتبيان 

 .اث وتصاعدهاحداء التفكري يف هناية منطقية انبعة من تسلسل األنع وفر على نفسه

ي مكامن الفعل والشخصية وطبيعة أكل املعاين اليت ختدم السيناريو،   ألفريد هتشكوكلقد جسد 
فهو يعد  والشخصيةفي التأثري الدرامي على الفعل ضن كل سيناريو يأ إبعتبارتوظيفهما داخل الفيلم، 

يعتقد أن احلدث هو الشخصية، ويف الفيلم احلدث  أرسطو"كان   ذا، هلكتابة السينمائيةيا يف الأساسمفهوما 
يطرح ففمن خالل الفيلم،  ."2أرواح الشخصيات إىلوميكنك دراسة الوجوه للوصول  والشخصية بصراين،

 .حيدث، وما هي الشخصية اليت وقع عليها احلدث ؟ ماذامفاده: السؤال 

الرأس  أنه، ضنا منه إدواردالدكتور قمص شخصية ت الذيو  الذاكرة، فاقد شخص أنه اجلديد املدير يظهر
يف التعبري عن  لفريد هتشكوكأليه إسعى  الذيهو الشكل ، احلقيقي إدوارداملدبر يف التخلص من الدكتور 

الدراما هي الفعل  نأ إبعتبارن الرتكيز على شخصيات الفيلم وحتركاهتا وحتوالهتا أالفكرة دراميا، مما يعين 
 نوعني خمتلفني: على يتجسد الفيلميف  فعل الشخصيةن أ ذلك، ذاهتاحبد 

 ، مبعىن أنالشخصيةتقمص شخصية الدكتور احلقيقي يف بنيته الفيزيونومية ومببادئه _ الفعل اجلسدي: 1
 لفريدأل 1945 إدواردففي منزل الدكتور  [].. اليت تعتمد على املشاكل النفسية هي من املؤلف فالماأل"

 ."3هتشكوك يعترب فاقد الذاكرة قاتال

                                                           

  1_ عادل النادي، مدخل إىل فن كتابة الدراما، م.س، ص131 .
 _ voir: film d’Alfred Hitchcock , La Maison du docteur Edwardes, séquence N° 28, 

(1:34:25/1:45:14). 

  2_ برانرد ف. ديك، تشريح األفالم، تر: حممد منري األصبحي، م.س، ص38 .
3 _ Gérard Pernon, Histoire du cinéma, Edition Jean-Paul Gisserot, Paris, 2001, p48. 
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الشخصيات والتحليلها( يعيشون يف )"أن  إبعتباراملمثل عن طريق  ذلكيتجسد نفعايل: _ الفعل اإل2
 فإناملمثلني، وبتايل  عن طريفبدقة بطال الفيلم يتم جتسيدهم أهو أن : أبلوان قوية. والفخ واضح دوافع
حاسيس وردود أما حتس به كل شخصية داخل السيناريو ومن  ذلكو  "1يعرب عن وجود األوهام ذلكفهم 

 أفعال خمتلفة.

حبسب  األخري يتجسد هذا، و اهل قرينا إدواردمن شخصية الدكتور أنتوين  هتشكوك ألفريدجيعل 
بــ  هتشكوك ألفريد، وهو ما يسميه يساعد البطل أو أن يقضي عليه طبيعته اإلجيابية أو السلبية أن

رغبة عارمة يف التحول. يف بعض احلاالت، قد يدفع التعاون مع  رمزو "يف الفيلم  الشخصية املتحولة 
من الطاقات املكبوتة  ختلصها إىلالتصرف بشكل خمتلف مع اجلنس اآلخر أو  إىلمتحولة البطل   شخصية

النموذج البدئي للشخصية املتحولة كل إسقاطات  . يتضمنإظهاراليت ساعد هذا النموذج البدئي على 
، وعليه ."2يةاإلنساناجلاهزة اليت لدينا عن احلياة اجلنسية والعالقات  فكاراأل تناقضاتنا، تلك الصور وتلك

ابلرتكيز على ثالث شخصيات الفيلم،  قصة إاثرة الشك والتشويق يف بغرض الشخصية املتحولة جسدت
 شخصية جون براون، إىلمرورا  إدواردالدكتور أنتوين  إىلشخصية جون ابلونتاين جوهرية يف الفيلم بدءا من 

عترب تو ، عدة أشكاال ةيتحول تلقائيا متخذف  protéiformeةالصفة متعدد تتخذتلك الشخصيات 
من الوظائف  اكبري   اعدد رتدي فهي ،مرونة كثردئية األبأحد النماذج امل جلون ابلونتاين الشخصية املتحولة

الشخصية وصف  أجلمن  من الفيلم،ذات فائدة كبرية يف مواقف أخرى  أيضاتكون قصة الفيلم، بينما يف 
 .هتشكوك ألفريدية عند اإلخراجلرؤية بنسبة ل قصةحتياجات الإ يتطور مظهرها وسلوكها حسب اليت

                                                           
1  _ Murielle Gagnebin, Léonard Alonso, Cinéma et inconscient, Edition Champ Vallon, Paris, 

2001, P10. 

  . 82-81م.س، ص ايد دك الباب،إبداعية يف فهم البنية العاطفية، تر: كاالس، كتابة النص السينمائي اإل  كريستينا_ 2 

 اخصم البطل نحمبعىن موظيفة الظل الدرامية ه على إعتماديف فليمه وهو  هتشكوك ألفريدعتمد عليها إ_ من بني الوظائف الدرامية اليت 
 تخلق الظالل الصراعات وهتدد حياة البطل، متيحة له هبذا الشكلنفصام الشخصية، لإاخلصم يتمثل يف تعدد الشخصيات و  هذابه،  يليق

 إظهار أفضل ما عنده. 
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تلعبه السينما يف أتصيل  الذييربز الدور اهلام  هتشكوكالنوع من الشخصية يف فيلم  هذالعل جتسيد 
طوار أبني السينما والتحليل النفسي الفرويدي يف كل  متكاملة حواريةما يعكس  هذاجوانب علمية خمتلفة، 

على عنصر  عتمادعلى حتمية اإلالنفسي يشخص التحليل  إدوارد أنطوينفمن خالل شخصية الفيلم، 
 إىلمن أانهم القدمي للدخول  التخلص إىلضطر األبطال إكما "، وتوليد األان جديدة يف عامل جديد "أان"

تالؤما  أكثرأظهروها خالل الرحلة وينِشئون شخصية أخرى  العامل الفائق، يتخلون اآلن عن الشخصية اليت
س املتعلمة ابلدرو  عتيادي، شخصية ينبغي أن تعكس أفضل جوانب الشخصية القدمية مغتنيةاإل مع العامل

حتقيقها  إىلساليب اليت قد توصف ابلتجربة العلمية اليت سعى وهي إحدى األ "1هاخالل مسرية الطريق كل
اخلربة الفرويدية يف جمال علم  إىلستناد ابإلبنسبة لشخصية جون ابلونتاين  "األان"يف البحث عن  هتشكوك

منو واملتمثلة يف  احلقل السينمائي حماوالت جادة من خالل نظرايته اليت مست فرويد لتكون لدى .النفس
ن الشخصية الدرامية تنمو من خالل أ عتربتإو  ،جتماعي الديناميكيالشخصية وبنائها السيكولوجي واإل

 على العموم.جتماعية خالل سنوات الطفولة املبكرة الصراعات السيكولوجية واإل

 يا لتنشئة الفكرةأساس ءاشكل مبدت هتشكوك ألفريد فيلم يفك عدد من املفارقات لكيف ال وأن هنا  
 أخذانها إذا لكن بيرتسن، تفعل كما  ،إدوارد مبوت مرتبط أنه على ونتاينابل حلم فهم ميكن"لديه  الفرويدية

كان ابلونتاين   .أطفاال كانوا  عندما ابلونتاين شقيق مبوت جدا امرتبط يكون أن جديدة، ميكن زاوية من
ي، ساس، يستبدل يف العنصر األإدواردأن جيسد ما يسمى بفكرة النزوح. العنصر الثانوي، وفاة  إبمكانه

متشاهبني  ثننياإلألن كال  إدواردوفاة كشفت له عن طفولته   ذاملكبوتة من الذكرايتإن وفتاة أخيه يف عقله، 

ة انجت هي مفارقات ،"2السقوط إىليؤدي به  الذينزالق على منحدر أبيض و ، وهي فكرة اإلالفكرة هذهيف 

                                                           

  1_ كريستينا  كاالس، كتابة النص السينمائي االبداعية يف فهم البنية العاطفية، تر: إايد دك الباب، م.س، ص234 .

2 _ Analyse du rêve de ballentine - la maison du docteur edwardes - alfred hitchcock, Date Publié 

le: 7 juin 2010, Date consultation le: 13 aout 2018, voit le site : www.etudier.com. 
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 هذاطبيب نفساين وإمرة واقعة يف احلب، كل هو رجل و عن صراعات متعددة بني الشخصيات، فاملريض 
 .احلدثعمال جمسدا لواقعية  حتكامها بوصفهاإ إىلالطب النفسي  يسعى 

معين بوجه خاص "ال يبدوا  إدواردمنزل الدكتور من خالل فيلم  هتشكوك ألفريد، أن فحوى القول
اث يف حياة حدبتوخي الدقة يف العديد من مستوايت الواقع، سواء معايري التشخيص النفساين، أو األ

املعلن هو  هتشكوكألن مسات الواقعية يف الفيلم تتمحور حول هدف  "1مصادر اإلهلام الواقعية للفيلم
ضطراابت رفع احلدة الدراماتيكية لإل إىل فالمالنوعية من األ هذهومن مث تنطوي اللعب على اجلمهور، 

 الفيلم.يف واقعية ال حتقيق إىلالنفسية اليت تعتمد 

 . docteur EdwardesLa Maison du إدوارد_ دراسة يف ديكور فيلم منزل الدكتور 4_2

 املمثل.حركة _ دراسة  1_4_2

 مهيةإسهاما ابلغ األ جانب العناصر احمليطة به واملشكلة للديكور السينمائي إىل هم كل من املمثل ساي
تشكل كل منهما أبعاد أكرب  هتشكوك ألفريدفنجاح املمثل وأداءه وبناء شخصية يف فيلم يف جناح الفيلم، 

جتماعية معروفة بسبب إأن تعرب عن شرائح  هتشكوكواليت قصد منها  ،من أبعادها كشخصيات فردية
 التحليل النفسي إىلا من ضرورة اللجوء إنطالقوهو طبيعة تشخيص احلالة النفسية للفرد  ،موضوع الفيلم

Psychoanalysis .عن طريق السينما 

مشاهد  جل يفاألداء واقعيا  يبدول ،رتيابإلاب هأداء املمثليحساس إبشحن  هتشكوك ألفريدعمد 
، وهو السياق يف هذا البحثظر لعل مثاال عن توجيه فكرة املخرج لصاحل األداء قد يوضح وجهة ن ،الفيلم

عرتاف فرصة لإل هومنح شخصيات اجلو الرومانتيكي يف الفيلمسرتاتيجية املمثل/الشخصية لتكثيف إ إستخدام
. ويف كلتا احلالتني تعمل عن طريق التحليل النفسي الفرويدي أبسلوب عالجي ذنوهباوالكشف عن  برغباهتا

                                                           
 _ voir: film d’Alfred Hitchcock , La Maison du docteur Edwardes, séquence N° 27, 

(1:28:27/1:31:04). 

  .62، ص2015، مؤسسة هندواوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 1_ سكيب داين يونج، السينما وعلم النفس، تر: سامح مسري فرج، ط 1
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قصة  إىلاحلقيقي  إدواردالبحث عن قاتل الدكتور السرد من جمرد  على توسعاملستعملة سرتاتيجية هذه اإل
 وجون ابلونتاين. كونستانس بيرتسنبني  حب 

ومتنت املعىن " واألسلوب ابلتأثري عليها يقاعإلطبيعة ا هتشكوكبنسبة  للمثل التجربة احلركية تتيحكما 
فإنه ليس يف حاجة على  يف شعور وال شعور املمثل. عندما يتحرك املمثل وسط ديكور التصوير، الداخلي

بينما  "1الشخصية، ولكن عليه ببساطة أن يقوم ابألفعال التفكري والتحليل حول ما تفعله إىلاإلطالق 
يف  هتشكوكاملمثل عن  أداءتميز يوعليه،  .املخرج تنسيق الشعور بفكرة أجلاألداء من  مهيأة تكون

 ذلكية مستعينا يف اإلخراج فكارفصاح عن مكامن األجنده وضع اجلسم يف اإل إذتقليص احلركة اجلسمانية، 
 ا على الشكل التايل:من حنصيهأميكن  اإلخراجني يف خمتلف أبسلوبني

الذي ميُِكن املمثل من تقدمي  سلوبوهو األمسرح القسوة يف  وتر آ أنطوننيه على تعاليم إعتماد_ 
 إىللية ايل التعبري اجلسدي املوحي و ، فهي تعطي األاألداءمثل واألفضل اليت تتطلبها قسوة الشكل األ

 ويثري محاسه املمثل فيحرر ،الطبيعة امليتافيزيقية حىت يتمكن املتفرج من رؤية متثيال وتشخيصا كامال للحياة
وجود تشكيل يتمثل يف ديكور مرسوم حيمل عدد من  22املشهد عن طريق طبيعة األداء، حيث نقرأ يف 

كأهنا أشباح وكوابيس يف اهلوية على طاولة لعب الورق  و مع وجود عدد من املمثلني غري مكشاألعني الفردية 
منهجا مكتمال أضحت  رتوآ أنطوننيعند  لواقعية السحريةفاتطارد جون ابلونتيان أثناء تشخيص أحامله، 

، هو التوجه وعالقته ببحركة املمثلطابع التشويه يف املنظور اخلاص ابلديكور  إستخدامية و اإلخراجيف العملية 
صورة الفيلم يعطي فالذي حيافظ على التفاصيل الواقعية بدقة شديدة، ثه املذهب السراييل أحدالذي 

 الالوعي اجلماعي املتمثلة يفالقسوة  على خصوصيات ليعرب والغري منتظم الشكل الالعقالين السينمائي
عن أداء املخرج  هتشكوكعند التمثيلي األداء  أسلوبوال خيتلف  .(07)أنظر املشهد وأداء القسوة  للممثل

 لويس بونويلفهي كما يعرب عنها  وااللتواءات ،الصراخو  ،احلركةعلى ؤكد لي ،يةاإلخراجورؤيته  لويس بونويل

                                                           
  . 67، ص2001، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، 1_ ماري إلني أوبراين، التمثيل السينمائي، تر: رايض عصمت، ط1
 ننسى أن مسرح القسوة من خالل قسوة األداء، كان له أثر كبري يف أعمال أرتو السينمائية بوصفه خمرجا وممثال يف السينما أو كما _ دون أن

  لسينما املمسرحة أو األفالم اليت تتبع الصيغ املسرحية يف العرض والتمثيل.يسميها البعض اب
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ه اجلمايل أسلوبالرمحة خترج عن إطار  كانـت  وإذا التشاؤم، من قدر صحوة وليس فيها أي هي" :يف قوله
 ."1فذلك ألهنا تغمر كل شيء

كما جنده   املمثل أداءواقعية ل هجتسيد فيتمثل يف، هتشكوكحتقيقه  إىلعمد  الذيالثاين  سلوبأما األ_
 عتمادواإل جون رونواركز على طبيعة التمثيل لدى تير من الفيلم، فهو  04و 03و 02متمثال يف املشهد 

ه ضمن الفضاء املخصص للتمثيل، أداءو مماثل يسهل عمل املمثل  أسلوبأضحت اليت  على الواقعية الشعرية
 شارات واإلمياءات الالزمة إال يف النهايةيضيف اإل أالعليه "قوله: يف  رونوارعليها  يؤكدوهي الطريقة اليت 

 أويسمح لنفسه بتحريك منفضة سجائر،  أنيكون على البينة كاملة من معىن املشهد، قبل  أنو  []..
املشكلة للديكور غرض تفعيل دينامية املمثل وابقي عناصر هذا ب ،"2شعال سجارةإ أومساك بقلم، اإل

خالل يقدمه للمتفرج بل من  حد كبري، ليس من خالل االيهام الذي إىليساهم يف ذلك  الذيالسينمائي 
 الديكور.فن مكمالت  أحده إبعتبار ميارسه على املمثل  أنميكن  التأثري الذي

لتقنية  هإستخداميف فيلمه،  هتشكوك ألفريدتوظيفها  إىلات التقنية اليت سعى ستخداممن بني اإلأما 
من على صعيد  ذلك، ليتحقق املواطن كنييف فيلمه  رسون ويلزأو كتشفها إوهي التقنية اليت  عمق اجملال

مق اجملال وبناء اللقطة كمشهد تكون فيه الصورة ع إستخدامالقائمة على  اإلخراجطريقة "اللغة السينمائية 
حركة املمثلني يف الفيلم وتكوين املشهد ال يكتفي ابلصورة  أنمهمة يف املقدمة مثلما يف خلفية املشهد، أي 

توجد عناصر ال  هتشكوك يف الفيلم Focus كسالفو تقنية فمن خالل  "3املستطحة، بل يوحي ابلعمق
 (17 الصورةأنظر ) واضح. تبقى يف حقل غريومنه  ،هتشكوك املخرجمن خالل رؤية  مياتبدو مهمة درا

 

 

                                                           
 .30ص م.س،_  أندري ابزان، سينما القسوة، تر: مروان حداد،  1
  . 80-79_ عبد القادر التلمساين، فنون السينما، م.س، ص 2
  . 23_ حممود الزواوي، روائع السينما، م.س، ص 3
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 إظهاروالتواصل يف الزمان واملكان، بينما تتجلى ميزاهتا يف  ستمراريةاإل Focus الفوكس تعطي التقنية
مناظر  عربندماج يف الديكور مما يعطي للشخصية اإل، لشكل الديكور املستعمل واألماميةالعناصر اخللفية 

 ذلككما جند   ،تعزيز قيمة الدراما السيكولوجية إىلة تستغرق زمنا معينا ويؤدي ثبات الكامريا فيها تاثب
من خالل ديكورات  سيلفادور دايلحركة املمثل بديكورات  إرتباطواضحا وجليا يف بعض املشاهد احللم و 

 الكشف عن مناحي وتفاصيل الديكور املرسوم، بعاد تشكيلية سرايلية يكون فيها املمثل طرفا يفأ ذاتاحللم 
للديكور، ممتدة بني  اإلضاءة اليت نرى فيها تفاصيل جيدةdeep focus  لقطة العمق البصري" لتبقى

أكرب للممثل. إهنا تؤمن له احتكاكا أشد ابلديكور  للخلفية، متنح حرية مقدمة الصورة وأبعد حد
 العالقات، وتزيد املالمح البيئية للصورة. ميكن للممثل أن يتفاعل معمدى  ، كما أهنا توسعاألكسسوارو 

مما  ،"1مرحية ومثرية للتحدي وهي عالقة جيدها املمثل املسرحي –واجلدران  األكسسوارواقعية األاثث و 
أن عليه  يتطلبأداء املمثل وحركته، مما على جتسيد البعد الفين واجلمايل يف تشكيل واقعية املخرج يؤكد 

إضافة  املالبس واملاكياج،ا و ومع الشخصيات األخرى أيض األكسسوارو  جيعل تفاعالته مادية مع ديكور

                                                           

  1_ ماري إلني أوبراين، التمثيل السينمائي، تر: رايض عصمت، م.س، ص106 .

يف  اإلشارة والتعبري ديدحت بغرض يستخدم هتشكوك تقنية الفوكس 17يف الشكل 
 .يف حميط حمدود للممثلهي لقطة لقطة كبرية لوجه املمثل ابلونتاين و 
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ية عند اإلخراجعرب الرؤية  املادية للشخصية قوام املمثل وتناسقه، عناصر تساعد املمثل على رسم احلدود إىل
 . هتشكوك ألفريد

 .األكسسوار_ الديكور و 2_4_2

 إستمراريةيضمن وجوده  الذياملتحرك يف الديكور املسرحي و  زءهو اجل األكسسوارمن املسلم به أن 
يت تسهل لعن خمتلف التفاصيل ا لنا كشفتية، اليت من خالل اإلخراجاحلدث حسب متطلبات الرؤية  يف

 عن الفيلم وموضوعه وعن رؤية املخرج على اخلصوص. مهيةيف غاية األلنا تلقي معلومات 

للكشف عن  مهندس الديكورالطرق والوسائل اليت يستعملها  ية إحدىاألكسسوار  اتتكون الوحد
جون ابلونتاين لشفرة ، فطريقة محل الظاهرهدفه  أوبه صاحب الدور  الفعل الذي يقوم أو العملطبيعة 
، الفيلميؤكد وظيفتها الداللية يف  ،يف كشف احلقيقة ستعمالهإو الدكتور مورشيسون للمسدس محل و  ،احلالقة
كالكتاب   :الديكورجوانب من ألحد امللحقات املساعدة اليت تكشف عن بعض تفاصيل بعض  إىلإضافة 

شوكة الطعام يف والسكني و  11يف املشهد  رضعلى األامللقاة والربقية  06يف املشهد  حتمله بيرتسن الذي
يف تشخيص فن وعن طبيعة دورها  وسلوكها على الشخصية اللةال تقل أمهيتها يف الدفهي ، 02املشهد 
 مبثابة حبث يف احلقيقة والواقع. هيو  بعاد واقعية من خالل التوظيفأ ذاتها قطع ديكورية إبعتبار  الديكور

 (20و 19و 18 الصورةأنظر )
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ية األكسسوار يعد الكتاب من الوحدات  18الصورة يف 
 .املمثل يف تربير احلدث إليهااليت يستند 

 

رض على األملقاة وضح لنا الربقية وهي ت 19 الصورة
بفعل  لتصبح احد قطع الديكورية املستعملة يف الفيلم

 .املمثل

: تعد شوكة الطعام والسكني من امللحقات اليت تشخص احلالة النفسية 20الصورة 
تؤثران يف سلوكه ويف حالته للشخصية البطلة كما هو احلالة لشخصية ابلونتاين، ومها وسيلتان 

 . 02النفسية كما هو مبني يف املشهد 
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 ، بغرضإدواردمنزل الدكتور ات يف فيلم األكسسوار من  بتوظيف تلة هتشكوكقام يف هذا الصدد، 
وتفاعلها مع ابقي  الكشف عن مدلول كل عنصر من عناصر القطع الديكورية يف الفيلم عن طريق جتانسها

طوار الفيلم كونه يشخص حلالة أتسم ابلواقعية يف إ الذيوموضوع الفيلم من انحية املضمون  العناصر الفنية،
 مبادئ التحليل النفسي الفرويدي كأحد إىلاللجوء  ذلكمما يوضح  ،تطال الفرد طيلة حياته اليوميةنفسية 

جعل مما  للفن السينمائي.يف التشخيص العلمي وتسخريه خدمة  هتشكوك إليهااحللول اليت يعتمد 
 ،(22و 21 الصورة)أنظر  شفرة احلاللة ومسدس مورشيسونداللة تمام املشاهد مركزا على مضمون إه هتشكوك

تشكيلتني خمتلفتني من املدارس الفنية واألخذ بزمام املدرسة الواقعية قد مزج بني  هتشكوكيكون  ذلكوب
 :عن طريق هذا، يف فيلمهوالتعبريية 

يف جمال مساعي البحث العلمي  إىله الولوج أساسجتماعيا هادفا إاقعي لتناوله موضوعا الو اجلانب  إبراز_ 
  .يةتشكوكاهله ابلسينما إرتباطو الطب النفسي 

طريق مبدأ عن  اإليهام واخليال بتحقيق لشفرة احلالقةكتوظيفه   يف تشكيالته الفنية اجلانب التعبريي إبراز_ 
غري حالم أليغوص جون ابلونتاين يف  ،سلفادور دايلعند طابع سراييل  ذاتحالم وديكورات املشوهة األ

  متناهية.

 

 

 

 

 

وجود مسدس بني يدي مورشيسون بوصفه  21 الصورةوضح ت  
 .حداث مؤسسا يف تبيان مالمح القاتل احلقيقي للدكتور إدوارد

قيمة تعبريية لشفرة احلالقة اليت  وجود 25الصورة يتضح من 
يف  األكسسوارالدور التعبريي لعنصر ليتجلى حيملها ابلونتاين، 

 منطق االحالم والالوعي للشخصية البطلة.
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ونوع الدور الذي  ضمن سياق الفيلمية عندما تدخل األكسسوار هذه الوحدات  أمهيةتتحدد  ،ن هنام
لعناصر تتوازن القوة التصويرية و  فتصبح هلا قوة دينامكية الفعل ،بني عناصر املشكلة للديكور السينمائي تلعبه

 أمهيةدور هام يف حتديد نوعية و  والسياق الذي تدخلهتها ، يكون لوظيفاملستعملة يف الفيلم كسسواراتلأل
فين للفيلم المايل و اجلهي اليت تعطي للعرض بعده  يةاألكسسوار وتبقى هذه الوحدات  ،الدور الذي تلعبه

 السينمائي.

 .زايء_ دراسة األ3_4_2

ا متثل شفرة تستخدم يف إرسال هنوذلك أل اإلضاءةو  لعنصري الديكور ا جزء مكملهنأب زايءاأل توصف
تتحكم ، السينمائي للديكورمتدادا تشكيليا متحركا إوهي تعترب  املتفرجني، إىلواملفاهيم  فكارجمموعة من األ

وظيفة مجالية يف تشكيل الصورة  زايءوتؤثر يف سلوكه العام بصورة مباشرة، ولأل يف حركة املمثـل ويف تعبرياتـه
تقوم بدور املؤشر الشامل اليت األهداف الواضحة  خمتلفيف حتقيق ملسامهتها  ذلكو ، للفيلم النهائية العامـة

 .جتماعية، ومكانتها اإلجنسيتها وجنسهاعمر الشخصية  يوضح الـذي

بعادا الزمكانية مشرتكة من حيث فرتة اللباس ونوعه أ إدواردمنزل الدكتور يف فيلم  زايءحتمل األ
خاص  سلوبمن جهة األ إليهاعنصرا فنيا منعزال، وينبغي النظر "يف الفيلم  زايءفال تكون األنتمائه، إو 

عماق خمتلفة الديكورات لكي ختلع على أتنقص من أتثريه. وهي تربز من  أون تزيد أمكاهنا إيف  لإلخراج
ثناء مشاهد خمتلفة من الفيلم، أتبعا هليئة الشخصية وتعبريها  هذا "1ومواقفها وقيمتها حركات الشخصيات

ر )أنظ يف الفيلم.فكان توظيفه يف بعض املشاهد يوحي عن احلالة النفسية اليت تعيشها الشخصية ابلونتاين 

 (21 الصورة

 

 

                                                           

  1_ مارسيل مارتن، اللغة السينمائية والكتابة ابلصورة، تر: فريد املزاوي، م.س، ص61 .



هلارولد بينرت إخراج ديدي النج   Le gardien تطبيقات فن الديكور بني مسرحية احلارسالفصل الثالث: 
Didier Lang  إدوارد منزل الدكتور وبني فيلمLa Maison du docteur Edwardes  ألفريدللمخرج 

 -دراسة مقارنة-هتشكوك 
 

333 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 هذهن تنحصر يف أواليت ميكن دورا رئيسيا يف عملية اإليهام الفين  هتشكوكيف فيلم  زايءاألتلعب 

 ، أمهها:التالية النقاط

 عيادة جرين مانور للطب النفسيطواره يف أدور ت الذيللحدث  اإلحالة على املكان واملوقع اجلغرايف_ 
 ويف بعض املشاهد اليت ترتكز على مشاهد داخلية من الغرفة والعيادة.

ثناء أاحلالة اهلستريية اليت مير هبا ابلونتاين ابلكشف عن  هذاو  اإلحالة على اتريخ وزمن وقوع األحداث_ 
 ابلونتاين.كونستانس بيرتسون وجون عجاب القائم بني  ىل اإلو من الوهلة األ زايءتوضح األوفتاة أخيه، كما 

ابلونتيان هو شاب يف ريعان شبابه من فجون  ،جتماعيةالطبقة اإلو  عمر الشخصية وجنسها إىلاإلحالة _ 
تعكس طبية  زايءألرتدائها إالطبيعة الفيزيونومية لبيرتسون اليت تدل على سنها مع  إىل إضافة ،طبقة راقية

 البعد اجلمايل هلا.
 

النوع من  لنا هذا ومنه يبني السينمائي،لزي هتشكوك لكيفية توظيف   21 متثل الصورة
تتكون عموما من أشخاص يعتربوا هم الطبقة اليت  يف بريطانيا األرستقراطية الطبقة زايءاأل
 .جتماعي لذلك اجملتمعاإل جتماعية اليت يف قمة النظاماإل
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طابعا تقليداي ومرتتبا عن الطبقة الثقافية الربجوازية يف بريطانيا اليت  هتشكوكيف فيلم  زايءاأل تتخذ ،وعليه
يا من عناصر املكونة أساسها عنصرا إبعتبار  (22 الصورة)أنظر  بعاد فلسفيةأحتمل سياقات مجاليات ذات 

مبدأ تكامليا يف تشخيص حلالة الشخصية ويف مكانتها  زايءيف واقعية األ هتشكوكلريى للديكور السينمائي، 
وواقعيته الشعرية يف توصيف كل عنصر  جون رونواراملخرج وتعاليم مبادئ  ذلكيف  حامال أدائها، أسلوبو 

اليت تدور وقائعها يف العصور التارخيية  زايءوهو ما يتطلب البحث ودراسة يف فن األعلى طبيعته الواقعية، 
 .مظهرها وشكلهاواحلفاظ على 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
متازت إاليت حتقيق ما يسمى بنظام املوضة  إىلقد عمد  هتشكوكيتبني لنا أن املخرج  ،من هنا 

تعين القبول واملوافقة "املوضة فالرتكيز على  ،ابلدقة والتفاصيل التشخيصية حلقبة من حقب التاريخ القدمي
ا أساس و املكانة والسلطة، وهي ترتبطذستعمال ملبس معني يف وقت معني حمدد من بعض الفئات إل

و ذالسلوك  ذا، وهي هلتصال وثيق ابلتاريخ وابلنواحي اجلغرافية والفنون ومكانة العلمإابلناحية العملية، وهلا 

على  ابرزة عالمة كونستانس بيرتسونلدى  لكالسيكية ا زايء: تعترب األ22الصورة 
النوع من  هذايف السينما، مما يعطي  النمط الكالسيكي عدت هيف األرستقراطية واألانقة،

 االحداث. على والشاعرية الشخوص على مجالية إضفاء زايءاأل
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كبريا يف طرح الكثري من الدالالت والرموز، للكشف عن احلالة النفسية   تلعب دورافهي  ،"1مجاعي إرتباط
 ذلك.  إىلوما  رااب أو هدوء أو قلقاضطإيعيش  للممثل، إن كان

مام جراين الزمن أ التوافقوقدرة على  ،مذاقا للفيلم وقيمته هتشكوك ألفريد يف سينما زايءاألأعطت 
 أتخذجنازا بصراي عرب تقنيات متجددة إفهي تعد ن تفقد مساهتا كفن بصري ابألساس، أدون  واألحداث

ضفاء مفردات إملخرج يف الذي يلعبه ادور اهلام  إىلويرجع الفضل  ،عنصرا الفتا يف صناعة الفيلم زايءفيها األ
هم العناصر الفنية أو  حركة املمثلالكامريا و  تقنية التأثري الدرامي على الشخصيات والزمان واملكان، تؤدي فيه

منزل عرب فيلم  زايءاألمجالية من خالل متحركة تبهر املتلقي و ن نتيجة مشهدية بصرية يتكو  إىل احمليطة به
 .حتقيق ملبدأ الواقعية من خالل التوظيف ايف طياهت تمحل يتالو  ،إدواردالدكتور 

 _ دراسة املاكياج.4_4_2

آبلية املمثل  ه متمثالرتباطإ أييتكياج عن بقية العناصر الفنية يف الفيلم السينمائي، حيث ا امل تقنيةتميز ت
ساعد بشكل و يفهالوجه املراد تزيينه،  ذلكقسمات حيويته وقدرته من  خذأيو ،همالمح الوجمن خالل 

وثيقا بنوع لباس املمثل. على العموم "ا إرتباطرتبط بينما ي كثر على تدعيم مزاج الشخصية يف الفيلم.أ أو

البعد الظاهري  كل من  بني جيمعاملمثل أن  علىإال أن  ."2الذي يزيد سحرهم املاكياجيفضل النجوم 
اليت خيلقها يف  تقمص صفات وأحاسيس الشخصية اجلسماين من سلوك وهيئة، وبني البعد النفساين يف

مظهر الوجه من يبدأ أبن اإلبداع يف السينما احلقيقي إميانه و ، تعبريه اخلارجي ميكنه ترمجتها يف مما نفسه،
 فوتوغرافية صورة بتقدمي لد الشخصية يسمحج على املطبق منتج جتميلي"بوصفه  ،املاكياج تقنيةل ضبف

 ميكن وماكياج .اإلخراجو  زايءواأل والديكورات واإلضاءة املستخدم الفيلم عتباراإل بعني األخذ مع مرضية،
  ةحركة الكامريا ليعطي أكرب تركيز وقوة ممكن إىلويلجأ دائما  هفإنه يستخدم ،"3راقيا أو طبيعيا يكون أن

                                                           

  1_ عليه أمحد عابدين، دراسات يف سيكولوجية املالبس، م.س، ص195 .
 .404_لوي دي جانييت، فهم السينما، تر: جعفر علي، م.س، ص 2

3 _ André Roy, Dictionnaire général du cinéma : Du cinématographe à internet : art, technique, 

industrie , Op.cit, p286. 
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 وطريقته أداءه. وإمياءاته لتعبري املمثل

التقنية نظرا لطبيعة العامل األنثروبولوجي اليت تنتمي اليه  هذهكثريا على   هتشكوك ألفريدمل يعتمد 
داللة طبيعية بسيطة على وجوه  ذات، فكان توظيفه ملاكياج الشخصية وظروف اليت جتري فيها األحداث

يزيد من الدور الوظيفي  على العموم السينمافإذا كان املاكياج يف  .كل شخصية من شخصيات الفيلم
للتعبري عن  ظاهريكونستانس بيرتسن   نه لعب دوره كامال يف تكييف أداء، فإطوار الفيلمأيف للشخصية 

، فأعطاها ماكياجها صبغة واقعية عملهااحلريصة على و  ،جتماعيةالشخصية الربجوازية ومكانتها اإلدور 
 إىل تصل" ، إال أن املمثلةمتثل ابلبساطة والواقعيةمبالغا فيه، بل مكياجا فلم يكن ماكياجها  مرها،تتواءم وع

. عالوة احلركة الدقيقة وجتريديتها، وبواسطة الضوء الداخلي املنتشر على وجهها خالل من  اجلوهر من نوع
بريغمان التغيري لتتوافق مع نغريد أالوقت، رفضت  ذلكيف  يف هولييود اتهإستخدام، فهي ضد ذلكعلى 

كياج ا مسها وستلعب بال مإمريكة الرئيسية. وستكون أول ممثلة هوليوود طبيعية لن تغري قوانني املنتجات األ
كياج الطبيعي لكل شخصية كون ا لتزام ابملواإل ةالواقعي مببادئ األخذضرورة  هلتشكوك ىعطأمما  ،"1تقريبا

  اجلانب العلمي يف تشخيص احلالة النفسية للفرد وسلوكه.املوضوع يعاجل موضوعا واقعيا ميس 

املسلطة عليه  اإلضاءةكياج املستخدم لدى جون ابلونتيان دورا حموراي بني ا ، يشكل املذلكعالوة على 
 املاكياج يعكس املهم أن فمن ،هنايته إىليشخص احلدث من بدايته الذي وطبيعة الديكور ونوع الالبس 

 مع حاجات الشخصية، هأسلوبأن يتكيف تعبري املمثل و و  ،الكامرياتقنية الشخصية اليت حياول تطويرها أمام 
)أنظر  لفنية املشكلة للديكور السينمائي.بني عناصر االيت تعطي ديناميكية  وكذلك مع متطلبات الكامريا

 (23و 22 الصورة

 

 

 

                                                           
1 _ voir: Ingrid Bergman, http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=31907. 
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تقنية متمثال يف  هتشكوك إستخدامه عندإال وكان كياج، ا امل تقنية منأي عمل سينمائي ال خيلو  
بعدة ف ظيف آن واحد، فالقناع يف الفيلم و  زايءولألمشاهد احللم بوصفها مكملة له  خصوصا ،القناع

وسط تتنكر، فكان القناع يف مشهد احللم ي كأقنعةمالمح معينة   إلخفاءه إستخدامكخمتلفة:  تعبريية  أشكال
بفضل حياان أ تعبريكستار خفي للوجه خيلو من أي   ستعمالهإو ، كياجا وامل زايءاملساحة الفاصلة بني األ

رتكيز ابل هتشكوك ألفريدمكن  الذيو  ،التشكيلي يف تشخيص احلالة النفسية للشخصية البطلة ستخداماإل
)أنظر احللم يف بعض املشاهد  سلفادور دايلالرسام التشكيلي  سلوبألالسراييل وفقا  مبادئ احلركة على

 يشكل فيما بعد وحدة تشكيلية فنية ومجالية مع ابقي العناصر املكونة لفن الديكور السينمائي.مما  (24 الصورة
 
 

  

4 

 
 

 كونستانس بيرتسنمالمح الشخصية   22 متثل الصورة
 على ماكياج طبيعي يف كامل مشاهد الفيلم. عتمادابإل

بعدا مجاليا من خالل دور املاكياج الطبيعي  23 الصورةعطي ت
 إذ يبني مالمح الواقعية يف الفيلم. ،لشخصية جون ابلونتاين

كياج ا ع املا نو أحد أعلى  24 الصورةعتمد ت
تمثل ، ليلقناعيف الفيلم وهي تقنية ااملستعمل 

برتكيز على مبادئ احلركة السرايلية اليت  اجتسيده
 على عامل األحالم والالوعي. تعتمد
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 .األلوانو  اإلضاءة_ دراسة 5_4_2

رؤى املخرج، والكشف عن احلالة  إبرازيف اهلام خلاص على عناصر الفنية ودورها الإلضاءة أتثريها 
 إذ، ين لتعبريية الصورة بعد عمل الكامريااالعنصر اخلالق الث هاإبعتبار ، السيكولوجية للشخصية السينمائية
، عنصرا داال على طبيعة الزمان واملكان وطبيعة احلدث هتشكوك ألفريدمتثل يف أفالم التشويق واإلاثرة لدى 

هنا أيضع يف املشهد أانس عاديني قد وقعوا يف حاالت ومواقف خمتلفة اليت يبدو "ه أن يمما يستوجب عل
يف املؤامرات  هتشكوكفن  فإنطمئنان فقط من خالل املظهر. ال يبعث ابإل الذيجتاوزوها، رسم العامل 

منزل الدكتور كما هو احلال يف فليم   "1جعلت منه خمرجا انجحا ،اإلضاءةواملفاجآة يعطي للعب على 
 .إدوارد

املستخدمة يف الفيلم، فأحسن  اإلضاءة أشكالالفرجة اجلمالية من خالل  هتشكوك ألفريدحقق 
تشكيل الصورة السينمائية وخدمة لباقي العناصر الفنية األخرى، حيث تنوعت ستعماهلا على مستوى إ

 اإلضاءة"ها من خالل التمييز بني السينمائية، لتتضح معامل اإلضاءة إدارةختالفها من خالل إتشكيلتها و 
بناءا  جتسيدهاواليت متثل  "2العلوية اإلضاءةو  ،املنخفضة اإلضاءةو  ،اخللفية اإلضاءةو واجلانبية،  ،األمامية

 :على النحو التايل 

كل شيء نراه أكثر جاذبية مما النوع   هذاجيعل : frontale lumière ه لإلضاءة األماميةإستخدام_ 
 الصورة)أنظر  .الوجه شخصيته تزيل عن فهي، يةشبابالللوجه مظهر  األمامية اإلضاءةتولد ل ،احلقيقة هو يف

25). 

 :éclairage croisé)  (ou Cross light latérale lumière,إضاءة جانبية هإستخدام_ 

يضيء املصباح  ،ففي تبيان مالمح الشخصية الشريرة .للتأكيد على مسات املمثل هتشكوك استخدمهإ
 .موضوع التصوير نصف مضاء ونصفه اآلخر يف الظلفنجد  ،اجلانيب ضالال حادا جدا على وجه الشخصية

 (26 الصورة)أنظر 

                                                           
1 _ Gérard Pernon, Histoire du cinéma, Op.cit, p40. 
2 _ David Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p208 . 
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  خمتلفة وظائف تقدم أن لتقنيةا ذههل ميكن: dessous-d'en lumièreمنخفضة إضاءة  هإستخدام_ 
 (27 الصورة)أنظر  يف الفيلم. يتسم ابلشؤمعلى املوضوع املصور طابعا فيضفي هذا النوع  ،السياق حسب

ينتج املصباح والنافدة ضوءا مضادا جيعل الشخصية  :jour-Le contre اخللفية اإلضاءة هإستخدام_ 
أييت من خلف املوضوع الذي مت تصويره من هذا النوع  إبعتباركونستانس بيرتسن تبدو شبه مظلمة متاما، 

التفاصيل الدقيقة يف كما يربز خمتلف   ،العدسة إىلاألعلى أو من اجلانب أو من األسفل أو يشري مباشرة 
 (28 الصورة)أنظر  .اخللفيةالتصاميم واألنساق يف 

على هذا النوع بوصفه ميثل  هتشكوكيعتمد  :zénithalle lumière العلويةإلضاءة ل هإستخدام_ 
المح الوجه لكل شخصية ملالنوع يعطي  هذاعلى فوق املوضوع املراد تصويره، و املصادر الضوئية من األ أحد

 (29 الصورة)أنظر  مجاليته وبريقه من خالل الضوء املسلط عليه.
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 هوليود سينما ألننظرا ، هتشكوك ألفريد يف تنفيذ فكرة املخرج اأداة مهمة جد اإلضاءةتصبح ل
 L'éclairage trois الثالثةإضاءة النقاط ما يسمى التقاليد اليت تستخدم  من نوع هي الكالسيكية

points الوحيدة، ومع ذلك  . وليست هذه هي األنوارواخللفي عباألنوار األساسي واملش"، حيث تستخدم
وميكنها، إذا فهمت فهما صحيحا، أن تفسر  فإن إضاءة النقاط الثالث هي خطة إضاءة متعارف عليها

 ."1املشاهد عن الشخصية أو اخللفيةالصورة اليت يكوهنا  كيف ميكن لإلضاءة أن تؤثر على

منزل يف فيلم  Miklós Rózsa روزا ميكلوس اإلضاءةومدير  هتشكوك ألفريدكل من   حققلقد  
 ئيةالضو  مصادر من ثننيإنوعني "ك لأن هنا ذلكلريوا يف   إلضاءة،ل يف توظيفهمامجالية  إدواردالدكتور 

 يطلق الذي الرئيسي، الضوء يوفر(. الضوء ملء) املشبع وضوء( الضوء مفتاح) رئيسي ضوء :األقل على
 عليه يطلق الذي ،املشبع الضوء ويكمل. الظالل أشد وينتج السائدة اإلضاءة لتأثري،اب اهلجوم أحياان عليه
هلذا السبب، من الضروري  ".2معينة ظالل إزالة أو ختفيف طريق عن السابق الضوء احمليط، الضوء عادة  

غري مضاءة وللتخفيف من الظالل اليت ال األساسية اإلضاءةترتكها  اليت  مللء املناطق أخرى إضاءة إستخدام
غري كاف إذا كان املطلوب  املشبعو النور األساسي والنور  بنيالرئيسي. ولكن حىت اجلمع  اإلضاءةتسببها 

الديكورية والعناصر  شكالعلى األ سوى صورة ظلية فيعطياخللفي أما النور  ،ابلعمق هو توفري إحساس
 النورين األساسي واملشبع جيعله يفصل الشيء املصور عن بيئته وبذلك وبني اجلمع بينهفالفنية املشكلة له، 

 ألجزاء اإلضاءةللتخفيف من التباين يف املشهد وتوفري يستخدم النور املشبع كون   ،ابلعمق اخيلق إحساس

 (30الشكل)أنظر  .الصورة الواقعة يف الظل

 

 

 

                                                           

 . 138، تر: حممد منري األصبحي، م.س، صفالمبرانرد ف. ديك، تشريح األ_ 1 

2 _ Bordwell,Kristin Thompson, L'art du film, Op.cit, p210 . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_R%C3%B3zsa
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Lumière décrochage 

Back Light 

 الضوء اخللفي

Lumière principale 

Key light 

يساسالضوء األ  

Lumière d’appoint 

Fill light 

 الضوء املشبع

 

 آلة الكامريا

إضاءة النقاط الثالثة  تقنية البحث فيه يبنيهو عبارة عن رسم توضيحي  30الشكل 
L'éclairage trois points  منزل  ههتشكوك يف فيلم ألفريدعتمد عليها إواليت

 األمريكية. هوليوود يف سينما يةأساس تقنية إدوارد إبعتبارهاالدكتور 
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–الفيلم األسود  أسلوبعلى عتمدت يف طياهتا إاليت  فالممن األ إدواردمنزل الدكتور وبوصف فيلم 
ية اليت ساسبادئ األاملكانت ضمن   ذكرهاالسالف  اإلضاءةاألنواع من  هذهن إف ،-اللون األبيض واألسود

والظالم على حنو  الضوء أنيبدو  مما ،يف صياغة مفهوم جديد لإلضاءة السينمائية هتشكوك إليهاحتكم إ
الواقعية "تشكيل  واألسودبيض األ كل من اللون  مسييف، يف التجسيد واقعية أكثر هتشكوكفيلم خمتلف يف 

املشاركة بلونيها هي جزء من علة اللون جزء  اإلضاءة فإن ذاتهاملستهدفة ترتبط ابلقيم املوجودة يف الواقع 
 ."1الواقع بلونيه ذاتية إظهارو  التأكيدمن 

 إالة السينمائية كون السينما التجريبية مل تضع عنصرا من عناصر اللغ  ابمتياز، بعدا جتريبيا اللون يتخذ 
وتبيان شخصية املمثل  توضح معامل ديكور أنتستطيع  اإلضاءةتكوين فبفضل وأخضعته ملعاجلتها التجريبية، 

 ،له العمل التعبريي القوة إبرازو  وأداءهوأن تشخص حركة املمثل  ه وطبيعة املاكياج املوظفأزايءعن طريق 
ن واملكان ااملؤشرات الرئيسية للزم أحداملصادر الرئيسية للصورة السينمائية و  أحدفيما بعد  اإلضاءةلتصبح 

 .يتشكوكاهلالسينمائي  الفيلمواحلدث يف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 _ ينظر: ابن جبار خلف، منطق السينما التجريبية، م.س، ص14.
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يف الديكور املسرحي والسينمائي عرب  النماذج التطبيقية  اإلئتالفو  اإلختالفاملبحث الثالث: 
 املعروضة.

 ةيعد عمليف الذي يمن التعر  اإنطالقة املقارنة، و يإلجراء عمل اخمصص الثالث مبحثا املبحثيعترب 
فن الديكور املسرحي والسينمائي بني  اإلئتالفو  اإلختالفأوجه  ديحتد ذلك ستدعيي ،ةية عقليعمل املقارنة

 .املعروضةالتطبيقية  النماذجا من إنطالق هذاه بعناصر الفنية األخرى، إرتباطومدى 

 وكما آلت املقارنة كما هو معمول به يف الدراسات القبيلية منوذج ميقة املتبعة لتقديذلك الطر  إىلضف 
فن الديكور  بني هتوتوافقافيتعني على الباحث ضبط كل عنصر فين على حدى مع تبيان مدى حتققاته ه، يإل

 لعناصر التالية:دراستنا ل ا منإنطالق هذا .املسرحي والسينمائي

 بني املسرح والسينما. والبناء الدراماتورجي اإلخراج_ 

 .بني املسرح والسينما _ حركة املمثل

 بني املسرح والسينما. األكسسوار_ الديكور و 

 .بني املسرح والسينما زايء_ األ

 .بني املسرح والسينما كياج_ املا 

 .ني املسرح والسينماب األلوانو  اإلضاءة_ 
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 .اإلختالف أوجه_ 1_3

 بني املسرح والسينما: والبناء الدراماتورجي اإلخراج_ 1_ 1_3

الفاعلة اليت حيول القيم الطبيعية لصورة  الركيزة أصبح ديدي النجان املخرج املسرحي  ابت من املسلم به_ 
 اإلشتغالتؤكد الصورة الفنية وعملية مما  ،املادة اخلامة وفق معطيات مجالية يف تشكيل فن الديكور املسرحي

يف املسرح  ها الفنية اليت ال تنسخ عن الواقع بل تصيغ بتناسب وتناسق فينصالتقنية ضمن خصائ هذهعلى 
رجتالية فنية تبعا للعالقات إ إىللتحول البيئة الواقعية  ياأساسا إرتباطيعد العبثي على املكان  اإلشتغالالعبثي، ف

 أفالمالرتكيبة الدرامية يف  إستخدامف ،أما يف السينما .فنية املشتغلة يف الفضاء املسرحياملرتابطة للعناصر ال
 ،هتشكوك ألفريداملخرج  يتقدمهم املخرجني أفالمسينما الطليعة جاءت على نطاق واسع من خالل تركيبة 

يف السينما  حتققاهتاتلعبه الواقعية يف تشخيص الظواهر العلمية ومدى  الذيعلى األمهية البالغة أوىل  الذي
السرايلية لتشخيص الظاهرة بعض املفاهيم  إىلالولوج  ذلكمما نتج عن بنسبة للمتفرج،  وأمهيتهاعرب حقيقتها 

 اته بنظرية التحليل النفسي.إرتباطالعلمية كاللحلم والالوعي ومدى 

، النصالغين عن التداخالت الداللية اليت تسري معىن  هاالكتابة السينمائية عن الكتابة املسرحية بفكر تتميز _
يبحث يف جمراه عن الفكرة  ،الفيلم الروائيبداية التصور واإلدراك اليت يعتمد عليها فالكتابة السينمائية هي 

 .فكرة على حال الكتابة يف املسرحلية اليت تصوغ منها اساساأل

ستغىن إفقد ما وحدة الزمان أعلى وحدة الفعل واملكان،  ابحملافظةالدراماتورجي يف املسرحية يتمثل البناء _ 
قواعد املنطق األرسطي يف تركيبة البناء الدرامي  هتشكوك ألفريدفقد حقق  ،أما يف السينما .مبدئياعليها 

 تمامه بطريقة السرد الكالسيكي.ه، نظرا إلحدثو واملتمثلة يف الوحدات الثالث: وحدة املكان والزمان 

 ال جتري حوادث، فمشاهد أومناظر  إىلالفصول ال تنقسم  هذهفصول، و ثالثة  إىلاملسرحية  أدى تقسيم _
ابللجوء  أخر إىلضح الكاتب مرور فرتة زمنية ينتقل هبا من مشهد و يلكي فمتصلة اتصاال زمنيا،  كل فصل

 سدل الستارة بينهما للداللةتُ  على خشبة املسرح بني مشهدين، بل قد ينشر الظالمقد ف ،خاصية الظالم إىل
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فيعين حلول لقطة تدرجييا حمل ستبدال إلفهناك ما يسمى اب ،أما يف السينما. فرتة زمنية معينةعلى مرور 
نتقال، الذي تندمج فيه الصورة املنتهية مع الصورة املبتدئة، اإل يقوم هذا النوع من ، حبيثلقطة أخرى

 على عكس املسرحية. لتكون جسرا بني مشهدين نتقاالتاإل فالميستعمل صانعو األ، لمتنوعة بوظائف

ويف ديكور  ةاحداث اليت تدور يف غرفة و حدطبقا ملختلف األ أحديف مكان و وحدة املكان  جسدت _ 
 كونه  ،وجوده مستقال عـن األشـياءميسى  هارولد بينرتيف فلسفة  والعمل عليهوجود املكان ، بينما واحد

تكمن ف ،أما يف السينما .خيلـق جدلية فـي احلركة والسكون ضـمن الفعـل املسرحيمما  ،شيئا مستقال عن ذاته
الوصف الدقيق لصورة  طريق عنيف توصيل املادة على حقيقتها الواقعية،  هتشكوك ألفريدبراعة املخرج 

 احلدث السينمائي:حسب طبيعة  كل من الديكور واملكانليتغري  الشاعرية،  أساسعلى عترب ياليت املكان 
كل هذا من   .حمطة القطار إىلوصوال  ،غرفة املنزلمن مث و  ،الغابة إىلمرورا  ،املقهى إىل ،من غرفة املستشفى

ملبادئ الرؤية  أبسلوب شاعري وفقاالكشف عن عناصر الشعرية املتواجدة يف الواقع والرتكيز عليها  أجل
 .جون رونواراملخرج  ية عنداإلخراج

، فالبناء الدائري يف املسرحية العبثية ينتهي كما بدأ، يف السينماخيتلف الصراع يف مسرح عن الصراع  _
فعال اليت ليست هلا دوافع ظاهرة ومبينة وشخصيات دائمة التغيري من حالة أخرى فيواجه املتفرج مبختلف األ

 شاكلتني: على الصراع يف الفيلم ، فيتجسد أما يف السينما ويف أفعال يف غالبيتها غري معقولة ومفهومة.

 ذلكيتطلب  يركز على صراع نفسي داخلي من خالل الشخصية الرئيسية الذيالداخلي: وهو  صراع _ 1
 .Psychoanalysisالتحليل النفسي يف  سيغموند فرويدبنظرايت  السينما إرتباطاألمر 

 .القوى اليت تواجهها الشخصية فتتجلى عن طريق :اخلارجي صراع _ 2

حتقيقها الكاتب  إىلاليت سعى  الكونيةو  الرسالة الضمنيةكل من   جتسيد إىل احلارسمسرحية  هتدف_ 
الكشف بغرض غري مباشرة  الرسالة هذهتصبح ف ،خلفية سياسيةهي عبارة عن ىل و الرسالة األف، هارولد بينرت

 كنمي هي الرسائل اليت الو  ،اليت تصدر عن كل شخصية فكاراألجتردا يف التعبري عن  كثرالوسائل األ عن
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 الكاتب جعل، فياحلارسمسرحية يف  خر للرسالة املباشرةالوجه اآل لتمسي، لو من الوهلة األدراك غايتها إ
 كونفيأما يف السينما،  .يف مسرحية املألوف أوبعيدا عن الواقع  عن طريق مبدأ اخليالستثنائية ابإل يتصف

 النفسية للفرد.الة احلالغاية العلمية يف تشخيص حتقيق مباشرة عن طريق رسالة  الفيلم عبارة عن

 مت العالقة املنطقية بني شخوصهاتدور الشخصيات يف مسرح العبث حول نفسها خاصة بعدما حتط_ 
 املعارضة الشخصيات أما يف السينما،. الشخصيات الثالثة متباينة كل التباين ومتناقضة فيما بينهاوأصبحت 

هي جتعل القضية اليت تعاجلها القصة ف ،معارضة فكارأحد األمتثل  بل ألهناعلى أهنا خصوم فقط،  ال تفهم 
 .يف الفيلم السينمائي ستعاهباإ أجلمن قابلية  أكثرو واملعىن  اوضوح أكثر

 _ حركة املمثل بني املسرح والسينما. 2_ 1_3

 اإلشتغالعلى خواص الواقعية من خالل التحكم يف عمليات يف املسرحية التمثيلي  األداءيعتمد مفهوم _ 
التشكيالت املعتمدة يف العرض املسرحي  ستوى التأسيس لبناء الشخصية، فمنالداخلية واخلارجية ضمن امل

 يف جتسيد أداء املمثل، من بينهم: ديدي النجعتمد عليها املخرج إجند أسلوبني إخراجني خمتلفني 

نابع الصدق الفين ال على اليت تؤكد، ستانسالفسكيالواقعية النفسية عند املخرج  على تعاليم هإعتماد_ 1
 بينما ،كياجا وامل، واملالبس اتإطار و  ،زايءواألالديكور، صدق الذي يتمثل يف ارجي اخل املمثل من فكر

املمثل وأسلوبه  أداءن كانت حقيقة فنية خارجية وصادقة فهي تكشفت إيكمن النجاح يف جتسيد احلقيقة و 
تعبرياته احلركية يف مسرحية  شكل جسد املمثل مبختلفي، ذلكعالوة على  .الفين وفقا لرؤية اخراجية معينة

يكون اخليال طرفا مؤسسا، ه وحركته فيها أداءمبكان احلدث اليت حيقق يهام املتفرج إ ،الفضاء املسرحيضمن 
اليت تعد مبثابة احللقة التواصلية اليت  لو السحرية من بينهاموعة من الوسائل املساعدة على جم عتمادابإل هذا

ه إرتباطتخيل و مديكور  العامل الواقعي امللموس يف تشكيل إىليستطيع املمثل من خالهلا نقل الشخصية 
 له.عن طريق احلركة االميائية املمثل  داءابأل
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 ما إستخدامكيف بعض أطوار املسرحية،   بروتولد برخيتعند ه على أسلوب املسرح امللحمي إعتماد_ 2
 فهيندماجا بل هو جمرد تصوير لشخصية، إالتمثيل املسرحي ليس  إبعتبار، GESTUS ابجلستوسيعرف 

ميائي من جتماعية حيددها التعبري اإلإجتماعية اليت تنوب عن فئة أو طبقة إصفة  تعدال تعرب عن ذاهتا بل 
 .الوجهميماء خالل اجلسد والصوت و 

تقليص احلركة اجلسمانية، إذ جنده وضع اجلسم يتميز ب هتشكوكأداء املمثل عن أما يف السينما، فإن 
 :ومها، اإلخراجني يف نظم أبسلوبني خمتلف ذلكمستعينا يف  ،يةاإلخراج فكارفصاح عن مكامن األيف اإل

الذي ميُِكن املمثل من تقدمي  سلوبوهو األيف مسرح القسوة  رتوآ أنطوننيتعاليم  إىلالولوج  •
عتمد عليها إحدى املبادئ اليت إ، فهي تعد  محاسهتثريو ه رر اليت حت األداءليت تتطلبها قسوة امثل الشكل األ
جند  الذي لويس بونويلحاله حال املخرج  ،السينمائي اإلخراجيف  السراييل سلوباأليف أتصيل  هتشكوك

املسرح يف  ألن، لتواءاتواإل ،الصراخو  ،احلركة عن طريق توظيف هلتشكوك يةاإلخراج ةرؤيفيه أثر ضمن ال
 .هو التخلي عن الواقعية السردية والنفسية آرتو نظر
يرتكز على ، فهو املمثل أداءواقعية يف  نوارو جون ر تعاليم الواقعية الشعرية عند املخرج  إىلالولوج  •

الواقعي  وأداءهمماثل يسهل عمل املمثل  أسلوباليت أضحت على الواقعية الشعرية  عتمادطبيعة التمثيل واإل
مكمالت فن  أحد بوصهاملمثل على ن ميارسه أ، من خالل التأثري الذي ميكن التمثيليضمن الفضاء 

 الديكور.

اجلمالية والفنية، جند  إببعادهاتشخيص الصورة على ضرورة  أكدتاليت التقنية من بني التطورات أما _ 
والتواصل يف الزمان  ستمراريةاإل على حمتوايهتا التقنية كلقطة عمق اجملال اليت تعطي أسفرت تقنية الكامريا اليت

على أوضح  عتماداخللفية واألمامية لشكل الديكور. أما يف املسرح، فيكون اإل العناصر إظهار معواملكان 
 املخرج. سلوبأل امن واقعية يف تصوير الديكور على حقيقته وفق الصورة املسرحية وما حتمله مبادئ
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 بني املسرح والسينما. األكسسوارالديكور و  _ 3_ 1_3

اث املسرحية واليت تكون حداليت تستخدم يف حتقيق األ األشياءو  دواتجمموعة األ األكسسواريعترب 
ناك مسرحيا أو سينمائيا، إال أن ه ذلكسواءا جتسد  خارج السياقات املادية لباقي العاصر الفنية االخرى

 أسلوبه بفن الديكور ضمن إرتباطومدى  األكسسوارات اليت تطال طبيعة توظيف عنصر اإلختالفتلة من 
 ات نذكر ما يلي:اإلختالفكل خمرج مسرحي وسينمائي، فمن بني 

غري يف  اليت هيات العشوائية األكسسوار  بفضل قطعلوحة عبثية  الكشف عن إىلاملسرحي جلأ املخرج _ 
 إىل إضافة، بعد مجايل تؤثر بدورها يف املتلقي ذاتتعبريية ورمزية  قوةوار سكساأل أشكاللتعطي  ،موضعها

إال أن توظيفه يف العرض املسرحي  حيائية معربة عن احلدث املسرحي.إ لةدالك  الكشف عن مدلول كل رمز
عند الفلسفة فلسفة احللول اخليالية  إىللولوج ، ابيف امللحقات املسرحية -تقنية التغريب–تسم ابلغرابة إ

مشاهد الفيلم، كون ابلواقعية يف  تتسمإيف الفيلم  األكسسوارتوظيف  فإنأما يف السينما،  .جاري ألفريد
مبادئ التحليل  إىلاللجوء  ذلكمما يوضح  يشخص لطبيعة احلدث، األكسسواركل عنصر من عناصر 

يف عالقة تربط  تمام املشاهد واملتلقيإهلشد  املخرج إليهاالنفسي الفرويدي كأحد احللول اليت يعتمد 
تمت إهاليت  الواقعيةخراجني يف الفيلم عن طريق إني أسلوب إىلستناد املخرج إل هذاو  .ابحلدث األكسسوار

 خالل الشكل الفين واجلمايل يف الفيلم.من ضعاهتا و فتمثلت متالتعبريية ابملضمون الفيلم، أما 

 .بني املسرح والسينما_ املاكياج  4_ 1_3

كبري نظرا لواقعية ال مل يكن ابلشكل ا عليهمهإعتماد فإنمن خالل تقنية املاكياج يف املسرح والسينما، 
تقنية الغروتسك يف تبيان مالمح شخصيات   عتمد علىإقد  ديدي النجأن املخرج  إالوطبيعة احلدث،  األداء

  .ه يف العرض املسرحيإبراز تعرية الواقع و  إىليهدف  الذيوالتباعد  ظهاراإل إىلاليت هتدف   املسرحية

لتزام ابملاكياج الطبيعي لكل شخصية األخذ مببادئ الواقعية واإل هتشكوكاملخرج  فإن أما يف السينما،
  اإلختالفبينما يكمن الشخصية، الة حس اجلانب العلمي يف تشخيص اليت متاملواضع كون املوضوع يعاجل 
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ليعد عنصرا  يف آن واحد زايءتقنية القناع يف مشاهد احللم، بوصفها مكملة له ولألل هتشكوكستخدم إ يف
يتبعه الرسام  الذيالرتكيز على مبادئ احلركة السراييل  هتشكوك ألفريدعلى مكن أ مما، متيازتعبرياي إب

 .سلفادور دايلالتشكيلي 

 .بني املسرح والسينما األلوانو  اإلضاءة_  5_ 1_3

 ملا هلما من أمهية يف خلق اجلو امبرتكيز عله املسرحية والفيلميف  األلوانو  اإلضاءةيتجلى دور كل من 
 اإلضاءةويف طبيعة توظيفهما لتقنية بينهما  اإلختالفان هناك ما يربر نقطة  إال، والسينمائي املسرحي

، عن طريق عامل التقنية ية املتبعة لكل خمرج وحسب طبيعة العملاإلخراجالرؤية  إىلراجع  هذا، و األلوانو 
 جنزي مايلي: اتاإلختالففمن أهم 

يف تشخيص أداء املمثل وإانرة توضيح اجلانب العملي يف العرض املسرحي عن طريق  اإلضاءةتتحدد _ 
ستعماهلا إكاخليال  توظيف يختص بأما اجلانب اآلخر ف ،العرض يف فضاء مكاين املتمثل يف ديكور مساحة

 آخر.  إىلنتقال من مشهد كمؤشر رئيسي لتبيان وحدة الزمن لإل

وجرأة  حتقيق قوة تعبرييةيف هدفه يكمن  الذييف العرض املسرحي و الضوء والظالم  خاصية إىلستناد اإل_ 
اإلانرة الكاشفة اليت تسمح بتوضيح كل  إستخدام يف ولوجه إىل إضافة، التكوينات احليويةهم أيف تشكيل 

 .جزئيات العرض املسرحي

من  يف العرض املسرحيبان مالمح كل شخصية يوت ،إلانرة ملونة لداللة التشخيص لديكوراه إستخدام _
يف  شكالتبدو األلاملتحركة على املسرح  شكالالناجح للضوء امللون الساقط على األ ستخدامخالل اإل

 .تكوين متكامل

  :الفين هأسلوبو حسب رؤية املخرج  اإلضاءةيف توظيف  ختالفاتإو ت تشكيال تنوعتف أما يف السينما،

 األمامية اإلضاءةمن خالل التمييز بني مركزا على اجلانب العملي والتقين  اإلضاءة يكون توظيف _
lumière frontale ،واجلانبية latérale lumière اخللفية  اإلضاءة، وjour-Le contre،  اإلضاءةو 
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 . zénithall lumière العلوية اإلضاءة، و dessous-d'en lumièreاملنخفضة

 ضرورة إىلاملخرج يرتئي  ،ن الفيلم يعىن ابلسجال الثقايف من خالل سينما هوليوود الكالسيكيةأ إالنظرا _ 
 ي واملشبع واخللفيساساأل الضوء: L'éclairage trois pointsالنقاط الثالثة  ضاءةإبى مما يس إستخدام

 .للكشف عن كل مدلول يف الفيلم وتوضيح معامله

بيض واألسود تشكيل الواقعية ، فيمسي كل من اللون األواقعية أكثرالضوء والظالم يف الفيلم  يشكل_ 
-الفيلم األسود -حسب نوع الفيلم املدروس  هذابعيدا عن مبدأ اخليال،  ابلقيم املوجودة يف الواقع مرتبطة

 .للون األبيض واألسوداب

 .اإلئتالف أوجه_ 2_3

 والبناء الدراماتورجي بني املسرح والسينما. اإلخراج_ 1_2_3

 كل منهما  ما دامالسينما، كل من املسرح و يف  التجريب والبحث  إىلهتدف الدراماتورجيا يف حمتواها الفين _
مفهوم  أتسيسحنو  للكتابة الدراميةنتقال ابملفهوم التقليدي من خالل اإلتها يف عالق ؤسس هلذا املنظوري

 ما.مغاير هل

بكتابة  قيامه يف تكمن  الدراماتورج مهمة فإنمقتبس،  وصنص امه يوالسينمائ املسرحيني مبا أن النص_ 
، منها قتباساملراد اإلأو الرواية ة ياء هذه املسرححيابحملافظة على إ هذاو ة يمراعاة األمانة العلم مع هذا، يةاثن
 املسرحي اإلعدادأحد عمليات  قتباسليعد اإل ،ما يسمى ابلنسق التضمني إطاريندرج يف  قتباساإل هذاو 

 إىلصلي سقل كل املعاين الضمنية من النص األ إىليهدف  الذيالرتمجة جانب عنصر  إىلوالسينمائي 
 .هلما النص املقتبس دون إخالل أبي عنصر من عناصر البناء الدرامي

 ،الفيلمالعرض املسرحي و  جناحإسهامات و جتديد يف  خالل من دالة وهامةوظيفة الدراماتورج تصبح  _
 ومجالية فنية تقدميه برؤية أجلمن  أو ترمجته من لغة أخرى، يف تطوير نص أصلي يصبح الدراماتورج مسامهال

 .يف املسرح والسينمابداعية إوبعملية 
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فيها مرتعا خصبا إلغناءه،  امن جتارب الفرويدية اليت وجد هتشكوك ألفريدو ديدي النجاملخرج  إستفادة_ 
تمام ابملدرسة هإال أن اإل .يةاإلخراجيف رؤيتهم  بني العبث والواقعية اإلخراجنظم ختالف يف إبرغم من 
كتشافها يتمثل يف زيف التصرفات إ فإن ،-احلارسوإن كانت يف بعض مشاهد من مسرحية –الفرويدية 

تى به التحليل النفسي أ الذيبفضل التشخيص  صدقا أكثرواقع نفسي آخر يعترب  إىل وإشارهتاالواقعية 
 يف عامل السينما. سيغموند فرويدعند 

 _ حركة املمثل بني املسرح والسينما.2_2_3

 العرض املسرحي والفيلم السينمائييف جناح  ابلغ األمهية هإسهاممن خالل ية ساساملمثل الركيزة األ _ يعد
 هذاو  ،ه ضمن سياق الديكورأداءحول طبيعة  متفاوتةمكانيات إمن املنظومتني، ليعرض  أجزءا ال يتجز فهو 

 .تطوير أداءه إىلسعت اليت والسينمائي حلصوله على مكانة ابرزة ضمن كافة االجتاهات املسرحية 

العرض املسرحي والفيلم السينمائي  حركات تصب يف املعىن إىلري النص تفج إىلتشكيل احلركي  _ يهدف
غراض اليت يتجسد يف النص، لتعطي حركة املمثل دالالهتا عن طريق خمتلف األ الذي الرتكيز على الفعل مع

 يف السينما. أويف املسرح متمثال سواءا أكان  يتعامل معها املمثل واليت حتيط به

بتوظيف جسده وصوته لتحريك دالالت النص املسرحي حىت تصبح مرئية ومسموعة  _ يستطيع املمثل
وهي نفس ات تكنيكية خاصة به واليت حيدد فيها عالقاته املتنوعة فيما حوله، إعتبار عن طريق لدى املتلقي، 

مما يتطلب  ،املخرج تنسيق الشعور بفكرة أجلاألداء من  مهيأة تكونالتجربة احلركية للمثل يف السينما اليت 
 ستحضار اجلانب الواقعي يف نظم أداء املمثل.إعلى املخرج 

 بني املسرح والسينما. األكسسوار_ الديكور و 3_2_3

والكشف عن اث حدحتقيق األبني املسرح والسينما يف  األكسسوارلعنصر  بنسبة يتحدد وجه الشبه_ 
 .بينهمااليت تكون خارج سياقات املادية لباقي العناصر الفنية  الدفينة والعميقةمعامله 



هلارولد بينرت إخراج ديدي النج   Le gardien تطبيقات فن الديكور بني مسرحية احلارسالفصل الثالث: 
Didier Lang  إدوارد منزل الدكتور وبني فيلمLa Maison du docteur Edwardes  ألفريدللمخرج 

 -دراسة مقارنة-هتشكوك 
 

353 
 

تسهل لنا  خمتلف التفاصيل اليت لكشف عن وهذا ل املسرح والسينما يفجزءا متحركا  األكسسوار _ يعترب
 وموضوعه وعن رؤية املخرج. مهيةتلقي معلومات يف غاية األ

 تكون، فمتام فعله الدراميإيساعده على  الذينظرا ألمهيته و  ألكسسوارابستعانة اإلإبمكان املمثل _ 
. يقوم به الفعل الذي أواليت يستعملها للكشف عن طبيعة العمل  الوسائلية إحدى األكسسوار الوحدات 

فتصبح هلا قوة  عندما تدخل ضمن سياق الفيلم،وواقعياهتا ية األكسسوار الوحدات  أمهيةمن هنا تتحدد 
 .دينامكية الفعل وتتوازن يف الفيلم

 .بني املسرح والسينما زايء_ األ4_2_3

كما على الشكل اجلمايل للصورة البصرية النهائية للعرض املسرحي والفيلم السينمائي،  دالليا  زايءتعرب األ_ 
لغة يف التعبري اب أمهية تكسباث املسرحية والسينمائية فحداأل ستدالل الدرامي لظروفتساعد على اإل

 .والدرامي عن الشخصية وعن مكان احلدث وزمن وقوعهاجلمايل 

الطراز والعصر والوسط  ظهارإلبسمة التخصيص يف العرض املسرحي والسينمائي  زايء_ تسهم األ
 وق الشخصي للشخصية.ذجتماعي والاإل

الت املنظر الفرنسي او نظرا حمل ،جتماعيعالقة العرض املسرحي والفيلم السينمائي ابلواقع اإل زايء_ متيز األ
من خالل حدوده الوظيفية  احملافظة عليه إىلوسعيه  ،يف كلتا املنظومتني ة الزيمكان إبرازيف  روالن ابرث

 املقدرة له.

فهي تلعب دورا متازت ابلدقة والتفاصيل التشخيصية ألحد احلقب املعينة، إاليت تمام بنظام املوضة هاإل_ 
  .الكثري من الدالالت والرموز، للكشف عن احلالة النفسية للممثل كبريا يف طرح

 متدادمهاإل، نظرا اإلضاءةمن األجزاء املكملة لعنصري الديكور و  جانب املاكياج إىل زايء_ تعترب األ
 املسرحي والسينمائي.لديكور يف ا التشكيلي املتحرك
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 .بني املسرح والسينما_ املاكياج 5_2_3

حيوية املمثل اليت  إبرازخلق وتدعيم مزاج الشخصية ومظهرها اخلارجي و  إىلعنصر املاكياج  يهدف _
 ة األخرى.مع بقية العناصر الفني هذاوالفيلم السينمائي  تساعد يف التوكيد على اجلو العام للعرض املسرحي

التعبري الدرامي واجلمايل اليت تعمق  اإلضاءةآلية املمثل مجاليا مع شكل الديكور املسرحي ومع تتكامل _ 
ونوع الالبس وطبيعة  على املمثل املسلطة اإلضاءة فإنأما يف السينما،  .العناصر الفين األخرىجلميع 

املشكلة لتقنية  والعناصره، مما يشكل ديناميكية بني الزي هنايت إىلالديكور يشخص احلدث من بدايته 
 .الديكور

 .والسينمابني املسرح  األلوانو  اإلضاءة_ 6_2_3

مها إبعتبار ، والسينمائي جتسيدا ملبدأ التجريب يف كل العناصر املشكلة للديكور املسرحي اإلضاءةتعترب _ 
اليت يتمخض عنها القيم والواقعية اليت تقوم أبداء وظائفها التعبريية  ،ابلعناصر الفنية املرئية املتنوعة انيزخر 

 .الفنيةاجلمالية والفكرية فيما بني العناصر 

 القيم الدرامية إبرازو  ،للمسرحية والفيلممسامهة كبرية يف تبيان وخلق اجلو النفسي العام  اإلضاءةتساهم  _
تكشف عن احلاالت السيكولوجية فهي ، رؤى املخرج إبرازأتثريها اخلاص على عناصر الفنية ودورها اهلام يف 
 وتطوره.والسينمائي للشخصية ومدى تعبريها عن احلدث املسرحي 

العرض املسرحي والفيلم املركزة يف تشكيل الصورة النهائية املعربة عن املعىن يف  اإلضاءةسهمت أ_ 
 وواقعيته. لصغرية يف توفري اجلو املالئم لصورة احلدثا صابيحخمتلف امل إىلستناد ابإل السينمائي،
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 _خالصة املقارنة: 3_3

املسرح بني ية اإلخراجأن الرؤية يف الفصل الثالث،  تجر أاملقارنة اليت  يف خضم البحثيستخلص 
وكانت  إالن نعرب عليه أالتشكيل ال ميكن  هذاو ، فن الديكوريف تشكيل مجالية والسينما جاءت لتحمل 

على مجالية العنصر  أكدتاليت إبختالفها وتنوعها ومتظهراهتا، و  والسينمائيةمكانية تواجد املدارس املسرحية إ
 ألفريدو ديدي النجكل من املخرج يهتم  وقد  .وتضافره مع ابقي العناصر الفنية األخرىوالفين التقين 

األمر  ،عن ذاته اإلبداعيةو  ستقالليتهإ يتخلى أحد منهم عن بفنه يف املشروع املشرتك من دون أن هتشكوك
بني  ومجاليا نسجامه فكرايإب اإلبداعا خلدمة هتمتارس حراي الواعية يف أن لإلرادات االذي يفسح جماال رحب

  املسرح والسينما.

الدراسات املقارنة،  حماولة متواضعة يفتعد ن هذه الدراسة ال ميكن هلا أن تدعي الكمال، فهي أ إال 
على وجه  يف اجلانب املسرحي والسينمائي عمقا أكثرحتاول أن متهد هذا الطريق الشائك أمام دراسات 

  .اخلصوص
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سأحط الرحال بعد رحلة غنية بمختلف المعارف والتي قضيتها رفقة هذا البحث لتكون هذه 

الخاتمة آخر جزئية أختم بها هذه المرحلة، لذلك سأحاول أن أرصد فيها أهم النتائج التي توصلنا 

 إستطعنا إنجازه والتي نوجزها فيما يلي: إليها في حدود ما

يتجسد أثر المدارس الفنية بإختالفها وتنوعها وتمظهراتها على الديكور المسرحي _ 1

والسينمائي إال بوجود إتجاهين رئيسين في تأصيل لفن الديكور، ليعتبروا تأسيسا وإمتدادا لفن 

 ، أال وهما:جورج ميليسوأفالم  األخوين لوميارالسينما منذ بدايته عن طريق أفالم كل من 

 .الديكور الواقعي الذي يهتم بالجانب التاريخي عن طريق تأصيل للحدث الواقعي 

 .الديكور التعبيري الذي يهدف إلى تجسيد الحركة والشكل معا 

_ تهدف األفالم الواقعية إلى تحقيق أسلوب غير مرئي وهو أسلوب يلفت اإلنتباه لذاته، أما 2

يرية فتهتم من ناحية األسلوب على عنصر التزويق، فيهتم المخرج بالتعبيير عن األفالم التعب

رؤيته الشخصية والذاتية للواقع. أما من ناحية الشكل والمضمون، فإن األفالم الواقعية التي 

تسعى إلى تحقيق المضمون والذي يأتي دائما في المقدمة، عكس األفالم التعبيرية تميل إلى 

 تقنية.توكيد الشكل وال

وبالتالي، تظهر الدراسة أنموذجا تخطيطي لعملية تداخل المدارس الفنية فيما بينها عند 

مختلف المخرجين، كجزء توضيحي األخير لما ذكر مسبقا طبقا لمفهوم فن الديكور، وهو كما 

 يلي: 

  

 



 أ_ يف الفن املسرحي:    

  

    

          
 ماكس رينهاردت      أدولف آبيا                     فيسفولد مريهولد  ستانسالفسكي                      أنطوانأندري                     

 كوردون كريغ    

  
 

 مسرح العبث  
 أنطونني آرتو                                                                                                                                     

 
 جريزي جروتوفسكي        

                                                                                                           
 بيرت بروك                                                                                                                                    

 
 بيسكاتور                  برخيت                                                                                                                

  الديكور التعبريي الديكور الواقعي



 ب_ يف الفن السينمائي:  

  

 
 السينما التعبريية  

  الديكور يف الفيلم الواثئقي               الديكور يف الفيلم الروائي       
 

              روبرت فالهريت جون جريرسون دزيقا فريتوف يورس ايفانز األخوين لوميار جون رونوار روبريتو روسوليين املوجة اجلديدة   

  
            تريفو              غودار             

 

 

 

 

 الديكور التعبريي الديكور الواقعي

الكاليغارية 
عند روبرت 

 واين

لتعبريية التكعيبية ا
عند كارل هاينز 

 مارتن

يف عند  ةالسرايلي
جاك كوكتو 
 ولويس بونويل

التعبريية الرمزية 
 عند فريدزالنج.

 

التعبريية 
التجريدية عند 

 هاينز رخيرت

 يزنشتاينإشرتاكية عند سريجي الواقعية اإل

 ندري اتركوفسكي أواقعية 

 
 الواقعية امللحمية عند دافيد وورك غريفت 

 هوليوود 

 لزيورسن و أعند  التعبرييةالواقعية 
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اجلانب التشكيلي والفين  إبراز تتددة  وتتنعة  وتن  أشكاالالتجريب يف املسرح والسينما  يؤخذ_ 3
، فالتجريب ال يسمى جتريبا تا مل تكتمل ل  ةناصر العسيط التدبريي كلها للصعر  املسرحي  والسينمائي ،

 كتمال العسيط التدبرييإترجدي   إىلستندت إ الكاتل  احلديث التحدث ةن التجارب املسرحي   ناميكنا ذل
ي  اليت خراجالرؤي  اإل ةن طريق هذاو ةن طريق تا أسفر ةلي  اجلانب النظري والتطبيقي للبحث، 

  ، تن أمهها:  وحتققات  يف فن الديكعرأشكالالتجريب مبختلف  ذرو سامهت يف بلعغ 

  انبد  تن قع  اخليال، لتكعن شياء مجيع األ بفضلهايدترب املسرح فنا ةلى خمتلف التقاليد اليت تتجسد
أبةق التفاصيل الدقيق  يف سبيل حتقيق تكاتلي  الدرض ويف تعظيف  أنطوان هأندريمما زاة متسك 

 الدقيق لتقني  الديكعر املسرحي.
   ةند  تنبدث تن نفسي  املمثلاليت البحث ةن نقل احلقيق  ةلى املسرح تن خالل العاقدي

صدق الذي يتمثل يف ارجي النابع تن فكر املمثل اخلصدق الفين ال اليت تؤكد ةلى ،ستانسالفسكي
 .كياجا وامل ،، واملالبسكسسعاراتأو  ،واألزايءالديكعر، 

 التجارب  أخذالذي و طرح جديد تناقض للعاقدي  وهع  ،الفن للفن أوتسرح الفن  ظهعر تا مسي
خمتلف  وهذا لربوزتنبدا ل ،  وجدلها الغربي  واألةب والدراتا تاة  ل  تكرسا حركت  ألجل تاة  اجلمال

 فكار جدلت تن الدمل الفين قيم  تطلب لذااها. تن أنصار:: األ

التحكم يف طبيد  جسد: وتطعير: كأةا  يف مثل مي  كبري  للع لأو أةطى الذي  فيسفولد مريهولد_ 
الفضاء ار ةرب كسسع لتتحكم في  وسائط ةديد  كديكعر واأل ،ستجاب  واحلرك بداةي  سريع اإلإ

 تا مسي ابلبيعتيكانيكا احليعي . هذاو  اخلارجي احمليط ب 

تقليص حرك   إىلةةا  ، فقدن اخللفي  التجريدي  للديكعر هلا ةالق  ابملمثلأ ةتربإالذي  أدولف أبيا_ 
واملسرح ى ابملعسيق هتمات إل هذاو  إيقاةي، خراجأةوار تتحرك  إب إىلاملسرح وحتعيلها  املمثل ةلى خشب 

 .جع تؤثر يف الدرض املسرحيإلضاء  هبدف خلق واالغنائي، 

أصر ةلى فخالل احلرك  وحدها،  تسرح خياطب املشاةر تنبناء  إىليهدف  الذي غن كريو وردك_ 
جزء  إىلتقليص ةور املمثل  إىلإخضاع مجيع ةناصر الدرض املسرحي إلراة  املخرج، وهذا كل  يقعة 

مما  ،تن خالل تا مسى ابملمثل الدتي  يكعن هذا املمثل سهل التحريك املسرحي، حبيث تن املشهد
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الدروض الصاتت  تطغى فيها احلرك  ةلى الكلم  وإتكاني  كل تن املمثل وابقي  إىلجدل ةروض  متيل 
 .خماطب  املتلقي إىلةلى بناء لغ  اهدف  املشكل  لتقني  الديكعرةناصر 

 كاف  التقنيات  ستثمار:إتن خالل بناء تسرح شاتل  إىليهدف  الذي ماكس رينهاردت _
ضاء  واأللعان ةنصرا تتميزا يف اإلكل تن أصبحت  ف ،كتشافات امليكانيكي  ةلى اخلشب  املسرحواإل 

 .ظهار والتجسيم وخلق تكعينات مجالي  يف الدرض املسرحيتشخيص الديكعر تن خالل اإل

 وهي بحث ةن اللغ  املشرتك  بني الناسال اهدف إىل اةروض املسرح التجرييب يف الدامل كله تجدل ،
الفضاء املسرحي  سجام الذي حيقق  املمثل يفناإلبفضل ا وةالالاها، اها وةالتااهوإشارا لغ  الطقعس

جبدل الديكعر أةا  رتزي   مماقيم مجالي  املتنعة ،  إبرازيكشف ةن البحث يف جعهر الدرض املسرحي و 
 :تا يلي نذكر تن ضمن التجارب املداصر  .الدروض املسرحي بدض يف  واحلاظر الغائب وتدبريي 

حدى إن يشكل جسد: بتدبريات  احلركي  أجسد املمثل بعصف  تنظم للديكعر املسرحي إبتكان _ 
 .صامويل بيكتو يوجني يونسكويف فلسف  ةناصر التصميم يف الفضاء املسرحي الذي حيقق حركت  

، هع التعج  الذي نطونني آرتوألدى  املنظعر اخلاص ابلديكعر املسرحيستخدام طابع التشعي  يف إ_ 
يدطي للدرض املسرحي فالذي حيافظ ةلى التفاصيل العاقدي  بدق  شديد ، حدث  املذهب السراييل أ

األسطعرِ  والسحر والتخلي ةن العاقدي   هع تسرح املسرح يف نظر: ألن، والغري تنتظم الشكل الالةقالين
  حدى مسات تسرح القسع .إبعصفها  والنفسي السرةي  

خرى تبدأ التقشف الذي يعفر فرص  التدعيض ملختلف الدناصر املساند  األ إىليرتكز تسرح الفقري _ 
تن خالل حرك   أوالكالتي  ليس هناك وجعة للديكعر إال تن خالل الديكعرف يف الدرض املسرحي،

ضمن فلسف   لعي  للممثل كأساس للتعاصل بين  وبني املتفرجو يدطي األمما  ،املمثلني وطريقتهم يف األةاء
  .جريزي جروتوفسكي

تكانيات  الكاتن ، فال وجعة لديكعر إاجملال للغ  املمثل اجلسدي  لإلفصاح ةن كل  بيرت بروكيرتك _ 
ن ينعب ةن ابقي أن املمثل يستطيع أبغرض  ،ضمن تتطلبات الدرضواملاكياج  ،زايءواأل ،واملالبس

 خرى ضمن نظري  املساح  الفارغ .الدناصر الفني  األ
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 لتكعن ةلى تستعى ، ولكنها تتددى ذلك فحسباملكتعب وسائل التغريب التقتصر ةلى النص  إن
دتاج نةلى حتطيم وهم احلقيق  واإل يىف املسرح امللحم خراجوهلذا حيرص اإل ،املسرحيةناصر الدرض 

 ةن طريق: هذا، و ةند املتفرج أوتع الشخصيات واآلحداث، سعاء ةند فنان 

 وسائل فني تن يف بناء الديكعر املسرحي  بسكاتوررفني إستخدتها إالعسائط املتددة  اليت  ةتبارإ_ 
 الديكعرو  ،والشرائح املصعر  ،كالسينماابلدناصر التقني    فستدان ،وظفت للتغريب ةلى املستعى التقين

بفضل تسرح  احلديث  كتشافاتاإل اتحتها أاالبتكارات امليكانيكي  الىت وخمتلف  ،املسرحي الدوار
 العاثئقي. بسكاتور

تكانيات ستدمال اإلإيقتضي مما ، تغريب يف كل وسائل الدرضةلى تقني  ال بروتولد برخيتةتماة إ_ 
التدرف  إىلحيائي  تدفع املتفرج إغري واقدي ، بل  الديكعراتن تكعن أستدماال خاصا شريط  إاملسرحي  

 املسرح امللحمي.ضمن تباةئ  تفاصيلها إىلشياء صغري  ةون العلعج أةلى املكان والزتان ةن طريق 

ةلى حنع محيم بتجرب  خرى وثيقا ةلى غرار بقي  املدارس الفني  األرتباطا إترتبط العاقدي  يف السينما _ 4
ظل الديكعر السينمائي ميثل بددا و ، ض  بشكل تباشر جلماليات هعليعوةناقتاحليا ، فأتست ةناصرها ت

والعاقدي  اجلديد  ةند  ،جون رنواروالعاقدي  الشاةري  ةند  ،خوين لومياراأل وفنيا انبدا تن جتاربمجاليا 
. طريق سينما املعج  اجلديد غودار عن  كجون لو و فرنسوا تريفوجتارب  إىلترورا  ،روبريتو روسوليين

 كدتأ يتالسينما املباشر  ال أونثروبعلعجي لسينما العاقع ثنعغرايف واألميثل اجلانب اإل نإال أن هناك ت
الصعر  الفعتعغرافي  وأمهلت اجلانب الفين واجلمايل للديكعر السينمائي واخلروج ةن نظام  ةلى أحقي 
ةرب الفيلم العاثئقي التسجيلي، وجترب  الديكعر  يف الفيلم روبرت فالهريتةرب جتارب كل تن  األستعةيع

يف سينما الدني، وختاتا  دزيقا فريتوفةيكعر  إىل، ترورا ون جريرسونجةند التسجيلي السياسي 
 .يورس إيفنزيقاع املعسيقي النغمي ةن بسيمفعني  الديكعر تن خالل اإل

ختالف املدارس إ إىلراجع  هذاو التجريب يف الفنعن اجملاور  ةلى ترحل  زتني  تدين ،  مل يقتصر_ 5
يف الفنعن اجملاور   خمتلف املدارس الفني  التشكيلي  حماول  سدت إليهاوكل السينمائي،  خراجالفني  يف اإل

خدت   وتدبريي  وةاللي ةراك الدقلي ةرب رتعز مجالي  ا كان السدي لتحعيل تفاهيم يف اإلإمنللسينما 
الفن  نإينطلق تن حساسي  أصيل  جتا: العسيط التدبريي وتن مث ف الذيالفن وهع  ،للصعر  السينمائي 
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 بتأثريةنها  التدبرييف خضم التجريب يف فن الفيلم حاولت السينما فالتدبريي. عسيط  بشغال ناإل ةائم
كياج ا وامل ،واملالبس ،ضاء واإل ،ةتربت الديكعرإ هي أول تنملاني  التدبريي  األ كعن ،تن الفنعن اجملاور 

ن نسمي  بتداخل املدارس الفني  فيما بينها أتا ميكن  هذاو  ن تكعن ةناصر اللغ  السينمائي أميكن هلا 
، روبرت واينالنزة  الكاليغاري  لدى  أو عيادة الدكتور كاليغاريالتجريب احلقيقي يف الفيلم تن بدءا 

جتارب التدبريي   إىلترورا  ،الرسم واملسرحملاني  يف فن ستمد جتريبيت  تن التدبريي  األإبفيلم  ممثالبدا ف
 إجتا:ثر الديكعر يف أوتن مث  ،هاينز رخيرتوالتدبريي  التجريبي  ةند  ،كارل هاينز مارتنالتكديبي  ةند 

لتحليلي النفسي وتنطق احللم  تبدءااحلرك  السرايلي   إىلالعلعج  وأخريا ،فريدزالنجالتدبريي  الرتزي  ةند 
الدالق  بني فن السينما والفنعن اجملاور  تتحدة تن  إنف .لويس بونويلو كوكتو  جانوالالوةي ةند 

 مما ،فن الديكعرو هم التفاصيل بلغ  الدق  تن خالل اللعح  التشكيلي  أتكاني  الكاتريا تن تعفري إخالل 
وتا يسمي  بـ  إيلي فورحماوالت املؤرخ الفرنسي  إىل ستناةاإ تتيازإبجدل السينما فنا تشكيليا 

 .(cinéplastique) سينيبالستيك

خلفيات  ةن طريق  إىلستناةا إتشكيل العاقع و  يف يديعلعجي يف السينما السعفياتي اجلعهر اإل يتمثل_ 6
يف الثقاف  السينمائي  اليت  يشكل تبدءا أساسياةتبار أن فن الديكعر ةلى حقيقت ، إب اإلنسانتصعير 
جا فدليا يف حتديد ذةتبار: منع يديعلعجي إبلبحث ةن البدد اإلهذا اب. املخرجساسيااها ابلرؤي  أترتبط 

نثروبعلعجي  لفن املرجدي  الثقافي  لتعظيف الرتاث يف السينما السعفيياتي ، أي البحث يف التمثالت األ
شرتاكي  وسؤال الرتاث ساني  تدين  ةن طريق العاقدي  اإلإنواحلاتل لثقاف   ،الديكعر يف السينما السعفيايتي 

وتن مث العلعج ، خراجداليم  يف فن اإلتةلى  فرزت  الشكالني  الروسي أبفضل تا  زنشتاينيإريجي سةند 
الذي يدترب الديكعر  اتركوفسكي هندريأالبدد الثقايف واملقدس الديين ةند املتمثل يف الفكر العاقدي  إىل

 .خلفيات ةقائدي  ذاتتتياز رتزا ةينيا إب

تبيان فن الديكعر يدتمد يف طيات  ةلى  إىليف السينما األتريكي  الداتل التقين والتكنعلعجي  يهدف_ 7
بفضل تا قدت  ستنطاق حقائق ، إحتقيق العاقع و  إىلراجع  هذا، و هاتاألستعةيع يف كنف  البدد التجرييب

كل .ويلز أورسنتن خالل العاقدي  امللحمي  وتن مث سينما العاقدي  التدبريي  ةند  دافيد وورك غريفت
والدلمي  اليت تطال  ،قتصاةي واإل ،والسياسي  ،جتماةي لك تن خالل تداجل  الدديد تن الظعاهر اإلذ
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وتداةيات  ي تريك ةرب البحث ةن تاهي  الدعمل  وحتققااها يف الصناة  الفلمي  للسينما األاإلنسايناجملتمع 
 ةلى السينما الداملي .السينما اهلعليعوةي  وهيمنتها 

التشكيل  هذافن الديكعر، و يف ي  بني املسرح والسينما لتحمل مجالي  تشكيل اإلخراجالرؤي   أتيت_ 8
كدت ةلى مجالي  أتكاني  تعاجد املدارس املسرحي  والسينمائي  اليت إن ندرب ةلي  إال وكانت أال ميكن 

مخرج للاحلارس إنطالقا تن تسرحي   ،وتضافر: تع ابقي الدناصر الفني  األخرىوالفين الدنصر التقين 
  .ألفريد هتشكوكللمخرج  منزل الدكتور إدواردوترورا إىل فيلم  ديدي النج

حيث كانت تلك أهم النتائج املتعصل إليها تن  البحث ذاةن ه الستار أسدل فإنين ،ويف األخري
ومل يكن هذا ابجلهد  رتقاء بدرجات الفكر والدقللإل  فقد كانت رحل  ممتد  وجاهد ةملي املتعاضع،

 ن وفقنا هللا يفإف جهدان، ننا بذلنا في  ةصر أولكن لنا ةذران  ن ندةي في  الكمال،أنستطيع  وال القليل
فنأتل حينها أن نكعن قد بلغنا وأفدان هبا كل تطلع ولع ابلقدير  ذاك هدفنا،ن فأل لي إصاب  تا هدفنا إ

 اليسري.
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اللحق الول: ثبت الصطلحات

Caligarismeالكاليغارية    
L’implication التضمي  

Suprématismeالسوبرماتية    
 Ethnographieالثنوغرافيا 

Perceptionالدراك 

L'archéologieالركيولوجيا 

Costumeالزيء 

Projectionsالسقاطات 

Stylisationالسلبة 

Gestus الشارة الركية الدالة

 L’éclairageالضاءة 
L’économieالقتصاد  

L’accessoires الكسسوار

 Couleurs اللوان

Anthropologieالنثروبولوجيا 

Constructivismeالنشائية 

L’impressionnismeالنطباعية 

L’anthologieأنطولوجيا 

Mime/Pantomimeالمياء 

 Illusion اليهام

 La Pataphysique الباتفيزيقية

Le Proscenium البوسينيوم

La troisième dimensionالبعد الثالث 

Glamour البهرجة

Biomécaniqueالبيوميكانيك   

 Expérimentation التجريب
Abstractionnisme التجريدية

Psychanalyseالتحليل النفسي 

Documentaire politiqueالتسجيلي السياسي

Contrasteالتضاد 

L’expressionismeالتعبيية   

 Distanciation التغريب

Le cubismeالتكعيبية 

Le quatrième murالدار الرابع 

L'esthétique المالية

 Modernismeالداثة
L’événementالدث 

 Mouvement d’acteurحركة المثل
Le champالقل 

Le contre champخارج القل 

Plan Décorationخطة الديكور 

Drame documentaire الدراما الوثئقية
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Dramaturgie الدراماتورجيا

 Les Piliersالدعامات الفقية 

horizontaux

 Les vestibules الدهاليز
 Dialectique الديلكتيك

 Le décor الديكور

Le décor numériqueالديكور الرقمي 

 Le décor verbal الديكور الكلمي

 Symbolismeالرمزية 
 Le romantisme الرومانتيكية

 Le Tempsالزمن 

 Surréalismeالسريلية 
Cyclodrama السيكلودراما

La symphonieالسيمفونية 

Kino-Eye /Cine-Eyeسينما العي

 Cinéma Auteurسينما الؤلف 
  Scénographieالسينوغرافيا  

Technicisteالشكل التقنوي 

 Formalismeالشكلنية 

L'honnêteté externeالصدق الارجي

 Naturalismeالطبيعية
 Le ritualisme الطقسية
 Avant-Gardeالطليعة 

Des ombres الظلل

Les chevrons العوارض الشبية

L’espaceالفضاء 

 L'espace vide الفضاء الفارغ
 Arts voisinsالفنون الاورة 

Profilmicالفيلمية 

Contre-diagonalesالقطرية العاكسة 

 Stéréotypeالقولبة السلوبية 

 Le subconscient اللوعي

 Poste modernismeما بعد الداثة 

 Mimesisالاكاة 
 Laboratoireالختب السرحي

 Réalisateurالخرج السينمائي 
metteur en scèneالخرج السرحي 

 Futurismeالستقبلية 

Théâtre moderne السرح الديث

 Théâtre Libreالسرح الر 

 Théâtre Total السرح الشامل

Théâtre de L’absurdeالسرح العبث 

 Théâtre Pauvreالسرح الفقي
 Théâtre d'art مسرح الفن

 Théâtre de la cruautéالسرح القسوة 

Théâtre contemporainالسرح العاصر 

 Théâtre épiqueالسرح اللحمي 
 Théâtralité السرحة

   Theatricalismeالشهدية السرحية 
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La religion sacrée القدس الدين

Lieu الكان

 Maquillageالكياج

 Ruper-marionnette المثل الدمية 

 Nouvelle vague الوجة الديدة
Representationalisme النزعة التصورية

 Texte théâtralالنص السرحي 

Le système de studioنظام الستوديو 

 Système d'étoilesنظام النجوم 

Archetypeالنمط الصلي 

Perspectivisteهندسة منظورية 

 Réalisme socialiste الواقعية الشتاكية
 Réalisme de الواقعيmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة البيئية

l'environnemental

 Expressif réalisme الواقعية التعبيية
 Néo-Réalismeالواقعية الديدة 
Réalisme fantastique الواقعية اليالية

Le réalisme magique الواقعية السحرية

Réalisme poétique الواقعية الشعرية

Réalisme photographique الواقعية الفوتوغرافية

Réalisme épiqueالواقعية اللحمية 

 Réalisme psychologiqueالواقعية النفسية

 Réalismeالواقعية 
Documentaire réflexif الوثئقي النعكاسي

Documentaire radicalالوثئقي الراديكال 
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اللحق الثان: ثبت العلم

  Edgar Morinإدغار موران
     Edward Gordon Craigإدواردكوردون كريغ 

  Adolphe Appiaأدولف أبيا

Aristoteأرسطو 

 Erwin Piscatorأرفي بسكاتور 
   Tortsovأركادي نيكولفيتش تورتسوف 

 Ernest sternأرنست ستارن 
 Platonأفلطون  

 Alfred Jarryألفريد جاري

Alfred Hitchcock  ألفريد هتشكوك

 Anne Ubersfeldآن أبرسفيلد 

 André Antoine أندريه أنطوان

André Bazinأندريه بزان 

Andreï Tarkovskiأندريه تركوفسكي 

Anton Tchekhovأنطون تشيخوف 

  Antonin Artaudأنطوني آرتو

  Auguste et louis Lumiéreأوجست ولويس لوميي 

Orson Wellesأورسن ويلز 

  Ubaldo Arataإيبالدو أرات 
Élie Faureإيلي فور 

 Émile Zolaإمييل زول 

 Ivan Gullإيفان جول 

Eugen Schüfftan إيوجي شوفتان  

Pablo Picassoببلو بيكاسو 

 Patrice Pavisبتريس بفيس 

Balthasar Kłossowski Balthusبلتيس 

Paolo Pasoliniبولو بزولين 

Bernard Evein  برنرد إيفن  
 Bertolt Brecht بروتلد بريت

Paul Gauguinبول غوغان 

Paul Rothaبول روث 

Piet Mondrian بيت موندين 

peter brookبيت بروك 

Muller Traugottتروغت ميلر 

Thomas adisonتوماس أديسون 

Jacques Derridaجاك دريدا 

Jean Vilarجان فيلر 

   George Grosz جورج جروس
Georges Sadoul جورج سادول

 Jorge Lavelliجورج لفيلي 
Georges Mélièsجورج ميليس 

Jean-Paul Sartreجون بول سارتر 

John Griersonجون جريرسون 

. Jean d'Eaubonneجون دوبون 

Jean Renoirجون رونوار 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Evein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Eaubonne
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jean cocteauجون كوكتو 

Jean-Luc Godard جون لوك غودار

Jean Mitry جون ميتي 

  Jerzy Grotowskiجيزي جروتوفسكي

 Jerzy Gurawski  جيزي غورافسكي

Gilles Deleuzeجيل دلوز 

James Cameronجيمس كاميون 

Darrell Silveraدارال سلفيا 

David Wark Griffithدافييد وورك غريفيت 

  Dziga vertovدزيقا فيتوف 
 Duché de Saxe-Meiningenدوق ساكس مننجي 

    

De Sicaدي سيكا 

Didier Longديدي لنج 

David Lynchديفيد لينش 

  Robert  Flahertyروبرت فلهرت 

Robert Wieneروبرت واين 

Roberto Rosselliniروبيتو روسولين 

Roger Blinروجر بلي 

 Roger Manvellروجر مانفيل 

Rudolf Arnheimرودولف أرناي 

 Roland Barthesرولن برث  
Raoul Coutardروول كوترد 

 Sally Jacobsسال جاكوبس  
   Constantin Stanislavskiقستنطي ستانسلفسكي

Sergio gersteinسرجيو جيستان 

Slavoj Žižekسلفوي جيجك 

Salvador Dalíسلفادور دال 

Sergueï Eisensteinسيجي إيزنشتاين 

kracauer Siegfriedسيغفريد كراكاو 

Sigmund Freudسيغموند فرويد 

  samuel Beckettصاموييل بيكت 

Vassily Kandinskyفاسيلي كاندنسكي 

François Truffautفرنسوا تريفو 

Fritz Langفريدزلنج 

  Vsevold Meyerholdفيسفولد ميهولد

Viktor Simovفيكتور سيموف 

Victor Chklovskiفيكتور شكلوفسكي 

Heinz Martin Karl كارل هاينز مارتن

Kasimir Malevitchكازمي ماليفيتش 

  Caspar Neherكاسبارنيهي 
Christopher Youngكريستوفار يونغ 

 Casimir Archimedesكزميي إدشيد 
Claude Autant Laraكلود أوتنت لرا 

 Robert Neppachلروبرت نيباش  

  Richard wagnerلmريتشارد فاغنر  
Lucien Jusseaumeلوسيان خيسوم 

Loui D. Janettiلوي ديانيت 

Luis Buñuelلويس بونويل 

  Lee Strasbergل ستسبوغ 

https://www.goodreads.com/author/show/378373.Jean_Mitry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Long
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Coutard
https://www.imdb.com/name/nm0000485/
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Lev Tolstoïليف تلستوي 

Luidov popovaليودوف بوبوفا 

Marcel Martinمارسيل مارتن 

 Max Bignensماكس بينانس  

  Max Douyماكس دوي 
  Max Reinhardtماكس رينهاردت

Maxime Gorkiمكسيم غوركي 

  Michèle Debidourميشال دوبيدور 
Miklós Rózsaميكلوس روزا 

Mikhaïl Kaufman  ميخائيل كوفمان
Noël Burchنويل برخ 

Herbert Readهاربرت ريد 

Harold Pinterهارولد بينت 

Henri Agelهنري آجيل 

Henri Menessierهنري مينيسيار 

Henrik Ibsenهنريك إبسن 

Hermann Warmهيمان وارم 

Georg Wilhelm Friedrich Hegelهيغل 

  Walter Gropiusوولت غروبيوس
Peter Lamont يت لمونت 

Eugène Ionesco يوجي يونسكو

Joris Ivensيورس إيفانز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Lvovich_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_R%C3%B3zsa
http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=50238
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Warm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Lamont
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اللحق الثالث: خاص بلعمل التطبيقي

ملصقة مسرحية الارس للمخرج ديدي 
.2006لنج سنة 

ملصقة فيلم منزل الدكتور إدوارد 
.1945للمخرج ألفريد هتشكوك سنة 

واجهة مسرحية الارس لارولد بينت.
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DIDIER LONG

Les lectures de l’Atelier
 

La rencontre a lieu au premier étage du théâtre, dans le bar dont les fenêtres 
donnent sur la place Charles Dullin, illustre prédécesseur du nouveau directeur de ce 
lieu vieux de presque deux cents ans (le bâtiment a été construit en 1822). Didier Long, 
le tout nouveau directeur du prestigieux Théâtre de l’Atelier accueille avec simplicité 
une poignée de journalistes blogueurs pour parler de la programmation de lectures 
faites par de grands comédiens à côté de la programmation habituelle des spectacles du 
soir.
« Faits de rêve, de temps, d’amour de l’écriture, ces lectures sont venues de l’envie 
d’entendre des mots. » annonce un Didier Long détendu et souriant. Sa voix est douce, 
bien timbrée, chaleureuse.

La conception du projet lecture s’est faite très vite, plus à cause de rencontres 
avec les comédiens que par une volonté préméditée. Mais Didier Long s’y connaît en 
lecture puisqu’il a été entre autre directeur artistique du Festival de la Correspondance 
de Grignan de 2000 à 2007. C’est donc là une proposition d’un amateur éclairé, mais 
une proposition qui laisse la totale liberté aux comédiens du choix des textes qu’ils ont 
envie de dire.

Dominique Blanc a d’emblée proposé le texte d’Annie Ernaux, “Les années”.
« Jean-François Balmer, lui, a attendu que je lui propose un texte pour qu’il décide 
finalement de me proposer une lecture de “Un candide à sa fenêtre” de Régis 
Debray. » nous dit-il.

Sami Frey quand à lui, se lancera à partir du 3 mars, dans une autre forme de 
challenge :« Il va lire “Les entretiens avec Jean-Paul Sartre” de Simone de Beauvoir 
dans leur continuité, un passage après l’autre pour chaque lecture. Car il a la volonté de 
tout embrasser, de ne négliger aucune partie du texte. Il y a aussi le côté expérience 
moderne de se lancer chaque soir sur scène. »

Mais pourquoi programmer ces lectures, d’où vient cette envie ?
« Peut-être est-ce un besoin actuel de retourner aux textes : plus les échanges via les 
réseaux sociaux et autres moyens modernes seront dans l’instantané, plus on aura 
besoin de cette transmissions de textes. » répond Didier Long comme une évidence. Et 
il ajoute : « Et puis, il y a à chaque fois une dimension politique dans ces textes, des 
combats sociétaux : un regard sur les événements de la société. C’est la grande Histoire 
confrontée à la petite histoire. »

Une autre raison plus subtile nous est donnée un peu plus tard :
« Dans les choix de ces textes, les comédiens en disent beaucoup plus sur eux-mêmes 
que par des choix de personnages dans d’autres productions »

Didier Long aime les comédiens, les comédiennes, il aime aussi les textes qui 
racontent les aventures humaines. Il travaille dans cet esprit à la programmation de la 
saison future du Théâtre de L’Atelier qui nous sera dévoilée plus tard.

http://www.regarts.org/Interviews/didier-long.htm

http://www.regarts.org/Interviews/didier-long.htm
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مستغانم يوم:  27/12/2016

السيد: بدير محمد

باحث أكاديمي في ميدان الفنون بجامعة سيدي بلعباس –الجزائر-

تخصص سينوغرافيا فنون العرض

الموضوع: إجراء لقاء مع السينوغراف حليم رحمون في إيطار تحضير الباحث ألطروحة الدكتوراه.

في يوم 27/12/2016 وفي تمام الساعة 10:30 صباحا بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي بوالية مستغانم، 

أجرى الباحث حوار مع السينوغراف حليم رحمون، وجاءت هذه المقابلة في شكل تسجيل صوتي تخللتها بعض 

التساؤالت في إيطار تحظير الباحث ألطروحة الدكتوراه.

ومن بين األسئلة التي يطرحها الباحث على السينوغراف حليم رحمون، والتي يمكن مساءلة موضوع األطروحة 

الموسوم بـ (جماليات الديكور بين المسرح والسينما -دراسة مقارنة لنماذج عالمية-) في جوانبه المختلفة المؤسسة 

على مختلف األسئلة المتمثلة في:

من خالل مختلف المسرحيات التي قمت بتصميم مناظرها كمنظر الديكور واألكسسوار في مسرحياتك،  

وإستنادا الى األخذ ببعض اإلتجاهات الفنية المختلفة من خالل تشكيل الديكورات التي صممتها في عروضك 

المسرحية. هل لنا في ذلك أن نرى بروزا وإعتمادا على إحدى التوجهات الفنية من خالل مدارس الديكور المختلف 

على غرار الواقعية والطبيعية والتجريدية... في أعمالك الفنية؟.

ما هو أهم عمل مسرحي قمت بتصميم ديكوره؟ وما مدى إمكانية تنفيذه؟. 

ما هي الخامات المستخدمة في مسرحياتك لتنفيذ الديكور ، مثال: مسرحية صرخة النساء للمخرج محمد أدار؟. 

كيف ترى العالقة بين مهندس الديكور وبين المخرج المسرحي؟. 

هل بإمكان الصورة السينوغرافية أن تحقق التواصل األمثل في العرض المسرحي؟.  

أين تكمن جمالية الديكور المسرحي من خالل التوظيف ؟. 

الباحث بدير محمد:                                                             السينوغراف حليم رحمون :



والراجعوالراجع  قائمة الصادرقائمة الصادر
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أوال/ المصادر:

أ_ المصادر المترجمة باللغة العربية:
1_ أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، د.ط، مكتبة األنجلومصرية، د.ت ،  ص79 .

2_ برتولت بريخت، دائرة الطباشير القوقازية، تر: عبد الرحمان بدوي، د.ط، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، د.ت.

3_ صمويل بيكت، في إنتظار جودو، تر: بول شوول، ط1، منشورات الجمل، بيروت، 2009.
4_ هارولد بينتر، مسرحية الحارس، تر: عبد الحليم البشالوي، د.ط، مكتبة مصر، القاهرة، 1961.

ب_ المصادر باللغة األجنبية:
5_ Alfred Hitchcock , La Maison du docteur Edwardes, Date filmé : 1945, French DVD.
6_ André Antoine ,''Mes souvenirs'' sur le théâtre libre , fayard artheme et cie éditeurs, Paris, 
1921.
7_ Harold Pinter, Le Gardien, mise en scène : Didier Long, Date filmé : 2006, Théâtre 
L’œuvre, paris, Production : COPAT avec le participation de France 2, (DVD), 2007.
8_ Ionesco, le roi de meurt, Mise en scéne : Jorge Lavelli , Date filmé:27/11/1976, Editions 
Montparnasse, DVD 9, 2009.
9_ Jean Cocteau, Le sang d'un poète, Editions du Rocher, Paris, 1999.  
10_Jerzy Grotowski, Towards a poor Theatre, Edited :Eugenio Barba, published 
by_Routledge, new York, 2002.

ثانيا/ المراجع:
أ_ المراجع العربية:

11_ أحمد سخسوخ، برت بريشت -النظرية والتطبيق.. مسرحيا وسبنمائيا-، د.ط، أكادمية الفنون، مصر، 
2006. 

12_ أحمد سلمان عطية، االتجاهات االخراجية الحديثة وعالقتها بالمنظر المسرحي، ط1،دار الصفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع، عمان ، 2012. 

13_ أسامة محمد مصطفى الفقي، مدارس التصوير الزيتي، د.ط، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 2016. 
14_ أكرم يوسف، الفضاء المسرحي، ط1،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتزيع، ديمشق، 2010. 

15_ الزهرة إبراهيم، األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية، ط1، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 
2009.

16_ العزيز علون، أعالم النقد الفني في التاريخ، د.ط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2011.

http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/mes%252Bsouvenirs%252B%252B%252Bsur%252Ble%252Btheatre%252Blibre;jsessionid=50F7DD12D9680890F2DB446A4BBFF67C
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17_ أيمن عبد الحليم النصار، إعداد البرامج الوثائقية، د.ط، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمَان، األردن، 2007.
18_ بان جبار خلف، منطق السينما التجريبية، منشورات وزارة الثقافة-المؤسسة العامة للسينما، دمشق، 2011.

19_ توفيق موسى اللوح، إتجاهات المسرح السياسي المعاصر، ط1، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
2008.

20_ جبار جودي العبودي، السينوغرافيا - المفهوم ، العناصر، الجمالية - ، ط1، عدنان للطباعة والنشر والتزيع، 
بغداد، 2016.

21_ جمعة أحمد قاجة، المدارس المسرحية وطرق اخراجها، ط1، اصدارات ادارة الثقافة والفنون، الدوحة، 
2009.

22_ حسن عبود نخيلة، خطاب الصورة الدرامية، ط1، منشورات ضفاف، بغداد، 2013. 
23_ حسن فهيم، قصة االنثروبولوجيا، د.ط، سلسلة علم المعرفة، الكويت، العدد 98، 1986. 

24_ دريني خشبة، أشهر المذاهب المسرحية ونماذج من أشهر المسرحيات ، د.ط، ملتزم الطبع والنشر، القاهرة، 
1961.

25_ رائد محمد، صالح عبد ربه، مبادئ االخراج، ط1، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، 2009. 
26_ رعد عبد الجبار ثامر، نظريات واساليب الفيلم السينمائي، ط1، دار ورد االردنية للنشر والتوزيع ، عمان، 

2016.
27_ سعد أردش ، المخرج في المسرح المعاصر، مطابع اليقظة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 19 ، الكويت، 

1979. 
28_ سعيد محمود، لقاءات مع رواد السينما الجديدة، د.ط، منشورات وزارة الثقافة- المؤسسة العامة للسينما، 

دمشق، 2012.
29_ سمير عبد المنعم القاسمي، جماليات السينوغرافيا في العرض المسرحي االيمائي، ط1، دار الرضوان للنشر 

والتوزيع، عمَان، 2013.
30_ شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، د.ط، سلسلة علم المعرفة، الكويت، العدد 311، 2005. 

31_ شكري عبد الوهاب، تاريخ وتطور العمارة المسرحية، د.ط، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، 
اإلسكندرية، 2007.

32_ صالح سعد، األنا-اآلخر. ازدواجية الفن التمثيلي، مطابع اليقظة، سلسلة عالم المعرفة، العدد274 ، الكويت، 
1979. 

33_ صبري حافظ، التجريب والمسرح، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984.  
34_ صدقي إسماعيل، مطالعات في الفن التشكيلي العالمي: أعالم ومدارس وتيارات فنية، د.ط، منشورات الهيئة 

العامة للكتاب، دمشق، 2011. 
35_ طارق العذاري، آفاق مسرحية، ط1، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن،2001 .
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36_ عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، ط1، مؤسسات ع الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس، 
1987.

37_ عبد الباسط الجهاني، جماليات السينما: الصورة والتعبير، طE-kutub Ltd ،1  للنشر، لندن، 2017.
38_ عبد الرحمان دسوقي، الوسائط الحديثة في سينوجرافيا المسرح، د.ط، دار الحريري للطباعة، القاهرة، 

2005. 
39_ عبد العزيز حمودة، البناء الدرامي، د.ط، الهيئة المصرية العانة للكتاب، القاهرة، 1998. 

40_ عبد الفتاح قدعه جي، المسرح الحديث- الخطاب المعرفي وجماليات التشكيل- ، د.ط، منشورات اتحاد 
كتاب العرب، دمشق، 2012.

41_ عبد القادر التلمساني، فنون السينما، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005. 
42_ عبد الله العروي، مفهوم االيديولوجيا، ط8، المركز الثقافي العربي للنشر، المغرب، 2012. 
43_ عبد المنعم عثمان، الديكور المسرحي والتشكيل، ط1، سان بيتر للطباعة،القاهرة، 2001. . 

44_ عثمان عبد المعطى عثمان، عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي، ط1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
القاهرة، 2009.

45_ عقيل مهدي يوسف، أسس ونظريات فن التمثيل، ط1 ، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، 2001.
46_ عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، بيروت، 2001. 

47_ عقيل مهدي يوسف، جماليات المسرح الجديد، ط1، دار الكندي للنشر والتوزيع، االردن، 1999. 
48_ علي شناوة آل وادي، الخطاب الجمالي المعنى والتشكيل،ط1، دار الرضوان للنشر والتوزيع، االردن، 

2014.
49_ علي شناوة آل وادي، فلسفة الفن وعلم الجمال، ط1، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، 2011.

50_ عليه أحمد عابدين، دراسات في سيكولوجية المالبس، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 
2008.

51_ فايز ترحيني، الدراما ومذاهب األدب، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1988.
52_ فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، د.ط، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003. 

53_ قاسم علوان، البنية األدبية وتحوالتها مسرحيا وسينمائيا، د.ط، إصدارات إتحاد األدباء والكتاب العراقيين في 
البصرة، بغداد، 2009.

54_ قيس زبيدي، في الثقافة السينمائية، ط1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2013. 
55_ قيس عمر محمد، البنية الحوارية في النص المسرحي: ناهض الرمضاني أنموذجا، د.ط، دار غيداء للنشر 

والتوزيع، عمان، 2011.
56_ كاظم مرشد السلوم، سينما الواقع – دراسة تحليلية في السينما الوثائقية-، ط1، دار أفكار للدراسات والنشر، 

دمشق، 2012.
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57_ كريم رشيد، جماليات المكان في العرض المسرحي المعاصر،ط1، دار ومكتبة عدنان للطبع والنشر والتوزيع، 
بغداد، 2013 .

58_ كلود عبيد، جمالية الصورة –في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي والشعر-، ط1، مجد المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010.

59_ كمال الدين عيد، سينوغرافيا المسرح عبر العصور، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1997.
60_ كمال الدين عيد، مناهج عالمية في اإلخراج المسرحي، د.ط، ج1، سان بيتر للطباعة، القاهرة، 2002.
61_ كمال الدين عيد، مناهج عالمية في اإلخراج المسرحي، د.ط، ج2، سان بيتر للطباعة، القاهرة، 2002.

62_ لطفي فام، المسرح الفرنسي المعاصر، د.ط، دار القومية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1964.
63_ محمد بري العواني، دراسات مسرحية- نظرية وتطبيقية-،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 

ديمشق،2013. 
64_ محمد حامد علي، اإلضاءة المسرحية، د.ط، مطبعة الشعب، بغداد، 1975. 

65_ محمد خضر، دفتري:سيادة النموذج السينمائي األمريكي، ط1، إصدارات أكاديمية الفنون، القاهرة، 2006.
66_ محمود الزواوي، روائع السينما، ط1، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، 2006، ص209 .

67_ نادية البنهاوي، بذور العبث في التراجيديا االغريقية، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.
68_ نديم معال، لغة العرض المسرحي، ط1، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع، 2004. 

69_ نهاد صليحة، التيارات المسرحية المعاصرة، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،1997. 
70_ يحيى سليم البشتاوي، مدارات الرؤية وقفات في الفن المسرحي، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عَمان، 

2012.

2_ المراجع المترجمة:

71_ إدغار موران، نجوم السينما، تر: إبراهيم العريس، ط1، النظمة العربية للترجمة، بيروت، 2012.
72_ إدوارد براون، ميرهولد ثورة في المسرح، تر: أمين حسين الرباط، د.ط، مطابع المجلس االعلى لآلثار، 

أكاديمية الفنون، د.ت.
73_ إريك بينتلي، نظرية المسرح الحديث، تر: يوسف عبد المسيح ثروت، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 

ط2، 1986.
74_ آالن كاسبيار، التذوق السينمائي، تر: وداد عبد الله، د.ط، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1989.
75_ أموس فوغل، السينما التدميرية، تر: أمين صالح، د.ط، دار الكنوز األدبية، بيروت، 1995. 

76_ آن أبرسفيلد، قراءة المسرح، تر: مي التلمساني، د.ط، مركز اللغات والترجمة- أكادمية الفنون-، د.ت. 
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77_ آن أبرسفيلد، مدرسة المتفرج، تر: إبراهيم حمادة، د.ط، مركز اللغات والترجمة – أكادمية الفنون، القاهرة، 
د.ت.

78_ أنتونان آرتو، المسرح وقرينه، تر: سامية أسعد، د.ط، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، 1973.
79_ أندري بازان، سينما القسوة، تر: مروان حداد، د.ط، منشورات وزارة الثقافة- المؤسسة العامة للسينما-، 

دمشق، 2009.
80_ أندري تاركوفسكي، النحت في الزمن، تر: أمين صالح، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

2006.
81_ إيان روبرتس، السينما التعبيرية األلمانية، تر: يزن الحاج، د.ط، منشورات وزارة الثقافة- المؤسسة العامة 

للسينما-، دمشق، 2013.
82_ باتريشيا أوفرهايدي، الفيلم الوثائقي، تر: شيماء طه الريدي، ط1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 

2013.
83_ باربارا السوتسكا-بشونياك، المسرح والتجريب ما بين النظرية والتطبيق، تر: هناء عبد الفتاح، د.ط، 

المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1999.
84_ برنار دوت، قراءة بريشت، تر: ماري لورسمعان، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1997.

85_ برنارد ف. ديك، تشريح األفالم، تر: محمد منير األصبحي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة- المؤسسة العامة 
للسينما، دمشق، 2013.

86_ بيتر بروك، النقطة المتحولة – أربعون عاما في استكشاف المسرح-، تر: فاروق عبد القادر، د.ط، سلسلة 
علم المعرفة، الكويت، العدد 154، 1991.

87_ بيتر بروك وآخرون، التفسير والتفكيك واالديولوجية، تر: نهاد صليحة، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
2000. 

88_ بيزلى ليفينجستون وكارل بالتينيا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، تر: أحمد يوسف، ط1، المركز القومي 
للترجمة، القاهرة، 2013.

89_ تأليف جماعي، سيمياء براغ للمسرح، تر: ادمير كورية، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، ديمشق، 1997. 
90_ تأليف جماعي، منهج لي ستراسبيرغ في تدريب الممثل، تر: أحمد سخسوخ، د.ط، مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح التجريبي، مصر، د.ت. .
91_ تودوروف وآخرون، نظرية المنهج الشكلي-نصوص الشكالنين الروس-، تر: إبراهيم الخطيب، ط1، مؤسسة 

األبحاث العربية، بيروت، 1982.
92_ تيموثي كوريغان، دليل موجز للكتابة عن الفيلم، تر: محمد منير األصبحي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة-

المؤسسة العامة للسينما-، دمشق، 2013. 
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93_ ج.ل. ستيان، الدراما الحديثة بين النظرية والتطبيق، ترجمة: محمد جمول، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، 
دمشق، 1995 .
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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في جماليات الديكور بين المسرح والسينما، وهذا عن 

يرجع بروز العديد من طريق الولوج إلى مساعي التجريب وأصوله في فن الديكور. و

الميدان المسرحي والسينمائي، إلى كل ما له عالقة باإلبداع الحركات الفنية التجريبية في 

الفني والرؤية اإلخراجية المتبعة، ورغم التنوعات واإلختالفات التي تميز تلك الحركات 

يبعضها البعض من خالل الشكل الفني أو التقني من حيث ما له عالقة بالجانب الفكري 

أسلوب جديد قادر على إستيعاب رؤية الفنان  والنظري، فإنها حاولت البحث والسعي في إيجاد

وذلك بظهور مختلف الحركات  المعاصر لعالمه والتعبير عن ما له عالقة بالتجربة اإلنسانية،

الفنية على هذا القدر من التجديد والدينامية في المدارس الفنية التشكيلية وعالقتها بالعرض 

المسرح والسينما بإستمرار أهم التطورات  المسرحي والفيلم السينمائي، هذا لمواكبة كل من

 والكشوفات في مجال الصناعة المسرحية والسينمائية نحو البحث في أصول فن الديكور.

الجمالية، الديكور، المسرح، السينما، التجريب، الفنون المجاورة،  الكلمات المفتاحية:

 المدارس الفنية التشكيلية.

Résumé : 
 Cette étude a pour objectif d'étudier l'èsthètique de décor entre le théâtre et le cinéma, 

grâce à l’accès aux efforts d’expérimentation et de ses origines dans l’art de décor. En raison 

de l’émergence de nombreux mouvements dans le domaine théâtral et cinéma d’art 

expérimental, tout est lié à la vision de réalisateur artistique, malgré les variations et les 

différences qui caractérisent les déplace l’interaction par le biais de l’art ou des termes 

techniques liés à l’intellectuelle ,Et il a essayé de trouver la nouvelle méthode susceptible de la 

saisir la vision de l’artiste contemporain de son monde et connexions expresses à l’expérience 

humaine, l’émergence des différents mouvements artistiques de cette innovation et dynamisme 

dans les écoles des beaux-arts et sa relation avec le spectacle théâtral et la recherche et film 

cinématographique, pour faire face à l’ensemble de la salle de cinéma vers le bas les évolutions 

majeures et les informations à fournir dans l’industrie théâtrale et cinématographique vers des 

recherches sur les origines de l’art de décor. 

Mots Clé : Esthétique, Le Décor, Théâtre, Cinéma, Expérimentation, Arts voisins, Les écoles 

d'art plastique. 

Abstract : 
This study aims to study the aesthetics of the decor between the theater and the cinema, 

through access to the endeavors of experimentation and its origins in the art of the decor. The 

aim of this study is to investigate the aesthetics of the decor between theater and cinema, This 

is through access to experimentation and its origins in the art of decoration, The emergence of 

many experimental artistic movements in the field of theater and film To all that has to do with 

artistic creativity and the vision of the output, In spite of the variations and differences that 

characterize these movements, some of them are expressed by artistic or technical form, In 

terms of what has to do with the intellectual and theoretical aspect, it has tried to search and 

seek a new method capable of understanding the contemporary artist's vision of his world and 

to express what has to do with human experience, And the emergence of various artistic 

movements to such an extent of innovation and dynamism in the schools of plastic art and its 

relationship to theatrical presentation and film, in order to keep pace with the theater and cinema 

constantly the most important developments and disclosures in the field of theatrical and 

cinematic industry towards the search of the assets of the art of the decor. 

Keywords: Aesthetic, The Decor, Theatre, Cinema, Experimentation, Neighboring Arts, The 

schools of Plastic arts. 
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